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CYTAT NUMERU: 

W splaszczonym swiecie, gdzie horyzonty sensu wyblakly, 

ideal wolnosci samostanowienia staje sif;! bardziej atrakcyjny. 

Moie sif;! bowiem wydawac, ii sam w y b 6 r nadaje znaczenie: 


nawet kifdy wszelkie inne ir6dla sensu wyschly, 

mogf;! uczynic swoje iycie przejawem wolnofci. 


Wolnosc samostanowienia jest po cZf;!fci jedynq dostf;!pnq opcjq 

(default solution) kultury autentycznosci, 


ale jednoczesnie jest jej zgubq, 

poniewai poglf;!bia jeszcze antropocentryzm. 


W ten spos6b powstaje blf;!dne kolo, kt6re doprowadza nas 

do miejsca, gdzie pozostaje nam jui tylko jedna i ywsza wartosc: 


sam wyb6r. Ta jednak - jak widzielismy powyi ej 
podwai a zar6wno ideal autentycznosci, 


jak i towarzyszqcq mu etykf;! uznania r6i norodnosci. 

Charles Taylor, 
Kultura autenlycznosci 
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Od redakcji 


AutentycznoJ'e rozumiana jako niczym nie uprzedzona spontanicznose. 
woLnose od komvencjonaLnychform "zewn~trznych". stala si~ mitem wspol
czesnej kuLtury. "Bycie autenrycznym" czasem przeradza si~ nawet w kryte
rium swoistej cultural correctness. Jak tu jednak dowiesc i przed kim. ie jest 
si~ naprawd~ sobq? Czy wystarczy "wybrae Pepsi"? 

Podstawowy spLot zagadnieli zwiqzanych z parq rytual - autelltycznose 
dotyczy ich reLacji z wartoSeiami. a takie ich stosunku do wolnoSei. Charles 
Taylor przekonujqco argumentuje. ie oryginalnosc. tworczose czy sprzeciw 
wobec narzuconych form. konstytuujqce autentycznose. nie mogq si~ obyc 
bez horyzontu znaczenia i samookreslenia IV dialogu. Brak tych ostatnich 
bowiem sprawia, ie autentycznose zostaje sprowadzona do aktu samego 
wyboru. przez co staje si~ pustym gestem, wchlanianym dose szybko przez 
magm~ "si~". 

Wobec form i rytua16w zatem warto buntowae si~ rozwainie. bowiem. 
jak wynika z pomieszczonych w numerze tekstow. nie rna od nich ucieczki 
(jedne obumierajq, ich miejsce zajmujq nast~pne). Kaida kultura. a nawet 
subkultura. wytwarza swe rytualy. Choe bywa, ie irodla rytualow wysycha
jq i przejmujemy w spadku jedynie ich rnartwq liter~. nie sq temu winne 
same rytualy. Rytualy i formy oswajajq chaos. pozwalajq wspolbye z in
nymi. zapewniajq dost~p do sfery wartoSci i dajq im schronienie, stwarzajq 
przestrzen bezpieczenstwa. stajqc si~ wr~cz gwarantem psychicznej rowno
wagi. To one tworzq ramy dla akumulacji ludzkich osiqgni~e i zapewniajq 
kulturze ciqglosc, chroniqc jq przed "barbarzynstwem n. 

Jak bronic si~ z jednej strony przed Mroikowym Edkiem. z drugiej zas 
przed WieLkim Inkwizytorem? Jak pozostawac sobq, nie naruszajqc wi~zi 
z innymi? Czy zmiennosc form rytualow pociqga za sobq zmiennosc treSci. 
ktore te rytuafy wypelniajq? To tylko niektore z pytan stawianych w niniej
szym numerze. 
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o POTRZEBIE 

RYTUALU 


Elibieta Wolicka 


Pojt:Cie rytualu kojarzy si~ nam przede wszystkim z dziedzimt kultu 
reJigijnego. Iako "ustalona forma zabieg6w magicznych bqdi praktyk 
religijnych" - jak podaje Slownik lr:zyka Polskiego - jest uzywane 
zamiennie z pojeciem obrzedu, ceremonialu, uroczystego obchodu 
jakiegos swi~ta. W takim wlasnie znaczeniu weszto do repertuaru 
kJuczowych pojee religioznawczych i uleglo przez to dose jednostron
nemu zawlaszczeniu przez jezyk fenomenologii i historii reJigii. Zwiq
zane ze sferq sacrum, pojecie to zostalo tym samym oddzielone od sfery 
profanum - od zycia codziennego, prywatnego i publicznego, nacecho
wanego nastawieniem pragmatycznym, aktywnosciq zorientowanq na 
osiqganie konkretnych, wymiernych cel6w i zachowaniami pozbawio
nymi znamion odswietnosci. lednak:ie rytual posiada r6wniez szersze, 
swieckie znaczenie, 0 czym informuje ten sam, cytowany juz Slownik: 
oznacza mianowicie "zesp61 czynnosci stanowiqcy form~ zewnetrznll 
spolecznie donioslego aktu, uroczystosci, ceremonii" . Rytual swiecki 
nasJaduje w pewien spos6b rytual religijny, jednakze donioslose sytua
cji, kt6rej towarzyszy, moze bye rozmaicie rozumiana oraz zupelnie 
pozbawiona wagi sakralnej. 0 rytuaJe w sensie pozareJigijnym mozna 
m6wie, najog61niej, w6wczas, gdy w pewnych okolicznoSciach jestes
my zmuszeni Jub tez czujemy sie zobowiqzani do poddania sie 
"ustalonej formie zewnetrznej" dyktujqcej nam okreslony spos6b za
chowania. Wydaje sie oczywiste, ze bywajll to okolicznosci szczeg6lne, 
niecodzienne, i wlasnie z tej racji wymagajqce specjalnej oprawy 
w postaci zespolu czynnosci solennych, uroczystych, odswietnych. 
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o POTRZEBIE RYTUALU 

Obecnose rytualu swieckiego w kulturze europejskiej przybierala 
w ci~u jej dziej6w r6inorakie postacie, posiadala r6inq range i pod
legala rozmaitej waloryzacji. Zdarzaly sie epoki, kiedy wym6g prze
strzegania "ustalonych form zewnetrznych" nie byl zarezerwowany 
wylqcznie dla sytuacji wyjqtkowych, odswietnych, ale stawal sie po
wszechnie uznawanq normq zachowania takie na co dzien. Stopien 
i zakres zrytualizowania kultury i obyczaju odpowiadal stopniowi 
i zakresowi skonwencjonalizowania ukladu r6l spolecznych, kt6ry od 
kaidego stanu i od kazdej jednostki wymagal formalnego samookres
lenia sie w przewidzianych do tego okolicznosciach spolecznego ob
cowania. Przestrzeganie formy zachowania i postepowania odpowiada
jqcego statusowi spolecznemu bylo r6wnoznaczne z manifestowaniem 
i zarazem ochronq wlasnej godnosci, odrebnosci - pewnego rodzaju 
rytualnym "wystawieniem straiy" wok6l wlasnego terytorium - a r6w
noczesnie legitymacjq przynaleinosci do okreslonej grupy spolecznej, 
slowem - publicznym poswiadczeniem naleinego sobie miejsca w spo
lecznej przestrzeni . 

Umownose i rygoryzm formalnych regul swieckiego rytualu osiqg
nely swoje apogeum w spolecznosciach 0 stabilnej, utrwalonej przez 
tradycje strukturze i hierarchii - odstepstwa od tych regul postrzegane 
byly jako zap(:dy anarchiczne, destabilizujqce przedustawny lad. Jed
nakie tylko w6wczas gdy 6w swiecki rytual przybieral postae qua
si-sakralnq - w spoleczenstwach teokratycznych - za uchybienia 
przeciwko niemu grozila powainiejsza sankcja kama. Na og6l takie 
uchybienia spotykaly sie tylko z publicznym napietnowaniem, towarzy
skim ostracyzmem, "utratq twarzy". Rytualizacja spolecznego obyczaju 
zwiqzana z tq tendencjq "zachowawczq" - z gwarantowanq przez 
okreslonq "forme" trwalosciq istniejqcego porzqdku hierarchicznego 
- lqczyla sie jednak r6wniei nieuchronnie z mozliwosciq praktykowa
nia obludy. Owa "forma", zamiast bye tarczq dla pewnych chronionych 
wartosci, mogla r6wnie dobrze sluzye ich pozorowaniu - ukrywae ich 
rzeczywisty brak. Totei wlasnie w imie "odklamania obyczaju", prze
ciwko falszywej rytualizacji wystepowaly z reguly ideologie wszelkich 
"rewolucji kulturalnych" - dawniej i dzis. Formy obyczaju - podobnie 
jak ich wzorzec: rytual religijny - majq bowiem tendencje do kostnienia 
w sztywnym, "bezdusznym" rygoryzmie, sprzyjajqcym ich wewnetrz
nemu spustoszeniu - dewaluacji. 

ezy wobec scislej symbiozy rytualu swieckiego z konserwatyw
nymi formami "spoleczenstwa zamknietego" naleiy uznae, ie w demo
kratycznych strukturach "spoleczenstwa otwartego" nie rna jui dla 
niego w og61e miejsca z wyjqtkiem specyficznej enklawy kultu religij
nego? No bo do czeg6z mialby sluiye rytual w egalitamym spoleczens 
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ELZBIETA WOLICKA 

twie demokratycznym? Chyba tylko do celebrowania uroczystosci 
panstwowych, jubileuszy, rocznic, odznaczen, obchod6w, urzl;dowych 
swiqt. Ale do tych cel6w wystarczy przeciez sprawny, mechanicznie 
egzekwowany regulamin administracyjny, wyznaczajqcy na okreslone 
uroczyste okazje pewien standard rutynowych, publicznych zachowan 
i gest6w. Tak wlasnie, czysto umownie i pragmatycznie, zdajll sil; 
traktowae swoje oficjalne wystllpienia ludzie uczestniczqcy dzis w zy
ciu pUblicznym. Obyczaj spoteczny ulegl biurokratyzacji i automatyza
cji. Przestrzeganie pewnych niezbl;dnych "regul gry" na forum publicz
nym utozsamia sil; na og6l z respektowaniem przepis6w - nie wywoluje 
natomiast zadnego poczucia wewnl;trznego zobowiqzania, zadnego 
"dobrowolnego przymusu" celebrowania okreslonej formy sposobu 
bycia. Jedynym obowiqzujllcym - w znaczeniu scislym - kodeksem 
Postl;powania pozostal kodeks prawa karnego i cywilnego, ale czy jego 
przestrzeganie ma jeszcze cokolwiek wsp61nego z niepisanymi zasada
mi swieckiego rytualu? Oczywiscie nie. Co wil;cej, odwoiywanie sil; do 
umownego - w ir6dlowym sensie tego slowa: ugody mil;dzy "umawia
jllcymi sil;" stronami - "kodeksu honorowego", na przyklad, wydaje 
sil; "trllcie myszkll", naraza na smiesznosc. W potocznej swiadomosci 
wsp6tczesnego obywatela demokracji wszelka ceremonial nose w sto
sunkach mil;dzyludzkich kojarzy sil; z "oficjalnll pompq" wraz z nieod
lqCZnll od niej "sztucznosciq" publicznej pantomimy, czyli z wszelkimi 
wadami konserwatywnego "formalizmu". W codziennych zas kontak
tach wszelki "rytualizm" odbierany jest jako anachronizm, maniera, 
dziwactwo, a co najmniej "nienaturalnose", kt6rq z reguly poslldza sil; 
o hipokryzk 

Swiecki rytual zostal w ten spos6b wycofany z czasoprzestrzeni 
naszej cywilnej egzystencji wraz z podrl;cznikami savoir-vivre'u, kt6
rych przepisy i zobowillzania przetrwaly jeszcze w postaci szczqtkowej 
jedynie w protokole dyplomatycznym i mote jeszcze w towarzyskich 
kodeksach "dobrego wychowania" wllskich i zamknil;tych krl;g6w 
elitarnych salon6w. "Bunt mas", rugujllc z zycia publicznego i praktyki 
spotecznej normatywne wzorce elitarnej obyczajowosci (kojarzqce sil; 
w swoim czasie z "wrogami klasowymi"), zastqpil je - w najlepszym 
razie! - rubasznq bezceremonialnoscill obcowania na co dzien, a od 
swil;ta - kultem zbiorowej rozrywki, swil;towania nie skrl;powanego 
zadnymi regulami bienseance. Jako "rewolucja kulturalna" 6w bunt 
stracil zresztll sw6j impet z chwilll, gdy burzenie krl;pujllcych kon
wenans6w i "przeslld6w klasowych" zastllpiono obyczajowll "uraw
nilowkll", byJejakosciq - skoro bowiem pozbyto sil; jakosciowych 
wyr6Znik6w obyczaju w postaci "ustalonych form", wszelkie jego 
wartosciowanie stracilo sens. 
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o POTRZEBIE RYTUAt.U 

Do dyskredytacji swieckiego rytualu w zyciu publicznym i w ob
cowaniu spolecznym przyczynila sie nie tylko inwazja populistycznego 
egalitaryzmu, ale r6wniez do pewnego stopnia "zdrada klerk6w" 
dokonana na kulturze wysokiej. Prqdy ideowe, kt6re wyrosly z popular
nej mieszanki egzystencjalizmu, psychoanalizy, socjologii, modnych 
doktryn politycznych, zapusciwszy korzenie we wsp6tczesnej kulturze, 
wytworzyly pewien zesp61 stereotyp6w, szybko i skutecznie przy
swojonych przez szerokq publicznosc. Odziedziczone po niegdysiejszej 
modzie i snobizmach srodowiskowych, zaczely one funkcjonowac jako 
swego rodzaju doctrina communis. Szczeg61nq role odegralo tu wylan
sowane przez egzystencjalist6w pojecie aut e n t y c z nos c i. Zrodzone 
w gabinetach intelektualist6w medytujqcych nad zjawiskiem alienacji 
jednostki oraz uposledzonych socjalnie grup spotecznych, wyroslo do 
rangi kryterium oceny ludzkich postaw i zachowaii w og6le. Dla 
egzystencjalistycznego, licznego i nie zawsze r6wnie wyrafinowanego 
intelektualnie potomstwa - od bohater6w kontrkulturowej rewolty lat 
szescdziesiqtych poczynajqc, a na wsp6tczesnych kontestatorach opre
syjnej kultury normatywnej koiiczqc - przeciwieiistwem postawy auten
tycznej jest postawa swiadomie lub nieswiadomie zaklamana, sztuczna, 
nieszczera. Testem zas na autentycznosc jest niczym nie uprzedzona 
spontanicznosc i niczym nie skrepowana swoboda obyczaju, "przezy
wanie egzystencji w calej jej naturalnej prawdzie" - czyli bez zadnych 
ustalonych, a tym bardziej narzuconych, konwencjonalnych ..form 
zewnetrznych", w tym takze kryteri6w wartosciowania. 

Autentycznosc stala sie jednak nie tyle synonimem szczerosci, czyli 
braku obludy, ile pewnym umownym w gruncie rzeczy miernikiem 
cultural correctness. Pojeta jako swoboda autoekspresji stala sie oby
czajowq quasi-normq, a raczej haslem i bezrefleksyjnie przyswojonym 
masowym sposobem bycia. W efekcie, ta ..kulturalna (?) poprawnosC" 
wymaga po prostu, aby w sferze spolecznego obyczaju i wystqpieii 
publicznych niczego nie wymagac - od innych, a przede wszystkim od 
siebie. Ta ..dekonstrukcja" niepisanych regul ..tego, co przystoi" 
i wynikajqcych z nich form zachowania dokonala sie stopniowo, 
w spos6b niemal niedostrzegalny, w wyniku nie tyle kulturalnej rewo
lucji, co ewolucji . Lansowana przez kolejne kontrkulturowe "fale 
protestu", bqdi po prostu snobizmy, moda na autentycznosc wytworzy
la - paradoksalnie - swoiste quasi-reguly preferowanych zachowaii 
i wlasne wzorce: "Iuzu", ..nieformalnej bezposredniosci" , "kumplost
wa", "r6wnego goscia" itp., kt6re r6wnie dobrze mogq bye prak
tykowane szczerze - w spos6b "autentyczny" - jak i obludnie, podob
nie zresztq jak kama inna forma rytualu . Szczytem zas hipokryzji 
wydaje sie _wlasnie szczerosc symulowana. 
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ELZBIETA WOLICKA 

Warto sie zatem zastanowie, po pierwsze, nad efektami tej radykal
nej - chociaz, bye moze, tylko pozornej - derytualizacji kultury, 
widocznymi w sferze miedzyludzkiego obcowania, charakteryzuj<tcego 
sie prowizorycznosci<t, nieobliczalnosci<t, czesto dezynwoltur<t i blazen
stwem - az do wulgaryzacji i brutalizacji zachowan wl<tcznie. Po 
drugie, nad skutkami dewaluacji rytualnej, czy tez quasi-rytualnej 
formy obyczaju, dotykajqcej glebszych warstw egzystencji - tych 
mianowicie, kt6re decyduj<t 0 kulturowej tozsamosci czlowieka, 0 jego 
osobowej "twarzy" i autoprezentacji wobec innych. Nonszalancja, 
bylejakosc, a zwlaszcza wulgarnose i brutal nose zachowan swiadcz<t 
bowiem 0 zagubieniu czegos istotniejszego niz tylko konwenans6w 
minionej, "konserwatywnej" obyczajowosci i kUltury . Moze trzeba by 
sie zastanowie nad antropologicznym i aksjologicznym znaczeniem 
rytualu i upomniee 0 jego niezast<tpion<t role w srodowisku czlowieka 
- w kulturowej czasoprzestrzeni? 

Od zarania kultury pierwotnym celem zachowan rytualnych, zar6w
no w sferze religijnej, jak swieckiej, bylo przede wszystkim opanowa
nie chaosu przypadkowosci, nieokreslonosci i nieprzewidywalnosci , 
slowem - zywiolowosci jednostkowego i zbiorowego zycia oraz usta
nowienie barier ochronnych przeciwko zagroZeniom wynikaj<tcym ze 
skrajnej samowoli. W tym wlasnie celu i w wyniku "ugody zbiorowej" 
ludzkie zachowania poddano - przynajmniej w okreslonych okolicznos
ciach i w wyznaczonym czasie - kanonicznemu rygorowi czynnosci 
uroczystych, solennych, uswieconych. Chodzilo 0 czynne wl<tczenie 
ludzkich dzialan i jednostkowej egzystencji w cos, co je przekracza, 
a zarazem porz<tdkuje i ukierunkowuje. Rytualne gesty i postawy mialy 
na celu koordynacje nie kontrolowanych, instynktownych odruch6w 
i nadanie ludzkiej ekspresji charakteru z n a c z <t c ego. "Czlowiek 
domaga sie z n a k u, aby polozye kres napieciu spowodowanemu przez 
wzglednosc oraz trwodze wynikajqcej z dezorientacji" - pisze Mircea 
Eliade. Szuka w ten spos6b, jesli nie absolutnego, to przynajmniej 
wystarczaj<tco trwalego punktu oparcia, pozwalajqcego orientowae sie 
w przyrodniczym i spolecznym uniwersum wedlug pewnych d r 0 g o
w s k a z 6 w sen s u. Rytualy kulturowe s<t niczym innym jak pr6b<t 
wypracowania skutecznych technik takiego orientowania sie i zarazem 
wzajemnego porozumiewania w miedzyludzkiej czasoprzestrzeni - czy 
to przez odwolanie sie do sacrum, czyli zasady transcendentnej w zna
czeniu religijnym, czy tez do innej, akceptowanej przez dan<t zbioro
wosc, nadrzednej zasady organizacji ludzkiego swiata - swego rodzaju 
"swieckiej transcendencji". W kazdym przypadku chodzi 0 ustalenie 
i kultywowanie niekwestionowanych podstaw k u I t u r y w s p 6 l z y
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cia. Formalizacja zachowan byla wiec pierwotnie pomyslana jako 
"warstwa ochronna" dla pewnych szczeg61nie cennych jakosci zycia 
jednostkowego i zbiorowego. 

Takich podstaw kultury obyczajowej dopatrywano sie na przyklad 
w sferze obiektywnych i zarazem uniwersalnych wartosci, jak: honor, 
mestwo, slawa, bohaterstwo, poswiecenie, wielkodusznosc, hojnosc itd. 
Wymagaly one nie tylko zajecia uroczystej postawy i rytualnych 
gest6w w szczeg61nych okolicznosciach, nadaj&cych sie czy tez wy
znaczonych do ich specjalnego uczczenia w zbiorowym akcie holdu, ale 
przede wszystkim postawy bardziej uwewnetrznionej, symbolizowanej, 
jak pisze Hannah Arendt, przez "machiavelIowskie pojecie virtu, czyli 
kunsztu, z jakim cz!owiek odpowiada na okolicznosci, wobec kt6rych 
stawia go swiat w przebraniu losu (jortuna) " . Rytual kulturowy stwarza 
okazje oraz dostarcza srodk6w dla manifestowania tego kunsztu poza 
jakimikolwiek nakazarni prawa stanowionego, czyli z zachow ani em 
koniecznej dian - jak zreszt& dla kazdej tw6rczosci - w 0 In 0 sci. 
Reguly rytualu obliczone s& zwlaszcza na ksztakenie owej umiejetnosci 
rozr6zniania i trafnego wyboru sposobu bycia, kt6r& tradycyjnie nazywa 
sie "zmys!em smaku", wysoce cenionym w tych kulturach, kt6re mogly 
sobie pozwolic na pewne wyrafinowanie i wybrednosc s&du. 

Przestrzeganie regul rytualu ma zatem sens "wirtuozerii", wymaga
nej przy realizacji szczeg61nie cennych i zarazem podstawowych - dla 
osobowego zycia jednostek i dla kulturowej integralnosci wsp61noty 
- wartoSci. Reguly te stanowi& tez kryterium wyr6zniaj&ce kulturowo 
nacechowan& i jakosciowo wybitn& umiejetnosc "sztuki zycia". Ca!
kowita eliminacja rytualu z zycia zbiorowego moze bye symptomem 
zagubienia podstawowego kanonu wartosci. Zewnetrznym przejawem 
takiej utraty jest pogr&zanie sie spolecznego obyczaju w p!ynnym 
relatywizmie bezbarwnej przecietnosci oraz groznej nieobliczalnosci. 
Kiedy zycie przestaje bye ..wirtuozeri&" na podobienstwo sztuki, 
kultura wsp6lzycia traci wyznaczniki rangi i hierarchii. Ale czy hierar
chicznose jest koniecznym warunkiem ladu w sferze obyczaju? Czy nie 
moznn go budowae na zasadzie bardziej demokratycznej i egalitarnej, 
mniej narazonej na formalistyczne skostnienie? 

W swych archaicznych pocz&tkach rytual pozwalal na dystansowa
nie sie od zgrzebnej pospolitosci egzystencji biologicznej, prymitywnej 
walki 0 byt. Zmierzal do ustanowienia humanistycznego porz&dku, 
opartego na dobrowolnej umowie ponad determinizmami przyrody. 
W znaczeniu najbardziej elementarnym zakladal wolny akt samookres
lenia sie wobec naczelnych wartosci i zarazem zgloszenia akcesu do 
wsp61noty tym samym wartosciom holduj&cej. Nie wykluczalo to 
rywalizacji - ubiegania sie 0 pierwszenstwo - lecz wlasnie j& uzasad
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nialo, tyle ze w karbach "tego, co przystoi". W tym antropologicznym 
i aksjologicznym, fundamentalnym sensie rytual byl po prostu przelo
zeniem kanonu wartosci na reguly praktyki spolecznej - z mOCq 
zobowiqzujqc'l proporcjonaln'l do rangi owych wartosci oraz ich miej
sca w hierarchii. Hierarchicznosc i okreslona "moc wiqz'lca" to nieod
l'lczne cechy aksjologicznego uniwersum. Sila i zakres obowiqzywania 
regul rytualu rozci'lgaly si~ na r6zne sfery zycia jednostkowego i zbio
rowego, zaleznie od stopnia uwrazliwienia czlonk6w danej spoleczno
sci w pewnej epoce na takie, a nie inne jakosci, z takich, a nie innych 
wzgl~d6w cenione, oraz porozumienia w sprawie tego, co w danych 
okolicznosciach "przystoi", "godzi si~", jest "chwalebne", "godne 
uznania" , "honorowe", "szlachetne" itd. 

Jdli powyzsze okreslenia brzmiq dzisiaj dla nas nieco "staroswiec
ko", to moze warto si~ zastanowic, czy nie jest to symptomatyczne, ze 
odlozywszy do kulturowego lamusa owe kanony wartosciowania po
staw i zachowan, nie wytworzylismy innych, poza wspomnian'l juz 
enigmatyczn'l i zasadniczo "destruktywistycznie" wzgkdem wszelkich 
norm konwencjonalnych rozumian'l "autentycznoSci'l". Warto r6wniez 
rozwazyc, czy oraz jakie motywy post~powania i preferencje w sferze 
wartosci poj~ie to uzasadnia. A moze jest ono tylko wyrazem naszej 
bezradnosci i niezdolnosci do nazywania po imieniu tych motyw6w 
i wartosci, jakimi si~ w zyciu i post~powaniu kierujemy, moze jest 
wyrazem obyczajowego "dryfowania"? 

Pr6bujqc blizej okreslic antropologiczny sens rytualu jako praktycz
nego wyznacznika postaw i wsp6lzycia w zbiorowoSci, mozna dojsc do 
wniosku, ze 6w sens wiqze si~, po pierwsze, z odziedziczonym po 
antyku poj~ciem "kultury duchowej" interpretowanej jako "sztuka 
zycia" . Cytowana juz Hannah Arendt powiada, ze kultura pol ega 
przede wszystkim na "zachowaniu przestrzeni, w obr~bie kt6rej - pod 
postaci'l »wirtuozerii« - moze pojawic si~ wolnosc". Na strazy tej 
przestrzeni stoi wlasnie swiecki rytual. Ani anarchizm spoleczenstwa 
zatomizowanego, ani instynktowny solidaryzm plemienny czy rasowy, 
ani narzucony "porz'ldek" totalitarny nie pozostawiaj'l zbyt wiele 
miejsca dJa wolnosci. Po drugie, rytual wi'lze si~ z poj~ciem obiektyw
nie obowiqzujqcego i subiektywme akceptowanego wzorca - zasad, 
wartosci, regul post~powania . Wzorzec ten funkcjonuje jako kryterium 
kwalifikujqce i oceniajqce OWq jakosc zycia, 0 kt6rej byla mowa. 
Dokonuje w ten spos6b autoryzacji spolecznego aut 0 r y t e t u: mistrza, 
przyw6dcy, przewodnika - wedlug tej wlasnie jakosci . "W ten spos6b 
precedensy, czyny przodk6w i wywodz'lcy si~ z nich obyczaj ... posia
daly wi'lzqcq moc" - pisze Arendt. Utrata autorytet6w w zyciu 
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prywatnym i publicznym, to - jej zdaniem - "symptom nowozytnego 
wyobcowania ze swiata, kt6re dostrzec mozna wszedzie, ale w szcze
g61nie radykalnej i rozpaczliwej postaci przejawia si~ ono w spoteczen
stwie masowym". Okazuje si~ wi~c, ze bezjakosciowa "autentycznose" 
nie stanowi skutecznego lekarstwa na alienacj~. 

Rytuat jako dobrowolnie przyj~ta, ustalona forma obyczaju petni 
zatem podw6jn'l funkcj~: zabezpiecza pewien kanon wartosci pod
stawowych dla danej kultury przed dewaluacj'l, czy tez profanacj'l oraz 
wyznacza aksjologiczne ramy dla wolnosci, pojmowanej jako "wir
tuozeria" - "sztuka zycia". Odr~bnose i tozsamose jednostki manifes
tuje si~ bowiem i staje si~ jakosciowo (aksjologicznie) wymierna tylko 
w okreslonej czasoprzestrzeni kulturowej, z wtasciwym dla niej od
niesieniem do wzorc6w i autorytet6w oraz rytualn'l opraw'l w postaci 
"zespotu czynnosci stanowi'lcych zewn~trzml form~ spolecznie donios
tego aktu", ustanowionego w imi~ celebrowania wartosci jednostkowo 
i spolecznie doniostych. Bez tych wyznacznik6w osobowa jakose zycia 
i jego wartose dla spolecznosci zatraca si~ w tlumie osobnik6w "bez 
twarzy". Wszelka wyj'ltkowosc czy wybitnosc traci sens, poniewaz nie 
moze si~ ujawnie tam, gdzie totalnie neguje si~ kryteria wyr6zniaj'lce, 
ani tam, gdzie wszyscy staj'l si~ "wyj'ltkowi" - lecz sami dla siebie. 
Skrajna derytualizacja kultury w pewien spos6b znosi r6wniez granice 
mi~dzy stref'l publiczn'l a stref'l prywatnosci, zrywa bowiem "warstw~ 
ochronn'l" osobistej nietykalnosci, wydaje jednostk~ na pastw~ bezpar
donowej , wszechobecnej, niezr6znicowanej publicity. Z chwil'l gdy nie 
ma regut, nie ma tez wyj'ltk6w od reguly - dialektyka prywatnosci 
i uspotecznienia, zycia intymnego i na arenie publicznej przestaje bye 
chroniona na zasadzie spolecznego konsensu, uznanej rytualizacji za
chowan - w tym r6wniez zasad przestrzegania pewnych obszar6w tabu 
i zasad dyskrecji - zawisa wyt'lcznie na literze stano wionego prawa. 
Znika ogniwo posrednie mi~dzy barier'l praworz'ldnosci a "prawem 
dzungli" - zaden kodeks karny nie zabezpiecza skutecznie przed 
" walk'l wszystkich ze wszystkimi" i "woln'l amerykank'l" spotecznych 
zachowan . 

ezy 0 dolegliwosciach zwi'lzanych z takim wtasnie brakiem "og
niwa posredniego" w zyciu spolecznym nie swiadcz'l podnoszone coraz 
c~sciej postulaty opracowania r6znego rodzaju szczeg610wych "kode
ks6w etycznych" : dla lekarzy, pracownik6w nauki, urz~dnik6w i stuzb 
publicznych, biznesmen6w i srodowisk tw6rczych? Przy czym okazuje 
si~, ze i tak nie S'l one w stanie obj'le regulacj'l catego zakresu 
przewidywanych "przypadk6w" i w praktyce przybierajll postae grotes
kowej kazuistyki, jak na przyktad stusznie wysmiana na tamach prasy 
broszura 0 "dobrych obyczajach w nauce". Poznawczy lapsus, kt6rego 
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6w tekst, finnowany przez Komitet Etyczny PAN, jest wymownym 
swiadectwem, polega na kompletnym nieporozumieniu wynikajqcym 
z relatywizmu na poziomie aksjologicznych pods taw kultury wsp6l
zycia i z nieswiadomosci tego, ze Sq to tak zwane imponderabilia, 
kt6rych zaden kodeks nie jest w stanie zadekretowac, ani tym bardziej 
skutecznie egzekwowac. Okazuje sie, ze ustr6j demokratyczny, zado
walajqc sie quasi-rytualizacjq publicznych zachowan na poziomie 
oficjalnym, jak wybory, panstwowe uroczystosci, zbiorowe negocjacje 
itd., sfere spotecznego obyczaju pozostawia otwartq, zgodnie z liberal
nie pojmowanq wolnosciq. Wprawdzie jest ona koniecznym warunkiem 
wszelkich um6w fonnalnych i nieformalnych, jednakZe sarna przez sie 
nie wylania ani kryteri6w wartosci, ani zasad odpowiedzialnosci za to 
uniwersum aksjologiczne, \Tv kt6rym - chcqc nie chcqc - kazda osoba 
i spolecznosc zyje, porusza sie, jest i 0 sobie stanowi . 

Gdzie zatem szukac zabezpieczen przed naduzyciami w "uzywaniu 
wolnosci" bedqcymi zr6dlem "samozatrucia spoleczenstwa otwarte
go", przed kt6rym ostrzega Leszek Kolakowski? Czy nie nalezaloby 
przywr6cic naleznego miejsca w zyciu spolecznym rytualowi - od 
zwyklej "obyczajnosci" poczynajqc, a na celebrowaniu uroczystym 
konczqc - odwolujqc sie przy tym do tych fundamentalnych, porzqd
kujqcych funkcji, jakie w nim spelnial od samych poczqtk6w kultury? 
Co przemawia za rytualizacjq obyczaju takZe w warunkach demokracji? 

Po pierwsze, rytual okazuje sie niezbednym srodkiem inicjacji 
w zycie zbiorowe, zapewniajqcym lad na poziomie struktur podstawo
wych, nie objetych fonnalnq regulacjq prawa stanowionego. Po drugie, 
rytual zabezpiecza jednostkom koniecznq dla zycia "przestronnosC" we 
wsp61nie zamieszkiwanej kulturowej czasoprzestrzeni, a jednoczesnie 
jest swego rodzaju treningiem ich spotecznej odpowiedzialnosci. Po 
trzecie, rytual spelnia, zwlaszcza w okolicznosciach szczeg61nie uro
czystych, funkcje integrujqcq: kieruje uwage uczestnik6w ku wartos
ciom nadrzednym, lub wrecz transcendentnym, kt6re wynoszq zbioro
wosc ponad poziom przyziemnej, pelnej trosk materialnych egzystencji 

nadajq zyciu wsp61nemu znaczenie s y m b 0 I i c z n e. Aktywizuje 
pamiec zbiorowq, a tym samym aktualizuje swiadomosc przynaleznosci 
do wspolnej tradycji. Rytual swiqteczny skupia spolecznosc wok61 
centraJnych punkt6w jej historii, pozwala przekroczyc linearnq przy
padkowosc dziejowego przemijania i okreslic sie wobec wartosci 
niesionych przez przeszlosc. Odswietnosc zachowan w czasie uroczys
tych obchod6w, rocznic, jubileuszy itd. rna swoiste znaczenie his
toriozoficzne: stanowi okazje do ponownej samoidentyfikacji, odnale
zienia sie we wsp61nocie kulturowej tradycji. 

Utrata "zmyslu rytualu" w sensie owej uwewnetrznionej "sztuki 
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zycia" - "wirtuozerii" - moze objawiac sie na wielu r6znych pozio
mach jednostkowej i zbiorowej egzystencji oraz praktyki spolecznej, od 
szczebla prywatnego po aparat panstwowy, jako zanik przestrzegania 
form i kurtuazji, umiejetnosci liczenia sie z otoczeniem, godnego 
swi~towania i obr~dowosci. Inwazja chaosu w zyciu zbiorowym 
i obyczajach spotecznych swiadczy 0 kulturowym regresie. Wszelka 
kultura, aby przetrwac, musi pielegnowac i chronic pewne obszary 
wartosci podstawowych - pozapragmatycznych i pozakonsumpcyjnych. 
Stanowi(l one bowiem jej zworniki oraz zasady identyfikacji dla 
jednostek i grup zamieszkuj(lcych wsp6ln(l kulturowet czasoprzestrzen. 
Uprawa tych wartosci, tradycyjnie zwanych absolutnymi, wymaga 
rytualu, jako wci<tz na nowo wypracowywanej i doskonalonej techniki 
potrzebnej do kultywowania "sztuki zycia", manifestujetcej poprzez 
obyczaj i ceremonial jego kulturaln<t jakosc. Rytual jest taki:e pozywket 
dla zbiorowej pamieci - chroni jet przed historycznet amnezjet. Jego 
konkretne formy i reguly muszet, rzecz jasna, zmieniac sie - "isc 
z duchem czasu" - jednakze calkowita derytualizacja kultury prowadzi 
do jej trywializacji i barbaryzacji - grozi nawrotem do stanu pierwotnej, 
chociaz wysoko pod wzgledem technicznym ucywilizowanej - hordy. 

Eltbieta Wolicka 

ELZBIETA WOLICKA , ur. 1937, filozof, teoretyk sztuki, dr hob., kierownik 
Kmedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, czlonek redakcji 
.. Znaku". Wydola: 8yl i ZIlak (1982), Mil - symbol rol. williery. W kregu plalmiskiej 
hermelleuryki miuiw (1989), Wobec sl.luki (red. 1992), Mimelyka i mitologia Platolla 
( 1994). 
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MIEDZY CHAOSEM 


A PORZADKIEM 


RYSZARD LEGUTKO: Czy jest mozliwe zycie bez rytual6w? Czy we 
wsp6lczesnej kulturze obserwuje sit: de-rytualizacjt:? Powiedzialbym 
raczej, ze zanikaj<\ pewne rytuaty, a inne powstaj<\ w miejsce starych. 
Tezt: tt: mozna wzmocnic: im dalej postt:puje ideologizacja ludzkiego 
istnienia, polegaj<\ca na wpajaniu cztowiekowi przekonania, ze jest 
jednostk<\ niezalezn<\, stanowi<\c<\ 0 sobie, autentyczn<\ (nacisk kladzie 
sit: na autentycznosc istnienia) - tym wyrazniej wzmacnia sie sktonnosc 
do rytualizacji zycia. Kiedy powstaj<\ wielkie ruchy spoleczne w imie 
nowej formy egzystencjalnej (na przyklad kontrkultura), tworz<\ sie 
rytualy nie tylko skomplikowane i bogate, ale i egzekwowane z wielk<\ 
dyscyplin&. Kto ich nie przestrzega, jest wyrzucany poza nawias. 
Mozna wskazac przyktady dziel literackich, gdzie ta zaleznosc zostata 
dobitnie pokazana. Pierwszym symptomatycznym dzietem jest Jqdro 
ciemnosci Conrad a i obraz perwersyjnej alternatywy cywilizacji , kt6ra 
zostala uznana za horror. Drug& symptomatyczn<\ ksi&zk<\ jest Wladca 
much, gdzie pojawia sie powtarzaj<\cy sie w wielu dzielach schemat: 
czlowiek zostaje rzucony w stan naturalny, wydaje mu sie, ze wszystko 
jest mozliwe - i wtedy nastepuje re-kreacja systemu zaleznosci, 
obyczaj6w itd ., co charakterystyczne: w formic perwersyjnej, zdegene
rowanej. lie razy dokonuje sie swiadome, rewolucyjne i radykalne 
zerwanie z ci&glosci& obyczajow&, odrodzenie rytualu nabiera form 
perwersyjnych czy nawet zbrodniczych. Ten schemat literacki dobrze 
ilustruje przekonanie, jakie towarzyszy przenikliwym obserwatorom 
zycia spotecznego. 
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BARTlOMIEJ DOBROCZYNSKI: Przyjrzyjmy sie rytualowi z per
spektywy etologii, czyli nauki badajqcej zachowania ludzi i zwierzqt. 
Dla etologa rytual to czynnosc, kt6ra pierwotnie sluzyla do czegos 
innego niz obecnie. Oto dwa przyklady. U dzikich gesi obserwuje sie 
tak zwany krzyk triumfalny, zachowanie grozqce: rozzloszczony osob
nik wyciqga szyje i grozi otoczeniu. Ot6z gesi Sq z natury monogamicz
ne, a krzyk triumfalny zrytualizowal sie i sluzy heteroseksualnej parze 
do oznajmienia otoczeniu 0 zawarciu zwillzku monogamicznego. Zna
czenie pozostaje podobne - dwie gesi oznajmiajll krzykiem, ze teraz S<\ 
razem przeciwko calemu swiatu. Dla etolog6w czynnosci<\ zrytualizo
wan<\jest r6wniez pocalunek. To zrytualizowane karmienie z ust do ust. 
Pierwotnie matka karmila dziecko z ust do ust, p6iniej czynnosc ta 
zrytualizowala sie jako oznaka przyjaini, sympatii, milosci. 

Z punktu widzenia etologii przeciwstawianie autentycznosci (spon
tanicznosci) rytualowi oznacza przeciwstawianie nieprzewidywalnosci 
czy przypadkowosci zachowania - przewidywalnosci i powtarzalnosci. 
Przeciwstawianie chaosu i porz<\dku. Z tego punktu widzenia w od
niesieniu do ludzi i ludzkich zbiorowosci nie mozna m6wic 0 za
chowaniach spontanicznych. Weimy prosty przyklad: kiedy permisyw
ny mlodzieniec, hotduj<\cy "przyzwalajqcej" moralnosci, spotyka 
dziewczyne, od tego momentu jego zachowania nie bed<\ spontaniczne, 
tylko w stu procentach przewidywalne. Podobnie podczas koncertu 
muzyki heavy-metal : zachowanie muzyk6w i publicznosci jest tez 
calkowicie przewidywalne, nie rna w<\tpliwosci, co sie bedzie dzialo: 
bedzie zapalanie zapalniczek, stage-diving, a takte "grzeczniutkie" 
wymachiwanie rqczkami . Obawiam sie, ze czlowiek, kt6ry by sie 
wybral na taki koncert w garniturze, bylby zupetnie nie zrozumiany, 
moze nawet potraktowany wrogo. W latach 60. popularne bylo haslo 
"Nie ufaj ludziom po trzydziestce" - co wskazuje, w jakim stopniu ci 
ludzie byli nietolerancyjni, choc wymagali tolerancji dla siebie. 

Termin "kontrkultura" stworzyl w latach 60. historyk Theodore 
Roszak. W jego ujeciu kontrkultura nie oznacza zwalczania rytual6w, 
wrecz przeciwnie; jak slldzi, "przyszla organizacja ludzkosci" bedzie 
swym charakterem nawi<\zywala do chrzescijanstwa wiek6w srednich. 
Wtedy zycie bylo organiczne, a 6wczesne chrzescijanstwo najlepiej 
odpowiadalo czlowiekowi . Moze to sie wydac zaskakuj<\ce: kontrkul
tura i chrzescijanstwo wiek6w srednich! 

W socjologii rozr6znia sie kontrkultury i subkultury. Subkultury majll 
takie cele jak spoleczenstwo, do kt6rego nalezll, ale poslugujq sie 
innymi srodkami. Natomiast kontrkultura rna zar6wno inne srodki, jak 
i cele. Kontrkultura jest terminem relatywnym, niesamodzielnym: naj 
pierw musi bye jakas kultura, a potem kontr-kultura. Innymi slowy, 
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kontrkultura tez musi bye kulturq, to znaczy wymaga ciqgtoSci, piel~g
nacji, historii, rytualu, w przeciwnym razie upada. 

Nie trzeba przeciwstawiae rytualowi - autentycznosci, dajqc za 
przyklad dzialania kontrkultury . Rytual to porzqdek - w opozycji do 
chaosu. Przeciwieristwem rytualu jest a-historycznosc, bez-pami~c , 

niechee do kumulowania doswiadczenia, przypadkowose, wszelkie 
kulturowe ruchy Browna. Rytual wymaga kumulacji, wymaga pami~ci 
o tym, do czego pierwotnie sluzyl. We wsp6kzesnej pop-kulturze 
uderza brak kumulacji, zamiast tego powiela sie jeden schemat, az ten 
si~ wypali i w jego miejsce, przypadkowo, trafi nast~pny, kt6ry znowu 
bedzie powielony w wielu egzemplarzach. Na przyklad, Michael Jack
son wpadnie na pomysl jakiegos albumu - i natychmiast na rynku 
muzycznym pojawiajq si~ dziesiqtki mutacji tej plyty, nagranych przez 
r6znych wykonawc6w. Wszyscy zaczynajq si~ ubierae tak samo i robie 
to samo. Konkurencja nie polega na ocenie, co jest bardziej tw6rcze, 
chodzi 0 to, kto potrafi zrobie to samo Iepiej. 

Na czym powinna polegac obrona? Przede wszystkim na utwier
dzaniu myslenia historycznego. Brak tego myslenia obserwuj~ wsr6d 
moich student6w. Prowadz~ zaj~cia z historii mysli psychologicznej i ja 
- milosnik rocka i Indian - lubi~ ten przedmiot. A studenci nie bardzo ... 
Nie jest im potrzebna wiedza 0 tym, co bylo wczesniej, wydaje im si~ , 

ze to nie pomoze im w zrozumieniu tego, co jest teraz. A oto przyklady, 
czym grozi upadek myslenia historycznego. Podczas pisemnych eg
zamin6w wst~pnych na psychologi~ w kilku pracach pojawito si~ 

nazwisko "Kolbe" pisane przez "C". Dlaczego? Moze oni nigdy nie 
widzieli tego napisanego? Moze jedyne ich skojarzenie to z "Colby 
Co." z Dynastii? Jedna ze studentek (studiujqca zar6wno psychologi~, 
jak i filozofi~) w pracy 0 psychologii transpersonalnej wsr6d r6znych 
autor6w wymienita niejakiego "Francisa Assisi" . Wstrzqsni~ty zapyta
lem, czy wie, kim byl "Francis Assisi" . Zaprzeczyta - bo skqd miataby 
wiedziee, kogo cytuje Ken Wilber? Nie pomoglo wyjasnienie, ze 
chodzi 0 swi~tego Franciszka z Asyzu - bo kim jest Franciszek 
z Asyzu? Wtedy zrozumialem, Ze na moich oczach koriczy si~ kultura 
dyskursywna i upada ci&glose kulturowa. Francis Assisi nalezy do 
kregu kultury judeo-chrzescijariskiej - a dla sporej cz~sci tego pokole
nia to jest martwe. Tego samego doswiadczajq nawet tw6rcy pop
-kultury, b~qcej niekiedy awangardq negatywnych zjawisk kulturo
wych. Na przyklad filmowcy mogq miee trudnosci z odwotaniami do 
innych film6w, poniewaz nikt tego nie zna i nie zrozumie. Jak m6wi 
Ksi~ga Cynik6w: jest wielkq obrazq twierdzie, ze pop-kultura jest 
adresowana do jedenastolatka. Ona jest adresowana do czternastolatka. 

Chciatbym poruszye przy okazji jeszcze jeden wqtek. Moim zda
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niem, m6wienie 0 wzroscie popularnosci hasel kontrkulturowych wsrod 
jakiegokolwiek z kregow polskiego spoleczenstwa jest - uzywaj<\c slow 
Marka Twaina - "przedwczesne i mocno przesadzone". Po pierwsze, 
Polska jest - zgodnie z terminologi<\ Michaela Novaka - krajem kultury 
formalnej, a nie technicznej. Wedlug Michaela Novaka kraje katolickie 
s<\ raczej formalne, prawo odgrywa niewielk'l role, silna jest tradycja, 
osobiste kontakty wiecej znacz<\ niz merytoryczna sprawnosc; latwo 
przekroczyc norme, ale latwo dostac wybaczenie (przykladem spo
wiedi). W krajach protestanckich przewaza model techniczny, prawo 
jest wazniejsze, kontakty osobiste i rodzina odgrywaj<\ mniejsz<\ role. 
Trudno jest przekroczyc prawo, ale gdy sie to raz zrobi - trudno 
odzyskac utracon<\ pozycje. 

Po drugie, jestesmy jeszcze - nie wiadomo jak dlugo - krajem tak 
zwanego wysokiego kontekstu. Silne kontrkulturowe dzialania dotycz<\ 
krajow niskiego kontekstu, gdzie slabn<\ wsp6lne znaczenia lub wrecz 
nie mozna ich ustalic, gdzie jest duzo imigrantow, a miejsce kultury 
i tradycji zajmuje prawo jako naczelna instytucja regulujctca. Na 
przyklad w Stanach Zjednoczonych nie rna wysokiego kontekstu, czym 
mozna tlumaczyc political correctness. Wobec ludzi z r6Znych ras 
i kultur niemozliwy jest kontakt bezposredni oparty na mi1cz'lcych, 
niedyskursywnych zalozeniach - co jest mozliwe u nas. Tu mozna sie 
po prostu usmiechnctc, nawet poglaskac studentke po glowie - i kazdy 
potrafi odczytac to wlasciwie. Moj przyjaciel, Polak pracujqcy na 
Uniwersytecie w Yale, opowiadal, ze tam profesor rozmawia ze studen
tern tylko przy otwartych drzwiach, nie moze sobie pozwolic na 
zamkniecie drzwi, bo "nie wiadomo, co sie zdarzy". 

Polska jest ci'lgle jeszcze krajem 0 silnej tradycji, dobrze ugrun
towanej religii, zywych wspolnych ukladach odniesienia - te cechy 
uodporniajct nas na kontrkulture. Co nas nie chroni, na przyklad, przed 
niechecict do czytania ksictzek, przed jedzeniem hamburger6w czy 
oglctdaniem MTV - ale to nie jest kontrkultura. 

JAN MICHALSKI: Idee kontrkulturowe przenikaly do Polski, mimo ze 
jestesmy krajem kultury formalnej i wysokiego kontekstu. Za jednct 
z ich postaci uwazam Teatr Laboratorium Grotowskiego, z pewnoscict 
inspirowaly rowniez pierwsze akcje i wysl<tpienia Jerzego Beresia oraz 
Zbigniewa Warpechowskiego. Zwlaszcza atmosfera poczcttku lat 80. 
sprzyja postawom kontestacyjnym - czesc mlodego pokolenia artyst6w 
odrzucala caly istniejctcy uklad polityczny, szukajctc inspiracji w ideach 
kontrkulturowych. 

Artyste fascynuje w natural ny, rzec mozna, sposob to, co kryje sie 
poza rytualem lub w nim samym, ta sfera zycia jest wrecz podlozem 
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sztuki. To, co nieoswojone, zakazane, dzikie, wylazlo na wierzch 
w latach 80., kt6re ponownie odkryly w sztuce obszar tajemnicy. Tkwil 
w tym problem wlasnej tozsamosci, kt6rq od nowa pragn~lo zdefinio
wac to pokolenie artyst6w. Wracali wi~c cz~sto do tego, co ich 
uksztaHowalo, do rytualnych form egzystencji wpajanych im od dzie
cinstwa lub do zrytualizowanych zachow an spolecznych. Na przyklad 
temat Pierwszej Komunii pojawil si~ w jednym z wczesnych obraz6w 
laroslawa Modzelewskiego i w dyplomowej rzezbie Miroslawa Balki. 
Modzelewski ukazal temat jako inicjacj~ dziecinstwa i niewinnosci 
w obszar groznych i nieujarzmionych mocy. Balka ukazal formy 
katolickiego rytualu obumarle i zetlale, jak na starej fotografii. Tw6r
czose tego artysty jest niezwykle ciekawym, bo dialektycznym w is
tocie, przyktadem podejscia do zachowan rytualnych, przy czym sku pia 
si~ on niemal wylqcznie na rytuale przejscia - na temacie smierci. 
W swych wczesnych pracach, takich jak Swiety Wojciech, poruszal si~ 
jeszcze w kr~gu mitu, stosunku jednostki do spoleczenstwa, ale szybko 
pOl'zucil ten obszar. W calej serii akcji i peiformances, przeprowadza
nych r6wniez z aktywnym udzialem publicznosci, ukazywal dwuznacz
nose spolecznych zachow an rytualnych, kompromitowal je. W rzezbie 
Rzeka pokazuje juz czlowieczenstwo obdarte z formy, nagie, poza 
kulturq. Cala p6Zniejsza tw6rczose tego artysty jest zobiektywizowa
nym w farmach sztuki prywatnym rytualem, rytem przejscia, kt6ry 
w ostry spos6b ukazuje napi~cie mi~dzy egzystencjq. tym, co cielesne, 
wymierne, a niebytem, tym, co formalne, niewymierne. Balka wyzwolil 
si~ w swej tw6rczosci od form rytualnych narzuconych przez wy
chowanie i wyszedl poza katolicki paradygmat kulturowy; bye moze 
z tych powod6w jego wyrafinowana sztuka zacz~la budzie sprzeciw 
cz~sci krytyki w kraju. W sztuce lat 80. pojawilo si~ tez zjawisko 
odwrotne: przenikania postaw kontrkulturowych w obszar kultury 
chrzescijanskiej. Przykladem jest tu malarstwo Marka Sobczyka, w kt6
rym wiele symboli ma charakter kontrkulturowy (przypomnijmy takie 
obrazy jak Ostatnia wieczerza, Zwiastowanie drugiego syna, Mleko 
Maryi, krew Chrystusa), tworzq jednak swoiste, bogate chrzescijanstwo 
kontrkulturowe, afirmujqce wlasnq tradycj~. Sobczyk c~sto wykorzys
tuje rytualne i obr~dowe formy religijne, ukazujqc ich poganskie 
korzenie, to, co nieoswojone, obj~te obszarem tajemnicy, ale ma to 
u niego pozytywny charakter. 

Og6lnie mozna powiedziee, ze w sztuce nie ma rozdzwi~ku mi~dzy 
rytualem a autentycznosciq, gdy jest ona obszarem wysokiej konwencji, 
jest to dla niej raczej rodzaj tw6rczego zr6dla. 

DANUTA SOSNOWSKA: Wydaje mi si~, ze opis Polski jako kraju 
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wysokiego kontekstu, charakteryzujqCego sie silnq wsp61notq znaczen, 
jest cokolwiek archaiczny. Gdyby tak zywa byla tradycja i wsp61ne 
uklady odniesienia, nie zylibysmy w poczuciu powszechnego kryzysu 
komunikacji. Nie zastanawialibysmy sie tez, czym w naszej rzeczywis
tosci jest rytual i jak on istnieje. Polska nie jest juz, jak sqdze, krajem 
wysokiego kontekstu, ale nie jest jeszcze krajem kontekstu niskiego. 
Stqd, miedzy innymi, klopoty z opisaniem zjawiska. St4d tez moje 
wrazenie, ze obserwujemy stwarzanie sie jakiegos innego typu rytua
16w, kt6rych charakterystyka nie pasuje do dawnego rozumienia tego 
pojecia. Przykladowo: moi studenci zaproponowali, by zamiast Monizy 
Clavier porozmawiac 0 opowiadaniu Ci, ktorzy mnie niosq. Miedzy 
innymi dlatego, ze w opisywanej tam sytuacji rozpoznawali wlasne 
wrazenia, takze z owego stage-diving. TwierdziJi, ze koncertowy rytual 
pozwala im doswiadczyc przezyc jak najbardziej autentycznych - stqd 
bliskosc Mrozka, bo wyrazil ich zdaniem podobne emocje. lednak ten 
rytual, tak przezywany, nie potrzebowal kumuJacji ani pamieci. Wystar
czala mu powtarzalnosc. 

ELZBIETA WOLICKA: Sarna powtarzalnosc nie tworzy jeszcze rytu
alu, potrzebny jest wazniejszy kontekst motywacyjny: rytual jest moty
wowany przez pewien sens, kt6ry rna konserwowac , przez wartosci , 
kt6re rna chronic. 

DANUTA SOSNOWSKA: To prawda, ale rytual taki, jakim go rozu
mielismy dotqd . Moze jednak wyksztalca sie jakas inna jego forma, 
dyktowana przez typ kultury, w jakiej zyjemy. M6wi qc metaforycznie, 
zamiast "rytual6w dlugiego trwania", kt6re wymagaly pamieci i strzeg
Iy wartosci, wytwarzajq sie rytualy "kr6tkiego trwania" - doraine, jak 
plastikowy widelec. WspOttworz'l jakqs wsp6Jnote, pozwalajq wyrazic 
przezycia tej wsp6Jnoty i indywidum, ale "zuzywajq siv" bardzo 
szybko. Nie potrzebujq pamieci, bo nie strzegq wartosci. 

Chcialabym poruszyc jeszcze inny problem. Zgadzam si~, ze prze
ciwstawianie rytualu i autentycznosci nie jest - 0 czym juz m6wiono 
- sruszne. Illteresuje mnie natomiast, czy rytua!y mogq nie tlumic 
autentycznosci przezycia. Czy te dwa pojecia nie pozostajq w nieustan
nie ruchomym zwiqzku wzajemniego wspierania sie i wygaszania. Bo 
przeciez nie istnieje Czysta Autentycznosc, ona zawsze rna forme. 
Nawet dla przezycia mistycznego, 0 ile rna sie one stac udzialem 
zbiorowosci, a zarazem bye doswiadczeniem powtarzalnym, trzeba 
znaleic jakis wyraz. Zarazem rytual nie powstaje przeciez przeciwko 
autentycznosci i nierzadko pozwala jq wyrazic, a nawet doswiadczyc 
jej. Problem rodzi sie wtedy, gdy rytual te autentycznosc tlumi , gdy 
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jedynie potwierdza wsp6lnote zbiorowoki, ale gubi przezycie indywi
dualne. Moge posluzyc sie przykladem Mickiewicza, kt6rego zwiqzek 
z Andrzejem Towianskim dokonal sie mi~zy innymi w imie szukania 
autentycznosci doswiadczenia wiary. Dla poety Kosci6l oficjalny stal 
sie zbyt chlodny i sforrnaliwwany, jego rytualy "zgubily" glebie 
i emocjonalnosc przezycia religijnego. Jednak szybko okazalo sie, ze 
nowa wsp61nota nie moze istniec bez rytual6w: powsta!y Komunia 
Nowego Zakonu, Spowiedi Nowego Zakonu etc. Wszystko po to, by 
pogodzic rytual i autentycznosc. By, jak m6wil Mickiewicz, " forme 
duchem napelnic" . Ale wym6g, by za kazdym razem r6wnie ekstatycz
nie przezywac rytual, dal jak najgorsze skutki . Towianistyczne obrzedy 
sf()rmalizowaly sie bardzo szybko, a prawdziwe emocje zastqpil "teatr 
uczuc". Jednak caly ten projekt, utopijny i jakos rozpaczliwy, wynikal 
z przekonania, ze dopiero autentycznie przezyty rytual, daje energie do 
respektowania sacrum . TakZe w zwyklym zyciu. 

TERESA WALAS: Istnieje przestrzen, kt6rq mozemy nazwac gatun
kiem homo sapiens, gdzie po jednej stronie jest chaos, ciemnosc, 
nieoznaczonosc i Iek, a po drugiej - porzqdek, oznaczenie, tworzenie 
wsp6lnoty. Czlowiek jako gatunek wyszedl z ciemnosci w strone 
kultury i przestrzeni oznakowanej i symbolicznej, ale cillgnie go do 
ciemnosci. Rytualem tez rzqdzi podobna oscylacja. Czlowiek wychodzi 
z chaosu i strachu i na poziomie ciala tworzy pierwsze rytualy - staje 
na dw6ch nogach, przekonuje sie, czym jest g6ra idOl, zaczyna 
tanczyc. P6iniej jest przejscie do rytual6w wysoko wyspecjalizowa
nych - i znowu pojawia sie wahniecie, czlowiek zaczyna dqzyc ku 
chaosowi. Tak powstaje " mitologia autentycznosci" . Dobrze to widac 
w dziewietnastym wieku , w przelamaniu paradygmatu z klasycyzmu do 
romantyzmu. Do okresu romantyzmu kultura europejska zyla w prze
konaniu, iz czlowiek wyraza sie za pomocq ustalonego jezyka symboli . 
Okazalo sie jednak, ze istnieje jakas przestrzen dzika, przestrzen, kt6r'l 
postanowili odkryc romantycy. To oni - patrz'lc na przyklad na gatunek 
literacki, bed'lcy pewnq postaciq rytualu slowa - m6wili: precz z tym, 
my mamy swoj'l dzik'l dusze, kt6rq chcemy odslonic. Wtedy wlasnie 
pojawia sie trwaj'lcy do dzis mit autentycznosci . 

I wtedy wkracza do naszego rozumowania historia i inne rozumienie 
rytualu, kt6re sytuuje go nie w przestrzeni chaos - porzqdek, tylko 
indywiduum - wsp6lnota. Poniewaz wsp61nota wytwarza pewne (takze 
zrytualizowane) sposoby zachowan, niekiedy opresyjne dla indywidu
um, indywiduum zaczyna je odczuwac jako nieautentyczne. Pojawia sie 
problem wartoki: kiedy wsp61nota uwaza za nie swoje wartoki , na 
kt6rych rytual zostal ugruntowany. Wytwarza sie centrum i obreb; 
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pozostaj'!cy na obr~bie m6wi: to zachowanie nie jest moje, ono mnie 
nie wyraza, nie jest dla mnie autentyczne. Mozemy tu wskazae r6zne 
przejscia socjologiczne. Wokulski naklada szary cylinder i czuje, ze 
dopuszcza siC gwahu na swojej osobowosci, podporz,!dkowuj,!c siC 
czemus, co nie jest jego, nasladuj'!c grupe, do kt6rej chce przystac. 
Etykieta jest silnie zeswiecczon'! form'! rytualu . 

Brandys tak pisze w swoich wyznaniach Zapami~tane : "Potrzeba 
wiary - potrzeba obrz~6w. S,! \udzie wierzqcy, dla kt6rych najtrudniej
szym progiem do przekroczenia jest pr6g kosciola. I s,! inni, kt6rym 
liturgia koscielna towarzyszy od narodzin, jak oddech. Autor szanowa
ny i zaslugujqcy na uznanie zwierza siC w pami~tniku, ze bez Eucharys
tii zycie byloby dla niego niemozliwe do zniesienia. Chyl~ glow~, ale 
to s,! sprawy, kt6rych nie rozumiem. Moje geny, edukacja, lektury 
odm6wily mi daru odczuwania symboliki religijnej." A Manuela 
Gretkowska dodaje: "Tam, gdzie nie rna rytualu i obrz~du, tam zaczyna 
si~ histeria czyli indywidualny folklor kazdego z nas." Tu przyklad6w 
dostarczaj'! psychologowie i psychiatrzy. Leczenie ciczkich nerwic 
odbywa siC cz~sto za pomoc,! wprowadzenia do rytualu, czlowiek 
wyl,!czony z niego jest chory psychicznie, rytual jest mu potrzebny dla 
utrzymania siebie w calosci psychicznej. To jest pierwszy poziom homo 
sapiens. A p6iniej, kiedy wkracza historia, zaczyna siC podzial spolecz
ny i historia wartosci ... 

ELZBIETA WOLICKA: Wyr6Znilismy tu przynajmniej dwie warstwy 
sensu rytualu . Pierwsza to warstwa pragmatyczno-fukcjonalna: rytual 
jako narz~dzie do osiClgania pewnych efekt6w przewidywanych przez 
jego uczestnik6w, a druga - bardziej skomplikowana - symboliczna, 
wikla nas w motywacje kulturowe, a takze indywidualne (autoekspre
sja, autentycznose itd.). Czytalam kiedys rozprawc postuluj,!c,! wykreS
lenie slowa "autentycznose" zar6wno ze slownika filozoficznego, jak 
i potocznego. Autor twierdzil, ze jest to hybryda, zast~pnik dw6ch 
o wiele bardziej znaczllcych sl6w: szczerosci i prawdziwosci. Auten
tycznosc jest swoistym wytrychem, pr6bujqcym pol'!czye te dwie 
kategorie, aby nimi manipulowae. 

BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKI: Powinno sie tu wymienic dwie 
postaci odpowiedzialne za kryzys czy kwestionowanie rytualu : Nie
tzsche i Freud. Nietzsche doprowadzil do powstania w spoleczenstwie 
nie uswiadamianej, ale silnej opozycji perspektywy ontologicznej i eg
zystencjalnej. Ludzie, kt6rzy przeciwstawiajq autentycznose rytualowi, 
przeciwstawiajll porzlldek osobisty porz'!dkowi kosmicznemu . To prze
ciwstawienie moze bye prawdziwe, jesli porz'!dek kosmiczny jest ile 
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opisany, a faiszywe, kiedy porzctdek ten jest dobrze opisany. W wieku 
XX wyrainie rysuje si~ przewaga perspektywy egzystencjalnej nad 
ontologicznq. Skctd niech~e do problematyki ontologicznej? Wedlug 
mnie kluczem jest Freud. To on wydobyi konflikt pokolen; eksponujqc 
kompleks Edypa, zakwestionowal to, co si~ dzieje mi~dzy matkct 
a c6rkq i mi~dzy synem a ojcem; powiedzial, ze ojcowie i synowie Sq 
zawsze wrogami. Tak pojawiia si~ nieufnose i przerwana zostaia 
ci<tgiose historii, odtqd kazdy musi zaczynae od pocz<ttku. Joyce 
w Ulissesie powtarza, ze nie rna wi~kszej wrogosci jak mi~dzy ojcem 
a synem, kazdy sukces syna jest kl~skq ojca i odwrotnie. Tu rodzi sie 
niech~e do kumulacji, zerwanie ciqgiosci, ogiasza si~ koniec historii 
i nowy pocz<ttek, co byio hasiem dadaist6w, futuryst6w, surrealist6w, 
co pojawilo si~ potem i w faszyzmie, i w komunizmie. 

Ostatnio w psychologii i antropologii modna jest problematyka 
tozsamosci kobiety i tozsamosci m~zczyzny. Pojawia si~ wiele ksiqzek 
temu poswi~conych, takze na poziomie nieco ponad-pop-kulturowym. 
Przykladem moze bye Zelazny Jan, ksi<tzka 0 m~zczyznach i dla 
m~zczyzn. Autor, Robert Bly, amerykanski poeta zwi<tzany z kontrkul
tur<t, pr6buje odpowiedziee na pytanie, dlaczego m~zczyznom jest 
dzisiaj tak ci~zko. Dlaczego zatracili swojq tozsamose? Bly pokazuje, 
sk<td si~ wziqi konflikt mi~dzy ojcem a synem, stawiajqc ciekawlt, 
raczej egzystencjalnq nil. ontologiczn<t, hipoteze. OtM wsp6kzesny 
m~zczyzna wychodzi z domu do pracy i przez caiy dzien nie rna 
kontaktu ze swoim synem; syn nie wie, co robi jego ojciec, i dlatego 
wszystkiego 0 m~skosci i m~zczyznach dowiaduje si~ od kobiet: od 
matki i nauczycielek. Kobiety we wsp6kzesnych spofeczenstwach 
dobrze wiedzq, co to znaczy bye kobietq, bo Sq uczone przez kobiety, 
ale kobiety nie wiedzq, co to znaczy bye m~zczyznq, nie umiejq tego 
przekazae, w zwiqzku z czym wychowywani przez nie m~zczyini majq 
faiszywq Swiadomose. Z psychologicznego punktu widzenia ta teza rna 
wartose terapeutycznq, z praktyki wiem bowiem, ze kryzys tozsamosc i 
m~skiej jest zdecydowanie wi~kszy i bardziej podstawowy nil. kryzys 
tozsamosci kobiecej. Obserwuj~, ze jednym z najwiekszych problem6w 
wielu ludzi jest to, co zrobili z nimi ich rodzice; i zazwyczaj to 
m~zczyini majq pretensje do swoich ojc6w. Wol<t zacz<te od pocz'ltku, 
miee cos swojego, oboj~tnie, jakie by to byio, byle tylko nie dae si~ 
wciqgnqe tej ciemnej magmie, kt6ra si~ za nimi toczy. 

TERESA WALAS : Opr6cz tej podstawowej opozycji: porz'ldek egzys
tencjalny - porzqdek kosmiczny, trzeba uwzgl~dnic jeszcze porzqdek 
spoteczny czyli historycznie zmienny. 
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ELZBIETA WOLICKA: Zgadzam si~, ze "mistrzowie podejrzen" 
znajdujq si~ w czol6wce r6znych kontrkulturowych trend6w i Sq 
patronami ciqglego rozpoczynania od nowa. Nie bralabym jednak 
Freuda doslownie i z calym dobrodziejstwem inwentarza. W moim 
przekonaniu Freud byl takZe mistyfikatorem. Czy kwestia zachwiania 
m~skiej tozsamosci nie jest mitem? Przeciez stwierdzenie wlasnej 
tozsamosci bywa oparte na calkowicie falszywych przeslankach. Czlo
wiek posiada niezbywalny przywilej tworzenia fikcji wlasnego "ja", 
tak jak fikcji wszelkiego innego rodzaju . I moze to bye "autoterapeu
tyczna" fikcja ojca-rywala. 

RYSZARD LEGUTKO: W kulturze zachodniej od poczqtku IstnleJe 
jeszcze jeden sens autentycznosci - zywotne zadanie: "poznaj samego 
siebie". Czyli nakaz, by rozpoczynae ref1eksj~ od tego, kim si~ jest 
naprawd~; zanim b~dziemy poznawac rzeczywistosc, trzeba dokonac 
autoanaJizy. To si~ pojawia u sw. Augustyna i u wielu p6iniejszych 
autor6w. W pierwszym akcie Hamleta Poloniusz wyprawia Laertesa 
w swiat, dajqc mu seri~ wskaz6wek, jak si~ rna zachowywac : nie 
pozyczac pieni~dzy, nie grac w karty, ubierae si~ bez przesady etc. I tak 
konczy: "A najwazniejsze, bys zawsze byl wierny I Samemu sobie 
i-co za tym idziel Jak noc za dniem - bys innym tez nie klama1." 
Kto jest wierny samemu sobie, nie b~dzie inny wobec drugich. Anali
zujqC to zdanie w ksiqzce Sincerity and authelllicity Lionel Tri lling 
dokonal fundamentalnego rozr6znienia szczerosci i autentycznosci. 

Juz u Grek6w znajdujemy przekonanie, ze jezeli b~dziemy szukae 
gl~boko we wlasnej swiadomosci , znajdziemy tam bardzo interesujqce 
rzeczy, ale nie 0 Janie Kowalskim, kt6ry patrzy gl~boko w samego 
siebie. tylko prawdy powszechnie obligujqce. Odkryjemy cz~se swiado
mosci absolutnej . Takie stanowisko nie prowadzi do przeciwstawienia 
si~ rytualowi i opozycji wobec calego swiata. Oznacza one tylko, ze 
gdy patrz~ w samego siebie. pr6buj~ odkryc jakies waine prawdy, nie 
udaj~ przed sobq, nie stwarzam swiata pozor6w, tylko staram si~ zye 
zgodnie z pewnymi prawami. "Bycie sobq" nie polega na stwierdzeniu: 
"jestem, jaki jestem, i nic na to nie poradz~". Nie, staram si~ bye inny : 
jezeli jestem tch6rzliwy - staram si~ bye odwazny. Tu tkwi sens 
autentycznosci, kt6ry trudno uniewaznie czy przeciwstawic rytualowi. 
W tej kategorii mieszczq si~ niekt6rzy romantycy, poszukujqcy absolut
nego "ja" i absoJutnej SwiadomoSci . 

Jest jeszcze inny sens autentycznosci: "calkowite panowanie nad 
samym sobq". Jestem wladq samego siebie, nie ma w mojej swiado
mosci rozbicia na zewn~trzne nakazy i mnie, kt6ry im podlegam. 
Sokrates, kt6ry palrzy w samego siebie, przestrzega rytual6w atenskich 
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i nie twierdzi, ze w ten spos6b zadaje sobie egzystenejalny b61. 
o istnieniu takiego b61u zaez~ta m6wic dopiero nowozytnosc. Opr6ez 
wspomnianyeh juz tu postaei wymienitbym Jana Jakuba Rousseau. 
Popatrzmy na perfidmt logik~ nowozytnego poj~eia autentyeznosei. 
Z jednej strony rewolta, opozyeja wobee swiata - kiedy poddam si~ 
rytualowi ezy innej obiektywistyeznej regule, nie jestem panem samego 
siebie, zadaj~ sobie gwatt, wi~e jesli ehe~ zapanowac nad samym sob& 
i nie rozdwoic si~, musz~ to wszystko wyrzueic. Ale z drugiej strony, 
mozna sobie wyobrazic takie istnienie, gdzie moje "ja" w spos6b 
absolutny i harmonijny pokryje si~ z jak&s wol& powszechn&, gdzie 
wielki triumf mojej indywidualnosei b~dzie jednoezesnie triumfem 
kolektywnego organizmu. To mozna obserwowac w niekt6ryeh ruehaeh 
reJigijnyeh ezy quasi-religijnyeh. 

ELZBIETA WOLICKA: Istnieje tez rozumienie autentyeznosei jako 
niczym nie kontrolowanej spontanieznosei, ekspresji, nie skr~powanej 
mozliwosei przezywania tego, co si~ dzieje. Pojawia si~ LU szeroki 
wachlarz moZliwosci. Ryeerz sredniowieezny odnajdywat si~ w ethosie 
ryeerskim, w bardzo skonwencjonalizowanyeh sposobaeh zaehowania, 
potwierdzaj&c jednoczesnie swoj& autentyeznosc. Orugim przykladem 
jest potwierdzanie samego siebie w zaehowaniaeh wr~cz odruehowo 
instynktownyeh. Istnieje potrzeba "wyluzowania si~" (bez kwalifikaeji 
aksjologieznej tego stanu rzeczy), kiedy ezlowiek nie jest panem 
samego siebie, a tylko daje ujseie swojej - r6i:nej jakosei i wartosei 
- potrzebie ekspresji. 

BARTLOMIEJ OOBROCZYNSKI: Ciekawe jest wtedy pytanie: ezyja 
to jest ekspresja? Czy jest to dalej d'lzenie do samorealizaeji? Ludzie 
e~sto podejmuj'l rMne akty, by stracic samokontrol~; ktos nie daje 
sobie rady z nadmiern'l samokontrol'l, st&d potrzeba sttumienia przez 
alkohol albo przez narkotyki. Z filozofieznego punktu widzenia pojawia 
si~ ciekawa problematyka podmiotu: kto wtedy zaezyna dziatac? 

TERESA WALAS: Jak twierdzil Miehait Baehtin, dawny karnawat 
wynikat z potrzeby skanalizowania, zrytualizowania tej "drugiej stro
ny". "Mocne" kultury oparte byly na poezuciu harmonijnosei mi~dzy 
ekspresj& osobist'l a zaehowaniem rytualnym. Tak - 0 ile wiemy - bylo 
w sredniowieezu . 

ELZBIET A WOLICKA: Jest rzeez'l eharakterystyezn'l, ze spoteeznosc 
d'lzy do ryLUalizaeji takiego typu "dzikieh" zaehowan ezy potrzeb, 
kanalizuje je na przyktad w orgiastyeznyeh formach , gdy z'lda si~ 
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"chleba i igrzysk". Jesli nie rna samokontroli od wewnqtrz, gdy nie rna 
interioryzacji rytualu, wkracza zewn~trzny przepis, kt6ry jest mniej lub 
bardziej spontanicznie akceptowany lub kontestowany przez zbioro
wosc. 

DANUTA SOSNOWSKA: W tych wszystkich procesach moze dzis 
zauwazyc znaCZqcq zmian~: rytualy duzych wsp61not wypierane Sq 
przez rytualy wsp61not malych, moze bardziej kruche, ale silniej 
zwiqzane ze spontanicznoSciq i autentycznosciq. Oddaje to zresztq 
charakter podobnych przemian w kulturze, jest ich odbiciem. M6wilis
my juz, ze rytualy wynikaly ze wsp6lnie akceptowanego systemu 
wartosci, skoro on si~ chwieje, to musi si~ zmieniac charakter rytual6w. 

TERESA WALAS: Mamy do czynienia - jakby powiedzieli 
post-strukturalisci - z marginalizacjq centrum. 

ELZBIETA WOLICKA: W tak rozumianym rytuale istnieje nieuchron
ne napi~cie wewn~trzne pomi~dzy komponentq ekspresyjnq oraz kom
ponentq znaczenia symbolicznego, majqcq bardziej uniwersalny sens. 

BARTtOMIEJ DOBROCZYNSKI: Wr6cmy do tego zgadzania si~ 
porzqdku zewn~trznego i wewn~trznego. Dlaczego wsp6/czesnie poja
wil si~ tak szeroko na swiecie I~k 0 to, Ze m6j porzqdek indywidualny 
nie zgadza si~ z mym porzqdkiem zewn~trznym? W kulturach organicz
nych naturalne jest przekonanie, ze m6j porzqdek wewn~trzny jest 
zgodny z porzqdkiem zewn~trznym. lezeli tak nie jest, to znaczy, ze ja 
fie szukam, m6glbym szukac gl~biej i lepiej. Moze dlatego rak popular
ny jest buddyzm Zen? Gwarantuje on, ze r6zne porzqdki indywidualne 
wyrazajq prawd~ zewn~trznq. Buddyzm nie dqzy do zadnej ekumenii 
czy jednosci poglad6w, kazdy uczen, ktory dostaje swi~cenie, moze 
nauczac buddyzmu w przeciwny spos6b niz jego nauczyciel. Nau
czyciel stwierdza, ze uczen kontaktowal si~ z prawdq, a jak jq opisze, 
to juz jego sprawa. Czlowiek wsp6lczesny w kazdym momencie rna 
dost~p do wielu sposob6w zycia, jego wlasny przestaje bye uniwersalny 
czy powszechnie obowiqzujqcy, stqd zaczynajq si~ pojawiae wqtpliwo
sci. Czytalem kiedys artykul socjologiczny 0 tym, dlaczego Komancze 
nie bojq si~ smierci. Majq hermetyczny, zamkni~ty swiatopoglqd i za
mkni~tq kultur~, kt6ra uniemozliwia im konfrontacj~ ich porzqdku 
indywidualnego (i kosmicznego) z innymi porzqdkami indywidualnymi. 

TERESA WALAS: Zyjemy pomi~dzy dwoma I~kami. Po pierwsze: czy 
m6j swiat zgadza si~ ze swiatem ustabilizowanym, zharmonizowanym? 
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Po drugie: nie chc~ stracic swojego swiata oddajqc go niebacznie 
w r~ce swiata, kt6ry juz jest uporzqdkowany. Ten drugi kk byl mniej 
znany czlowiekowi dawnemu . 

ELZBIETA WOLICKA: Istnieje jeszcze mitotw6rcza funkcja rytualu . 
Rytual jak gdyby wytwarza pewnq wartosc dodatkowq, kt6ra funkcjonuje 
potem jako uzasadnienie jego sens6w - i odwrotnie. Wytwarza si~ jakas 
dialektyka pomi~dzy mitem, kt6ry uzasadnia dziatania - a one z kolei 
wytwarzajq pewnq stref~ wartosci, kt6re by nie zaistniaty bez rytuatu . 

LUKASZ TISCHNER: Interesuje mnie kwestia stosunku mi~dzy auten
tycznosciq i rytuatem a wartosciami. Czy w og61e mozliwa jest 
autentycznosc - i rytuat - bez wartosci? Nazwiska, kt6re si~ pojawialy: 
Nietzsche, Freud, Sq bardzo charakterystyczne dla rozwoju naszej 
cywilizacji. Pewien rezerwuar wartosci zostat podany w wqtpliwosc, 
a trwatym dorobkiem przywolanych tw6rc6w jest ukazanie historyczno
sci naszego poznawania wartosci i relatywizmu epistemologicznego 
w poznawaniu wartosci. Czy wspomniane tutaj "rytuaty kr6tkiego 
trwania" nie Sq wynikiem nadszarpni~cia tego rezerwuaru wartosci? 
Czy wartosci, ktore stojq II podstaw tych nowo pojawiajqcych si~ 

rytual6w, nie Sq pozornymi wartosciami? Czy fakt, ze sami jestesmy 
petni sceptycyzmu co do trwalosci tych wartoSci, nie sprawia, ze 
rytuaty majq tak kr6tkie trwanie? 

DANUTA SOSNOWSKA: Ciqgle si~ nad tym zastanawiam: czy'mogq 
istniec rytualy bez wartosci? Lub inaczej, czy przyktady, na kt6re 
powotywalismy si~, mi~dzy innymi "obrzvdy koncertowe", nalezy 
okreslac mianem rytuat6w? Moze powinnismy wtedy uzywac cudzy
slow6w? Mimo wszystko sqdz~, ze nie. Istotq tych rytuat6w jest 
intensyfikacja przezycia: tego, ze jestesmy wsp61notq (a cz~sto towa
rzyszy temu takze pewna wsp61nota wartosci , chocby byty one for
mutowane "na miar~ czternastolatka"). lednak nawet bez tego do
swiadczenie wsp61noty uwazam za wartosciowe, za wazne sarno 
w sobie, bez dodatku. Po drugie, wspomniana intensyfikacja emocji 
dotyczy takze przezyc indywidualnych, kt6re - sqdzqc z wielu opis6w 
- Sq tym, co Witkacy nazwal "do!>wiadczeniem metafizycznym". A to 
takze nie sluzy wartosciom, lecz jest wartosci q samq w sobie. To 
zresztq paradoks, ze kultura masowa, kt6rq pisarz uwaZaI za zgubv 
metafizyki, mialaby (w pewnych swych przejawach) takie doswiad
czenia prowokowac. Pozostaje jednak problem granicy, tego, co jeszcze 
mozna zwac rytualem, wchodzqc na teren tak niepewny . Nie mam w tej 
kwestii jasnosci, choc jakqs wskaz6wkq jest dla mnie zdolnosc do 
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nazywania swych przezye przez uczestnik6w "rytualu dla autentyczno
sci" . 

TERESA WALAS: Prawdziwy rytual jest zawsze na granicy bez
pieczenstwa. Wezmy przyklad Mszy: jest powtarzana nie tylko dlatego. 
ze dla wierzqcych jest ugruntowana w wierze. ale dlatego. ze jest 
rytualem bezpiecznym. Msza zaczela bye "niebezpieczna". gdy po 
Soborze zaczeto robic rMne rzeczy. na przyklad podawac sobie rece na 
znak pokoju. W naszym kregu niebezpieczne jest takie doswiadczenie 
ciala , kt6re do tej pory nie miescilo sie w obrebie Mszy Swietej. Byla 
ona 0 wiele bardziej sformalizowana, oddana raczej muzyce czy slowu. 
Rytual, kt6ry sie dlugo utrzymuje, pozwala sie obracac na jakiejs 
bezpiecznej granicy. Rytualy kr6tkotrwale czesciej te granice prze
kraczaj<\, niekiedy w znacznym stopniu. Niebezpieczne przekroczenie 
moze oznaczae nawet utrate zdrowych zmysl6w czy wewnetrzne za
chwianie harmonii psychicznej. Rytualy trwale tez to mialy, w mniej
szym wszakZe nasileniu. Rytualy trw ale cechowalo bezpieczenstwo, co 
stwarzalo jednostce zar6wno poczucie komfortu wsp6b:ycia z sacrum. 
jak i swiadomose gran icy i tego, ze nie zostanie naruszona integral nose 
jednostki. 

BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKI: Sp6jrzmy na lek Kosciola przed 
koncertem rockowym - to jest Jek przed zatratq poczucia tozsamosci 
i podmiotowosci jednostki . Koncert rockowy to jedno ze wsp6lczesnie 
dostepnych doswiadczen mistycznych (ktos powie - substytut6w do
swiadczenia mistycznego). Najlepiej opisal to Stefan Kisielewsk.i. 
W p6Znych Jatach 50. byl na takim koncercie w Paryzu. Opis zaczyna 
sie od sceptycyzmu: wyszlo czterech przyglupich Amerykan6w, pod
spiewujqc i podrygujqc. Pod koniec Kisiel ryczy, kopie nogami, m6wi: 
misterium. 

Wracaj<\c do pytania 0 kr6tkotrwale rytualy i ich stosunek do 
wartosci - tu jestem bezradny. Pytanie 0 wartosci wskazuje od razu na 
opozycje kryteri6w obiektywistycznych i subiektywistycznych. Nie jest 
prawdziwe zalozenie, ze podmiot musi bye sUbiektywny. W psycho
logii - od Junga poczynajqc, przez wszystkie koncepcje swiadomosci 
kolektywnej - chodzi 0 spos6b istnienia wartosci, 0 jakis Popperowski 
trzeci swiat, czy wrecz swiat idei w sensie Platonskim. Siuksowie 
m6wi q, ze nalezy powtarzae tyl ko to, co jest w swiecie idei, jezeli na 
ziemi nie powtarza sie tego, co w swiecie idei, zycie traci sens . Z koJei 
wedlug etolog6w, naturalist6w, scjentyst6w - wartosci to pochodne 
wzmocnien natury pierwotnej (jak pokarm, seks , oddychanie). To jest 
pierwsza sprawa. 

27 



POLOW AN1E NA IDEE 

Po drugie - rytualy kr6tkotrwale. Andy Warhol m6wil, ze kazdy rna 
swoje pietnascie minut slawy. Wsp6tczesny czlowiek stoi wobec ogro
mnej r6znorodnosci propozycji, no we zjawiska pojawiaj& sie i znikaj&, 
bo nie rna kumulacji, przyjdzie nowa moda, przyjd& nowi ludzie, kt6rzy 
nie bed& wiedzieli, co sie dzialo w latach 80., zaczn& robie cos innego, 
potrzeba bedzie inaczej zaspokajana. W subkulturach mlodziezowych 
istnieje silny ruch techno-trans, taki poganizm XXI wieku. Jego tw6rcy 
staraj& sie wsp6tczesnymi srodkami technologicznymi odtworzye swia
domose czlowieka pierwotnego. Uzywa sie narkotyk6w (pochodne 
LSD), do tego dochodzi glosna muzyka robiona z wykorzystaniem 
wiedzy 0 ukladzie nerwowym. Chce sie produkowae na falach ner
wowych i na ukladzie fizjologicznym czlowieka takie rzeczy, kt6re 
pozwalaj& nim manipulowae, niekoniecznie w zlym tego slowa znacze
niu . Najczesciej chodzi 0 szybkie osi&ganie stan6w ekstatycznych czy 
stan6w relaksacyjnych. Mlodzi ludzie wiedz&, ze nie bedzie lepiej, jest 
coraz wiekszy smutek i alienacja, jedyny ratunek to ciezka praca. Potem 
w weekend koncert, narkotyki, trzeba sie "wyczysciC", wzi&e "prysznic 
elektryczny" - i od nowa do pracy. 

DANUTA SOSNOWSKA: To "czyszczenie wewnetrzne" wyznawcy 
Towianskiego nazywali " wypr6znianiem ducha" . 

ELZBIETA WOLICKA: Wydaje mi sie, ze mylimy tutaj dwie rzeczy: 
kwestie subiektywizmu-obiektywizmu ze spraw& dose oczywist&: czym 
innym s& wartosci jako takie i problematyka z nimi zwiqzana, a czym 
innym jest sfera wrazliwosci na wartosci i wynikaj&ce z niej napiecia. 
Sfera wartosci wi&ze sie tei: z pewnego rodzaju tw6rczosci& (nazwijmy 
j& duchow&, psychiczn&) polegaj&c& chociazby na wyzwalaniu autoek
spresji i okreslaniu tego jako wartose. OtM czym innym jest funkcja 
rytualu obliczona na konserwowanie pewnych wartosci jui: nazwanych, 
juz okreslonych, wpisanych w pewien kanon i sitq rzeczy w pewn& 
hierarchie - i to s& te rytualy bezpieczne, kt6re peini& funkcje stabili
zuj&C<t, podtrzymuj&C<t, kontynuuj&c& tradycje i tak dalej - czym innym 
zas s& rytualy niebezpieczne, takZe miedzy innymi te kontrkulturowe, 
kt6re eksperymentuj& na sferze ludzkiej wrazliwosci na wartosci , 
pobudzaj&c do kreowania wartosci jeszcze nie rozpoznanych . Zanim nie 
zostan& one rozpoznane, wpisane w kontekst, skanonizowane, stanowi& 
strefe dui:ego napiecia. 

JAN MICHALSKI: Kazdy rytual inicjacyjny jest niebezpieczny. 

ELZBIETA WOLICKA: Jednak inicjacja pojeta jako eksperyment nie 
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polega na wprowadzeniu kogos w pewien z 'g6ry przewidziany kr&g 
skutk6w, w jakies katharsis, kt6re wiadorno, jak rna si~ odbyc; tutaj 
wkracza si~ w sfer~ nieprzewidywalnosci . Widziatabyrn t~ stref~ nie
przewidywalnosci jako tez aksjologicznie nasycon'l, tez kryj'lC<t pewne 
wartosci, jeszcze nie rozpoznane, nie nazwane, nie wpisane w okreslon'l 
hierarchi~ . 

RYSZARD LEGUTKO: Interesuj'lc'l kwesti'l, jaka pojawita si~ w ci'lgu 
ostatnich stu lat jest wplyw technologizacji swiata i swiadornosci na 
rol~ rytualu. Element instrumentalnosci zawsze w rytuale istnial, ale 
dopiero wraz z technologizacj'l zycia, ze wzrostern naszej wiedzy 
o socjotechnice i 0 mozliwosci wplywania na swiadomose pojawila si~ 
sposobnose planowego kreowania rytual6w dla cel6w ideologicznych 
czy politycznych. Wielkie ruchy naszych czas6w - od faszyzrnu, 
narodowego socjalizmu i komunizmu do kontrkultury - kreowaly 
r~kami oraz umystami swoich przyw6dc6w i ideolog6w pewne rytualne 
sposoby zachowania, kt6re mialy na celu duchow'l rnobilizacj~ na rzecz 
Sprawy. To oczywiscie wywieralo - i tu nawi'lZuj~ do postawionego 
pytania 0 wartosci - destrukcyjny wplyw na sfer~ moralnosci, kt6ra 
zostala uznana za manipulowaln'l. Narastalo bowiem przekonanie, iz 
przynaleznose do takiego czy innego systemu moralnego moze zawsze 
zostae wywotana przez mniej lub bardziej skuteczn'l socjotechnik~, 
korzystaj'lC'l ze sklonnosci ludzkiej do rytualizacji zycia. To z kolei 
rodzilo nieufnosc wobec wszelkich stabilnych norm moralnych, kt6re 
przeciez - jak podejrzewano - mogty bye r6wniez wykreowane chyt
rymi zabiegami . Wsp6tczesny cztowiek jest zatem zaznajomiony z mo
zliwosciami spolecznych technologii wystarczaj'lco dobrze, by wsz~
dzie podejrzewae manipulacj~. Z drugiej strony, potrzeba wsp6lnotowa 
pcha go w nowe rytualy, w nowe formy zorganizowanych zbiorowych 
doswiadczen. Trwa wi~c cos w rodzaju wyscigu mi~zy ideologami czy 
organizatorami zycia zbiorowego oferuj'lcego nowe wsp6lnoty, zjed
noczone nowymi rytualami, a indywidualn'l inteligencj'l i przenikliwos
ci'l, kt6re karmi'l si~ systemami podejrzen , Ta hustawka mi~zy coraz 
gl~bszym sceptycyzmem a stale odradzaj'lc'l si~ nadziej'l nowej wspol
noty wydaje mi si~ niezwykle charakterystyczna dla naszych czas6w. 
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To prawda, ie autentycznosc jest jednym z wieJkich mit6w wsp6/
czesnej kultury. Czy tylko wsp6kzesnej? Termin jest oczywiscie sto
sunkowo nowy, albowiem w znaczeniu, 0 jakie tu chodzi, spopularyzo
wali go bodaj dopiero egzystencjalisci . Myslt: jednak, iz Heidegge
rowski dylemat "bycia sob'l" i "wsp61bycia", zakladaj'lcego ulegiosc 
wobec zbiorowego "Sit:", jest r6wnie stary jak europejski indywidua
lizm, albowiem indywidualizm we wszystkich swoich przejawach nie
uchronnie dopuszcza mozliwosc takiego konfliktu mit:dzy jednostkq 
a spoieczn'l rutyn'l, w kt6rym racja niekoniecznie znajduje sit: po 
stronie zbiorowosci i uznanych przez ni'l autorytet6w. lndywidualizm 
oznacza takZe zaioi.enie, iz w jednostce kryjq sit: tw6rcze mozliwosci, 
kt6re ulegaj'l zniszczeniu, jezeli wszechwiadza gromady blokuje drogi 
ich aktualizacji . W chwili kiedy czlowiek odkryi swoje niepowtarzalne 
ja, stan'll tym sarnym na progu problematyki, kt6r'l dzisiaj opisuje sie 
za pomoq takich terrnin6w, jak "autentycznosc", "bycie sob'l" czy 
"samorealizacja" . 

Mit autentycznosci wydaje sit: przeto mitem calej nowoczesnej 
kultury, w kt6rej - w odr6Znieniu od kultur tradycyjnych oraz ideologii 
usiluj'lcych wbrew niej wskrzesic niegdysiejszq, rzeczywistlt lub urojo
n'l, wsp6lnott: - jednostka jest z zalozenia bytem autonomicznym, 
definiowanym nie tylko przez jej przynaleznosc do takiej , a nie innej 
zbiorowosci, lecz r6wniei., a nawet przede wszystkim, przez to, co j'l 
jako jednostk~ r6Zni od innych ludzi, czyni'lc kims jedynym i niepo
wta r zaln ym. chot SK'ldin <ld p oz.o!<taj e o na i mus j p ozo stowoc w ie lorako 
z. u it nl z Vv' l ttz u n u i ud fi lc h tuk lub i nuczej ~u l c 1. l1a . 
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Nie wiem, kiedy wynaleziono takie slowa, jak "osoba" i "osobo
wose" (prawdopodobnie Marcel Mauss jak najsluszniej szukal korzeni 
w greckiej starozytnosci, ale nie nalezy to tutaj do rzeczy), jestem 
wszakZe pewien, iz odkrywanie jednostki jako bytu osobnego rozpo
cz~lo si~ w swiecie zachodnim bardzo dawno. Stosunkowo wczesnie 
doszlo tez tu w dose szerokich kr~gach do uznania, iz owa osobnose 
nie swiadczy bynajmniej 0 szalenstwie czy moralnym kalectwie, 0 co 
w spoleczenstwach tradycyjnych podejrzewa si~ zwykle wszelkich 
odmienc6w, lecz moze, wprost przeciwnie, swiadczye 0 tym, ze dana 
jednostka jest lepsza od innych i dzi~ki swej osobnosci zdolna do 
zrobienia czegos wspanialego, czego oni nie potrafiq zrobie na skutek 
swego zamkni~cia w spolecznej normie czy rutynie. Jednym ze swia
dectw rosnqcej popularnosci takiego mniemania byt rozw6j legendy 
Sokratesa, czyli tego pierwszego bodaj bohatera kulturowego, kt6rego 
zastuga polegala nie na tym, ze byl doskonale zespolony ze wspolnotq, 
lecz na tym, ze potrafil p6jsc pod prqd i bye inny anizeli pozostali jej 
czlonkowie. 

1ak Sqd~, do rozpowszechnienia si~ tego sposobu myslenia przy
czynilo si~ tez walnie chrzescijanstwo, nadajqc niezwykle wysokq 
rang~ sumieniu jednostki jako instancji, ktor4 w pewnych okoficznos
ciach mozna, a nawet trzeba, przeciwstawie communis opinio. Inna to 
sprawa, Ze w miar~ swej instytucjonalizacji stawania si~ religiq urz~do
Wq chrzescijanstwo wytwarzato rowniez rozficzne formy regfamentacji 
sumienia przez zbiorowosc i czynienia konformizmu cnotq. Niezmien
nie jednak byt w nim obecny indywidualistyczny potencjal, kt6rego na 
pr6i:no szukalibysmy w innych religiach. Potencjal ten ujawnil si~ 

z ogromnq silq w Reformacji, w kt6rej tylekroc slusznie szukano irode! 
nowoczesnego indywidualizmu i nonkoformizmu. 

To wszystko rna oczywiscie niewiefe wspolnego z tym kultem 
"bycia sobq" wbrew panujqcym w danej zbiorowosci "przesqdom " , 
kultem, kt6ry przyniosla dopiero nowoczesnosc, coraz bardziej unie
zalezniajqc przy tym uznanie dfa zbuntowanej jednostki od tego, w imi~ 
czego kwestionuje ona obowiqzujqcq norm~, i czyniqc samoistnq war
tosci q kwestionowanie normy jako takie. Warto bylo wszakze na owe 
odlegle poczqtki si~ powotac, by stwierdzic od razu, iz ataki na 
indywiduafizm, odmawiajC\.ce idealowi "bycia sobq" wszelkiej w og6le 
wartosci i przeciwstawiajqce mu niepodwazafny ideal "wsp6tbycia" 
jako roztopienia si~ jednostki we wsp6fnocie, godzq w istocie w trady
cyjne i bardzo zasadnicze tresci naszej kultury, bez kt6rych nie bytaby 
ona tym, czym jest. Wiek dwudziesty uswiadomit nam zresztq w petni, 
czym byloby dfa niej urzeczywistnienie marzenia de Bonalda 0 tym, by 
"filozofi~ ja" zastqpic bez reszty przez "filozofi~ my". W swiecie 
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wsp6lczesnym taki kolektywizm nie jest juz tylko wyrazem przywi'lza
nia do wSp6lnotowego bytowania na wz6r naszych dose juz odleglych 
przodk6w, czy tez niewinnej t~sknoty do swiata bezpowrotnie utraco
nego na skutek rozkladu tradycyjnego spoleczenstwa, w kt6rym nie 
zacz'll si~ jeszcze na dobre proces ujednostkowienia. Jest to zlowroga 
ideologia toruj'lca drog~ najbardziej zlowrogiej polityce glajchszal
towania ludzi wedlug totalitarnej recepty. Totalitaryzm jest bowiem 
nade wszystko apologi'l "wsp6Ibycia" uswi~anego przez wszechobec
ny rytual. 

Generalnie opowiadam si~ przeto za indywidualizmem i prawem 
jednostki do "bycia sob'l" wbrew wszelkim naciskom, jakie zbiorowosc 
na ni'l bez ustanku wywiera. Tym samym z najwi~ksz'l podejrzliwosci'l 
odnosz~ si~ do tego, co Redakcja "Znaku" nazwala "rytualem", a co 
zapewne mozna byloby r6wnie dobrze nazwae spoleczn'l rutyn'l, oby
czajem, tradycj'l, etykiet'l, konwencj'l, czy tez - po Gombrowiczowsku 
- form'l. Inaczej m6wi'lc, do tych wszystkich pisanych i niepisanych 
regul, kt6re wprawdzie stanowiq konieczny warunek wszelkiego 
"wsp6lbycia", ale zarazem sprawiaj'l, ze tak cz~sto obracamy si~ 

w zakl~tym kr~gu ustalonego raz na zawsze "Si~", utrwalaj'lc bezmysl
nie to, co - jeSli si~ nad tym dobrze zastanowic - jest zwykle bardzo 
daIekie od doskonalosci. Nie brak historycznych przyklad6w wskazujq
cych, iz uderzaj'lco c~sto mylila si~ nie jednostka, lecz zbiorowosc 
naklaniaj'lca jij ' doposruszenstwa i pozostania w dotychczasowych 
koleinach. 

Co prawda slowa "rytual" uzywalbym w tym kontekscie dose 
ostroznie, a to z tego powodu, ze kryje si~ w nim troch~ niebezpieczna 
dwuznacznose. Aczkolwiek zawsze sluzy ono jako nazwa czynnosci 
standardowych czy stereotypowych, charakterystycznych dla sytuacji, 
w kt6rych g6r~ bierze pokora wobec spolecznej normy, w pewnych 
wypadkach oznacza wyl'lcznie lub gl6wnie czynnosci odnosz'lce si~ do 
rzeczy swi~tych i wznioslych, posiadajijcych fundamentalne znaczenie 
dla . tozsamosci danej zbiorowosci, w innych natomiast - wszelkie 
czynnosci, kt6re przez SW'l powtarzalnose i ustalony jakby raz na 
zawsze charakter Sij formalnie do tych pierwszych jakos podobne. Tak 
wi~c rytualem okazuje si~ na przyklad zar6wno modlitwa, nabozen
stwo, procesja czy uroczystosc patriotyczna, jak i scisle przestrzeganie 
form towarzyskich, codzienna toaleta, czy tez przesladowanie, jakiemu 
w koszarach poddawani Sij nowicjusze. Z tego powodu niekt6rzy 
antropologowie wprowadzajij pozyteczne rozr6znienie rytualu i cere
monii, rezerwuj'lc pierwszy termin dla czynnosci implikuj'lcych okres
lone przekonania swiatopogl'ldowe, drugi natomiast dla takich, kt6re 
podobnych przekonan nie implikuj'l. Rozr6znienie to wydaje si~ wazne, 
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albowiem w tym swoim drugim, "ceremonialnym" znaczeniu slowo 
"rytuat" rna cZl;sto zabarwienie pejoratywne, odnoszqc sil; do czynno
sci wykonywanych mechanicznie i pozbawionych wszelkiej gll;bszej 
tresci. Przypisanie czemus "czysto rytualnego" charakteru bywa de
precjacjq tego czegos, choc wcale nie musi kryc sil; za tym niechl;c do 
takiego rytualu, w kt6rym wyrazalaby sil; zarliwa wiara. 

To oczywiscie jedynie dygresja, niezbl;dna jednak, by zdac sobie 
sprawl;, w jakim sensie rytual moze byc uwaZany za antonim autentycz
nosci. Ot6z wydaje Sil;, ze jest nim zwlaszcza wtedy, gdy chodzi 0 takie 
czynnosci stereotypowe, kt6rych wykonywanie nie wymaga ze strony 
jednostki zadnej innej motywacji pr6cz powolania sil; na to, ze "tak s i I; 
robi" lub "tak u nas s i I; robi". Rozumie sil; sarno przez sil;, ze na og6l 
nie podaje sil; w takich wypadkach zadnej motywacji - chyba ze ktos 
to "sil;" otwarcie i uporczywie kwestionuje. 

Wiele zlego powiedziano - i najpewniej slusznie - 0 tak rozumia
nym "rytuale". totez trudno sil; dziwic, Ze raz po raz pojawia sil; 
w naszej kulturze ideal jednostki, kt6ra takq motywacjq z zasady sil; nie 
posluguje i/lub jq programowo odrzuca, kierujqc sil; wylqcznie na
kazami swojego serca i/lub rozumu (programowy antyrytualizm rna 
niewqtpliwie dwa r6zne ir6dla: romantyczne i racjonalistyczne). Gdyby 
takiego idealu zabraklo, podzielilibysmy zapewne los owych skost
nialych kultur, kt6re niemal nietknil;te trwaly wprawdzie przez stulecia 
i tysiqclecia, ,lie natychmiast po zetknil;Ciu z zewnl;trznym, inaczej 
urzqdzonym swiatem ulegaly kompletnemu rozkladowi, niezdolne ani 
do skutecznego oporu, ani do adaptacji. Aby kultura trwala, musi sil; 
zmieniac, a nie rna zmiany bez - inicjowanego przez nonkonformis
tycznie nastawione jednostki - gwakenia utrwalonej i uswil;conej przez 
powszechne lub niemal powszechne przestrzeganie normy. Kultura, 
w kt6rej taka mozliwosc z jakichkolwiek powod6w nie istnieje, jest 
w zmieniajqcym sil; swiecie skazana na zagladl;. Dlatego gll;boki sens 
majq pochwaly "czlowieka zbuntowanego", kt6ry potrafi m6wic "nie" 
swoim ziomkom i sqsiadom, kwestionujqc ich pozorne oczywistosci 
i szargajqc rzeczy dla nich swil;te. Oczywiscie nie bez znaczenia jest 
to, w imil; czego 6w czlowiek sil; buntuje, niepodobna wszakze 
potl;piac buntu tylko za to, ze jest buntem. Trzeba tez pamil;tac, ze gra 
on donioslq roll; jedynie wtedy, gdy sam zostaje uswil;cony przez 
spotecznq akceptacjl; jako ir6dlo nowej normy. 

Ale sprawa nie jest wcale prosta, i to z paru powod6w, z kt6rych 
warto zdac sobie sprawl;, zanim odpowie sil; na postawione przez 
Redakcjl; pytania. 

Przede wszystkim nie jest bynajmniej oczywiste, iz kazde od
rzucenie obowiqzujqcej w danej zbiorowosci normy jest istotnie inno
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wacj<t i aktem wyzwolenia siv jednostki spod wladzy bezosobowego 
"Siv", pocz<ttkiem jakiegos jej "autentycznego zycia". Znane i po
spolite jest zjawisko nazwane przez kogos "kontrrytualnosci<t", kt6re 
polega na tym, ze obowi<tzuj<tcy "rytual" po prostu siv neguje, pozo
staj<tc jednak calkowicie od niego zaleznym w tym sensie, ze nie 
przeciwstawia mu siv w istocie niczego poza sam<t chVCi<t niezaleznosci. 
W takich wypadkach buntownik nie uzyskuje w gruncie rzeczy zadnej 
realnej niezawislosci i niepodobna zdefiniowae go inaczej, jak przez 
wskazanie przeciwko czemu jest zbuntowany: jego tozsamosc jest tylko 
cieniem czegos. co istnieje, by tak rzec. naprawdv. Taki buntownik nie 
zapocz<ttkowuje niczego nowego, przyczyniaj<tc siv co najwyzej do 
tego, ze obroncy status quo artykuluj<t wyrainiej swe przekonania, kt6re 
tak dlugo, jak dlugo nie s<t przez nikogo atakowane, pozostaj<t w stanie 
ledwie zal<tzkowym. Pewne rodzaje bezboznictwa pasuj<t idealnie do 
tego wzoru, podobnie jak rozliczne rodzaje buntu przeciwko "moral no
Sci mieszczanskiej", w kt6rych nie chodzi w istocie 0 nic poza tym, 
zeby bye przeciw. 

Duzo wazniejsze wydaje siv wszaki:e cos innego. W spoleczen
stwie, w kt6rym "bycie sob<t" stalo siv szeroko uznan<t wartosci<t 
i w kazdej dziedzinie zycia dostvpne s<t jakies alternatywy, to. co 
uchodzi za odr6i:nianie siv lub wyr6znianie. cz~sto okazuje siv po 
prostu upodabnianiem siv do czegos innego, afirmacj<t jakiegos innego 
"rytualu", jakiegos innego usankcjonowanego spolecznie wzoru. Gab
riel Tarde, kt6ry wierzyl w istnienie uniwersalnych praw nasladownic
twa, utrzymywal, ze w spoleczenstwach nowoczesnych nasladowanie 
obyczaju ustvpuje nasladowaniu mody, nie zmieniaj<tc wszakze bynaj
mniej swojej natury. Jest to niew<ttpliwie trafna obserwacja, jeSli 
zwazye, jak czvsto zerwanie ze sztamp<t jest w istocie przeskokiem do 
innej sztampy, bunt zas przeciwko "kulturze oficjalnej" okazuje siv, 
w gruncie rzeczy, absolutnie bezkrytyczn<t afirmacj<t jakiejs "kultury 
alternatywnej". w kt6rej obrvbie obowi<tzuje wcale nie mniejszy kon
formizm. Programowi nonkonformisci bywaj<t podobni do siebie jak 
dwie krople wody, zaS ich domniemane "bycie sob<t" pol ega nierzadko 
tylko na tym, ze oddaj<t siv we wladanie zbiorowego "Siv", kt6re rzqdzi 
w ich nowym srodowisku. Cala r6znica polega tyl ko na tyrn, ze jest to 
srodowisko wybrane przez nich samych, nie zas takie, do kt6rego byli 
od dziecinstwa przystosowywani przez innych. I. rzecz jasna, niepor6w
nanie bardziej zmienne. Nie twierdzv, ze jest to r6i:nica bez znaczenia. 
6w wyb6r bywa jednak calkowicie przypadkowy i sprowadza siv 
w istocie do wyboru innego stada. Tak to jest w spoleczenstwie, 
w kt6rym do pomyslenia jest reklama: "B<tdi sob<t. wybierz Pepsi!", 
oparta przypuszczalnie na domnienianiu, iz wszystkirn mlodym lu
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dziom rodzice kazq pic mleko. Zaletq takiego "bycia sobq" jest 
niewqtpliwie to, ze nie grozi ono osamotnieniem, wadq - to, ze jest 
najzupelniej pozorne. Zerwanie z "rytualem" oznacza de facto wyb6r 
innego "rytualu", kt6ry dziala w dokladnie taki sam spos6b, a niekiedy 
okazuje sie nawet bardziej wymagajqcy od tradycyjnego, 0 czym 
przekonali sie na przyklad owi liczni awangardysci, kt6rzy przylqczyli 
sie do ruchu komunistycznego w nadziei, ze znajdq w nim oparcie dla 
swej idei permanentnego nowatorstwa. Sarno nowatorstwo przeradza 
sie zresztq na og6l w rutyne, przypomina w niejednym sztuke akademic
kq i prowadzi zwykJe do powstania nowego akademizmu. 

To zjawisko stadnego, by tak rzec, nonkonformizmu i szybko 
rutynizujqcego sie nowatorstwa, do kt6rego tak czesto prowadzi w na
szych czasach odrzucenie przez jednostke krepujqcej jq normy, daje, jak 
sqdze, do myslenia. 

Przede wszystkim nasuwa sie wniosek, iz dqzenie do "bycia sobq" 
owocuje zazwyczaj nie tyle wyzwoleniem sie od wszelkiego "rytualu", 
ile wyborem jakiegos innego niz dotychczas "wsp61bycia" , z kt6rym 
nieuchronnie wiqze sie akceptacja charakterystycznego dian "rytualu". 
Osobnosc jednostki nie jest bowiem absolutna, lecz poleg'a na tym, ze 
swiadomie wybiera ona inny niz dotychczas, ale tak sarno spoleczny 
i "zrytualizowany" wz6r zycia. W pewnym sensie nawet pustelnik nie 
porzuca calkowicie spoleczenstwa, tylko realizuje innq niz wiekszosc 
spolecznq norme. Zwlaszcza w spoleczenstwach pismiennych i otwar
tych, w kt6rych jednostka rna mozliwosc obcowania z nieskonczonq 
wprost liczbq wzor6w, jej wyb6r tzw. wlasnej drogi jest faktycznie nie 
tyle aktem czyslo indywidualnym, ile decyzjq dotyczqCq spolecznej 
roli, jakq zagra. Wbrew pozorom rola nonkonformisty nie pozostawia 
aktorowi duzo wiecej swobody niz rola konformisty. Pierwsza nie 
gwarantuje w iadnym razie oryginalnoSci i "bycia sobq", druga zas nie 
skazuje koniecznie na bezmyslne kopiowanie gotowego wzoru. Wszys
tko zalezy ostatecznie od lego, jak sie te role gra i czy pr6buje sie jakos 
wzbogacic 6w wz6r 0 niepowtarzalne doswiadczenia wlasne. Praw
dziwe nowatorstwo jest, jak sie zdaje, wielkq rzadkosciq. Znacznie 
czesciej mamy do czynienia co najwyzej z modyfikacjami i kompilac
jami czegos, z grubsza rzecz biorqc, gotowego. "Bycie sobq" jest wiec 
poniekqd wzgledne. Jest to ideal, kt6rego powszechna realizacja wydaje 
sie nie do pomysJenia, co, rzecz jasna, nie znaczy, ze jakakolwiek 
jednostka powinna z niego z g6ry zrezygnowac w swojej wlasnej 
polityce zyciowej. Nie powinna wszakZe sie ludziC, iz zrzucenie 
jednych wiez6w zagwarantuje jej wolnosc od wszelkich wiez6w. Tak 
czy inaczej pozqdany jest namysl nad tym, co mianowicie sie osiqga 
i chce osiqgnqc. 
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Rola nonkonformisty jest tez rolq spolecznq. Durkheim przekonujq
co pokazat indywidualizm jako nOWq "religie", kt6rej "pierwszym 
dogmatem jest autonomia rozumu, pierwszym zas obrzedem swoboda 
dyskusji". Pisal tez stusznie, ze "sam indywidualizm jest wytworem 
spotecznym, podobnie jak wszystkie moralnosci i wszystkie religie. 
lednostka czerpie ze spoleczenstwa nawet te przekonania moraine, 
kt6re czyniq jq bogiem." Nie rna powodu uwazac, iz kult wyzwolonej 
i wyrazajqcej tylko samq siebie jednostki - tak charakterystyczny dla 
wsp6lczesnej kultury - jest swiadectwem krachu wszelkiego uspolecz
nienia i odrzucenia wszelkiego "rytualu" . Taka bywa wprawdzie 
fatszywa swiadomosc wsp6kzesnego czlowieka, ale nie znaczy to 
wcale, ze zasadnicze mechanizmy zycia spolecznego ulegly w naszych 
czasach zmianie, a wiec to, co zostalo nazwane "rytualem", zatracilo 
moc jakqkolwiek. 

Perspektywy rzeczywistego "bycia sobq" wiqZq sie dzis nie tyle 
z calkowitq "derytualizacjq" wsp6tzycia jednostki z bliinimi. 0 jakiej 
marzyli naiwni racjonalisci, nie jest ona bowiem w zadnym razie 
mozliwa, ile z rozwojem spoleczenstwa pluralistycznego, tj. takiego, 
w kt6rym istnieje wiele r6znych "rytuaI6w", a jednostka nie jest 
skazana na wybieranie miedzy absolutnym posluszenstwem wobec 
obowiqzujqcych wszystkich norm i praktyk oraz buntem przeciwko 
nim, buntem, kt6ry w ostatecznym rachunku jest - wbrew rozpo
wszechnionym zludzeniom - tylko innq odmianq zaleznosci. Inaczej 
m6wiClc, realna stata sie szansa nie na wyzwolenie sie od wszelkiej 
spolecznej "formy", lecz na znalezienie takiej "formy", kt6ra okaze sie 
mniej dolegliwa od tradycyjnej i bedzie formq nie narzuconq jednostce, 
lecz wybranq przez ni q samq. Niemniej jednak bedzie ona "formq", 
gdyz od "formy" nie rna ucieczki . Uswiecenie przez spoleczenstwo 
postulatu "bycia sobq" nie usuwa napiecia pomiedzy jednostkq a zbio
rowosciq, albowiem dopuszczalne Sq zawsze tylko pewne sposoby 
"bycia sobq" i zaden z nich nie oznacza dla jednostki wolnosci 
absolutnej, kt6ra wykluczalaby raz na zawsze koniecznosc poddania sie 
jakiemus "rytualowi". 

Nie wydaje mi sie, aby nalezalo nad tym ubolewac. lakiekolwiek Sq 
uroki wizji spoleczenstwa jako zrzeszenia jednostek, kt6re godzq sie 
tylko na to, co nie ogranicza ich przyrodzonej, jak powiadano kiedys, 
wolnosci, trudno zaprzeczyc, iz jest to wizja utopijna, a wszelkie 
spoleczenstwo realne zaklada nie tylko ograniczenia i obowi'lzuj'lce 
wszystkich jego czlonk6w normy, lecz r6wniez istnienie rozleglej sfery 
nawyk6w i "przes'ld6w", kt6re Sq wsp6lne im wszystkim j nie pod
legaj'l zadnej deliberacji. Czlonkowie zdrowego spoleczenstwa potrafi'l 
buntowac sie przeciwko tym nawykom i "przes'ldom", bunt ten prowa
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dzi jednak co najwyzej do takiej lub innej ich zmiany, nigdy zas 
likwidacji, ta bowiem byJaby tozsama z koncem spolecznego "wsp6J
bycia", kt6re byJoby zarazem likwidacjct warunk6w umozliwiaj&cych 
jednostce "bycie sob&" . Warunki te s& bowiem z istoty swej spoJeczne. 

Kr6tko m6wi&c, dylemat autentycznoSci i "rytuaJu" wydaje mi si~ 

z istoty swej nierozstrzygalny. Co wi~ej, on sam jest do pewnego 
stopnia problematyczny zar6wno ze wzgl~d6w, kt6re powyzej przed
stawiJem, jak i dlatego ze, jak mozna byJoby wykazac, jednostka moze 
"realizowac si~" nie tylko przez bunt, lecz r6wniez przez uczestnictwo. 
Problem polega bowiem nie tyle na tym, czy si~ jest za czy przeciwko, 
razem czy osobno, ile na tym, czy si~ rzeczywiscie w cos wierzy 
i czegos chce, czy tez nie. A takze na tyro, czy w danych warunkach 
mozna znalezc zbiorowosc, w kt6rej jednostka czuje si~ u siebie. 

JERZY SZACKI, ur. 1929, socjolog, historyk idei, profesor UW i PAN, wykladowca 
licznych uniwersytet6w zagranicznych, od 1974 redaktor naczelny ..Polish Sociolo
gical Bulletin". Swiatow1\ renom~ zyskala jego History of Sociologiall Thought 
(1979, wyd. polskie 1981). Inne wazniejsze publikacje: Kontrrewolucyjne paradoksy 
(1965), Tradycja. Przeglqd problemaryki (1971), Spotkania z ulOpiq (1980), Znanie
cki (1986), ostatnio wydal Liberalizm po komunizmie (J 994) Mieszka w Warszawie. 

, , 
NOWOSC WYDAWNICTWA 

Seria DZIEDZICTWO SREDNIOWIECZA 

Frances Beer 

KOB/ETY / DOSWIADCZEN/E MISTYCZNE 


W SREDNJOW/ECZU 

Tlum. Andrzej Branny 

Autorka prezentuje sylwetki trzech sredniowiecznych mistyczek: Hildegardy 
z Bingen, Mechtyldy z Magdeburga i JuJiany z Norwich. Niezwykle cenny 
material stanowi1\ zapisy mistycznych wizji , pozwalajqce zgl~bic problema
tyk~ sredniowiecznej mistyki "kobiecej", mimo ze j~zyk tych zapis6w 
z koniecznoSci jest wieloznaczny i metaforyczny. Wazna pozycja w historio
grafii poswi~conej zyciu duchowemu w Sredniowieczu proponuj1\ca spo
jrzenie ze szczeg61nego, dot1\d w Polsce pomijanego punktu widzenia. 

W PRZYGOTOWANIU 

Ludo J.R. Mitis 

AN/ELSCY MN/S/ / Z/EMSCY LUDZ/E 

MONASTYCYZM / JEGO ZNACZEN/E 


DLA SPOLECZENS7WA SREDN/OW/ECZNEGO 


TJum. Jadwiga Pi'ltkowska 
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KULTURA 

" AUTENTYCZNOSCI 


Charles Taylor 


Etyka autentycznosci jest zjawiskiem relatywnie nowym i swoistym 
dla nowoczesnej kultury .' Narodzila si~ pod koniec XVIII stulecia na 
podlozu wczesniejszych form indywidualizmu, takich jak indywidua
lizm oderwanej (disengaged) racjonalnosci zainicjowany przez Kartez
jusza - chodzi · 0 postulat, by kazdy myslal odpowiedzialnie sam za 
siebie - czy indywidualizm polityczny Locke'a, kt6ry czyni indywidu
aln& wol~ czyms uprzednim w reJacji do zobowiqzan spolecznych. Lecz 
pod pewnymi wzgl~dami autentycznosc znalazla si~ r6wniez w opozy
cji do tych wczdniejszych przejaw6w indywidualizmu. Jest ona bo
wiem dzieckiem romantyzmu odnosz&cego si~ krytycznie do oderwanej 
racjonalnosci oraz do atomizmu, kt6ry nie uznaje wi~z6w wsp61noty. 

Jeden z mozliwych opis6w ewolucji tego fenomenu wychodzi od 
osiemnastowiecznej idei, iz istoty ludzkie Sq wyposazone w zmysl 
moralny - intuicyjne poczucie dobra i zla. Pierwotnym celem tej 
doktryny byla krytyka konkurencyjnego stanowiska, kt6re wiedz~ 0 do
bru i zlu utozsamialo z bilansem skutk6w - tych zwlaszcza, kt6re 
dotyczyly boskiej nagrody i kary. Sedno tej krytyki sprowadzalo si~ do 
przeswiadczenia, iz znajomosc dobra i zla nie bierze si~ z suchych 
kalkulacji, lecz jest zakotwiczona w naszych uczuciach. Moralnosc ma 
- by tak rzec - sw6j glos wewn~trzny. 

I Powyi.szy leksl zawi era rozd zial III (Z,iJdla fIIJlelllw zno.t'ci) oraz cz~!;t rozdzialu VI 
(Popado l1 ie IV subieklywizm) j VIII (Czulsze j~z.\'ki) ksiqi.ki Charlesa Taylora Ervk(l (I/JlenrrCZ II()
.I'd. kt6ra ma s i~ ukazat w lym roku nakladem Fundacji Batorego oraz Wydawni clwa Znak. Tytu! 
pochodzi od llumacza. 
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Idea autentycznosci wylonila sie z tej koncepcji dzieki przesunieciu 
moralnego akcentu . Pierwotnie glos wewnetrzny byl wainy, poniewaz 
mowil nam, co jest sluszne. Kontakt z naszymi uczuciami moralnymi 
wystepowal tu w roli srodka do celu - jakim bylo wlasciwe po
stepowanie. Do przesuniecia akcentu moralnego - jak to nazywam 
- doszlo wtedy, kiedy sam ten kontakt nabral niezaleznego i kluczowe
go znaczenia moralnego. Okazal sie czyms, co musimy uzyskac , by stac 
sie prawdziwymi i pelnymi istotami ludzkimi . 

By zrozumiec, na czym polega novum tego podejscia, musimy 
dostrzec analogie z wczesniejszymi stanowiskami moralnymi, ktore 
uznawaly kontakt z jakims irodlem - na przyklad z Bogiem albo z Ideq 
Dobra - za klucz do pelni egzystencji. Teraz jednak owo irodlo, 
z ktorym mamy wejsc w kontakt, znajduje sie gleboko w nas samych. 
Przemiana ta jest elementem radykalnego zwrotu nowoczesnej kultury 
w strone subiektywizmu, nowej postaci wewnetrznosci (inwardness), 
dzieki czemu zaczelismy postrzegac siebie jako istoty wyposaione 
w wewnetrznq glebie. Poczqtkowo idea wewnetrznego irodla nie 
wyklucza naszego kontaktu z Bogiem czy z Ideami; moze ono bye 
uznane za wlaSciwq droge do tych by tow. W pewnym sensie mamy tu 
jedynie do czynienia z kontynuacjq i poglebieniem ewolucji zapoczqt
kowanej przez swietego Augustyna, ktory uwaial, iz szlak do Boga 
prowadzi przez ref1eksyjnq swiadomose nas samych. 

Pierwsze wersje tej nowej koncepcji byly teistyczne, a przynajmniej 
panteistyczne. Pokazuje to przypadek najwainiejszego filozofa, kt6ry 
przyczynil sie do tej transformacji - lana lakuba Rousseau. Slawa 
Rousseau, jak sqdze, nie wziela sie stqd, ii zainicjowal on ten proces, 
lecz - jestem sklonny twierdzic - nalezy jq po czesci przypisae temu, 
ii wyartykulowal on cos juz obecnego w 6wczesnej kulturze. Rousseau 
czesto przedstawia kwestie moralnosci tak, jak gdyby chodziJo 0 poj
scie za wewnetrznym glosem natury . Glos ten jest najczesciej za
gluszony przez emocje, kt6re rodzq sie w wyniku naszej zaleznosci od 
innych ludzi - najwainiejszq z nich jest amour propre albo pycha. 
Ocalenie moraine jest moiliwe dzieki odzyskaniu autentycznego moral
nego kontaktu z samym sobq. Rousseau nadaje nawet nazwe temu 
intymnemu kontaktowi z samym sobq, glebszemu od wszelkim stano
wisk moralnych i bedqcemu irodlem radosci oraz zadowolenia: {e 

sentiment de {'existence. 
Rousseau wyartykulowal r6wniei w spos6b wyjqtkowo wplywowy 

innq, blisko spokrewnionq idee. Chodzi 0 koncepcje tego, co bede 
nazywal wolnosciq samostanowienia (seLf-determining freedom) . Kon
cepcja ta glosi, ii jestem wolny wtedy, gdy sam decyduje 0 tym, co 
mnie dotyczy - tzn . gdy nie jestem ksztahowany przez zewnetrzne 
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okolicznosci. To kryterium wolnoSci naturalnie wykracza poza ramy 
wolnosci negatywnej - kiedy wolno mi robic to, co chce, bez przeszkod 
ze strony innych - poniewaz ta druga wolnosc nie wyklucza takiej oto 
mozliwosci, ze ksztaltuje mnie i kieruje mml spoleczeiistwo oraz jego 
prawa - narzucaj<tce konformizm. Wolnosc samostanowienia domaga 
sie, bym zerwal wszystkie zewnetrzne peta i decydowal sam za siebie. 

Wspominam 0 tym nie dlatego, izby kwestia ta stanowila sedno 
problemu autentycznosci . Naturalnie obydwa idealy rozni<t sie od 
siebie. Niemniej jednak wyksztatcily sie razem - nierzadko w dzielach 
tych samych autorow - a relacje miedzy nimi byly zlozone. Skutkiem 
tego czesto je ze sob<t mylono, co - jak sprobuje pokazac - bylo jednym 
ze trode! zdegenerowanych form autentycznosci. 

Idea wolnoSci samostanowienia wywarla ogromny wplyw na nasze 
zycie polityczne. W tw6rczosci Rousseau przybiera ona ksztalt politycz
ny w koncepcji umowy spotecznej ugruntowanej w woli powszechnej, 
ktora wlaSnie dlatego, ze stanowi forme naszej wolnosci, nie moze 
tolerowac w imie wolnosci jakiejkolwiek opozycji. Idea ta stanowi jedno 
z intelektualnych trodel nowoczesnego totalitaryzmu pocz<twszy od - jak 
mozna argumentowac - jakobinow. I chociaz Kant przeforrnulowal to 
pojecie wolnosci na kategorie czysto moraln<t - autonomie - to powr6cilo 
ono do sfery politycznej z podwojn<t sit<t u Hegla i u Marksa. 

Wracaj<tc jednak do idealu autentycznosci : stal sie on nieslychanie 
wazny w wyniku ewoiucji, ktora miala miejsce juz po Rousseau i ktor<t 
wi<tze z postaci<t Herdera - i tym razem raczej jej waznego wczesnego 
eksponenta niz jej inicjatora. Herder wysun<tl poglqd, iz kazdy z nas 
istnieje na swoj wlasny, wyjqtkowy sposob. Kazdy rna swojq wlasn<t 
"miare" - jak to ujql. Idea ta wryla sie bardzo gleboko w nowoczesnq 
swiadomosc. Jest ona rowniez nowa. Przed koiicem XVIII wieku 
nikomu nie przyszlo do glowy, ii r6i.nice miedzy luMmi majq znacze
nie moraine tego rodzaju. Istnieje pewien sposob bycia czlowiekiem, 
ktory jest m 0 i m sposobem. Jestem powolany, by przezyc moje zycie 
w taki wlasnie sposob, a nie nasladowac zycie kogokolwiek innego. To 
jednak nadaje nowy sens wiernosci samemu sobie. Jesli nie bede sobie 
wierny, przegapie sens mojego zycia, przegapie to, czym czlowieczeii
stwo jest dla m n i e. 

Taki oto potezny ideal moralny otrzymalismy w spadku. Przypisuje 
on kluczow<t role moraln<t nawi<tzaniu przez kazdego z nas swoistego 
kontaktu z samym sob<t - z nasz<t wlasn<t wewnetrzn<t natuq - kontaktu, 
ktory mozemy zawsze zgubic: czesciowo w rezultacie naciskow wymu
szajqcych zewnetrzny konformizm, ale takie w wyniku instrumental
nego podejscia do samego siebie, ktore moze pozbawic nas zdolnosci 
slyszenia tego wewnetrznego glosu. Co wiecej, rola owego wewnetrz
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nego kontaktu wzrasta niepomiernie dzieki wprowadzeniu zasady ory
ginalnosci: glos kazdego z nas rna do powiedzenia cos wlasnego. Nie 
tylko nie powinienem podporzqdkowywac mojego zycia wymogom 
zewnetrznego konformizmu, ale nawet nie jestem w stanie znaleic poza 
sobq jakiegokolwiek wzorca do nasladowania. Taki wzorzec moge 
odnaleic jedynie we wlasnym wnetrzu. 

Wiernose samemu sobie oznacza wiernose wlasnej oryginalnosci, 
tzn. temu, co tylko ja sam moge odkryc i wyartykulowae. Artykulujqc 
to, zarazem okreslam siebie samego. Realizuje pewnq potencje, kt6ra 
jest swoiscie moja. Takie wlaSnie jest intelektualne zaplecze nowoczes
nego idealu autentycznosci oraz retoryki samospelnienia i samorealiza
cji, za pomocq kt6rej jest on zazwyczaj wyrazony. Oto zaplecze, kt6re 
wyposaza w site moralnq kulture autentycznosci - w tym r6wniez jej 
formy najbardziej wynaturzone, absurdalne i trywialne. Oto co nadaje 
sens postulatom: "r6b swoje" i "szukaj swojej wlasnej drogi". 

Koncepcja, iz kazdy z nas jest czlowiekiem na sw6j wlasny, 
oryginalny spos6b, zaklada, ze kazdy musi odkrye, kim w istocie jest. 
Takiego odkrycia - z zalozenia - nie da sie jednak dokonac w od
niesieniu do istniejqcych wzorc6w. Jest ono wiec mozliwe jedynie 
dzieki nowej artykulacji. Odkrywamy wewnqtrz nas to, czym mamy sie 
stac, stajqc sie tym - dajqc wyraz mOWq i uczynkiem temu, co w nas 
oryginalne. Kiedy m6wie 0 "ekspresywizmie" nowoczesnego pojecia 
jednostki, chcialbym wlasnie uchwycic idee, iz objawienie dokonuje sie 
przez ekspresje. 

Idea ta sugeruje natychmiast bliskq analogie, a nawet zwiqzek, 
miedzy odkrywaniem siebie a tw6rczosciq artystycznq. Wraz z Herderem 
- i ekspresywistycznym rozumieniem ludzkiego zycia - ta relacja staje 
sie bardzo scisJa. Tw6rczose artystyczna jest teraz czynnosciq wzorCOWq, 
instruujqCq ludzi, jak mog'! dojsc do samookreslenia. W pewnym sensie 
artysta okazuje sie paradygmatem czJowieka jako tw6rcy oryginalnego 
samookreslenia. Mniej wiecej od roku 1800 pojawiJa sie tendencja, aby 
gloryfikowac artyste, dostrzegac w jego zyciu esencje kondycji ludzkiej 
i czcie go jako wieszcza, kreatora wartosci kultury. 

Naturalnie wraz z tq przemian::t narodziJo sie nowe rozumienie 
sztuki. Jej cechq wyr6zniajqcq przestaje bye sarna imitacja, mimesis 
rzeczywistosci; sztuka jest teraz pojmowana bardziej w kategoriach 
tworzenia. Te idee s::t ze sob::t zwiilZane. Jesli stajemy sie sobq, dajqc 
wyraz temu, co w nas tkwi, i jesli - z zalozenia - stajemy sie czyms 
oryginalnym, pozbawionym wzorca, w takim razie to, czemu dajemy 
wyraz, nie jest imitacj::t czegos juz danego, lecz nowym tworem. 
Wyobraznia jawi sie nam jako tw6rcza. 
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Przypatrzmy sie nieco blizej temu przypadkowi, kt6ry stal sie dla 
nas przypadkiem paradygmatycznym: odkrywam siebie przez swoje 
dzieio, przez to, CO tworze jako artysta. Etapem odkrywania siebie jest 
tworzenie - stworzenie czegos oryginalnego i nowego. Tworze nowy 
jezyk artystyczny - now& technike w malarstwie, nowe metrum czy 
nowy gatunek poezji, nowy spos6b pisania powiesci - i dzieki temu 
i tylko temu staje sie tym, co nosi/em w sobie. Odkrycie siebie wymaga 
poiesis - tworzenia. To zalozenie odegra kluczow& role w jednym 
z nurt6w ewolucji idei autentycznosci. 

Zanim jednak p6jdziemy w Ie strone, chcialbym zwr6cie uwage na 
sci sly zwi&zek miedzy naszymi potocznymi wyobrazeniami na temat 
odkrywania siebie a kreatywn& prac& artysty. Odkrywanie siebie - tak 
jak sztuka - wi&ze sie z wyobraini&. Ludzi, kt6rzy oryginalnie uksztal
towali swoje tycie, nazywamy "tw6rczymi". Fakt, it opisujemy po
wszednie zywoty za pomoq kategorii artystycznych, odzwierciedla 
nasz& sklonnose do uznawania artyst6w za - by tak rzec - wzorcowych 
"samookreslaczy" . 

Istniej& jednak inne powody, aby tak zdecydowanie I&czye ze sob& 
sztuke i samookreslenie. Nie chodzi tylko 0 to, it obie czynnosci wi&z& 
sie z tw6rcz& poiesis. Rzecz r6wniez w tym, iz samookreslenie zaczeto 
wczesnie przeciwstawiae moralnosci. Wprawdzie w niekt6rych koncep
cjach S& one ze sob& scisle splecione - na przyklad u Rousseau "ie 
sentiment de L'existence" uczynilby ze mnie istote calkowicie moralnq, 
gdybym tylko mial do niego pelny dostep - to jednak bardzo wczesnie 
stwierdzono, it wcale nie musi tak bye. To, czego wymagaj& od nas 
wewnetrzna prawda, kontakt z jaini&, wewnetrzna harmonia, moze bye 
calkowicie odmienne od wymog6w slusznego postepowania, kt6rych 
spelnienia domagaj& sie inni. W istocie rzeczy juz sarna idea oryginal
nosci - wraz z koncepcj& pokrewn&, iz spoleczny konformizm moze 
bye wrogiem autentycznosci - nakazujq nam przyj&e teze, ze autentycz
noS(: bedzie musiala stoczye walke z j a kim is regulami narzuconymi 
nam z zewn&trz. Naturalnie mozemy wierzyc, it autentycznosc pozo
stanie w zgodzie z w I a sci w y m i regulami, niemniej jednak oczywis
te jest przynajmniej to, ze istnieje pojeciowa r6i'.nica miedzy tymi 
dwoma rodzajami wymog6w: miedzy postulatem wiernosci sobie i ro
szczeniami intersubiektywnej spra Niedliwosci. 

Konkluzja ta wylania sie jeszcze wyrainiej, gdy zdamy sobie 
sprawe, iz wymogi autentycznosci Sq blisko spokrewnione z estetyk&. 
Ten termin pad a dzis bardzo czesto i moze sie nam wydawae, iz 
estetyka zawsze stanowila dla ludzi punkt odniesienia - a przynajmniej 
tak dlugo, jak dlugo kochali sztuke i piekno. Rzeczy majq sie jednak 
inaczej . Idea estetyki pojawila sie dzieki innej r6wnoleglej przemianie 
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w rozumieniu sztuki, przemianie, kt6ra dokonala siv w XVIII wieku, 
a byla zwiqzana z przejsciem od modelu imitacji do modelu tw6rczosci . 

Gdy sztuka jest pojmowana zasadniczo jako nasladownictwo, moze 
bye zdefiniowana w odniesieniu do portretowanej rzeczywistosci lub 
formy portretu. W XVIII stuleciu mial jednak miejsce jeszcze jeden 
z owych proces6w subiektywizacji, r6wnolegly do opisanego tu wczes
niej w zwiqzku z filozofi q zmyslu moralnego. Sztuka i pivkno przestajq 
bye definiowane w kategoriach rzeczywistoSci czy formy portretowa
nia, a zostajq utozsamione z uczuciami, kt6re w nas budzq - uczuciami 
swoistymi, r6i:niqcymi siv ad doznan moralnych lub tez innych przyje
mnych doznan. I tym razem Hutcheson - podejmujqcy pewne wqtki 
Shaftesbury' ego - jest jednym z pionier6w tego nurtu, kt6ry pod koniec 
stulecia zostal rozslawiony, a nawet uzyskal postac kanonicznq w sfor
mulowaniu Immanuela Kanta. 

Dla Kanta - kt6ry takze poszedl sladami Shaftesbury'ego - pivkno 
wywofuje poczucie zadowolenia, r6zniqce siv jednak od zaspokojenia 
jakiegos pragnienia czy nawet satysfakcji plynqcej z doskonalosci moral
nej. Jest to niejako zadowolenie sarno dla siebie. Pivkno rodzi swoj& 
wlasn&, wewnvtrznq postac spelnienia. Jego cel jest w nim samym. 

Ale i autentycznose zaczyna bye pojmowana w analogiczny spos6b 
- jako sw6j wlasny cel. Owa przemiana - jak juz wspominatem - jest 
skutkiem przeniesienia srodka civzkoSci w dziedzinie skierowanych do 
nas roszczen moralnych: wiernose sobie (self-truth) i harmonia we
wnvtrzna (self-wholeness) jawiq siv coraz czvsciej nie jako srodki do 
celu - niezalei:nie zdefiniowanej moralnosci - lecz jako cos samoistnie 
wartosciowego. Harmonia wewnetrzna i estetyka Sq juz gotowe do 
syntezy, kt6r& wyartykulowat w spos6b nieslychanie wplywowy Schil
ler w swoich Listach 0 estetycznym wychowaniu czlowieka. Zdaniem 
Schillera przezywanie pivkna wytwarza w nas jednose i harmonie 
ponad podzialami, kt6re S& skutkiem walki miedzy moralnosciq a po
zqdaniem. Owa harmonia nie jest tozsama z osi&gnieciem moralnoSci, 
a ostatecznie Schiller wydaje sie twierdzie, iz jest ona czyms wznioslej
szym, poniewaz angazuje nas calkowicie - czego moral nose nie potrafi. 
Naturalnie dla Schillera obie te dziedziny Sq nadal komplementarne, 
pasuj& do siebie. Niemniej jednak mozna je juz sobie przeciwstawie, 
poniewaz harmonia estetyczna stala sie samoistnym celem, rna sw6j 
wtasny telos, swojq wlasnq formv dobra i spelnienia. 

Wszystko to przyczynia sie do wzmocnienia wivz6w miedzy auten
tycznosci& a sztuk&. Pozwala tez wyjasnie niekt6re z przejaw6w pojvcia 
autentycznosci w ostatnich dw6ch stuleciach, a zwlaszcza pojawienie 
siv takich form, kt6re przeciwstawiajq wymogi autentycznoSci rosz
czeniom moralnoSci. Autentycznose oznacza oryginalnose, nakazuje 
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wi~ bunt przeciw konwencji. Latwo dostrzec, w jaki sposob zacz~to 
utozsamiae potocznq moral nose z duszqcq konwencjq. Moralnose 
w zwyktym znaczeniu naturalnie wymaga zdlawienia w nas wiele 
z tego, co najbardziej pierwotne i instynktowne - wielu z naszych 
najgl~bszych i najsilniejszych pragnieii. Powstal wi~c taki nurt po
szukiwaii autentycznosci, ktory przeciwstawit jq moralnosci. Nietzsche
mu, ktory postuluje autokreacj~ w sferze estetyki, jawi si~ ona jako 
calkowicie sprzeczna z tradycyjnq etykq dobroczynnosci 0 rodowodzie 
chrzeScijaiiskim. Jego sladami poszto - i przeScign~lo go - wielu 
zwolennik6w instynktownych gt~bin, a nawet przemocy, ktorzy zaata
kowali "burzuazyjnq" etyk~ porzqdku. Do znaczqcych przykladow 
w tym stuleciu (przy wszystkich odmiennosciach) nalezq: Marinetti 
i futurysci, Antonin Artaud i jego "teatr okrucienstwa", Georges 
Bataille. Kult przemocy stanowil r6wniez jedno ze irodel faszyzmu. 

A zatem autentycznose moze si~ rozwinqc w wielu postaciach. Czy 
wszystkie Sq tak sarno uprawnione? Nie sqdz~. Nie chc~ przez to 
powiedziee, ze owi apostolowie zla po prostu Sq w bl~zie. Mogq miee 
troch~ racji: odslaniajq moze jakis poklad w samej idei autentycznosci, 
ktory wzbudza w nas rozbiezne impulsy. Niemniej jednak uwazam, iz 
dzisiejsze popularne warianty "postmodernizmu", kt6re probujq zdele
gitymizowac horyzonty znaczenia - co widzimy w przypadku Derridy, 
Foucault i ich nast~pcow - Sq faktycznie formami wynaturzonymi. Owo 
zwyrodnienie przybiera postae skupienia si~ wylqcznie na jednym 
zestawie wymagan stawianych autentycznosci, przy calkowitym pomi
ni~iu drugiego. 

W skr6cie mOiemy powiedziee, ii autentycznosc (A) oznacza (i) 
tworczosc i konstruowanie, a takie odkrywanie, (ii) oryginalnosc, 
a cz~sto (iii) sprzeciw wobec zasad spolecznych, a nawet potencjalnie 
wobec tego, co uznajemy za moralnosc. Ale jest tei prawdq - jak 
widzielismy - ii autentycznosc (B) wymaga (i) otwarcia na horyzonty 
znaczenia (bo inaczej tw6rczosc straci tlo, bez ktorego popada w mial
kosc) oraz (ii) samookreslenia w dialogu. Trzeba naturalnie przyznac, 
ii oba te zestawy roszczen mogq wchodzic w kontlikt. Wszelako 
oczywistym bkdem jest proste uprzywilejowanie jednego kosztem 
drugiego - na przyklad (A) kosztem (B) czy na odwr6t. 

To wlasnie czyniq modne dzi~ "dekonstruktywizmy". Podkreslajq 
(A.i.) - konstruktywnq, tw6rczq natur~ naszych j~zyk6w ekspresji 
- calkowicie zapominajqc 0 (B.i.). Akceptujq bardziej skrajne formy 
(A.iii.) - tzn. amoraJizm tworzenia - pomijajqc milczeniem (B.ii.), jego 
dialogiczny kontekst, ktory wiqie nas z innymi ludimi. 

Podejscie to jest niekoherentne, skoro mysliciele tego kierunku 
opowiadajq si~ za swiatopoglqdem autentycznosci, 0 czym swiadczy na 
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przyklad ich rozumienie tw6rczej, samokonstytutywnej mocy jezyka. 
Jest to zalozenie, kt6rego nie mogq przyjqe bardziej obiektywizujqce, 
scjentystyczne filozofie ludzkiego zycia. Tyle ze zglaszajqc akces do 
idealu autentycznosci, dekonstruktywisci jednoczesnie ignorujq nie
kt6re z jego kluczowych skladnik6w. 

Zasadna czy nie, pokusa przyjecia takiej koncepcji - jak latwo 
dostrzec - moZe bye bardzo mocna. Kryje sie ona w owych wewnetrz
nych napieciach idealu autentycznosci miedzy - jak je nazwalem 
- stronq (A) i (8). A kiedy tylko ruszymy w te strone - wyniesiemy 
(A) kosztem (8) - do glosu dochodzi jeszcze cos innego. Pojmowanie 
wartosci jako konstruktu daje poczucie wolnosci i sily. Fascynacja 
przemocq w xx wieku jest milosnq przygodq z mocq. Ale nawet 
w swoich lagodniejszych przejawach koncepcje neonietzscheanskie 
rodzq poczucie radykalnej wolnosci. 

Tym sposobem doszlismy do tej drugiej idei - kt6ra, jak wspomi
nalem, byla od samego poczqtku scisle spleciona z autentycznosci q 
- a mianowicie do wolnosci samostanowienia. Relacje miedzy nimi 
byly zlozone: odzwierciedlaly pokrewienstwa, jak i rozbieznosci. 

Pokrewienstwo jest oczywiste. Autentycznose jest sarna w sobie 
ideq wolnosci; wzywa mnie do samodzielnego znalezienia planu moje
go zycia wbrew zewnetrznym wezwaniom do konformizmu. Oto plasz
czyzna kontaktu . Ale to wlasnie sprawia, iz r6znice Sq tym bardziej 
zlowieszcze. Albowiem idea wolnosci samostanowienia - w wersji 
skrajnej - nie uznaje zadnych granic, zadnych fakt6w, kt6re m u s z e 
respektowae, dokonujqc autokreatywnych wybor6w. Taka wolnose mo
ze latwo przeksztakie sie w najbardziej ekstremalne formy antropocen
tryzmu . Posiada ona naturalnie sw6j wariant spoleczny - sformulowany 
przez Rousseau w Umowie spolecznej i rozwiniety na rMne sposoby 
przez Marksa i Lenina - kt6ry niewqtpliwie wiqze jednostke ze 
spoleczenstwem. Lecz jednoczesnie wersje te wyniosly antropo
centryzm na nowe szczyty: ateizmu i ekologicznej nieodpowiedzialno
sci, kt6re przerosly nawet osiqgniecia kapitalistyczne w tej sferze. 

Autentycznose - ostatecznie - nie moze, nie powinna towarzyszye 
az do konca wolnosci samostanowienia. W ten spos6b podkopuje siebie 
samq. Lecz taka pokusa jest zrozumiala. A wszedzie tam, gdzie 
z jakichkolwiek innych powod6w tradycja autentycznosci popada w an
tropocentryzm, taki sojusz latwo sie narzuca - staje sie niemal nie do 
odrzucenia. Dzieje sie tak dlatego, ze antropocentryzm obala wszelkie 
horyzonty znaczenia, groZqC nam utratq sensu i tym samym trywializa
cjq zycia. W pierwszej chwili nasza sytuacja jawi sie nam jako wzniosla 
tragedia: sami w milczqcym wszechswiecie, bez wpisanego znaczenia, 
skazani na tworzenie wartosci. Ale nieco p6i.niej ta sarna koncepcja 
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- objawiajqc sw6j wewnvtrzny potencjal - splaszcza nasz swiat, 
w kt6rym nie ma juz wlasciwie znaczqcych wybor6w, poniewaz nie ma 
juz istotnych kwestii. Los opisywanych tu wielkich koncepcji "post
modernistycznych" na amerykaiiskich uniwersytetach stanowi dobrq 
ilustracjv tego finalu. Koncepcje te staly siv tam jednoczesnie bardziej 
plaskie i lagodniejsze. Bardziej plaskie, poniewaz ostatecznie wspierajq 
one bardziej egocentryczne wersje autentycznosci. Lagodniejsze, ponie
waz sqdzi siv, iz potwierdzajq one zqdania akceptacji odmiennosci . Na 
amerykaiiskich uniwersytetach Foucault jest na og61 jednoznacznie 
postrzegany jako reprezentant lewicy. Ale juz niekoniecznie we Francji, 
a tym bardziej w Niemczech. 

W splaszczonym swiecie, gdzie horyzonty sensu wyblakly, ideal 
wolnosci samostanowienia staje siv bardziej atrakcyjny. Moze siv 
bowiem wydawac, iz sam w y b 6 r nadaje znaczenie: nawet kiedy 
wszelkie inne zr6dla sensu wyschly, mogv uczynic swoje zycie przeja
wem wolnosci . Wolnosc samostanowienia jest po czvsci jedynq dostvp
nq opcjq (default solution) kultury autentycznosci , ale jednoczesnie jest 
jej zgubq, poniewaz poglvbia jeszcze antropocentryzm. W ten spos6b 
powstaje blvdne kolo. kt6re doprowadza nas do miejsca, gdzie pozo
staje nam juz tylko jedna zywsza wartosc: sam wyb6r. Ta jednak - jak 
widzielismy powyzej - podwaza zar6wno ideal autentycznosci, jak 
i towarzyszqcq mu etykv uznania r6znorodnosci. 

Oto napivcia i slabosci przesladujqce kulturv autentycznosci, kt6re 
przyspieszajq atomizacjv spoleczenstwa i spychajq je po r6wni pochylej. 

W tej spolaryzowanej debacie [mivdzy entuzjastami a przeciw
nikami kultury autentycznosci - A.P.) wraz z samym idealem zamaza
niu ulega r6wniez bardzo wazne rozr6Znienie, kt6re ma kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia wsp6lczesnej kultury. W pewnym sensie 
kultura ta stala siv arenq wieloaspektowej ewolucji, kt6rq mozna by 
okreslic mianem "upodmiotowienia" , tzn. sytuacji, w kt6rej coraz 
wivcej rzeczy - i to na wiele sposob6w - zalezy od podmiotu. To, 
o czym niegdys rozstrzygala zewnvtrzna rzeczywistosc - powiedzmy , 
tradycyjne prawo czy natura - teraz stalo siv przedmiotem naszego 
wyboru . Kwestie, w kt6rych mielismy kiedys zaakceptowac decyzje 
autorytetu, teraz musimy przemyslec sami. Wsp6kzesna wolnosc i au
tonomia odsylajq nas do nas samych, a ideal autentycznosci wymaga, 
bysmy odkryJi i wyartykulowali wlasnq tozsamosc. 

Ta ewolucja ma jednak znaCZqCO odmienne aspekty: jeden dotyczq
cy formy, drugi zas - materii czy treSci dzialania. Rozr6znienie 
to mozemy zilustrowac na przykladzie idealu autentycznosci. Na pew
nym poziorrue ideal ten wplywa na for m v przyjvcia jakiegokolwiek 
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celu b<ldi stylu zycia. Autentycznose cechuje niew<ltpliwie samoodnie
sienie: cos musi bye m 0 j <l orientacj<l. Nie oznacza to jednak, ii na 
innym poziomie t res e musi bye r6wniez samozwrotna, a mianowicie, 
ze moje cele mUSZ<l wyrazae czy spelniae m 0 j e pragnienia b<ldi 
aspiracje w 0 d r 6 i n i e n i u od czegos, co poza nie wykracza. Mogt; 
odnaleie wszak spelnienie w Bogu, w "sprawie" politycznej czy 
w uprawie roli. W istocie przytoczone powyiej argumenty wskazuj<l na 
to, ii rzeczywiste spelnienie jest dostt;pne tylko dzit;ki temu, co posiada 
znaczenie niezaleznie od nas b<ldi naszych pragnien. 

Utozsamienie abu odmian samoodniesienia ma katastrofalne skutki. 
Zamyka przed nami drogt; ratunku, kt6ra nie moze prowadzie wstecz 
- przed epokt; autentycznosci. Samozwrotnose formalna jest w naszej 
kulturze zjawiskiem nieuniknionym. Utozsamienie obu postaci rodzi 
iluzjt;, iz samozwrotnose materialna jest r6wnie nieuchronna. To pomie
szanie uprawomocnia najgorsze przejawy subiektywizmu C... ) 

[Powyzsze] rozr6znienie jest [wit;c] bardzo istotne z perspektywy 
tocz<lcego sit; sporu 0 kulturt;, 0 kt6rym m6wilem wczesniej. Niekt6re 
z waznych problem6w naszej epoki - mitose czy nasze miejsce 
w ladzie natury - trzeba bowiem rozpatrywae wlasnie w jt;zykach 
wzbudzaj<lcych wewnt;trzny rezonans. Weimy narzucaj<lcy sit; przy
klad: z faktu, ze nie dajemy juz wiary koncepcji "wielkiego lancucha 
bytu", nie wynika wcale, ze powinnismy postrzegae otaczaj<lcy nas 
swiat wylltcznie jako ir6dlo surowc6w dla naszych cel6w. Niewy
kluczone, Ze nadal potrzebujemy wizji szerszego porz<ldku, kt6ry moze 
stawiae nam wymagania . 

W istocie rzeczy taka potrzeba wydaje sit; pilna. Zdecydowanie 
latwiej byloby zapobiec katastrofie ekologicznej, gdybysmy odzyskali 
poczucie, ie nasze naturalne otoczenie i dziewicze ostt;py naktadaj<l na 
nas obowi<lzki. Subiektywistyczne nastawienie - kt6re w naszych 
czasach zdobyto prymat dzit;ki wptywom racjonalnosci instrumentalnej 
oraz ideologii egocentrycznego spetnienia - niemal uniemozliwia wyar
tykutowanie takiego stanowiska. Albert Borgman pokazat, w jak znacz
nym stopniu argumentacja na rzecz ekologicznej wstrzemit;iliwosci 
i odpowiedzialnosci odwoluje sit; do kategorii antropocentrycznych. 
Twierdzi sit; mianowicie, iz taka wstrzemit;iliwose lezy w interesie 
czlowieka. Jest to prawda, kt6rej nie nalezy lekcewazye, lecz nie jest 
to cata prawda. Nie uwzglt;dnia ona w petni wszystkich naszych 
intuicji, kt6re CZt;sto budz<l w nas swiadomosc, iz przyroda i nasz swiat 
mog<l stawiae nam wymagania. 

Wszelako nie jestesmy w stanie skutecznie zgtt;bic tych intuicji bez 
pomocy jt;zyk6w wewnetrznego rezonansu. Dlatego wtasnie nieuznanie 
faktu, iz mozna sit; nimi postugiwae niesubiektywistycznie - innymi 

47 



CHARLES TAYLOR 

slowy, utozsamienie obu rodzaj6w upodmiotowienia - moze miee 
istotne skutki moraine. Zwolennicy obiektywnej racjonalnosci albo 
subiektywnego spelnienia przyjmq zapewne te konsekwencje z zadowo
leniem. Z ich perspektywy poza podmiotem nie rna nic wi~ej do 
odkrywania. Z kolei zagorzali krytycy nowoczesnosci, kt6rzy teskniq za 
dawnym publicznym ladem, sprowadzaj'l owe wzbudzaj'lce wewnetrz
ny odzew wizje do czystego subiektywizmu. R6wniez niektorzy surowi 
moraJisci chcieliby ograniczyc jak najbardziej te podejrzanq sfere, wiec 
krytykujq na ogol wszystkie jej przejawy - bez wzgledu na to, czy Sq 
one subiektywistyczne, czy poszukiwawcze. Widzimy tu znowu OWq 
znajom'l, niezamierzon'l koalicje, kt6ra przyczynia sie do rozpowszech
nienia niskich i strywializowanych ocen etyki autentycznosci. 

Jednoczesnie jednak - neguj'lc eksploracje wychodzqce poza pod
miot - tacy komentatorzy pozbawiajq nas waznego oreza w toczqcej sie 
wake przeciw splaszczonym i strywializowanym form om wsp6lczesnej 
kultury. Negujq oni sensownosc poszukiwan, kt6re moglyby lepiej 
unaocznic, uczynie bardziej namacalnymi pewne wymogi stawiane nam 
z zewnqtrz - te na przyklad, kt6re uzasadniajq wiecej niz tylko 
antropocentryczn'l polityke ekologiczn'l. Raz jeszcze widzimy, ze spo
laryzowana perspektywa narzucona przez debate miedzy entuzjastami 
a antagonistami - miedzy kulturowymi optymistami i kulturowymi 
pesymistami - moze bye szkodliwa, gdy trzeba wziqe udzial w rzeczy
wistej, nigdy nie ustaj'lcej bitwie 0 realizacje najwyzszych mozliwosci 
wsp6lczesnej kultury. 

Jesli autentycznose oznacza wiernose samemu sobie, dotarcie do 
wlasnego "sentiment de / ' existence", to niewykluczone, ze mozna jq 
urzeczywistnie w pelni tylko wtedy, kiedy uznamy, iz uczucie to l'lczy 
nas z wieksz'l calosci'l. Bye moze nieprzypadkowo w okresie romantyz
mu powiqzano poczucie istnienia z poczuciem przynaleznosci do 
natury. Bye moze utrate poczucia przynaleznoSci do pUblicznie okres
lonego porz'ldku swiata trzeba zrekompensowae za pomoc'l silniej
szego, glebszego poczucia owego zwiqzku. Bye moZe to wlasnie usiluje 
wyartykulowae wielu wsp6lczesnych poetow; i bye moze niewielu 
rzeczy potrzebujemy dzis bardziej od takiej artykulacji. 

tlum. Andrzej Pawelec 
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Tylko obrz~ pozwala jednostce 
wyzbyc siC jej nietypowych dziwactw 
i prawdziwie wejse w sklad caloSci. 

(W.H. Auden. Arche%gia) 

Trzeba przyznae, ze te slowa poety brzmiet zagadkowo. Przeciw
stawienie jednostki i calosci jest zrozumiale, ale dlaczego calosc rna 
g6rowae? Wydaje sie raczej, ze to jednostka sie liczy. Calosc niesie ze 
sob,! groibe totalnosci. Odbiera jednostce niepowtarzalnose, uzaleznia 
jet od tego, co og6lne. Dlaczego zatem Auden m6wi 0 potrzebie 
wyzbycia sie nietypowych dziwactw? 

Niewielu wsp6kzesnych myslicieli by sie z nim zgodzilo. Ich 
zdaniem jednostka jest sob<l, jest indywiduum dzieki nietypowosci, 
dziwactwu, odrebnosci. Rezygnowae z tego to tracie tozsamose - m6
wi,!. Tak, ta strofa musi zrodzic wiele pyran . Wprawdzie S<l to slowa 
poety, a jak wiadomo poecie wolno poslugiwae sie paradoksami, ba, 
wolno znacznie wiecej , jednak takie usprawiedliwianie Audena nie 
bardzo chyba przekonuje. To, co m6wi. jest nazbyt jasne. 

Oryginal angielski wskazuje na to jeszcze wyrainiej niz tlumacze
nie polskie. Czytamy "and be truly entired". przeklad: "prawdziwie 
wejse w sklad calosci " jest zapewne najwlasciwszy . Ale rei: moze 
znaczye: "prawdziwie bye calosci<l". Innymi slowy. uczesrnictwo w ob
rzedzie, w gestach i formach przejetych, uczy czlowieka. iz przynalezy 
do porz<ldku przekraczaj<lcego jego prywatny los, porz<ldku. w kr6rym 
odnajduje swe miejsce i spelnia to, co mu przeznaczone. Uczy go 
rezygnowac z pokusy samotnosci, odrebnosci, niezaleznosci i odkrywac 
siebie jako juz umieszczonego w calosci wiekszej - we wsp61nocie, 
Kosciele i ostatecznie wszechswiecie. Wykonywanie gest6w rytualnych 
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jest potwierdzeniem wiary, it calosc, do ktorej przynalety czlowiek, nie 
stanowi chaosu, poddana jest bowiem woli m<\drego Wladcy. "Ordo, 
qui est partium ulliversi ad illvicem, est per ordinem qui est totius 
ulliversi ad Deum" ("Porz<\dek, ktory obejmuje wzajemny stosunek 
czesci wszechswiata do siebie, opiera sie na porz<\dku cal ego wszech
swiata odniesionego do Boga") - sw. Tomasz z Akwinu (Pot. 7,9). 

"Ryt polega zawsze na powtarzaniu gestu archetypicznego spel
nionego ill illo tempore (w zaraniu »historii«) przez przodk6w i bog6w 
c. .. ) Ryt przez powtarzanie zbiega sie ze swym »archetypem«, a czas 
swiecki zostaje zniesiony" eM. Eliade, Traktat 0 historii religii) . 
W zaraniu czas6w, w punkcie wyjscia znajduje sie bowiem wzor. Czas 
sakralny pozwala czlowiekowi odnosic sie do tego wzorca: nasladowac 
go, przypominac, odtwarzac. 

Czas swiecki jest natomiast zbiorem wydarzen obojetnych, ktore do 
tadnego wzorca sie nie odnosz<\. Teraz pisze, wypije w przerwie 
herbate, p6jde do pracy, jutro zrobie to samo i pojutrze tet. Czynnosci, 
choc sie powtarzaj<\, nie odnosz<\ sie do wsp61nego celu . Nic ich nie 
spaja. Moglyby r6wnie dobrze nigdy nie byc. Raz dokonane, znikaj<\ 
w bezmiarze czasu minionego. Wykonuje je wprawdzie ten sam 
podmiot, ale przez sw<\ przygodnosc nie mote ich wydobyc ze strumie
nia czasowosci. Pojecie czasu swieckiego nie dopuszcza mysli 0 osrod
ku, ir6dle, kt6re wzgledem zdarzen pozostawaloby niewzruszone. 

"Dany rytual nie jest Ii tylko powt6rzeniem rytualu poprzedniego, 
kt6ry z kolei jest odtworzeniem archetypu, ale ponadto nawi<\zuje z nim 
I<\cznosc, przedluta go w spos6b periodyczny lub inny." W czasie 
sakralnym nie rna my do czynienia ze zwyklym nastepstwem wydarzen. 
ledno wzorcowe wydarzenie nadaje znaczenie wszystkim pozostalym, 
niezaletnie od tego, w ktorym miejscu czas6w sie dokonaly. Rytual 
zaklada, te kosmos - wszelkie czasy i wszelkie przestrzenie - stanowi 
jednosc. W tym sensie czlowiek nalety do wszystkich czas6w, a jego 
los scisle I'lczy sie z losem milion6w innych stworzen. Rytual uwalnia 
z obojetnosci czasu swieckiego i wprowadza w sklad caloSci . Dzieki 
niemu zwykle gesty i przedmioty zyskuj'l inne, wytsze znaczenie. Staj'l 
sie czesci<\ dramatu, boskiego przedstawienia, kt6rego retyserem i au
torem jest sam Najwytszy. Tak wiec tycie swieckie, kt6re samo 
w sobie jest pozbawione celu, jalowe i puste, mote zostac odkupione. 

lakkolwiek katdy rytual wyraia wiare w jednosc czlowieka i swia
ta, nie kaidy jest r6wnie godny wyboru . Sarna przynaletnosc do calosci 
to za malo, aby usprawiedliwic okrucienstwo i dzikosc. Nic nie l'lczy 
calosci chrzescijanskiej - wizji natury, w kt6rej motna dostrzec stopnie 
m<\drosci, z calosci<\ - wizj& przyrody, kt6ra dla trwania potrzebuje 
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krwawych ofiar. Z tego samego przekonania, iz czlowiek musi skladac 
ofiary za grzechy i by wyrazic cZeSc Darczyncy, wynikajq zupelnie 
rozne ryty . 

Nie zeby kazdy rylual 
Iraklowac z r6wnq sympaliq: 
niekt6re sq obrzydliwe. 

(W.H. Auden, Arche%gia) 

Czy krew ludzi skladanych w ofierze bostwom agrarnym w Ameryce 
Poludniowej nie byla zywym swiadectwem jednosci tamtego ludu 
z calosciq? Czy rytualne ofiary ze zwierzqt nie wyrazaly przekonania, iz 
ziemia jest domenq Krola krolow? Z pewnosciq. Potrzebna jednak byla 
ofiara doskonala, ofiara samego Boga, aby zniesc niedoskonale ofiary 
ludzi i ustanowic raz na zawsze wzar do nasladowania. 

Nic nie budzi w Ukrzyiowanym 

lakiej odrazy jak rzei, 

kl6rq chce sit; zdobyc Jego wzgl~dy . 


(W.H. Audcn, Archeo[ogia) 

Tylko ofiara samego Boga wcielonego mogla wystarczyc, aby usunqc 
ze stworzenia rozdarcie. Tego nie magi dokonac czlowiek. Sam z siebie 
poddany jest grzechowi i jego ofiara jest tylko splacaniem dlugu 
Najwyzszemu. Aby wykupic czlowieka spod podJeglosci grzechowi, 
konieczna by!a ofiara tego, kto bvdqc rowny Najwyzszemu sam si~ 

unizy! i ogo!oci! z godnosci . Tylko ona by!a wolna i nienalezna, a tym 
samym wystarczajqca jako zadoscuczynienie za grzech. Nikt inny nie 
m6g! tego zrobic - na tym poJega wielkosc i niezwyk!osc pos!ania 
chrzescijanskiego w stosunku do wszelkich innych religii. Mvczenstwo 
i smierc, chociaz dokona!y siv w historii, 2000 lat temu, przenikajq 
czasy: ca!q przesz!osc i ca!<\ przysz!osc. 

Aby jakakolwiek ofiara za innych by!a mozliwa, konieczna jest 
wivz !qczqca ca!osc stworzenia. Inaczej czyn Chrystusa - nawet jesli 
przyjmiemy, ze ktos taki istnia!, ze zostal zabity i ozy! - stanie si~ tylko 
"nietypowym dziwactwem jednostki". A skoro tak, to odtwarzajqcy to 
wydarzenie rytual - liturgia mszy - w sklad calosci juz nie wlqcza. 

"Liturgia chrzeScijanska danej niedzieli wiqze si~ z liturgiq niedzieli 
poprzedniej i nast~pnej. Czas sakralny, w ktorym dokonuje si~ tajem
nica przeistoczenia chleba i wina w cialo i krew Zbawiciela, jest 
jakoSciowo rozny od trwania swieckiego." Te slowa Eliadego doklad
nie opisujq niezwyklosc chrzeScijanskiego obrz~du . Po pierwsze, przy
pomina on wydarzenie sprzed 2000 lat - jedyne, niepowtarzalne, 
niezast&pione. Po drugie stanowi jego powtorzenie, czyJi uobecnienie. 
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To wydarzenie sprzed wiek6w - smierci i zmartwychwstania - wy
znacza sens kazdej przeszloSci, terainiejszosci i przyszlosci . Dokonane 
tylko raz i zarazem wiecznie aktualne - ten pozorny paradoks roz
wiqzuje si~ w momencie, kiedy kaplan wypowiada odpowiednie for
muly z towarzyszqcymi im gestami . 

Ofiara Ukrzyzowanego jest w centrum czas6w, i tu tkwi sens nauki 
Pawla 0 Chrystusie jako drugim Adamie. Podobnie jak pierwszy Adam 
nie byl tylko ojcem biologicznym pozostalych ludzi, ale przedstawial 
calq, niezmiennq natur~ czlowieka, tak i ofiara Chrystusa odkupila nie 
pojedynczych ludzi tylko, ale istot~ ludzkq w og6le. Kazda jednostka 
jest pierwszym Adamem 0 tyle, 0 ile uczestniczy w grzechu. KaZda tez 
nosi w sobie wyryty obraz drugiego Adama, kt6rego smiere pozwolila 
na nowo odzyskae zaemiony wizerunek Najwyzszego. ChrzeScijanstwo, 
gloszqc wcielenie Siowa, nioslo ze sobq jednoczesnie nadziej~ przeb6s
twienia. W Adamie wszyscy umarli, w drugim Adamie wszyscy 
odzyskali zycie. Tak wi~c to czyn drugiego Adama jest prawdziwym 
poczqtkiem dziej6w, do niego odnosi si~ kazde zycie i on stanowi miar~ 
czlowieczenstwa. 

Zwqtpienie w sens obrz~d6w i ryt6w nigdy nie bylo tak powszechne 
jak obecnie. Dla kasty wiednej - intelektualist6w, pisarzy, teolog6w 
post~powych, filozof6w - religia w najlepszym razie wydaje si~ sprawq 
ducha, wewn~trznej aktywnosci czlowieka. Z Bogiem, twierdzq, spoty
kamy sie - 0 ile w og6le jeszcze to mozliwe - albo w skrytej izdebce 
naszego wnetrza, albo w bliinim jako innym. Obrzed ze SWq scisle 
przepisanq formq zdaje si~ bye dla takiego spotkania przeszkodq. 
Z jednej strony kr~puje wolnego ducha, stara si~ ograniczyc to, co 
zadnych p~t6w nie zna - Najwyzszego. Z drugiej wprowadza mi~dzy 
ludzi niepotrzebne bariery, kt6re utrudniajq im okazywanie sobie 
spontanicznego ciepla. Kazdy rytual wydaje si~ im czyms sztucznym. 
Stary ideal ludzkosci, kt6ry polegal na tym, aby "wszystko, co sie 
czyni, odbywalo si~ w spos6b rytualny, czyli aby bylo ofiarq", zostaje 
przez nich zakwestionowany. Chyba ze przez ofiar~ rozumiee wylqcz
nie duchowq aktywnose, kt6ra nie rna nic wsp61nego obrz~dowosciq. 
Jesli owi m~drcy przyznajq rytualowi jeszcze wartose, to ze wzgl~du na 
jego starozytnosc. Jest to w koncu przekaz czcigodnej tradycji. Nie 
przyznajq jednak obrz~dom wyzszego znaczenia, bo wierzq, ze do 
Najwyzszego prowadzi droga bardziej bezposrednia i subtelna. 

Od odpowiedzi na pytanie 0 sens rytualu zdaje si~ zalezec dalszy 
los katolicyzmu. Nie tylko od rozstrzygni~ia kwestii "smierci Boga" 
czy "kryzysu wartosci", ale od ksztaltu i rozumienia liturgii. Liturgia 
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to codzienny spos6b wyrazania wiary przez calq wsp61note. A takze 
potwierdzenie uczestnictwa w calosci ciala Chrystusa. leSli obrzed 
bedzie pojmowany jako wyraz historycznej swiadomosci czlowieka 
i utraci sw6j charakter czegos danego i obiektywnego, uczestniczqca 
VI nim jednostka na zawsze pozostanie w petach nietypowych dzi
wactw. Bedzie to jednostka, kt6ra nie rozumie podstawowych dla religii 
pojee odkupienia, zadoseuczynienia i przeblagania. Ofiara bedzie dla 
niej czyms prywatnym. W dobrowolnej smierci za innych bedzie 
widziala jedynie spelnienie wznioslego idealu czlowieczenstwa - tego 
samego, kt6ry widac w postawie Sokratesa czy Katona. Ryt mszy 
bedzie dla niej w najlepszym razie pamiqtkq. 

Wydaje sie, ze podejrzliwose wobec obrzed6w wynika ze zwycies
twa w kulturze mitu autentycznosci. Autentycznose to przeciwienstwo 
falszu, podrobienia, oszustwa. OtM mit autentycznosci m6wi, ze sens 
zycia czlowiek moze odnaleie wylqcznie w sobie samym. Tylko 
bowiem jego ..bycie sobq" jest tym, co prawdziwe, co nie podlega 
zawlaszczeniu przez innych. Mit autentycznosci nakazuje jednostce 
bunt przeciw odziedziczonym normom i sposobom zachowania, wzywa 
jq do tw6rczego poszukiwania ir6dla prawdy w sobie samej. Mit ten 
m6wi ostatecznie, ze ..ja" stanowi jedyne centrum i osrodek znaczenia. 
Przy tym owo ..autentyczne bycie sobq" nie prowadzi czlowieka do 
Prawdy zewnetrznej, do wzorca i natury. lednostka zatapia sie w sobie 
po to jedynie, by dostrzec, ze nigdzie w swiecie zewnetrznym, danym, 
gotowym nic autentycznego nie znajdzie. Cofniecie sie do wnetrza nie 
oznacza dla niej dotarcia do czegokolwiek spoza niej: do sumienia, 
duszy, nauczyciela wewnetrznego, nadnaturalnego swiatla . Autentycz
nose, prawdziwe bycie sobq jest koncem drogi i wysilku podjetego 
przez jednostke. Nie rna ona nic wsp61nego z wezwaniem starozytnych 
..poznaj siebie samego". Medrcy greccy wierzyli bowiem, ze poznae 
samego siebie, to odkryc SWq wlasciwq nature, czyli swoje miejsce 
w calosci byt6w. Mit wsp6lczesny wszelkie pojecie takiej natury, raz 
danej, niezmiennej, wyklucza . 

..M6j czlowiek jest stwarzany od zewnqtrz, czyli z istoty swej 
nieautentyczny - bedqcy zawsze nie sobq, gdyz okresla go forma, kt6ra 
rodzi sie miedzy ludimi" - pisal w dziennikach Gombrowicz. Autor 
Ferdydurke jak nikt inny pojql, co musi spotkae czlowieka, kt6ry 
wszelki sens sam sobie tylko chce nadawae. 1m bardziej pragnie on stae 
sie sobq, im bardziej wyodrebnia sie od innych, tym bardziej okazuje 
sie ich odwzorowaniem. lego odrebnosci nie wyznacza istota wyzsza, 
Sprawca, kt6ry bylby niezalezny od wzroku ludzi, od ich znieksztal
cajqcej obecnosci . Bohater Gombrowicza to "wieczysty aktor, ale aktor 
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naturalny, poniewaz sztueznose jest mu wrodzona". On nigdy nie moze 
zejse ze seeny. Nie rna takiego miejsea ani takiego ezasu, w kt6rym nie 
dosiegalby go wzrok publieznosei. Bye dla niego to grae. Dlaezego? 

Nie z powodu jalciegos przyrodzonego zafalszowania ezy wewne
trznej niegodziwosei. On po prostu nie moze inaezej. Wszelka jedno
stka staje sie swiadoma siebie tylko przez to, co zbiorowe: przez jezyk, 
gesty, utrwalone sposoby zaehowania. Nie moze powstae jezyk absolut
nie prywatny, ezysto jednostkowy. Prywatne mog'l bye znaki, ale nie 
sam system oznaezania. Idea jednostki absolutnie samotnej i odrebnej 
jest utopiq, bowiem nawet w kontaktaeh z samym sob'l uzywamy 
jezyka powszeehnego. Tym samym wszakre jednostka narazona jest na 
znieksztakenie. Jej "ja" wei'lz traei innose, wei'lz upodobnia sie do 
bliinieh. Absolutna oryginalnose r6wnalaby sie zajeeiu miejsea Boga. 
Od tego, co zbiorowe, uwolnic sie nie spos6b. Zyeie ezlowieka jest 
wiec nieustannym stareiem, nigdy nie rozstrzygnietym, bez wypel
nienia. Ba, z samej zasady wypelnienia bye nie moze. Wszelkie 
wypelnienie bowiem, natura, jest tylko zajeeiem ksztahu wyznaezonego 
przez publieznose miedzyludzk'l, jest dostosowaniem sie jednostki do 
wymagania zbiorowosei, jest pozegnaniem z wolnosei 'l tworzenia sie
bie samej . Dla takiej jaini rueh jest konieeznosei 'l - wei'lz musi 
wybiegac do przodu, wei'lz pozostawiae za sob'l martwe formy "ja". 
Owo napieeie miedzy "ja" a innymi, miedzy autentyeznoseiq a Formq, 
miedzy naturalnosei 'l a sztueznoseiq stanowi energie byeia. "Jesli nigdy 
nie moge bye ealkowieie sob'l, jedyne, co mi pozwala uratowae od 
zaglady mojel osobowose, to sarna wola autentyeznoSci, owo uparte, 
wbrew wszystkiemu, »ja ehee bye sobq«, kt6re jest niezym wieeej jak 
tylko buntem tragieznym i beznadziejnym przeeiw deformaeji." Tragi
eznym i beznadziejnym, bo bez zakonezenia. Kazde "byeie sob'l" jest 
tylko ezeSciowym byeiem sobq. Oto dlaezego Gombrowiez opowiada 
sie po stronie Niedojrzalosei, Mlodosei, Niepelnosei i NiedoskonaloSei. 
Dostrzega on, iz z gry, w kt6rej uezestniezq jednostka j zbiorowose, 
wyjseia nie ma. Dojrzalose, Starose, Pelnia i Doskonalose oznaezaj'l 
zamknieeie jaini, umieszezenie jej w ksztakie ograniezonym, pod
porz'ldkowanie regulom narzueonym przez bliinieh. Kazde "ja", kt6re 
sie na to godzi, wybiera tozsamose podrobionq. 

Autor Dziennik6w wbrew tylu innym wieszezom wyzwolenia ezlo
wieka dobrze rozumie, ze z miedzyludzkiego koseiola wyjseia nie ma. 
Choeiaz kieruje nami wola autentyeznosei, skazani jestesmy na nie
autentyeznose. 

Czy nie na tym polega dramat Henryka, bohatera Slubu? Nawet 
kiedy rozmawia ze sobq skryty w najintymniejszej eZqstee "ja", musi 
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oswiadczac. Henryk jest sztuczny nie tylko wobec innych, ale takze 
wobec samego siebie. Sq w nim jakby dwie jainie. Pierwsza stanowi 
nieokreslony cel i zarazem ir6dlo, skqd wszelki ruch si~ poczyna 
i dokqd zmierza. Druga jest za kazdym razem nOWq, utrwalonq w czasie 
wersjq Henryka. Jest Formq, w kt6rej owa pierwsza, nie dajqca si~ 

nazwae i zdefiniowae jain za kaidym razem si~ przejawia i przeglqda. 
Gombrowicz krok po kroku opisuje w Siubie proces poszukiwania 
autentycznosci. Najpierw jest bunt. Jednostka sprzeciwia si~, wyst~puje 
przeeiw formie zastanej, przeciw innym. Wierzy, ze w sobie samej 
odnajdzie prawd~, moral nose i wartosci. Jednak poszukiwanie konczy 
si~ fiaskiem. Henryk m6wi : "Gdy stan~ si~ panem, sam sobie dam slub 
i najczystszy, najprzyzwoitszy. Ja wtedy b~d~ ustanawial prawo. I usta
nowi~ sobie swi~tose i czystose, i sakrament - jak b~d~ chcial ( .. . ) 
Dlaczego nie kl~kn<\e przed sobq, sobq, sobq, jedynym ir6dlem prawa 
mojego?" Te slowa to wyznanie czlowieka zbuntowanego, wyzwolo
nego z rytualu, zdari~go na siebie samego i z siebie moc czerpiqcego. 
To ten, kto moze sam ustanowie, co jest swi~te i co czyste. "Quia ergo 
sanctiJicatio hominis est ill potestate Dei sanctijicantis. non pertinet ad 
hominem suo judicio assumere res, quibus sanctiJicetur. sed hoc debet 
esse ex divina institufione determinantum ." C..Poniewaz zatem uswi~
cenie czlowieka jest w mocy Boga uswi~cajqcego, nie nalezy do 
czlowieka, aby swoim sqdem wybrae rzeczy, przez kt6re staje si~ 

uswi~cony, leez to powinno bye okreslone decyzjq bosk<\. ") Wbrew 
tym slowom doktora anielskiego bohater wsp6lczesny wierzy, i.e to od 
jego wlasnej woli zalezy swi~tose. Czystym i prawdziwym jest to, co 
on takim nazwie. A zatem miast oddawae czese zdetronizowanemu 
Bogu, Henryk powinien kl~knqe przed samym sobq. To jednak okazuje 
si~ niemoi.liwe. Cos w tym falszywego. Cos smiesznego. Henryk, im 
bardziej wbija si~ w boskose, tym mniej w niq wierzy. Widzi, ze te 
slowa - swi~tose, majestat, wladza, prawo, moral nose, milose, smiesz
nose, glupota, mqdrosc - juz Sq. Juz znaczq. Juz wymagajq zachowania. 
Przed tym, co swi~te. nalezy si~ poklonie, to, co czyste, otaczae 
szacunkiem. Nie wystarczy samemu kl~czee i czci<\ otaczae, by stala si~ 
swi~tose i czystose. Moc tych sl6w - pokazuje Gombrowicz - nie 
pochodzi od Istoty Wyzszej Cex divina institutiolle). Nie od Henryka 
takze. A wi~c od innych ludzi - "wytwarzajq si~ z nich niczym alkohol 
z kartofli" . I tu poczqtkowe wyzwolenie objawia swe drug ie, zlowrogie 
znaczenie. Nagle Henryk przestaje bye wladc&. Po buncie przychodzi 
rozczarowanie. "C6z z tego, zapytam, ze to ja, ja, ja jestem w samym 
srodku, w samym centrum, jezeli ja, ja nigdy nie mog~ bye sob&? C... ) 
Udajesz siebie same~o nawet przed samym sob&." Poniewaz ,,»ja« 
nigdy nie moze bye sobq", to wci&z mamy do czynienia z udawaniem. 
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Bycie sob'l jesl zawsze byciem kims innym. "Ja" stacza si~ w nieauten
tycznose. 

Jest tylko kosci6l mi~zyludzki , a naprzeciw niego czlowiek. Gra
nice mi~dzy nimi niewyraine i zamazane. 1m bardziej jednostka slara 
si~ wyodr~bnie, z im wi~kszym zaangazowaniem szuka swego wyl'lcz
nego miejsca, z tym wi~kszym prawdopodobienstwem mozna twier
dzie, ze poniesie kl~ske. Gombrowicz dobrze zdaje sobie z lego sprawe. 
Swiadczy 0 tym charakter jego bohater6w - owa wzglednose tozsamo
sci i r6znicy. St'ld lekkose i latwose, z jak'l Henryk zmienia poszczeg61
ne wcielenia. Henryk blazen i kaplan, ksi'lz~ i zamachowiec, syn 
i ojcob6jca. Rytual mszy ludzkiej, w kt6rej Henryk uczestniczy, jest 
jednak tylko pozornie rytuatem. Wszystko w nim mozliwe, chwilowe 
i dowolne. Skupienie uwagi uczestnik6w dramatu na konkretnym 
przedmiocie jest przypadkowe, sam akt skupienia juz nie. Forma 
miedzyludzkiego kosciola przerasta wszelk'l poszczeg6ln'l forme. Czes
to popelniany bl'ld krytyk6w Gombrowicza, na kt6ry niejednokrolnie 
si~ uskarzal autor Trans-Atlantyku, polegal na prostej pomytce: jego 
Forme traktowano jako zbi6r konwenans6w spotecznych. Ale tu chodzi 
o cos wiecej. Forma jest poj~iem niemal metafizycznym, 0 ile 
w swiecie Gombrowicza na jak'lkolwiek metafizyk~ w og6le jest 
jeszcze miejsce. Forma jest ir6dlem tozsamosci i zniszczenia zarazem. 
Slub, pogrzeb, majestat, wyzszosc i nizszose, dzi~k.i kt6rym objawia si~ 
to, co indywidualne, wci'lz na nowo uwalniaj'l si~ od jednostek 
i zyskuj'l samodzielne istnienie. Jednostka poszukujqca autentycznosci 
rozbraja stary rytual - slubu, ojcostwa, wladzy - ale nie jest w stanie 
stworzye nic na jego miejsce. 

Dlaczego wsp6tczesny czlowiek stal sie podatny na mit autentycz
nosci? Dlaczego porzucil swe miejsce w calosci stworzenia i wyruszyl 
w nie koncz'lcq si~ drog~ ku sobie samemu: ulotnej fatamorganie? Co 
bylo t'l silq pierwotn'l i poteznq, kt6ra wprawila go w ruch, podwazyla 
wiar~ w sens rytu i doprowadzila do przekonania, iz bye to wyodr~b
niae sie z calosci? Odpowiedi brzmi : Obcose. 

Czlowiek wsp6tczesny - jak uczy wielu myslicieli - okresla sie 
w opozycji do natury i reszty stworzenia. Wi~z l'lcz'lca go ze swiatem 
zewnetrznym zostala zerwana. Wsr6d wszystkich byt6w czuje sie obco, 
nieswojo. Jest wylqczony ze wsp61noty i zbiorowosci. "Ide tak drogq, 
ogarniety pamp'l - i czuje, ze jestem w tej calej naturze cudzoziemcem, 
ja, w mojej sk6rze ludzkiej ( ... ) obcy" - pisal Gombrowicz. Mi~dzy 
czlowiekiem a zwierzetami, miedzy czlowiekiem a roslinami, niebem, 
ziemiq, gwiazdami, cal'l chwalq, w jakq przyodziany jest swiat, zieje 
przepase. Czlowieczenstwo okreSlone jest jako obcose, nie-przynalez
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nose do swiata. Inny czlowiek, podobnie jak ja sam, w pierwszym 
rzedzie jest dla mnie obcy. Odosobnienie, wyobcowanie z natury oraz 
jednoczesne faktyczne odczuwanie i myslenie, ktore mozliwe Sq zawsze 
w zbiorowosci, powodujq nieustanne napi~ie. 

Zerwae z naturq, wyodr~bnie si~ z niej, stac si~ wzglydem niej 
obcym, to takZe odrzucie rytual. Nie rna juz dla takiej jednostki szansy 
na zwiqzek z calosciq. Od tej pory nie moze skladae ofiar ani liczyc na 
odkupienie. Zamkni~ta, nieprzenikniona, nieogarni~ta, zapada si~ w sie
bie bez dna. Bog, gdyby istnial, bylby dla niej zagrozeniem. 

Ten czlowiek nie jest obywatelem swiata, nie jest elementem 
powszechnego ladu. Tyrn, co w nim najbardziej pierwotne, co sprawia, 
iz stal si~ obcy, jest przerazenie. Wszechswiat, ze wszystkimi swymi 
nieskonczonosciami, z nieprzeliczonq liczbq planet i cial niebieskich, 
z rnilionami istnien, z tysiqcami kultur, z niezbadanq ilosciq element6w, 
budzi w jednostce przerazenie. Nic dziwnego: stosunek mi~dzy niq 
a swiatem upodabnia si~ do Jiczbowego ulamka. Czlowiek rna si~ tak 
do swiata rzeczy jak jedynka w liczniku do nieskonczonosci w mianow
niku. Wie on dobrze, ze jego pojedyncze cierpienie w zaden sposob nie 
narusza biegu swiata. Zderzenie prywatnego cierpienia z zelaznq konie
cznosciq stawania si~, kt6rej poddane Sq najodleglejsze obszary, wy
odr~bnia go z natury, kaze w niej widziec zlowieszczq machin~ raczej, 
a nie dzielo Mqdrosci Bozej. Tak rodzi si~ w nim poczucie osamot
nienia i odr~bnosci. "Czlowiek ( ... ) jest wylqczony ze wsp61noty 
bytowania w jednej calosci, albowiem jego swiadomose w pelni czyni 
z niego w swiecie cudzoziemca i w kazdym akcie autentycznej refleksji 
m6wi mu 0 tej zupelnej obcosci" - w tych kr6tkich slowach Hans Jonas 
ujql istot~ wsp6lczesnego nihilizmu. Ten nihilizm to, jak pisal autor 
Religii gnozy, "antropologiczny akosmizm" . Mowi mi on, ze wszelka 
przynaleznose - do gatunku ludzkiego, do rodzaju istot zywych, do 
stworzen obdarzonych rozumem - jest czyms umownym. W naturze nie 
rna gatunkow wyzszych i nizszych, nie rna wst~powania ani opadania. 
Czlowiek, kt6ry odczul SWq obcosc, nie rna zadania do wypelnienia ani 
miary, ani wzorca. Niczego nie moze nasladowae, znikqd czerpae 
natchnienia. Gdyby jutro caly swiat zapadl si~ w nicose, nie byloby to 
dla czlowieka akosmicznego bardziei okropne, niz gdyby on sam jutro 
umarl. Ba, majqc do wyboru wlasnq smiere i rozpad calego swiata, nie 
rna on powodu, by wybrae raczej trwanie swiata. Nie mozna na szali 
polozye jednostki i calosci - a jesli to uczynirny, waga przechyli si~ na 
korzyse jednostki. Ten czlowiek moze jutro pojse i zniszczye ludzkose, 
gdyz suma wszystkich istnien ludzk.ich razem wzi~tych, z ich bolem, 
pami~ciq, uczuciami, nie rownowazy jego jednego, prywatnego b61u 
przerazenia. To czlowiek, ktory wie, ze swiat jest miejscem wygnania, 
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sk'ld zadnego wybawienia oczekiwae nie mozna. "Jednostka patrz'lca 
na rzeczywistose z gnostyckiego punktu widzenia nie chciala odgrywae 
roli w owej calosci, lecz d'lzyla do tego, by - m6wi'lc j~zykiem 
egzystencjalizmu - »istniee autentycznie«." 

Aby wejse w sklad calosci, jednostka potrzebuje obrz~du. Wraz 
z rozbiciem wiary w calose (lad, porz'ldek, wi~i, przynaleznose) nie rna 
miejsca na obrz~d. Dla takiej jednostki pociecha religijna, plyn'lca 
z faktu, ze ktos - B6g czy czlowiek - oddal za ni'l zycie dwa tysiqce 
lat temu, utracila znaczenie. Aby przyjqe pociech~, trzeba byloby uznae 
zwiqzek mi~dzy "sob'l" a Innym - Bogiem, bogami, Pierwszym, 
Zasadq, Absolutem. Jednostka, kt6ra pragnie "istniee autentycznie", 
zadnej pociechy oczekiwae nie moze. Musi ona wciqz, jeSli rna 
dochowae sobie wiernosci, bye sob'l w opozycji do caloSci. 

Co to jednak znaczy "bye sob'l"? Co to za "ja" skrywa si~ za tymi 
dwuznacznymi formulami? Jesli nawet wiemy, ze przerazenie podcina 
wi~zi letczqce nas ze wsp61notq, to co je uzasadnia? Nie rna chyba 
bardziej konsekwentnej pr6by odpowiedzi niz ta, ktorq podjql w Sein 
und Zeit Martin Heidegger. Idimy za nim ku centrum "jaini" i zobacz
my, dokqd zmierza jednostka autentyczna. 

Czlowiek jest dla Heideggera by tern pozbawionym substancji, kims , 
kto wciqz na nowo si~ stwarza. "Byt przytomny jest by tern, kt6ry 
w swym byciu · odnosi si~ rozumiejetco do tego bycia. Byt przytomny 
egzystuje. Byt przytomny jest dalej by tern, kt6rym zawsze jestem ja 
sam." Bycie sobet wyznacza autentycznose albo nieautentycznose bytu 
przytomnego, czlowieka. Czlowieka nie mozna okreslie jako "co". Nie 
mozna zdefiniowae go w taki sam spos6b jak kaidq innq rzecz: nie rna 
takiej klasy przedmiot6w, do kt6rej mozna by go zaliczye. "To, ze byt, 
kt6ry bytuje jako byt przytomny, nie moze zostae poj~ty w oparciu 
o real nose i substancjalnose, wyrazilismy przez tez~: substancjq czlo
wieka jest egzystencja." Nie wiemy zatem, jaki jest cel, jakie Sq jego 
wlaSciwosci ani wz6r post~powania. Wszystko to nalezy juz do swiata 
"poza" bytem przytomnym. Pozostajqc z zewnqtrz, nie mozna nigdy 
stwierdzie, co jest wypelnieniem istoty, co odpowiada naturze bytu 
przytomnego. Za kazdym razem bylaby to tylko arbitralna decyzja 
- zdaje si~ twierdzie Heidegger. "Dajqce si~ w tym bycie wyr6znie 
cechy istotne nie Sq zatem obecnymi »wlasciwoSciami« tak i tak 
»wyglqdajqcego«, obecnego bytu, lecz zawsze mozliwymi dla niego 
sposobami bycia i tylko tym." 

Czlowiek, aby bye, wciqz musi siebie wybierac. Przy tym nigdy nie 
wybiera z g6ry juz danej istoty, jakiegos "ja" przedustanowionego. 
Wybierajqc - stwarza siebie. "Poniewaz byt przytomny jest z istoty 
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zawsze SWq mozliwosciq, byt ten moze w swym byciu »wybrac« siebie 
samego, moze sie wygrac albo przegrac, tzn . wygrac tylko »pozor
nie«." Zawsze istnieje mozliwosc, ze byt przytomny roztopi sie i zagu
bi w "sie" . W tym, co zbiorowe, nieswiadome, w slepym wykonywaniu 
tego, co wyznaczyla mu masa innych. Owo roztopienie oznacza zapom
nienie 0 sobie jako zrodle sensu, ucieczke przed wewnetrznym prze
znaczeniem. Przed uznaniem, ze byt przytomny wyr6i:nia sie tym, iz 
"w jego byciu chodzi mu tylko 0 nie samo". 

Czlowiek odkrywa siebie jako egzystujqcy byt przytomny przez 
strach: "Banie sie otwiera ten byt w jego zagrozeniu, w jego pozo
stawieniu samemu sobie." Podstawq strachu, ktory jest zawsze konkret
ny i przedmiotowy, jest trwoga. "Trwoga czyni strach dopiero moz
liwym." Trwoga jest tym, co w sposob skrajny otwiera czlowieka na 
jego egzystencje, co stawia go przed calosciq tej egzystencji. Przed 
egzystencjq jako calkowitq mozliwosciq bycia. "Trwoga objawia w by
cie przytomnym bycie ku najbardziej wlasnej mozliwosci bycia, to 
znaczy bycie wolnym do wolnosci wybierania-siebie-samego i po
jmowania-siebie-samego." Trwoga sprawia, ze byt przytomny od
krywa w sobie mozliwosc autentycznego bycia. Wydobywa go ze 
swiata "sie", w ktorym wszystko jest naturalne, w kt6rym czlowiek 
istnieje bez swiadomoSci radykalnej innosci, samotnosci i obcosci. 

Trwoga odslania czlowiekowi prawdziwy charakter jego egzysten
cji, a mianowicie jego "rzucenie" - czlowiek zawsze juz odnajduje sie 
w swiecie. Pewne wartosci, sposoby zachowania, wnioskowania juz Sq. 
Ale to, ze zycie czlowieka opisuje sie jako rzucenie, oznacza zarazem 
jego nie-przynaleznosc do swiata, nie-zwiqzek z caloSci q. Nie znajduje 
on dla siebie gotowego scenariusza zycia, ale sam sie projektuje. 
Czlowiek moze zyskiwac zrozumienie albo ze swiata i ludzi, albo 
z siebie samego. Tylko ta druga mozliwosc prowadzi go do "prawdy 
egzystencji" . 

Jak jednak ostatecznie odkrywa on siebie samego? Skqd czerpie 
moc, aby odkrywac SWq egzystencje i przyjqc jq? Ze swiadomosci 
smierci . "Wraz ze smierciq byt przytomny stoi sam przed sobq w swej 
najbardziej wlasnej mozliwosci bycia. W tej mozliwosci bytowi przy
tomnemu chodzi 0 bycie-w-swieci~ w ogole. Jego smierc jest moz
liwosciq mozliwosci-juz-nie-istnienia." Smierc zatem otwiera czlo
wieka na absolutnie nieprzekraczalnq granice: na mozliwosc 
niemozliwosci bycia. Taki jest ostateczny sens leku: lekamy sie owej 
granicy nie-bycia. Ale tez dopiero w zderzeniu z nim odkrywamy 
calose mozliwego bycia czlowieka. Tu dopiero widac, jaki byl sens 
ucieczki w "sie" - ,,»Sie« nie pozwala, by powstala odwaga do trwogi 
przed smierciq." 
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Smierc zatem jest wprawdzie, z jednej strony, mo:Wwosciq nieby
cia, ale z drugiej - tym wlasnie, co byt przytomny otwiera na 
egzystencjt:, co pozwala mu istniee autentycznie i docierae do samego 
siebie. PoniewaZ ja sam powstajt: w opozycji do tego, co najbardziej 
moje - wlasnej smierci, nikt i nic mi bycia wydrzee nie mote. Moje 
istnienie, jesli tylko zostanie przyjt:te autentycznie, a wit:c bez ucieczki 
w "sit:", staje wprawdzie przed nicosciq, ale tez ta nicose nadaje memu 
istnieniu dynamikt: i sprawia, ze mogt:, w kazdym konkretnym momen
cie, projektowae sit: w przyszlose. Trwoga jawi sit: wit:c jako cos 
pozytywnego - "w niej byt przytomny znajduje sit: przed nicosciq 
moz!iwej niemozliwosci egzystencji". 

Aby jednak "bycie sobq" moglo sit: przejawie, aby jego "projekto
wanie" nie bylo czyms pustym, trzeba odpowiedziee na pytanie, skqd 
czlowiek zatopiony w codziennosci wie 0 mozliwej autentycznosci. 
Tym, co sprawia, iz czlowiek wydobywa sit: z zagubienia w "sit:", ma 
bye wedlug Heideggera krzyk sumienia, jego wolanie. "Sumienie wola 
jain bytu przytomnego z zagubienia w »siv«." Heidegger tlumaczy, ze 
nie jest ono ani glosem Boga, ani nie moze bye interpretowane jako 
nakazy czy zakazy pochodzqce od swiadomoki. Stwierdza: "Byt 
przytomny wzywa w sumieniu siebie samego." Sumienie zatem nie tyle 
wzywa byt przytomny do autentycznosci, ile to on sam wzywa siebie 
przez sumienie. Pytae sit:, dlaczego byt przytomny sam siebie wzywa, 
albo tez przez kogo zostal rzucony w swiat, to, wed lug Heideggera, 
znieksztakae sytuack "Byt przytomny jest wciqz - jak dlugo jest 
- jako troska swym »ze«." Jest on sam podstawq swego bycia. Skoro 
"bycie bytu przytomnego odslania sit: jako bycie ku smierci", to bye 
autentycznie oznacza "chciee-miee-sumienie", a nieautentycznie: nie 
chciee go miee. 

Heidegger doprowadza do ostateeznej postaci mit autentycznosci, 
kt6ry pojawil sit: na poczqtku epoki nowozytnej . Czy jednak udzieJa 
odpowiedzi na pytania zasadnicze? W koncu nie wiemy, co pozwaJa 
czlowiekowi rozrOinie mit:dzy byciem autentycznym a nieautentycz
nym. Albo raczej: dlaczego lepiej jest bye autentycznie niz nieauten
tycznie. Nie mozna uznac, ze podstawowe dla Heideggera twierdzenie, 
iz bycie zyskuje sit: wobee radykaLlej mozliwoSci niebycia, jest sqdem 
opisowym. Smiere jako niebycie, jako mozJiwa nicosc jest stanem 
niewiary. Byt przytomny, jakim go widzi Heidegger, nie jest niczym 
innym jak skrajnq wersjq czlowieka nihilisty. Nie jest to neutralny opis 
czlowieczenstwa, tego, co wsp61ne wszystkim, leez charakterystyczny 
dJa nihilistycznego spojrzenia na swiat spos6b rozumienia . 

Co wit:cej, jesli z opisu Heideggera usunqe patos, kt6ry skrywa sit: 
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za takimi pojl;Ciami jak "rzucenie", "lek" i "smiere", to nie bardzo 
wiadomo, dlaczego byt przytomny wzywa siebie do egzystencji. Hei
degger pisze, iz "troska jest byciem ku smierci". Co z tego wynika? 
Aby bycie ku smierci przestato bye banatem, trzeba podstawie zamiast 
stowa smiere "mozliwosc nicosci". Ale mozliwose nicosci do niczego 
nie zobowiqzuje, nic z niej nie wynika. Dlaczego mam bye autentyczny, 
po co mam sie lekae? Odpowiedi: po prostu trwoga jest tym, co 
pierwotne, nie wystarcza. Bo jesli sie nie lekamy? Bye moze tym, co 
w cztowieku bardziej pierwotne, nie jest Iek, lecz podziw - i znaj
dziemy wystarczajqco wiele swiadectw na potwierdzenie tej tezy. 
Oczywiscie, to dobrze brzmi: stae wobec nicosci. Odbierzmy jednak 
temu twierdzeniu dreszczyk emocji, jaki w nas wzbudza, i postarajmy 
sie zrozumiee, co z tego wynika dla naszego zycia. W mysli Heideggera 
to, co najbardziej specyficzne dla bytu przytomnego, a mianowicie to, 
iz chodzi mu 0 samo bycie, powstaje jako negacja negacji . Catkowitose 
egzystencji, 0 kt6rej pisze Heidegger, powstaje jako zaprzeczenie 
catkowitego braku bycia. Bytowi przytomnemu chodzi 0 samo bycie, 
poniewaz rozumie je on jako przeciwstawienie mozliwosci nieistnienia. 
To smierc5, mozliwose nicosci staje sie ir6dtem, z kt6rego ma wy
plywae wszelki sens bycia. Byt przytomny styka sie z mozliwosciq 
nicoki i w tym akcie odstania mu sie on sam jako radykalnie 
przeciwstawiony smierci, jako jedyny nosiciel bycia. Dlatego ze moz
liwe jest nie-bycie, mozna m6wie 0 byciu . Swiadomose cofa sie tu 
jakby przed przepasciq i ten akt cofniecia wobec unicestwienia wydo
bywa w niej zrozumienie bycia. 

Swiadomose cofa sie przed nicosci q w samq siebie - to znaczy 
w co? Wydaje sie, ze tu mysl Heideggera wpada we wlasne sidta. 
Bowiem bycie, 0 kt6rym tu mowa, moze bye tylko odbiciem nicosci, 
jej refleksem. Jak sobie je mozna wyobrazie? Wiemy juz - co filozof 
z g6ry wykluczyt - ze nie da sie go zdefiniowae. Ale czym jest to, 
czego ani sie nie da ujrzee, ani okreslie, ani wyobrazie? Stosunek bytu 
przytomnego do jego bycia jest zawieszony w pr6zni. Nie ma miejsca 
na "mojosC" bycia. Skoro bycie objawia sie wobec mozliwej nicosci, 
nie ma one zadnej tresci. "Ja" jest stawaniem sie. "To co wtasne", "to 
co moje" - nie mogq znaczyc, bowiem zdaniom tym brakuje podstawy. 
Brakuje wtasciciela. Jain, taka, jak jq opisuje Heidegger, stacza sie 
w nieokreslenie. Nie ma tozsamosci ani mocy. Z nicosci nie wynikajq 
dla nas zadne wnioski, nie moze ona stanowic kryterium odr6zniania 
autentycznosci i fatszu, krzyku sumienia i glos6w psychiki, prawdy 
egzystencji i sztucznego patosu. Catkowita nieokreslonosc "ja" jest 
cenq za zerwanie z catosciq. Bo tylko z catosci powstaje sens. 

Mysl Heideggera mozna chyba uzne za kres drogi, w kt6rq "ja" 
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wyruszyto na poszukiwanie siebie samego. Jak widac, to poszukiwanie 
zakonczyto sie niepowodzeniem. Ostatecznym efektem bedzie popad
niecie jednostki w czasowosc i zakwestionowanie odziedziczonych 
norm i obrzed6w. 

Przekonanie, ze "ja" powstaje jako przeciwienstwo catosci, do
prowadzito do zakwestionowania obrzedu, ktory zaklada wiare w swiat 
jako calosc by tow. Ale nie tylko to filozoficzne przekonanie sprawia, 
iz rytual zdaje sie ludziom wsp6kzesnym czyms sztucznym. Nie mit 
autentycznosci w wersji filozoficznej, ale jego postac strywializowana. 
Filozofia dostarcza tu tylko uzasadnienia dla buntu. Niewielu z tych, 
ktorzy publicznie gloszq kult autentycznosci, przyjmuje wnioski Hei
deggera czy innych, bliskich autorowi Sein und Zeit, myslicieii. Dla 
wiekszosci bohater6w mediow istotq jaini autentycznej jest po pro stu 
to, co najbardziej nieodparcie narzuca sie wyobraini : uczucia i pozqda
nia. Powr6t do stanu takiego "ja" jest dla nich zarazem powrotem do 
stanu nieskazonego. Wynika stqd przeswiadczenie, Ze odruchy i reakcje 
pierwotne, nie poddane jeszcze kontroli rozumu (a wiec temu, co 
wsp6lnotowe, regule, ktora zawsze odwoluje sie do zbiorowosci) , same 
z siebie Sq czyms dobrym. Prawda to juz nie nasladowanie wzorca 
powszechnego, ale szczerosc, czyli nieskrepowane wylewanie sie uczuc 
na zewnqtrz. Odziedziczone sposoby zachowania rytualnego, obrzedy 
ulegajq splyceniu. Narzucaly bowiem jednostce posluszenstwo zbioro
wosci . Krepowaly jej spontanicznosc, ktorq uznaje sie za wartosc 
najwyzszq. Wobec tego wewnqtrzludzkiego dobra wszelkie formy 
zewnetrzne nie mogq sie ostac. Wymuszajq one na jednostce typowe 
zachowanie i uzalezniajq waznosc dzialan od wlasciwego stosowania 
regu!. Bycie sobq jako ideal kulturowy stanowi wyzwanie dla wszyst
kich przechowanych w tradycji sposobow dystynkcji i roznicowania 
w zbiorowosci . 

Wezwanie do bycia sobq okazuje sie usprawiedliwieniem prywatnej 
zqdzy. Ostatecznie najbardziej intensywnych doznan dostarczajq roz
kosz fizyczna i b61. Sumienie okazuje sie tajemniczym glosem "ja", 
ktory nie poddaje sie ocenie rozumu. 0 tym, co jest zgodne a co nie 
z sumieniem, rozstrzyga chwilowe doznanie. Oto jak filozoficzne 
wezwanie "bqdi sobq" przeistacza sie w ubanalnionq, umasowionq 
prawde "rob co chcesz" . 

Dla jednostki wychowanej przez takich mistrzow wszelka ceremo
nialnosc i obrzed stajq sie zbedne. Moglt sluzyc tylko do wysmiania 
i wyszydzenia. A jesli zachowujq waznosc w zbiorowosci, to po
strzegane Slt jako skutek przemocy . Slt wazne 0 tyle, 0 ile budz,! strach 
przed boJem. Jednostce, ktora wyodrebnila sie z ladu naturalnego, 
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nonna i obrzed zdawae sie mUSZq przymusem. Za calosciq czai sie terror. 
Jednostka autentyczna wydaje zatem wojne strachowi i calosci. Atakuje 
prawa, nonny i obrzedy. Wie, ze przekraczanie jest jej najskuteczniejszq 
broniq. Swym postepowaniem dowodzi slabosci regul i obrzed6w. 

"Z punktu widzenia naszego dzisiejszego pluralistycznego spole
czenstwa ceremonial jest srodkiem kultywowania wladzy i instrumen
tern panowania. Okreslone formy ceremonialu konserwujq hierarchie, 
powstrzymujq dyskusje, Sq pozywkq dla dewocji i ducha niewolnictwa 
- okazujq sie stanowic bariery dla swobodnej komunikacji" - te slowa 
Habermasa pokazujq, czym dla swiadomosci autentycznej stal sie rytuaf. 
Ceremonial, kt6ry polega zawsze na gestach szacunku i czci, kt6ry 
wyraza wiare w zewnetrzny porzqdek rzeczy, zostaje odrzucony. To 
ceremonial dzieli na kaplan6w i iud, przypomina 0 kolejnosci, 0 godno
sci, objawia wzorzec, kt6ry uczestnicy obrzedu nasladujq. Teraz jednak, 
zdaje sie twierdzie Habermas, kiedy stare instytucje utracily wplywy, nie 
wzbudzajq juz strachu, rytual ostatecznie odchodzi do lamusa dziej6w. 

Rytual wlqcza jednostke w kosci61 gest6w, ruch6w, domaga sie od 
niej wyra.zania szacunku, holdu i czci. M6wi jej, ze u szczytu hierarchii 
jest Wladca i Sedzia. Ma On prawo oceniae nas wedlug wlasnych miar, 
kt6re wcale nie Sq zgodne z sqdem jednost\cj . Dlatego warto bronic 
zachowan rytualnych. Warto sprzeciwiae sie ich pospiesznemu uprasz
czaniu, i to nawet jesli wielu wsp6tczesnych intelektualist6w uwaza je 
za formy religijnosci prymitywnej, kt6re nie odpowiadajq dzisiejszemu 
przekonaniu 0 tym, co stanowi god nose czlowieka. Taka obrona musi 
budzie sprzeciw. Co moze krye sie za poklonami, unizeniem, cielesnym 
wyraZaniem podleglosci - za tymi wszystkimi gestami, przy pomocy 
kt6rych nasi przodkowie wyrazali SWq czese wobec Nieskonczonego? 
Czy to nie jest, jak powiedzial jeden z teolog6w oswieconych, rytual 
dworu boskiego, obcy i wrogi jednostce wolnej? 

Bye moZe. Tylko ze jesli bedziemy sie poslugiwali tym kryterium 
- dostosowania obrzed6w do ocze\cj wan jednostki - zaden rytual sie nie 
ostoi. Z punktu widzenia jednostki, kt6ra przyjela mit autentycznosci , 
wszeiki obrzed jest sztuczny. Nie znaczy to, z drugiej strony, ze nalezy 
zachowywac ryt tylko dlatego, ze przekazali go przodkowie. Jego 
trwalose jest co najwyzej wskaz6wkq. Nie wolno dopuscie do sytuacji, 
w kt6rej obrzed przesloni to, co stanowi jego racje bytu - przypo
mnienie, odwzorowanie i uobecnienie ofiary Ukrzyzowanego. 

Takie jest podstawowe znaczenie mszy. Nie rna swietosci Boga bez 
bojaini i nie rna bojaini bez ceremonialu . Ceremonial jest niezbedny , 
bo wino i chieb stajq sie wskutek wypowiadanych przez kaptana 
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w ezasie mszy sl6w naprawd~ eialem i krwi 'l Boga weielonego, przed 
kt6rym ezlowiek winien si~ unizyc. Czesc wyraza sie w gestaeh 
zbiorowyeh. Rezygnaeja z nieh prowadzi ostatecznie do podwazenia 
wiary w obeenosc Najwyzszego, do wypareia Go w nieokresloml 
wewnetrznose. B6g przestaje bye Swietym, wobee kt6rego ezlowiek 
musi zaehowywae dystans. Traei zwi'lzek ze swym stworzeniem i usu
wa sie w nieokreslon'l boskosc. 

Latwosc, z jak'l wielu wsp6lczesnyeh zmienia uswieeone tradyej'l 
formuly modlitw czy gest6w, ezyni'le je bardziej swobodnymi i prywat
nymi, weale nas do Boga szybeiej nie prowadzi. Jest raezej dowodem 
ustepstw przed mitem autentyeznosei niz swiadeetwem lepszego zro
zumienia wiary. Z dw6eh powod6w. Po pierwsze, katolik doeiera do 
Najwyzszego nie jako obey, nie jako absolutnie samotna, odrebna 
istota, ale jako ezlonek Koseiola, jeden z tyeh, za kt6ryeh eierpial B6g 
weielony. Jego wiara nie jest tylko prywatnym wyznaniem, ale wy
znaniem ealego KoSciola. Kosei6l trwa tak dlugo, jak dlugo rozumie 
sens obrz~du - jednej wzoreowej ofiary, zlozonej za wszystkieh, kt6ra 
kazdej jednostee pozwala prawdziwie wejse w sklad ealosei: mistyez
nego eiala Chrystusa, kt6rego On jest GlOW'l. Po drug ie, utrwalone 
publieznie gesty wei'lz przypominaj'l jednostee 0 Bogu . Nie S'l one bye 
moze najwyzszym wykwitem duehowosei, ale go umozliwiaj'l. Uez'l 
ezlowieka dostrzegac obeenosc Najwyzszego w eodziennosei . 

Obrzed m6wi nam, ze jednostka nie odnajdzie drogi do Najwyz
szego tylko w samej sobie, w zgl~bianiu wlasnej jaini i poszukiwaniu 
autentyeznego "ja". "Tylko obrzed ( .. .)." Te slowa z wiersza Audena 
warte S'l powt6rzenia. Na przek6r tym wszystkim, kt6rzy w obrz~dzie, 
rozbudowanej liturgii, poboznosei tradyeyjnej widz'l pozostalosei nie
dojrzalego ezlowieezeristwa. Wbrew nim wszystkim trzeba bronie 
rytualu, szaeunku, uleglosei, znak6w krzyza, kleezenia, unizenia, kadzi
del. Nie dlatego, aby wierzye w magiezn'l moe slepego rytu, Ale 
dlatego, ze Najwyzszy przyj'll na siebie eialo ezlowieka, zniszezalne, 
przygodne, materialne. I objawil si~ nie tylko w izdebee wewn~trznosei, 
ale we wsp6lnoeie, w slowaeh kaplan6w, w hierarehii, w gestaeh. 
Objawil sie jako Stw6rea swiata, dlatego pozwala oddawac sobie ezese 
za posrednietwem tego, co zmyslowe. 

PAWEL LISICKI, ur. 1966. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dzien
nikarz "Rzeczypospolitej", Wydal: Nie-ludzki 86g (J 995), Publikowal m, in, 
w "Znaku", "Res Publice", "Debacie", "Wi~zi", "Frondzie". 

Druga cz~sc eseju Granica niewiedz,y ukaie si~ w jednym z najbliiszych zeszyt6w 
"Znaku", 
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"Granice mego j~zyka oznaczaj1\ granice mega swiata." Czy moz
na, parafrazuj1\c, powiedziee to siynne zdanie tak: granice formy 
oznaczaj1\ granice sztuki? Wittgenstein napomknqi 0 guzach, kt6rych 
nabawia si~ rozum, gdy atakuje granice j~zyka. Owe guzy maj1\ bye 
wedle niego miar1\ wartosci odkrye. Przynajmniej w dziedzinie filozofii. 
Przed Wittgensteinem powiedziaio to sarno, tylko inaczej, wielu innych 
filozof6w. Byi tego dostatecznie swiadom: "Nie chc~ oceniac, jak 
dalece usiiowania moje pokrywajq si~ z usiiowaniami innych filozof6w. 
Co wi~cej, to, co tu napisaiem, w szczeg6iach nie pretenduje wcale do 
nowosci. Dlatego nie podaj~ tez zadnych :ir6del, gdyz jest mi oboj~tne, 
czy to, co pomyslaiem, pomyslai juz przede mn1\ ktos inny" - powiada 
w Traktacie. ' lednak im bardziej jest mu to oboj~tne, tym bardziej nie 
moze bye obojvtne nam - jego czytelnikom, dla kt6rych granice lektury 
oznaczaj1\ granice wiedzy ... Ta konstatacja w rozwazaniach nad poj~
ciem formy rna istotne znaczenie. Trzeba nawet powiedziec, ponownie 
parafrazuj1\c Wittgensteina, ze granice naszej znajomosci ir6del wiedzy 
oznaczajq granice naszego j~zyka, swiata i wiasnie poczucia formy. 

Nie spos6b przytoczyc wszystkich poprzednik6w Wittgensteina, 
wszak wyrasta on z wielkiej tradycji filozoficznej. Moje prawo wst~pu 
w dziedzinv filozofii opiera si~ jedynie na ciekawosci pi~kna mysli, 
kt6ra cz~sto towarzyszy praktyce artystycznej i zainteresowaniu histori1\ 
zwi1\zk6w filozofii ze sztuk1\ - tym kr61estwem lub, jak nieraz m6wiono 

Ludwig Wiugenstein, Tmelm"s /ogico-philosophieus, przel. B. Wolniewicz, PWN, War· 
szawa 1987, s. 3-4 . 
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o niej w XX wieku, laboratorium formy. Co najmniej od Arystotelesa 
forme pojmuje sie jako eel rzeezy, ale tez jako ieh przyezyne. Forma 
- energia, sita dziataj<tea eelowo stanowi dla Stagiryty istote bytu, 
materia zas to poteneja. Actus i potentia Sit dla siebie przeeiwienstwem 
i dopetnieniem. Arystotelesowska enteleehia w dziedzinie sztuki spetnia 
sie oezywiseie w dziele sztuki, ktore jest tym wartoseiowsze, im 
bardziej potwierdza ogolny sens sztuki . Ten z kolei wyezerpuje sie 
w powiekszaniu obszaru sformutowan uniwersalnyeh, w przydawaniu 
im ezytelnosei, w znajdowaniu wyrazu przezyc i stan6w integruj<tcych 
osobe ludzk<t i integruj<teyeh wspolnote osob, a takZe w rozwijaniu 
umiejetnosci selekeji i oddzielania tego, co wzgledne, od tego, co 
bezwzglednc, w pogtebianiu, a nie ucieezce, od przedmiotowoSci 
i w nadawaniu rzeczom imion wtasnych. "Formuje, wiec jestem" - tak 
moglibysmy nawi<tzac do Kartezjusza. 

Kantowskie rozumienie formy t<tezy estetyke z etyk<t. Ten filozof, 
opisuj<tc zmagania artysty poszukuj<tcego formy, wiedziat, ze forma nie 
jest wyt<teznie "spraw<t natchnienia lub swobodnego rozmachu wtadz 
umystu, lecz powolnego, a nawet skrupulatnego ulepszania po to, aby 
dostosowac j<t do mysli, a mimo to nie dopuscic do wywierania przez 
ni<t ujemnego wptywu na wolnosc [tyeh wtadz] w ich [wzajemnej] 
grze"2. Zwrocmy uwage, ze Kant nie m6wi 0 wolnosci artysty, ale 
o wolnoSci wtadz umystu. To zasadnicza r6Zniea. lakZe czesto mega
lomania wsp6lczesnego artysty stanowi dowod utraty wolnosci tychze. 

D<tzenie, aby nie nudzic i mowic 0 rzeczach skomplikowanych 
jasno i zwieile (to takZe atrybuty formy), przyswiecaio zapewne 
najwiekszemu filozofowi romantycznemu, choe dzisiaj - w epoce 
skrot6w myslowych - moze to wydawac sie nieprawd<t. Schelling, bo 
o nim mowa, jest jednym z tych, ktorzy uprzedzili Wittgensteina. W tej 
uprzedniosci odzywa sie rowniez wielka tradycja filozoficzna. Weimy, 
dla przyktadu, te mysl: "Aby przenikn<tc najgtebsze tajemnice natury, 
nie trzeba ustawac w trudzie i badac przeciwne i kraneowo rozbiezne 
strony rzeczy; znalezienie punktu pot<tczenia nie jest ezyms najwiek
szym, ale wyprowadzenie z niego jego przeciwienstwa - to wtaSciwa 
i najgtebsza tajemnica sztuki . Id<tc za tit rad<t dopiero w absolutnej 
rownoki istoty i formy rozpoznajemy spos6b, w jaki z jej wnetrza 
wyptywa zarowno to, co skonczone, jak i to, co nieskonczone, oraz 
zrozumiemy, w jaki jedno w sposob konieczny i wieczny jest drugim.") 
Schelling, odwotuj<tc sie do Giordana Bruno, jakby przygotowuje 
miejsce dla przysztej "pochwaty guzow" u Wittgensteina, nie mowi<tc 
juz 0 zawartych w FilozoJii sztuki uwagaeh nad jezykiem ujmuj<tcym 

Immanuel Kanl. Kn·tykll w/lldz." S([dlelli.], przel. J. Galecki, PWN, Warszawa 1986, s . 240 . 
.' F.W.J. Schelling, Fi/olojia sltuki, przel. K. Krzemieniowa, PWN. Warli7..llWa 1983, s. 661. 
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"calose realnego swiata". Tak siv niejednokrotnie sklada, ze refleks, 
jakim w spusciinie filozof6w odbija siv tradycja, idzie w parze z anty
cypowaniem przyszlosci . Nie bvdziemy jednak szukae zapowiedzi 
"przezwycil;\zenia metafizyki" lub dekonstrukcji u Schellinga, jak r6w
niez nie bvdziemy tlumaczye wsp6tczesnych perypetii formy sprzenie
wierzeniem siv tradycji. Byloby to wielkim uproszczeniem, chociaz 
wlasnie Schelling uwazal, ze moment rozpadu pojve, w tym rozpad 
pojvcia formy i holistycznego obrazu swiata przypada na dobv "maga
zynowania" pojve, czyli tworzenia Encyklopedii, i winv za to przypisal 
oswieceniowemu materializmowi, od kt6rego - jego zdaniem - bierze 
poczlltek rosnllcy prymitywizm wyobrazeii i bezdusznose r6wnoznacz
na z bezforemnoScill. 

Czym jest tradycja? Apologill lub apokryfem formy - duszy, 
osobowosci , uzasadnieniem "niedorzecznosci" poezji, "wybryk6w" 
fantazji w architekturze, " burz" uczuciowych w zyciu? W kontekscie 
tych pytaii i odpowiedzi na nie postmodernizm moze bye uznany za 
objaw znuzenia funkcjonalizmem i unifikacjll lub wyraz tl;\sknoty za 
tym, co irracjonalne i zr6znicowane. Kiedy pr6bujemy okreslic pojvcie 
formy, tradycja jawi siv jako historia nastvpujllcych po sobie przeci
wieiistw i zwrot6w, ale przede wszystkim jako historia autorefleksji 
i samopoznania. Forma to powracanie - r6znymi drogami - do tej 
elementarnej prawdy, kt6rll jest prawda 0 skoiiczonosci czlowieka. To 
sens kultury (uprawy form). XX wiek z pobrzmiewajllcym w manifes
tach artystycznych kultem "nowej" formy m6glby zostae nazwany 
wiekiem jej ignorancji. 

"Dajcie ziemi nowe barwy, nowe ksztatty! (oo .) Wzywamy »le
wych« rewolucyjnych fu t u r y s t 6 w, wynoszllcych sztukv na place 
i ulice, w y t w 6 r c 6 w, kt6rzy dokladnie obliczajll natchnienie, kt6rzy 
wlllczajll do natchnienia dynamo fabryki, k 0 n s t r uk t Y wi s t 6 w, kt6
rzy zastvpujll mistykv tw6rczosci opracowaniem materialu (oo .) Wzywa
my was do ustanowienia wsp61nego frontu lewej sztuki - Czerwonej 
Mivdzynarod6wki Poszukiwaii!" ("Lef', 1923). W ten spos6b Majako
wski WZilll udzial w inauguracji bezprecedensowego w historii sztuki 
sezonu artystycznego. Podwazona zostafa nie ty1ko "stara" forma 
artystyczna, lecz, mozna rzec, forma w og61e. Historia sztuki i historia 
powszechna pomknvfy torami tragifarsy. Na mit "lewej" sztuki, od
danej, jak to w 1923 roku deklarowal Sergiusz Tretjakow, "upartej 
reorganizacji ludzkiej psychiki na drodze do osillgnivcia komuny", 
zlozyly siv smutne biografie jego wsp6Jtw6rc6w. Pal1yjna rozprawa 
z najwybitniejszymi w latach 30. i mvczeiistwo awangardyst6w tylko 
przydaty mu trwatoSci. Pojawit siv nowy typ artyst6w-ideolog6w, 
kt6rzy uczynili ze sztuki pole walki 0 wladzv i, co gorsze, wyrwali 
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pOJecle formy z tozyska kultury. Rozpoczeta sie epoka nowo-mowy 
artystycznej i doktrynerstwa w sztuce wsp6tczesnej. 

,,( ... ) w malarstwie odrzucamy kolor jako element malarski ( ...) 
Calkowicie odrzucamy w linii jej wartose opisowq ( ... ) Odrzucamy 
bryte jako forme przedstawiania przestrzeni ( ... ) Odrzucamy w rzeibie 
mase jako element rzeibiarski ." Tak pisali w Manifeicie realistycznym 
bracia Pevsner, pragnqc, aby "nie wygast w cztowieku ptomien zycia". 
Brednie z tych czas6w, jak pole minowe, czekajq na rozbrojenie. 
Ostateczna demitologizacja awangardy, przedstawienie jej zwiqzk6w 
z rewolucjq bolszewickq, a przede wszystkim wyczerpujqca analiza 
patologii kultury w panstwie totalitarnym z opisem restrykcji swiatopo
glqdowych, kt6re to panstwo przezyty, jest r6wniez sprawq badaczy 
z, jak go niedawno nazywalismy, "wolnego swiata" . Oni takZe, korzys
tajqc z uniwersyteckich katedr, przez dziesieciolecia podtrzymywali mit 
awangardy i opierali na nim kult nowoczesnosci i postepu z jego 
"zaangazowanq", lewackq frazeologiq. Jeszcze w latach 60. Susan 
Sontag pisata w swej ksiqzce Przeciw intetpretacji 0 "nowej wrazliwo
sci" i "reorganizacji swiadomosci". W maju 1968 roku studenci Ecole 
des Beaux Arts w Paryzu wzywaJi do ksztaHowania swiadomosci 
"tw6rczej, wtaSciwej kazdej jednostce". Katalog wystawy "sztuki 
rewolucyjnej" z 1969 roku donosit: "Rewolucja jest poezjq. Poezja 
tkwi we wszystkich aktach, kt6re tamiq system organizacji . "4 Ukorono
waniem aktywizmu byla dzialalnose Beuysa i jego "rozszerzone" 
pojecie sztuki. Za prefiguracje tegoz uznae mozna tesknoty Malewicza 
zawarte w jego podstawowej pracy 0 suprematyzmie: "gdyby zechciano 
zatroszczye sie 0 to, abysmy (kaZdy z nas) mogli zdobye tyle »wolnego 
czasu«, ile tylko mozna; po to, by uczynie zadose jedynej rzeczywistej 
powinnosci, jakq rna czlowiek wobec natury - tzn. tworzye sztuke" . 

Czy sankcja w dziedzinie formy , kt6ra dawniej przystugiwata 
artyscie i miata wymiar moral ny, przysluguje mu jeszcze w swiecie 
irnmoralnym, oczarowanym nowymi technologiami przekazu informa
cji? Czy artysta z sumieniem nie jest juz przezytkiem, wiesniakiem 
uprawiajqcym pole wiecznych pretensji, "etnograficznym" obiektem 
przesuwanym coraz bardziej na skraj "gJobalnej wioski", do kt6rego 
spoleczenstwo odnosi sie z pobtazliwosciq przechodzqGq w zniechece
nie i obojetnose? 

Ponad dwadziescia lat temu Daniel Bell zdezawuowat wartose 
proroctw Marshalla McLuhana, nazywajqc go "prorokiem epoki hedo
nizmu" i m6wiqc 0 jego teoriach: "Sq to litanie majqce wzm6c 
poczucie zadomowienia w swiecie nowych rodzaj6w komunikacji. 

Daniel Bell , Kul1urIIlVe sprzecZlwici kapi/alizmu, przel. S. Amslerdamski , Wydawniclwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 167. 
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Pelnict one rol~ tureckiej laini dla umysl6w. "5 Krytyezne uwagi Bella 
o wsp6lezesnosei to juz klasyezna diagnoza kulturowo-soejologiezna 
i wprowadzenie w koneepej~ gospodarstwa publieznego z wieloma 
konstataejami na temat system6w ekonomieznyeh, zmieniajcteej si~ 
struktury spoleezenstwa i osobowosei ezlowieka. Wspominam 0 tym 
nie dlatego, zeby rozwazac poj~eie formy na tak szerokim tIe, leez aby 
uzmyslowic skal~ jego mozliwyeh odniesien. 

W wydanej i u nas ksictzee Kulturowe sprzecmosci kapitalizmu Bell 
opisuje absurdalnosc tyeh praktyk artystyeznyeh, kt6re zmierzaly do 
porzueenia estetyki, i rozezarowanie tym, co przyniosly. Przytaeza 
slowa jednego z komentator6w tendeneji "przeeiwko formie" - Harol
da Rosenberga, kiedy po lataeh usilowan, aby rozmyc dzielo sztuki jako 
"przedmiot kultury", pr6bowal na nowo przekonywac mlodych artys
t6w, ze "wlasciwosci estetyczne przyslugujq przedmiotom niezaleznie 
od tego, ezy Sq one wytworami sztuki . Estetyka nie jest czyms, co 
istnieje samodzielnie i co artysta moze dowolnie odrzueic. "6 Zwictzek 
mi~dzy osobowosciq a formq rysuje si~ wyrainie w planie etycznym. 

"Kultura modernistyczna jest par excellence kulturq wlasnego »ja« 
( ... ) »Czuj~, wi~e jestem« - tak wikary Rousseau parafrazuje Kartez
janski aksjomat i za jednym zamachem odwraea klasycznq definiej~ 
autentyeznosci, a tym samym r6wniez i plynctce z niej okreslenie 
tw6rczosei artystycznej" - powiada Bell i stawia najwazniejsze w na
szych rozwazaniach pytanie : 

Sk~d mamy wicdzicc, czy do s wiadczenie jest "autentycznc" , to 
znaczy prawdziwe, a zatem waine dla kaidego [podkr. - 1.M.]? 
Klasyczna tradycja utoisamiala zawsze autentycznosc. z autorytetem, mistrzostwem 
w rzemioslc, znajomOScj~ formy, poszukiwaniem moralnej bqdz estctycznej dosko
nalosci ( ... ) Innymi slowy, sztuka pozostaje kwesti~ wzoru i struktury, a zwiqzki 
pomi~dz.y jej poszczeg61nymi elementami musz~ bye poslrzegane, aby dzielo sztuki 
mialo sens. Nowa wrailiwose, jaka pojawila si~ w lalach 60., pogardzala jednak bez 
reszty tego rodzaju definicjami . Autentycznose dzicla sztuki definiowano niemal 
wylqcznie w kategoriach jakosci i bezposrednioSci - zar6wno intencji artysty, jak 
i oddzialywania na widza. W teatrze, dla przykladu, najwainiejsza stala si~ spon
tanicznosc. Tekst ulegal stopniowej eliminacji, a dominujqc'l formq stawala si~ 

improwizacja: wynoszenie tcgo, co "natura Inc" ponad to, co wykoncypowane, 
szczerosci ponad ocen~, spontanicznoSci ponad ref1eksj~ . Kiedy Judith Malina, 
dyrektorka Living Theatre, powiedziala: "nie chc~ bye Antygonq, jestem i chc~ bye 
Judith Malina ", to pragn~la wyp~dzic z teatru iluzj~ , podobnie jak malarze e1imino
wali j<l ze swej sztuki. Rezygnacja z "przedstawiania" kogos innego nie jest jednak 
tylko rezygnacjq z lekstu ; oznacza wyparcie si~ wsp61noty ludzkiego doswiadczenia 
i trwanie przy falszywym zaloieniu 0 unikalnosci osobowoSci. Antygona jest 
symbolcm - tradycyjnie wystawiana na scenie oddzielonej od publicznosci - pode

l Tamie, s. 109. 

, Tamic, s. 162-163. 
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jmuje pewne odwieezne problemy ludzkie: wym6g obywatelskiego posluszenstwa, 
enot\: sprawiedliwosei , wiernosc przyrzeczeniom. Eliminaeja Antygony lub negaeja 
jej eielesno:ki oznaeza wyrzeezenie si\: pamicei i odrzueenie przeszlo:ki . ,, 1 

Artysta, kwestionujqc wszystkie autorytety , sam takZe przestat bye 
autorytetem i zostal spotecznie licencjonowanym wariatem. Formy jego 
wypowiedzi staty si~ drastyczne i - w realizacji - tatwe, nie wy
pracowywane, nie tworzone, lecz brane - bez tego "zastawu", kt6rym 
jest talent, wiedza artystyczna i charakter. To znamiona, jak powiedziat 
Bell, demokratyzacji geniuszu. Ktos wplata w swe pozbawione duszy 
dzieto cytat z Hegla akurat 0 formie, ktos inny oglasza, ze w filozofii 
Wschodu idealem formy jest pustka .. . Ale dzis mysl 0 formie wiqze si~ 
przede wszystkim z poczuciem dojmujqcego braku formy i autentycz
nosci. Nie spieszmy si~ jednak z uog6lnieniami. Wszakze spor 0 form~ 

moze bye postrzegany jako odbicie wtasciwego sztuce i zyciu innego, 
permanentnego sporu 0 to, jacy jestesmy, i dop6ki trwa, dOpOty poj~cie 
formy i autentycznosci b~zie wyrazem d,!zenia do poznania prawdy 
o czlowieku i jego zdolnosci do samooceny. 

o formie i autentycznosci (2) 

Kiedy pisatem powyzszy tekst, ukazaty si~ wypowiedzi Ewy Gorz,!
dek i Ewy Mikiny ("Gazeta Wyborcza", nr 18411995), polemizujqce 
z wypowiedziami krytycznymi Doroty Jareckiej i Andrzeja Os~ki 

o gtosnej w6wczas wystawie Antyciala w warszawskim Centrum Sztuki 
Wsp6tczesnej. Na krytyk6w wystawy i przy okazji na "ogromnq cz~se 
wsp6tczesnej krytyki artystycznej" w Polsce spadt grad epitet6w za 
rzekomo ograniczone "wyobrazenie 0 sztuce najnowszej" . Czytaj,!c 
OWq "krytyk~" krytyki , zobaczylem w niej swoisty przyczynek do 
rozwazan nad form'! i autentycznosciq i przyznam, ze na moment 
stracitem wiar~ w mozliwose dialogu, a do dzis nie rozumiem, na 
przyktad, zarzutu "impotencji krytyki". Czy to miala bye pr6bka j~zyka 
i propozycja poziomu dyskusji 0 sztuce? 

Slowo "dyskusja" (dyskurs, debata), podlane podejrzanym w kolo
rze sosem troski 0 odbiorc~ i los "sztuki najnowszej" w Polsce, zrobito 
zawrotn'! karier~ we wsp6kzesnej nowo-mowie artystycznej. Ewa 
Mikina pisata w duchu postmodernizmu 0 "przeci~ciu dyskurs6w", 
wypominajqc autorom tematycznego numeru "Znaku" (4/1995), kt6ry 
byt poswi~cony sztuce i moralnosci, ze "nie zaj,!kn~li si~" 0 "wiel kim 
przesuni~ciu intelektualnym, jakie dokonato sie w ostatnich kilkunastu 
latach, chociazby 0 Levinasowskiej moralnoSci wobec Innego, 0 pod

7 Tumie s. 168-169. 
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wazaniu etnocentryzmu, 0 antyantyrelatywizmie" Cczy to ostatnie jest 
podw6jn<t negacj<t, czy bit:dem drukarskim?). Lecz domagajqc sit: 
dyskusji, nie zaproponowaia nawet wymiany mysli ani nie wyjasniia, 
co to takiego owo "przesunit:cie intelektualne"? W kazdym razie na 
uznanie zasiuguje odwaga, aby w obronie Antycial pokazae r6wnie 
sfatygowane "ciaio" pogl<td6w. 

Jestem daleki od ironii i z wdzit:cznoki<t myslt: 0 przywoianiu 
Levinasa. Nie mozna byJo wymienie lepszego autorytetu w dziedzinie ... 
krytyki pustosiowia i ideologii, choe to przede wszystkim filozof religii. 
Dzit:ki niemu rozumiemy, ze "dyskurs" jest zawsze sp6Zniony, a ideo
logia wt6rna wobec filozofii . Ideologia to jakby zemsta zdradzonych 
ideai6w, ideologia obraza inteligencjt:. Levinas ostrzega przed "ideo
logiczn<t recytacjq" i "nieograniczonymi zasobami retoryki" . I jest 
w tym wzglt:dzie dluznikiem Platona, przypominajqc 0 "retoryce 
przeczuwanej juz w calej peini jej ideologicznej istoty, retoryki jako 
»upiora cZqstki politycznej« ( ... ) retoryki jako pott:gi iluzji C ... ) Retory
ki, kt6ra C... ) toczy sam<t tkankt: mowy, gdy ta mowa »nie zna 
prawdy«." 

Czyzby przywoianie Levinasa swiadczylo 0 tym, co sk<tdin<td sam 
przewidziai, ze zostanie "uzyty" przeciwko sobie i sprowadzony do 
"gry znak6w, kt6re oderwaly sit: od znaczonej rzeczywistoki"? Jesli 
tak, to byiaby to "ideologia smutniejsza niz wszystkie ideologie ( ... ) 
Ideologia przyczajona we wnt:trzu samego Logosu. "8 Przestroga Plato
na przed mowq, w kt6rej siychae maipie nasladownictwo mowy, dzis 
"siusznej" mowy, jest nadal aktualna. Ideologia usiiuje schronic sit: 
w sztuce. Ale czy to sit: moze udac, a jesli tak, to co nam grozi? 
Nieprzypadkowo w Ideologii i idealizmie Levinas pisze 0 "ogoioceniu 
Innego jako Innego" i "deformacji prowadzqcej az do be z for em n 0 

sci." Pojt:cie formy w sztuce rna sw6j odpowiednik w mysleniu, kt6re 
nie chce bye wyrt:czaniem nikogo z samodzielnosci ... myslenia. Pytanie 
o formt: nie jest bowiem pytaniem 0 abstrakcjt: albo 0 ... bibliografit: 
tego pojt:cia, leez 0 czlowieczeristwo. Tak rozumiana forma moze bye 
nazwana dusz<t, depozytem caioSci, pragnieniem absolutu lub zaspoko
jeniem ciekawoki tego, co Levinas nazwaJ "czasem przed czasem". 

Dyskusja nie jest wynalazkiem XX wieku Canegdota 0 panu Jour
dain i prozie). Dyskusja, dialog to bezinteresowna wymiana dar6w. 
Darem jest m<tdrose i prawda. Nie jest prawdq i m<tdrosci<t, ze "sztuka 
wsp6kzesna juz dawno odrzuciia kanon estetyczny jako jedynie obo
wi<tzuj<tcy" (Ewa Gorzqdek). Temu kuriozalnemu stwierdzeniu prze
czyJa r6wniez wystawa Antyciala. W tym miejscu chciaibym pow ie

, Emmanuel Levinas, 0 B0l:u. klfjr" fUlwiedza 111.1'.1'1, przel. M. Kowalska , Wydawnictwo 
Znak, Krak6w 1994, s. 53. 
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dziec, ze zgadzam si~ z Ew'l Mikina (i tu chyba dochodzi do dialogu), 
gdy we wspomnianej wypowiedzi wyr6znia prac~ fotograficznq Kata
rzyny Kozyry - Wiezy krwi . To byl i dla mnie poruszajqcy wyraz Ieku 
o trwa!osc kanonu etycznego, a zwazywszy na symbole p6!ksi~zyca 
i krzyza, takze protest przeciwko - rozpi~tej mi~dzy wsp6tczuciem 
a przemocq - hipokryzji wsp6tczesnego swiata, kt6ra obraca symbole 
pomocy humanitarnej w emblematy smierci (swojskie tlo - pole 
kapusty otaczaj'lce krzyz z nagim cia!em ma ikonograficzne uzasad
nienie w naszej polskiej pami~ci zbiorowej). Wczesniej Andrzej Os~ka 
zwroci! uwag~ na rzeibiarskie wcielenie Paw!a Althamera. Ten auto
portret, przywodz'lcy na mysl autoironiczne poczucie formy i humoru 
Davida Hockneya, lecz odznaczaj'lcy si~ w!asnym poczuciem tejze 
i tegoz, by! r6wniez jedn'l z okazji do wymiany mysli . 

Artysci na ogo! nie rozprawiaj'l 0 formie . Wiedz'l, jak Delacroix, 
ktory pisa! 0 niej "od srodka" w Dzienniknch, Ze nie ma pe!nej definicji 
formy i nawet zeby zblizyc si~ do definicji niepe!nej , nalezy porzucic 
nadziej~ na stworzenie S!ownika i wyczerpuj'lce opisanie doswiad
czenia przygody z form'l oraz pozostac ze swoj'l wiedz'l-niewiedzq 
w otwarciu na swiat. Poznanie skromnosci w!asnych kompetencji 
pog!~bia poj~cie formy i pozwala zrozumiec, jak bardzo jest one w swej 
osnowie antropologiczne. 

o formie i autentycznosci (3) 

Antropologiczne spojrzenie na forrn~ prowadzi bezposrednio ku 
czlowiekowi - istocie spo!ecznej w artyscie i przenosi rozwazania na 
p!aszczyzn~ swiatopogi'ldowq. Forma i autentycznosc a swiatopoglqd 
arty sty - czy jest to temat przebrzmia!y w czasach demokracji ? Gdy do 
tego pytania odniesiemy si~ w kontekscie retoryki, kt6ra towarzyszy 
zyciu artystycznemu w Polsce, z ca!'l ostrosci'l staje przed nami 
nast~pne i z pewnosciq aktualne pytanie 0 legitymacj~ arbitralnosci 
w dziedzinie juz nie formy, ale s'ldu 0 formie i, co za tym idzie, s'ldu 
o kulturze. Jaki swiatopogi'ld daje legitymacj~ absolutn'l? Czyz nie ten, 
kt6ry sam odmawia sobie prawa do niej , ten, w kt6rym podstawq 
odpowiedzialnosci jest odpowiedzialnosc indywidualna, a nie zbiorowa, 
ten, ktory g!osi, ze s'ldz'lcy jest jednoczeSnie s'ldzony, i !qczy w jedno 
odpowiedzialnosc z wolnosci'l, wyb6r ze swiadomosci'l konsekwencji 
wyboru ? 

Krystyna Czerni w waznym eseju CZY polskn kultura skazana jest 
na schizoJrenie ? (" Znak " 9/1995) juz w tytule stawia diagnoz~ . Ale czy 
w ca!osci trafnq? Schizofrenia nie by!aby najgorsza ... Lecz, mowiqc 
powaznie, prawda jest boleSniejsza i diagnoza od dawna znana. Po

72 



o FORMIE I AUTENTYCZNOSCI 

stawil jit wlasnie ojciec Syfona i Mietusa, zarzucajitc naszej kulturze 
bezforemnosc i, co tu duzo m6wie, hipochondrie. To miedzy innymi 
dzieki Gombrowiczowi mozna powiedziee, ze wolnose nie jest ceiem, 
ale warunkiem tworzenia (0 czym napomykam, poniewaz we wspo
mnianym eseju spotkalem sie z delikatnit pr6bit przyprawienia mi 
"geby"). Wlasnie, czy nie za bardzo jestesmy zajeci przyprawianiem 
"geby" wszystkim i wszystkiemu, w tym takZe kulturze? To nie podzial 
i "polaryzacja polskiej sceny kulturalnej" Sq destrukcyjne dla zycia 
artystycznego, lecz niedojrzala swiadomosc spoleczna, mity (z mitem 
"trzeciej drogi" na czele), frazesy, urazy, fobie, korowody slusznych 
racji i poboznych zyczen. Tym karmi sie uzurpator, a nie arbiter. Forma 
i arbitral nose, kt6rych zakladnikiem jest ostatecznie k a z d y artysta 
i czlowiek z jego duchowymi potrzebami, wymagajit symetrii w dzie
dzinie oswiaty (nie mylie z propagandit) i szkolnictwa. Nie jednomysl
nose, ale samodzielnose myslenia stwarza warunki dialogu (takZe 
z tymi, kt6rzy mineli , i tymi, kt6rzy przyjdit po nas). I taki dialog trwa. 
Swietnym przykladem moze bye seminarium metodologiczne "Wizeru
nek artysty" (Kazimierz Dolny, 12-14.10. 95) zorganizowane przez 
Katedre Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, gdzie 
w indywidualnych wystitpieniach i dyskusji scierano puder i szminke 
z tego wizerunku, demitologizujqc role artysty na konkretnych przy
kladach i, co r6wnie wazne, upominajqc sie, jak Waldemar Okon, 
o artyst6w zapoznanych (Filonow) . 

Kultura nieswiadoma swych slabosci przypomina dowcip 0 chorej, 
kt6ra pyta lekarza: "Panie doktorze, na co umieram?", a on odpowiada: 
"Na wszystko i na zawsze". 

JANUSZ MARCINIAK, ur 1954, malarz, pedagog i krylyk sZluki. Pracuje w PWSSP 
w Poznaniu. Publikowal m. in. w "Czasie Kultury " , "Kulturze NiezaIeznej", 
"Znaku" i "Gazecie Wyborczej". Wydal Paradoks arrystvw (1994). 
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Andrzej Oseka 


W wierszu Czeslawa Milosza Piosenka 0 porcelanie (Swiatlo 
dzienne, 1953) jest podziw dla "snow majstr6w drogocennych", kt6re 
stworzyly swiat kruchy jak "pi ora zamarzlych labedzi" - ale jest 
i pewien dystans wobec kogos, kto rozpamietuje utrate porcelany, po 
tym jak ziemi'! "przeszly tanki". Ostatnia zwrotka brzmi: 

o swiecidelka wy plone 
Co radowalyScie barw" 
Teraz ach zaplamione 
Brzydk" zakrzepl" farb". 
Let" na swieiych kurhanach 
Uszka i denka i dzbany. 
Niczego mi prosz~ pana 
Tak nie ;tal jak porcelany. 

Jesli ktos we krwi widzi "brzydk,! zakrzepl,! farbe" - odbiera to 
sens jego roztkliwianiu sie nad star,! porcelan,!, zwlaszcza gdy jej zaluje 
- jak mowi - bardziej niz czegokolwiek. Z tym, i.e w wieloznacznym 
wierszu Milosza znajduje jednak i gorycz: fie jest, gdy trudno sie 
smucic przepadaniem rzeczy piekr.ych. 

I. W literaturze powojennej wracal ten motyw niestosownego wspo
minania przedmiot6w, kt6re przepadly w kataklizmie. Gdanskie szafy 
zdruzgotane bombami, spalone dywany perskie, zarekwirowana bizute
ria - to wszystko wobec milion6w poJeglych, pomordowanych, zagazo
wanych ludzi znaczylo niewiele. Przyjmowano jednak, z r6i.nych 
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powod6w, ze to nie znaczylo nic. Zalowac utraconego dobytku mogli 
gl6wnie posiadacze: byJi kamienicznicy, byli ziemianie - przedstawi
ciele odchodz'lcego swiata. lch rozpacze wydawaly sie egoistyczne 
i malostkowe niejako z definicji; brzmialy niczym pisk na tIe wielkiej 
burzy historii. 

Wedle przerazaj'lcej lekcji Vallitas, jak'l wszyscy wtedy otrzymali, 
niezniszczalne okazaly sie - mniemano - wartosci niematerialne : 
milosc Ojczyzny, wiernosc Sprawie, malo warte zas rzeczy materialne, 
dobytek - chocby ten gromadzony przez pokoJenia. Nawet i ci, co 
podjeli walke przeciw komunizmowi, prowadziJi j 'l w imie idei i wsp6J
noty narodowej, nie zas ze wzgledu na rozparcelowane maj'ltki, skon
fiskowane palace i rozgrabione kolekcje starych mebli. Tego, co nie 
przemija, szukano w6wczas raczej w - takiej lub innej - ideologii, 
widac bylo bowiem wokolo, jak predko wal'l sie mosty, id'l z dymem 
cale wsie, miasta. 

Teoretycznie - nowy porzqdek spoleczny mial przyniesc odbudowe 
zniszczonych zabytk6w kultury, takze materialnej. Zrekonstruowano 
wiec stare dzielnice Warszawy i Gdanska, dziesi'ltki palac6w i koscio
16w. Bylo to - jak wiemy - potrzebne nowej wladzy, by j'l uznano za 
prawowitego gospodarza. Zawsze jednak wladza ta wolala wybudowac 
zabytek od fundament6w, chocby w postaci, w jakiej nigdy nie istnial 
(np. Zamek Ujazdowski), niz ratowac przed ruinacjq obiekty autentycz
ne. Dlatego przez dziesieciolecia rozpadal sie Krak6w z jego dwoma 
miJionami zabytk6w, zatruwany przez huty - sztandarowe budowle 
socjalizmu. Dlatego administratorom kosciol6w i klasztor6w uporczy
wie odmawiano zezwolen na konieczne remonty. 

Rezultatem reformy rolnej oraz Akcji Wisla byl spontaniczny, 
a takie zorganizowany, pohtczony z dewastacjq, rabunek palac6w, 
dwor6w. cerkwi prawoslawnych i innych obiekt6w zabytkowych - na 
niebywal'l skale. Nikt nie sporz'ldzal rejestr6w tej zaglady, wiadomo 
jednak na przyklad, ze w roku 1947 istnialo w Polsce ok. 20 tysiecy 
zalozen dworskich; w roku 1972 zostalo ich juz tylko 1200. Sam znam 
kilka dwor6w i palacyk6w, kt6re sie od tego czasu rozpadly . 

Kiedy w Jatach powojennych Iud przejmowal jasniepanskie siedzi
by, pisano, ze bed'l sie w nich teraz uczyly dzieci wiejskie, ze zniwiarze 
bed'l w nich po pracy spiewali piesni. W rzeczywistosci chlopi - zanim 
sie ktokolwiek spostrzegl - wynosili z dworu co sie dalo, na koniec 
wyrywali futryny i podlogi. 

2. W roku 1955 jako dziennikarz "Po prostu" jezdzilem na Rzeszow
szczyzne pisac 0 niszczonych tam cerkwiach. Dzialaniom przewodzili 
(zapewne odpowiednio poinstruowani) lokalni "referenci do spraw 
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wyznan"; bezcenne zabytki starej architektury drewnianej rozbierano 
na budulec; ikonostasy szly na opal. Jedyne, co nieraz ocalalo, to 
pojedyncze ikony; trafialy do Desy, do komis6w. Byl to final czystki 
etnicznej, jak'l, przeprowadzono na Rzeszowszczyinie. Konserwator 
wojew6dzki, kt6ry usilowal si~ wtedy dewastacji zabytk6w przeciw
stawic, stracil prac~. 

W latach 70. obserwowalem w jednej ze wsi gminnych w okolicach 
Pultuska palac klasycystyczny, gdzie gospodarowal PGR. Po palacowym 
wyposazeniu nie zostal slad. Rozebrano nawet piece kaflowe. Komnaty 
podzielone byly drewnianymi Sciankami na male klitki 0 absurdalnej 
wysokosci; mieszkali tam, w brudzie i bezladzie, pracownicy z rodzina
mi; nikt nie reperowal przeciekaj'l,cego dachu, az si~ zapadl. PGR 
zbankrutowal; dzis z calego palacu stojq tylko gole mury zewm;trzne. 

Podobny byl los wielu kamienic, kt6re odebrano wlascicielom 
i zasiedlono lokatorami z nakazem kwaterunkowym. 

Chodz~ po Nowogrodzkiej, Lwowskiej, Mokotowskiej. Zagl'l,dam 
na podw6rza slarych dom6w, do bram, na klatki schodowe. Widac 
wspomnienia dawnej swietnosci: balustrady z zelaznymi ozdobami, 
wykladziny z kolorowej ceramiki, sztukaterie na sufi tach ; nisze, gdzie 
kiedys staly jakies figury; marmurowe schody, wyszczerbione i starte. 
Bramy kute z zelaza; teraz do ich skrzydel przyczepia si~ platy dykty, 
zeby nie wialo, bo zabraklo podwoi drewnianych, kt6re tam kiedys 
byly. Przy niejednej fasadzie stojq jeszcze zeliwne lub kamienne 
odboje, cz~sto figural ne, zwane kiedys "chlopakami", kt6re chronily 
w~gly bram przed podrapaniem przez powozy . Tylko im sie nic nie 
stalo: S'l, zbyt ciezkie i mocne, by je ukrasc lub polamac. 

Nie jest to zwykle architektura najwyzszej klasy. Ogl'l,dam preten
sjonalny czasem, zawsze jednak malowniczy eklektyzm mieszczanskiej 
Warszawy sprzed I wojny swiatowej . Jednak domy sr6dmiescia - po
chodz'l,ce zwykle z XIX wieku, z przelomu stuleci - Sq zatartym, lecz 
wyrainym swiadectwem porz'l,dku estetycznego, do kt6rego d'l,zyli 
zyj'l,cy w nich ludzie. 

Teraz juz podw6rza prawie nie maj'l, tynk6w . Z dziurami, jakie 
w cegle wyplukal deszcz, s'l,siaduj'l, wojenne jeszcze slady po odlam
kach. Precyzyjne kiedys ksztalty sztukaterii ginq pod warstwami farby 
i brudu . Klatki schodowe S'l, pstro,~ate : lokatorzy wymalowali te tylko 
fragmenty scian, kt6re przylegaj'l, do drzwi ich mieszkan. 

Gdyby to byly slumsy, gdzie gnieidzi si(: lumpenproletariat - wszy
stko moi:na by zrozumiec. W domach tych jednak zyjq cz(:sto ludzie 
wcale nie biedni. Tyle ze umieszczono ich w sytuacji, kt6ra niejako 
zmusza do niechlujstwa, do zaniedbania: wiedz'l" ze zyj'l, na cudzym, 
kt6re stalo sie niczyje; 0 wsp61nq przestrzen nie rna sie komu troszczyc , 
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nie wiadomo zresztq, co miaioby sie zrobie z resztkami dawnej 
swietnosci , ktore dla lokatorow kwaterunkowych Sq zwykle rownie 
obce jak zabytki Majow czy Etruskow. 

Chaiupy, budowane w znanych mi wsiach kurpiowskich przez 
miejscowych cieslow, jeszcze kilka lat po wojnie oparte byiy na starych 
wzorach architektury drewnianej. Miaiy logicznq konstrukcje, swietne 
proporcje, bogatq ornamentyke opartq na rytmach geometrycznych oraz 
na wyobrazeniach natury i kosmosu ; w scianach szczytowych powtarzai 
sie motyw zwany "sioneczkiem" : ukiadane promieniscie deski roz
chodziiy sie od poi kola wyobrazajqcego siOl1ce na poi skryte za 
horyzontem. Dzis juz tych chaiup nie mao Na ich miejscu stojq budowle 
z szarych pustakow, trudnej do opisania brzydoty - niezdarne realizacje 
paru typowych, nijakich projekt6w z urzedowego katalogu . Majq wode 
biezqcq, antene telewizyjnq na dachu, Sq cieplejsze niz dawne drew
niane domy oparte na giazach; Sq tez jednak - w stopniu dramatycznym 
- pozbawione formy. 

W ciqgu ostatniego p6iwiecza kultura materialna ws i polskiej, 
kiedys tak bogata i zroznicowana, niemal doszczetnie przestaia istniee. 
Jednq z przyczyn tego zjawiska (nie wiem, czy naprawde nieunik
nionego) jest inwazja miejskiej kultury masowej, dokonana giownie za 
posrednictwem telewizji. Innq, bodaj istotniejszq, jest swiadomie doko
nywane przez wiadze PRL rozbijanie tradycyjnych struktur wsi i za
stepowanie ich przez twory sztuczne, polityczno-administracyjne, pseu
do-spoidzielnie zarzqdzane przez centrale w wojewodztwie, rady 
gminne podporzqdkowane sekretarzom partii . 

Dawna architektura i dojrzaia kultura region6w takich jak iowickie, 
kurpiowskie, Podhale - byia wyrazem wsi gospodarnej i dumnej 
z bogactwa, jakie gospodarnosc daje. W pierwszych dziesiecioleciach 
po wojnie, w czasach walki z " kuiactwem", duma ta zostaia ziamana. 
Kiedy wies znow poczeia bye zamozna - zamoznosc ta nie znalazia juz 
dla siebie wyrazu, przybraia ksztahy bylejakie, wt6rne. 

Ludzie wychowani w skrzynkach z pustak6w, we wsiach bez wiezi 
spoiecznej , stawali sie i stajq masowo mieszkancami miast, zasiedlajq 
stare kamienice i nowe mrowiskowce z wielkiej piyty. Pewnie nie
ktorzy z nich w przysziosci zacznq szukac tego, co - siowem nadto 
moze zbanalizowanym - okresla sie jako "wiasne korzenie". Na razie 
nie czujq podobnej potrzeby; przyjmujq bez wyboru wszystko, co 
sklepy w miescie majq na sprzedaz. Najczesciej zacierajq slady, sk'ld 
przybyli . W jednym z ostatnio przeprowadzanych badan na pytanie : 
w jakich tradycjach sie wychowaies - szlacheckich, inteligenckich, 
chiopskich - 90 procent respondent6w odpowiedziaio: w zadnych. 
Przypuszczae mozna, ze nie zawsze szczerze, bo wiekszosc z nich - to 
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musialy bye chlopskie dzieci. Choc, w glebszym sensie, odpowiedi ta 
jest w kOllCU prawdziwa. 

3. Jedna z najwiekszych krzywd, jakie komunizm ludziom wy
rz&dzil, nie wi&Ze sie z represjami policyjnymi, kazamatami bezpieki. 
Krzywd& t& jest wpedzenie calych narodow w szarosc: w prace czesto 
bez sensu i bez satysfakcji, w zyciowy minimalizm ciasnych mieszkan, 
na ktore sie czekalo dziesi&tki lat, tandetnych mebli, marnych samo
chodow, burych ubran, zaka1cowatego chleba, produktow oklejonych 
"etykiet& zastepCZ&". Innymi slowy: bylo to odebranie ludziom radosci 
zycia, odwagi zycia, umiejetnosci cieszenia sie jego kolorami. W kate
goriach nas tutaj interesuj&cych: nast&pil gleboki upadek kultury mate
rialnej, powszechne niemal zagubienie poczucia Formy. 

Poczucie formy bylo samo w sobie w latach ostrej walki ideologicz
nej rzecz& podejrzanit i nagann&, odnosic sie bowiem musialo do form 
dawnych, reakcyjnych - burzuazyjnych lub szlacheckich. W Zwi&zku 
Sowieckim w czasach komunizmu wojennego umiejetnosc wlasciwego 
poslugiwania sie nozem i widelcem mogla narazic czlowieka na 
powazne przykrosci; zwykla uprzejmosc ile sie kojarzyla klasowo. 
Ludzie dobrze wychowani starali sie wiec swe maniery ukrywac, 
maskowali sie grubianstwem. 

W Polsce sprawy nie zasziy tak daleko; w duszach partyjnych 
dostojnikow posluszenstwo wobec doktryny czesto wa1czylo ze snobo
waniem sie na Zachod - jednak i u nas proces sowietyzacji robil stale 
postepy. Jego istote stanowilo krzewienie ducha kolektywu - w dzie
dzinie wlasnosci i w dziedzinie upodoban. 

Do zasobnych i rozleglych mieszkan "dokwaterowywano" lokato
row - i po jakims czasie w lazience i kuchni wszystko bylo zepsute. 
Apteki i sklepy, restauracje i kawiarnie odebrano wlascicielom; znik
nely wielobarwne szyldy z nazwiskami lub tradycyjnymi nazwami, 
pojawily sie opryskliwe okreslenia z rozdzielnika oraz skroty i numery: 
"Artykuly spozywcze WSS sklep or 175"; albo: "Ubiory" , "Meble" , 
"Uslugi dla ludnosci". 

Wszedzie czulo sie jezyk urzedowy, administracyjny sznyt. Wszys
tko stawalo sie bezosobowe, mdle, bez wyrainego koloru i smaku: 
stolowkowe potrawy pachnitce scierk&, pokrzywione lyzki i wide1ce, 
wnetrza mieszkalne nie bardzo rozni&ce sie od biurowych. Meble 
z MHD (Miejski Handel Detaliczny) staly sie synonimem banalu 
i tandety. Konfekcje z tej strony zelaznej kurtyny mozna bylo rozpo
znac po kolorach - nie wiedziec czemu zawsze jakos brudnych 
i zszarzalych. Gdy w ogolnym znijaczeniu przedmiotow pojawialy sie 
(zwykle na zasadzie przywilejow specjalnych) wysepki oryginalnosci 
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i wyzszego standardu - mialy natychmiast takie powodzenie, ze i stam
utd pochodzltce wyroby opatrywaly si!; wreszcie, jak skorzane torby ze 
sklep6w mysliwsk.ich czy p6lki na ksiltzk.i z Cepelii. 

Wciltz podejmowano walk!; z indywidualnymi upodobaniami oby
watela. W latach 50. pietnowano kolorowe krawaty i wltskie spodnie; 
zdarzaly si!; przypadki mierzenia podejrzanych nogawek centymetrem 
(nie pami!;tam, jaka byla norma) i obcinania ich ku przestrodze ogolu. 
W latach 70. milicjanci obcinali niekiedy mlodym ludziom zbyt dlugie 
ich zdaniem wlosy. Leopold Tyrmand, kt6ry w czasach stalinowskich 
nosH kolorowe skarpetki, przeszedl dzieki nim do legendy jako bunto
wnik. 

Z uplywem lat ofensywy ideowo--estetyczne tracily impet, represje 
urywaly si!; i nawet zaczynaly smieszyc. Co jednak nimi zniszczono 
- juz sie nie odradzalo; znikala pami!;c 0 wieloksztahnym, pelnym 
pi!;knych przedmiot6w otoczeniu czlowieka, 0 kunszcie slarych sreber, 
przemyslnych ksztahach zwyklych foteli, 0 umiejetnym Iltczeniu roz
nych materii, lub chocby 0 koniecznosci zachowania umiaru w zdobie
niu stroj6w i wnetrz. Wladza, maj[lca stale klopoty z wlasnym po
chodzeniem i wizerunkiem, nie dawala dobrego przykladu. Tam, gdzie 
rzecz - chocby budowla - byla wyrazem pans twa, stawala si!; napuszo
na, uroczysta: wielkie gmachy, ogromne sale, nienaturalnie wysokie 
drzwi, potezne gzymsy, kolumny i cokoly, kandelabry, fontanny i plu
sze. TakZe jednak i tutaj pierwszenstwo mialo to, co duze, lecz 
przeci!;tne; co nie zawieralo w sobie ryzyka, pozbawione bylo pietna 
indywidualnego. 

Proces "urawnilowk.i" form, banalizacji otoczenia czlowieka mial 
w PRL charakter fatalistyczny: nawet gdy w czasach Gierka usilowano 
go odg6rnie zahamowac, gloszltc koniecznosc "podniesienia jakosci 
zycia" - niemal nic sie nie udalo zrobic w tym wzgledzie. Tam 
zwlaszcza, gdzie chodzilo 0 produkcje masow'!, panowal totalny bez
wlad; tak bylo w przypadku budownictwa mieszkaniowego, gdzie 
najlepsi i najbardziej uparci architekci musieli kapitulowac przed 
wykonawq, kt6ry nie chcial w systemie wielk.ich plyt zmienic ani 
jednego elementu, bo nie widzial potrzeby, by komplikowac sobie 
zycie. Powstawala wi!;c, w ogromnych ilosciach, architektura bedltca 
obrazem zagubienia czlowieka - wobec anonimowych przestrzeni, 
wobec zbyt wielkich liczb. W tak.im swiecie nie ma miejsca na normy 
estetyczne. Ani architekt, ani tym bardziej mieszkaniec nie rzltdzi sie 
prawami Formy. 

4. Pr6by niszczenia tych praw podejmowano wielokrotnie, z r6znych 
pozycji . Ideologowie socrealizmu gl6wnego wroga widzieli - jak 
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wiadomo - w "formalizmie", twierdz&c, it nacisk na problematykv 
formaln& dziela jest przejawem zwyrodnienia kultury burtuazyjnej; 
tropili "formalizm" nawet w utworach z natury asemantycznych 
- w muzyce. Niewinne malarstwo abstrakcyjne potvpil - widzqc w nim 
zlowrogi "abstrakcjonizm" - Chruszczow, jeszcze w roku 1960. 

PoIscy krytycy i publicysci partyjni (np. Andrzej Wasilewski) 
obiektem swych atakow czynili wielokrotnie "tradycjv srodziemnomor
sk&", do ktorej kultura polska nieslusznie - ich zdaniem - siv przy
znaje. Postulowali wivc odrzucenie tradycji i zasad kultury srodziem
nomorskiej oraz zwrot ku Polnocy, a zwlaszcza ku Wschodowi, co 
wydawa!o im siv naturalne i zdrowe, zw!aszcza w naszej sytuacji 
geopolitycznej. 

Pomys! ten, niemoi:liwy w praktyce do zrealizowania, jest sk&dinqd 
interesuj&cy - nie tyle ze wzglvdu na zawarte w nim intencje polityczne 
(raczej prosciutkie), co przez koncepcje formalne, jakich byl odbiciem. 

Tradycja srodziemnomorska to - najogolniej mowi&c - antyk plus 
chrzeScijar'istwo oraz wszystko, co z po!&czenia i tarcia tych dwoch 
nurtow wynika. Nic dziwnego, Ze propagandysci PRL starali siv 
przekonac narod, by odwrocil sie plecami do Stolicy Apostolskiej, 
katedry Notre-Dame w Parytu, rzymskich koscioiow barokowych, 
Michala Anioia, El Greca, sw. Augustyna, Pascala i podobnych irode! 
wartosci. To wszakZe, i:e podjvto jednoczesnie probv oderwania Polski 
od calej srodziemnomorskiej kultury - od Akropolu, Pompei czy 
Wersalu, waz greckich i francuskich gobelin6w - wydaje siv aktem 
zbvdnym ideologicznie i daremnym. Zwiaszcza w kraju, kt6ry ma 
u siebie Zamek Wawelski, Kaplicv Zygmuntowsk&, rzeiby Jana Micha
lowicza z Urzvdowa, setki renesansowych, barokowych i klasycystycz
nych zamk6w i palac6w, Teatr Wielki Corazziego etc., etc. Wiadomo, 
i:e (chyba w latach 60.) powstal w Moskwie plan "integracji kulturalnej 
par'istw obozu socjalistycznego", ktory nie wyszedl nigdy poza stadium 
narad wstvpnych; trudno powiedziee, czy by! on - jak wiele innych 
przedsivwzivc systemu - zwyklym wymyslem, zakrojonym na gigan
tyczn'l skale, jak zawracanie biegu rzek, czy tei: tworcy jego wiedzieli 
dosc dokladnie, 0 jak& stawkv gra sie toczy. Lub tei: po prostu czuli, i:e 
z tradycji srodziemnomorskich stale rodzi siv cos, co ma zupe!nie inny 
wymiar nii: rzeczy p04dane przez utopiv u wladzy. 

5. Herbert Read zastrzegl sie: "W swiecie naszych bezposrednich 
doznar'i nie istnieje nic takiego jak Forma, istnieje jedynie obfitosc 
form ." A jednak napisai ksi&i:kv 0 pochodzeniu formy w sztuce, gdzie 
raz jeszcze podejmuje pr6bv dotarcia do tajemnicy: jest ni q nie dajqce 
siv wyrazi6 siowem poszukiwanie porzqdku rzeczy, kt6re cziowiek 
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tworzy. To mogq bye r6zne porzqdki, r6zne rodzaje harmonii, tresciq 
ich jest jednak zawsze wolna energia tw6rcza, budujqca ksztalt mate
rialny doskonaly, dopelniony, jakim sarna siebie ogranicza i jaki 
czasem przynosi olsnienie, podobne do cudu. 

W basenie Morza Srodziemnego przez tysiqce lat zbiegalo si~ wiele 
strumieni materialnego doswiadczenia - od reJief6w najstarszych dyna
stii Egiptu, poprzez idole z Cyklad, archaiczne posqgi greckie, kolum
nady doryckie i jonskie ze swiqtyn Akropolu w Atenach, Paestum, 
Efezie, rzymskie areny i akweduty. Geniusz doskonalil siy poprzez stalq 
obserwacjy natury, coraz bardziej swiadome obcowanie z materiq 
kamienia i metaJi, wierzenia religijne i obliczenia matematyczne. 

Sr6dziemnomorskie poczucie formy przesycone jest duchem pitago
rejskim, gdzie religia, etyka i liczba Iqczq siy ze sobq - dqzqc ku 
pi~knu . Pi~kno, jasne i czyste, rna natury apollinskq. Zarysy jego (nie 
istota) dajq siy ujmowae w kategoriach geometrycznych, matematycz
nych - jak zloty podzial, kanony rzeibiarskie Polikleta i Lizypa. To 
poczucie formy bywalo zaprzeczane, lamane przez surowose pierw
szych wiek6w kultury chrzescijanskiej, prymitywizm najeidic6w bar
barzynskich, irracjonalizm przestrzeni sredniowiecza, przepych baroku, 
kaprysy rokoka - a przeciez wciqz istnialo, choe ukryte, i powracalo: 
kiedys jako Odrodzenie, w wieku XX jako porzqdkujqca mysl Mond
riana, Gropiusa, Le Corbusiera, Miesa van der Rohe. 

Poczucie Formy sprawia, ze wloskie (a cz~sto takZe polskie) 
ceramiczne naczynia ludowe majq tak proste a szlachetne proporcje. Ze 
renesansowe krzeslo i jego daleki krewny - chlopski zydel spod 
Krakowa zbudowane Sq w spos6b tak logiczny i harmonijny . Ze 
wreszcie karoserie samochodowe firm wloskich czy francuskich - naj
og61niej - Sq, jakie Sq, podczas gdy w naszych okolicach, a zwlaszcza 
daJej na Wsch6d mozna zobaczye autobusy i limuzyny przypominajqce 
kartofel, kt6remu przyprawiono kola. 

Patrzqc na pojazdy tego rodzaju, produkt przemyslu nastawionego 
nie na ludzkie radosci, lecz na sluzby Swiatowej Rewolucji, mysl~ 
o grobach sowieckich, jakie zobaczye mozna na cmentarzach od 
Brzescia po Wladywostok: je takZe odarto z poczucia formy - po
zbawiono symboli i ksztalt6w tradycyjnie zwiqzanych z ceremonialem 
smierci, zaloby. W nieforemne pryzmy ziemi ludzie wtykajq fotografie 
na deseczkach, sztuczne kwiaty, kamienie - jakby po raz pierwszy 
pr6bowali, nie wiedzqc jak si~ to robi, swiycic pami~c swych zmadych. 

Swiadomose Formy rna w sobie cos z wiedzy swi~tej. Pozwala na 
ujmowanie mysJi i przezyc w konkretny, namacalny ksztalt - by to 
doswiadczenie przekazac innym, kt6rzy majq siy nim posluzyc. We 
wspomnianej rozprawie 0 pochodzeniu formy Herbert Read pisze, ze 
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dziela sztuki ..powinny aspirowae do prostej stabilnosci pomnik6w" . 
W6wczas bedq dawaly ludziom poczucie sensu istnienia. 

Co wiec dzieje sie, gdy ludzie obcujq na co dzien ze swiatem 
bezksztaltnym, pozbawionym logiki, harmonii? Przyzwyczajajq sie, tak 
ze w koncu przestajq myslee 0 brzydocie swego otoczenia; cieszq sie 
przyklejonq nad 16i.kiem fotografi q z gazety, jakims swiecidelkiem, 
plastykowq serwetkq. Kupujq przedmioty brzydkie w przekonaniu, ze 
Sq ladne. Niekt6rzy mogq bye z tym szczesliwi, jak pokazywani 
w filmach szczesliwi biedacy, kt6rym wystarcza, co majq. Na og61 
jednak swiat wyzuty z kultury materialnej wesoly nie jest; wywoluje 
u ludzi uczucie niepewnosci, tymczasowosci, jakby zyli nie we wlas
nym domu. Jestem przekonany, ze r6wniez w sfere idei wprowadza 
nieporzqdek i nieodpowiedzialnose. 

6. Spoleczenstwa, kt6re potrafiq wypracowac sobie wlasnq bogatq 
kuiture materialnq, stajq sie mniej pioche, nie tak sklonne, by poleciee 
za kazdq orkiestrq, kazdq obietnicq lepszego zycia, choeby cudzym 
kosztem. Spoleczenstwom takim trudniej jest tez wm6wic kolorowe 
paciorki, dosJownie i metaforycznie. 

Mniej wiecej przed rokiem, w trakcie pewnej dyskusji 0 architek
turze, ktos zarzuciJ naszym elitom politycznym, ze nie interesujq sie 
architektur'l ani w og61e materialnym ksztattem ludzkiego otoczenia. 
W odr6znieniu od sytuacji z lat 40., kiedy w ramach antyhitlerowskiego 
podziemia dzialalo kilka pracowni architekt6w i urbanist6w, z war
szawskq PAU (Pracowniq Architektury i Urbanistyki) na pierwszym 
miejscu, kreslqc miedzy innymi konkretne plany rozbudowy Warszawy 
- nic takiego nie istnialo w latach 70., 80. Opozycja nie przygotowaJa 
zadnego programu przestrzennego rozwoju Polski. 

Rok 1989 pokazal, ze niezalezne zespoly polityk6w, ekonomist6w, 
prawnik6w majq gotowe propozycje w sprawie parlamentaryzmu. ryn
ku, polityki zagranicznej. sqdownictwa. medi6w. swob6d obywatels
kich i w wielu innych kwestiach - a tylko ksztalt swiata nie znalazl sie 
w polu tych rozwazan . I tak jest wJasciwie do dzisiaj. mimo ze juz 
nastepujq w tej dziedzinie przeobrazenia nad wyraz spektakularne. 
dobre i zle; a musimy zdawac sobie sprawe. Ze nasze miasta majq przed 
sobq okres rozbudowy tak intensywnej, jak bye moZe nigdy dotqd . 

W latach 70., 80. publicySci wydawnictw ukazujqcych sie poza 
cenzurq pisali gJ6wnie 0 tym. co mimo wszystko jakos od nich zalezaJo. 
o wolnosci sJowa - bo jq sami tworzyli. 0 Jamaniu prawa - bo 
ujawnienie tego poruszaJo opinie w kraju i swiecie oraz szarpaJo wJadze. 
Opozycja interesowaJa sie tym. co od razu mogJa zmieniac; na przykJad 
historiq• kt6rq odktamywaJa. Z opozycji wlasnie. z kreg6w ludzi w trud
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nych warunkach walczqcych 0 pryncypia ideowe, wywiodly sie miedzy 
innymi te niezbyt czule na materie dnia powszedniego "elity". Jesli 
nawet dzialali w tych kregach architekci - pisali glownie 0 polityce, 
dyskutowali Uak to nazwal wlasnie jeden z nich) "pomysly polityczne", 
nie zas projekty innego spojrzenia na osiedle, na funkcje ulicy w miescie, 
na problemy wzornictwa przemyslowego, ochrony zabytkow. 

Pod koniec Peerelu kazdy trzeiwiej myslqcy, a nie nalezqcy do 
obozu wladzy obywatel wiedzial, ze nie jest gospodarzem w swoim 
kraju. Czasem chcial to zmienie. Wtedy chodzil na manifestacje, Msze 
za Ojczyzne, sluchal Wolnej Europy, czytal podziemnq prase. Zakladal 
niezalezne zwiqzki zawodowe i wydawnictwa. Kiedy w 1980 roku 
niezalezny i samorzqdny zwiqzek "SolidarnosC" zaczql miee cos do 
powiedzenia w zakladach pracy, jednym z pierwszych jego pomyslow 
bylo likwidowanie pracowni wzornictwa przemyslowego, poniewaz 
nikt nie wiedzial, do czego sluzq. 

Okazalo sie, ze ta sfera ludzkiego dzialania znajduje sie poza 
zasiegiem wyobraini przecktnego obywatela PRL. Nawet gdy pragnie 
on w swoim zyciu cos zmienie - jest w stanie myslee jedynie 
w kategoriach politycznych i symbolicznych. Gdy upomina sie 0 spra
wy bytowe - zqda dla siebie podwyzki, czasem cel ochronnych na 
polskie towary. Coz mowie 0 prostym czlowieku, gdy wybitni politycy, 
pisarze, publicysci - szczerze zatroskani 0 los Polski i Polakow 
- postepujq tak, jakby ten los byl abstrakcjq, mial nature jedynie 
pneumatycznq, bezcielesnq? Mowiq 0 etyce, pamieci historycznej, 
porozumieniu narodowym, wartosciach chrzescijanskich, panstwie 
opiekunczym, trosce 0 bezrobotnych - tak jakby czlowiek mial historie, 
sumienie i ewentualnie zolqdek, ale byl pozbawiony zmyslow: wzroku, 
dotyku; jakby nie tkwil w okreslonym przestrzennym porzqdku. 

Niewykluczone, ze tak wlasnie jest. Ze z wielu rozmaitych wzgle
dow, nie tylko przez komunizm zawinionych, lecz takze przez dwu
dziestowiecznq cywilizacje, ktora w coraz wiekszym stopniu staje sie 
cywilizacjq cieni - obrazow filmowych i telewizyjnych, kart kredyto
wych, telefonow kom6rkowych, anten satelitarnych, gier komputero
wych, Internetu i CD-ROM-6w - znajdujemy sie w pewnym sensie 
poza swiatem rzeczywistym, znacznie mniej niz dawniej pOlrafimy 
poslugiwae sie wlasnymi zmyslami. 

Sq kraje, na przyklad Francja, gdzie ludzie przynajmniej starajq sie 
podjqe obrone przeciw bezksztattnej, efemerycznej, zmieniajqcej sie co 
piee minut super-produkcji miedzynarodowej kultury i rozrywki. W na
sze zycie wszystko to wchodzi jak w masto. Po peerelowskiej "kazion
nej" szarosci - kolorowy swiat przedmiol6w jednorazowego uzytku 
wydaje sie szczesciem, rajem. 
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Dla mnie wive zal za rozbit<t star<t porcelanq jest czyms znacznie 
powazniejszym niz wspominaniem przepadlego majqtku, utraconej 
pozycji spolecznej, nawet - oddalaj<tcego si~ swiata przodk6w. Dziejo
we kataklizmy zniszczyly nie tylko mn6stwo misnienskich, rosen
thalowskich, cmielowskich cacek, lecz takZe popsuly nasz zmyslowy 
kontakt ze swiatem. 

Prawda, ze bogata kultura materialna powstaje w spoleczenstwach 
stabilnych, spokojnych. Tego nam wlasnie dlugo brakowalo. Moze 
wreszcie b~dziemy mieli czas, by zaj<tc si~ doskonaleniem ksztaltu 
stol6w, szlifowaniem i inkrustowaniem ich powierzchni, tkaniem kili
m6w, obmyslaniem skladu polewy ceramicznej na dzbany. 

ANDRZEJ OSEKA, ur. 1932. Krytyk sztuki i publicysta. Dziennikarz "Gazety 
Wyborczej". Zwil\zany m.in . z "Po prostu", "Przeglqdem Kulturalnym", tygo
dnikiem "Kultura", miesi~znikiem " Kultura Niezale:ina". "Kulturq" paryskq jako 
Pawel Morga (nagroda im. J. Mieroszewskiego za rok 1986). Autor ksil\:iek m.in. 
Poddanie Arsenalll, Mit%gie artysty. Sztllka z dnia fU1 dzieti. Cos sie kor!czy. col sie 
zaezyna. iawa ezy sen. 

~ ~ tA,I.,:#NOWOSC WYDAWNICTW A 
Seria RELIGIE I KOSCIOL Y 

Jean- Yves Leloup 

HEZYCHAZM 

Zapomniana tradycja modlitewna 


Tlum. Helena Sobieraj 

Ksiq:ika Jean Leloupa, dla prawoslawnych ojca Jana Serafina, wprowadza 
czytelnika w niezwykly swiat tradycji hezychastycznej. Na podstawie swoich 
do~wiadczen z g6ry Athos autor przedstawil praktyk~ medytacji, kt6rej celem 
jest hesychia (z gr. spok6j, cisza) - stan gl,.bokiego wewn,.trznego wyciszenia 
i skupienia. Poznawczy walor ksiq:iki podnoszq liczne nawiqzania do ir6del 
i my~li teologicznej. a tak:ie por6wnanie hezychazmu z tradycjami mistycz
nymi innych religii . Ksiq:ika mote stac si~ inspirujqcq lekturq dla wszystkich 
zainteresowanych tywq tradycjq medytacji w kulturzc chrzekijanskiej. 
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LIST Z USA DO MLODEGO PRZYJACIELA 

Ireneusz Krzeminski 

Karolowi 

M6j Drogi! 

Bardzo Ci dzi\!kuj\! za Tw6j ostatni list - za szczerosc i otwartosc, 
z jakll piszesz 0 swych problemach. Zaintrygowala mnie wiadomosc 
o liscie "Znaku" zapraszajllcym do wypowiedzi na temat, kt6ry stal si\! 
dla mnie t u t aj, w Stanach, niespodziewanie bliski. Przytaczasz pyta
nia: czy "wsp6tczesna kultura uczynila mit z autentycznosci rozumianej 
jako niczym nie skr\!powana spontanicznosc, »przezywanie egzystencji 
w catej jej naturalnej prawdzie« - czyli w oderwaniu od konwencjonal
nych »form zewn\!trznych«?" A potem cos, co szczeg6lnie dobrze 
mote si\! odnosic do - przynajmniej niekt6rych - campus6w uniwer
syteckich w Ameryce: "czy nie grozi nam, ze swoboda autoekspresji 
stanie si~ miernikiem swoistej cultural correctness, bezrefleksyjnie 
przyswajanym haslem czy sposobem bycia elit intelektualnych (a tym 
bardziej »czlowieka masowego«)? Czy program derytualizacji kultury, 
z jakim wystllpili kiedys prorocy kontrkulturowej rewolty (a kt6rego 
bronil Pan niedawno na tamach »Znaku«), nie odzywa w naszych 
czasach i nie otwiera bram barbarzynstwu?" I zwienczenie tej serii 
powatnych pytan: "Czy konwenanse, formy, reguly tego, co »przystoi«, 
nie Sll niezb~dnym warunkiem przetrwania kultury?" 

Ostatnie pytanie wydaje mi si~ zresztll zb~ne po poprzednim 
zdaniu, kt6re przytoczylem za Twym sprawozdaniem listu. Czyz bo
wiem sami "prorocy kontrkuItury" nie tworzyli nowych form zycia, 
a tym samym nowych "konwenans6w" i - jak si~ mialo potem okazac 
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- nowych zasad tak sztywnych i surowo "pilnujqcych" czlowieka, ze 
az Si(! pojawilo to dziwne poj(!cie "cultural " , czy wlaSciwie "political 
correctness "7 Poj(!cie dziwne, a zjawisko az nadto dobrze n a m znane 
- ach, przepraszam! ciqgle zapominam, ze nalez(! do innego pokolenia 
i dla Ciebie wcaJe nie jest oczywiste to sarno co dla mnie! Przeciez nie 
pami(!tasz czas6w, kiedy wysmiewana skqdinqd ideologia wyznaczala 
- tak czy inaczej - formy dyskursu publicznego, r6wniez tego codzien
nego, "nieoficjalnego". Nawet spontaniczne myslenie ludzi podlegalo 
samokontroli, opartej na tym, co "oficjalnie dozwolone". Przychodzi 
mi na mysl szczeg61nie malowniczy przyklad: przypadek slowa "soc
jalizm" w ruchu "Solidarnosci" (oczywiscie, z lat 1980-1981) - nawet 
wowczas zdecydowani antysocjalisci uprawiali skomplikowanq "gim
nastyk(!" werbalnq, by wprost nie atakowac socjalizmu. Bo bylo to 
slowo--tabu ideologiczne, dobro nienaruszalne, dla komunistow fun 
dament wszelkiej moi:liwej negocjacji. Political correctness jest ni
czym innym jak takq ideologicznq wladzq nad j(!zykiem - ale zatem nad 
mysleniem i post(!powaniem ludzi. 

I. Mysl(! jednak, i:e kontrkulturowa kontestacja - wol(! to slowo 
znacznie bardziej od "rewolty": wszak jednym z fundamentalnych 
metod dzialania kontrukultury byla "walka bez przemocy" 
- "non-violence ", a "rewolta" pobrzmiewa rozruchami - to zresztq 
najlepszy przyklad nowej formy i:ycia politycznego i, jak mi si(! zdaje, 
pozostanie wielkq zaslugq kontestator6w wypracowanie filozofii 
"w a I k i be z p r z em 0 c y" - otoi: wi(!c kontrkulturowa kontestacja 
nie mogla myslec 0 " bezforemnosci" kultury. " Kontestacja" dotyczyla 
form dotychczasowych, byla protestem, a moi:e i odrzuceniem wszel
kich dotychczasowych "konwenans6w" i "regul przyzwoitosci", bo 
odkrywala pod nimi przemoc, okrucienstwo i zniewolenie. Zniewolenie 
slui:qce "wladzy" i pozwalajqce ludimi manipulowac, w niewidzialny 
sposob sprawowac kontrol(! nad ich sposobem przei:ywania i rozumie
nia siebie. 

Ale od poczqtku eksperymentowala nad innymi, nie-niewolqcymi 
formami zycia, poczynajqc od papierosa bez nikotyny Uak si(! okazalo 
zab6jczej dla zdrowia!), ale z marihuany, a konczqc na "komunie" 
w protescie przeciwko "rodzinie". Nie mozna m6wic 0 kontrkulturze 
i " micie spontanicznosci" nie wymieniajqc niemal natychmiast "i:ycia 
w komunach". Siowo " komuna" niestety nabralo w Polsce tak jedno
znacznie politycznego znaczenia w latach 80., wiqzqc "komun(!" 
z "komunizmem", ze nie spos6b przywolac tej sieci ekscytujqcych 
skojarzen, jakie olueslenie "iycie w komunie" nioslo ze sobq wczes
niej. To byla kontestacja "rodziny", ale przeciez w zamierzeniu - sta
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nowila poszukiwanie now e j for my wsp61nego zycia, kt6re mialo 
bye bardziej autentyczne niz zycie tzw. nowoczesnej rodziny . 
Nie s'ldze wiec, aby mozna bylo poteznemu ruchowi spoiecznemu. 
kt6ry istotnie ozywiany byl wielkim mitem ..spontanicznosci" i ..auten
tycznosci". przypisywae fi lozofie odrzucenia ..form" i ..regul". 

To znaczy ... owszem. odrzucenia dotychczasowych, aby mogly 
wylonie sie nowe, wyrastaj'lce pros to z poklad6w ducha, ze swiezo 
odkrytej, tw6rczej spontanicznoSci. 

2. Nie moge oprzee sie pokusie, by nie podzielie sie z Tob'l 
wspomnieniem sprzed dziesieciu lat. z pobytu w brytyjskim Oxfordzie. 
Kai:dy dzien w college 'u konczyl sie wykwintnym obi adem w starej 
sali, sluz<i.cej do tego celu od XV wieku. Obiad byl pelen rytual6w 
- poczynaj'lc od ubrania (zawsze w marynarce, choe mlodsi fellows nie 
nosili krawat6w - po tym mozna by to poznae reprezentant6w ..pokole
nia kontrkultury"). poprzez wpisan'l w konstytucje college'u modlitwe 
przed positkiem (kt6ra byla dla olbrzymiej wiekszosci tamtejszych 
uczonych pustym. a czasem drazni'lcym reliktem przeszlosci), az po 
etykiete. czyli konwenanse zachow ani a sie przy stole. Jednym z ..prze
pis6w" dobrych manier byl obowi'lzek rozmowy z s'lsiadem - zwlasz
cza przy deserach (kt6re byly praktycznie drugim obiadem, .. na slod
ko" ). CM za drazni'lcy przepis! - myslalem sobie, tym bardziej . ze 
s<i.siad6w wybrac nie bylo mozna; zajmowalo sie miejsce wskazane 
przez dose przypadkowo (Iecz tez nie tak catkiem!) rzucone kartki 
z nazwiskami przy nakryciu. Raz i drugi szedlem na obiad rozdraz
niony, chcialem siedziee obok drugiego Polaka, pana Krzysia, a nigdy 
sie to nie zdarzylo; i nagle przyszlo olsnienie: przekonalem sie. ze 
gdyby nie ta drazni<i.ca. "pusta konwencja" - nakazuj<i.ca zainteresowae 
sie s'lsiadem i z nim rozmawiae. bez wzgledu na to, czy nam sie 
podoba, czy nie - nigdy nie zmusilbym sie do tego, by odezwae sie (jak 
najbardziej po angielsku!) do wiekszosci mych s<i.siad6w. Zapewne oni 
tez woleliby rozmawiae 0 znanych sobie sprawach i ludziach, niz brn<i.e 
przez rozmowe z obcokrajowcami (bylo nas tam kilku) . Pod koniec 
mego pobytu uswiadomilem sobie, ze "glupi konwenans" i "obludny 
rytual" ukazaly mi niespodzianie swojq trese pozytywn<i., racjonalnq 
i - 0 paradoksie! - okazalo sie. ze ..puste-formy-tego--co-wypada" 
mogq ulatwiae zrozumienie i porozumienie miedzy ludzmi. Pisze Ci 
o tym jak najszczerzej, bo byly to zaskakuj<i.ce dla mnie i bardzo wazne 
wnioski. 

Musze przyznac. ze caly bylem przenikniety ..mitem spontaniczno
Sci", a wiec lez i swego rodzaju programem uwolnienia ..ukrytej tresci" 
spod zniewalaj'lcych .. form". Sluzyly temu zar6wno eksperymenty 
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z marihuanq, jak i grupy spotkaniowe - szalenstwo zwlaszcza Ameryki, 
jeszcze na poczqtku lat szesedziesiqtych. Do tej pory pami~tam zgroz~ 
na szlachetnym obliczu dobrze w "Znaku" i ze "Znaku" znanej Ewy 
B., kiedy zobaczyla na naukowej konferencji naSZq grupk~ "kontrkul
turOWq" , ewicz<tcq "gl~boki oddech" i r6zne "ewiczenia dotykowe" 
w wykwintnych salach Palacu w Nieborowie! 

Socjologia i psychologia humanistyczna, a tez i humanistyczna 
" nowa psychiatria" sluzyly otwarciu ukrytych skarb6w spontanicznego 
przezywania, ukrytych uczue, skrytych pod "mi~sniowym pancerzem", 
prowadzqcym do zawalu ... 

Rozbicie niewolqcej skorupy "obyczaj6w" i "norm" nie bylo 
jednak dzielem czysto negatywnym - odslanialo cos nienazwanego, 
niezwykle bogactwo tresci, mozaik~ uczuc, kt6re dotqd nie tylko ze nie 
mogly si~ pojawie na horyzoncie swiadomego przezywania, ale kt6re 
z zalozenia musialy bye ukryte, niewyrazalne , jak choeby owa " milose 
o niewypowiadalnym imieniu". 

3. Poszukiwanie spontanicznosci atakowalo nade wszystko dotych
czasowe normatywne przepisy r61 spolecznych i norm obyczajowych, 
podstawowe konwencje przezywania siebie jako "kobiety" i "m~zczyz
ny ", caly ten material opracowany w dziewi~tnastym wieku i stanowiq
cy matryc~ kontakt6w spolecznych. Nie mozesz sobie nawet wyobrazie, 
jakq rewolucjq byly minisp6dniczki dziewczyn, a wlosy az do ramion 
u chlopc6w! Albo pierwsze kolczyki w m~skich uszach - kt6re teraz 
znalde mozna wsz~dzie : w nosie, brwi, w wardze ... Jak<tz rewolucjq 
byla zmiana stosunku do wlasnego ciala, wyzwolenie go z jedynie 
dopuszczalnych sposob6w pokazywania i poslugiwania si~ nim. 

Mozna m6wie 0 "ruchu na rzecz spontanicznosci", kt6ry zdecydo
wanie przekraczal ramy mlodziezowej kontestacji, chociaz ta ostatnia 
pomogla mu wkroczye do kultury masowej, uczynila - k u I t u row y m 
pow s z e c h n i k i e m. Kontestacja przeciw dziewi~tnastowiecznemu, 
po-romantycznemu "pancerzowi", nalozonemu na ludzkq spontanicz
nose, na calq sfer~ uczuciowosci (a wi~c sfer~ erotycznq, w najszerszym 
sensie) - byla podejmowana przez elity artystyczne, niespokojn<t i an
tymieszczanskq "bohem(' . Poszukiwania z lat szesedziesi<ttych nasze
go wieku z cal<t pewnosciq nawiqzywaly do "bohemy" z przelomu 
wiek6w. Lecz nie tylko artysci, ale tym razem srodowisko uniwersytec
kich uczonych stalo si~ rzecznikiem "spontanicznosci". 

Wydaje mi si~, ze jeden z korzeni tego ruchu tkwil w psycho
analizie, we freudowskim obrazie psychiki - "aparatu psychicznego", 
kt6rego dzialanie, choc nap~dzane strumieniem zyciodajnych, erotycz
nych pozqdan i zachlannych pragnien rozkoszy, poddane jest surowej 
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kontroli super-ego - psychicznej i wewnetrznej super-policji, tlumiqcej 
bezlitosnie wszelkie niedozwolone moralnie uczucia i pragnienia. Ten 
super-policjant w nas, poslugujqc sie poczuciem winy i wyrzutami 
sumienia, karze czlowieka olautnie za wszelkie "nieprzyzwoite" i "nie
dozwolone" uczucia, jakie mogq sie pojawic w przedsionku naszego 
umyslu, by stae sie rozpoznawalnymi dla naszej swiadomosci. 

Nie wiem, czy jako wychowanek KUL-u studiowales choe troche 
Freuda - wszak w naszym katolicyzmie Freud uchodzi niemal za 
rzecznika diabla ... Tak, wiem, Sq pewne wyjqtki, chocby u wyksztal
conych jezuit6w, kt6rzy jUi dawno odlay Ii , ie Ignacjanska medytacja 
ma wiele wsp6lnego z metodq psychoanalitycznq, bez wzgledu na 
ateizm Freuda, ale to Sq wyjqtki. Nie wiem, jak to jest wsr6d uczonych 
lubelskich ... Pytam 0 to, gdyi tak sie szczesliwie zloiylo, ie od 
poczqtku mych studi6w uczono mnie 0 psychoanalizie i nie wyobraiam 
sobie nowoczesnej samoswiadomosci bez lekcji Freuda. Stqd tei ze 
samoswiadomosciq Polak6w jest na og6l dose kiepsko: 0 Freudzie albo 
nic nie slychae, albo bzdury ... 

Tymczasem "ruch na rzecz spontanicznosci" rozwijal sie w dwu
znacznym stosunku do Freuda i psychoanalizy: z jednej strony uiywal 
jej do opisu i diagnozy (zresztq w niezbyt udanym malienstwie 
z marksizmem), z drugiej - formowal sie w protescie przeciwko temu 
modelowi czlowieka, kt6ry zakladala. Freud skazal nas, Iudzi, na 
wieczne niespelnienie i cierpienie, zwiqzane z postulatem, by szalona 
i egoistyczna energia libido byla rozumnie wykorzystana. 0 sublimacji 
wszakie nawet w Polsce siyszeli wszyscy; wlasnie dzieki stiumieniu 
poiqdan seksualnych moie sie wediug Freuda wznosie gmach kultury: 
techniki, nauki i sztuki. Tylko "wt6rnie", przez podziw i dume z dziei 
cywilizacji i sztuki mogq bye zaspokojone nasze pragnienia. Tak 
naprawde - r6wniei przez poczucie "wiadzy", kt6re podsk6rnie sie 
z tym wiqie, ale tego Freud sobie nie uswiadamial. 

"SpontanicznosC" rozumiana jako swoboda wyraiania uczue i prag
nien byla w tym modelu czyms zasadniczo groinym, tak jak to dziaio 
sie w gl6wnym nurcie wsp6tczesnej kultury. Freud wpisuje sie w roz
legly nun pesymistycznego myslenia 0 naturze ludzkiej jako zasadniczo 
moralnie niepewnej alba amoralnej, skaionej grzechem i zlem. "Ska
ienie" dotyczy zwlaszcza uczue i pragnien, nade wszystko erotycz
nych. Bo paradoksalnie Freud byl racjonalistyczny, a nawet pozytywis
tyczny. Koniec konc6w, jego metoda polegala na tym, aieby to, co 
stlumione i pracujqce w nas nieswiadomie, poddae kontroli swiadomo
sci, kontroli rozumu i - wysublimowae. Bardzo to przypomina niena
wistnq mi Marksowskq formule "wolnosci jako uswiadomionej konie
cznoSci", ale wlasnie cos takiego zawiera filozofia Freuda. 
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4. Wielkim odkryciem powojennym (choc sprawa zacz~la si~ jesz
cze grubo przed II wojml swiatow'l) bylo spotytkowanie psychoanalizy 
do zinterpretowania i zrozumienia faszyzmu czy tez nazizmu i hitlerow
skich zbrodni. Troch~ czasu zaj~lo wybitnym myslicielom, zeby analiz~ 
t~ przeniesc r6wniez na totalitaryzm sowiecki, na komunizm jako form~ 
spoleczn'l, i zobaczyc, jak zbiezny jest autorytaryzm obu walczqcych ze 
sob'l pot~g. Okrutnych pot~g ideologicznych. 

Najpierw wi~cej m6wiono 0 "autorytaryzmie" jako formie psychi
cznej, powstaj'lcej w pewnych spolecznych warunkach. Koncepcja 
"autorytaryzmu" opierala si~ na odkryciu, ze stlumione, pierwotne 
uczucia seksualne czy, szerzej m6wi'lc, erotyczne - nie tylko nie 
znikaj'l, ale kieruj'l si~ latwo przeciwko nieswiadomym pragnieniom 
czlowieka, tym pragnieniom, kt6re S'l "zabronione" i kt6rych bardzo 
boimy si~ odkryc w sobie. Mozna to wykorzystac przeciwko zyciu, bo 
- bez wzgl~du na SW'l amoral nose - instynkty libido S'l prqdem 
zyciowym, S'l afirmacj'l zycia, ba! zyciem samym! St'ld tez pod koniec 
swego tw6rczego zycia Freud, uciekaj'lcy z Wiednia przed antysemic
kim i antyludzkim hitleryzmem do Londynu, m6wi juz 0 "instynkcie 
smierci" w ludzkiej naturze, obecnym obok instynkt6w libido. 

Odkrycie "autorytaryzmu" polegalo na tym, ze za agresj~ i bez
mysln'l poniek'ld sklonnosc jednostki do podporzqdkowania si~ roz
kazom zorganizowanego "spoleczenstwa" ("partii", "narodu". ale tei. 
czasem i "kosciola") odpowiedzialny jest okrutny spos6b, w jaki 
wychowanie powoluje w nas do zycia "wewn~trznego policjanta" 
i daje mu bezwzgl~dn'l wladz~ . "Autorytarna osobowosc" to taka 
wlasnie, w kt6rej wewn~trzny policjant jest szczeg61nie silny i bez
wzgl~dny, karze okrutnie za wszelkie podejrzane slady uczuc i nie
smialych pragnien, odmiennych od przepisanej "normy". 

Norma zas polegala na calkowitej kontroli wszelkich uczue; wolno je 
bylo zywic wobec - by tak rzec - instytucjonalnego partnera erotycz
nego, to znaczy zony albo m~za. ewentualnie rodzic6w (tutaj zwlaszcza 
now 0 z y t n a mitologia macierzynstwa!), wlasnych dzieci - ale jui. 
tutaj pojawiaty si~ bardzo wyrazne restrykcje i "uczuciowe przepisy", 
zwlaszcza w kontakcie uczuciowym mi~dzy dziecmi i ojcami. Paradok
salnie. szczeg61nie dramatyczny byl zakaz wyrazania uczuc w kontak
cie mi~dzy ojcami i synami, aby OJ.! bylo pos'ldzen 0 homoseksualizm' 

Wlasnie homofobia, jak dowodz'l wnikliwe rozwazania we wsp6l
czesnej humanistyce (mog~ Ci tu polecic fascynuj'lce, mimo napo
mkni~e "marksistycznych", studia Evy Kosofskiej Sedgwick nad lite
ratur'l brytyjsk'l), stala si~ jednym z narz~dzi kontroli uczuciowosci 
ludzkiej i sposobem spoi.ytkowania jej w okrutny spos6b w dziele 
maszerowania i zabijania. 
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Ruch spontanicznosci w swym kontestacyjnym trybie rozbil w puch 
tamte normy i tamte role: meskie i kobiece . Pozwolil najpierw mez
czyinie p r z e z y w a e: czue wzruszenie, b61, lek, niepewnose, czulose. 
To wszystko, co bylo dotqd niedopuszczalne i zabronione. 

Jestes znacznie lepszym znawq kina, wiec latwo odtworzysz sobie 
to, 0 czym Ci tu pisze, bo wlasnie kino szczeg6lnie dobrze pozwala 
zobaczye zmiany: wystarczy obejrzee filmy powojenne, zwlaszcza 
amerykanskie, ba! szczeg61nie te, kt6re wywolaly fale ekscytacji 
i wzbudzily skandal. Widae na nich, ze skandaliczne bylo przekrocze
nie tabu ekspresji, przede wszystkim - ekspresji uczue meskich! Zresztq 
slynny "kodeks hollywoodzki" dokladnie, z centymetrowq, a raczej 
calowq dokladnosciq wyliczal, jakie odleglosci miedzy cialami i jakie 
zblizenia mogq pojawie sie na ekranie. Bye moze nie rna nic dziwnego 
w tym, ze protestanckie w wiekszosci Stany Zjednoczone oraz wik
torianska Anglia staly sie widowniq szczeg6lnie silnej kontestacji. 

Ale przeciez eu ropej ski , a zwlaszcza wschodnioeuropejski katoli
cyzm nie byl duzo lepszy od norm wiktorianskich! Jakze wiele badan 
socjologicznych potwierdza banalnq jUi teraz prawde codziennego 
iycia rodzinnego Polak6w: fatalne stosunki dzieci i ojc6w i gqSZCZ 
problem6w z tym zwiqzanych. Bye moie nie moina tego wyjasniae tak 
prosto, ale sqdze, ie tradycyjny model meskiej roli, wyobrazenie 
"prawdziwego mezczyzny", kt6ry nie moie sobie pozwolie na czulosci 
i "babskie" pieszczoty i kl6ry obawia sie wszelkich uczue skierowa
nych do innych meiczyzn - bo mozna bye publicznie posqdzonym 
o homoseksualizm, a to przeciei zgroza najwieksza! - ten model, tak 
skqdinqd nieadekwatny we wsp6lczesnym iyciu, jest jednak odpowie
dzialny w olbrzymim stopniu za problemy rodziny . 

Skutkiem "epoki spontanicznosci" stalo sie odkrycie, ze sklonnosci 
homoseksualne nie Sq iadnq chorobq ani nie wynikajq z uposledzenia 
czy to uczuciowego, czy to moralnego. Poza wszystkim innym, niemal 
kaidy z nas rna wiqzke takich pragnien, 0 czym zresztq r6wniei Freud 
wczesniej m6wil. "SpontanicznosC" doprowadzila do uswiadomienia 
meiczyznom i kobietom, ze iywiq uczucia (i majq do tego prawo) nie 
tylko do "oficjalnych" partner6w seksualnych; ie odczuwajq wiele 
w stosunku do innych kobiet i do inr.ych meiczyzn i ze jest to zloione 
bogactwo uczue, chee bliskosci, uznania i czulosci nawet ze strony os6b 
tej samej plci, kl6ra wcale nie oznacza pragnien sensu stricto seksual
nych. 

Kobiety, kt6re mialy za zle Freudowi podporzqdkowanie "modelo
wi meskiemu" calego obrazu plciowosci i emocjonalnosci ludzkiej, 
odkrywaly leraz zloionq strukture swoich uczue i notorycznie nie 
spelnianych pragnien, podporzqdkowanych modelowi meskiego przeiy
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wania i zwiqzanej z tradycyjnq "m~skosciq" genitalnej seksualnosci. 
Poszukiwanie "spontanicznosci" pozwolito bowiem nie tylko wykryc 
zgubne skutki "homofobii", ale r6wniez r6znice w przezywaniu kon
takt6w erotycznych i seksualnoSci m~zczyzn i kobiet. I tu tkwi jeden 
z korzeni wsp6kzesnego ruchu wyzwolenia kobiet. Jego podstawq 
spotecznq byla nie tylko walka 0 r6wne prawa spoteczne: polityczne 
i ekonomiczne; chodzito 0 cos, co nazwatbym "ludzkq r6wnorz~dnos
ciq". To, co stalo si~ obsesjq ruch6w feministycznych: tropienie 
wszelkiej formy podporzqdkowania kobiety m~zczyinie jako "zatozo
nej z g6ry" formy ponizenia - bylo poszukiwaniem nowej definicji 
"cztowieczenstwa" . 

5. "Spontanicznosc" i odrzucenie "starych form" by to skutkiem 
poszukiwania aut en t y c z nos c i. Kontestacja dotychczasowej kultury 
byta ruchem moralnym, ruchem przeciwko obludzie, nade wszystko 
przeciwko "udawanym uczuciom" i "uczuciom deklamowanym", kt6re 
kryty pod sobq albo pustk~ "rytuaI6w" spotecznych (w tym jak 
najbardziej rodzinnych), albo - ch~c panowania nad drugim. Poszuki
wanie autentycznosci wymierzone bylo w instytucjonalne, ideologiczne 
formy moralnosci, czy to swieckiej, czy to religijnej. "Ruch na rzecz 
spontanicznosci" definiowal bowiem swiat form kultury jako swiat 
ideologiczny, zastygry w twarde formuty, strzezone przemocq instytucji 
i przemocq "wewn~trznego policjanta". 

Mogq Ci si~ wydac intelektualnie podejrzane powyzsze stwier
dzenia, chocby to m6wi qce 0 "ideoJogii" w kontekscie religijnym. 
Istotnie, zwtaszcza myslenie kontestator6w z calq pewnosciq uzywato 
Marksa; stqd myslato si~ 0 formach kultury, a r6wniez 0 religii jako 
"ideologii". Wiem, wiem, Ty nalezysz do tego pokolenia, kt6re nie 
musialo si~ przekonywac, ze "religia" to cos, co przekracza wszelkq 
ideologi~. Ale to przeciez Ty sam masz teraz nawet wi~kszy problem 
z naszym Kosciotem niz ja - Kosciolem lat 90., kt6ry zamienil si~ 

w obronc~ wiary i religii wtasnie jako " katolickiej ideologii"! 
Poszukiwanie autentycznosci bylo wyjsciem poza zakreslone "ideo

logicznie" ramy spotecznej tozsamosci. M6wiqc na przyktad 0 ,,kato
lickiej ideologii", mam na mysli takq sytuacj~, gdy przyj~cie przez 
jednostk~ "katolickiej identyfikacj." oznacza automatycznie oczekiwa
nie, ze b~dzie si~ bezdyskusyjnie przyjmowac i popierac to wszystko, 
co "na biezqco" b~dzie przez Kosci6t definiowane jako " wlasciwe 
katolikom". Stowo " Kosci6t" oznacza tu, rzecz jasna, hierarchi~ kos
cielnq, dysponujqcq mocq jednoznacznej interpretacji "tego-co-slusz
ne" w ruchliwej tkance zycia. "Katolickosc" staje si~ w6wczas aktyw
nym uczestnictwem w r6znych biezqcych akcjach : a to trzeba poprzec 
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protest przeciwko filmowi Ksiqdz , a to zorganizowae odczyt na temat 
szkodliwosci palenia papieros6w, a to zebrae podpisy pod listem 
zqdajqcym wprowadzenia religii do przedszkoli ... 

"Ideologicznose" wiqze si~ ze sposobem uznawania za swoje 
wartosci, ale tel. ze sposobem, w jaki czlowiek czuje si~ przynalezny 
do wspolnoty : jestes czlonkiem, jestes "sw6j", im bardziej bezdys
kusyjnie i aktywnie popierasz to, co "nasze", i wyst~pujesz przeciwko 
tym, co myslq inaczej i chcq czego innego. Ruch na rzecz spontanicz
nosci byl najgl~biej antyideologiczny w swych intencjach: chcial zbu
rzye wlasnie te strzezone ideologicznie formy ludzkiej tozsamosci, 
sposob definiowania siebie jako "cztonka", kt6ry nieodmiennie za
kladal obowiqzek przezywania siebie w opozycji do okreslonych "in
nych", z zalozenia "obcych" i wrogich (przynajmniej dopoty, dop6ki 
nie uznajq "naszych", przeciez jedynie slusznych, zasad) . 

"Spontanicznose" byla poszukiwaniem wsp6lnoty, poszukiwaniem 
wi~zi opartej na czyms innym nil. na poczuciu przynaleznosci akcep
tujqcym bezdyskusyjnie "nasze zasady", kt6rych nie ma si~ prawa 
podawae w wqtpliwose. Wspolne zycie i wsp61ne dzialanie, jak wsp61
ny marsz, dzielnie do przodu w imi~ naszej ukochanej wsp6Jnoty, 
mqdrze kierowanej przez tych, kt6rzy wiedzq lepiej, Sq prawdziwymi 
autorytetami .. . I wtedy jest si~ razem! 

"Wsp6Inota" byta przeciwstawiona podzialom, gotowym stereo
typom, kt6re nadajqc imiona-etykietki pozbawialy czlowieka indywi
dualnosci, wpisywaty w gotOWq matryc~ jakiegos "cztonka w szeregu" . 
Byta tel. skierowana przeciwko wtadzy autorytet6w nad jednostkq, 
ktore z gory mowily jej, jaka nie tylko powinna bye, ale jaka jest, i nie 
tylko, co powinna odczuwae, ale co odczuwa. Spontanicznose byta 
otwartosciq, byla poszukiwaniem w sobie, ale tel. poszukiwaniem 
mi~dzy sobq, jesli nie b~dzie Ci~ za bardzo razilo takie powiedzenie. 

M6wiqc szczerze, byl w tym element utopii: pragnienie wsp6lnoty 
roznorodnej, wspolnoty, w ktorej kaz.dy czlowiek z calq osobliwosci q 
przezywania siebie, swiata i innych moze otwarcie bye z innymi, kazdy, 
zwlaszcza do tej pory wykluczany z intymnej wsp6lnoty: ciemnosk6ry, 
Zyd, muzulmanin, tzw. chory psychicznie, Cygan, gej, a w pewnym 
sensie rowniez kobieta ... 

Ruch spontanicznosci stanowil swego rodzaju podglebie ruchu praw 
czlowieka. W duzym stopniu byl jego bazq, dostarczal mu duchowego 
nap~du . Ruchy wyzwolenia mniejszosci - od etnicznych, rasowych 
i narodowych po tzw. seksualne - byly manifestacjq otwartej postawy 
i utopijnej wiary, ze mozna budowae wsp61not~ tak szerokq, tak 
r6znorodnq, tak prawdziwie uniwersalnq, zeby zaden czlowiek nie czut 
si~ wykluczony z uczestnictwa, aby w spoleczenstwie, w kt6rym 
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przyszlo mu zyc, m6gl si~ czue jak u siebie. Zakladalo to uniwersalnq 
r6wnosc praw, ludzkich praw, dla kazdego. 

6. Slysz~ juz "uszami wyobrazni" Tw6j cyniczny chichot! Tak, tak, 
wiem, ze jakos dziwnie si~ idealy poplqtaly w dalszych dziejach 
ruch6w wyzwolenia. Na przyklad mlode pokolenie homoseksualnych 
Amerykan6w wcale nie chce si~ juz nazywae "gejami" i nie chce miee 
nic wsp61nego z rozbudowanq strukturq samopomocowych instytucji . 
Chce budowae swojq tozsamosc gejowskq prywatnie, a nie - 0 paradok
sie! - w wa!czqcym 0 prawa czlowieka szeregu. Nawet pot~zny nurt 
feministyczny przechodzi zlozony proces przebudowy poglqd6w i swo
jej tozsamosci . 

Stalo si~ bowiem cos, czego nikt z pokolenia "dzieci-kwiat6w", 
a wi~c tych prawdziwych poszukiwaczy spontanicznosci i autentyczno
sci, nie przewidywai: ideal mi~dzyludzkiej wsp6lnoty, odnowiony ideal 
uniwersalnego braterstwa zamienil si~ oto w swoje przeciwienstwo, 
czego najbardziej spektakularnym wykwitem jest oslawiona political 
correctness. 

Najbardziej zdumiewajq mnie koincydencje historyczne. Mlodzie
zowa kontestacja byla najlepszym tego przykladem - mlodziez Stan6w 
Zjednoczonych i zachodniej Europy miala, bye moze, podobne powody 
do swego dzialania, ale przeciez w tym samym czasie wystqpilo i nasze 
pokolenie, i przez caly swiat przeszla fala mlodziezowych protest6w, 
zdumiewajqco podobnych, mimo ze wywolanych r6znymi przyczyna
mi. Teraz zn6w zaskakujq mnie podobienstwa. Ot, wiesz dobrze, ze 
obecnie w Polsce nawet zdecydowane feministki nie odwazq si~ m6wie 
o sobie wlasnie w ten spos6b. W polskim j~zyku pUblicznym przybyla 
bowiem jesicze jedna etykietka, kt6rej uzycie eliminuje czlowieka 
z powaznej rozmowy. Gdy chodz~ po tutejszym campusie uniwersytec
kim i czytam artykuly , zwlaszcza w studenckiej gazecie, mam wraZe
nie, ze w tym kraju modelowej demokracji wlasnie "polskie" etykieto
wanie jest r6wnie powszechne. Ba! moze miec nawet wi~ksze 

znaczenie w wyznaczaniu ludzkich los6w i ludzkich karier. To wlasnie 
oznacza political correctness: nie mozesz glosno wyrazic obiekcji 
dotyczqcych "affirmative action", tzn. promowania uposledzonych 
mniejszosci przez system dodatkowych punkt6w (na czele z Afryka
no-Amerykanami, jak nazywa si~ ciemnosk6rych obywateli Stan6w 
Zjednoczonych) nie mozesz uwazae, ze wyzsza pozycja m~zczyzn nie 
zawsze oznacza ponizenie kobiety i ze kobiety w historii cz~sto wcale 
nie byly na nizszych pozycjach, ale przeciwnie - na wyzszych, ze 
afirmowanie swojej "mniejszosciowej" identyfikacji grozi poglebie
niem podzial6w, animozji, pretensji wzajemnych ... 
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Stany Zjednoczone okazuj<t si~ tak zideologizowane, 'le to za
skakuje. Zaskakuje .. . Ale czy nie wi~kszym zaskoczeniem jest fakt 
ideologizacji 'lycia w Polsce i w innych tzw. postkomunistycznych 
krajach? Przecie'l po upadku socjalizmu mo'lna by to si~ spodziewac 
wstr~tu do wszelkiej ideologizacji 'lycia! A dzieje si~ wrecz odwrot
nie ... Och, oczywiscie, to inne ideologizowanie u nas, inne w Stanach, 
ale przecie'l oznacza cos podobnego: znowu masz zamkni~te usta 
i znowu musisz prze'lywac i myslec tak, jak wymaga tego twoja 
grupowa "etykieta" .. . 

Trudno znaleic wi~ksz<\ ironi~ procesu historycznego, jak ta wtas
nie: ci, kt6rzy wyrastali z ruchu spontanicznoSci i poszukiwania auten
tycznosci; ci, kt6rzy walcz<tc 0 prawa cztowieka manifestowali prze
ciwko wszelkiemu "etykietowaniu", przeciwko wszelkiej ideologii i jej 
cz~sto niejawnej wladzy nad jednostkami - sami oto stworzyli system 
spolecznej presji, presji moralnej, czegos, czego tak obawial sie w spo
leczenstwie demokratycznym stary de Tocqueville: "tyranii wir:kszo
sci". Choc jest to raczej tyrania wyksztakonej mniejszosci, pasuje jak 
ulal do opisu Tocqueville'a. Ta normujqca "co nale'lY" i "co wypada" 
mniejszosc 'l<tda bowiem od wi~kszosci bezdyskusyjnego podporz<td
kowania si~ swym ustaleniom i orzeczeniom, jedynie slusznym i moral
nie uzasadnionym. Moralna pretensja zawarta w postulatach i kryte
riach oceniania, nie dopuszczaj<tca sprzeciwu ani obiekcji, ani nawet 
pytan, jest najbardziej dramatycznym powt6rzeniem tego, przeciwko 
czemu pierwotnie sie kontestowalo i protestowalo. 

Ta nonnatywna pretensja, radykalna niekiedy, a zawsze arbitralna 
w swych ustaleniach, na mocy kolejnego paradoksu na~dza - reakcje 
(by odwolac si~ do dwuznacznosci slowa u'lywanego przez wszystkich 
"post~powc6w"). Wywoluj<t jak wilka z lasu - reakcj~, i tak oto sen 
o braterstwie wszystkich ludzi, mog<tcych 'lyc razem w spontanicznej 
wsp6lnocie, zmienia si~ w walke na smierc i 'lycie mi~dzy "powrotem 
do odwiecznym norm" a "anarchi<t"... Oczywiscie, "anarchia" to 
"rozprze'lenie norm", "brak szacunku" dla autorytet6w, to "przywileje 
dla zboczenc6w" itp., itd ... 

7. Pytasz 0 m6j pobyt na p61nocy Stan6w, nad wielkim jeziorem 
Ontario. C6'l, w kontekscie tego listu przypomina mi sir: zasnie'lony 
budynek szkoty, przed kt6rym przeje'ld'laj<tc moja przyjaci6lka Ewa 
zwoinita, m6wi<tc: to tutaj wtasnie jedna 13-letnia dziewczynka za
strzelila drug<t, 14-letni<t, gdy pokt6city sie 0 chlopca. Gubernator 
Stanu oglosil w czasie mega tam pobytu, ze we wszystkich szkotach 
b~d<t ustawione czujniki - bramki, jak na lotnisku, aby kontrolowac 
uczni6w i m6c im odebrac wszelkie metalowe przedmioty, w tym no'le 
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i pisto/ety. Wczoraj zas oglqdatem w dzienniku CNN relacje z rozpo
czecia procesu przeciwko kilku ciemnosk6rym wyrostkom (lS-I7 lat), 
kt6rzy sami utrwalili na tasmie video swoje wyczyny: jadqc samo
chodem rozbijali kijami do baseball a zaparkowane auta, a potem - zeby 
miee prawdziwq zabawe - tymi samymi kijami traktowali rowerzyst6w. 
Ten filmik pokazano w dzienniku TV, z autentycznym diwiekiem 
wyjqcych ze smiechu nastolatk6w ... Jakby byli zupetnie pozbawieni 
zmystu moralnego, ba! zwyktego odruchu ludzkiej solidarnosci z tymi 
innymi, swymi "ofiarami" ... 

To Sq przyktady niezwyktego barbarzynstwa i mozna istotnie mnie
mac, ze niewiele bylo podobnych wypadk6w - dajmy na to - 3S czy 
40 Jat temu. Ideat zycia, kt6ry przenika naSZq epoke, starodawnq 
"wole" traktujqc co najmniej podejrzliwie, bywa uznawany za przy
czyne tego barbarzynstwa, tej nieludzkoSci . W tym obrazie obciqza sie 
wlasnie swobode przezywania i prawo do eksperymentowania z wlas
nymi uczuciami, jakie by one nie byly, za te nieludzkose. Wsp6kzesny 
ideat zycia bowiem nakazuje doznawae, zanurzae sie w uczucia, 
wraz.enia, doswiadczae wszelkie mozliwe impresje plynqce z obcowa
nia z innymi. Ale tym samym przeradza sie w pogon za wrazeniami. 

Zygmunt Bauman niezwykle plastycznie opisuje "cztowieka post
modernistycznego" jako takiego, kt6rego gl6wnym celem jest zachlan
nose wrazen. Zamienit on "modernistycznq" pozqdliwose d6br i wla
dzy na pozqdIiwose przezye i kazdego dnia zastanawia sie nad tym, czy 
nalezycie wykorzystal okazje, jakie mu przyni6st dzien, czy m6gl 
doznae wiecej. I na tym buduje sie sens zycia, i na tym opierajq sie 
wyrzuty sumienia: znowu nie spr6bowalem, nie wykorzystatem moz
liwosci . Cztowiek jako "koiekcjoner wrazen" .. . Nie musze dodawac, ze 
jest to duch nie mniej egoistyczny jak dawniejszy, choc zbudowany na 
nieustannym przekraczaniu tabu i swoich mozliwosci. Ten duch nie
spokojny przypomina jednak tego ducha, kt6rego wyczarowal u POCZqt
k6w wieku Gide w Lochnch Watykanu l Moze wiec majq racje ci, kt6rzy 
nawolujq do powrotu do autorytet6w i wladzy norm? Do "form" 
i "rytuat6w", kt6re zakazujq, nakazujq, narzucajq z zewnqtrz i od 
wewnqtrz lad i dyscypline? Czy ITllodzi barbarzyncy, kt6rych nieludz
kie wyczyny wyjasnia sie w dodatku i usprawiedliwia bqdi to dziedzic
twem wiekowych ponizen, bqdi to innymi niesprzyjajqcymi spolecz
nymi okolicznosciami - nie zdarzaliby sie rzadziej , gdyby wpojono im 
zasade szacunku dla innych i panowania nad swymi emocjami? 

Ale przeciez warto przypomniec, ze w epoce silnych wzor6w 
i szkoly, w kt6rej nie do pomyslenia bylaby nawet zwykla b6jka przy 
nauczycieIu, byly inne przypadki, ot, chocby takie, jak samosqdy 
i lincze, dokonywane przez Ku-Klux-Klan, a na hotelowych drzwiach 
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w wiekszoSci amerykanskich stanow wisialy tabliczki "For Gentiles 
only", co oznaczalo "Zydom wstep wzbroniony" ... 

Musze Ci przypomniec, bo siht rzeczy tego nie pamietasz, ze 
komunistyczny rezim, zwIaszcza stalinowski, byl niezwykle pruderyjny 
i... "moralny" . Ani nagosci, ani scen milosnych w kinie czy Iiteraturze, 
zgola karanie "zboczen" w ZSRR i procesy, przy ktorych proces 
Oskara Wilde'a to doprawdy pestka, czyli - zgrzebne. ale i okrutne 
czasami nasladownictwo mieszczanskiej powsciqgliwosci ... 

Czy wiec naprawde za barbarzynstwo. nieludzkosc. nienawisc i zlo 
wsp6tczesnego swiata odpowiedzialny jest - istotnie niebagatelny i od
ciskajllcy sie na naszym zyciu - duch swobody . nieskrepowanej spon
tanicznosci i braku szacunku dla "odwiecznych wzorow " ? 

Zadaje to pytanie bardziej sobie niz Tobie. bo nie mam jasnej 
odpowiedzi! Przytoczylem Ci anegdote - wspomnienie z Oxfordu 
- nieprzypadkowo przeciez. bo gdy jestem tutaj. w Stanach . tym 
bardziej przychodzi mi ona na mysl. Pouczyia mnie bowiem. ze 
"forma" i "sztywny nakaz" konwenansu. spoleczny rytual. przynaj
mniej niekiedy moze sluzyc porozumieniu i kontaktowi miedzy ludimi . 
a wlasnie spontaniczna ekspresja - burzyc wzajemne stosunki i kale
czyc porozumienie. Do czego wiec sie odwoiac? Czy istotnie dobrym 
rozwillzaniem jest powrot do tradycji, utrzymanie ..starych wzorow"? 

Chyli sie ku koncowi nasz dwudziesty wiek. doprawdy niezwykly 
przez doswiadczenie straszliwych zbrodni i wielkiego zrywu na rzecz 
wolnosci. braterstwa i godnosci kazdego czlowieka. Stoimy teraz 
w niepewnosci: co dalej? Jak wybrnllc z tego dwoistego doswiadczenia? 

Nie slldzC. bym mogi sie posunllC dalej w swoich rozwazaniach. bo 
czujc. ze ta dwoistosc i niepewnosc tkwi w glebi naszego czasu. 
Ciekawe, c6z mi na to odpowiesz! 

Serdecznie Cie pozdrawiam! 

lrek 

lRENEUSZ KRZEMINSKI, ur. 1949. dr hub .• wykladowca socjologii UW. Wydal: 
Polaey - jesieri 80. Badania nad powstaniem "Solidamoki" (1983). Symboliem y 
interakcjonivn i .fOej%gia (1986). Swiat zakorzeniony (1989) . .. Solidamosc" 1980 
(1989). Bitwa 0 Belweder (wraz z M. Grabowskll. 1991). W druku: Co si~ dzieje 
mirtdzy ludi mi ? 
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RYTUAL 

A KULTURA 


Ireneusz Kania 


1. Przyst~pujqC do spisywania ponizszych uwag, poniekqd z nawyku 
rniatern ochot~ rozpoczqe je oct pr6by zdefiniowania pojecia rytualu 
- bo wydaje sie, ze i ono, jak wiele innych pojee funkcjonujqcych 
w retleksji nad kulturq, jest ponad rniare pojernne, a wi~c niewyraine. 
Wnet jednak uswiadornitern sob ie, Ze taka pr6ba rnoglaby zabrae zbyt 
wiele rniejsca na tych larnach, ponadto zaS nioslaby groib~ "usztyw
nienia" pozycji wyjsciowej do dalszych rozwazan. 

Zarniast tedy akadernickiej definicji spr6bujrny zakreslie z grubsza 
pole sernantyczne zbitki pojeciowej "rytual w kulturze", w jej rozurnie
niu i odczuwaniu potocznyrn. 

Przede wszystkirn zauwazarny, iz sarno slowo "rytual" niesie 
obecnie wiele negatywnych skojarzen; sugeruje cos sztywnego, statycz
nego, sztucznego, formalistycznego, wewn~trznie pustego, wreszcie 
- biorqc og6lnie - przebrzrnialego. Dlatego bywa autornatycznie prze
ciwstawiane zywiolowosci, dynarnice, prostocie, spontanicznosci, 
zorientowaniu raczej na przyszlose nit. na przeszlose (wszystkie te 
okreslniki - co znarnienne - bywajq chetnie lqczone z pojeciern "nowo
czesnosci"). Rytual, rytualizrn - w kulturze czy tet. poza niq - nie rna 
obecnie "dobrej prasy"; nie rnajq jej tez pojecia takie jak autorytet, styl 
czy tradycja, intyrnnie z poj~iern rytualu zwiqzane, wszystkie one 
bowiern octsylajq do sfer wartosci 0 strukturze zhierarchizowanej. Warto
sci te Sq w potocznyrn odczuciu "narzucone odg6rnie", kt6ra to okolicz
nose jest karnieniern obrazy dla wsp6tczesnego czlowieka ("rnasowego" 
w rozurnieniu Ortegi y Gasseta), produktu dernokracji. 
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Charakterystyczny dla dzisiejszej cywilizacji bunt przeciwko rytua
lowi wiqzac nalezy, jak sqdze, z buntem przeciwko autorytetowi; ich 
zr6dlo jest chyba jedno i to sarno, co wiecej - pierwszy m6glby po 
blizszym zbadaniu okazac sie pochodnq drugiego. Ich psychologicznq 
przeslankq jest pragnienie afirmacji sil tw6rczych jednostki uwolnionej 
od wszystkiego, co jest "nie-ja", co rodzi sie z jej obcowania ze 
swiatem dookolnym (zlozonym wszak z innych jednostek), a co w pew
nym momencie zaczyna ona odczuwac jako otulajqcy jq szczelnie 
pancerz, skorupe utkanq z ... falszu . (Tu z pewnosciq trzeba by przypo
mniec Gombrowicza i jego bunt wobec "formy"; 0 tym jednak nizej.) 

2. Roztrzqsajqc rozmaite kwestie zwiqzane z pojeciem rytualu, nie 
spos6b nie odwolac sie do tego, co w poruszanej tu sprawie majq do 
powiedzenia Chinczycy, wybitni wszak specjalisci od rytualnosci naj
szerzej pojetej. Jak wiadomo, jednym z kluczowych w tradycyjnej 
chinskiej cywilizacji termin6w jest Ii; mieszczq sie w nim sensy takie 
jak "uprzejmosc", "rytual", "ceremonia", "etykieta", "grzecznosc". 
W konfucjanizmie Ii uwazane bylo wrecz za fundament wlasciwie 
funkcjonujqcego spoleczenstwa. Czy k a z d ego (w tym r6wniez ideal
nego) spoleczenstwa? Piekny komentarz do tej kwestii dajq teksty 
taoistyczne. W slynnym Tao-te-kingu czytamy: 

... gdy zanika lao, pozoslaje Ie [virtusl; gdy ginie enola Ie , pozostaje ludzkosc 
[humanilas. pO chirisku ien); gdy ludzkosc zanika, pozoslaje sprawiedliwosc; gdy 
ginie sprawiedJiwosc, pozostaje juz lylko (powierzchowna) elykiela [Ii). 

(rozdz. XXXVIII, przel. T. Zbikowski) 

Kiedys, w idealnych poczqtkach, gdy zycie spoleczne oparte bylo na 
cnocie, sympatii, milosci i zaufaniu (wszystko to konotuje termin ien), 
Ii nie bylo potrzebne. Rytualizacja zycia jest wiec z chinskiego punktu 
widzenia wykwitem ostatniego juz stadium procesu dziejowego, kt6re
go istotq jest zawsze degradacja, upadek, przechodzenie od form 
doskonalszych do coraz mniej doskonalych. Inaczej m6wiqc, rytualiza
cja jest w sferze spolecznej wykladnikiem ostatnich etap6w historii 
pojmowanej, jak niemal wszedzie na Wschodzie, degeneratywnie . (Jest 
tu ciekawa analogia ze stanowiskiem Spenglera, kt6ry uwazal, ze 
w dziejowym nastepstwie etap kultury poprzedza zawsze etap cywili
zacji, bedqcej rezultatem degeneracji tamtej.) Stqd nic dziwnego, ze 
ceremonial nose (Ii) nie wyklucza wcale brutalnosci: 

Czlowiek. kl6ry w najwyzszym slOpniu zasady elykiely opanowal. podejrnuje 
dzialania , a gdy sic nie spolka z wzajernnoSciq, w6wezas zakasuje rekawy i oklada 
(piesciarni ezlowieka, kl6ry nie odpowiedzial na jego ceremonialny gesl). 

(Tao-Ie-king, lamie) 
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Charakterystyczne, ze wprawdzie chiriscy mysliciele mieli Ii za czynnik 
umozliwiajqcy ludziom wsp6lZycie, leez zarazem izolujqcy jednych od 
drugich; w tym wzgl~dzie przeciwwag(: dla Ii upatrywali w muzyce 
majqcej moc lqczenia ludzi. Og61nie biorqc, uwazali Ii (ceremonialnose, 
etykiet(:) za jakies z\o, ale konieczne, nieuniknione w schylkowej fazie 
historii . Widae to dobrze w dawnym chiriskim obyczaju , skonwen
cjonalizowanym do ostatecznych granic; miejsca na zadnq spontanicz
nose w nim nie ma. W zyciu oficjalnym, publicznym, Chiriczyk nie 
m6wi tego, co naprawd~ czuje i mysli, lecz to, czego w danej sytuacji 
- jak sqdzi - inni po nim oczekujq, to, co pow in i e n m6wie. Ta 
postawa znajduje wyrazne odbicie m.in . w tradycyjnej chiriskiej muzy
ce, niezwykle wyrafinowanej, sformalizowanej i skostnialej . 

lednakze kultura chiriska slusznie uchodzi za jednq z najbardziej 
dojrzalych, jakie w dziejach powszechnych kiedykolwiek zaistnialy. 
W kwestii, kt6ra nas tutaj zajmuje, problem r6wnowagi mi~dzy sfor
malizowaniem (rytualizacjq) zycia a potrzebq indywidualnej spontani
cznosci rozwiqzala ona r6wnouprawniajqc dwa w znacznej mierze 
przeciwstawne sobie, w istocie zaS komplementarne, systemy zachowari 
i wartosci - konfucjariski i taoistyczny. (Dodatkowo w epokach daw
niejszych r6wnowag~ psychicznq zapewnialy Chiriczykowi liczne for
my zachowari orgiastycznych, wintegrowanych jednak w szerszy kon
tekst religijny i przez niego kontrolowanych.) 

Pojawiajqcy si(: niekiedy w chinskiej kulturze motyw uwolnienia 
stosunk6w mi~dzyludzkich spod wladztwa Ii wypadnie w tej sytuacji 
uznae za element projektu utopijnego - powrotu do epoki idealnych 
prapoczqtk6w (projekt utopijny cz~sto odzywal w dziejach Chin). 
Mysl~, Ze z takim wlasnie projektem utopijnym ma niemalo wsp61nego 
kontrkulturowy bunt przeeiwko rytualizacji zycia. Chyba nie przypad
kiem bunt ten pojawil si~ na wi(:kszq skal~ w Ameryce, i to nie tylko 
na gruncie tamtejszej pandemokratycznej mentalnosci. Pierwotnym 
poslannictwem Ameryki byla wszak (pisal 0 tym m. in. Eliade) 
realizacja utopii - stania si~ Nowym Edenem. (W tej utopii ma swe 
korzenie r6wniez ideologia Whitmanowska.) 

Heroldom buntu kontrkulturowego wydaje si~, ze jest mozliwa 
autoekspresja absoJutnie spontaniczna, nie zaposredniczona przez zadnq 
"form~" (kt6rej rytual jest jednq z postaci). Ale jest to zludzenie. 

3. Gombrowiczowskie kwestionowanie formy ma na tym tie charak
ter zupelnie inny. Nie dostrzegamy w nim czynnika iluzji, wedJe kt6rej 
mozemy "bye sobq" bez posrednictwa "formy" . Wynika to z faktu, ze 
w odr6Znieniu od protagonist6w kontrkultury, naiwnie widzqcych 
w " formie" cos arbitralnie dodanego do czlowieczeristwa, dla 
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Gombrowicza "forma" jest kategoriq ontologicznq. Czlowiek buduje 
samego siebie. SWq osobowosc (swojq "forme") tylko w interakcjach 
i interrelacjach z innymi ludimi oraz z resztq swiata. a istotnym 
aspektem tej autokreacji jest ciqgle rozbijanie wlasnej "formy", wy
chodzenie poza niq - w pogoni za formq innq, bardziej "autentycznq". 
Catkowicie, absolutnie "autentyczny" (tzn. uwolniony od wszelkiej 
farmy) czlowiek nie bedzie nigdy . Tak jak nigdy nie bedzie mogl 
istniee poza sferq kultury. 

Tutaj kolo me go rozumowania sie zamyka. Uwaiam, ie mowiqc 
o "rytuale" i "formie" (w rozumieniu Gombrowiczowskim) mowimy 
w gruncie rzeczy 0 kulturze i to bynajmniej nie 0 jej drugorzednych 
aspektach. lecz 0 samym jej rdzeniu. Albowiem jesli kulture moina 
ogolnie definiowac jako system znakow symbolicznych sluiqcych, 
z jednej strony, miedzyludzkiej komunikacji, z drugiej zas - od
grodzeniu sie czlowieka od sfery nagiej biologii (kt6rej roszczeniom 
nigdy nie chcial ulec catkowicie), to rytuat stanowi po prostu uporzqd
kowanq sekwencje sposobow wykorzystywania owych znakow i po
stugiwania sie nimi. Okazuje sie to najwyrainiej na najniiszych pozio
mach kultury: najelementarniejsze funkcje i sytuacje biologiczne Sq 
jednoczeSnie najbardziej obciqione symbolicznie i "zrytualizowane" 
(jako bodaj pierwszy zwrocit na to uwage Georges BataiUe w Historii 
erotyzmu). 

Inaczej mowiqc, "rytual" w szerokim rozumieniu tkwi w samym 
sercu takoi rozumianej kultury . On jest jej wyrazem, a ona bez niego 
istniec nie moie. Ucieczka od rytualu, jego negacja, jest wiec moiliwa 
i celowa tylko 0 tyle, 0 ile jest moiliwa i poiqdana ucieczka czlowieka 
od wlasnej "formy" (w sensie wyiej opisanym). DerytuaJizacja musi 
zawsze doprowadzic do nowej rytualizacji - niekonieeznie na poziomie 
"wyiszym"; barbarzynstwo ma rowniei swoje rytualy, i to bardzo 
wyraziste - bo ezesto krwawe. Ustalonq sekweneje zaehowan tzw . 
kibic6w pitkarskich (',fan6w", jak to sie ladnie nazywa; kiedys tym 
mianem okreslano gl6wnie milosnik6w jazzu) otwieraj<l. nieodmiennie 
b6jki na stadionie, za ezym idzie zwykle systematyczne demolowanie 
infrastruktury miejskiej i srodk6w komunikacji; to jUi przeciei rytuat, 
do kt6rego zd<l.iylismy przywykn<l.c. Dlatego na pytanie, ezy "program 
derytualizacji kultury... nie otwiera bram barbarzynstwu", odpowie
dziec naleiy: nie, gdyi te bramy dawno jui zostaly otwarte. Oehlo
kratyzaeja kultury, sptaszezanie jej do wymiaru rozrywki, sehlebianie 
gustom najniiszym i agresywne wypieranie kultury wysokiej z prze
strzeni publieznej, ai do zamykania jej w getcie, jest jui faktem, i to 
na skale globu. 
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4. Jak si~ te og6Jne wywody majq do serii pytan postawionych przez 
redakcj~ "Znaku"? Seria ta rozpada sie na dwa wyrazne bloki; do 
kwestii zawartych w pierwszym z nich staratem si~ odniesc wyzej. 

Blok drugi, dotyczqcy niebezpieczenstw zwiqzanych z degenerowa
niem si~ rytuatu, nastr~za - z racji swego prospektywnego charakteru 
- wi~ksze trudnosci z odpowiedziq. Oczywiste jest w kazdym razie, i:e 
wszelkie rytualy wczesniej czy p6Zniej ulegajq martwicy, a pr6by 
zapobiegania temu zjawisku prawie zawsze przychodzq za pozno. 
Dzieje si~ tak dlatego, ze rytuat to jakby szata zewn~trzna , skutecznie 
i przez dtugi czas maskujqca procesy witalne (bqdz chorobowe), kt6re 
zachodzq w ciele w OWq szat~ przyobleczonym. Jak wi~c takiej sytuacji 
zapobiegac? 

Nie umiem znaleic dobrej odpowiedzi na to pytanie. Sprawa bytaby 
wzgl~dnie prosta, gdyby za kazdym razem dato si~ precyzyjnie od
dzielic "form~" od " treSci" , i to przy zatozeniu, ze jedynie "forma" 
jest relatywna i podlega ewolucji, "tresc" zas ("prawda") - nie. Ale 
rzecz jest bardziej skomplikowana, gdyz w pewnych wysoce specyficz
nych dziedzinach kultury (np. w religiach) sarna forma, w jakiej zostaje 
wyrazona prawda, funkcjonuje jako prawda. Dowod6w nie 
wprost dostarczajq w obfitosci dzieje rozmaitych herezji: bunt heretyka 
przeciwko pewnym formom zycia religijnego bywat nierzadko inter
pretowany jako zamach na samq substancj~ wiary . 

Sedno catego rozwazanego tu probJemu da si~ sprowadzic - jak 
zawsze, gdy poruszamy kwestie podstawowe dla cywilizacji - do 
pytania 0 r 6 w now a g ~ mi~dzy rozmaitymi, przeciwstawnymi sobie 
wektorami, zywiotami, nap~ami kUlturowymi . W naszej kulturze 
mozna t~ kwesti~ rozpatrywac r6wniez - na przyktad - w kategoriach 
napi~cia mi~zy pierwiastkami "apoIIinskim" i "dionizyjskim". 
Uwzgl~dniajqc t~ perspektyw~, odkryc mozemy, iz przestanki do tak 
widocznego dzis zachwiania rownowagi (w stron~ dionizyjskosci "or
giastycznej") zaistniaty bodaj w chwili , gdy mlode chrzeScijanstwo, 
poszukujqce jeszcze swej tozsamosci w swiecie starozytnym, nieomal 
zupelnie wyrugowalo zywiot dionizyjski z pola swych zainteresowan 
doktrynalnych, w praktyce duszpasterskiej zas przyj~lo strategi~ nie
przejednanej z nim walki . Nie doprowadzilo to jednak, co oczywiste 
(naturam expellas Jurca ... ), do jego unicestwienia, lecz jedynie do 
u t rat y n ad n i m w s z elk i e j k 0 n t r 0 Iii oddania go w pacht 
Ksi~ciu Tego Swiata (tj. Mammonowi). Jest to jeden z najbardziej , 
moim zdaniem, godnych ubolewania i najwi~kszych bl~d6w ludzi 
odpowiedzialnych za budowanie Kosciola w okresie pierwszego p61
tysiqclecia jego istnienia. Blqd to tym dziwniejszy, ze 6w mlody 
Kosci61 wprowadzil skqdinqd - zwlaszcza do symboliki liturgicznej 
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- niejeden element "religii dionizyjskiej" (obejmuj&cej kompleks grec
ko-palestynski); ukazuje to przekonuj&co w swych pracach Karl Kert~
nyi. 

Albowiem w dotychczasowych dziejach rozmaitych kultur histo
rycznych instancjami sprawuj&cymi kontrol~ nad ow& r6wnowag& byly 
zawsze powszechnie uznawane autorytety duchowe (mity, pisma swi~
te, kaptani, medrcy). Obecnie takich autorytet6w de facto zabraklo, 
totd gl6wny kulturowy wektor coraz wyrainiej wygina si~ - na 
rozmaitych poziomach kultury - w stron~ anarchii i destrukcji, utoz
samianych mylnie ze spontanicznosci& i wolnosci&. 

Obawiam sie, ze zadne odg6rne sterowanie procesem - naturalnym 
i czesto poz&danym - kwestionowania i niszczenia rytual6w nie jest 
mozliwe, i ze, jak dotychczas, jedyn& skuteczn& form& tego procesu 
bed& powtarzaj&ce sie periodycznie rewolucje obrazoburcze - nisz
czenie starych rytual6w. Po to tylko, by pospiesznie konstruowac nowe. 

IRENEUSZ KANIA, ur. 1940 w Wieluniu . Absolwent romanistyki UJ, tybetolog, 
tlumacz z literatur roman skich i orientalnych. Przekladal m.in. poezje rumUllskq, 
Lui7jady Camoesa, Trifataknm Bhartryhariego, Tybetaris/<4 KsiCgC Umilrlych , Zohar, 
Julien Greena, Mircee Eliadego, Jacka Londona, Milarepe. Publikowal m.in. w "Pis
mie", " Literaturze na Swiecie" i "Znaku" , prace tybetologiczne oglaszal w Polsce, 
USA, Rumunii, na Wegrzech, w Indiach i Chinach. Mieszka w Krakowie. 

, , 
NOWOSC WYDAWNICTWA 

Czeslaw Milosz 


SZUKANIE OJCZYZNY 

Wydanie drugie 

"Powracac w myslach do domu - ale ze swiadomoSci<t wygnania" - zdanie 
to (z przedmowy) stanowic mote motto najnowszej ksiqzki Milosza. Jest to 
zbi6r esej6w p05wieconych problematyce "wygnania" - braku " zakorzenie
nia" zwiqzanego i z opuszczeniem "kraju lat dziecinnych i mlodzienczych", 
i z wlasciwq XX wiekowi kondycj'l ludzk'l . Jest to takze pr6ba przyblizenia 
bogactwa i r6inorodnoSci zycia Kres6w dawnej Rzeczypospolitej ogh\danych 
z perspektywy wspomnien i lektur. 
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LADU SERCA 


Z PAWLEM HERTZEM ROZMAWIAJA 

IZABELLA SARIUSZ-SKAPSKA I PIOTR KOSIEWSKI 


Planujqc numer "Znaku " a rytuale, zastanawialismy si(!, co moi na przeciw
stawic temu poj(}ciu. " Rytual a chamstwo "? Ktoi w takim ukladzie zgodzit
by si(! bronic - chamstwa... "Rytual a barbarzynstwo"? Czy to jednak nie 
zbyt daleko idqce uproszczenie ? .. A moie przeciwstawmy rytualowi, tak 
CZ(!sto oskarianemu dzis a skostnienie - "autentycZllosc ", ten modny 
w naszych czasach mit? 

PAWEL HERTZ: Klopot z tym, co moina przeciwstawic rytualowi? 
Wydaje mi siv, ie nic l Rytual powstaje w momencie, kiedy dw6ch ludzi 
wchodzi w jakikolwiek kontakt ze sobq: spotykajq siv, rozmawiajq, razem 
polujq w diungli itp. Tam, gdzie Sq dwie istoty ludzkie, musi bye pewien 
porzqdek komunikacji. leieli porzqdek ten trwa jakis czas, powstaje rytual , 
w okreslony spos6b zaleiny od systemu wartosci tych dw6ch isto!. leieli 
czlowiek uznaje pewien system wartosci, musi wytworzye siv w nim 
potrzeba rytualu w relacji do tego systemu wartosci, a co za tym idzie 
z wolna wytwarza siv jakas Iiturgia. Tak rozumiany rytual jest nieodlqcznie 
zwiqzany z istotq ludzkq, kt6ra nie jest ani aniolem, ani zwierzvciem 
i dlatego musi siv kierowae jakimis jej tylko wlasciwymi zasadami. 

Nie sqdzv, aby moina rytualowi przeciwstawiac barbarzynstwo, bo - jak 
wiadomo - barbarzynstwo tei rna sw6j rytual. M6wiqc "barbarzynstwo" , 
nie mam na mysli niczego dobrego ani zlego, ale pewien system wartosci : 
bez Boga. Hitleryzm czy bolszewizm, bvdqce przykladem wsp6lczesnego 
barbarzynstwa, mialy sw6j rytual, bardzo skomplikowanq hierachiv i spec
jalnq liturgiv. A wivc nie barbarzynstwo jest drugim biegunem rytualu. 

Uderzajqce sq, oglqdane dzisiaj, rytualy barbarZYllstwa w wydaniu dwu
dziestowiecznych totalitaryzmow. Przypomlliano to podczas niedawnej ber
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linskiej wystawy "Berlin - Moskwa, Moskwa - Berlin 1900-1950". Ze
stawiono tam sztuk~ Rosji i Niemiec pierwszego polwiecza, wskazujqc 
mi~dzy innymi na korzenie totalitaryzmu, na ten niesamowity ferment mysli 
z poczqtku stlllecia - i nast~pnie powolne wiklanie si~ ludzi i idei w sluib~ 
brunatnego czy czerwonego barbarzynstwa. Dzi~ki chronologicznemu ukla
dowi wystawy moina by to obserwowac t~ ewolucj~ - nieuchronne wydawa
10 si~ pytanie 0 granice odpowiedzialnosci artystOw. Bo na poczqtku byl 
ciemny, nieokielznany ekspresjonizm, zwariowany futllryzm, wystudiowane 
linie abstrakcji - a potem ... "Poranek naszej Ojczyzny" i Stalin patrzqcy 
w swietlanq przyszlosc. 

Pamietam taki obraz, gdzie Hitler patrzy w jakies odlegle przestrzenie ... Ale 
nie przecenialbym roli artystaw. Oczywiscie, zjawiska zapowiadaj'lce prze
wr6t w Niemczech czy Rosji wystl;powaly takZe w innyeh kulturach 
europejskieh. Pocz'ltki rasizmu moina znalezc i u Houstona Stuarta Cham
berlaina, i u pisarzy francuskieh czy wloskieh, ale ostatecznie nie mialo to 
wiekszego znaczenia, ludzie pisZ'l raine rzeczy i maj'l do tego peine prawo. 
Pocz'ltki mysli socjalistycznej, marksistowskiej stworzono na Zachodzie, na 
Zachodzie kreowano tei r6ine utopie, z kt6rych tam jednak nic strasznego 
nie wyniknl;lo. To nie artysci i nie sztuka, nie nawet najbardziej ryzykowne 
koncepcje S'l winne temu, co sie stalo. 

Rozstrzygaj'lce bylo poloienie wielkich zbiorowosci ludzkich po Wiel
kiej Wojnie. Rosja i Niemcy przegraty. Gdyby Rosjanie wczesniej wyszli 
z wojny - na co nie chcieli sil; zgodzic ich zachodni sojusznicy, za wszelk'l 
cenl; starajqcy sil; Rosjl; zatrzymac - gdyby rzqd Kierenskiego potrafil 
zawrzee pok6j i przeprowadzil reforml; rolnq, wtedy Niemcy nie przywiez
liby Lenina z jego kolegami do Piotrogrodu ... Gdyby demokracje zaehodnie 
nie postawily przegranyeh Niemiec w tak trudnej sytuacji (blqd, kt6rego 
uniknil;to po drugiej wojnie), moie nie doszloby do hitleryzmu. Pamil;taj
my, ie Hitler zdobyl wladzl; drogq demokratycznet, nie bylo mowy 0 prze
wrocie. Gdyby w Rosji przeprowadzono wybory, chlopi glosowaliby za 
tym, kto obiecalby koniec wojny i nadal ziemil; - maglby to bye nawet 
car... 

Moim zdaniem, popetnia sie bletd, skutki bioretc za przyczyny. Oezywis
cie taka olbrzymia zmiana, jaka nastqpila w tych dw6ch spoiecznosciach, 
musiala r6wniei wytworzyc nowy rytual. Rzecz ciekawa, ile nowy rytual 
zawsze zapoiycza ze starego. Co t,) oznacza? Okazuje sil;, ie rytual 
powstaje w spos6b organiczny, z biegiem czasu, przez stuleeia i tysietclecia, 
dlatego jest czyms trwalym i nie moie bye zarzucony. Nawet kiedy 
dochodzi do rewolucji socjalnej ezy ekonomicznej, gdy tylko nastl;puje 
stabilizacja, rytual jest znowu podjety. Ciekawy jest przyklad Rosji bol
szewickiej. Na poczettku wszystko jest bardzo postepowe: nie rna maliens
twa, wprowadza sie aborcje na ietdanie, dopuszcza wszelket rozwiqzlosc, 
surowo karanet za czas6w earskich, glosi sie slynnet teoril; "szklanki wody". 
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Kiedy jednak nowy system zaczyna sil< stabilizowae, nastl<puje powr6t do 
twardego, §Cislego rytualu ukladu mi~zy ml<zczyzn'l i kobiet<\: musi bye 
malzetlstwo (wprawdzie nie poblogoslawione w cerkwi, ale "zapisane" 
w urzl<dzie), aborcja staje sil< karalna, karalne S'l tel. wszelkie swobody 
w dziedzinie obyczajowej. Zupelnie jakby rZ'ldzila pani Dulska, kt6ra, 
m6wi'lc nawiasem, nie jest dla mnie bohaterk'l jednoznacznie negatywn'l ... 

Kiedy w 1945 roku wr6cilem z Rosji do Polski, zobaczylem ogromne 
afisze: "Nie matura, lecz chve szczera zrobi z ciebie oficera" . Bardzo mi 
sil< to podobalo, bo ja nie mam matury .. . Wtedy dla wszystkich bylo jasne, 
ze mlody czlowiek bez wyksztalcenia, byle byl lojalny, "wybije sil<" i jego 
osobiste walory mog'l sprawie, ze zostanie - na przyklad - oticerem. 
Przeciez iaden z marszalk6w i general6w napoleotlskich nie mial wyzszego 
wyksztalcenia ... Tymczasem w PRL-u minl<lo niewiele lat - i na sill< 
zacZ'<to rozdawac (sobie) stopnie naukowe, doktoraty itd. Nast'lpil powr6t 
rytualu, wkr6tce nie wystarczyl "doktor", musial juz bye "docent" ... Bylem 
prawdziwie zdziwiony afer'l wok61 wyksztalcenia pana KWaSniewskiego 
i wydawalo mi sil<, ze to nawet dobrze 0 nim swiadczy - przeciez m6g1 bez 
trudu zdobye takie magisterium, w tamtym czasie wystarczylo po prostu 
zadzwonic, aby mu je przyslano. 

Innymi slowy, po kazdym wstrz'lsie w historii nastl<puje powr6t do 
rytualu, kt6ry, maj'lc sluzyc komu innemu, nie zatraca do kOilca swej 
dawnej tresci, zawsze cos sil< zachowa. To po prostu chl<c legitymizacji 
i potrzeba ladu. 

Jeffi nie barbarzytistwo, to moze: "rytual a chams two " ? 

Chamstwo? Chamstwo tez rna sw6j rytual. Poza tym zawsze sil< bojl<, zeby 
nie nazywac ludzi "chamami" tylko dJatego, i.e nie odznaczaj'l sil< takimi 
cechami, jakie CZl<sc inteligencji uwaza za wyr6zniaj'lce czy szczeg61nie 
uszlachetniaj'lce. Przeciez S'l ludzie bardzo szorstcy, ludzie cil<ikiej pracy, 
kt6rzy nie maj'l nawyku dlugich refleksji czy medytacji, a w spos6b 
naturalny okazuj'l dobre odruchy wobec drugiego czlowieka. 

Brak "pofitury" nie jest jeszcze chamstwem? 

To bardzo wazne, aby tak nie myslee. Odk'ld odrzucono "ub6stwienie" 
takich pojl<c zbiorowych jak "klasa robotnicza" czy "chlopi ", pojawilo sil< 
Iekcewazenie ludzi, kt6rzy nie wyr6zniaj'l sil< cechami intelektu albo po 
prostu nie przyswoili sobie uznanego przez cZ'<sc inteligencji za nobilituj'l
cy sposobu zachowania. To bardzo lekkomyslne ze strony tych, co tak 
dziel'l innych, w tak bowiem cenionym przez nich systemie demokratycz
nym rozstrzyga przeciez kartka wyborcza, wil<c juz chocby z tego, jeSli nie 
z innych wzgll<d6w nie naleialoby pogardzac ludimi, kt6rzy maj'l gloso
wac. Nie mozna robic dw6ch rzeczy naraz: z jednej strony dawac wil<kszo
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sci ludzi do zrozumienia, ie malo wiedzll, Sll niekulturalni nie znajll 
rytualu - a z drugiej domagac sic, aby zawierzyli mi siebie, poniewai 
odznaczam sic tymi wszystkimi zaletami, kt6rych im brale Tutaj tkwi 
podstawowy blqd czesci klasy politycznej, tej najbardziej 05wieconej, 
umyslowo najwykwintniejszej, kt6ra ciqgle daje do zrozumienia, ie to ona 
jest "wybrana" - i jednoczesnie dziwi sic, ie rna tylko osiem czy dziesicc 
procent glos6w ... 

Szukajqc definicji rytuafu, si€galismy do r6inych sfownik6w - na przykfad 
do sfownika Lindego. Pisze on, ie rytuaf to sq "xi€gi koScielne". W por6w
naniu z tym, 0 czym byfa jui mowa, definicja ta wydaje si€ zaw€iajqca, 
jednostronna. Rytuaf brani jakiegos systemu wartosci - zgoda. eZY jednak 
zawsze musi bye odniesiony do sacrum? Traktowany jako wtajemniczenie 
w sacrum? 

Kiedy uslyszalem 0 rytuale jako 0 hasle wywolawczym naszej rozmowy, 
r6wniei sic nad tym slowem zastanawialem (a wtedy zawsze tei szukam 
w slownikach, bo to bardzo pouczajllce). Poniewaz pytanie przyszlo od 
pisma katolickiego, ukierunkowalo moje myslenie ku religii, kt6ra w znacz
nej mierze wymaga przyjccia pewnego rytualu. Dlaczego Linde m6wi 
o rytuale jako 0 zespole norm sakralnych? Kiedy powstawal jego slownik, 
istnial jeszcze pewien tradycyjny porzlldek, kt6rego mocll teologia, nawet 
w epoce Oswiecenia, byla kr610wq nauk. Nie spos6b sobie wyobrazic 
uniwersytetu bez teologii na czele. (W starych bibliografiach pierwszym 
dzialem tak zwanego systemu dziesiCtnego - tego "rytualu bibliografii" 
- byla teologia. Uczylem sic tego systemu w Rosji, gdzie pierwsze miejsce 
zajmowal wprawdzie marksizm-leninizm, ale spelnial tam wlasnie role 
teologii .) 

Rytual - powt6rzmy - oznacza porzlldek i lad. Dotyczy to kaidego 
odcinka naszego iycia. Kiedy wchodzc w jakis kontakt z drugll istotll, chcC, 
aby 6w kontakt byl poddany pewnemu rytualowi, na przyklad nie iyczC 
sobie, aby do mnie "wpadano" z ulicy, bez zapowiedzi. Robil tak zawsze 
Kisiel, jedyny, kt6remu na to pozwalalem .. . 

Byfa to era przed-domoJonowa ... 

Tak, niewqtpliwie r6ine wynalazki ,Jtwierdzajll codzienne rytualy, po
zwalajq na oddalenie sic w prywatnosc. Sluiy temu na przyklad auto
matyczna sekretarka, kt6ra broni dawno zapomnianej zasady, ie nie dzwoni 
siC przed dziesilltll ranG i po dziesilltej wieczorem - taki "rytual" istnial 
kiedys w warstwach wysoko cywilizowanych. Domofony zastcpujll portiera 
czy lokaja, kt6ry kiedys m6wil przychodzllcym bez uprzedzenia: "Pani 
(Pan) nie przyjmuje." Rytualy strzegqce prywatnoSci zatracily siC - ale 
powracajll, bo ludzie nie mogll 'lye "jeden na drugim" . OczywiScie, swoje 
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rytualy maj'l takze zwolennicy przeciwnego sposobu zycia, kt6rzy wprowa
dzaj'l przymus noszenia przepoconych koszulek z napisami, uczestniczenia 
w zbiorowych muzycznych przezyciach czy wsp61nego kolysania sie przy 
spiewie. To wszystko S'l zachowania rytualne. 

Jelli jui 0 tym mowa: eZ'isto wskazuje si'i na podobiens/Wo rytualow 
masowyeh - ktore pojawily si'i wraz Z kontrkulturq, a zwiqzalle sq gl6wllie 
z muzykq - do rytuat6w religijllyeh. Chodzi 0 przejmowanie zaehowati 
wywodzqeyeh si'i z reiigii. Dotyezy to rowniei - co zdumiewajqee - pewllyeh 
"rytuat6w konsumpeji". Przeprowadzono Ila przyklad badania wielkiej kor
poraeji AMWAY, kt6ra zajmuje si'i sprzedaiq bezposredniq. Analiza ich 
sposobu funkcjonowania wskazuje na podobiens/Wo do sekty, parareiigii, 
przejnwwallie rytuat6w religijnyeh dla eel6w promoeji kollsumpeji, co tei 
nadaje tym zjawiskom Ilowq wartosc. 

Przypomnijmy sobie zbiorowe spiewy, jakie widzielismy podczas wroc/aw
skiego swiatowego Dnia Mlodziezy z Taize. Gdyby nie diwiek, chwilami 
mozna by pomyslec, ze mamy do czynienia z jakims widowiskiem roc
kowym. Zbiorowe spiewanie jest rytualem, ale moze sie odbywac w imic; 
odmiennych wartosci . Mlodziez w Taize spiewa swiadoma hierarchii 
wyznawanych przez ni~ wartosci, w jakis spos6b odwiecznym wzorem 
poprzez spiew odnosi siC; do Boga. A mlodziez - nazwijmy j'l umownie 
- "z Jarocina"? R6wniez spiewa razem, odprawia pewien rytual, ale rna 
inny system wartosci. Moze najgorsze jest to, ze ci mlodzi ludzie czc;sto 
nawet nie uswiadamiaj'l sobie, w obrc;bie jakiego systemu wartosci odbywa 
sic; ich rytual. 

przyklad z mlodzieiq z Taize nie jest dia mllie jedlloznaezny. Taize to 
wspanialy spos6b - mi'idzy innymi - odnowienia iiturgii, przywroeellia 
tekstow Psalterza poprzez spiewane kanollY. A jedlloezeSllie ... przed kilku 
laty prawie ueieklam z Taize. Boj'i si'i takieh grupowyeh rytualow, gdzie 
wieikq rol'i odgrywajq emoeje, gdzie w ktoryms momeneie czuj'i si'i wr'iez 
mallipulowalla poprzez reakeje wi'ikszosei. 

Ja jednak bronilbym tej formuly. Rytual r6wniez polega na tyOl , ze wprzc;ga 
nas w pewn'l sytuacjc;, kt6ra niekoniecznie wynika z naszej woh. Rytual 
sprawia, ze musimy swoj~ wole poc porz'ldkowae. 

Polega na zawierzeniu? 

Tak. Jezeli zawierzenie rna sankcjc; wysok'l, nie Olam nic przeciwko 
takiemu podporz'ldkowaniu sic;. Jezeli jednak rna sankcjc; nisk'l, to moze, 
z mojego punktu widzenia, bye szkodliwe dla ludzi, kt6rzy mu ulegaj'l . To 
nieodl'lczny element rytualu: podporz~dkowuje nas pewnej z g6ry okreS
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lonej sytuacji i zmusza do powSci'lgnic;cia naszej indywidualnosci, co moze 
bye dla nas korzystne. Rytual wysokich wartosci uczy nas pokory wobec 
Boga i wobec wsp6lnoty , kt6ra Boga adoruje. 

Sp6jrzmy na wielkie zgromadzenia religijne: na liturgic; Mszy Swic;tej . 
Wolc; uczestniczye we Mszy w sobotnie wieczory, kiedy opr6cz mnie modli 
sic; zaledwie kilka os6b. Moze dlatego, ze jestem konwertyt'l, latwiej mi 
przezywac liturgic; w malej grupie. Msza to taUe akt wsp6lnotowy, tutaj 
zbiorowosc wyznaje swoj'l wiarc;, chociaz ostatecznie kazdy jest sam wobec 
Jedynego Boga. Tutaj rytual jest "Iancuchem", kt6ry wszystko wi'lze. Taki 
rytual jest w jakims sensie rezygnacj'l z dowolnosci, ze zbyt daleko 
posunic;tej sklonnosci do indywidualizmu itd. 

Rytual w Koseiele moze bye postrzegany jako cos, co oddziela, co stanowi 
mniej lub bardziej przezroezystq zastont;. Rzeezywiscie wolimy uezestniezyc 
w Mszy w mniejszym zgromadzeniu, tatwiej jest wtedy przeiywae liturgifJ. 
A przeeiez rytuat KOScioia katoliekiego i tak ulegl po Soborze Watykmiskim 
znaeznemu uproszczeniu. 

Moja konwersja zbiega sic; niemal z Soborem, dlatego znam te sprawy 
"po". Lepiej oceniliby tc; reformc; ludzie, kt6rzy uczestniczyli w iyciu 
Kosciola w obu porz'ldkach. Kiedy przed Soborem zdarzalo mi sic; brae 
udzial w nabozenstwach katolickich, to tlumaczylem sobie, ie ksi'ldz jest 
zwr6cony twarz'l do oltarza jako przewodnik zgromadzenia wiernych i to 
mnie nie razilo. Pojmujc;, dJaczego sprawuje teraz liturgic; zwr6cony ku 
nam, ale wolalbym, zeby pozostalo tak jak dawniej . Kaplan jest tym, kt6ry 
rnnie prowadzl ku Bogu, pierwszym, kt6ry wystawia sic; i na laski , i na 
niebezpieczenstwo - sam ten uklad wprowadza juz jakis lad. 

Kaplan wystawia si~ na niebezpieezeristwo, bo - jak uezy filozofia religii 
- wszelki kontakt z sacrum jest niebezpieezny? 

Tak. Po konwersji odkrylem na nowo Biblic; jako calose. Wczesniej bylo to 
dla mnie wielkie dzielo, epos r6wny Iliadzie czy Odysei. W Nowym 
Testamencie B6g jest jednak przede wszystkim Bogiem milosci, dobroci, 
zszedl do mnie - nie rna tam juz tej grozy, kt6ra tak czc;sto pojawia sic; 
w ksic;gach Starego Testamentu. St'ld swiadomose niebezpieczenstwa, takze 
w uczestnictwie w rytualach. 

Wr6cmy do rytualu przezywanego przez wielkie zgromadzenie. Pojawia sifJ 
pytanie, ezy rytual, w kt6rym uezestniezq masy, moze bye niebezpieezny? 
Niedawno telewizja polska pokazala filmy dokumentalne pOswifJeone Leni 
Riefensthal. Mi~dzy innymi por6wnywano dwa warianty jednego z jej 
film6w propagandowyeh. W pierwszej wersji rzuealo si~ w oezy niedo
pracowanie przedstawien spotkania Hitlera z masami. Widz byl oezywiSeie 
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swiadomy istnienia jednego, lqczqcego elementu, ale jednoczelnie po
szczeg6lne ogniwa spektaklu rozsypywaly sie, ktos mylil kierunek itp. 
Natomiast w ostatecznej wersji doprowadzono do idealnego "zrytualizowa
nia" obrazu. Podkrellono dychotomie jednostka - masa, bylo to widac na 
przykladzie partyjnych wiec6w, chociaiby w naprzemiennym oddawaniu 
glosu: przemawiajqcy Hitler - odpowiadajqce mu masy. To wszystko 
tworzylo rytual, w kt6rym jednostka calkowicie sie poddaje. 

Z tej ez~sei naszej rozmowy wynika wyraznie, ze oeeniamy wartose rytualu 
wedlug jakosei systemu wartosei, w kt6ryeh dziala. Gdybysmy nie nie 
wiedzieli 0 uroezystosei religijnej, nie pojmowali, co oznaezaj'l krzyze, 
feretrony, slowa - i gdybysmy zobaezyli zdj~eia z Parteitag6w, moglibysmy 
pomysie6, ze to bardzo podobny albo wr~z taki sam rytual. 0 rytuale 
rozstrzyga wi~ system wartosei, w kt6ry jest on wbudowany, wzgl~nie 
kt6remu sluzy. To oezywiste, gdy mowa 0 Mszy i 0 partyjnym wieeu. Ale 
ezy mozna tak wyraznie odr6znie, na przyklad, rytual wykwintnego zgro
madzenia pan6w we frakaeh i pan w wieezorowyeh sukniaeh od rytualu tak 
zwanyeh dzikus6w, kt6rzy odprawiaj'l swoje niepoj~te dla nas obrz~dy? 
Niekoniecznie wi~ musi to bye odniesienie do sankeji najwyzszej, do 
sacrum. Tak zwani dziey g6ruj'l nad owym eleganekim zgromadzeniem, S'l 
przeeiez posluszni swojej sankeji najwyzszej, swojemu sacrum. 

Czy nie znaleilismy sie tutaj na cienkiej granicy pomiedzy tym, co jest 
rytualem i odsyla nas ku jakiemus systemowi warto.sci, a konwenansem - bo 
zgromadzenia pan6w we frakach i pan w sukniach wieczorowych moze 
lepiej nazwac konwenansem? 

Linde z pewnosei'l nie notuje slowa "konwenans", ono pojawia si~ ehyba 
w drugiej polowie XIX wieku. Konwenans jest bliiszy "obyezajowi" niz 
"rytualowi". Rytualowi odniesionemu do sacrum towarzysz'l obyezaje. Wez
my na przyklad swieta: ezy to ehrze§eijanskie (katoliekie, prawoslawne, 
protestanekie), ezy to zydowskie - wszystkie maj'l tez swoj'l ez~se obyezajow'l. 
Obyezaj nie zawsze rna bezposrednie przelozenie na problematyk~ religijn'l. 
Do naszej wiary nijak si~ rna dwanaScie potraw podezas Wigilii ezy siano pod 
obrusem - ehoe moma te obyezaje wyprowadzie z element6w historii swi~tej. 
S'I to rzeczy przyjemne, ale nie konieczne - moina sobie doskonale wyobrazie, 
i:e tej Nocy siadamy do stolu i mamy tylko ehleb i wod~ ezy ehleb i wino. 
Wszystko, co ponad to, nalezy od wiek6w do rytualu, ale nie jest ealkowieie 
niezalezne od sacrum. Moina to nazwae obyezajem, a jeSli zst~pujemy jeszeze 
niiej, na grunt zyeia towarzyskiego - konwenansem. 

Kiedy jednak nwwlmy 0 "konwenansie ", pojawia sie wqtpliwosc co do 
autentyczno.sci opisywanych tym slowem dzialan, gest6w. Czy rzeczywiscie 
chodzi tylko 0 zewnetrznosc, 0 forme? 
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Nie powiedzialbym. Istnieje - powiedzmy - konwenans picia herbaty 
o pi<\tej pO poludniu. Przyjmuj~ wtedy milych mi Judzi, kt6rzy przychodz<\ 
do mnie 0 godzinie pi<\tej i pijemy razem herbat~ ze smietank<\ czy 
z cytryn'l, z cukrem albo bez. Konwenans ujmuje r6wniez rzeczy mile 
naszemu sercu , to nie jest tylko czysta forma. W obcowaniu istot ludzkich 
nie da si~ przeciez unikn'lc przemieszania rzeczy zimnych i gor'lcych, 
niech~i i iyczliwosci, to wynika z naszego stanu. 

A dawne konwenanse dotycz'lce pisania list6w? M6j charakter pisma nie 
pozwala mi na pisanie odr~zne, po prostu nie mog~ narazac adresata na 
zmudne odcyfrowywanie mojego listu .. . Dawniej pisanie list6w na maszy
nie uwazano za niegrzeczne. Tymczasem juz przed wojn'l poslugiwalem si~ 
maszyn<\ - z tym, ze zawsze za to przepraszalem. Dzisiaj juz to nie razi. 

Wr6cmy do poczqtkowych poszukiwari drugiego bieguna dla rytualu. ieieli 
nie barbarZYlistwo - bo ma swoje rytualy, jeieli nie chamstwo - bo 
zaczynamy oceniac ludzi, to moie - autentyczno§c? To slowo pojawilo sie 
przed chwilq. "Autentycznosc", ta spod znaku Gombrowiczowskich Mlo
dziak6w, a potem kontrkultury? Rytual to obrona ladu - a wiec czego§ 
statycznego, moie Ilawet "usztywniollego"; czy jest w nim miejsce na 
autelltycZllosc ? 

Wedlug mnie rytual uwiarygodnia ludzkie zachowanie i nie jest przeciwien
stwem autentycznoSci. A moze chodzi tu nie 0 autentycznosc, a 0 spon
tanicznosc? Moze to jest wlasciwe przeciwstawienie: spontaniczne - rytual
ne? lednak nie - powl6rzmy: raczej rytual contra nieporz'ldek, lad contra 
nielad. Nie spos6b sobie wyobrazic rylualu: religijnego czy swieckiego, 
poganskiego czy chrzescijanskiego, barbarzynskiego czy cywilizowanego, 
kt6ry dopuszczalby nieporz<\dek. Spontanicznosc mole - lecz nie musi 
- wprowadzac nielad. Komunisci bardzo si~ bali spontanicznosci jako 
zywiolu, kl6ry grozi decentralizacj<\, obala hierarchi~ itd. Ale zarazem 
spontanicznosc wprowadza lad, kt6ry przypominaj'lc tytul ksi<\zki jednego 
z moich przyjaci61, nazwalbym "Iadem serca". Mozliwy jest lei bowiem 
wielki lad moralny wynikaj<\cy ze spontanicznosci, z odruchu zyczliwosci, 
dobroci, milosci . I dlatego "spontanicznosc - rytual" to lez nie jest 
wlaSciwe przeciwstawienie. 

IUly 1996 

PAWEL HERTZ, ur. 1918, poeta, tlumacz, eseista i edytor, autor m.in. opowiesci 
biograficznej Port ret Siowackiego oraz zbior6w szkic6w Swiat i dom, Miary i wagi, 
Patrle sie inaczej; opracowal milYdzy innymi siedmiotomowy Zbi{Jr poettlw polskich 
XIX wieku oraz Dliela literackie Zygmunta Krasinskiego, przygotowal pelnq edycjlY 
Li.ft{IIV 1 Rosji Astolpha de Custine. 

111 



KOSZMAR 

MOTO-PSYCHO 


Bob Dylan 

Stanll/em przy lej farmie: 

moie sp~dz~ tu noc . 

Po dniu za kierownicll 

pad a/em jui na nos. 

Wi~c wolam: "Jest klos w domu?" 

I g/osniej : "Jest tam ktos?" 

Stoj~ na schodkach ganku 

imam powoli dose. 

Wychodzi wreszcie farmer, 

op~dza si~ od much, 

patrzy na mnie spode Iba 

i luf~ mi pakuje w brzuch. 


Ja padam na kolana 

(z oczu mu patrzy fie): 

"Kocham wszystkich farmerow! 

Niech pan nie strzela, nie!" 

Staruch odwodzi kurek 

i tei podnosi wrzask: 

"Znam ja was, domokrllic6w! 

To jui nie pierwszy raz'" 

"Nie, nie, nie!", protestuj~ . 


"Co zlego, to nie ja! 

Skonczylem medycyn~ 


Imam dyplom, a nawet dwa!" 


W tym momencie si~ zjawia 

farmerska corka Rita. 

Wygillda jak ta Szwedka 

z filmu La Dolce Vita. 

Tym usilniej tlumaczv 

tatusiowi, ie jest 
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wlaScicielem najczarowniejszej 

z farm, jakie zna Midwest. 

On: "Co mi tu doktorek 

bedzie 0 farmach trul?" 

A ja: "Na swiat mnie wydal 

gleboki spoleczny d61." 


Na moje szczescie mialem 

za paznokciami brud. 

"Zmeczony?...", warknC\1 stary, 

juz mniej gniewnie niz wprz6d. 

"Tak", m6wie, "jestem w drodze 

od ladnych paru dni" . 

"To niech sie kolo pieca 

kladzie i sobie Spi. 

Tylko musi mi przyrzec, 

zanim zachrapie zdr6w, 

ze nie tknie Rity, a rano 

wydoi mi pare kr6w." 


Spalem jui. jak zabity, 

gdy nagle - co za licho? 

Budze sie - stoi Rita 

jak Tony Perkins w Psycho. 

I szepcze: "A moi.e prysznic? 

Chodz za mnC\ - nie trafisz sam." 

Ja na to: "Nie rna mowy! 

Ten numer dobrze znam." 

Wiedzialem: trzeba splywac. 

Pytanie tylko: jak? 

A Rita zn6w, i.e do szcze.scia 

tylko prysznica mi brak. 


To, i.e przyrzeklem pom6c 

w dojeniu - to byl blC\d. 

Farmer nie pusci mnie, chyba 

i.e sam przegoni mnie stC\d. 

Trzeba go czyms sprowokowac, 

inaczej - zgine mlodo. 

Wive rycze: "Kocham Fidela 
zwlaszcza z til jego brodC\!" 

Rita wzdrygne1a sie, jakby 

ujrzala pluskwe lub wesz, 

a farmer zbiegl z pietra z wrzaskiem: 

"Cos ty powiedzial? Jak smiesz! " 
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M6wi\!: "Tak, Fidel Castro 

rna ten sw6j szyk i wdzi\!k - -" 
tu doznalbym z pewnosci'l 

zlamania obydwu szcz\!k, 

gdyby farmerski kulak 

trafil we mnie, nie w piec: 

tak czy siak, po czyms takim 

wypadalo juz tylko zbiec. 

Farmer ryczal: "Zabij\!'" 

(Niewqtpliwie si\! wsciekl.) 

"Bolszewicki doktorek, 

inteligent, zdrajca i szpieg!" 


Rocznikiem Reader's Digest 

(masywny dosyc tom) 

cisnql tu we mnie, totez 

opuscilem ten dom, 

zwlaszcza ze staruch znowu 

wziql dubelt6wkv w garsc, 

ryczqc: "Spr6buj, wyrodku, 

jeszcze raz tu si\! wkrasc!" 

Choc Rita wyszeptala 

w tej samej chwili: "Wr6c!", 

pozostawalo tylko 

wskoczyc w forda i pruc. 


Wqtpi\!, zebym odwiedzil 

znow t\! gOScinnq wies, 

choc Rita rna prac\! w motelu 

i mieszka osobno gdzies . 

Farmer wciqz czeka, got6w 

zbawic ode mnie kraj 

metodq "lincz" lub przynajmniej 

"donos do FBI". 

Lecz podr6z samochodowa 

wciqz dawny czar rna i szarm: 

ratuje mnie wolnosc slowa 

i unikanie farm . 


ttum. Stanislaw Barariczak 

BOB DYLAN, wlasciwie Robert Allen Zimmerman, urodzony w 1941, amerykanski 
piosenkarz, kompozytor, pocta; tworzy utwory inspirowane muzykq folk, bluesem 
i jazzem. W tw6rczosci literackiej nawiqzuje do poezji beatnik6w, kt6rzy glosili bunt 
przeciw amerykanskiemu stylowi iycia i cywilizacji spoleczenstwa zachodniego. 
Piosenka Koslmar MOlo-Psycho pochodzi z plyty Another Side of Bob Dylan (1964 ). 

114 



~ ~ 

SPRAWIEDLIWOSC, 

~ ~ 

WOLNOSC, 

~ ~ ~ 

ROWNOSC 


Czeslaw Por~bski 

Dlaczego sprawiedliwosc, wolnosc, rownosc? 

Odk&d Rewolucja Francuska w swym hasle zwi&zala ze sob& dwa 
z tytulowych pojec, nie przestaj& one wszystkie budzic zainteresowania 
coraz szerszych kreg6w. R6Zne s& tego powody. Wymienmy niekt6re. 
"R6wnosC" jest zar6wno kategori& opisow&, jak i jednym z gl6wnych 
impuls6w poteznych proces6w socjologicznych, kt6re - m6wiqc bez 
przesady - w wieku XX zmienily spo!eczn& sytuacje calego globu. 
Rozmaicie sie je nazywa i opisuje. W bardzo interesuj&cej diagnozie 
Wiek XX jui minql Ryszard Kapuscinski uzywa terminu "spo!eczenstwo 
masowe". Pisze: "Wczesniej historia nie znala takiego zjawiska, jakim 
stalo sie spoleczenstwo masowe. Narodzilo sie one na przelomie XIX 
i XX wieku C•. . ) Na poczqtku XX wieku nasza planeta byla planetq 
wiesniak6w - ludnosc miast na pocz&tku stulecia nie przekraczala kilku 
procent. Bylismy chlopami i kultura tamtego czasu takze byla kulturq 
wiejskq. Prognozowano, ze rozw6j miast bedzie bardzo wolny. Tym
czasem masowa migracja chlop6w przemienila zupelnie oblicze 
miast." I Dla migruj&cych mas jednym z bardziej pociqgajqcych rys6w 
tego nowego oblicza miast by to zr6wnanie warunk6w zycia, porzucenie 
posledniego miejsca, kt6re wyznaczaty im zasady dawnego porzqdku: 
Stadtluft nie tylko czyni!o wolnym, ale i "r6wnym". 

W wielu krajach, zw!aszcza w tzw. obecnie krajach rozwinietych, 
powstawaniu spoleczenstwa mas owego towarzyszyta rewolucja nauko-

Ryszard Kapukillski, Wiek xx jlli minf{l. "Tygodnik Powszechny", or 1211995, s. 7, 
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wo-techniczna. Dzi~ki niej budowano materialne podstawy nie tylko 
zr6wnania warunk6w zyciowych spoleczefistwa masowego, ale tez ich 
systematycznej poprawy: spoleczenstwo masowe moglo sobie pozwolic 
na ekonomicznq r6wnosc na coraz wyzszym poziomie. Istniejqce dzis 
zr6Znicowania, jezeli Sq postrzegane jako nier6wnosci, tym bardziej 
klujq w oczy, ze cz~sto dane Sq juz techniczne i finansowe warunki ich 
likwidacji. 

Jednym z powod6w politycznej i spolecznej efektywnosci hasla 
r6wnosci Sq najr6zniejsze ulatwienia komunikacyjne, jakie umozliwil 
post~p techniczny . Coraz latwiej samemu "zobaczyC" - bqdi bezposred
nio, b&di za pomoq srodk6w masowego przekazu - jak zyjq inni . Coraz 
latwiej 0 inne informacje umozliwiaj&ce porownanie. Kr6tko m6wi&c: 
postulat r6wnosci powraca tak cz~sto mi~zy innyrru dlatego, ze nier6w
nosci staly si~ bardziej widoczne, a przez to trudniejsze do zniesienia. 

Dostrzeganie nier6wnosci, a w konsekwencji z&danie r6wnosci 
w wielu przypadkach nie byloby mozliwe, gdyby zabraklo odpowied
niego przygotowania. Zlozyla si~ na nie i powszechna, "masowa" 
oswiata, i popularyzacja pewnych idei, w szczeg61nosci idei praw 
czlowieka. Postulat r6wnosci w roznych jego wersjach z pewnosci& 
pojawialby si~ rzadziej, gdyby nie zawieral si~ implicite w tresciach 
propagowanych przez organizacje mi~dzynarodowe, takie jak ONZ czy 
Amnesty International, koscioly i stowarzyszenia religijne czy po
szczeg61ne osoby, oddane idei praw czlowieka. 

W kraju, w ktorym cale pokolenia wyrastaly w t~sknocie za 
"wolnym", "normalnym" swiatem, ir6dla zainteresowania wolnosciq 
S& oczywiscie widoczne. Przemiany ostatnich lat wykazuj&, jak si~ 
wydaje, ze marzenia te trudniej spelnic, niz oczekiwano. Wed lug 
niektorych, zniewolenie si~gn~lo bowiem najglebszych warstw, samych 
podstaw swiadomosci indywidualnej i spolecznej . "Zniewolone umys
ly" nie potrafi& myslec swobodnie nawet teraz. gdy znikn~lo zewn~trz
ne skr~powanie. Oto sytuacja, w jakiej znaleili si~ homines sovietici, 
ktorymi S& wlasciwie wszyscy ci, co zetkn~li si~ z tak zwanym realnym 
socjalizmem. Niejednemu ta ocena nie wyda si~ trafna. Wed lug innego 
stanowiska upadek muru berlifiskiego oznaczal ostateczny kres zniewo
lenia i mieszkaficy krajow postkomunistycznych, przynajmniej w Euro
pie Srodkowej, S& takimi samymi obywatelami wolnego swiata jak jego 
dawniejsi mieszkancy. Nie usiluj&c rozstrzygnqc, czy i dla kogo dar 
wolnosci okazal si~ "darem nieszcz~snym", zauwazmy, ze doswiad
czenia podobne do tych, kt6re staly si~ udzialem homo sovieticus, nie 
Sq obce innym: znane Sq one ws~dzie tam, gdzie w imi~ "prawdziwej 
woJ nOSci", "autentycznego wyzwolenia" czy tez "pozytywnej wolno
sci" dochodzilo do zniewolenia ludzi, ich umysl6w i sumien. 
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Zainteresowanie "sprawiedliwosciq" na naszych szerokosciach geo
graficznych wyptywa po czeSci z tego samego ir6dla co zainteresowanie 
wolnosciq. R6wniez "sprawiedliwosC" stala sie jako "sprawiedliwose 
rewolucyjna", "sprawiedliwosc proletariacka" czy "sprawiedliwose spo
leczna" narzedziem politycznej walki i "ideologicznej" perswazji . Ci , 
kt6rzy mieli do czynienia ze sprawiedliwosciq opatrywanq dodatkowymi 
atrybutami, ze sprawiedliwosciq zdeformowanq, z tym wiekszym zacie
ciem poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co znaczy "sprawiedliwosc tout 
court". Podobnie jak pytali, co znaczy "wolnose tout court". 

Wskazane powody wsp6twystepowania "r6wnosci", "wolnosci" 
i "sprawiedliwosci" w niekt6rych dwudziestowiecznych przejawach zy
cia politycznego i spo!ecznego nie wyczerpujq oczywiscie ich listy. Poza 
koincydencjami wydarzen i proces6w historycznych, rMnych przeciez 
w r6znych epokach i miejscach, lista ta winna obejmowae takze powody 
i racje 0 merytorycznym charakterze. Dzieje teoretycznych rozwazan nad 
"sprawiedliwosciq", "wolnosciq" i "r6wnosciq" wskazujq bowiem na to, 
ze porniedzy tymi pojeciami zachodzi istotny zwi~ek, kt6ry sprawia, i:e 
tak czeste Sq pr6by wzajemnego ich definiowania. 

Rewolucja Francuska i ,justice as fairness" 

Szczeg6lnie wyrainie widoczny jest ten zwiqzek we wsp6tczesnych 
"teoriach" sprawiedliwoSci. 1ako przyk!ady mogq posluzye koncepcja 
sprawiedliwosci jako bezstronnosci (fairness) 10hna Rawlsa i koncepcja 
"sfer sprawiedliwosci" Michaela Walzera. 

1ak wiadorno, teoria sprawiedliwosci 10hna Rawlsa rna dostarczye 
odpowiedzi na pytanie: na czym polega sprawiedliwosc tak zwanej 
bazowej struktury spoleczenstwa, to jest tych instytucji i urzqdzen 
spo!ecznych, kt6re odgrywajq podstawowll role w dzieleniu efekt6w 
spolecznej wsp6lpracy. Odpowiedzi tej poszukujll strony ewentualnej 
umowy spolecznej, na temat kt6rych Rawls zakiada, ze Sq racjonalne 
i znajdujq sie za zas!onq niewiedzy. Rzecz charakterystyczna: owi 
kontrahenci rozpocznq swe rozwazania - jesli tylko Sll rozumni i po
zbawieni wiedzy partykularnej 0 szczeg61ach swego wlasnego po!oze
nia (to jest sens "zas!ony niewiedzy") - od pewnej og6lniejszej 
koncepcji sprawiedliwoSci. Oto jej sformulowanie: 

"Wszelkie spoleczne wartosci - wolnosc i mozliwosci, doch6d 
i bogactwo oraz podstawy szacunku dla samego siebie - majq bye 
r6wno rozdzielone, chyba ze nier6wna dystrybucja jakiejkolwiek (czy 
tez wszystkich) sposr6d tych wartosci jest korzystna dla kazdego."2 

2 John Rawls, Teoria spmwiedliwo.fci, przel. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, 
Warszawa 1994, s. 89. 
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W toku dalszych deJiberacji strony ewentualnej umowy 0 sprawiedliwe 
spoleczenstwo zgodzq sie, ze odejscie od r6wnego podzialu pewnych 
wartosci nie byloby rozumne, gdyz kl6citoby sie z pojmowaniem sensu 
spolecznej wsp6tpracy. Wartosci te nazywa sie zwykle wolnosciami 
politycznymi . Jako pierwszq zasade sprawiedliwosci strony przyjmuj'l 
wiec zasade r6wnosci wolnosci politycznych. Oto ona: 

"Kazda osoba ma miee r6wne prawo do jak najszerszej pod
stawowej wolnosci mozliwej do pogodzenia z podobnq wolnosciq dla 
innych ."3 Klauzula "chyba ze nier6wna dystrybucja wartosci jest 
korzystna dla kazdego" nie stosuje sie wiec do wszystkich wartosci 
powstajqcych jako efekt spotecznej wsp6lpracy, a tylko do wartosci 
ekonomicznych i socjalnych. Odchodzenie od r6wnego podzialu tych 
ostatnich obwarowane jest tez pewnymi wymogami, w kt6rych wzglqd 
na zasadniczq, wyjsciowq r6wnose rna gl6wne znaczenie. Jeden z nich 
nakazuje, by do urzed6w, stanowisk, pozycji itd., kt6re pojawiaj'l sie 
w spoleczenstwie wskutek dopuszczenia nier6wnoSci, wszyscy mieli 
autentycznie r6wny dostep. Wedlug innego warunku ci, kt6rzy w wyniku 
nier6wnego podzialu niekt6rych wartosci znajdq sie w sytuacji najbar
dziej niekorzystnej (chot i tak korzystniejszej niz wtedy, gdyby nier6wny 
podzial nie nastqpil), mieliby bye w pierwszym rzedzie brani pod uwage 
przy ocenie dopuszczalnosci i korzystnosci dalszych nier6wnosci. W re
zultacie druga zasada sprawiedliwosci sktada sie z dw6ch zasad: zasady 
dyferencji i zasady autentycznej r6wnosci szans. W drugim sformulowa
niu (ostateczne jest sfonnulowanie trzecie, uwzgledniajqce zasade spra
wiedliwosci miedzypokoleniowej) uzyskuje ona nastepujqC£\ postae: 

"Urzqdzenie spotecznych i ekonomicznych nier6wnosci winno bye 
takie, by 1. by to z najwiekszq korzysci q dla najmniej uprzywilejowa
nych i zeby 2. nier6wnosci te byly zwiqzane z pozycjami i urzedami 
otwartymi dla wszystkich w warunkach autentycznej r6wnosci moz
liwosci."4 Latwo zauwazye odpowiedniose: pierwsza zasada sprawied
liwosci - zasada r6wnosci wolnosci - odpowiada pierwszemu czlonowi 
hasla Rewolucji Francuskiej - liberte, natomiast w zasadzie drugiej 
zasada autentycznej r6wnosci szans odpowiada ega/ite, zas zasada 
dyferencji - Jraternite. Podkresla to Rawls : "Zasada dyferencji kore
sponduje, jak sie zdaje, z naturalnym sensem braterstwa - mianowicie 
z postulatem niepozqdania wiekszych korzYSci , jezeli nie dzieje sie to 
ku pozytkowi tych, kt6rym powodzi sie gorzej. Rodzina w swej postaci 
idealnej, i czesto w praktyce, jest jednym z miejsc, gdzie zasada 
maksymalizacji sumy korzysci jest odrzucana. Czlonek rodziny nie 
laknie zwykle korzysci , jesli nie jest to dla dobra pozostalych . Ot6z 

'\ Tumie. 
Tumi.e . 
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chec dzia!ania na podstawie zasady dyferencji ma wlasnie takie kon
sekwencje. ,,5 

Wedle zamierzen Rawlsa jego teoria sprawiedliwoki ma bye teoriq 
oddajqcq pluralistyczny charakter wspolczesnych spoleczenstw zachod
nich. Strony zakJadaj'l wiec, ze czlonkowie spoleczenstwa bedq realizo
wali rozne pIany zyciowe i zmierzali do roznych celow. Tym niemniej 
wszyscy w jednakiej mierze bed'l potrzebowae pewnych podstawowych 
dobr, niejako uniwersalnych srodk6w do realizacji wszelkich - jakkol
wiek zroznicowanych - cel6w. Rawls nazywa je dobrami pierwotnymi. 
To wlasnie przez odwotanie sie do indeksu dobr pierwotnych bedzie sie 
dokonywae porownanie polozenia czlonkow spoleczenstwa, niezbedne 
w trakcie stosowania drugiej zasady sprawiedli wosci. 

Tyrania i sfery sprawiedliwosci 

Przeciwko idealowi literalnie pojmowanej r6wnosci mozna pod
niese caty szereg latwo nasuwaj'lcych sie zarzutow - twierdzi Walzer. 
Mozna wiec wykazywae, ze realizacja tego ideatu musialaby bye 
okupiona najdalej posunietym konformizmem spolecznym, a w konsek
wencji zatrat'l wszelkiej spontanicznosci i kreatywnosci. Inna nasuwa
j'lca sie obiekcja: doslownie pojeta r6wnose wymagalaby ustanowienia 
jakiejs wszechwtadnej instancji kontrolnej, kt6ra z koniecznosci pod
dawalaby zycie egalitarnego spoleczenstwa drobiazgowej kontroli; r6w
ose wymagalaby wiec tabe rezygnacji z wolnosci. Najwazniejszy 
z zarzutow podnoszonych przeci w doslownie pojetej rownosci wskazu
je na jej swoist'l samodestrukcyjnosc. Pierwsze zdanie ksi'lzki Walzera 
Spheres of Justice brzmi : "R6wnose literalnie pojeta jest idealem, ktory 
dojrzal do tego, by go zdradzie."6 Wyobrazmy sobie, ze zwolennicy 
tego ideatu pr6buj'l go wcielie w zycie. Szybko okaze sie. ze ktos lepiej 
radzi sobie z zapamietywaniem nazwisk i adresow - zostanie sek
retarzem. Ktos inny okaze sie szczegolnie utalentowanym m6wc'l, ktos 
jeszcze inny dowiedzie swych talentow organizacyjnych. Czyli: prawie 
natychmiast przestanq bye r6wni. Sytuacja bedzie taka sama, jezeli 
literalne pojmowanie r6wnosci ograniczymy na przyklad do rownosci 
ekonomicznej . Gdyby pewnego dnia udalo sie w samo poludnie osi'lg
nqc peln'l rownose ekonomiczn'l, to przy zalozeniu pewnej swobody 
gospodarczej prawdopodobnie juz wieczorem okazaloby sie. ze owa 
pelna rownose nie istnieje. Jednym udaloby sie korzystniej niz innym 
zainwestowae posiadane srodki , inni poniesliby przypadkowe straty. 
jeszcze inni wydaJiby zbyt wiele na natychmiastow'l konsumpcje . 

.\ Tamze. 
• Michael Walzer. Sphere,' of Justi ce. Bw;ic Books. New York 1983. s. Xl. 
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Te i podobne obiekcje nie podwazajq jednak podstawowych intuicji 
moralnych zwiqzanych z idealem r6wnosci - twierdzi Walzer. NajwaZ
niejszy jest bowiem "abolicjonistyczny" aspekt tego idealu. Na og6l 
zqda si~ r6wnosci wtedy, gdy nier6wnosci w podziale jakichs d6br 
prowadzq do tego, ze jedni wlasnie dlatego, iz wladajq tymi dobrami, 
mogq zapanowac nad innymi dobrami . R6wnosci zqda sit: zatem, gdy 
zwalcza sit: niesprawiedliwq dominacj~ czyli tyrani~. 

Z tyraniq mamy do czynienia wtedy, gdy ktos z tytulu wladania 
dobrami jednego rodzaju rosci sobie pretensje do d6br innego rodzaju. 
Najtrafniej istot~ tyranii uchwycil, zdaniem Walzera, Pascal w jednej 
ze swych Mysli . Oto ona: 

Tyrania zasadza si~ na iqdzy panowania, powszechnej i wykraczajqcej poza sw6j 
zakres . Rozmaite stany: ludzie zuchwali duchem, subtelni , rozsqdni, poboini. z kt6
rych kazdy panuje u siebie, ni'! gdzie indziej; niekiedy spotykajq si~ i zuchwaly 
z subtelnym bijq si~ niedorzecznie 0 to, kt6ry b~zie panem drugiego; niedorzecznie, 
panowanie ich jest bowiem odmiennego rodzaju. Nie rozumiejq si~ i blqd ich w tym, 
ze chcq panowac ws~dzie. Tego nie moZe nikt, nawet sila; nie rna zadnej wladzy 
w kr61estwie uczonych ; jest paniq jedynie uczynk6w, nie my~li. Ty ran i a ( ... ) tak 
wi~c ta mowa jest falszywa i tyranska: "Jestem pi~kny, zatem trzeba si~ mnie lckac . 
Jestem silny. zatem trzeba mnie kochac. Jestem ... " 

Tyraniq jest chciec osiqgnqc na jednej drodze to, co moina osiqgnqc jedynie na 
drugiej. Oddajemy rozmaitq powinnosc rozmaitej cnocie; powinnosc milosci - po
wabom; powinno~c I~ku - sile; powinnosc zaufania - wiedzy.' 

Rzecznicy r6wnosci w jej "abolicjonistycznym" sensie zwalczajq 
na og6l nie Pascalowskq tyrani~, lecz jej konsekwencje: sytuacj~, 
w kt6rej dobro ezy tez dobra dajqce tyranskq wladz~ pozostajq we 
wladaniu niewielkiej grupy, monopolizujqcej w ten spos6b wlasciwie 
wszystkie dobra spoleczne. Zlem zasadniczym jest jednak dominacyjny 
charakter jakiegos dobra: to, ze dzi~ki temu dobru mozliwe jest 
zawladnit:cie innymi dobrami. "Dobrze" sytuowani w jednym porzqdku 
d6br Sq - jesli na ten porzqdek skladajq si~ dobra dominujqce - eo ipso 
dobrze sytuowani w innych porzqdkach. I tak na przyklad, jesli dobrami 
dominujqcymi Sq dobra materialne, to osoby najlepiej sytuowane mate
rialnie majq lez szczeg61ny dostt:p do d6br innego rodzaju : do edukacji, 
pozycji w zyciu politycznym, prestiiu etc. 

Jezeli niemozliwa jest r6wnosc literalnie pojmowana, czyli systemy 
prostej r6wnosci, jak je nazywa Walzer, jezeli nie zgodzimy si~ na 
tyrani~ wiodqcq do tego, ze wi~kszosciq d6br dysponuje garstka nielicz
nych, c6i pozostaje? Walzer nazywa rozwiqzanie przez siebie propono
wane systemem zlozonej r6wnosci (complex equality). 

Istota systemu zlozonej r6wnosci pol ega na odrzuceniu tyranii - na 

, Blaise Pascal , Mrili, przel. T. Zelenski (Boy). PAX. Warszawa 1972. s. 112. 
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zasadniczym odrzuceniu mozliwosci przeliczania jednych d6br na inne. 
Poszczeg61ne porzqdki d6br zachowujq dzi~ki temu swoistosc i auto
nomk. W odniesieniu do tych swoistych porzqdk6w d6br obowiqzywac 
tez mUSZq swoiste zasady sprawiedliwosci. Odmienny charakter d6br 
wytwarza wi~c wiele r6znych sfer sprawiedliwosci. Na tym polega 
zasadniczy pluralizm sprawiedliwego spoleczenstwa. lednakZe ani tego, 
co jest dobrem, ani granic sfer sprawiedliwosci, ani wreszcie r6znych 
regul sprawiedliwosci obowiqzujqcych w poszczeg61nych sferach nie da 
si~ ustalic in abstracto, to znaczy tez: w oderwaniu od dotychczaso
wych dziej6w spoleczenstwa. Sfery sprawiedliwosci b~dq r6zne mi~dzy 
innymi dlatego, ze r6zne spoleczenstwa w r6znych epokach r6zne 
rzeczy uznajq za dobre, zle i oboj~tne. Z tego powodu nie jest mozliwe 
sporzqdzenie abstrakcyjnej listy d6br pierwotnych, Rawlsowskich pri
mary goods. Czy cos jest dobrem, jakiego rodzaju dobrem, do jakiej 
sfery nalezqcym dobrem - na wszystkie te pytania mozna sensownie 
odpowiadac tylko w odniesieniu do okreslonego spoleczenstwa. Latwo 
sobie wyobrazic, ze nawet chleb b~dzie w jakims spoleczenstwie nie 
dobrem elementarnym, a dobrem 0 charakterze przede wszystkim 
reJigijnym. D1atego program badawczy RawJsa: ustalmy, jakie zasady 
sprawiedliwosci racjonalne istoty uznalyby za podstaw~ konstrukcji 
bazowej struktury spoleczenstwa, moze miec tylko czysto teoretyczne 
znaczenie. Wlasciwe pytanie nie brzmi : "Co wybralyby istoty racjonal
ne znajdujqce si~ w uniwersalizujqcych warunkach takiego a takiego 
rodzaju? Raczej, co wybralyby jednostki takie jak my, znajdujqce si~ 
w polozeniu takim jak nasze, kt6re trwajq przy pewnej kuJturze 
i gotowe Sq przy niej trwac."8 

Proponowany przez Walzera system zlozonej r6wnosci nie wy
kluczylby monopoJi calkowicie. Zawsze mogloby si~ zdarzyc, ze 
w pewnej okreslonej sferze wi~kszosc d6br przypadlaby nielicznym . 
Monopol ten jednak ze wzgl~du na niewymienialnosc d6br pomi~dzy 
sferami nie podJegalby generalizacji . Mozliwosc pojawienia si~ nad
zwyczajnej jednostki, kt6ra osiqgn~laby najwyzszq, moze nawet mono
po!istycznq, pozycj~ we wszystkich sferach sprawiedliwosci, i to w zgo
dzie z regulami obowiqzujqcymi w tych sferach, uznaje Walzer za 
bardzo malo prawdopodobnq. 

Szczegolny aspekt "wolnosci", "rownosci", "sprawiedliwosci" 

Rozleglosc poJa probJemowego wyznaczonego przez poj~cia "woJ
nosci", "r6wnosci" i "sprawiedJiwoSci" sprawia, ze kazda odnoszqca 

, Michael Walzer, Sphere ..... . , ~ . 5. 
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siv do niego wypowiedi, nawet jesl i przybiera rozmiary calych ksiqzek, 
odnosi siv w istocie do jego wycinka. R6wniez dalsze uwagi tu 
przedstawiane mogq tylko potwierdzic tv regu/v. Doktadniej: chciatbym 
zwr6cic uwagv na rzadziej dostrzegany aspekt tych pojvc. Nazwijmy go 
"aspektem por6wnawczym". Sens tego ostatniego terminu wyjasnijmy 
za pomocq przykladu odnoszqcego siv do pojvcia tolerancji. 

Wedlug jednego z okreslen pojvcia tolerancji (negatywnej) - ,,1stot
ne Sq ( ... ) nastvpujqce dwa czynniki: 
(a) przedmiotem tolerancji jest zjawisko ujemnie oceniane; 
(b) tolerancyjne zachowanie polega na nieprzeszkadzaniu temu zjawis
ku, czyli na braku korygujqcej ingerencji. 

Nietolerancjq bvdzie w tym przypadku korygujqca ingerencja."Y 
Wyobraimy sobie teraz dw6ch pan6w: X i Y, z kt6rych kazdy rna 

dorastajqcego syna. Obaj znajdujq w postvpowaniu swych syn6w Iiczne 
dowody na slusznosc opinii: "mlodosc to wiek trudny ". Obaj tez 
- moze przez wzglqd na niezatarte jeszcze wspomnienia wlasnej 
mlodosci - chq siv zachowac tolerancyjnie. Wybierajq jednak r6zne 
sposoby postvpowania. Pan X, pomimo ze nie podoba mu siv nieregu
larny tryb zycia syna, pozwala na jego powroty 0 r6Znych porach: syn 
korzysta z wlasnego klucza i tak zwanego niekrvpujqcego wejscia, tak 
ze pan X niczego blizszego 0 tych powrotach nie wie. Pan X niezupel
nie tez aprobuje stosunek swego syna do wydatkowania pienivdzy. 
Pomimo to co miesiqc wydziela mu pewnq sumv, kt6rq ten przynaj
mniej w czvsci wydaje - jak pan X moze siv tylko domyslac - na 
przyjemnosci zwiqzane ze swobodnym trybem zycia. Pan Y postvpuje 
inaczej . Dobrze wie, kiedy syn wraca, czasem nawet p6inq nOCq 
otwiera mu drzwi, starannie skrywajqc swojq dezaprobatv. Wie tez 
wszystko 0 wydatkach syna. Nigdy nie odmawia jego pros born, choc 
wolalby, zeby syn nie wydawal pienivdzy na zabawy dyskotekowe 
i plyty z muzykq rockowq; Przypuscmy jeszcze, ze X junior zachowuje 
sie analogicznie jak Y junior: przynajmniej w pewnym okresie obaj 
r6wnie czesto wracajq po p6lnocy, traq tyle sarno pieniedzy w dysko
tekach i kupujq r6wnie wiele plyt z muzykq rockowq. Przypuscmy 
nadto, i.e panowie X i Y jednakowo negatywnie oceniajq nieregularny 
tryb zycia, zabawy dyskotekowe i muzykv rockowq. 1 zapytajmy: kt6ry 
z dw6ch pan6w jest bardziej tolerJneyjny? Potoezne intuicje wskazujq, 
jak sie wydaje, na pana X. Przytoczona definieja kaze wyr6znic pana 
Y . W przeciwienstwie do pana X dajqeego synowi ;,wolnq rekv" pan 
Y swemu synowi "patrzy na rvee" i dlatego rna znaeznie czt;:sciej 
okazje, by spelnic definieyjne wymogi toleraneyjnosei: powstrzymac 

, Ija Lazari-Pawlowska, Je.l'zeze 0 pokeiu !Oterol1c)i, " Sludia Filozoficzne" , nr 1 (254), 
1987, s. 165 . 
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sic od ingerencji, pomimo negatywnej oceny "zjawiska". Nie jest 
naszym zamiarem poszukiwanie rozstrzygniecia tej kwestii . Przyklad 
mial tylko pokazae, ze "tolerancja" rna takZe "aspekt por6wnawczy", 
ze jest "stopniowalna", ze ustalenie, kto jest bardziej tolerancyjny, 
moze nie bye latwe. 

To samo dotyczy "wolnosci", "r6wnoSci" i "sprawiedliwosci". 
Pomijanie tego aspektu w przypadku "wolnosci" i "r6wnosci" moze 
miee ir6dlo w pewnej jezykowej "niewygodzie". Gdy m6wimy "wol
niejszy", skojarzenia jezykowe odsy!ajq nas albo do dziedziny ruchu 
- na przyk!ad: ten samoch6d jest wolniejszy, albo do dziedziny zajee 
kulinarnych - mozna cos piec na nieco "wolniejszym" ogniu, niekt6rzy 
m6wiq nawet, ze ciasto tez moze bye "wolniejsze". W przypadku 
r6wllosci owa "niewygoda" jest jak gdyby jeszcze wieksza: 0 "r6wnych" 
i "r6wniejszych" m6wimy tylko dla dowcipu. "Sprawiedliwose" znacz
nie latwiej dopuszcza stopniowanie. Pomimo jezykowej niedogodnosci 
"por6wnawczy aspekt" wszystkich rozwazanych pojee zas!uguje na 
uwage· 

"Stopnie wolnosci" 

Sposr6d autor6w polskich zagadnienie "stopni wolnosci" szczeg61
nie wyrainie ujql l6zef Maria Bochenski. lego artyku! Poj~cie spote
czenstwa wolnego konczy sie paragrafem zatytuiowanym wlasnie "sto
pnie wolnoSci". Pisze Bochenski: "Odnosimy wrazenie, iz czesto 
zaklada sie, ze wszystkie spo!eczenstwa wol ne posiadajq wolnose 
w tym samym stopniu ( .. . ) Pomimo to, w wolnosci r6znych spo!e
czenstw mozna dostrzec r6znice, a zatem takZe i stopnie." 10 

Teze te poprzedza okreslenie "spo!eczenstwa wolnego". Defioicje 
te osiqga sie w kilku krokach. Najpierw wyjasnia Bochenski pojecie 
jednostki politycznie wolnej: "jednostka jest politycznie wolna w danej 
dziedzinie wtedy i tylko wtedy, gdy nie podlega w tej dziedzinie 
zadnemu autorytetowi deontycznemu"ll. Z kolei nastepujq uwagi oad 
r6Znymi sposobami kwantyfikacji tego okreslenia. Zawierajq sie w nich 
kolejne przyblizenia definicji spo!eczenstwa wolnego. Nie mozna na 
przyk!ad zazqdae, by "spoleczenstwo wolne" by!o spoteczenstwem, 
w kt6rym kazdy jest wolny (politycznie) we wszystkich dziedzinach, 
a to ze wzgledu na r6znice pomiedzy "wolnosciq" a "anarchiq". Nie 
mozna tez zaakceptowac sytuacji, w kt6rej pewien czlonek spo!eczen

10 J6zef M. Boche{lski , Poitcie spo/eczenmv{I wo/nego , w: ten ie, wgi/w i filozofia, PWN, 
Wars zawa 1993, s. 159. 

II Tamie, s. 150. Zob. lei: J6zef M. Bochenski, CO If) jest aulon'lel, w: tenze, Logi/w 
iji/ozoji(l , S. 187- 324. 
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stwa jako jedyny b~dzie wolny we wszystkich dziedzinach (bylby 
dyktatorem). Nie mozna tez nie dostrzegae roznicy pomi~dzy takq 
dziedzinq jak dobieranie sobie wedlug upodobania napoj6w podczas 
sniadania a dziedzinami, w ktorych majq obowiqzywae prawa czlowie
ka, a wi~c dziedzinami istotnymi i nieistotnymi . Wreszcie: nie da si~ 
zaprzeczyc, ze nawet w spoleczenstwie wolnym Sq dwie grupy czlon
k6w tego spoleczenstwa, kt6rzy nie Sq wolni : skazani prawomocnym 
wyrokiem sqdu i pacjenci szpitali psychiatrycznych. Bochenski nazywa 
tych czlonkow spoteczenstwa wolnego "prawnymi wyjqtkami". Ostate
cznie przyjmuje okreslenie: "spoleczenstwo wolne jest spoleczen
stwem, w ktorym wszyscy jego cztonkowie, jesli nie Sq prawnymi wy
jqtkami, Sq wolni we wszystkich dziedzinach istotnych i istnieje przy
najmniej jedna dziedzina, w ktorej zaden z nich nie jest wolny" .12 

Dlaczego pojawiajq si~ "stopnie wolnosci", czyli r6Znice pomi~dzy 
spoleczenstwami wolnymi? Bochenski wskazuje trzy powody: 

1. w r6Znych spoteczenstwach r6Znie interpretuje si~ prawa cztowie
ka, a zatem r6Znie okresla si~ "dziedziny istotne"; 

2. spoteczenstwa r6zniq si~ co do regut okreSlajqcych, kto moze bye 
umieszczony w szpitalu psychiatrycznym; 

3. spoleczenstwa r6Zniq si~ co do zakresu ograniczen w dziedzinach 
nieistotnych ("spoleczenstwo, ktore ogranicza zbyt wiele wolnosci 
nieistotnych, jest mniej wolne niz to, ktore tak nie czyni" 13). 

Wyliczenie to wymaga pewnego komentarza. Najpierw: nie mozna 
zaprzeczye, ze wokot praw cztowieka tOCZq si~ spory interpretacyjne. 
Wydaje si~ jednak, ze kazde "wolne spoteczenstwo" musi respektowac 
pewne "dziedziny istotne" i uznae, ze przebieg ich granic lezy poza 
zasi~giem interpretacyjnych sporow. Nie jest "wolne" spoleczenstwo, 
"jeSli bez sqdu uznaje si~ cztowieka za winnego, albo jesli skazuje si~ 
go na podstawie prawa dziatajqcego wstecz; jesli nakazuje si~ dzieciom, 
by donosity na rodzic6w, przyjaciolom, by zdradzali przyjaciot, zot
nierzom, by stosowali metody barbarzynskie, jesli ludzie poddawani Sq 
torturom bqdi. mordowani, jesli masakruje si~ mniejszosci, bo drazniq 
wi~kszosc lub tyrana" 14. Tak wi~c podziat "dziedzin wolnoSci" na 
istotne i nieistotne naJezatoby raczej zastqpie trojpodzialem: dziedziny 
bezspornie istotne, dziedziny istotne podlegajqce sporom interpretacyj
nym i dziedziny nieistotne. Dzi~k. dziatalnosci instytucji zajmujqcych 
si~ propagowaniem idei praw cztowieka i nadzorowaniem przestrzega
nia tych praw przedziat dowolnosci interpretacyjnej ulega zaw~zeniu . 

12 J6zef M. Bochenski, Pokcie ." s. 158. 
I) Tamie, s. 159. 
14 Isai ah Berlin , Two Cuncepts oj Lihe"" , w: tenie , Four Es.\'{/.\'s Oil Lil)errr, Oxford University 

Press, London-Oxford-New York 1970, s. 166. 
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Nit; mozna jednak twierdzie, ze prawa cztowieka wszedzie rozumie sie 
jednakowo. Ich r6zne rozumienie moze wiec bye powodem wystqpienia 
"stopni wolnosci". 

Druga uwaga dotyczy "prawnych wyjqtk6w". Dla oceny wolnosci 
spoteczenstwa nie jest bez znaczenia, czy reguty okreslajqce, kto moze 
bye umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i osadzony w wiezieniu 
spelniajq wymogi (respective) medycznej i karnej adekwatnosci. Gdy 
tak nie jest. a wiec gdy na przyktad umieszcza sie w szpitalu psychia
trycznym kogos, kto wyznaje politycznie "nieprawomyslne" poghtdy, 
alba gdy kary przewidziane prawem Sq "drakonskie", to znaczy 
ewidentnie nieadekwatne w stosunku do wagi przewinienia bqdi roz
miaru szk6d, w6wczas m6wimy wlasnie , ze dane spoleczenstwo nie jest 
wolne. Nie oznacza to oczywiscie, ze sens owej "adekwatnosci" da sie 
ustalie calkiem precyzyjnie. Prawo, na przyklad, nie bedqc "drakons
kim", moie bye surowe bqdi lagodne i z tego powodu tei mogq sie 
pojawie r6ine "stopnie wolnosci". 

Uwaga kolejna dotyczy dziedzin nieistotnych. Jeden ze sposob6w 
ograniczania wolnosci polega z pewnosciq na mnoieniu reglamentacji 
w dziedzinach nieistotnych. Inny polega na pozornym rozszerzaniu 
zakresu wolnosci. Dochodzi do tego w ten spos6b, ze mnoiy sie liczbe 
dziedzin nieistotnych, pozostawiajqc zainteresowanym swobode decyzji 
w odniesieniu do tych dziedzin. Jeieli liczba tych dziedzin przekroczy 
pewien pr6g i jesli rodzaj decyzji , kt6re zainteresowani bedq musieli 
podejmowae, bedzie dostatecznie banalny, a zarazem absorbujqcy, to 
moie sie zdarzye, ze czlonkowie tak.iego pozornie "swobodniejszego" 
spoleczenstwa zostanq de facto pozbawieni moiliwosci dzialania 
w dziedzinach istotnych. Spoleczenstwo bedzie sie im jawilo jako 
srodowisko stawiajqce nadmierny op6r. Zapewne tego rodzaju ograni
czenie wolnosci mial miedzy innymi na mysli Antoni Kepinski, gdy 
w 1970 roku pisal: "swiat wsp6tczesny stawia nam duiy op6r, jego 
w s p 61 c z y n n i k Ie p k 0 sci jest duiy . Gdy ma sie dzis cos zalatwie, 
zrobie etc., odnosi sie wrazenie, iz poruszamy sie w smole ( ... ) 
zalatwienie drobnej nawet sprawy staje sie trudne, wymaga maksimum 
wysilku , kt6ry nie jest zuiyty na samo dzielo , ale gl6wnie na pokonanie 
oporu srodowiska spolecznego." IS 

Niezaleinie od tego, jak przedstawiajq sie powody, dla kt6rych 
moiemy m6wie 0 r6inych "stopniach wolnosci" wolnych spole
czenstw, otwarta pozostaje kwestia uloienia tych stopni. Kaida pr6ba 
por6wnawczej oceny spoleczenstw r6zniqcych sie co do stopnia wolno
sci bedzie musiata uwzglednie miedzy innymi to, ze nawet dziedziny 

" Antoni K~pillski , Prrjho p.I'rchi(l{rycznei Pro8noz.l' , w : tenie. Rwm irci(/, Wyduwnictwo 
Literackie. Kruk6w 1973, s. 145 
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istotne nie Sq jednakowo wazne. Gdyby precyzYJnleJsze porownania 
mialy bye mozliwe, trzeba by przydae poszczegolnym dziedzinom 
odpowiednie wagi. Konieczne byloby tez rozstrzygnit;cie, jak wywazae 
wzg!t:dem siebie liczbt; czy tez odsetek cztonkow spoteczenstwa z jed
nej strony, a z drugiej strony liczbt; (i wagt;) dziedzin, w ktorych do 
ograniczenia wolnosci dochodzi. 

Stopnie rownosci czyli miary nierownosci 

Niektore kwestie odnoszetce sit; do "porownawczego aspektu" 
wolnosci majet swoje analogony w rozwazaniach ekonomist6w dotyczq
cych rMnych znaczen rownosci wzglt;dnie nier6wnoSci ekonomicznej . 
Rozwazania te wykorzystujet rMne srodki statystyki matematycznej. 
Okazuje sit; wit:C, ze nier6wnosci ekonomiczne, na przyktad podziat 
dochodow, mozna mierzye i porownywae na wiele rMnych sposob6w. 
Przypomnijmy dla przyktadu kilka z nich. 

Bye moze najprostszy spos6b polega na porownaniu krancowych 
wartosci podziat6w, to znaczy najwyzszego i najnizszego poziomu 
dochod6w. StosujetC ten sposob powiemy, ze z dw6ch podziatow ten 
wprowadza wit;kszq nier6wnose , w ktorym r6znica pomit;dzy najwyz
szym a najnizszym poziomem dochod6w jest wit;ksza. Wady takiej 
miary Set oczywiste: jest ona niejako "obojt;tna" na to, co dzieje sit; 
mit;dzy skrajnosciami. Tak wit;c dwa podzialy, z kt6rych jeden "daje" 
dochod 100 jednej dziesiettej ludnosci, a 200 - dziewit;ciu dziesiqtym, 
a drugi daje dochod lOa dziewit;ciu dziesiqtym i 200 jednej dziesiqtej 
ludnosci, miara ta "uzna" za r6wne. 

Aby uwzglt;dnie caty podziat, a nie tylko wartosci skrajne, mozna 
zastosowac "miart;" znanet jako (wzglt;dne) odchylenie srednie: por6w
nac poziom dochodu kazdego czlonka spoleczenstwa ze sredniq do
chodow, zsumowae bezwzglt;dne wartosci wszystkich r6znic i obliczye 
stosunek tej sumy do sumy wszystkich dochodow. I ta miara rna 
zasadniczq wadt;: nie jest wrazliwa na "przesuwanie" dochod6w od 
biedniejszych do bogatszych (i vice versa), jesti tylko jedni i drudzy Sq 
"po tej samej stronie" sredniej. 

Wydobyciu roznic pojawiajqcych sit; w miart; oddatania sit; sredniej 
sluzy uzycie wariancji zamiast odchylenia sredniego: zamiast sumowac 
wartosci bezwzglt;dne roznic pomit;dzy dochOOem kazdego a dochodem 
srednim, podnosimy je do kwadratu (stqd inna nazwa: srednie odchylenie 
kwadratowe). Mankamentem wariancji jest jej uzaleznienie od sredniej. By 
tego mankamentu uniknqc, stosuje sit; w statystyce pierwiastek kwad
ratowy z wariancji, nazywany OOchyleniem standardowym. Rowniez 00
chylenie standardowe moze stuzye jako miara "nier6wnoSci dochod6w". 
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W odpowiedniej literaturze mozna znaleze caly szereg innych 
jeszcze propozycji, takich na przyklad jak propozycja Theila, w kt6rej 
pewnq miare nier6wnosci uzyskuje sie przez odwolanie do znanego 
z teorii informacji pojecia entropii. 1ak wskazuje autor dw6ch mono
grafii poswieconych problematyce ekonomicznych nier6wnosci, Amar
tya Sen, w ciqgu ostatnich dwudziestu lat przyrost publikacji po
swieconych ich miarom mial charakter lawinowy.'6 

Podobna problematyka pojawia sie w badaniach nad miarami 
ub6stwa. '7 Najprostsza miara ub6stwa polega na okresleniu najpierw 
poziomu ub6stwa, a nastepnie policzeniu tych, kt6rzy znajdujq sie 
ponizej tego progu. Wskaznikiem ub6stwa jest stosunek tak ustalonej 
liczby ubogich do calej populacji. Ta miara ub6stwa nie uwzglednia 
waznych dla zasadnosci oceny aspekt6w: tego, ze bardzo rMne mogq 
bye sytuacje (i proporcje) tych, kt6rzy znajdujq sie tuz ponizej progu 
ub6stwa, i tych, kt6rzy Sq od niego bardzo oddaleni; miara ta nie 
uwzglednia tego, ze podzial dochod6w moze takZe wsr6d ubogich bye 
bardzo nier6wny. Inny spos6b mierzenia ub6stwa polega na ustaleniu, 
jaki dodatkowy doch6d bylby potrzebny, by kazdy ubogi wzni6sl sie 
ponad pr6g ub6stwa. Wskaznikiem ub6stwa jest wedle tej propozycji 
doch6d potrzebny, by zniknela sfera ub6stwa. Wadq tej miary jest to, 
ze 6w sredni dodatkowy doch6d konieczny do przekroczenia progu 
ub6stwa nie uwzglednia liczby ubogich. Widae wiec, ze nalezy przyjqe 
jakqs innq, bardziej skomplikowanq miare. 

Przytoczone przyklady zaledwie wskazujq kierunek intensywnych 
badan i dyskusji ekonomicznych. Warto dodae , ze w dyskusjach tych 
ekonomisci raz po raz poruszajq problematyke. kt6ra do niedawna byla 
gl6wnie domenq zainteresowania filozof6w. Bardzo czesto przyjmowa
ne przez ekonomist6w zalozenie, ze "walutq", w kt6rej ma sie dokonae 
oszacowania r6wnosci bqdz nier6wnosei, powinna bye "uzyteeznosC", 
a nie po prostu doeh6d ezy wiqzki towar6w, kt6re 6w doeh6d udostep
nia, prowadzi do badan nad rMnymi wersjami utylitaryzmu. 

Szeroko dyskutowana wsr6d ekonomist6w jest tez propozyeja 
Rawlsa, by OWq "walutq przeliezeniowq" byly dobra pierwotne. Cyto
wany Amartya Sen zwraea uwage na to, ze r6wnose pod wzgledem 
primary goods moze ise w parze z daleko posunietym zr6znieowaniem 
co do rzeezywistyeh mozliwosei funkejonowania w spoleczenstwie, 
i proponuje, by tq "walutq" byly wlasnie owe rzeczywiste mozliwosei 
czy, jak mowi, freedoms. 

Gdy pr6buje sie dokladniej okreslie, na czym ten zakres rzeezywis

" Zob. Amanya Sen, 0" Economic Inequ{l/i"', Clarendon Press, Oxford 1973 oraz lenze, 
I/l el/un/itl' ReeXflmined, Clarendon Press , Oxford 1992. 

Amarlya Sen , Il1equality Reexllmil1ed. rozdz. 7, S. 102-116. 
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cie r6wnych mozliwoSci rna polegac, pojawlaH. sie dalsze kwestie. 
Jednq z nich jest: na ile nalezy uwzgledniac r6Znice potencjalu tw6r
czego osobnik6w, kt6rym z jakichs powod6w chce sie stworzyc r6wne 
mozliwosci. Ta sarna ilosc primary goods jednemu moze pozwolic na 
realizacje calego tego potencjalu, drugiemu na realizacje tylko niewiel
kiej czqstki. Wyglqda wive na to, ze w takiej sytuacji r6wnosc pod 
jednym wzgledem z koniecznosci pociqga nier6wnosc pod innym. 

Stopnie sprawiedliwosci 

Ze da sie m6wic 0 stopniach sprawiedliwosci, widac, jesli nawet 
ograniczymy sie tylko do dw6ch wspomnianych wczesniej "teorii 
sprawiedliwosci". Co prawda, mozna zrazu odniesc wrazenie, ze 
Walzer tak dobitnie podkreslajqcy "niewsp6lmiernosc" r6Znych histo
rycznie uksztahowanych sposob6w rozumienia d6br i sfer sprawiedli
wosci musi opowiadac sie z koniecznosci za niepor6wnywalnosciq 
spoleczeiistw pod wzgledem sprawiedliwosci mechanizm6w dystrybu
cyjnych . Nawet gdyby sie zgodzic z tym, ze spoleczenstwa uksztal
towane w r6Znych epokach i w bardzo odleglych kulturach Sq istotnie 
niepor6wnywalne, pozostaje mozliwosc por6wnywania r6znych stan6w 
tego samego spoleczeiistwa. I z tej mozliwoSci Walzer istotnie korzysta, 
gdy majqc na mysli wsp6tczesne spoleczeiistwa zapisuje na ich korzysc 
to, ze stan spolecznej swiadomosci pozwala zr6znicowac coraz to nowe 
sfery sprawiedliwosci, bo ludzie wsp6tczesni dostrzegajq istotne swois
tosci d6br pewnego rodzaju. W opinii tej zawiera sie wiec implicite 
ocena: spoleczeiistwo, kt6re adekwatniej ujmuje zr6Znicowanie d6br, 
rna wieksze szanse na to, ze bvdzie sprawiedliwe. To zas, kt6re 
odpowiednio dostosowuje reguly sprawiedliwoSci obowiqzujqce w co
raz liczniejszych sferach sprawiedliwosci, j est sprawiedliwsze. 
Ocena ta rna pewien szerszy kontekst: Walzer w owym mnozeniu "sfer 
sprawiedliwosci" dostrzega jednq z metod zapobiegania pojawianiu sie 
rezim6w totalitarnych. Gdy swiadomosc wzajemnej "niepodleglosci" 
r6Znych sfer sprawiedliwosci jest ugruntowana, pojawienie sie jedne
go osrodka dyspozycyjnego zawiadujqcego dystrybucjq d6br wszel
kiego rodzaju jest mniej prawdopodobne. Tak wiec spoleczen
stwo sprawiedliwsze jest eo ipso lepiej zabezpieczone przed utratq 
wolnosci. 

Mozna przypuszczac, ze pomimo zasadniczej "niewymienialnosci " 
d6br nalezqcych w systemie "zlozonej r6wnosci" do odmiennych sfer 
sprawiedliwosci zar6wno dobra w ramach tej samej sfery, jak i sfery 
pomivdzy sobq r6Znilyby sie stopniem waznoSci. Gdyby wiec orzecz
nikowi "sprawiedliwszy" miala w Walzerowskiej teorii przyslugiwac 
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wieksza precyzja, uwzglednienie "wag" dobr i sfer okazaloby sie 
niezbedne. 

Orzecznik "sprawiedliwszy" znajduje tez zastosowanie w teorii 
Rawlsa, I tak na przyktad spoleczenstwa mogq bye mniej lub bardziej 
sprawiedliwe ze wzgledu na pierwszq zasade sprawiedliwosci. Rawls 
przewiduje mianowicie mozliwose ograniczenia wolnosci ze wzgledu 
na niq samq. To znaczy ograniczenia wolnosci Sq dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy majq na celu petnie wolnosci tych, ktorych dotykajq. 
Spoleczenstwo, w ktorym mniej jest powodow ograniczen niz w innym, 
bedzie oczywiscie sprawiedliwsze, choe nie calkiem sprawiedliwe. 
Mozna tez sqdzie, ze Rawls zgodzilby sie, ze spoleczenstwo, w ktorym 
nie tylko "bazowa struktura", ale tez inne struktury Sq sprawiedliwe, 
jest sprawiedliwsze niz to, ktore wykazuje sprawiedliwose jedynie 
struktury bazowej , Co prawda Rawls daje wyraz wiary w swoistq moc 
wychowawczq struktury bazowej. Moc ta w roznych okolicznosciach 
moze jednak de facto wywotae r6Zne skutki. 

* * * 
Z jednej strony pojecia wolnosci, rownosci i sprawiedliwosci byly 

i Sq bardzo waznym skladnikiem haset i programow politycznych 
propagowanych przez rozne obozy polityczne. Jako takie wykazujq 
olbrzymiq efektywnose perswazyjn'l. Z drugiej jednak strony otwierajq 
one dostep do skomplikowanych struktur myslowych intensywnie ba
danych na terenie nie tylko filozofii, ale tez r6Znych dyscyplin szcze
golowych, z ktorych wiele nalezy do szeroko rozumianej ekonomii . Jest 
rzecz'l godn'l podkreslenia, ze miedzy innymi za spraWq zainteresowa
nia, jakie powszechnie wywotato dzieto Rawlsa, dochodzi do rzeczywi
stej wspolpracy przedstawicieli tych roznych dyscyplin. Jej efektem jest 
nie tylko poszerzenie na przyklad filozoficznych horyzontow ekonomis
tow bqdi ekonomicznych horyzontow filozofow, ale tez wytyezenie 
nowej dzialki na polu tak zwanej "filozofii stosowanej". W niektorych 
krajach nie dziwi zasieganie u filozofow jako ekspertow opinii na 
przyklad w sprawach polityki zatrudnienia, na temat stosunku do 
mniejszosci bqdi systemu opieki i pomoey spolecznej. Filozof-ekspert 
nie jest co prawda filozofem-kr6Iem, ale jest na rynku pracy bardziej 
poszukiwany . 

CZESLAW POREBSKI, ur. 1945, dr hab., wykladowca filozofii Akademii Ekono
micznej w Krakowie. Wydal m.in. UmOWQ spo/ecmQ IV .fwierle leorii decyzji ( 1986), 
Na przyklad Szwajcarzy... (1994), Polish Value Theory (1996). 
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TEMATY I REFLEKSJE 

MEDIA I KONFLIKTY 

W KULTURZE 


Henryk Woiniakowski 

1. Istnieje obiegowe przekonanie, te kultura wsp6lczesna rozdarta jest 
g/f;bokim konfliktem. Biegunami konfliktu S<l: z jednej strony kultura masowa 
ezyli "niska". odwoluj<lea sie do elementarnyeh bodte6w, ulatwiona, uprosz
ezona i odtw6reza, bed <lea przedmiotem biernej konsumpeji i jalowej delektacji, 
z drugiej zas kultura elitarna ezyli "wysoka", oryginalna i tw6reza. tr .. dna, 
kwestionuj<lea oezywistosci - i nieustannie zagrotona przez te pierwsz<l. Temu 
obiegowemu przekonaniu towarzyszy nast<;pne, mianowieie te podstawowym 
terenem konfliktu S<l srodki komunikaeji spoleeznej ezyli media, zwlaszeza 
media masowe, a wiee nade wszystko telewizja, kt6rej wewnetrzna logika 
narzuea preferowanie kultury niskiej kosztem wysokiej, ezyni<le z niej oret, za 
pomOC<l kt6rego eywilizaeja zaehodnia, ezy tego ehee ezy nie, dokonuje 
stopniowej kulturowej samoamputaeji. 

Czy tak rzeezywiScie jest? Czy konflikt pomiedzy kultur<l elitarn<l a masow<l 
- ezy tet "wysok<l" a "nisk<l" (nawet jesli te pary poj<;c nie S<l odpowiednio 
totsame) - dominuje nad pejzazem kultury dzisiejszej. zwlaszeza widzianej 
poprzez media? Jeteli potraktujemy kulture jako symboJiezne srodowisko 
ezlowieka, ezy tet zbi6r wytwor6w owego srodowiska, to natyehmiast spo
strzei.emy, te ten zbi6r jest pelen wewn<;trznyeh napic;c i konflikt6w, kt6re 
jednak nie ukladaj<l si<; wzdlut jakiegos pojedynezego wektora. Motna wymie
nic ealy szereg - albo raezej szeregi - podzbior6w tego kulturowego uniwersum, 
pomi<;dzy kt6rymi zaehodz<l wewnetrzne napic;cia. I tak, dla przykladu, wymien
my: kulturc; laiek<l i ehrzeSeijansk<l; kosmopolityezn<l i narodow<l; awangardow<l 
i tradyeyjn<l; techniczn<l (Iub raezej technokratyezn<l) i humanistyezn<l; pisan<l 
i obrazkow<l; bezinteresown<l i slutebn<l; liberaln<l i autorytarn<l; kultur<; gry 
i kultur<; powagi; kulture "Luzu" i kultur<; ..Frondy" itd . Przeeiwstawienia takie 
motna by mnotyc, nigdy jednak nie b<;dzie tak, teby dalo sie z ieh pomoq 
wykreslic jedn<l linie, dziel<lq swiat kultury na dwie skonfliktowane ez<;Sci. 
Kontlikt6w, napi<;6 jest w owym swieeie wiele i przebiegaj<l one po r6tnyeh 
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osiach. Kultura w wielkiej mierze tymi napieciami sie iywi . one zapewniajil jej 
tw6rczil dynamike. Patrzilc z tej perspektywy. nie widac zatem jakiegos 
zasadniczego pekniecia. elementarnego konfliktu. kt6ry bylby bazil dla wszyst
kich innych. i - niewiltpliwie realny - konflikt pomiedzy tym. co masowe. 
a tym. co elitame, r6wniei tej funkcji nie pelni. Czy to oznacza. ie w istocie 
nie istnieje iaden dominujilcy i fundamentalny konflikt w kulturze. ze szczeg61
nil wyrazistoSciil widoczny w mediach? Zanim wr6ce do tego pytania. chcial
bym rozwaiyc kilka innych kwestii. 

2. leieli kultura jest sferil znak6w i znaczen czy. inaczej m6wiilc. sens6w. to 
jej odniesienie do dziedziny srodk6w przekazu rna charakter konstytutywny. 
Znak bowiem nie istnieje faktycznie poza sytuacj'! jego odbioru . Istnieje jakis 
materialny substrat znaku - okreslonego ksztaltu plama farby drukarskiej na 
papierze. fale elektromagnetyczne czy drgania akustyczne. Ale znak staje sie 
w pelni znakiem wtedy. gdy jest przekazywany i odbierany. Moina zatem 
powiedziec. ie znak jako taki. a wiec kultura - tylko w wyniku abstrakcji 
umyslowej daje sie oddzielic od medium. z kt6rym w rzeczywistosci pozostaje 
trwale zrosnieta. Moina wiec ograniczye zakres slawnej formuly Marshalla 
McLuhana. wedle kt6rej "srodek przekazu jest przekazem". bowiem stronica 
Platona pozostanie stronicil Platona bez wzgledu na to, czy bedzie wyryta 
w kamieniu. spisana na papirusie czy przeczytana przez spikera CNN. Trese 
Platonskiego przekazu niczego na tych formach nie zyska ani nie straci. 

3. leieli kultura jest srodowiskiem symbolicznym czlowieka. to pojawia sie 
pytanie. jaki wplyw na ksztaltowanie tego srodowiska rna nasze wyobraienie 
o nas samych. Sp6jrzmy na to najbardziej pods taw owe pytanie antro
pologiczne. bo na jego przykladzie dobrze widae. jak waine mogil bye 
rozstrzygniecia filozoficzne dla iycia codziennego. Ot6i jezeli uznajemy, ie 
istnieje cos takiego jak natura ludzka i jakis trwaly. niezmienny w niej element, 
alba jesli wierzymy. ze istnieje dusza niesmiertelna - ze ona jest tym czyn
nikiem nieusuwalnym. jednym slowem, jezeli w naszym przekonaniu osoba 
ludzka jest w swojej istocie niezalezna od swej sytuacji. to kultura i media majil 
znaczenie wielkie, ale jednak nie one konstytuujil osobe; mog'! wplywae na jej 
uksztalowanie. ale ostatecznie czlowiek jest od nich zasadniczo niezalezny. 
lezeli jednak - jak to sie przedstawia w r6znych nowozytnych filozofiach , 
takich jak marksizm, strukturalizm czy niekt6re wersje egzystencjalizmu - czlo
wiek istnieje tylko w sytuacji. jezeli jest produktem stosunk6w spolecznych albo 
innych w pelni determinujilcych go czynnik6w. to w6wczas kultura i media 
uzyskujil znaczenie fundamentalne , bowiem to kultura staje sie czyms wobec 
czlowieka pierwotnym. czyms. od czego w pelni czlowiek zaleiy. co go 
ostatecznie determinuje. Wyznawcy takich antropologii czasem bedil zabiegae 
o stworzenie jak najdoskonalszych warunk6w dla tw6rczej ekspresji, kiedy 
indziej jednak bedil pragne1i uczynie z kultury narzedzie tworzenia nowego 
czlowieka. a skutki takich usi/owan znamy. Na gruncie obu tych antropologii 
pojawiajil sie, r6znie motywowane, ograniczenia dla kUltury. Ci, co uwazajil 
czlowieka za (w swej istocie) niezaleznego od kultury, mogil jil lekcewaiye Uak 

131 



HENRYK WOZNIAKOWSKI 

mistycy r6Znych tradycji, dla kt6rych wa.zna jest jedynie pionowa komunikacja 
czlowieka z Bogiem), kiedy indziej zaS mogq zabiegac 0 podporzqdkowanie 
kultury i medi6w wyzszemu celowi, bowiem nielatwo bedq sobie przyswajae 
koncepcje autonomii kUltury. Traktujqc jednak powaznie sprawc godnoSci 
czlowieka, nie bedq nigdy traktowac kultury jako instrumentu jedynie dla 
stworzenia nowego czlowieka czy nowego swiata. Tak wicc ci, CO uwazajq, ze 
w czlowieku jest cos od kultury niezaleznego, stanowiq zdecydowanie mniejsze 
zagrozenie dla wolnoSci kultury i woJnoSci srodk6w przekazu niz rozmaitej 
proweniencji "antropologiczni kulturalisci". 

4. Zar6wno jednak ci, co wielUl w nieskonczonq plastycznose czlowieka, a nie 
majq totalitarnego temperamentu, jak i ci, kt6rzy ufajq w istnienie jakiegos 
niezdeterminowanego jqdra osoby (pierwszych nazwijmy dJa skr6tu "kuJturalis
tami" , drugich - "personalistami") spotkac siC mogq na gruncie edukacji w sensie 
cywilizowania czlowieka. Trudno nie uznae, ze srodowisko odgrywa zasadniczq 
role w procesie wychowawczym - i w zwiqzku z tym mozna sie domagac od os6b 
odpowiedzialnych za media, zeby braly to kryterium pod uwagc, adresujqc sw6j 
przekaz do wszystkich czy do poszczeg6lnych grup sluchaczy. Jezeli cywilizowa
nie polega gl6wnie na redukcji przemocy - to media winny zabiegae 0 to, by 
przynajmniej nie przymnazae bodic6w do upowszechniania gwaltu, a raczej 
przeciwnie, oddzialywac wlasciwymi sobie srodkami na rzecz pokoju w rodzinie, 
w spoleczenstwie narodowym czy mi~zynarodowym. Pisal 0 tym z wielkq 
prostotq Sir Karl Popper w swoim ostatnim eseju, niedawno przedrukowanym 
przez wroclawskq "OdrC". Dzis jednak takie wezwanie zdaje siC brzmiec naiwnie, 
po pierwsze bowiem zaklada zgode co do powszechnego kryterium dobra i zla, 
po wt6re zas abstrahuje od logiki przekazu i jego organizacji . Logika ta bowiem 
jest taka, ze media, a scisle biorqc telewizja - bo do tego najpotezniejszego srodka 
wszedzie na swiecie jest najwiccej dezyderat6w - Sq uzaleznione od rynku 
i dzialajq pod dyktando tak zwanej "oglqdalnosci", co nie sprzyja na og61 
promowaniu trdci edukacyjnych. Dotyczy to zwlaszcza telewizji komercyjnej, 
kt6rej produktem, jak slusznie zauwazono, nie jest program, lecz publicznosc, 
kt6rq telewizja komercyjna sprzedaje reklamodawcy. To sarno w znacznej mierze 
dotyczy prasy populamej. Oczywiscie nie znaczy to, ze nie rna na rynku nisz dla 
dzialalnosci edukacyjnej czy - szerzej biorqc - kszta!cqcej za posredniCtwem 
medi6w, a moz!iwej do prowadzenia w oparciu 0 prawa rynku. Takie nisze Sf! 
- ale "wielkim" mediom, w kt6rych Sf! wielkie pieniqdze, trudno w nich dzialae. 

5. ezy zatem kultura "wyzsza" nieuchronnie przegrywa z "nizszq" w me
diach - jak glosi obiegowy sqd? I czy w og61e toczy siC pomicdzy nimi wojna 
na smierc i zycie? Nie, nie rna takiego konfliktu. Po pierwsze bowiem - istnieje, 
zwlaszcza w Europie, telewizja publiczna, czcSciowo wolna od presji rynkowej. 
Jest czcsto krytykowana i na takq krytyke zasluguje - jak wszelkie instytucje 
publiczne choruje na biurokratyczne przerosty, podlega presjom politycznym 
i nigdy nie dostarcza nam tego, czego po niej w danej chwili oczekujemy. 
Niemniej istnienie jej, wbrew radykalnym libertarianom, daje sie obronic taki.e 
w oparciu 0 zasady liberalne. Ot6z wbrew pozorom moze ona bye bardziej 
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demokratyczna od telewizji komercyjnej. Ta ostatnia bowiem, dqZqC - co zupelnie 
dla niej naturalne - do maksymalizacji widowni w katdym pasmie czasu, szatkuje 
jq na okreslone transze i tak zwane "ambitniejsze" programy wyrzuca na 
marginesy okresu nadawania, zawsze poza "dobry" czas antenowy. W ten spos6b 
pozbawia dostepu do nich wiele os6b, kt6re w "zlym" czasie po prostu telewizji 
oglqdac nie mogq. Telewizja publiczna moZe bardziej demokratycznie (jezeli 
przez demokracje rozumiec przede wszystkim r6wnosc szans) traktowac SWq 
widownie, gwarantujqc obywateJom r6wny dostep do kultury oraz informacji. 

Ponadto telewizja poprzez swe programy kulturalne wplywa na ozywienie 
innych form uczestnictwa w kulturze wysokiej. Zjawisko to, widoczne wyraznie 
na Zachodzie, u nas wystepuje jeszcze slabo. Empiryczne dane dowodzq jednak, 
ze znaczny wzrost iloSci wizyt w muzeach, turystyki kulturalnej a nawet 
czytelnictwa w niekt6rych sektorach zawdzieczac nalezy promocji kultury 
poprLez telewizje. Programy 0 ksiqzkach prowadzone przez Bernarda Pivota 
w telewizji francuskiej czy przez Marcela Reicha Ranickiego w niemieckiej 
przyciqgajq miliony widz6w i powodujq, ze dana ksiqzka staje sie bestsellerem. 
Jest wiec pewna dwoistosc w stosunku telewizji do kultury "wysokiej": z jednej 
strony telewizja nie ma dla niej wiele miejsca i statystycznie przewaza oferta 
kulturalnie blaha, najlagodniej m6wi qc; z drugiej wszakze bywa skutecznym 
promotorem i mecenasem tej kultury. Od demokracji jako takiej mecenatu 
wymagac sie nie da: czyz Iud kiedykolwiek zgodzilby sie finansowac freski 
w Sykstynie lub czy przyznalby Makiawelowi stypendium na pisanie Ksil:cia? 
Dzis, obok pans twa, samorzqdu i mecenatu prywatnego, funkcje mecenasa 
- przynajmniej w niekt6rych dziedzinach - pelni do pewnego stopnia telewizja. 

6. Istnieje natomiast inny istotny konflikt w kulturze, kt6ry ma r6wniez 
intymny zwiqzek z nowoczesnymi mediami, ich wewnetrznq logikq, dynamikq, 
organizacjq. Ot6i. nie ma kultury bez kontemplacji (natury, treki wewnetrznych, 
dziel sztuki). Tymczasem media, zwlaszcza takie jak telewizja czy Internet. Sq 
przeciwienstwem kontemplacji - Sq czystq alteracjq (by odwolac sie do terminu 
Ortegi) - to jest atakujq nas nieprzerwanym strumieniem informacji i obraz6w. 
Trudno sie przed tym atakiem obronic, trudno znaleic sile woli, by wylqczyc 
odbiomik i zastanowic sie nad tym, co zostalo obejrzane. Raczej przeciwnie: 
pomnammy atak wrazen, przeskakujqc z jednego programu na drugi. Niektorzy 
idq jeszcze daJej i instalujq program pozwalajqcy na r6wnoczesny odbi6r kilku 
czy wszystkich dostepnych programow na podzielonym na male kratki ekranie. 
lednym slowem logika wsp6lczesnych medi6w jest antykontemplacyjna - juz 
Hegel oskari.al 0 to prase, od jego czas6w sprawy zaszly 0 wiele dalej. 

Obok zdolnoki do kontemplacji kolejnq cechq ludzkq 0 podstawowym 
znaczeniu kulturotw6rczym jest poczucie tozsamosci. Tozsamosc w sensie 
kulturowym i historycznym jest r6wniez silnie atakowana przez informacyjnq 
i kulturowq nawalnice, przede wszystkim za posrednictwem wielkich medi6w. 
OczywiScie nie chcialbym, zeby ta konstatacja brzmiala jak modny od czas6w 
romantycznych banalny antycywilizacyjny katastrofizm. Traktujmy jq po prostu 
jako chlodne stwierdzenie faktu. 

lezeli nie ma juz kontemplacji, tylko czysta alteracja, i jezeli mamy 
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problemy z tozsamoscil\ - to znaczy, i.e wpadamy w sidla chaosu. A chaos to 
przeciwienstwo kultury - chaos jest bazl\ dla antykultury czy tel. kontrkultury. 

7. W paradygmacie kultury nowozytnej zawiera sil; wl\tek racjonalistyczny, 
humanistyczno-oswieceniowy i wl\tek chrzeScijanski. Te dwa wl\tki Sl\ w stalym 
napil;ciu, nadajl\c kulturze Zachodu jej wspaniall\ dynamikt;:. Natomiast dzisiej
sza kontrkultura wydaje sit;: miee trzy r6zne oblicza: dla uproszczenia nazwt;: je 
totalitarnym, gnostyckim i postmodernistycznym. Wszystkie trzy Sil pr6b'l 
odpowiedzi na sytuacjt;: chaosu. Kontrkulturt;: totalitarnl\ juz poznalismy i ponie
kl\d przezwyciezylismy. To byllad, kt6rego hierarchie i warrosci staly w jawnej 
sprzecznosci wobec tego, co traktowano jako pozytywny dorobek Zachodu. 
Kontrkultura gnostycka towarzyszy kulturze jak cien. Ona r6wniez proponuje 
pewien lad - taki , kt6ry znosi napiecie miedzy wiedzl\ i wiarl\: te pokusl; 
odnajdujemy dzis w r6znych wcieleniach New Age'u . Wreszcie postmodernizm. 
w jego ideologicznej postaci bt;:dl\cy po prostu akceptacjl\ chaosu jako najwyz
szego wyrazu wolnosci, odm.:cajl\cy wszelki kanon i normt;: w kai.dej dziedzinie 
jako zniewolenie. Tak wit;:c fundamentalny konflikt dzisiejszy wydaje sit;: nie 
tyle konfliktem dwu kultur - wysokiej i niskiej, elitarnej i masowej, lecz przede 
wszystkim konfliktem kultury i kontrkultury w jej obecnych postaciach. A 10
gika wewnt;:trzna wielkich medi6w - zwlaszcza telewizji - wydaje sit;: poniekl\d 
sprzyjae chaosowi , oswajac go, czynie przyjemnym i atrakcyjnym, jak atrakcyj
na bywa estetyka videoclipu . 

8. Jednl\ z odpowiedzi na zagroi.enie chaosem, a wit;:c antykulturl\, od
powiedzil\ wartl\namyslu, jest idea powszechnej komunikacji. Podstawowym 
narzt;:dziem tej idei jest Internet, ale takze nowe, frapujl\ce wynalazki po
zwalajl\ce na interaktywne obcowanie z innymi mediami, zwlaszcza radiem 
i telewizjl\. Idea ta staje sit;: sui generis utopijnl\ ideologil\, jdli przez ideologit;: 
rozumiec receptt;: na wszelkie zlo swiata. Powiada ona, ze wszyscy zamiesz
kamy wkr6tce w jednej wsp61nej przestrzeni informacyjnej i ze to bt;:dzie nasz 
dom, w kt6rym bt;:dziemy sobie braemi i siostrami. Dzit;:ki fenomenalnej 
dostl;pnoSci wszelkiej informacji i komunikat6w zrealizuje sit;: troisty ideal 
rewolucji francuskiej. Krytycy powiadajl\ jednak, ze to utopia i ze nie znamy 
jeszcze lucyferycznej mocy, jakl\ objawie moze ten wynalazek. Jedno wydaje sie 
pewne: Internet, podobnie jak inne media, powoduje wzrost obcowania z rzeczy
wistoscil\ zaposredniczonl\, a spadek bezposredniego obcowania z ludzmi, z przy
rodl\ czy dzielami kultury - jednym slowem z rzeczywistoscil\. Za wszystko 
trzeba placie. Nowoczesne media obdarzyly nas boskl\ mOCl\: widzenia na 
odleglok Ale wiemy, kto w Ksit;:dze Rodzaju wypowiedzial pokuse: bt;:dziecie 
jako bogowie. Jest zapewne jakuS granica, kt6rej nie mozna przekroczye od
dalajl\c sit;: od rzeczywistosci. Utrata rozeznania, co jest rzeczywistosci'l, a co 
pozorem, zdarza sit;: dzieciom - czasem z tragicznymi skutkami. Miejmy nadziejt;:, 
ze nie zdarzy sit;: nam, czasami nazbyt zdolnym uczniom czarnoksieznika. 

HENRYK WOZNIAKOWSKI, ur. 1949, publicysta, tlumacz, czlonek redakcji 
"Znaku". 
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,/ ,/ 

CIEN JASKOLKI, 

,/ 

CIEN MUCHY 


- Tylko nie Siopena, tylko nie Siopena. 

dziecko Waldka' 

Ryszard Przybylski, CIEN JASK6LKI. 

ESEJ 0 MYSLACH CHOPINA, 

Wydawnictwo Znak, Krak6w 1995, 5S. 287 

Fryderyk Chopin, etatowy, eksportowy nasz geniusz ("jedyny przed Luto
slawskim", jak to sie teraz m6wi), czczony i wykorzystywany na wszystkie 
moiliwe sposoby, co piec lat zameczany przez uczestnik6w Konkursu jego 
imienia (majllcych pono dochodzic "istoty styJu szopenowskiego", chat nikt jui 
nie wie, co by to takiego mialo bye); Chopin spiewany przez Krystyne 
Giiowskll; Chopin towarzyszllcy pogrzebom znamienitych Osobistosci; Chopin 
w I:..azienkach, pod wierzbll siedzi, a jego wlos rozwiany ("uczesz sie, bo 
wygilidasz jak ten Szopyn" - strofowano mie za mlodu); Chopin - synonim 
znienawidzonej (zwlaszcza w szkolach) "muzyki powainej"; Chopin na pudel
ku papieros6w i na butelce od w6dki; Chopin pozujllcy do "kontrowersyjnej 
statuetki Fryderyka"; Chopin pokryty grubll warstwll (patriotycznych zwlasz
cza) komunal6w - sto piecdziesillt lat po smierci kompozytora dorobek jego stal 
sie (by uiyc specyficznej terminologii Ryszarda Przybylskiego) kulturowym 
"wyciruchem", czyms w rodzaju zjawiska atmosferycznego, z kt6rym kaidy 
predzej czy p6Zniej bedzie musial sie zetknllc. W tej chopinowskiej wszechobec
nOSci nie tylko rozmywa sie to, co - za Karolem Szymanowskim - sklonny jestem 
nazwac "przedziwnll magill" jego muzyki; zatraca sie tei on sam, iywy 
(niegdys) czlowiek, autor tego wszystkiego. 

, M. Bialoszewski, Cytaty, w: Donor:,' rzeczywisru§ci, Wruozawa 1989, s. 7. 
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Wobec istnienia kilkudziesieciu, mniej lub bardziej naukowo udokumen
towanych, popularyzatorskich bqdi plotkarskich biografii Chopina zdumiewa 
fakt, iz bodaj tylko trzykrotnie odwazono si~ - jak to sformulowal Jaroslaw 
[waszkiewicz - "zajrzec do srodka jego duszy", nie odwolujqc sir: do spuScizny 
muzyczoej, lecz do pOlOstawionych przez kompozytora list6w i zapisk6w. Po 
raz pierwszy uczynil to Stanislaw Tarnowski (w odczycie z roku 1871), 
stwierdzajqc na samym wstepie, iz istnieje "zblizenie pomiedzy Chopinem 
a wsp6lczesnymi jemu wielkimi poetami, jest wsp61nosc UClUC i natchnienia, Sq 
nawet niektore podobienstwa natur" (Chopin i Groltger, Krak6w 1982, s. 8). 
Wqtek ten podjety lOS tal z g6rq sto lat p6tniej przez Marie Janion i Marie 
Zmigrodzkq, kt6re, rozwazajqc "wlasciwy Chopinowi sposob przezywania 
i odclUwania wlasnego istnienia" jako "artykulacjr: doswiadczenia egzystenc
jalnego bliskq, wrecz analogiczoq w stosunku do owczesnej literatury polskiej", 
postanowily "odnaleic pewien wzor egzystencjalny biografii artysty w roman
tyzmie polskim" (Fryderyk Chopin wsrod bohalerow egzyslencji, " Res Pub
lica" 3/1987 , s. 49). 6w wqtck komparatystyczny obecny jest rowniez w mo
numentalnej (nie chodzi 0 rozmiary, lecz 0 rozmach koncepcji) pracy Ryszarda 
Przybylskiego, opatrlOnej skromnym podtytulem Esej a myslac/z Chopil1a 
- sluzy tu jednak czcmus zgola przeciwnemu: hermeneutycznemu dotarciu do 
samcj esencji Chopinowskiej osobowosci, wyodrebnieniu tego, co bylo najscis
Jej jego wlasne. Chopin nie jest dla Przybylskiego reprezentantem zadnych 
og6Jniejszych tendencji Uakkolwiek sie w te tendencje wpisuje) - jest jedynq, 
niepowtarzalnq istotq, kt6rej niklym, zatartym sladem badacz podqi.a w zapa
mi~taniu nieomal milosnym (i trudno mi sie w tej chwili oprzec por6wnaniu 
z EWq Bern spiewajqcq piosenkr: Wasowskiego i Przybory Do ciebie szlam). 

Przybylski pisze tak, jak gdyby chopinologia przed nim nie istniala. Swojq 
erudycje w tym wzgledzie ujawnia au tor Ciel1ia jaskolki mimochodem i tylko 
tam, gdzie to konieczne, starajqc sie przede wszystkim byc zawsze "u trodel", 
nie korzystac ze znieksztalcajqcych mysl relacji posrednik6w. 80 tez mysl jako 
przedmiot badan (nie mysl tilolOficzoa, lecz ta potoczna, przygodna, wywodzq
ca sie nie tyle z umyslu, co wprost z duszy) stanowi materie nad wyraz kruchq, 
i potrzebna jest niew<\tpliwie pewna nonszalancja (bedqca slusznym przywile
jem Starych Mistrz6w), aby jet odpowiednio uchwycic i podswietlic. Przybylski 
nawi<\lUjc ze swoim protagonistq kontakt tak bliski, ze az intymny (w kon
cowych partiach eseju wrecz sir: z nim utozsamia), pozwalajqc sobie niekiedy 
na wypowiadanie pod jego adresem zdroworozsqdkowych, "kolezenskich" 
uwag: "M6j Ty Boi:e! - stwierdza, komentujqc fragment listu, w kt6rym Chopin 
zyczy sobie zostac powstanczym doboszem - Jui: go widze, jak obok przyjaci61 
idzie w pospieszoym marslU, bt;bniqc im do ataku. Przeciez by sie zakaszlal na 
smierC" (s. 42). (Zauwai.my, i.e w patriotycznym uniesieniu Chopin jedyny raz 
zdecydowal sit; porlUcic fortepian dla innego instrumentu; 110la bene na bt;bnie 
grywal w szkolnej orkiestrze jego p6iniejszy muzyczny adwersarz - Hector 
Berlioz). 

Z podobnq wnikliwosci q, graniczqcq ze wsp610dczuwaniem, badal teksty 
Chopina Tarnowski; warto wit;c moze, dla por6wnania, przytoczyc tu kilka jego 
refleksji , tyczqcych slynnego "wybuchu stuttgarckiego" (tj . grupy - nader 
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emocjonalnych - zapis6w dziennikowych, dokonanych przez kompozytora 
jesieniq 1831 roku). Fragment, w kt6rym Chopin ze zgrozq konstatuje: "A c6t 
trup gorszego ode mnie?" (WybOr list6w, opr. Z. Jachimecki, Wroclaw 1949, 
s. 91), Przybylski interpretuje konsekwentnie (w zgodzie z Janion i Zmigrodzkq) 
jako "romantycznq makabreske" nie pozbawionq sporej dozy ironii; Tarnowski 
stwierdza natomiast: 

"ta lubietnos6, z jakq (Chopin) por6wnywa siebie z trupem , to uporczywe 
wyszukiwanie podobienstw i doprowadzenie por6wnania do najdalszych kon
sekwencyj, jest ciekawym fenomenem tego stanu, w kt6rym rozpacz doszedlszy 
jut do swego kresu i nie mogqc is6 dalej, przechodzi przez p61 w bezmyslnosc, 
przez p61 w hal\ucynacye" (s. 23). 

Trudno 0 spostrzetenia bardziej przeciwstawne: Przybylski przypisuje Cho
pinowi specyficznq kulturowq nadswiadomos6, Tarnowski podejrzewa go zas 
o dokonanie "automatycznego zapisu" podswiadomych rojen. Rotnice w podej

sciu obu badaczy do analizowanego tekstu ujawniajq sie jeszcze wyrazikiej 

tam, gdzie ich wnioski osiqgajq pewnq zgodnosc. 

Tarnowski: 


"Ta tesknota, ktora po wytetonej rozpaczy zdaje mu sie ulgq, stanem blogim, 
jemu zwlaszcza, ktory wracajqc do tesknoty, wraca do swego stanu normalnego, 
znajduje sie w swoim tywiole, wita jq jak przyjaciela, to rys godzien bye 
poleconym rozwadze psycholog6w, znawc6w serca ludzkiego i poelow" (s. 24) . 

Przybylski: 

"Na pocieszenie mogl liczyc tylko w przyszloki. Z tego doswiadczenia rodzilo 
sie urzekajqce uczucie tesknoty, wypracowany przez powiese i liryke sentymen
talizmu terapeutyczny srodek, lagodzqcy ostre zaburzenia duchowe ( ... ) wypelnilo 
go uczucie tylei konwencjonalne, co autentyczne, tylet przyjemne, co melan
cholijne, kt6re Anglicy okreSlali wowczas wyrateniem joy of grief' (s. 55). 

Pierwszy odwoluje sie do wlasnych psychologicznych intuicji, drugi odsyla 
do literackich kontekstow; pierwszy bada sam objaw, drugi - jego ukryte 
przyczyny. A jednak nie spos6b tadnemu z nich odmowic racji. Jest skqdinqd 
rzeCZq zadziwiajqcq, te niekiedy refleksja Przybylskiego - przy calej odmien
noki zalozen i metod - bliska jest impresjom pisarzy mlodopolskich, dotyczq
cym samej tylko muzyki Chopina (w eseju Cezarego Jellenty Dz wony Chopina 
w Grajqcy szczyt, Krakow 1912, odnaleic motna - emfatyczne i zawoalowane 
- sugestie tych samych idei, kt6re Przybylski jasno i systematycznie wyklada 
w rozdziale Przeslworza wyobraini). Swiadczyc to mote 0 tym, it jeszcze na 
poczqtku naszego stulecia Chopinowska "nieokreSlona mowa muzyki" pod
dawala sie bezposrednim - i trafnym - odczytaniom... 

Dla Przybylskiego mysli Chopina Sq jak drogocenne szkatulki (zawierajqce 
w sobie z reguly po kilka mniejszych szkatulek), kt6rych otwarcie wymaga 
zegarmistrzowskiej precyzji, a poprzedzac je mUSZq dlugotrwale i drobiazgowe 
przygotowania (ktore czestokrosc okazujq sie znacznie bardziej zajmujqce od 
samych rezultat6w owych "wlaman"). Poszczeg61ne zapisy dzielone Sq na 

137 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

(dorainie) samoislne cZqstki, przedmiotem uwagi slajq si~ pojedyncze sfor
mulowania, wyrazy, a nawet znaki interpunkcyjne (autor nie kryje zresztq 
podziwu dla - zauwazonej juz przez Kazimierza Nitscha - ..•ewymuszonej 
maestrii j~zykowej kompozytora). Tokiem rozwazan Przybylskiego rzqdzi wiec 
zasada retardacji, stopniowego odslaniania sens6w, op6iniania spelnien, mno
zenia dygresji, dzi~ki kt6rym esej przybiera poz6r wielowqtkowej powie§ci, 
zaludnionej przez dziesiqtki drugoplanowych i epizodycznych postaci. Obok 
pokrewnych Chopinowi duchem mistrz6w slowa spotykamy tu (w roli rzeczo
znawc6w bqdz Swiadk6w epoki) Natali~ Kickq, kt6ra przechadzajqc sie po 
zaj~tej przez Rosjan Warszawie, "wolala bye zabitq na miejscu, nizeli zniewa
zonq" , Tadeusza 16zefa Chamskiego, kt6ry przed romantycznym zupiorzeniem 
uchroni! sie tanczqc codziennie do upadlego , czy Gabriele z GUnther6w 
Puzynin~, "znajqcq si~ dobrze na odcieniach czerwieni kobiet~ ". W charakterze 
trefnisia pojawia si~ pianista Wilhelm Lenz i paraduje po Paryzu waksamitnym 
plaszczu "nasladujqcym tygrysi q sk6re"; zapoznajemy sie tez z godnym pi6ra 
Dariusza Bitnera wstrzqsajqcym opisem samob6jczej smierci Juliana Fontany 
(kt6ry zreszlq - niczym w dramatach Witkacego - szybko powstaje z martwych, 
by zajqe si~ zn6w przepisywaniem Chopinowskich nut i urzqdzaniem jego 
apartament6w). Swojq narratorskq wszechmoc ujawnia Przybylski dopiero 
w ostatnim akapicie dziela - nie pozwalajqc Chopinowi umrzee ("Niech ciqgle 
umiera. Umierae znaczy przeciez jeszcze zye" - stwierdza na s. 284, stawiajqc 
na moment znak rownosci miedzy pisaniem a magicznym wskrzesicielstwem); 
zasadniczo jednak literacka atrakcyjnoSe Cienia jask6lki stanowi naturalny 
skutek dqzen autora do maksymalnego uwiarygodnienia owej epopei ducha. 
Udala si~ Przybylskiemu sztuka nader rzadka - uczynie z rzetelnosci badacza 
machin~ do uzyskiwania efekt6w czysto artystycznych. Osobnej satysfakcji 
dostarcza jezyk eseju - zazwyczaj zwiez1y i klarowny, nie stroniqcy jednak od 
emocjonalizm6w i dosadnosci, chwilami zas osiqgajqcy stan bliski poetyckiej 
nadorganizacji (polecam zwlaszcza fragment poswi~cony slowu "zgryzota", 
s. 212). Pora tu nareszcie wspomnie6 0 rewelacyjnej propozycji metodologicz
nej - by okruch6w ducha szukae nie tylko w slowach, lecz takze w odziezy, 
wystroju wnetrz i sposobie bycia. Szkoda tylko, ze tak zdawkowo potraktowal 
Przybylski Chopinowskq refieksje nad cialem - od radosnej mlodzienczej 
(i mozartowskiej z ducha) skatologii przechodzqcej w przedsmierlnq bezlilOSnq 
drwin~ z wlasnej kondycji. Skqdinqd slynna "chorobliwa ekscenlrycznosC" 
wyobratni kompozytora (a taki.e zauwaZony przez Przybylskiego "naI6g" 
przebywania w espaces imaginaires) miala bye moze istotnie bezposredni 
zwiqzek z jego stanem zdrowia - jeden z najpopularniejszych w XIX wieku 
srodk6w przeciwgruzliczych stanowil" bowiem opium. 

Przybylski obchodzi sie z ChopHlem nadzwyczaj delikatnie, pami~tajqc 

wciqz, ze - jak m6wila George Sand - "jego psyche byla jakby zywcem odana 
ze skory, dotkni~cie platka rozy, cien muchy ranil jq do krwi". Totez poswi~cil 
mu esej przede wszystkim pi~kny, i Chopin w nim tez tak pi~kny, ze at 
nierzeczywisty (tak wlasnie widzq oczy kochajqce). Ai. by sie chcialo jakos to 
naruszyc i dodae, ze zapach wonnych kwiat6w "w ostatnich leciech jego 
(Chopina) zycia rnieszal sie z woni q smoly, w naczyniach na to przeznaczonych 
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po rogach pokoju umieszczonej. Lekarze bowiem polecili mu jej dobroczynne 
dla pluc wyziewy" (M. A. Szulc, Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne, 
Krak6w 1986, s. 149). Dochodzimy tu jednak do odwiecznego sporu mi~dzy 
prawdit a efektownosciit, sporu, w kt6rym doprawdy niekoniecznie efektownos6 
winna bye stronit przegranq. 

Na koniec mala dygresja. Chopin byl (za tycia) artystit na wskros elitarnym, 
"uprawial muzyk~ dla os6b, nie dla tlum6w" (s. 157), jesli jut decydowal si~ 
wyst~powae publicznie, lubil dostrzegac na sali - jak pisal w jednym z Iist6w 
- "prawie tylko znajome twarze". Analogicznit taktyk~ przyj~lo Wydawnictwo 
Znak, nadajitc dzielu Przybylskiego nader ekskluzywny ksztalt edytorski. Jesli 
pominqe plastyczne przerywniki Haliny W6jtowicz, przywodzitce na mysl 
"sentymentalm\ papeteri~" (okreslenie Marty Wojdak, z kt6rym si~ calkowicie 
zgadzam), jest to istotnie ksiqi.ka, kt6rej zewn~trzna efektownose znakomicie 
podkreSla wartosci tekstu. Niestety, czyni to z Cienia jask6lki publikacj~ 

przeznaczonit dla bardzo nielicznej grupki wybrafic6w, obdarzonych nie tylko 
wyszukanym smakiem estetycznym, ale i zasobnym portfelem. I wielki i.al 
wzbiera w sercu na mysl , i.e dla wi~kszosci swoich potencjalnych czytelnik6w 
b~dzie 6w esej przedmiotem nie lektury, lecz daremnych westchniefi . 

Adam Wiedemann 

ADAM WIEDEMANN, ur. 1967, poet a, prozaik, doktorant IFP UJ, publikowal 
m. in. w "Tw6rczosci", "Nowym Nurcie" , " Kresach", "bruLionie" , "Czasie Kul
tury", "Znaku" , "Vivo". Wkr6tce ukaie si~ tomjego prozy Wszedobylstwo porzqdku 
i tomik poezji Sam czyk. 

, , 
NOWOSC WYDAWNICTWA 

Praca zbiorowa 


SP6R 0 PRL 


Ocena 44 lat PRL-u dokonana na lamD~h "Tygodnika Powszechnego" przez 
takich autor6w jak: Marta Fik , Andrzej Friszke, Michal Glowinski, Gustaw 
Herling-Grudzinski, Jerzy Holzer, Jakub Karpinski, Krystyna Kersten, Leszek 
Kolakowski, Marcin Kula, Jan Nowak-Jezioranski, Andrzej Paczkowski, 
Wojciech Roszkowski, Jerzy Szacki, Jerzy Turowicz, Piotr Wojciechowski 
i Krzysztof Zanussi. 
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KRETA DROGA 

DO SOCJALIZMU 


lezeli w wielkieJ bitwie. 
kt6ra trzyma swiat pOnlekqd w zawicszeniu. 
nie bvdzie innych walczqcych stron 
poza socjalistami i liberalami. 
walka bvdzie kr6tka. a zwyci«stwo bczsporne. 

Markiz Donoso Cortes (J 851) 

Joseph Schumpeter, KAPITALIZM, SOCJALIZM, DEMOKRACJA, 
Hum. M. Rusinski, 

PWN, Warszawa 1995 

W ubieglym stuleciu ponure wizje przyszlosci cywilizacji kapitalistycznej 
byly chyba tak cz~ste. jak czvsty wydaje siv dzisiaj demokratyczny optymizm. 
Kasandra nie roznicowala stanowisk: sluzyla przeciwnym obozom. przemawia
jqC zarowno jvzykiem konserwatystow. jak i radykatow. Jej przebudzenie 
w heroicznym okresie kapitalizmu bylo zjawiskiem szczegolnie znamiennym. 
poniewaZ swiadczylo 0 niespotykanym wezesniej tempie wzrostu gospodar
czego. ktore w jednym obozie wywolywalo zrozumialq skqdinqd panik~. 

w drugim zas obudzilo nie calkiem bezpodstawnq nadziejv na latwq i ryehlq 
zdobycz. W obydwu przypadkach prognozy byly zbiezne, ale przeslanki - od
mienne. Konserwatysci byli na ogol przekonani, ze kapitalizm zginie wskutek 
odejscia od tradycyjnych standardow autorytarnych i religijnych, niszezqc 
zewnvtrznq hierarchiv instytucji i wewnvtrznq dyscyplin~ moralnq w rodzinie. 
Radykalowie, a zwlaszcza Marks i jego epigoni, wierzyli swi~eie, ze 0 marnym 
jego losie przesqdzi ostatecznie koncentracja wladzy i kapitalu. Rewolucja 
wyglodnialego proletariatu miala bye juz tylko coup de grace odchodzqcego 
swiata. 

Dzisiaj wiemy juz, ze jesli uznamy w jakims stopniu zasadnose tyeh 
prognoz, odkladajqc jednak ich spelni 'nie ad Kalendas Graecas. warto zwroeie 
uwag~ jedynie na argumentacjv konserwatywnq. Nie straszne nam juz bowiem 
pomruki proletariatu; niekt6rzy z nas bojq si~ jednak calkowitego rozbratu 
z tradycjq. Do tego doswiadczenia nawiqzuje Joseph Schumpeter w swojej 
klasycznej ksiqzee Kapitalizm, demokracja, socjalizm, kt6ra raz jeszcze, ale 
w obliczu nowyeh juz doswiadezeft, kazala przemowic zlowieszczej Kasandrze. 
Sehumpeter zredagowal i wydal swoje dzielo w Stanach Zjednoezonyeh w 1942 
roku, chociaz pracowal nad nim przez wiele lat, dzi~ki czemu nosi ono wyraine 
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pietno jego osobistych doswiadczen zwi:v:anych z intelektualn& i gospodarcz& 
histori& pierwszej polowy XX wieku. Niestety, smien:: w 1950 roku nie 
pozwolila mu skorygowac przepowiedni. ezy i w jakiej mierze moina sie nimi 
przej&c dzisiaj - oto pytanie, kt6re w spos6b naturalny pojawia sie z okazji 
pierwszego polskiego wydania dzie!a Schumpetera. 

Powiada sie, ie kaida dyscyplina rna swoich artyst6w i rzemieslnik6w. 
Schum peter jako wybitny ekonomista naleiy bez w&tpienia do tej pierwszej 
kategorii: jego syntetyzuj&ca mysl nie obawia sie temat6w, kt6re wielu ekono
mist6w skwitowaloby wzruszeniem ramion. Nie stroni od glebszej refleksji 
obyczajowej, socjologicznej, politycznej, a nawet estetycznej. Malo tego: to 
wlasnie owa refleksja nadaje sens jego przepowiedniom 0 wypalaniu sie ducha 
indywidualnej przedsiebiorczosci w srodowisku opanowanym przez zwiastun6w 
kolektywizmu. Ponadto jego rycerski stosunek do marksizmu wynika jakby nie 
tylko z potrzeby nieuprzedzonej analizy ekonomicznej, lecz takie z arysto
kratycznego kodeksu walki, kt6ry w czasie pojedynku nakazuje podae przeciw
nikowi wytr&con& z reki szpade. St&d, nui&ca nas jui dzisiaj, skrupulatnosc, 
z jak& usiluje on ocalic "zdrowe" kom6rki schorowanego organizmu ekonomi
cznej doktryny Marksa. 

Wyjscie Schumpetera poza analize czysto ekonomiczn&, widoczne nawet 
w jego niedokonczonym dziele History of Economic Analysis, wi&ie sie 
z historycznym spojrzeniem na kapitalizm. W tej perspektywie kapitalizm jest 
nie tylko najbardziej skutecznym systemem gospodarczym, lecz takie procesem 
rozwoju, kt6ry wpisuje sie w hi storie konkretnej cywilizacji. Moina wiec 
przypuszczac, ie gdyby Schumpeter doiyl naszych czas6w, nie bylby dian 
pocieszeniem ani argumentem fakt, i:e gdzies na Dalekim Wschodzie podnosz& 
glowy azjatyckie "tygrysy", podejmuj&c w&tek, kt6remu zagrai:a "nieuchronne" 
zerwanie w swiecie zachodnim. Trudno jednoznacznie orzec, czy w obliczu tych 
zastanawiaj&cych fakt6w przyj&lby on postawe choeby umiarkowanego optymiz
mu. W kaidym razie wymowa jego dziela nie sklania do takich przypuszczen. 
Zreszt& lokowanie nadziei na odrodzenie nieskrepowanej przedsiebiorczosci poza 
obszarem euroamerykanskim, nieobce wsp6!czesnym neoliberalom, potwierdzalo
by jedynie teze Schumpetera 0 obumieraniu kapitalizmu zachodniego. 

przewodnia mysl jego ksi&iki wi&ie sie jednak z odpowiedzi& na pytanie 
o przyczyny tego stanu rzeczy. Kapitalizm, powiada Schumpeter, zgin&e rna 
bynajmniej nie z powodu swych slabosci, lecz, przeciwnie, wskutek swej 
gospodarczej sily. Nie zniszcz& go ani "nieuchronne" kryzysy gospodarcze, ani 
monstrualne monopole, kt6rymi straszyli marksisci, ani tei leninowski "im
perializm" maj&cy bye ponoe "ostatnim stadium kapitalizmu". Miedzy bajki 
trzeba tei wlozyc opowieSc 0 kapitalistycznych sybarytach, kt6rych zmiai:diy 
w koncu rozwscieczony proletariat. Nie ... Kapitalizm ulegnie wlasnej logice 
rozwoju duchowego i spolecznego, kt6ra spycha go na dobrze dzis znane 
manowce socjalizacji prawa, kolektywizmu, biurokratyzacji i rutyny. Jego 
pierwotny impet zastygnie w usypiaj&cych objeciach utylitaryzmu, zas jego 
pionierskie cnoty zmieni& sie w pogon za tanim kredytem i dorain& korzysci&. 

W tej przytlaczaj&cej wizji socjalizm nie jest po prostu zaprzeczeniem 
kapitalizmu, lecz jego wewnetrznym fatum, nieuchronnym przeznaczeniem. 

141 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

Kapitalizm sam wytwarza atmosfer~, kt6ra go z wolna zatruwa i w koncu 
zadusi. Calosci obrazu dopelnia "socjologia intelektualisty", tego beneficjanta 
i krytyka kapitalizmu, holubionego przez pow&tpiewaj&CCl w swe zasady burzua
zj~. Po doswiadczeniach lat szescdziesi&tych intelektualista jest postaci& zbyt 
znan&, aby mozna go bylo, ot tak po prostu, wyrzucic za drzwi politycznych 
salon6w, i zbyt wpIyWOW&, aby przecenic jego rol~ w podwazaniu dawnych 
autorytet6w w imi~ abstrakcyjnych formul. Totez Schumpeter niezwykle trafnie 
rozpoznawal i przewidywal jego udzial w oslabianiu moralnej dyscypliny 
spoleczenstwa kapitalistycznego, pisz&c z ironi q 0 skutkach tej dzialalnosci: 
"nigdy nie bylo tak wielkiej swobody dla umyslu i ciala, p r z y s lug u j & c e j 
w s z y s t kim, nigdy nie bylo tak wielkiej gotowosci do znoszenia i nawet do 
finansowania smiertelnych wrog6w wiod&cej klasy, nigdy tez nie bylo tak wiele 
aktywnego wsp6lczucia dla prawdziwych i udawanych cierpien, nigdy wreszcie 
nie bylo tak wielkiej gotowoSci przyj~cia ci~zar6w jak we wsp6lczcsnym 
spoleczenstwie kapitalistycznym" (s. 156). Mimo to wrogosc b~dzie narastac, 
poniewaz jest stalym elementem kapitalistycznego otoczenia spolecznego, nad 
kt6rym burzuazja nie jest w stanie zapanowac ani duchowo, ani politycznie. 
Tez~ 0 duchowym i politycznym niedol~stwie burzuazji, powtarzan& przez 
konserwatyst6w od Donoso Cortesa do Carla Schmitta, potwierdzac rna fakt 
oderwania si~ tej klasy od jej naturalnego podloza spoleczno--obyczajowego 
i instytucjonalno-prawnego. Herakles pokonal Anteusza dopiero wtedy, gdy 
oderwal go od ziemi. Ten mit ilustruje dobrze zasadnicz& intuicj~ Schumpetera, 
kt6rego zdaniem wyrwany z arystokratycznego milieu kapitalista gubi po drodze 
zasadniczy cel i sens swoich wysilk6w: trwalosc wieJopokoleniowej rodziny. 
Temu zagubieniu towarzysz& fakty zwi&zane nieuchronnie z ewolucj& demo
kratycznego kapitalizmu: automatyzacja procesu produkcji, rozw6j wlasnoSci 
akcyjnej, wymuszone negocjacje ze zwi1\Zkami zawodowymi etc. Dochodzi do 
tego demokratyczna konkurencja partii politycznych 0 wzgl~dy "Iudu", kt6rego 
"wola" nie jest bynajmniej - jak zauwaia przytomnie Schumpeter - praw
dziwym podmiotem proces6w politycznych, lecz sztuczn& kreacj& polityk6w 
i medi6w. W wyniku tych tendencji powstaje tw6r, ktory, z braku Icpszego 
okreslenia, mozna by nazwac papierowym kapitalizmem. Nie rna w nim juz 
miejsca dla malych firm i dawnego typu przedsi~biorczosci indywidualnej. 
Zycie kapitalizmu zastyga w formach monopolistycznych. Upodabniaj&c si~ do 
biurokrat6w, kapitalisci w coraz mniejszym stopniu czuj& si~ wlakicielami. 
W tym papierowym, "zaposredniczonym" swiecie zar6wno prywatna wlasnosc, 
jak i wynikaj&ca z umowy indywidualna odpowiedzialnosc trac& jakby sw6j 
fundament ontologiczny. Oto powody, dla kt6rych kapitalizm musi zgin&c. 

Swiat opisany przez Schumpetera niew&tpliwie juz istnieje, lecz jdli nawet 
nazwiemy go swiatem semi-kapitalizmu, nie zmienia to faktu, ze jego maszyna 
staje si~ z czasem coraz bardziej efektywna. Potwierdza to sam Schum peter, 
formuluj&c bulwersuj&e& te~ 0 produkcyjnej wydajnosci kapitalizmu mono
polistycznego. Naturalnie jest ona wyzwaniem dla modelowego leseferyzmu 
i jako taka gorszyc musi tych wszystkich ekonomist6w, kt6rzy - jak von Mises 
czy von Hayek - oddaliby swoje zycie w obronie przekonania, ze kapitalizm 
bylby naprawd~ sob& dopiero w warunkach tak zwanej konkurencji doskonalej. 
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Sce\Jtycy, a z mml Schumpeter, powtarzajll jednak, ze takiej konkurencji po 
prostu nie rna, podobnie jak nie istnieje jej konieczny odpowiednik: homo 
oeconomicus klasycznej ekonomii. Faktem Sll natomiast znane jUi i nieodparte 
srodki regulacji panstwowej, kt6re przyspieszajll " marsz do socjalizmu". Schum
peter nie wierzy, ie moina go jeszcze zatrzymae. W czytelnej aluzji pozwala 
sobie nawet na sarkastycznll uwage pod adresem walczllcych jeszcze koleg6w 
ze stynnego Mont Pelerin Society: ,,Jestem przekonany, ie istnieje taka g6ra 
w Szwajcarii , gdzie odbywajll sie kongresy ekonomist6w, kt6rzy wyraiajll 
swojll dezaprobate dla wszystkich lub wiekszosci tych rzeczy. lednakZe te 
killtwy nie spowodowaty nawet ataku" (s. 383). 

W tym miejscu zaczyna sie jednak caty problem z Schumpeterem, kt6remu 
nie tak tatwo bedzie pozbyc sic koleg6w. Modelowy leseferyzm jest bye moze 
naiwny w swej wierze w odwracalnosc wewnetrznych przemian kapitalizmu, 
lepiej jednak radzi sobie z wyjaSnieniem przyczyn calkiem nowego zjawiska, 
jakim jest niedawny upadek realnego socjalizmu. Fakt ten czyni powazny 
wylom w tej czesci argumentacji Schumpetera, kt6ra zaklada!a, ze socjalizm 
moie przetrwac. War to podkreSlie, i.e atmosfera, w kt6rej dochodzil on do tego 
zlowieszczego przekonania, wyraznie temu sprzyjala. Na Zachodzie byly to 
czasy tryumfujllcej polityki New Dealu i wspomnien Wielkiej Depresji, z kt6
rych wielu ekonomist6w i pisarzy spolecznych nie moglo sie przez dlugi czas 
otrzllsnlle; po drugiej stronie barykady tryskajllcy zdrowiem komunistyczny 
socjalizm sposobil sie do zamachu na nowe terytoria i umysly. Doprawdy trudno 
w takich warunkach nie wierzyc w przeznaczenie. Schumpeterowi nie wystar
czyla jednak sarna wiara. Swojll prowokacyjnq teze doprowadzil do konca, 
pr6bujllc wykazac, ie socjalizm nie musi wcale rozbic sie 0 rafy teorii 
ekonomicznej. Ani argument yon Misesa, i.e nie moze on przetrwae z powodu 
niedorzecznoSci logicznych (tj. braku rachunku ekonomicznego), ani argument 
yon Hayeka, ie kompromituje go praktyczna niemoi.nosc wlaSciwej alokacji 
srodk6w, nie mogly odwiese Schumpetera od przeSwiadczenia, ze socjalizm nie 
musi funkcjonowac wY!qcznie jako pasoi.yt swego jedynego zywiciela: kapita
lizmu. Pojawity sie takie dobrze jui. dzisiaj znane i sprawdzone argumenty 
natury pozaekonomicznej: kuszllcy brak odpowiedzialnoSci indywidualnej, ofic
jalnej polityki podatkowej, meczllcej konkurencji i wreszcie fakt, ze socjalis
tyczny przymus dyscyplinuje skuteczniej nii kapitalistyczny motyw zysku. Oto 
powody, dla kt6rych socjalizm m6g!by przetrwae. 

Teoria, a raczej wizja Schumpetera obejmuje zbyt wiele czynnik6w, aby m6c 
jednoznacznie stwierdzic, kt6re z jego przepowiedni rzeczywiscie sie sprawdzity, 
kt6re Sll prawdopodobne, a kt6re ca!kowicie chybione. Upadek realnego socjaliz
mu nie musi bynajmniej rujnowac calej konstrukcji jego wywod6w. Nadwlltla on 
jednak wyraznie optymizm tych, kt6rzy kapitalizmu nie chcll, jak i pesymizm 
tych. kt6rzy nie wierzyli jui. w tak cudownll przemiane. przywraca lei do lask 
teorie leseferystyczne wyjasniajllce - choc towarzyszy im stale szyderstwo 
- przyczyny, dla kt6rych .,prawdziwy" socjalizm jest ekonomicznym absurdem, 
i to na pewno 0 niebo wiekszym niz ideal doskonalej konkurencji. 

Nie przewidywany przez Schumpetera powr6t tendencji leseferystycznych 
w latach 80. i po upadku komunizmu by! chyba zjawiskiem przejSciowym, 
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koniecznym zastrzykiem nowych sit, jaki aplikuje sie od czasu do czasu 
zmeczonej cywilizacji, na kt6rej od lat ieruje krzepki pasoiyt socjalizmu. 
Jednakie przepowiednia 0 nieuchronnej klesce kapitalizmu wskutek narastaj&cej 
wrogoSci jego otoczenia mog/aby sie ziscic, gdyby instynkt samozachowawczy 
postradali nie tylko prledsiebiorcy, ale takie socjalistyczni intelektualisci 
i politycy. Tymczasem nic na to nie wskazuje, albowiem natura horre! vacuum. 
C6i bowiem pozostanie, gdy pasoiyt poire swego iywiciela? Jestesmy wszakie 
swiadkami wydarzen, kt6re Schumpeterowi nie miescily sie jeszcze w gtowie, 
a kt6re - wbrew optymistycznym pozorom - zdaj<\ sie wzmacniac jego 
zasadnicz<\ teze. Oto bowiem w pustke powstal& po realnym socjalizmie 
wslizguje sie nowy typ przedsiebiorcy. Ten dziwaczny z punktu widzenia 
Schumpetera kapitalista nie ma iadnej z tych cech, kt6re powinny go wyr6iniac. 
Zamiast arystokratycznych przodk6w, nawyk6w i manier legitymuje sie czesto 
socjalistyczn& przeszlosci&. Nie maj&c zatem nic do stracenia, korzysta z okazji 
i wskakuje w pl;dzie do zatloczonego juz pociqgu z napisem SOCJALIZM. 
W takim razie nalezy sobie iyczyc, aby jego podr6i trwala jak najdluiej. 

Wojciech Buchner 

WOJCIECH BUCHNER, ur. 1952, dr filozofii, adiunkt w Zakladzie Filozofii 
Akademii G6rniczo-Hutniczej . 

OJCIEC 
OD PELNI WLADZY 

~ 

DO NIEOBECNOSCI? 

HISTORIA OJCOW IOJCOSTWA, 

pod red. Jeana De/umeau i Daniela Roche'a, 
Hum. Jan Radozycki i Maria PaloeUi-Radozycka, 

Oficyna Wydawnicza Volumen , Wydawniclwa Szkolne i Pedagogiczne , 

Warszawa 1995 , ss. 478 


W Mikolaja Reja Wizerunku wlasnym iywola cz/owieka poczciwego (1558) 
mamy obraz ojca surowego, swiadomego trudnosci w wychowaniu dzieci 

spoczywaj&cych na nim obowiClzk6w. Dzieci nazywane SCI pieszczotliwie 
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"b!azenkami" (podobnie zreszt~jak w p6iniejszym Zywocie ... ), ale niewiele si~ 
tu m6wi 0 radoSciach rodzic6w, wi~cej 0 ich powinnosciach i troskach . 
Najpierw tych, kt6re wi~i~ siii; z utrzymaniem dziecka: 

Wi~c si~ lasiek urodzi, gotujie mu mamkii;, 
A skoro pocznie chodzie wnet piestunk~ Hankii; . 

Sprawie mu pstry koiuszek, wi~c czerwon~ myck~ ... 

Rej rachuje po gospodarsku: "wierz mi", powiada, "ii pr6in~ folg~ pod 
mieszek podprawisz", bo po takich wydatkach malo co jUi w sakiewce zostanie. 
Ale ta inwestycja op/aci si~ - potomek, gdy dorosnie, "b~dzie szafowal ostatki 
twoimi". lednak aby okazal si~ uczciwym szafarzem, jego charakter musi bye 
ksztaltowany od lat najwczesniejszych: 

Albowiem jesliie w czas nie zlomisz mlodosci, 
Wierz mi, i§eie zaplaczesz nad ni~ ku starosci . 

Bo wi~c owy pieszczotki , co je wymyslaj~, 
Na wiele zlego dziatki potym przypraw iaj ~. 

Ta mysl powraca w Wizerunku i innych pismach Reja kilkakrotnie ; oto jeszcze 
jeden charakterystyczny fragment : 

A tak poczciwy rodzic niechaj na to godzi, 
Aby w grozie wychowal dziatki, p6ki mlodzi. 

Gdyi to czyni~ iwirz~ta i bestyje srogie, 
Zlomiwszy przyrodzenie, podawaj~ rogi 

Pod sluszne posluszenstwo, co ewiczenie czyni . 
Bo swawola podobna ku plugawej swini ... 

Nie dajmy si~ zwidc, ze te dosadne slowa dadz~ nam poj~cie 0 rzeczywistych 
ojcowskich uczuciach autora. M6wi~ one 0 czyms innym - 0 6wczesnej 
s y t u a cj i ojca, 0 war u n k a c h ojcostwa, tak jak je Rej m6g! pojmowac. 
o surowosci "dawnych Polak6w" wiemy sk~din~d sporo: pisal na przyklad 
Zbigniew Kuchowicz w Obyczajach s/aropolskiclz XVlf-XVIIf wieku, ie "jako 
pierwszy, elementarny srodek wychowawczy uwaiano r6zg~, p6iniej kanczug 
lub bat". Sqd zreszt~ podw6jne znaczenie slowa "cwiczyc", kt6re dla Reja nie 
oznacza jeszcze wyl~cznie karcenia cielesnego ... Tak czy inaczej wychowanie 
"w grozie" bylo czym§ naturalnym , a Rej powiada nawet, ze i "ion~ dobrze 
miee w grozie". 

Przypatrzmy si~ jeszcze uzytej przez autora Wizerunku symbolice; w prlyto
czonym fragmencie pojawiaj~ si~ na prawach przyklad6w zwierz~ta, dzikie bestie. 
Sto lat p6zniej, w polowie XVII wieku, podobnym obrazem, choc z odmiennq 
intencj~, posluzy si~ francuski teoretyk wychowania Jean Cordier. On takie 
b~zie przestrzegal przed nadmiarem pieszczot, przed "niepohamowanym scis
kaniem i calowaniem"; r6wnoczesnie jednak zdecydowanie pot~pi nadmiemq 
surowosc ojc6w: "Sama srogosc bylaby dobra , gdyby ojcowie chcieli uczynic ze 
swoich dzieci dzikie zwierz~ta. Poniewai jednak celem ich jest uczynic z nich ludzi, 
nie naleiy ich wychowywac na modl~ barbarzync6w... Jeie li rz~dzi si~ nimi jak 
Iwami i rozwscieczonymi zwjerz~tami ... czego mozna si~ po nich spcxlziewac?" 
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Ten wyrainy 0 b r 6 t w r ail i w 0 sci dokonal sie w okresie, gdy wladza 
ojc6w (w calej Europie) byta silna, a spoleczenstwo patriarchalne przeiywalo 
sw6j zenit. Zarazem byl to czas, kiedy pojawiae si« zacz«ly - i wyczuc to moina 
w slowach Cordiera - oznaki przyszlych napi"e i nieuchronnego ograniczenia 
ojcowskiej auc/orilalis. Proces ten zainteresowal grup" francuskich uczonych 
pracujqcych pod przewodnictwem wybitnego historyka Jeana Delumeau; efek
tern pracy specjaJist6w z r6inych dziedzin (w tym m.in. prawnika i kilku 
psycholog6w) jest Hisloria ojc6w i ojcostwa, opublikowana we Francji w roku 
1990, u nas wydana niedawno - przepicknie, z licznymi ilustracjami, stanowi<\
cymi nieocenion<\ pomoc w lekturze. Przeklad tego dziela (dod am dla sprawied
liwoki, i.e - stylistycznie nier6wny) pojawia sic w momencie, gdy zaczynajq 
bye nareszcie szerzej (i efektowniej) dostcpne po polsku prace francuskiej 
szkoly historycznej , skoncentrowanej - najog61niej m6wi qc - na zagadnieniach 
spolecznych i historycznej antropologii. Opublikowane w ostatnim czasie 
His/oria dziecilislWa Philippe'a Aries i Historia slarosci Georges'a Minois 
(z zapowiedzianym tomem drugim pi6ra Jeana P. Bois) to studia, kt6re 
w pewnym sensie wyznaczajq "granice" owego obszaru: kilka pokolen francus
kich badaczy polqczylo zainteresowanie tym, co w ciqgu wiek6w dzialo siC 
z czlowiekiem od narodzin do zgonu (a taki.e, po smierci, z jcgo szcz<\tkami); 
jak wyglqdala jego rodzina, tryb zyci a i pracy (kiedys - niemal nie roz
dzielanych, dzis, jak widz«, odruchowo i bez wahania przeze mnie rozr6i
nionych .. . ), jakie byly jcgo wyobraienia, doswiadczenie czasu, jaka uczucio
wose , jakimi przedmiotami i symbolami siC otaczal itd. Dodajmy, ie cala ta 
pracochlonna rekonstrukcja przeszlosci dokonywana jest przewai.nie, co zro
zumiale, na obfitym materiale francuskim (w interesujqcej nas tutaj Historii 
ojc6w - niemal wylqcznie). A przeciei jej wartosc i atrakcyjnosc dla czytel
nik6w (nie tylko uczonych) z innych kraj6w trudno przecenic. 

Historia ojc6w i ojcos/wa nie jest z pewnosciq ksiqi.kq-przygodq, tak jak 
samodzielne prace Aries czy Delumeau. Ogrom zgromadzonego materialu i jego 
wieloaspektowe ujccie mog<\ czytelnika przytloczyc; spoczywajq tei na nim 
szczeg61ne obowiqzki: zeby uzyskac pelny i jednolity obraz, musi zestawiac 
i por6wnywac informacje z r6inych rozdzial6w (np. poswi«conych zagad
nieniom prawnym lub zajmujqcych si« odpowiedniq ikonografi<\). Taka lektura 
wymaga czasu, ale otwiera zarazem moiliwosc wsp61pracy z ksiqikq; takie na 
przyklad poprzez szukanie analogii na obszarze kultury rodzimej .. . Omawiane 
dzielo nie jest tei , co jUi zasugerowalem, pel n q histori q ojcostwa. Autorzy 
zdecydowali sic przyjqc za punkt wyjscia badan sytuacj" w wieku XV , kiedy 
zwienczona zostaje pewna faza w rozwoju idei ojca, to znaczy zakOllczony 
zostaje proces jego desygnacji; wyjasnia to we wstcpie Delumeau: "koniec 
sredniowiecza i nadejScie epoki renesansu oznaczaj<\ kres dlugiej ewolucji, ktora 
zakonczyla si« zharmonizowaniem z sob<\ praw zwyczajowych, prawa kanonicz
nego i prawa rzymskiego. Skoro to ostatnie umocnilo si" wraz z odrodzeniem 
kultury antycznej, ojciec wyst«puje okolo roku 1500, jak nigdy przedtem, jako 
gwarant stabilizacji zar6wno rodz iny jak i kr61estwa (... ) Z drugiej strony 
w wieku Soboru Trydenckiego nast«puje w krajach katolickich ulllocnienie siC 
sakramentalnej nauki Kosciola 0 malienstwie. Malienska Illoralnosc, kt6rq 

146 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

nauka ta narzuca, stala sie prawem i prawdziwego ojcostwa nie da sie jui poj'lc 
poza malZenstwem" (s. J I). 

Od konca xv do mniej wiecej polowy XVIII wieku ojcostwo przezywalo 
sw6j najlepszy okres (traktuje 0 tym czesc pierwsza ksi'liki zatytulowana Zloty 
wiek suwerena). Z utwierdzan'l przez prawo pelni'l wladzy harmonizuje w6w
czas humanistyczna pedagogika i zreformowana poboinosc. Bye ojcem 
(a zwlaszcza - bye ojcem syna czy tez wielu syn6w) jest spraw'l honoru 
i nieobojetne jest nawet , w jaki spos6b dojdzie do poczecia (lOb. rozdzial pI. 
Uwieczniac i plodziC). Ogromnego znaczenia nabiera wiernosc malienska, 
przede wszystkim z uwagi na niemal zupelne prawne "odrzucenie" dzieci 
nieSlubnych; autorzy wykazuj'l, ie "nieprawowitosc jako zjawisko zbiorowe 
byla we Francji miedzy 1650 a 1750 na najniiszym poziomie. Urodzenie lub 
zajscie w ci'lze poza malienstwem stalo sie w6wczas niemal czyms wyjat
kowym ." Ojciec, glowa rodziny, staje sie obrazem Boga na ziemi, z wszystkimi 
tego konsekwencjami: winien troszczye sie 0 doczesne potrzeby swego potoms
twa, ale jednoczesnie, a raczej przede wszystkim - 0 jego zbawienie. We
zwaniom do powstrzymania sie od nadmiernej czulosci i poblailiwosci towa
rzysz'l echa Pawlowego "ojcowie, nie rozdrainiajcie waszych dzieci". Prawo 
umieszcza w rekach ojca niemal wszystkie atuty: malienstwo dzieci jest 
uzaleinione od jego zgody i wyboru, ich przyszlosc - od testamentu, kt6ry 
napisze i kt6rego nie moina podwaiye. Ale tei Kosci61 przypomina nieustannie, 
i.e ziemscy ojcowie maja nad sob'l Ojca milosiernego, kt6rego obowi'lzani sa 
nasladowac i kt6remu winni posluszenstwo nie mniejsze nii to, jakiego wyma
gajq ad swoich dzieci. 

Autorzy omawianego opracowania podkreslaja fakt, ie w Kosciele katolic
kim, odmiennie nii w protestanckich, istniejq wlasciwie dwa modele ojcostwa, 
przy czym wyrainie uprzywilejowane jest - ojcostwo duchowe. Przejawia sie 
to nie tylko w wysokiej pozycji, jakq w katolicyzmie zajmujq bezienni 
duchowni (potrydenccy moralisci koscielni przypominajq, ie proboszcz, spo
wiednik czy kaznodzieja winien bye dla powierzonych jego opiece dusz niczym 
wymagajqcy, lecz i wyrozumialy ojciec licznej rodziny), ale takie na przyklad 
w znaczeniu, jakie przyznawane jest funkcji chrzestnych. W ten spos6b KOSci61 
nie tyle moie ustanowil, co znaczqco wyr6inil inne sposoby filiacji nii cialo 
i krew; co wiecej, w idea Ie ojcostwa duchowego, kt6rego wlOrem stal sie swiety 
l6zef, ale kt6re w oczywisty spos6b dotyczylo takie wszystkich ojc6w natural
nych, zawarte zostaly pewne elementy "macierzynskie" (czulosc, wyrozumia
lose, bezwarunkowa milosc). 

"Nauka protestant6w reformowanych", pisze Delumeau we wstepie do 
czeSci drugiej (Glos dwoch reform), "nie zaakceptowala Kosciola rzqdzonego 
przez »ojc6w iyjqcych w celibacie« i uznala tylko ojc6w rodziny. Nie za
chowala sakramentu malienstwa, ale podniosla zwiqzek matrymonialny do 
rzedu »powolania«; do niego meiczyzna i kobieta Sq normalnie przez Boga 
wezwani. Gloszqc uniwersalne kaplanstwo, uswiecila role ojca i dqiyla do 
przemienienia ogniska domowego w swiqtynie" (s . 129). Ta r6inica godna jest 
najwyzszej uwagi: tu bowiem przygotowuje sie juz wylom we wladzy i wize
runku ojca. Sarna ich niesymetrycznosc w spolecznosciach katolickiej i protes
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tanckiej nie jest moze tak istotna jak pr6by jej politycznego wykorzystywania; 
wladcy starajq sie odtqd zachecac dzieci z innowierczych rodzin do wy
stepowania przeciwko rodzicom. Osobnq role odegra w tym procesie dokonane 
w obrebie katolicyzmu wspomniane uwypuklenie wagi ojcostwa nie majqcego 
uzasadnienia w wiezi biologicznej . (stota ojcostwa zostala tym samym przesu
nieta w wymiar, W kt6rym dzis jego brak odczuwany jest najpelniej 
(0 nieobecnoSci ojca-mentora, ojca-przewodnika pisal na przyklad niedawno 
z perspektywy amerykanskiej Robert Bly w ksiqzce Zelazny Jan). 

Po wiekach ojc6w nastal czas syn6w (taki jest tytul czeSci trzeciej: Przygod(l 
syn6w). Od polowy XVIII stulecia nadal wprawdzie zachowujq trwalosc dotych
czasowe wyobrazenia i wzory ojcostwa, a nawet (szczeg6Jnie w Iiteraturze 
i sztuce) ojciec wladczy 0 rysach patriarchalnych zyskuje na sugestywnOSci, 
slabnie jednak z jednej strony sankcja religijna tego rodzaju przedstawien (bo, 
jak pisze Daniel Roche, ..dochodzi do glosu nowa koncepcja podajqca w Wqt
pliwosc zwyczajowq wladze ojc6w w imie historycznego relatywizmu i tilozo
ficznego indywidualizmu" ), a z drugiej - rodzi sie nowa wrazliwosc i pojawia 
potrzeba innego ulozenia stosunk6w wewnqtrz rodziny. Ojciec srogi, bezlitosny, 
gluchy na prosby dzieci (ot, chocby taki Molierowski Harpagon) musi ustqpic 
przed rodzicem czulym i roztropnym, bliskim synowi (a takze c6rce) niczym 
najlepszy przyjaciel. Ta zmiana mentalnoSci i wrazliwosci znajduje rychlo sw6j 
wyraz w zapisach prawa, najdobitniej - w ustawodawstwie rewolucji francus 
kiej. Autorzy Historii ojc6w podkreslajq kilkakrotnie , ze wbrew obiegowym 
przeswiadczeniom rewolucja nie zamierzala zniszczyc malienstwa i rodziny; 
przeci wnie - starab sie je wzmocnic, swoiScie uwiarygodnic, kladqc na 
przyklad nacisk na wiei uczuciowq Iqczqcq malzonk6w lub ponownie od
krywajqc wartosc adopcji. Niemniej ojciec musial sie wyrzec czeSci swoich 
praw i podzielic sie dotychczasowq wladzq z panstwem. Slynne slowa Dantona: 
"dzieci naleiq do repubJiki , zanim zaczely nalezec do swoich rodzic6w" mialy 
sens przepowiedni albo nawet - drogowskazu . 

Mimo ie kodeks cywilny Napoleona przywr6cil wladze ojcu-malzonkowi , 
niedaleka przyszlosc pokazala. ie ojcostwo moze wprawdzie nadal pozostawae 
uswiecone symbolicznie, ale rzeczywiste mozliwosci ojca bedq odtqd nieustan
nie ograniczane. Ten proces, rozpoczety w wieku XVIII, trw a po dzis dzien, ze 
zmiennym, co prawda, natezeniem (poswiecona tym sprawom jest czese czwarta 
ksiqzki : Niezupeinie fen sam.. .). Ojciec stopniowo oddala sie od rodziny 
- poprzez rozw6d, charakter pracy, emigracje. Oddala sie od niej nie tylko 
fizy cznie, ale r6wniez duchowo, poniewai zmniejsza sie jego wptyw na 
wychowanie i los dzieci . W XX wieku "interwencjonizm panstwowy , kt6ry 
swymi ustawami ograniczyl uprawnienia ojc6w, dogaduje sie", zauwaia Roche, 
"w miare moinoSci z liberalizmem , kt6ry widzi w paternalizmie najlepszy 
srodek zaradczy na bolqczki spoleczne" (s. 322). Ale te wysilki Sq w jakims 
sensie "kwestionowane" przez szereg czynnik6w czesciowo niezaleinych od 
polityki spolecznej, z kt6rych znaczenia jeszcze nie w pelni zdajemy sobie 
sprawe. Autorzy opracowania zwracajq uwage na trzy najwainiejsze: "gleboka 
zmiana form malzenstwa i, w konsekwencji, stosunk6w rodzinnych; zmiana 
prawa dotyczqcego filiacji [rodzaj6w i -::harakteru zaleinoSci dzieci od rodzic6w 
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- przyp. W. B.]; triumf nowych technik biologicznych i medycznych w zakresie 
prokreacji" (j.w.). Z analizy tych zjawisk wylaniac sit; zaczyna now a wizja 
"ojcostwa przyszlosci". ojcostwa - jak pisze Delumeau - odroczonego. "za
mroionego". Podstawowe znaczenie posiada fakt. ie ojcostwo przestalo bye 
aktem woli mt;zczyzny. ezym bylo przed dlugie wieki; mozna wreez rzee, ie 
dzis 0 "nadaniu ojeostwa" przes<tdza kobieta, wspierana w tym wzgledzie przez 
rozwiqzania legislaeyjne. 

Ale obok obaw pojawiaj<t sie tei w ostatnieh partiach omawianej praey 
akeenty optymistyezne. Ojciee swiadomy swojej wsp6kzesnej s y t u a e j i moze 
przyj&c jej wyzwanie i pr6bowae j& ksztaltowac stosownie do swoich ambieji. 
Przewidziee tu trzeba i odruehy autorytarne. i dzialania "przystosowaweze". 
lednakze nie ulega wqtpliwoSci, ie i zmieniajqea sit; wrailiwosc, i - stopniowo 
- takie prawo. Sq gotowe uznae ..oj cos two s e rc a". odrzueiwszy "ojcostwo 
wladzy". "Wsp6lzawodnietwo mit;dzy ojeami i matkami", konkluduje Roche, 
"moie doprowadzic do nowej r6wnowagi w funkejaeh - ei pierwsi mogq 
odnaleic w wymianie pokolen rolt; posrednik6w i wprowadzajqcych w swiat, co 
nie rani tyeh drugich" (s. 444). W ten spos6b obecnosc ojca. moiliwa 
" technicznie" do zakwestionowania, stalaby sit; na powr6t, choc inaczej - ko
nieezna. "Klt;ska ojc6w podwaja niepewnosc syn6w", ostrzega francuski uczo
ny. "Oby ta ksiqika pobudzila do reneksji nad tym tematem i przyczynila sit; 
do znalezienia srodk6w zaradczych" (s. 445) . 

Wojciech Bonowicz 

WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, poeta, prozaik, krytyk literacki, wsp61pracuje 
m.in. z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Nowym Nurtem", wydal tom wierszy 
Wyb(ir wi~kszo§c:i (1995). 

, , 
flit.!.NOWOSC WYDAWNICTWA 

Ks. 16zeJ Tischner, lacek Zakowski 

ROZMOWY 0 KATECHIZMIE 


DwadzieScia lat po Soborze Watykanskim papiei Jan Pawel II zainicjowal 
prace nad Katechizll1em Ko.fcio/a Kato/ickiego. Dokument ten, bt;dqcy pierw
szym po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566) jednolitym i autorytatyw
nym wykladem prawd wiary i moralnoSci, opublikowany zostal w 1992 r. i od 
lej pory oddzialuje na iycie i nauczanie Kosciola. Ks. 16zef Tischner 
pokazuje, jak bardzo nowa - a zarazem wyrastaj<tca z tradycJi KOScioia jest 
nauka Katechivnu. ROZMOWY ... S[( pasjonujqcym wyrazem i wykladem 
wiary. kt6ra szuka i znajduje rozumienie, wiary, kt6ra smialo konfrontuje sit; 
z wszystkimi intelektualnymi i moralnymi wyzwaniami wsp6lczesnoSci . 
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CZLOWIEK ANTYCZNY 
PRZECIW 

"NIEDYSKRECJI" LUDZI 
NOWOCZESNYCH 

Rudolf Kassner, 0 PIERWIASTKACH LUDZKIEJ WIELKOSCI, 
llum. Slawomir l..exniak , PWN, Warszawa 1995, ss. 80 

"Czlowiek wsp6lczesny nie nadaje si~ jako material do wielkosci" - to 
kluczowe stwierdzenie ksiqi:eczki-eseju Rudolfa Kassnera. Autor naleiy do 
wymarlego jui gatunku eseist6w, w rodzaju naszego Stanislawa Yincenza, 
kt6rzy swobodnie poruszali si~ mi~zy Homerem, Szekspirem a wsp6Iczesno§
ci q. Kassner powazyl si~ na ocen~ dominuj<\cego wsp6lczesnie typu czlowieka, 
mierz<\c go wielkosciq czlowieka antyku. Robil to przed nim Nietzsche, zdarzalo 
si~ to poetom jak Hblderlin czy Rilke. (Kiedys nalezalo to do kanonu kultury 
nie tylko niemieckoj~zycznej.) 0 pierwiastkach ludzkiej wielkoSci to przeklad 
ksi<\zki, kt6rej pierwodruk ukazal si~ w 1911 roku. Pewnej dwuznacznosci 
przydawac by mogla polskiej edycji okolicznosc, ie ksiqzeczka ta cieszyla si~ 
wzi~cjem u mlodych Niemc6w przed pierwsz<\ wojnq swiatow<\, a wi~c w okre
sie rozwoju tzw. volkizmu. Ale to okolicznosc nieistotna. Bowiem pionierskie 
udost~pnienie eseju Kassnera wydaje si~ aktualne i godne uwagi. 

W tej niewielkiej rozmiarami ksi<\ice sugestywny szkic wielkosci czlowieka 
antyku skontrastowany zostal z miernoSci<\ czy tez niewymiernoSci<\ przeci~tnej 
fizys ludzi nowoczesnych. Pr6cz autorskiego Wprowadzenia i Poslowia ksi<\zka 
zawiera nast~puj<\ce rozdzialy: Czlowiek niedyskretny - esej opisuj<\cy dominu
j<\cy wsp6lczesnie typ czlowieka, nast~pnie Kolo - rozwazania 0 wielkosci ludzi 
antyku, a takze Krzyz - obrazowy opis i ocena antropologii chrzescijanskiej 
r6wniez odnoszonej do antyku, i wreszcie Miara oraz Bog i chimera - rozdzialy 
rozwijajqce surowy os<\d wsp6lczesnosci. Zanim przejd~ do streszczenia cent
ralnego wywodu Kassnera, kilka uwag na marginesie. 

Zainteresowanie antykiem i kultur<\ klasycznq jest obecnie - zapewne nie 
tylko w Polsce - niepor6wnywalnie mniejsze niz w okresie mi~dzywojennym 
i na pocz<\tku wieku. Reedycje ksi<\zek naszych przedwojennych milosnik6w 
antyku (Tadeusza Zielinskiego, Stanislawa Yincenza) nie wypelniaj<\ luki (np. 
zupelnie brakuje wznowienia swietnych ksiqzek Stanislawa Losia). Moda na 
postmodernizm lekcewazy si~ganie do tr6del naszej europejskiej cywilizacji, 
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a nawet obciqia antyk (wraz z oswieceniem) winq za totalitaryzm. Rzecznicy 
czlowieka ponowoczesnego, wspierani przez glosnych, acz powierzchownych 
liberal6w Uak Karl Popper), nie zach~cajq czytelnika do samodzielnego studio
wania Platona, Arystotelesa czy Cycerona. Postmodernistyczni filozofowie-lite
raci w recepcji antyku mocno zapoiyczyli siC u Nietzschego, kt6rego idea 
nadczlowieka stanowi co najwyiej karykatur~ ideal6w antyku. Sklonnosc do 
mierzenia si~ z doswiadczeniem staroiytnej klasycznoSci lepszq kontynuacj~ 
znalazla u takich eseist6w i filozof6w polityki, jak Hannah Arendt, Leo Strauss, 
Eric Voegelin czy Alasdair Macintyre. Szersza publicznosc jednak klasyk6w 
raczej nie czyta, a dramaty klasyczne takie wychodzq z mody. Sionce Hellady 
nieomal jUi do mlodych nie dociera. 

Wr6cmy jednak do Kassnera. Czlowiek wsp6lczesny, wedle opinii niemiec
kiego mysliciela, jest "niedyskretny" . Nie pozbawiony znaczqcych uzdolnien, 
jest jednak wewn~trznie kruchy, wyzbyty ksztaltujqcej zasady. Nie potrafi si~ 
okreSlic, brakuje mu farmy. Zycie jego uplywa, trwonione pod znakiem "zlej 
duchowej ekonomii". Brak mu wewnetrznego uporzqdkowania. Bywa wysub
limowany, ale bez szlachetnoSci , subtelny , lecz bezduszny. Wciqi iqdny tego, 
co inne i obce, przepelniony l~kiem , staje sie " melancholijnym i zarazem 
frywolnym graczem". Czlowiekowi wsp61czesnemu brakuje oddania. Angaiuje 
si~ tylko mimochadem, nie identyfikuje sie mocniej z niczym . 

Opis powyiszy , zapoiyczajqcy metafory z ksiqiki Kassnera, m6glby wyda
wac si~ znajomy. Tak, w istocie - przypomina sie esei styczny port ret czlowieka 
ponowoczesnego autorstwa Zygmunta Baumana, utrzymany co prawda w innej 
tonacji. Baumana bowiem Uak pisalem w recenzji Dw6eh szkie6w 0 mora/nosei 
ponowoezesnej - "Znak" 475) cieszy 6w wizerunek czlowieka epizodycznego, 
wyzwolonego z ideologicznych balast6w, religijnych przeslon i bosko-nieludz
kich miar. Zastanawia znaCZqca zbieinosc metafor Baumana - entuzjasty 
postnowoczesno§ci, i Kassnera - konserwatywnego antymodernisty. 

Ocena czlowieka wsp6lczesnego w uj~ciu Kassnera wypada dosyc surowo, 
ale czy aby na pewno pozbawiona jest trafnosci? Wedle niego czlowiek 
wsp6lczesny oddalil si~ takie ad ideal6w chrzeScijanskich . Bywa jeszcze 
patriotq, ale z rozpaczy i bez przekonania, bywa poboiny, ale bez wiary. 
Wlasnie dlatego, ie brak mu oddania, doswiadcza swiata jako nierzeczywistego. 
o dzielach artystycznych czlowieka nowoczesnego Kassner powiada, ie "po
zbawione Sq intymnoSci i formy". Wynikac rna to stqd , it czlowiek 6w 
"niezdolny jest do przezwyci~iania w sobie przeciwienstw " (s. 18-19). Jednym 
ze sposob6w przezwyci~iania przeciwienstw bylo dawniej wyksztalcenie poli
tyczne. Przejawialo si~ ono m. in. w posiadaniu " zmyslu zrozumienia dla 
opozycj i" (s . 19). Od siebie dodam, ii dzisiaj wiele si~ prawi 0 pluralizmie , ale 
przeciwn ik6w politycznych zwaJcza si~, jakby chcialo sie ich wyniszczyc. 

Zdaniem Kassnera czlowiek wsp6lczesny miewa jeszcze "apetyt na to , co 
wielkie", podziwia bohatera, wielkie wydarzenia, pi~kno , ale przemienia to 
wszystko i pomniejsza, gdyi jego pragnienia Sq zanadto ulotne, teby zobowiq
zywac go do czegokolwiek. Typowi ludzie nowoczesni uwielbiajq aktorstwo, 
wielkosc dostrzegajq w ekscesach , rekordach, w jednodniowej slawie ; widzq jq 
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w tenorze, u miliardera i gracza w baseball. "Zazdroszczq wszystkiemu, co 
lekkie i powierzchowne" (s. 15). W tym uwidacznia sie;; brak miary, czyli to, co 
Kassner nazywa niedyskrecjq. 

Czlowiekowi wsp6!czesnemu przeciwstawi a Kassner czlowieka antyku. Ten 
ostatni okresla siebie wyrainie, posiada forme;;, stale mierzy si~ jednq i tq samq 
miarq, jednym prawem. Czlowiek antyczny osiqga wielkosc, gdyz zna swe 
przeznaczenie , pozostaje wierny swej konstelacji gwiazd. Uznaje SW'l skon
czonose i pogodzony jest ze smierciq. Jego biografia nie sklada si~ z nieciltglych 
epizod6w, chwilowych poryw6w i prowizorycznych zaangai.owan. Przyjmuje 
sw6j los w caloSci , autoryzuje ciqglq linie swego zycia. Kassner zdaje sie cenie 
ten typ wielkoSci za "wyrazistosc" i "zrozumialosC". tj. wewn~trzne uporzqd
kowanie. " Prawo i obyczaj pomnai.ajq i wzmacniaJq czlowieka antycznego" 
(s. 22). Nie szuka 011 samego siebie, !ecz kogos od siebie szlachetniejszego; 
charakter, rodzina, panstwo, bogowie i natura - nakazujq mu bye wielkim. 
Czlowiek antyku potrafi bye dumny , tkwi w nim jeszcze mityczna "g~stosc 

istnienia". Jest "wiclkim kr6k m albo bluiniercq" (s 39-40). 
lednak z chrzeScijaflskiego punktu widzenia - utrzymuje Kassner - 6w 

antyczny typ czlowicka wydaje sie;; nierzeczywisty, gl6wnie dlatego, i.e nie zyje 
w wewn~trznym napic;;ciu. To chrzeScijanin zyje w napie;;ciu mi~dzy tym, co 
ludzkie, a Bogiem. W rozdziale Krzyz Kassner - por6wnujqc chrzeScijanstwo 
z antykiem - uderzajqcq r6i.nice;; widzi w nakazie miloki nieprzyjaci6!. ChrzeS
cijanska milosc jest bez miary i zatem - bez granic. Zasade odnajduje ona nie 
w "stalosci" , lecz we "wzrastaniu". Czlowiek antyku wysoko ceni przyjaifl, 
natomiast z nieprzyjaci61mi walczy, nie zawiera z nimi latwo kompromisu. 
W szczeg61noSci Grecy staroi.ytni nie rozciltgali uczue rodzinnych na calq 
ludzkose (por. ostatni rozdzial ksiqi.ki Francesco Alberoniego 0 przyjaini). Nie 
potrafili i nie chcieli w przeciwniku widziee brata, choc nie odmawiali mu 
prawa do istnienia. Okreslali siebie poprzez czyny, totei. chcieli miee przeciw
nik6w, aby miee z kim sie zmagae. Jasno widzieli przeciwienstwa i nie i.ywili 
nadziei na powszechny rozejm. 

W powyzej streszczanym zestawieniu chrzescijanski ideal wypada blado, 
Jecz przeciez Kassner nie przeczy, ze prawdzi wy chrzeScijanin posiada duchowq 
wielkose, nazywanq przezen "miarq kochajqcego" (s. 24). Odnosi sie;; jednak 
wrazenie, ze Kassnerowska interpretacja , aczkolwiek pobudzajqca, oparta jest 
na zbyt wqskiej podstawie . Albowiem chrzeScijanstwo portretuje autor nieco 
jednostronnie, bazujqc gl6wnie na jego odmianie protestanckiej - w czym 
przypomina troche nielubianego przez siebie Nietzschego ("m6wiqccgo zanadto 
podniesionym glosem"). 

C6i. odpowiedziee Kassnerowi? Banalne byloby stwierdzenie, i.e antyczne 
wzorce i.ycia nie majq obecnie zastosowania. Krytyczne nawi'lzywanie na 
przyklad do staroi.ytnej etyki cn6t zaczyna jakby przeswitywac we wsp6lczesnej 
filozofii moralnej (zwlaszcza w zwiqzku z ksiqi.kq Alasdaira Macintyre Afler 
Virtue ). Autor dzielka 0 pierwiaslknclz ludzkiej wielkosci zdaje si~ nieslusznie 
pomniejszae tradycj~ staroi.ytnego Rzymu, a z kolei przecenia chyba polityczny 
geniusz Grecji, kt6ry nadal jest miarodajny w dziedzinie mysli, Iecz nieistotny 
w dziedzinach praktycznych (tu wieksze jest dziedzictwo Rzymian). 
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To, ze czlowiek wsp6/czesny nie jest "z jednej bryly", ie linia jego iycia 
nie biegnie tak, jak w tragedii klasycznej, nie musi wcale oznaczac, ii czlowiek 
"slai si~ zwierzeciem udomowionym" w sensie, jaki proponowal Nietzsche. 
JeSli dostrzegamy u ludzi korka XX wieku wiecej lagodnoSci, sklonnoSci do 
tolerancji bez rezygnowania z wlasnych wybor6w, to moina sie w tym 
dopatrzec pewnej wielkosci ci~iko doswiadczonego czlowieka wsp6lczesnego, 
wielkosci mniej moze widocznej, bardziej pokornej, wywiedzionej z chrzes
cijanskiego dziedzietwa (por. ksill.ike Charlesa Taylora, Sources a/The Self. The 
Making of The Modem Identity). I wolno ehyba wierzyc - bye moie weale nie 
wbrew nadziejom samego Kassnera - ie ehrzeScijanstwo ezerpie wei'li ze 
swyeh, ezasowo odleglyeh, :ir6del; ie zorientowane na "wewnetrznll. przemia
ne" wei'lz pr6buje moderowac obyezaje oraz instytueje. Moie pewna wielkose 
jest dla nas osiqgalna ... 

Tak ezy inaezej mierlenie sie z ezlowiekiem antyku - ezy to w polityee, ezy 
szezeg61nie w dziedzinie moralnoSci i spraw dueha - nie powinno bye stratq 
czasu. 

Autora przekladu zaeheealbym do wiekszej smialosei i ezestszego rezyg
nowania z "wiernosei" wobee skladni jezyka niemieekiego. lednoezesnie 
apelowalbym don 0 dalsze przeklady esej6w Kassnera, a szezeg6lnie jego 
wielkiego szkieu 0 wyobrazni. 

Romuald Piekarski 

ROMUALD PIEKARSKI, dr filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Gdaoskiego, czlonek redakcji "Civitas". Napisal: Problem warlOSci 
puznawczych lirerackiego i filmowego dziela szruki (J 993), Wowl prawdy i inrer
preracji (izie/a lilerackiego (. .. ) (1994, wsp61nie z P. Kawieckim); aulor artykul6w 
z aksjoJogii i filozofii polityki; pubJikowal w "Arce" , "Arcanach", "Przedprotach". 
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UCZONA ROZPRAWA 

o ZAKAZANYM OWOCU 


Wojciech Kunicki, REWOLUCJA I REGRES. 
RADYKALIZM WCZESNEJ TWORCZOSCI ERNSTA JUNGERA, 

seria "Germanica Wratislaviensia", Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 
Wroclaw 1995, ClX , ss . 170 

Bez przesady mozna powiedziec, ze Wojciech Kunicki uratowal swojll 
ksillzkll polskll kulture literackll (a moze nie tylko literacka) od blamazu. jakim 
by!oby milczenie w stulecie urodzin jednego z najwiekszych iyjllcych pisarzy. 
W koncu marca ubieg!ego roku pisano lub m6wiono 0 Ernscie Jungerze we 
wszystkich europejskich mediach poswieconych kulturze, wiadomosci 0 nim 
pojawia!y sie nawet w g!ownych wydaniach dziennik6w teiewizyjnych, jako ze 
stuletniego autora odwiedza!y znakomitosci swiata polityki, m. in. prezydenci 
Niemiec i Francji . Zwlaszcza zainteresowanie, a czasem i holdy, skladane przez 
francuskll opinie pub1icznll Sll pieknym przykladem wielkodusznoSci i respek
towania prawdziwej hierarchii wartosci - wybaczenia mu udzialu w obu 
wojnach swiatowych w mundurze niemieckiego oficera oraz akceptacji ogrom
nego dziela literackiego i filozoficznego. 

Pierwsze ksillzki Ernsta Jungera przedstawialy zjawisko wojny w spos6b 
oryginalny, a nawet szokujllcy - jako zywiol nadrzedny wobec jednostek i grup 
spolecznych, niszczllCY , ale i fascynujllcy . Instynkt walki uznal on za istotny 
skladnik ludzkiej natury i nieusuwalny czynnik rozwoju historycznego. W okre
sie miedzywojennym zajlll stanowisko radykalnie negujllce nowoczesnll cywil i
zacje i powersalski lad polityczny, stajllc sie czoloWli postacill tzw. rewolucji 
konserwatywnej . Jednakze po dojSciu do wladzy narodowych socjalist6w nie 
poparl ich i odsunlll sie od dzialalnosci i pisarstwa politycznego. 

Zdumienie wrecz budzi wszechstronnosc tw6rcza Jiingera : nowatorski po
wiesciopisarz, autor klasycznych w literaturze niemieckiej esej6w i wielo
tomowego dziennika zaliczanego do czolowych osillgniec tego gatunku, pub
Iicysta, bez ktorego nie mozna zrozumiec wydarzen w Niemczech XX wieku . 
Napisal ponadto swietne tomy prozy p"drozniczej, szkice 0 stanach ekstatycz
nych (m. in. uzyskiwanych dzieki narkotykom). Byl wsp6ltw6rq watnych 
w nowoczesnej literaturze swiatowej koncepcji heroicznego realizmu oraz 
realizmu magicznego. 

W Polsce chyba tylko "Odra" pomyslala wczesniej 0 godnym przypo
mnieniu istnienia pisarza u nas prawie nie znanego; nie calkiem to sie udalo, 
gdyi w malej nocie redakcyjnej duto bylo tylko niescislosci. Nawet powatne 
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gazety zamieszczaty zdawkowe informacje lub, wyjiltkowo, kr6tkie artykuty, 
i to z parodniowym op6inieniem. Rekord niezrozumienia, czym jest dzieio 
autora zaliczanego do czot6wki niemieckiej literatury bieiilcego stulecia, pobita 
"Polityka", drukujqc tekst Adama Krzeminskiego - pelen b/ed6w i nonszalan
cji. Walka jako wewn(?trzne przeiycie (Der Kampf als inneres Erlebnis, 1922) 
jest wedle eksperta od spraw niemieckich powidciq (a moina bylo nawet nie 
brae do reki tego tomu, wystarczylo zajrzec do jakiegokolwiek niemieckiego 
podrecznika alba leksykonu literackiego). Szczytem braku - powiedzmy delika
tnie - koncentracji przy Dlubaniu w duszy niemieckiej bylo nadanie slawnej 
powiesci JUngera Auf den Marmor-Klippen (1939) tytulu ... Marmurowe rafy. 
A przeciei niemcoznawca powinien wiedziec 0 polskim przekladzie, wlasnie 
Wojciecha Kunickiego, zatytulowanym Na marmurowych skalach. Skoro nie 
chcialo sie zajrzec do 9 numeru "Literatury na Swiecie" z 1986 roku, trzeba 
bylo wiedziec to przynajmniej, co wiedzil chlopcy czytajqcy egzotyczne powie
sci przygodowe, ii rafy Sq koralowe, a nie marmurowe! 

Wojciech Kunicki, choc badacz to jeszcze mlody, od lat byl znany milos
nikom wsp6lczesnej literatury jako znawca i tlumacz utwor6w Emsta JUngera. 
We wspomnianej " Literaturze na Swiecie" opublikowal ponadto kalendarium 
i szkic interpretacyjny, na poczqtku lat dziewiecdziesiqtych rozprawe 0 polskich 
motywach u JUngera w "Acta Universitatis Wratislaviensis", natomiast w 1993 
roku ukazala sie w wydawnictwie Langa (Frankfurt nad Menem) jego ksiqika 
Projektionen des Geschichtlichen... , monografia najbardziej chyba znanego 
dzieia JUngera, prozy wojennej W stalowych burzach (In Stahlgewittern, 1929, 
potem jeszcze siedem wersji). Warto dodac , ie polski przeklad wydrukowany 
w 1934 roku , dokonany przez J. Ga/adyka, nosil tytul Ksiqi(? piechoty. W nawal
nicy ielaza. 

Rewolucja i reg res to monografia miedzywojennej tworczo§Ci nestora 
niemieckiego pismiennictwa. W ksiqice tej profesor germanistyki z Wroclawia 
zaprezentowal zar6wno wiedze filologicznq, jak r6wniei z dziedziny filozofii, 
teorii spolecznych i prawnych, a nawet militari6w i ekonomii. Dziel Jiingera nie 
moina traktowac inaczej, poniewai Sil one wlqczone w centralne dyskusje 
swiatopoglqdowe ostatnich siedemdziesieciu lat. Autor Heliopolis sytuuje swe 
teksty jako odpowiedz na proces gwaltownych przemian cywilizacyjnych zapo
czqtkowany przez rewolucje francusk q. Jego zdaniem, rewolucyjny duch nisz
czy sens, a nawet samq substancje ludzkiego bytowania. Jednakie we wczesnym 
okresie dzialalnosci intelektualnej i politycznej Jiinger u\ega/ wp/ywom mysli 
radykalnej, przez kr6tki czas sympatyzujqC z narodowym bolszewizmem, 
w wersji Ernsta Niekischa , wydawcy czasopisma " Widerstand". 

Zatoienia swej monografii wyklada KU,licki w nastepujqcy spos6b. " W postaci 
Jiingera sku pia sie historia p6znego nihilizmu, a wier zniszczen poczynionych przez 
socjalizmy dwudziestego stulecia i ruin pozostawionych przez moce wobec tych 
socjalizm6w reaktywne. JUnger jest autorem sprzyjajqcym ukazaniu tego problemu 
gl6wnie dzieki ustanowionej zgodno§ci myslenia, czynu i kreacji artystycznej. Jui 
sam gatunek literacki, kt6ry ze szczeg61nym upodobaniem uprawia: a wier dziennik 
intymny, przekonuje nas 0 podstawowej jakosci autorstwa Jiingera, 0 kreowanej 
i celebrowanej jedni wszystkich sfer bytu." 
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Wroclawski germanista zawar! w recenzowanej ksiqice wyniki wieloletnich 
studi6w i dlugotrwalych przemyslen, zgromadzil solidn<\ wiedz~, potrati tei 
interesuj<\co interpretowac utwory; buduje wci<\gaj<\c<\ odbiorc~ narracj~ filolo
gicznq i krytycznoliterackq, logicznie I<\czqc poszczeg61ne analizy. Dzi~ki tym 
umiej~tno§Ciom otrzymujemy w j~zyku polskim tom spelniaj<\cy funkcj~ wpro
wadzenia w tw6rczosc prawie u nas nie znan<\ oraz funkcj~ naukowej mono
grafii wymagajqcej teoretycznoliterackiego i filozoficznego przygotowania, 
czyli adresowanej do czytelnika sporo wiedz<\cego, a przynajmniej chqcego 
dowiedziec si~ rzeczy wainych, choe trudnych. Celem monografii jest wi~c 
zar6wno uporzqdkowanie ogromnej literatury przedmiotu, setek rozpraw z dzie
dziny jUngerologii, jak r6wniei rozszyfrowywanie niewiadomego i proponowa
nie nowych interpretacji. 

Opr6cz poznania autora Afryknriskich gier dowie si~ polski czytelnik, 
niejako przy okazji, 0 wielu wainych zagadnieniach nowoczesnych dziej6w 
kultury niemieckiej. Kilka spraw zostalo w ksi<\ice poruszonych po raz pierwszy 
w Polsce nap raw d~, to znaczy bez swiadomej dezinformacji b<\dz deformacji 
spowodowanej tkwieniem poprzednik6w w archaicznych (zwanych "postepo
wymi" lub "marksistowskimi") paradygmatach epistemologicznych czy litera
turoznawczych. Tak wi~c mamy okazj~ zdobye chocby podstawowe wi adomo
sci 0 bracie Ernsta, wybitnym pisarzu Friedrichu G. lUngerze (1898-1977); 
wspomnianym jUi Niekischu; Salomo FriedHinderze, niemieckim autorze po
chodzenia iydowskiego urodzonym pod Poznaniem; emigrancie z Rumunii 
Yaleriu Marcu przechodzqcym ewolucj~ od udzialu w pracach II Mi~dzynaro
d6wki po wsparcie konserwatywnej rewolucji, 0 Carlu Schmitcie - niezwykle 
wplywowym myslicielu t~pionym w panstwach komunistycznych i lewicowych 
srodowiskach intelektualnych Zachodu. 

Ernst JUnger byl w zasadzie samoukiem, wyksztalcenie literackie zdobyl 
dzieki rozleglym lekturom, a do pisarzy, kt6rym zawdzi~cza najwi~cej, nalei<\ 
Gogol i Dostojewski, klasycy wloscy i francuscy (zwlaszcza nie dose doceniany 
katolicki pisarz Leon Bloy), oczywi§Cie tw6rcy niemieccy: Schiller, Goethe, 
E.T.A. Hoffmann, Holderlin, Nietzsche. Wojciech Kunicki wspomina takie 
"inne sfery poznania", tak r6Znorodne i czasem zaskakujqce, ie warto przyto
czye odpowiedni fragment: "doswiadczenia z narkotykami, swiadome cwicze
nie woli i ducha (intensywna lektura i stosowanie Cwiczeli duchownych 
19nacego Loyoli), lektura mistyk6w hiszpaiIskich oraz dziel demonologicz
nych" . 

Autor omawianej monografii wykazuje czasem - za rzadko jak na m6j 
apetyt - paralele z utworami polskich pisarzy. Parokrotnie pojawia sie Andrzej 
Bobkowski, choe bl~dne wydaje mi si~ przypuszczenie, ie Szkice pi6rkiem 
zawdzi~czajq swoj "ksztalt" Strahlun!;en, dziennikowi lUngera z 1949 roku . Na 
razie nie udowodniono, ii Bobkowski poddal swe wojenne dzienniki daleko 
idqcym retuszom; po coi wiec m6wie 0 istotnych wplywach? Cenny jest 
koncowy rozdzial 0 Polsce i Polakach w tw6rczoSci seniora swiatowej literatury. 
Opr6cz szczeg61nie nas interesuj<\cej tematyki, zwracaj<\ uwag~ waine, teore
tycznoliterackie spostrzeienia 0 funkcjonowaniu stereotypu w tekstach artys
tycznych . Autor wyr6Znia dwa typy relacji zachodzqcych mi~dzy dzielem 
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a stereotypem. W pierwszym typie obiegowe wyobraienie traktuje siC jako 
rodzaj dzialania poznawczego Cschematyzuj&cego i wartosciuj&cego), izolowa
nego wobec innych warstw i uklad6w dziela. Drugie podejscie jest znacznie 
bardziej owocne z perspektywy estetycznej: "dzielo pochlania stereotyp, po
zbawiaj&c go funkcji poznawczej i przez estetyczn& integracjc nadaj&c mu walor 
chwytu literackiego. Druga droga respektuje nie tylko samoistnose dziela C... ) 
ale daje szansc na renowacje kultury Cm6wi&c jezykiem Ernsta Roberta Cur
tiusa) przez oswojenie skumulowanego w stereotypie resentymentu." 

W kOl1cowych rozdzialach teoretycznych nasz autor jakby chcial udowod
nie, it nic, co aktualne w naukach humanistycznych, nie jest mu obce i ie 
zafascynowanie konserwatywnym "anarch&" nie wepchnelo go do trz6dki 
przestraszonych nowoczesnosci& tradycjonalist6w. Przejawia sie to nawet na 
poziomie jezyka, gdzie resztki formul marksistowskich C"nadbudowa ideo
logiczna" - s. 135, " swiadomose konserwatywnego mieszczanstwa" - s. 134) 
zanurzajq siC w strumieniu iargonu poststrukturalistycznego i postmodernistycz
nego. Fragmentami autor schodzi na poziom mniej zdolnych nasladowc6w 
znakomitego Janusza Slawinskiego, jakich czasem spotykamy na lamach "Tek
stow Drugich" . Ale moze s& to glcbie niedostcpne prostemu intelektualikie... 
W kaidym razie autor Rewolucji i regresu zaskakuje nas, bo wydawal siC 
zrownowaionym naukowcem i "przyzwoitym" konserwatyst&, a tu nagle jakieS 
ekstrawagancje stylistyczne i myslowe. Z tego. co zrozumialem, nieprzekonuj&
ce jest zestawienie dialogicznej koncepcji kultury Bachtina z filozofi& Jiingera, 
zwiqzki moie i Sq, lecz nie zostaly udowodnione. 

Takie w czesci teoretyczoej zdarzaj& sic swietne pomysly i widae dzieln& 
postawe autora, kt6ry nurza sic w odmctach teoretycznych szalenstw epoki 
postmodernistycznej, aby poprzez wiry re!atywizmu doplyn&e do brzeg6w 
pewnosci. Miejscami tak radykalnie przeinterpretowuje pomysly modnych 
filozof6w, iz dekonstrukcyjne energie wprowadza w teologiczne lozyska. Aby 
podniese na duchu czytelnik6w przygncbionych nihilizmem postmodernistycz
nym. pokaimy, jak sobie radzi z tym Wojciech Kunicki. Pisz&c 0 najnowszej 
powieSci, wychodzi od przeciwstawienia Dostojewskiego i Conrada. tak charak
teryzujqc cechy wsp6lczesnej prozy artystycznej: "Budulcem staje siC cytat, 
epika wraca do swych poczfjtk6w, ustanawiaj&c zn6w gest opowiadania, autorzy 
nie broni& siC przed powtarzaj&cym opowiadaniem baSni, narracj& mit6w, 
opowiadaniem wqtk6w historycznych." Konkluzja jest niemal wnioskiem teo
logicznym: "Autorzy dokonujq wicc remonologizacji dialogowosci slowa. His
toria jest histori& nie lyle stawania siC, ale histori& przywracania do lask slowa 
zapomnianego, ulwierdzania slowa triumfuj&cego, wszystko w przekonaniu. ze 
zbliiamy siC do konca czas6w i oczekujemy na zbawienie przez metanarratora 
ludzkiej historii." . 

Profesor Kunicki skupial dot&d uwagc badawcz& na tw6rczosci Ernsta 
Jlingera z okresu micdzywojennego. Polskich czytelnik6w jeszcze bardziej 
interesuje intelektualna dzialalnosc autora Eumeswil w ostatnich dziesiccio
Ieciach, w czasach nam wsp6lczesnych. Myslc, ie Wojciech Kunicki moze 
i powinien napisae peln& monografic tw6rczosci Jiingera, dzielo dor6wnuj&ce 
- rozmiarami i klas& - takim osi&gnicciom polskiej germanistyki Ci calej wiedzy 
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o literaturze), jak ksiqiki Aleksandra Rogalskiego 0 Tomaszu Mannie, Romana 
Karsta 0 Kafee ezy Egona Naganowskiego 0 Musilu. 

Krzssztoj Dybciak 

Post scriptum 
Jui po napisaniu tej recenzji ukazal sie po§wieeony Jiingerowi numer "Stan
ezyka", wroclawskiego kwartalnika konserwatywno-liberalnego. Duiq eze§c 
zeszytu wypetniajq teksty i przeklady Wojeieeha Kuniekiego. 

KRZYSZTOF DYBCIAK, ur. 1948, profesor KUL i czlonek Stowarzyszenia Pisarzy 
Pol skich. Laureat nagrody im. Koscielskich w 198 J. Ostatnio wydane ksi<\zki: 
Panorama lileralury na obczyinie (1990), Karol Wojtyla a lileralura (1991). Kieruje 
r6wniez praeami nad Lehylwnem kultury polskiej na obczyinie po 1939 roku. 

DYNAMIZM ROSYJSKIEJ 

DUSZY 


MENTALNOSC ROSYJSKA. SLOWNIK, Interdyscyplinarny ZespOt 
Badan Sowietologicznych Uniwersytetu L6dzkiego, 

Wydawnictwo "Slqsk", Katowice 1995. 

Hasla sformulowano i ulozono w rosyjskim porz~dku alfabetycznym. 

Jednoczesnie ukazala siC wersja angielska leksykonu: The Russian MentalitT. Lexicon. 


Edited by Andrzej Lazari. Translated by Witold Liwarowski & Richard Wawro, 

Katowice 1995. 


Slownik opraeowany i zredagowany przez Andrzeja Lazariego, przy wsp61
praey ponad dwudziestu, gl6wnie polskieh, rusyeyst6w i historyk6w idei, 
zawiera okolo stu piecdziesieeiu hasel zr6inieowanyeh metodologieznie, 0 r6z
nym stopniu og61noSci i 0 wielce zr6inieowanym poziomie. Przedstawione 
w praey terminy-pojf;cia moina podzielic podlug autorstwa i metody na eztery 
grupy: I) hasla Jerzego Faryny, napisane w poetyee semiotyezno-oceniajqcej; 
2) hasla Andrzeja Lazariego ujete w forme Iiberalno-oeeniajqcq; 3) terminy 
areybiskupa Szymona Romanezuka napisane w poetyce prawoslawnej; 4) oraz 
hasla pozostalyeh autor6w, z kt6ryeh najbardziej wartoseiowe poznawezo Sq te 
napisane w formie rozumnie pozytywistyeznej. 
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Do ostatniej grupy moina zaliczyc nastepuj~ce hasla: Cerkiew (Adam 
Bezwinski, Torun-Bydgoszcz), Ameryka, Zyd, Duma, imperium, Napoleon 
(J6zef Smaga, Krakow), unia kOScielna (Ryszard Luiny , Krak6w-Lublin), 
liberal (Wasyl Szczukin, Krak6w-Moskwa) , stary obrzed (Hanna Kowalska, 
Krak6w) , mysl heretycka (Urszula W6jcicka, Bydgoszcz), katastrofizm, cywili
zacja/kultura, Smuta (Slawomir Mazurek, Warszawa), katolicyzm (Boguslaw 
Mucha, LOdi-Krak6w), Hamlet i Don Kichot (Roman Mnich, Ukraina), ro
zum/rowtdek, osobowosc (Marian Broda, L6di), Polska (Jaroslaw 1akubowski, 
Bydgoszcz), soborowosc, czysciec (Iwan Jesaulow, Moskwa), czlowiek radziec
ki (Wanda Radolinska, L6di). Moment "pozytywistyczny" wszystkich powyi
szych hasel polega na ich empiryczn<rmaterialowej rzetelnosci, jakkolwiek nie 
wszystkie one SCI pad tym wzgledem r6wnie cenne. 1ak wiadomo, kaida rzecz 
- niezaleinie od iloSci miejsca, kt6re zajmuje - zawsze moie bye dopelniona. 
1eieli zas zjawisko nie jest opisane w pelny spos6b, autorzy tlumaczCl sie 
przewainie brakiem miejsca i innq koncepcjq przedmiotu. Zwr6ce tu tylko 
uwage na pare hasel z "pozytywistycznej" czesci slownika, kt6re, moim 
zdaniem, moina byloby jeszcze dopelnit. Z hasla "Napoleon" dowiadujemy sie, 
ie ten motyw-imie wystepuje w folklorze rosyjskim jako ucieleSnienie Anty
chrysta. Dla Aleksandra Puszkina cesarz Francuz6w byl najpierw "drapiei
nikiem", a potem "gigantem" i " poteinym ulubiencem fortuny". 1ego postac 
pojawia sie w Wojnie i pokoju Lwa Toistoja, gdzie jest przedstawiony jako 
pyszalek, nie majqcy - wbrew heroicznym urojeniom - najmhiejszego wpiywu 
na bieg dziej6w. Radion Raskolnikow, czyli bohater Zbrodni i /wry Fiodora 
Dostojewskiego, zabija znienawidzonq lichwiarke miedzy innymi dlatego, ie 
wymyslil sobie, it jest Napoleonem. Skoro nim jest, to nie obowiqzujq go 
potoczne normy moraine - moie zabie wsze, aby stado ludzkie bylo szczesliw
sze. Smaga jednak niewiele pisze 0 roli obrazu Napoleona w rosyjskiej mysli 
fjlozoficznej . A bylo w niej przeciei duio ciekawych moment6w "napoleon
skich", zar6wno w ideologii konserwatywnej, jak i lewicowej. Hercen na 
przyklad uwaial Bonapartego - przeciwnie aniieli wiekszose wsp6/czesnych 
- za przedstawiciela realizmu swiata klasycznego. Cesarz Francuz6w kon
tynuowal w jego oczach misje, jakq w nowoiytnej Europie rozpoczelo wloskie 
Odrodzenie (Madonny Rafaela, renesansowa bazylika sw. Piotra i Pawla 
w Rzymie, Ariosto, Bocaccio) oraz Cervantes, Rabelais, Szekspir. Dla Hercena 
upadek Napoleona stanowil chwilowy upadek zasady realizmu: "Waterloo 
zadecydowalo na chwile, kto bedzie rzqdzil polem bitwy: klasyk-Napoleon czy 
romantycy - Wellington i Bliicher. W osobie Napoleona, imperatora Francuz6w 
i Korsykanczyka, Niemcy zn6w zwycieiyly Rzym i zn6w oglosiiy zwyciestwo 
gotyckich idei. Romantyzm tryumfowal; klasycyzm byl przesladowany: z kla
sycyzmem byly zwiClzane wspomnienia, 0 kt6rych chciano zapomniec. Roman
tyzm bez przerwy m6wil, klasycyzm milczal, romantyzm walczyl ze wszystkim 
na swiecie jak Don Kichot - klasycyzm siedzial ze spokojnq powagq rzym
skiego senatora" (A. I. Giercen, Polnoje sobranije soczinienij W Iridcali lomach, 
t. Ill , s. 27). Nikolaj Czernyszewski natomiast traktowal Bonapartego pogar
dliwie i dostrzegal zgubny wplyw jego indywidualizmu na wsp6/czesnq sobie 
rosyjskq rzeczywistosc: "Pierwszym warunkiem sukcesu , nawet w wysilkach 
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najlepszych i najbardziej sprawiedliwych, jest dla kaidego z nas to, aby inni 
bezwzgJednie i slepo mu si~ podporzqdkowali. Kaidy z nas jest malenkim 
Napoleonem , albo, lepiej powiedziee, Batu-chanem, a c6t. moze stac si.; ze 
spoleczenstwem, ktore cale sklada si~ z Batu-chan6w?" (N . G. Czernyszewskij , 
hbrannyje filosfskije soczinienija , Moskwa 1951, t. III , s. 308). Sk~din~d 

wiadomo 0 istnieniu pracy D. Sorokine Napoleon dans la lillerature russe (Paris 
1974) - tam zapewne moina znaleic jeszcze wi~cej wiadomoSci na omawiany 
tema!. 

Malo wyczerpuj~ce jest dla mnie haslo "rozum/rozs~dek ", kt6re przed
stawia wylllcznie slowianofilskll wizj~ tej ideologicznej dychotomii. Rosyjska 
tradycja narodowa "suchy, abstrakcyjny, logiczny rozslldek" przypisywala 
Europie ell bloc, podczas gdy do dziej6w Rusi przed Piotrem Wielkim oral. 
Rosji in spe stosowala kategori~ "integralnego Rozumu", kt6ry mial syntetycz
nie polllczye ludzki rozum, wole i serce. Autor hasla zapomnial dodac, ze jeden 
z najwainiejszych rosyjskich my~licieli, Mikolaj Bierdiajew, uznajllc zasadnosc 
dychotomii "rozum-rozslldek", nie odnosil jej wszakze do geograficznych 
cZ~Sci swiata. Krotko przed wojnll 1914 roku pisal, ze w dziedzinie natury, ale 
takie w iyciu i historii ludzkiej dzialajll dwa rozumy: maly i duzy. Maly rozum 
to racjonalistyczny ratio, duty rozum to mistyczny Logos (Nikolaj Bierdiajew, 
Filosofija swobody. SlIIysl tworczestwa, Moskwa 1989, s. 35). Maly rozum to 
ograniczony rozslldek i rozum racjonalist6w. Duzy zas rozum to boski rozum 
mistyk6w i swi~tych: "W szalonym wyrzeczeniu si~ rozumu indywidualnego 
dochodzi si~ do rozumu uniwersalnego. Najwi~ksi filozofowie, zarowno chrzes
cijanscy jak i pogafiscy, ci, dla kt6rych filozofia byla ~wicta, uznawali istnienie 
wyiszego boskiego rozumu - Logosu, w kt6rym podmiot i obiekt s~ tozsame, 
odslaniali dzialanie Logosu w czlowieku" (ibid., s. 55). Maly i dUiy rozum 
mogly, wedlug Bierdiajewa, oddzialywae zar6wno w Rosji jak i Europie . 
Marian Broda nie napisal takie, it kwestill rozumlrozs~dek w takim scisle 
historycznym (niegeograficznym) uj.;ciu zajmowala sic rosyjska lewica heglow
ska: Aleksander Hercen oraz Wissarion Bielinski. Szczeg61nie "szalony Wis
sarion" miotal si~ jak Hamlet pomiedzy rozumem (racjonalizmem) Hegla 
a rozslldkiem (empiryzmem) francuskiego XVIII wieku. 

We wstcpie do edycji redakcja pr6bowala pogodzie metodologiczn~ r6zno
rodno~e autor6w slownika nast~pujllcll frazll: "M6willC 0 »mentalnosci rosyj
skiej«, mamy na uwadze przede wszystkim jej aspekt »rusofilski«. Z oczywis
tych powod6w mniej nas interesuje rosyjska mental nose »okcydentalistyczna«; 
ta, naszym zdaniem, nie powoduje powainych nieporozumien »translatorskich«, 
a w odczuciach zwolennik6w »rosyjskoSci« za »rosyjskll« nie uchodzi." OJa 
mnie jest to jednak pewne uproszczenie metodoJogiczne, bo dJaczego wlasciwie 
obiektywny badacz ma przyjmowae tez~ zwolennikow "rosyjskosci" , ie rosyj
ska mentalnosc "okcydentalistyczna" nie wywoluje nieporozumiefi "translator
skich"? Tym samym ustawia sic na poziomie owych "zwolennik6w", ale tylko 
po to, aby w nich z tym wi~kszll sil& uderzyc - takie uderzenie ze swej strony 
ma bye demaskacjll "calej Rusi". Redaktor slownika Andrzej Lazari na
st~pujllco sformulowal haslo "Rzym": "Symbo! korzeni kultury zachodniej, 
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racjonalizmu , katolicyzmu - odstepstwa od »prawdziwej« wiary, »ze wnetrz
nego« prawa, »zewnetrznej prawdy « i »zewnetrznego« piekna - obcych kulturze 
rosyjskiej." Jednakie tak sformulowane haslo powinno raczej miee w tytule : 
"Rzym w oczach slowianofilstwa" - wtedy au tor nie musialby uzywae tak 
wielu cudzyslow6w (w innych haslach wystepuje na ich miejscu modalizator 
"jakoby"), aby zaznaczyc sw6j dystans wobec takiego rusofilskiego rozumienia 
istoty wiecznego mi asta. Tymczasem w dziejach kultury rosyjskiej byla rzesza 
myslicieli, kt6rzy bali sie nawet pomy slee, ii Rzym moina byloby skrytykowae. 
Wladimir Solowjow na przyklad oglaszal: "ja patrze przede wszystkim na 
wielki , swiety i wieczny Rzym, gl6wnq i nieodlqcznq czesc Kosciola powszech
nego. W ten Rzym wierzc, nad nim sie pochylam, kocham go ca/ym sercem 
i wszystkimi silami swej duszy pragne, aby przywr6cil nam jcdnosc calego 
swiatowego Kosciola , i niech be de przeklety jako ojcob6jca, jes li kiedykolwiek 
wypowiem slowo potepiajqce swiety Rzym" (W. Solowjow, Pis 'ma, Pieterburg 
1923, s. 21). W 1913 roku Osip Mandelsztam napisal wiersz 0 Rzymie : 

o Rzymie gwarzmy - to miasto natchnione' 
Zwyciestwo swoje kopulom zawdziecza. 
Sluchajmy - Credo Apostol skie dzwieczy. 
Kurz sie unosi i luk teczy plonie. 

(przeklad Tadeusz Nyczek) 

Ujmujqc rzecz ilosciowo, Lazari rna racje , gdyi: wyznawcy podobnych po
glqd6w byli w Rosji mniejszoSci q. Jednakowoi oni takie Sq wainq czesci<l 
rosyjskiej kultury i w pracy 0 ambicjach naukowych nie moina pomijae 
milczeniem faktu ich istnienia. 

We fragmentach poswieconych Solienicynowi nieobiektywnie brzmi dla 
mnie haslo tego samego autora zatytulowane "Prawo" . Zauwai:aj<\c oczywisty 
fakt , ii: prawo stanowione nie cieszylo sie w rosyjskiej tradycji zbytnim 
szacunkiem (chociai od czas6w Michaila Spieranskiego istnial w rosyjskiej 
mysli nurt liberalny), autor twierdzi: "We wsp6lczesnej ku Iturze Zachodu 
z panstwem prawa mamy do czynienia w6wczas , gdy zasady i paragrafy 
jurystyczne zgodne S<l z prawami czlowieka i nie zalei:q od moralnoSci 
i pogl<ld6w jakiejs jednostki, grupy, partii , kolektywu, itd. Solienicyn natomias t 
uwaia, ii »zasada moralna powinna bye ponad zasad q prawnq. Sprawiedliwosc 
- jest to zgodnose najpierw z prawem moralnym , p6zniej z jurystyczny m .« Jest 
to w pelni rusofilska mysl. " Rzecz jednak w tym, i e owa mysl, kt6ra prawo 
traktuje jako minimum moralnosci (tzn. ie ono nigdy nie moie przekroczye 
quantum wartosci uznanych przez kulture judeo-chrzescijanskq) , nie jest bynaj
mniej "myslq w pelni rusofilskq" - gdyby tak bylo, to " rusotilem" bylby kaidy, 
kto uwaia, iz prawo stanowione nie moze naruszac istoty Oekalogu . Solienicyn 
protestuje wyl<lcznie przeciwko prawnym naduzyciom (pamietamy przeciei, ie 
to w imie prawa mordowano w kacetach) i nie uwaza praw a za religie - wbrew 
wszelkim "prawniczym pozytywizmom". 

Jednq trzeciq korpusu Siownika stanowi q hasla Jerzego Faryny, kt6rych jest 
prawie piecdziesi<lt i kt6re obejmujq tak r6inorodne zagadnienia jak: c ar , 
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p6lnoc, poludnie, wsch6d , zach6d, los (sud'ba), orzel dwuglowy, alfabet 
socjalizmu, kalendarz, umowa, oddanie (wruczenije siebia), donosicielstwo, 
samozwaniec, Rosja i in. Szczeg61ne zainteresowanie wzbudza ostatnia partia 
hasel poswiecona r6inym systemom jezykowym (grece, lacinie, star(}-{;erkiew
no-slowianszczyinie , jezykowi rosyjskiemu), ktare odgrywaly SWq role 
w ksztaltowaniu rosyjskiej kultury i mentalnoki. Wiele jest w tym miejscu 
ciekawych spostrzeien, kt6re mogq sie przydae kaidemu badaczowi idei 
rosyjskiej. 0 lacinie na przyklad Iwan Wiszenski m6wil : "Lacine ze wszech 
miar diabel uwielbia", a patriarcha Nikon replikowal: "Niewolniku przebiegly, 
z ust twych wnioskuje, ies nie prawoslawny, jezykiem lacinskim bowiem 
jawnogrzeszysz." Kaide z prawie pieedziesieciu hasel Faryny zawiera kilka 
takich cennych empirycznych spostrzeien, jednakowoi. klopot zaczyna sie 
wtedy, gdy z tej empirii wyciqgane Sq postulatywnie uniwersalne wnioski. Tak 
na przyklad wspomniana lacina staje sie w mentalnosci rosyjskiej nie tylko 
jednym z jezyk6w, lecz, jak sqdzi Faryno, "wrogil, podstepnil, ideologiil 
i wyznaniem wypaczonej wiary". [ tak zapewne jest, ale nie w mentalnosci 
rosyjskiej , lecz jcdynie w jej pewnym wainym nurcie religijno-kulturowym. 
Inny nurt, choe slabszy, lacine szanowal - w roku 1685 zostala zaloiona 
w Moskwie Akademia Siowiansko-Grecko-Lacinska. W przeciilgu najbliiszych 
stu lat byla ona najwainiejszym osrodkiem naukowym Rosji , moina jil uznae 
za kolebke Moskiewskiej Akademii Duchownej oraz Uniwersytetu Moskiews
kiego. W Akademii pr6bowano dokonac syntezy pierwiastka wschodniego 
(slowiansko-greckiego) z zachodnim (Iacinskim). Jeszcze przed otwarciem 
Akademii miala miejsce gorilca polemika pomiedzy zwolennikami orientacji 
greckiej a "Iacinnikami". Do tych ostatnich zalicza sie Symeona Polockiego 
oraz SylwEstra Miedwiediewa, kt6rzy chcieli szybko przylqczye Rosje do 
Europy - srodkiem do tego mialo bye nauczanie laciny oraz samodzielnej 
filozofii . ezy powyzszy nurt nie jest czesciil mentalnosci rosyjskiej? 

Og61nie metode Faryny moina okreslic mianem " idealizmu mentalnos
ciowego", podlug kt6rego cywilizacyjne nieszczescia Rosji wynikajq z jej zlej 
mentalnoki (ducha narodowego). W hasle Doroga/pUl ' czytamy: " Publicystyka 
rosyjska dose czesto narzeka na stan drag w Rosji , na ich zaniedbanie lub brak 
w ogale. A usprawiedliwiajqc ten stan, siega po argument nadmiernych prze
strzeni i odleglosci. Jeieli jednak uwzglednic, :ie w Ameryce P6lnocnej , 
odwrotnie, jej przestrzenic i odleglosci spowodowaly rozbudowe szlak6w 
komunikacyjnych, to przyczyn rosyjskich "bezdro:iy" nalezaloby szukac w me
chanizmach tej kultury i m. in. w konceptach »pul '/do roga«". Ta stanowiilca 
dokladne odwr6cenie materializmu historyczna teza 0 decydujqcym wplywie 
mentalnosci na stan dr6g w Rosji tylko wtedy uzyska swe potwierdzenie, gdy 
Rosja nie wybuduje tychie dr6g w nowej sytuacji wolnego rynku. 

* 

Gdy niedawno zapytano Aleksandra Solienicyna, jaki jest jego stosunek do 
tradycji slowianofilskiej, pisarz odpar/: " Nie, ta tradycja nie rna dla mnie 
jakiegos specjalnego ani istotnego znaczenia ( ... ) Przykro mi, ze slowianofile 
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wyolbrzymiali znaczenie misji Rosji, a takie jej szczeg61ne przyrodzone zalety 
w sferze duchowej. Ja tego nie widz~ i nie jestem ich kontynuatorem." 
Solienicyn dodawal, ie sklonny jest przyj'lc tez~ 0 istnieniu "narodowego 
charakteru" (w naszej terminologii "mentalnoSci"), kt6ry jednak nie jest 
niczym zakonserwowany i ma charakter dynamiczny - zmienia sic:; w r6inych 
epokach historycznych. Zapewne podobnie dynamiczna i bardziej r6i.norodna, 
niiby to wynikalo z wielu fragment6w Menta/nosei rosyjskiej, jest r6wniei 
"dusza rosyjska". 

Grzegorz Przebinda 

GRZEGORZ PRZEBINDA, ur. 1959, rusycysta, pracownik Uniwersytetu Jagiel
lotiskiego, au lor monografii Wlodzimierz S%wjow wobec his/orii (1992); wkr6tce 
ukaie sic:; praca Milwlaj Czernyszewski - p(iiny wnuk o.(wiecenia. W przygotowaniu: 
Od Cz.aadajewa do Bierdiajewa (ksiqika poswiecona mysli rosyjskiej tego okresu). 

'" '" Z DZIEJOW RZEZBY 

POMNIKOWEJ W POLSCE 


Irena Grzesiuk-Olszewska, POLSKA RZEZBA POMNIKOW A 

W LATACH 1945-1995, 


Warszawa L 995, ss. 347 

Rzeiba, zwlaszcza rzeiba pomnikowa XIX, a takie w znacznej mierze 
rzeiba XX wieku, nigdy nie byla ukochanym dzieckiem - z nielicznymi 
wyj'ltkami - polskiej historii sztuki. Od dziesiecioJeci dominowala i dominuje 
w naszym pismiennictwie 0 sztuce problematyka malarska. Najciekawsi i naj
modniejsi w swoim czasie artYSci doczekali sie mniej lub bardziej wyczer
pujqcych monografii. Architektura polska nie moie sie co prawda poszczycic 
r6wnie duiym zainteresowaniem rodzimych badaczy, ale to przeciei wlasnie 
architekci jako pierwsi otrzymali wlasny slownik (Stanislaw Loza, Arehilekci 
i budowniczowie w Po/see, Warszawa 1954). Historia architektury dysponuje 
r6wniei sugestywnym Zarysem dziej6w architeklury w Po/see, pi6ra Adama 
Milobedzkiego. 
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Na tym tIe publikacje na lemat miejsca i roli rzeiby, zwlaszcza rzeiby 
pomnikowej XIX i XX wieku, przedstawiaj'l si(! bardzo skromnie. Bye moie 
przyczyna, dla kt6rej badacze polscy niezbyt ch(!tnie podejmowali w przeszlosci 
kwestie zwiazane z rzeiba pomnikowa, byla jej hermetycznosc, brak otwarcia 
na nowatorskie prady i tendencje, jakie pojawily si~ w sztuce dru giej polowy 
XIX wieku , zbyt dlugie pozostawanie w orbicie fascynacji rzeiba antyczn'l 
i neoklasyczn'l, w wydaniu Antonio Canovy i Berthela Thorvaldsena. Na pewno 
przeszkadzalo badaczom r6wniei ogromne nasycenie poszczeg61nych dziel 
treSciami literackimi - wrecz niemoinosc odbioru ich form bez podp6rki 
komentarza slownego. Co prawda Adam Kotula i Piotr Krakowski, wydajqc 
w 1980 roku Rzeib~ XIX wieku pokusili si(! 0 synteze, glownie rzeiby 
europejskiej, w znacznie mniejszym stopniu polskiej , to jednak przyj(;ta przez 
nich konwencja spowodowala, ie otrzymalismy dzielo tylei og6lne, co po
zbawione wnikliwego spojrzenia na tzw. szara sfer(! rzezby rodzimej. 

Goqce lato 1980, a takie wydarzenia roku 1981 stanowily wylom nie tylko 
w najnowszych dziejach Polsl:i. Przyspieszony rytm historii , kumulacja wyda
rzen 0 ogromnym ladunku emocjonalnym nie pozostaly bez echa w iyciu 
artystycznym, odcisnr;;ly swoje pietno na charakterze zainteresowan i poszuki
wan badawczych polskich historyk6w sztuki, nie tylko mlodego pokolenia. 
W rezultacie na poczqtku lat dziewiecdziesi'ltych ujrzaly swiatlo dzienne 
powaine opracowania, prezentujace szersze spojrzenie na osiClgniccia rzeiby 
monumentalnej, gl6wnie pomnikowej, XIX i XX wieku. Niewatpliwie na 
szczeg61nq uwagr;; zasluguje publikacja Posqgi i ludzie. AnlOLogia lekstow 
o rzeibie /8/5-1889 (I. I, cz. I, Warszawa 1993 ) w wyborze i autorskim 
opracowaniu Aleicsandry Melbechowskiej-Luty i Piotra Szuberta. W tym sa
mym roku ukazuje sir;; tom I "Material6w do studi6w nad sztuka XIX wieku" 
pI. POl11l1iki w XIX wieku, interesujace poklosie jednego z Seminari6w Rogaliii
skich, organizowanych cyklicznie przez Stowarzyszenie Historyk6w Sztuki 
i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . 
W 1995 roku Piotr Szubert pubIikuje Rzeib~ [ioLskq [irzelol11u XIX i XX wieku, 
a Maria Irena Kwiatkowska Rzeib iarzy warszawskich XIX wieku. Wreszcie, 
takZe w 1995 roku , ukazala si~ dawno oczekiwana PoLska rzeiba [iomnikowa 
w Latach 1945-/995, dzielo Ireny Grzesiuk-Olszewskiej . Ta licz'lca 347 stron 
druku i 92 fotografie ksiqzka to dysertacja doktorska, efekt dziesi~ciu lat pracy, 
niezliczonych wyjazd6w w teren, setek wywiad6w przeprowadzonych z artys
tami, organizatorami konkurs6w i przedstawicielami komitet6w budowlanych. 
Efekt dociekliwych poszukiwan oraz gromadzenia rozproszonych, pozornie 
marginalnych, material6w ir6dlowych, relacji prasowych, a nast(!pnie ich 
starannej, wieloetapowej segregacji. To takie efekt kolejnych dziesir;;ciu lat 
uporczywych zabieg6w 0 wydanie pelnego tekstu (bez ci~c redakcyjno-cenzor
skich) , z maksymaln ie obszern'l dokumentacj'l fotograficzna. 

W wyniku ostatecznym powstalo prawdziwe kompendium wiedzy dla 
wszystkich zainteresowanych tematem. [rena Grzesiuk-Olszewska postawila 
sobie za cel zinwentaryzowanie i obiektywne ocenienie wszystkich - czy tei 
niemal wszystkich - rzeib 0 charakterze pomnikowym, powstalych miedzy 
Odra a Bugiem w ostatnim p6!wieczu: podczas ponad czterdziestu lat realnego 
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socjalizmu, w czasie kilkunastu miesiecy wolnosci po sierpniu 1980 roku, 
a nastepnie w nowej, jakie jeszcze kruchej rzeczywistosci III Rzeczypospolitej 
po wyborach 4 czerwca 1989 roku. Cel prawdziwie karkolomny, tym bardziej, 
ie kondycja polskiej rzeiby , zwlaszcza pomnikowej , tego okresu jest tak sarno 
zr6inicowana i niejednorodna, jak zloiona i bolesna okazala sie najnowsza 
historia polityczna Polski. A jednak powstala ksiqika sp6jna, wartoSciowa i na 
sw6j spos6b demaskatorska. 

Autorka przyj~la dla swych rozwaian najwlasciwszy - jak sqdze - uklad 
chronologiczny, co pozwolilo na czytelne przesledzenie pewnych wqtk6w tema
lycznych i formalnych, pojawiajacych sie na r6inych etapach rozwoju rzeiby 
pomnikowej w naszym kraju. 0 charakterze lej rzeiby w duiej mierze zadecydo
wala tematyka, zwlaszcza martyrologiczna, bohaterstwa i braterstwa broni, walki 
narodu i wojska polskiego z hitlerowskim najeZdicq. To w tej grupie pomnik6w 
dokonaly sie najdalej idqce zmiany formalne, od narzuconych nam w znacznej 
mierze socrealistycznych monolit6w ku czci Armii Czerwonej , po zr6znicowane, 
rozbudowane przestrzennie, ekspresyjne geometryczne pomniki z lat osiem
dziesiqtych, jak chociaiby bardzo ciekawy pomnik Armii Poznan z 1982 roku. 

Ksiqika Ireny Grzesiuk-Olszewskiej dzieli si~ zasadniczo na dwie pod
stawowe cz~sci: analitycznq, omawiajqcq problematyk~ rzeiby pomnikowej na 
przestrzeni 50 lat, z podzialem na grupy tematyczne oraz informacjami 0 kon
kursach i ich przebiegu (ze szczeg61nym naciskiem na om6wienie dziej6w i los6w 
Pomnika Bohater6w Warszawy, Pomnika Powstania Warszawskiego 1944 roku 
i Pomnika Oliar Oswiecimia), a takie fundamentalnq dla dalszych rozwaian 
i badan nad kondycj<\ rzeiby pomnikowej w Polsce cz~sc katalogow<\, zawieraj'lcq 
- jak pisze we wst~pie Autorka - "podstawowy zapis kaidego pomnika , tj. 
miejscowosc (z podaniem dokladnego usytuowania pomnika), tytul (Iub kilka 
tytul6w, pod jakimi wyst~puje), autora (lub autor6w i wsp61pracownik6w przy 
realizacji dziela), dat~ odsloniecia (dzien, miesi'lc i rok), material, z jakiego zostal 
wykonany, wymiary oraz kr6tki opis formy pomnika. Katalog zawiera r6wniei 
informacje 0 konkursach i antologi~ wypowiedzi samych artyst6w 0 swoich 
dzielach, opinie krytyk6w j przedstawicieli r6inych grup spoleczenstwa" (5. 8). 

Dzieje pomnik6w, zwlaszcza do upadku PRL-u w 1989 roku, to nie tylko 
historia konkurs6w, obiektywnego wyboru najlepszego plastycznie projektu. To 
takie historia skomplikowanych rozgrywek z ingerencj<\ dzialaczy partyjnych 
rozmaitego szczebla, walki z arogancj<\ wladz politycznych, kt6re d<\iyly do 
przeprowadzenia wlasnych koniunkturalnych plan6w, wykorzystuj<\c poparcie 
uleglych, sklonnych do wsp61pracy artyst6w, kt6rym zapewniano nast~pnie 

szereg intratnych zam6wien, kt6rych obsypywano nagrodami. W tym kontekscie 
co najmniej dwuznacznie jawi si~ postac Xawerego Dunikowskiego, a zwlasz
cza jego postawa w trakcie ogloszonego w 1956 roku konkursu na Pomnik 
Bohater6w Warszawy. Artysta, uznany od konca lat czterdziestych za najwi~k
szego polskiego rzeibiarza (w czym pomoglo mu wygranie w 1946 roku 
konkursu na Pomnik Powstanc6w SI<\skich na G6rze sw. Anny), nie kryl swych 
sympatii do nowej, socjalistycznej wladzy . Po otrzymaniu w 1949 roku Panst
wowej Nagrody Artystycznej Uako jeden z czterech pierwszych laureat6w), 
Dunikowski - co przypomina Autorka - stwierdzil: " Szcz~sliwy jestem, ie 

165 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

dozylem czas6w wspanialych przemian w naszym kraju , przemian prowadzq
cych do sprawiedliwoSci spolecznej, ie dozylem czas6w, kiedy sZluka nie jest 
luksusem, ale pierwszq putrzebq, kiedy sztuka znalazla wlasciwe miejsce 
w panstwie i spoleczenstwie" (s. 58). 

Dunikowski nie wziql udzialu w konkursie, lecz wykonal poza konkursem 
trzy calkowicie wykonczone projekty. W tym samym czasie gdy nagrodzone 
i wyr6inione projekly pokazywano w salach Zachely, rzeibiarz wystawil swoje 
w Muzeum Narodowym. Naturalnie taki stan rzeczy nie sprzyjal bezstronnemu 
rozstrzygnieciu konkursu, wzbudzil niepok6j i dezorientacje, zwlaszcza w kre
gach artystycznych stolicy, a takie wsr6d spoleczenstwa Warszawy. Nie pozo
stal wreszcie bez wplywu na dalsze poczynania Spolecznego Komiletu Budowy 
Pomnika, kt6ry postanowil rozpisac drugi konkurs. 

Dunikowski, zaproszony oficjalnie do drugiego konkursu, tym razem nie 
odm6wil udzialu. "Niestety", praca opatrzona godlem "Nike Warszawska", 
kt6rej jury przyznalo jednoglosnie pierwszq nagrode, okazala sie dzielem 
mlodego, nikomu jeszcze nie znanego rzeibiarza ze srodowiska krakowskiego 
- Mariana Koniecznego. Podobno sedziwy przewodniczqcy jury Jan Szezep
kowski wytypowal te prace do nagrody, poniewai sqdzil (po ewidentnych 
cechach stylowych), ie rna do czynienia z projeklem Jerzego Bandury, kt6rego 
cenil i wierzyl w jego duie moiliwoSci. 

Dla Mariana Koniecznego, absolwenta studi6w aspiranckich w Instytucie 
im. Repina przy leningradzkiej Akademii Sztuk Pieknych, byl 10 ogromny 
sukces, poczqtek wielkiej - krajowej - kariery. Jui wkr6tce stal sie ulubiencem 
wladz partyjno--panstwowych, kt6re zadbaly , aby to wlasnie on, a nie kto inny 
wyrzeibil m.in. : Marie Sklodowskq-Curie w Lublinie (1964). Wlodzimierza 
I1jicza Lenina w Nowej Hucie (1973, w 1989 roku pomnik zdemontowano, 
a samq figure sprzedano i wywieziono w 1992 roku do Szwecji, gdzie stala sie 
atrakcjq parku "High Chapparal" w Smolandii), Pomnik Czynu Rewolueyjnego 
w Rzeszowie (1974) ezy Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie (1982). To 
Konieczny otrzymal zadanie rekonstrukcji Pomnika Grunwaldzkiego, autorstwa 
Antoniego Wiwulskiego, kt6ry - odsloniety w 1910 roku, zniszczony przez 
hitlerowc6w w 1943 roku - ponownie stanql na Placu Jana Matejki w Krakowie 
w paidziemiku 1976 roku. Niemal wszystkim konkursom z udzialem popiera
nego przez wladze rzeibiarza towarzyszyla atmosfera pom6wieIl, niejasnosei, 
niewiary w bezstronnosc werdyktu jury. 

Ksiqika Jreny Grzesiuk-Olszewskiej, bedqca obiektywnym zapisem wielu 
bardzo r6inorodnyeh fakt6w i okolicznosei mniej znanych szerokiej opinii 
publicznej, czesto wstydliwych i pomijanych miJczeniem, pozwala spojrzec na 
szereg konkurs6w znacznie szerzej i pdniej, czasami wrecz "od kuchni". 
Dodatkowq zaletq ksiqiki jesl jej jezyk - klarowny i latwy w pereepeji. 

Tytul ksiqiki nie oddaje w pelni wszystkiego, co sklada sie na jej zawartosc . 
Autorka rozszerzyla bowiem swoje badania takie 0 pomniki polskie powslale 
poza granicami kraju, bedqce rekonstrukejq dziel znaeznie wezeSniejszych 
(nawel XIX-wiecznych), zniszezonych - najczeseiej - podczas II wojny swialo
wej, uwzgJednila takie projekty nie zrealizowane. W trakeie lektury ksiqiki 
nasuwajq sie jednak pewne wqtpliwosci oraz uwagi natury og6lnej . Czy Aulorce 
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udalo si~ dotrzee do wszystkich dziel zreaJizowanych przez poJskich rzeibiarzy 
w innych krajach? ezy byly to rzeczywiScie wyhlcznie pomniki upamietniajqce 
walki wolnosciowe i martyrologie Polakow oraz pomniki os6b zasruzonych dla 
historii, nauki i kultury narodowej? Podobnie rzecz sie ma z rekonstrukcjami 
i renowacjami pomnik6w. Mimo i.e dowiadujemy sie 0 wielu tego typu 
przedsiewzieciach, to jednak w ksiqzce nie wspomniano 0 pomniku J6zefa 
Pitsudskiego dla Katowic - dziele chorwackiego rzeibiarza Antunowa Augus
tincica - kt6rego montai. i odsloniecie nie doszlo do skutku ze wzgledu na 
wybuch II wojny swiatowej . Ale przeciez w styczniu 1990 roku sprowadzono 
na Slqsk ten zachowany w muzeum arty sty w Klanjec pod Zagrzebiem 
rzezbiarski wizerunek konny Pilsudskiego. 

Tytul ksiqzki sugeruje, ze bedzie w niej mowa 0 wszystkich polskich 
rzdbach pomnikowych, powstalych w okreSlonym czasie. Tymczasem juz na 
pierwszej stronie wstepu Autorka pisze: "praca obejmuje czesc tekstowq oraz 
katalog wybranych najwazniejszych pomnik6w (podkreslenie 
- L. L.) i fotograficznq ich dokumentacj~" (s. 7). A wi~c jednak nie jest to 
calosc, lecz wyb6r. W oparciu 0 jakie kryteria? Jakie pomniki zostaly pominiete 
i dJaczego? Tego niestety nie dowiadujemy sie. Irena Grzesiuk-Olszewska 
przyznaje jedynie, ze "praca obejmuje tylko realizacje pomnikowe. natomiast 
pozostala czesc rzeiby monumentalnej - plenerowa rzeiba przestrzenna - zo
stala tu jedynie zasygnalizowana" (s. 8), podobnie jak pominieto "najprostsze 
z form pomnikowych jak obeJiski, plyty. kamienie, czyniqc kilka wyj qtk6w dla 
pierwszych lat powojennych, kiedy byly one jedynq mozJiwq w6wczas rzeibiar
skq formq upamietnienia znaczniejszego wydarzenia czy idei. W poi.niejszych 
latach bowiem ilose przekraczalaby mozliwoSci ich skatalogowania" (s. 7). 
W tej ostatniej kwestii autorka ma racje i naleiy uznae jej decyzje za sJusznq. 
Pozostaje jednak sprawa otwartq, co zadecydowalo 0 wymienieniu w kataJogu 
pomnika Wincentego Witosa, stojacego na Placu Trzech Krzyzy w Warszawie, 
nola bene dziela Mariana Koniecznego z 1985 roku, podczas gdy nie znalazl sie 
w nim rownie monumentalny, wcale nie gorszy pomnik Wincentego Witosa 
odsloniety w Tarnowie w 1993 roku. 

Zrozumiale, ze ma swoje miejsce w katalogu nie istniejqcy juz pomnik Feliksa 
Dzierzynskiego. stojqcy ongis na dawnym Placu Bankowym w Warszawie 
- bodajze pierwszy pomnik zniszczony po czerwcowym zwyciestwie demokracji 
w 1989 roku. Pytanie tylko, dlaczego nie ma w tymi.e katalogu sladu po okazalym 
lubelskim pomniku Boleslawa Bieruta, ktorego spizowa postac, ubrana w skrom
nq jesionke zapietq na damskq modt~, stoi dzis schowana wstydliwie pomiedzy 
drzewami parku przy Muzeum im. Zamoyskich w Kozl6wce. kt6re jako pierwsze 
w Polsce otworzy!o (w 1994 roku) stafq Galerie Sztuki Socrealizmu. 

Nie jestem r6wniez pewien, czy data koncowa rozwai.aii Autorki - rok 1995 
- nie zosta!a podana na wyrost. W koncu gdy ksiazka byla juz w ksiegarniach, 
odsloni~to w Warszawie we wrzesniu 1995 roku oryginalny w formie pomnik 
(wagon kolejowy na torach z podkladami jako gl6wnym akcentem plastycz
nym), poswiecony pamieci obywateli II Rzeczypospolitej bezprawnie wywie
zionych na Wsch6d, do lagrow i oboz6w pracy, z kt6rych mieJi nigdy nie 
powr6cic do ojczyzny. 

167 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

Mysl~, ie chociaiby ze wzgkdow historyezno-edukacyjnych - aby nast~pne 
pokolenia Polakow nie mialy eienia wijtpliwosci, j ak wyglijdala sytuaeja w rzei
bie i sztuee lat cZlerdziestych i pi~dziesiqtych - warto bylo rowniei poswi~eic 
nieeo wi~cej miejsca pomnikom wdzi~eznoSci Armii Czerwonej. I chociai ez~sc 
z nieh to efekt z gory narzueonej koncepcj i plastycznej, autorstwa wojskowyeh 
radzieekich, ktorzy - jak pisze Autorka - "przynosili ze sobq gotowy wz6r do 
powielania" (s. 47), to mimo wszystko zadaniem historyka jest - jak sijdz~ - ieh 
pelna dokumentaeja. Tym bardziej, ie znaczny proeent tych "arcydziel" jUi nie 
istnieje. Na fali spoleeznej " bezkrwawej rewolucji" - po obaleniu PRL - zo
staly zniszczone (jak Dzieriynski w Warszawie) lub rozebrane, usuni~te z gl6w
nych placow miast , schowane w jakichs niedost~pnyeh magazynach, a nawet 
sprzedane za granic~ . 

Powyisze uwagi nie wplywajij na og6lnq, wysok q oeen~ ksiqiki. Jest to na 
pewno publikaeja wartoSciowa, 0 ogromnym ladunku informaeji, niezb~dnyeh 
do zrozumienia poruszonej problematyki. Naleiy rowniei miec nadziej~ , ie 
Irena Grzesiuk-Olszewska, Piotr Szubert, AJeksandra MeJbeehowska-Luty ezy 
Maria Irena Kwiatkowska nie pozoSlan<l osamotnieni w badaniaeh nad rzeibij 
polskij XIX i XX wieku, a ich ksiqiki , artykuly i hasla (do Siownika Artystow 
Polskieh i Polskiego Slownika Biograficznego) zach~C<) innych badaczy do 
zaj~cia si~ t~ tematykij . 

Lechoslaw Lamenski 

LECHOStAW LAMENSKI. ur. 1949, dr, pracuje w Katedrze Historii Sztuki 
Nowoczesnej KUL; zajmuje si~ sztukll polskq przelomu XIX/XX w. (architektura, 
rzeiba). Publikowal w "Tygodniku Powszechnym" , kwartalniku literackim "Ak
cent", miesi~czniku "Na Przyklad", "Biuletynie Historii Sztuki" . 

GRY ABAKANOWICZ 


MAGDALENA ABAKANOWICZ, Centrum Rzeiby Polskiej 

w Oronsku, kwiecien-wrzesien 1995, 


komisarz wystawy - Tamara Ksillzek; 

Centrum Sztuki Wsp6tczesnej, Zamek Ujazdowski, 


paidziernik-grudzien 1995, komisarz wystawy - Piotr Rypson 


Od wielu lat Magdalena Abakanowicz nie miala w kraju dUiej wystawy 
swojej tworczoSci. Pokazywala raczej pojedyncze dzicla (Klatka w Galerii 
Seeny Plastyeznej KUL, 1986) lub projekty (arehitektury arborealnej w war
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wlwskiej Kordegardzie, 1994). Teraz zaS byla okazja do obejrzenia wiekszej 
iloki prac artystki: od kwietnia ubiegtego reku wedrowala po Polsce duza 
ekspozycja. Najpierw pokazalo jq Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku, potem 
Centrum Sztuki Wsp6lczesnej w warszawskim Zamku Ujazdowskim. 

Koncepcja ca/oSci byla jedna, choe w r6inych miejscach zmodyfikowana, 
gl6wnie ze wzgledu na moiliwosci przestrzenne. Zasadniczo zamiarem or
ganizator6w prezentacji byla pr6ba zestawienia ze sobq, moie nawet skonfron
towania, dawnych i nowych dziel artystki: przede wszystkim abakan6w (po
chodzqcych sprzed cwierc wieku) i Gier wojennych (powstajqcych od 1987 
roku). Ten interesujqcy zamysl zrealizowano z dui:ym wyczuciem wnetrz, 
w kt6rych rzecz zaprezentowano. Szczeg61nej wyrazistoSci nabraly prace Aba
kanowicz oglqdane na tie ceglanych scian oronskiego pawilonu wystawowego, 
gdzie ich uk/ad by/ zdecydowanie bardziej czytelny nii: w Zamku Ujazdowskim. 
Tu bowiem pretendowano raczej do retrospektywnego przedstawienia tego 
dorobku , co nie bardzo sie powiodlo wobec rozmaitych przeszk6d ograniczajq
cych dob6r obiekt6w na wystawe. 

Abakany Sq - jak wiadomo - pierwszym wai:nym, samodzielnym dokona
niem artystki, kt6ra juz u progu swej tw6rczosci demons trow ala niepokorc, 
nieufnosc wobec 6wczesnej oferty swoich koleg6w-tkaczy . Po uzyskaniu 
w roku 1954 dyplomu warszawskiej Akademii Sztuk Pieknych starala sie na 
przyklad pogodzic dwie swoje najwczeSniejsze fascynacje: domagajqcq sie 
okreslenia wielkq polaciq luino zwisajqcego pl6tna i pelniq barwy. Intrygowala 
jq zarazem faktura materii, kt6rq poddawala artystycznej wiwisekcji . Z takich 
zainteresowan i potrzeb wyrosly na poczqtku lat 60. abakany - przestrzenne 
kompozycje, przypominajqce monstrualnych rozmiar6w platy sk6ry zdartej 
z i:ywego organizmu, najczeSciej zawieszane u sufit6w galeryjnych wnetrz. 
Wykonywane z barwionego sizalowego wl6kna, szokowaly SWq zwielokrot
nionq organicznoSciq, Budzily zarazem podziw - dla pomyslowoSci i konsek
wencji artystki, kt6rej zaslugq bezspornq stalo sie oderwanie tkaniny od sciany, 
pozbawienie jej tradycyjnych funkcji, przede wszystkim dekoracyjnych, a jed
noczesnie nadanie rzei.biarskiego wymiaru . Abakany staly sie przepustkq artyst
ki do swiatowych salon6w. W 1962 roku na Miedzynarodowym Biennale 
Tkaniny w Lozannie zadziwily i zachwyci/y publicznosc i krytyke, zas trzy lata 
p6Zniej, na Biennale w Sao Paulo, Abakanowicz otrzymala za nie zloty medal. 

Na obecnq wystawe wybrano zaledwie czesc prac artystki z lat 60., kiedy 
jej tw6rczosc by/a zdominowana wlasnie przez abakany . Ale ta czesc dobrze 
pokazuje spos6b myslenia autorki 0 tkaninie i sposoby jej formowania. Wyko
rzystana tu zostala miekkosc materialu, jego podatnosc na ksztaltowanie, 
uleglose wobec woli tw6rcy. Wykonane z naturalnego, roslinnego wl6kna 
olbrzymie koliste plachty zdajq sie jednak miee niewiele wsp61nego ze swiatem 
swego "pochodzenia", latwiej niekt6re z nich skojarzyc z wylinkq poczwarnego 
gada czy owada nii: kwiatem lub drzewem. Abakany Sq bowiem groi.ne, a ich 
drapieinosc wzmaga stosowanie przez artystke wielkiej, ponadludzkiej skali 
i prawa serii - gromadzenie obiekt6w obok siebie, dzialania aranzacyjne czy 
zbliione do environment. 

W ten spos6b Abakanowicz postepuje zresztq do dzisiaj, nad dzielo jedno
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stkowe przedkladajqc cykliczne. Pokazywana w r6inych miejscach swiata, 
w Iatach 70. wystawa jej prac nazywala sil;: Struktury organiczne i byla 
pierwszym dobitnym potwierdzeniem realizacji tej zasady. Rzecz polegala na 
wypelnianiu przestrzeni galerii rozmaitymi oblymi formami, uszytymi z wor
kowego pl6tna, zawierajqcymi mil;:kkq substancje. Wkr6tce potem powstaly 
Alteracje (1974-75), na kt6re zlozylo sil;: dwanascie wydrqionych od tylu , 
siedzqcych rzedem postaci ludzkich pozbawionych gl6w. Niemal r6wnoczeSnie 
artystka rozpoczl;:la prace nad Glowami - cyklem ogromnych, pelnych form, 
przypominajqcych Iudzkie glowy bez twarzy. Z tego samego materialu - wor
kowego pl6tna nasqczonego iywicq - wykonala tei serie osiemdziesieciu 
Plecow (1976-80), czyli negatyw6w ludzkiego korpusu, nieznacznie miedzy 
sobq zr6inicowanych. P6Zniej na kr6tko nastqpil w tej tw6rcZOSci powr6t do 
bliiej niezidcntyfikowanej "struktury organicznej", czego przykladem bylo 
dzielo Emhriologia - wykonane podczas Biennale w Wenecji w roku 1980 
environment, na kt6re zloiylo sie kilkadziesiqt jajopodobnych miekkich bryl 
najr6iniejszej wielkosci, rozsypanych luino lub starannie uloionych w kopce 
bezposrednio na podlodze sali ekspozycyjnej. Kilka lat p6zniej - w Katharsis 
(1986) - Abakanowicz siegnela takie po formy uproszczone, umowne, nie 
zarzucajqc jednak swojego zainteresowania figurq (na plenerowq realizacje 
zam6wionq przez Fundacje Guliano Gori z Florencji zloiyly sie trzydzieSci trzy 
bezosobowe kadluby ludzkie wysokosci okolo trzech metr6w kai.dy, wykonane 
tym razem z materialu trwalego, to jest odlane w brqzie). 

Wszystkie wymienione dziela odwolywaly sie do czlowieka i utraconej 
przezen tozsamoki, do poczucia wagi wlasnego, indywidualnego losu i cieiaru 
cielesnosci . Abakanowicz pokazywala czlowieka przenicowanego, a nawet 
opustoszalego wewnqtrz, martwe odbicie rzeczywistego ksztaltu pozbawionego 
srodka - istoty. Na przelomie lat 70. i 80. zaczela tei wystawiac rysunki 
i publikowae kr6tkie wypowiedzi 0 h6dlach swojej sztuki, a takie obudowywae 
gotowe dzielo komentarzem. Krytycy chetnie cytujq jego fragmenty, choe wcale 
nie pomagajq one zglebic fenomenu tej tw6rczosci, a przeciwnie - czasem rai.q 
oczywistosciq, by nie powiedziee "banalnosciq". "Badajqc czlowieka, badam 
wlaSciwie siebie - m6wi artystka ( ... ) Moje formy to kolejne sk6ry. kt6re 
z siebie zdejmuje, znaCZqC etapy mojej drogi. Za kaidym razem naleiq do mnic 
tuk bardzo, i ja naleie do nich, ze nie moiemy bez siebie istniec. Czuwam nad 
ich egzystencjq. Mil;:kkie, zawierajq w sobie nieskonczonq ilose ksztalt6w 
moiliwych, z kt6rych tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako wlakiwa 
forma znaczqca. W salach wystawowych stwarzam im przestrzenie, w kt6rych 
rozpoScierajq swoje promieniowanie energii mojej im nadanej . Istniejq razem ze 
mnq, zaleine ode mnie, ja zaleina od nich ( ... ) Bezc mnic, jak porzucone czeSci 
ciala oddzielone od korpusu - nie maj<\ sensu." 

Ta i inne wypowiedzi w podobnym tonie sumujq - jak mi sie wydaje - takie 
sens doswiadczen artystki zwi<\zanych z tworzeniem abakan6w, choc te ostatnie 
nie wydajq sil;: dzielami osadzonymi w konkretnym przeiyciu, osobistych 
emocjach. Robiq raczej wrazenie owych porzuconych cZl;:sci ciala, niepotrzeb
nych, nawet zbednych . Duleko im jeszcze. co prawda, do calkowitej , tlumnej 
anonimowosci Plecow czy Glow, ale przypuszczalnie z tego gl6wnie powodu. 
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ie nie rezygnuj<\ calkowicie z unikatowoki tkaniny (obok powstaj<\cych jUi 
w latach 60. kompozycji grupowych artystka tworzy nadal pojedyncze, auto
nomiczne dziela) oraz z intensywnej barwy (mamy Abakan czerwony, Abakany 
brqwwe, Czarny environment), kt6ra nie respektuje naturalnego kolorytu surow
ca. P6iniejsze prace S<\ odindywidualizowane w dw6jnas6b: poprzez zwielokrot
nienie jednego ksztaltu i utrzymanie calych serii w jednej , monochromatycznej 
tonacji, okreslonej przez wlasciwosci materialu . 

Ten spos6b postepowania stal sie regul<\ wiekszosci artystycznych dzia!an 
Abakanowicz. Analogie don !atwo tei wytropic w Grach wojennych. Prace te 
waine s<\ r6wniei dlatego, ie stanowiC\ rezultat poszukiwan, kolejn<\ pr6be 
odpowiedzi na pylanie 0 mozliwosc rzeibiarskiego kszta!towania przestrzeni . 
Sk!adaj<\ sie na nie konstrukcje wykonane z pni okaza!ych drzew, okorowanych 
i pozbawionych ga!ezi, kt6re miejscami okrecono kawa!kami szmat lub ujeto 
w stalowe obrecze. Stabiinosc ca!osci zostala podkreslona przez usytuowanie 
ich na metalowych, aiurowych podstawach, dzieki czemu wygl<\daj<\ troche jak 
rydwany majqcego za chwile wytrysn<\c ognia, cieikie pojazdy artyleryjskie, 
ktorych przeznaczenie wydaje siv oczywiste. Jest jednak zastanawiajqce, ze 
Abakanowicz nada!a im tytu!y bardziej znaCZqce, niz to zwyk!a czynic przed
tern. Embriologia czy Katharsis - nie mowiqc 0 Plecach czy Glowach - to 
nazwy, kt6re nie nastreczajq komentatorowi szczeg6lnej trudnosci : pierwsza 
z nich odsyla widza do kr~gu tych temat6w i arlystycznych postaw, kt6re 
znamionuje potrzeba badania ludzkiego cia!a, okreslania granic jego iden
tyfikacji: druga nazwa kieruje natomiast nasz<\ uwage raczej ku takiej sytuacji, 
w kt6rej dzielo przestaje eksponowac kwestie biologizmu czlowieka, a podkre
slony jest wqtek jego szerzej pojetych iyciowych funkcji, na czele z rolq, jakq 
odgrywa on w porz<\dku swiata. 

Natomiast tytuly poszczeg6lnych Gier wojennych - Baz, Ukon, Runa 
- zmuszaj<\ widza do bardziej intelektualnego niz emocjonalnego uczestnictwa 
w przedsiewzieciu Abakanowicz. Z tego g!ownie wzgledu, ze tworzq szyfr, 
volapiik , w kt6rym moina odnalezc echa zapomnianych jezyk6w i zagadkowych 
pismo Wydaje si~, ie Abakanowicz formu!uje w!asny t e k s t, pc!en raczej 
symboli nii dopowiedzen. Baz i Ukon to niby rozbita na dwie czesci, "sfoncty
zowana" i zmaskulinizowana amerykanska nazwa pancerzownicy, czyli ba
zooki. Ale zarazem uk-on to tyle, co greckie nie-byt. Runa zas to s!owo 
pochodzenia gockiego, spokrewnione ze staroskandynawskim run oznaczajq
cym tajemnice. U Abakanowicz brzmi ten tytu! - podobnie jak poprzednie 
- niczym neologizm, poniewaz w literaturze polskojezycznej uiywa si~ liczby 
mnogiej i m6wi raczej 0 runach (pismie runicznym, napisach ... itd.). Skojarzenia 
mogq biec z pewnosci q jeszcze innymi drogami; przytaczam tylko przyk!ady 
ewentualnych mozliwosci. Jui one bowiem - jak mniemam - pokazujq, ie 
Abakanowicz pr6buje myslec dzisiaj inaczej nii dot<\d. Artystka, kt6ra zawsze 
sz!a w!asnq drog<\, miedzynarodowa, wolna od obciqzen, zobowiqzan wobec 
sztuki naznaczonej "kodem polskosci", zalezna jcdynie od w!asnej wyobraini, 
majqca od dawna nie ograniczone mozliwoki technologiczne, dosyc nag Ie - ito 
w 50 rocznice zakonczenia /I wojny 5wiatowej - sklada deklaracje, kt6rej 
przes!anie nie odnosi sie juz tylko do "kondycji ludzkiej " pojmowanej jako 
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uwiklanie w problemy egzystenejalne, ale takie do sposob6w uezestniezenia 
ezlowieka w Historii i Kulturze. 

Czy to propozyeja okazjonalna, powiedzmy nawet - koniunkturalna. ezy 
efekt szerszej , glebiej zakorzenionej refleksji? JeSli przyjmiemy. ie - jak ehyba 
slusznie pisala Dorota lareeka - Aba/amy implikujq zagroienie, a Cry wojenne 
je wyobrai.ajq (mozna by nawet powiedziec, ze "statuujq"), to trLeba bedzie 
uznae, ii Magdalena Abakanowiez niemal stale pozostaje w kregu jednyeh 
i tyeh samyeh zagadnien . Moze wi~e tylko jezyk artystyczny. kt6rego dzisiaj 
uzywa, stawia jej tw6rczose w nowym swielle, i nam. widzom, uswiadamia 
tkwiqce w niej poklady nie znanego? 

Ale warto tei wziqc pod uwage innq ewentualnosc. Ot6i Abakanowiez wie 
jui dzisiaj 0 swojej SZlUee wszystko. To moie dawac pew nose, napawae dumq, 
ale tei przeraiae. To dla arty sly sytuaeja komfortowa, ale tei pelna niebez
pieezenstw; kto znalazl kamien filozofiezny, nie musi jui przeeiez pytae. Mam 
jednak nadzieje. ze ostatnia wystawa dowodzi, ii arlystka nadal toezy ze sob1\ 
wewnetrzn1\ walk~ , w kt6rej zmagajq sie dwie sklonnosei: zaufanie do tego. co 
pierwotne, naturalne, surowe, i upodobanie do ladnego, "kulturalnego", elegane
kiego wykanezania obiekt6w, kt6re ezyni z nieh dekoraeje sal wystawowyeh. 
A moze to nie walka, tylko prowadzona z premedytaejq g r a? 

Malgorzata Kitowska-Lysiak 

MAl-GORZATA KITOWSKA-t.YSIAK, ur. 1953, historyk sztuki, dr, adiunkl 
w Kaledrze Hislorii Sztuki Nowoczesnej KUL. Wydala: Paralele i k(}ntra.~ty (i990), 
Brurw Schulz 1892-1942 (red ., 1992). Publikowala w "Biuletynie Hislorii Sztuki", 
"Akeencie", "Kresaeh", "Nowyeh Ksiqikach", "Tygodniku Powszechnym", "Wie
zi" i "Znaku". 

WYDAWNICTWO CERF, ZNAK I KAIROS 

poiecajl\, 


seria "Zywa Wiara" 


• 	lean-Rene Bouchet, Jesli szukasz Boga 
tlurn. Dorota Zanko 

• 	Marie-France Fortin, Jeremiasz, prorok 
tlurn. Katarzyna Wierzchoslawska 

• 	Pierre Andre Liege, Zrozumiee Eucharysti~ 
tlurn. Anna Sieprawska 

Seria "Zywa Wiara", w sklad ktorej wehodzq ksiqiki, pragnie przedstawic 
polskim CZYlelnikom llumaezenia najeiekawszych pozycji z wydawanej od 30 
lat przez Cetf kolekeji "Foi Vivante". Ksiqiki te przeznaezone Sq dla szerokie
go kn;gu odbiorcow, slawiajq sobie za eel popularyzacje duchowosei i teologii 
chrzescijariskiej oraz formowanie ehrzdcijan do dojrLalej wiary. Opr6cz 
mOlyw6w 0 eharakterLe merytoryeznym 0 powslaniu lej serii zadecydowaly 
takie wzgledy ekonomiczne. Doch6d uzyskany ze sprzedaiy ksiqiek z selii 
"Zywa Wiara" zoslanie przekazany wydawnictwu Kairos z Kijowa. 
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Kwartalniki, miesieczniki, tygodniki ... 

O! ROSJO! 

", 

POKI TY DUSZE 

ANIELSKA ... 


Kraina pusta, biala i otwarta 

Jak zgotowana do pisania karta. 

Czyi na niej pisac bedzie palee Soski, 

I ludzi dobryeh uiywszy za gloski, 

Czylii tu skrysli prawde swietej wiary ( ... )? 

Czyli tei Soga nieprzyjaeiel stary 

Przyjdzie i w ksiedze tej wyryje mieezem, 

'i.e r6d ezlowieezy ma bye w wiezy kuty, 

'i.e trofeami ludzkoSci Sq: knuty? 


Droge do ROI,ji Adama Mickiewicza czytano jUi i interpretowano wielokrot
nie ; czesciej jeszcze - caly USlr:.p III czesci Dliad6w, wykladajqc miedzy 
innymi zawanq w nim swoistq filozofie rosyjskosci. W rekopisie drezdenskim 
zachowaly sie odrzucone przez poete wersje przytoczonego tu fragmentu. 
o wiele zwieilej, "mocniej" ujmujqce wyraionq w nim mysl; oto jeden 
z wariant6w: 

Czylii S6g na niej [RosjiJ wypisze przyklady 

MiloSci swojej? ezy szatan swej zdrady? 


Pytania postawione przez poete staly sie niebawem jednym z najwainiejszych 
wyzwan jego iycia. Danuta Sosnowska w szkicu zatytulowanym Pokochac 
Moskala ("Kresy" 411995) przypomina, ie "Mickiewicza oskariano 0 »zmos
kalenie«, zanim pozna I Towianskiego", kt6ry tej "rosyjskiej opeji" poety nadal 
nowy , w znacznym stopniu kontrowersyjny kierunek . Jeszeze w Dziadach. 
przede wszystkim jednak w wykladaeh paryskich. Rosja przedstawiana byla 
przez Mickiewicza w spos6b dwojaki. Po pierwsze, jak w cytowanym wierszu, 
jako kraj "do zagospodarowania" , kraj nieograniczonych perspektyw, "kt6re 
mogly sie zrealizowac w toku przemian historii"; taka wizja wymagala wsze
lako odrzucenia monolitycznego widzenia Rosji lub przynajmniej - reinterpre
tacji rosyjskiego stereotypu (0 jego genezie pisze w tym samym numerze 
" Kres6w " Janusz Tazbir w swietnie udokumentowanym tekscie Walka na 
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stereotypy). Po drugie wszakie, byl w prelekcjach Mickiewicza ..nurt przeciw
stawny - ten wlasnie, kt6ry ni6s1 obraz Rosji statyczny. Obraz rosyjskiej 
barbarii i dcspotyzmu groi'lcych europejskiej cywilizacji. "S'ldz«; - konl.ynuuje 
Sosnowska - ie ta dwoistose Mickiewiczowskich wyklad6w ilustrowala i ilus
truje podstawowy problem postrzegania wschodniego s'lsiada. Czy jest on raz 
danym - na pokut«; historii i swiata - zlym duchem, 0 roli niezmiennej 
i okrdlonej? Czy moina nan reagowae tylko odruchem nienawisci i po
stanowieniem obrony? Czy tei w Rosji kryj'l si«; rozmaite moiliwosci, zas 
reakcj'l na ten kraj powinno bye wspieranie tych rosyjskich wysilk6w, kt6re 
mog'l przem6c despotyczne, »mongolskie« ciClgoty?" 

Koncepcjc Mickiewicza i towianczyk6w to dopiero pocz'ltek romantycznej 
(w dwojakim tego slowa sensie) tradycji "nawracania" czy ..cywilizowania" 
Rosji; tradycji , kt6ra - dodajmy - nigdy wlaSciwie nie zostala zamkni«;ta. 
W 1848 roku Mickiewicz zwr6cil si~ do Zygmunta Krasinskiego z pomyslem 
nawr6cenia cara. To znamienny epizod. "Wystraszony poeta, broniqc si~ przed 
naleganiami wieszcza, b~dzie tlumaczyl , ie skutecznose takiej misji wymagala
by sily Chrysrusa lub przynajmniej Mojiesza. Rzecz jednak w tym, ie Mic
kiewicz uwaial, ii czlowiek moze i powinien wyrobic w sobie tak'l moc. Nie 
chc~ jednak - podsumowuje t~ cz~sc szkicu autorka - skupiac si~ na tym , co 
uwazam za aberracj~: w towianistycznym stosunku do Rosji byly elementy 
ciekawsze i wazniejsze od nawracania cara. Mam na mysli gloszon'l w tej nauce 
koniecznosc pokonania nienawisci i pogardy dla Rosjanina." Ukazuje to dobrze 
przypadek Seweryna Goszczynskiego, kt6remu "prLejscie przez »promoskiew
skie « upokorzenie, narzucone wyznawcom Towianskiego, pozwolilo ( ... ) poko
nat obsesj~, ie Rosja jest polskim fatum " . 

..Pokochac Moskala" (albo przynajmniej: zrozumiec Moskala) - to watek 
przewodni imponuj'lcego bloku material6w " rosyjskich" zamieszczonych we 
wspomnianym numerze lubelskiego kwartalnika. Nie spos6b tu wszystkich 
tekst6w nawet wyliczyc; na uwag~ zasluguj'l m.in. artykuly 0 stosunku Mariana 
Zdziechowskiego do prawoslawia i filozofii rosyjskiej (pi6ra Wac/awa Hrynie
wicza OMI i Slawomira Mazurka), wywiady z Andrzejem Drawiczem i Pawlem 
Hertzem (przeprowadzone przez Izabell~ Sariusz-Sk'lpsk'l i Piotra Kosiew
skiego) oraz szkic wybitnego historyka Rusi i Rosji, zmar/ego tragicznie blisko 
cwierc wieku temu Michaela Cherniavsky ' ego (Chan czy basileus: 0 pewnym 
aspekcie :,'redniowiecznej ruskiej my11i politycznej; bardzo to istotny komentarz 
do wspomnianych ..mongolskich" wqtk6w stereotypowego wizerunku Rosji). 
Szereg ciekawych wypowiedzi poj awilo si~ ponadto w ankiecie ..Kres6w " 
zatytulowanej Obrazy Rosji; obok Janusza Tazbira wzi~1i w niej udzial m.in . 
Antonina Kloskowska, Ryszard Luiny, Jerzy Gaul, J6zef Smaga, Wiktor 
Woroszylski i Tadeusz Chrzanowski. N iemal wszyscy zaproszeni autorzy 
podkreslili fakt, ie w mysleniu 0 Rosji (w jej wyobraieniu) wci'li decyduj'lce 
znaczenie maj'l up r zed zen i a, resentymenty oraz kumulacja i "stlumienie" 
czy tei dlugoletnie .,zamroienie" zlych doswiadczen. ..W spoleczenstwie 
polskim - pisze Kloskowska (Cieri Rosji i blaski jej kultury) - dokonuje si~ 
obecnie op6inione przez warunki odreagowanie w stosunku do Rosji (... ) 
Potocznie przyjmowany negatywny obraz Rosjanina spoleczenstwo polskie 
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ksztaltowalo na podstawie wlasnych obserwacji i wspomnien, wreszcie na 
przymusowych lckturach okresu socjalizmu ... " Znaczenie tych ostatnich jest 
dzis marginalne. Maleje tei wplyw romantycznego kanonu literackiego, przez 
dziesieciolecia wspierajqcego - zdaniem Kloskowskiej - antyrosyjskie postawy 
i robie. "Nie zgine1a (natomiastJ pamiec najnowszej historii." 

Odpowiadajqc na szczeg610we pytanie redakcji, ankietowani starali sie 
okreslic, jakiej to Rosji wlasciwie sie boimy. I tu r6wniei byli niemal zgodni 
w tym, ie jeicli jUi, to boimy sie nie tyle samej pozytywnie lub negatywnie 
idealizowanej Rosji (i Rosjan), ile konkretnych zjawisk w niej zachodzqcych, 
kt6re potrafimy wskazac i nazwac. Pomijajqc zagroienia polityczne, mniej nas 
tutaj interesuj,!ce Uako bardziej oczywiste i wielokrotnie komentowane), zwr6c
my uwage na stojqce przed Rosjq (a wiec i Polskq, i Europ'!, i swiatem ... ) 
wyzwania duchowe. "Rosjanie - pisze na przyklad r6wniei zabieraj'!cy glos 
w ankiecie Marcin Adamczewski (Poc zqtek lesieni Siowimiskiego Imperium) 
- S,! narodem prawie calkowicie odcietym od korzeni, pozbawionym naturalnej 
ewolucji kulturalnej, cywilizacyjnej czy gospodarczej ( ... ) Bardzo trudne jest 
poloienie czlowieka w swiecie, w kt6rym brak jakiegokolwiek aut 0 r y t e t u 
(aby m6c powiedziec chociatby »tak« lub »nie«) ." Zdaniem Ryszarda Luinego 
(Glosa... ) kaidej refleksji nad przyszlosciq Rosji i kaidej ocenie jej stanu 
obecnego towarzyszyc powinna wlasnie swiadomosc glebokiego zranienia, 
duchowego "okaleczenia" tego narodu , a zarazem - swiadomosc poteinego 
dziedzictwa kulturowego, kt6re teraz, przy dobrej woh nie tylko samych Rosjan, 
ale i ich sqsiad6w, rna szanse sie aktualizowac i promieniowac. 

o owej woli i moiliwosciach aktualizacji bardzo krytycznie wypowiada sie 
Swietlana Filonowa, publicystka tygodnika "Rosija" w arcyciekawym i "z ner
wem" napisanym artykule Drogi i bezdroia katolicyzmu w Rosji ("Przegl'ld 
Powszechny" 211996; numer ten zawiera r6wniei maly "blok rosyjski" : artykul 
Barbary Polak Odrodzenie polityczne Ko zak6w oraz rozmowe Andrzeja Drawi
cza, Janusza Gazdy i Wiktora Woroszylskiego na temat - eZY Rosja moze bye 
partnerem ?). Filonowa bardzo surowo ocenia zar6wno postawe rosyjskiej 
Cerkwi prawoslawnej , zbyt nieufnie - jej zdaniem - odnoszqcej sie do poczynan 
KOScioia katolickiego, jak tei: postawe dzialajqcych na terenie bylego ZSRR 
duchownych katoJickich, kt6rzy lekajqc sie oskarienia 0 prozelityzm (rzeczywi
Scie czesto przez Cerkiew wysuwanego), dzialajq nadmiernie ostroinie i malo 
dynamicznie, gdy tymczasem "gl6d religijny" jest w Rosji ogromny i za
spokajany bywa coraz czeSciej przez sekty i para-religijne stowarzyszenia. Pod 
adresem i Cerkwi , i Kosciola publicystka kieruje tei zarzut powazniejszy: braku 
rozeznania w rzeczywistej sytuacji duchowej Rosjan, ulegania mitom i mys
lowym nawykom. 

Katolicyzm uczestniczyl w chrystianizacji Rusi i przez stulecia ze zmien
nym nateieniem towarzyszyl dziejom chrzescijanstwa w Rosji , nigdy jednak 
- z oczywistych wzgled6w - nie m6g1 stanowic alternatywy dla prawoslawia. 
Jednym z gl6wnych "zagroien" panstwa rosyjskiego stal sie dopiero w pierw
szej polowie wieku XIX, kiedy imperium - dotkniete glebokim kryzysem 
ekonomiczno-politycznym - zaczelo szukac ratunku w rozbudzaniu nacjonaliz
mu . "Rosja zaczela - kontynuuje Filonowa - z samej siebie tworzyc boika. 
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Kosci61 katolicki niepokoi juz nawet tym , ie jest powszechny . Ponadto zagraia 
nieograniczonemu autorytetowi wladzy. W 1820 I'. car Aleksander I wypedza 
jezuilow z Rosji. 0 Kosciele katolickim m6wi sie i pisze takie rzeczy, 0 kt6rych 
nawet nie snil , ani nikt inny tego nie pamietal. Zresztq nie tylko 0 lym Kokiele. 
Od tego wlasnie momentu nauka historii przeobraza siC w nauke ideologicznq; 
pisze sie historie , by poprzec panujqq ideologie." Te samq polityke prowadzilo 
potem panstwo radzieckie, jednak z odmiennym (przynajmniej w pewnym 
zakresie) skutkiem. "KoSci61 katolicki, bedqcy pod bacznq obserwacjq KGB, 
dzialajqcy w ZSRR p61legalnie, zdobyl nieprzecietnie wielkie audytorium ( ... ) 
Do walki z »katolickimi wplywami « przeznaczano ogromne srodki, utrzymywa
no cale instytucje. Od lat piecdziesiqtych KC poslugiwal sie - jako jednym 
z narzedzi - »naSZq prawoslawnq Cerkwiq« ." Ujawnienie tego faktu w okresie 
glasl10sli nie przeszkodzilo obydwu KOSciolom w nawiqzaniu poprawnych 
stosunk6w. Jednakie charakter i okolicznosci prowadzonego od tej pory dialogu 
wci'lz sie zmieniajq; nOWq sytuacje stworzylo w 1990 roku publiczne ogloszenie 
Rosji "kanonicznym terytoril!m Cerkwi prawoslawnej". Odtild wspomniany 
zarzut "prozelityzmu" zyskal posrednio oparcie w oticjalnie wyraionym stano
wisku . Filonowa podkresla, ie "Koscioly protestanckie w Rosji umialy sic 
zjednoczyc, wykazujac wysoki stopien zdolnosci do obrony swoich praw 
zgodnie z obowiilzujqcym w Federacji Rosyjskiej prawodawstwem i miedzy
narodowymi standardami. KOSci61 katolicki poszedl swojq drogq, z racji wznios
lego celu kontynuowania dialogu ( .. . ) Rosyjski katolik jawi sie jako przypadck 
psychiatryczny: obcy w swoim wlasnym kraju, cudzy i godzqcy sie na takq 
pozycje w Rosji ( ... ) Rozmawiajqc z przedstawicielami prasy wszyscy [Iudzie 
KOSciola] - od diakona do biskupa - niezmiennie powtarzajq: ksieza katoliccy 
przebywajq w Rosji tylko po to, by sluiyc katolikom juz upieczonym; w zad
nym razie nie majil oni zamiaru kogokolwiek nawracac." Sytuacja ta rodzi 
oczywiscie caly szereg problem6w; publicystka "Rosiji" wskazuje na przypa
dek szczeg61nie dramatyczny: klopoty ludzi ochrzczonych potajemnie w dzie
cinstwie, nigdzie nie zarejestrowanych, w stosunku do kt6rych Kosci61 nic 
potrafi zajac jednoznacznego stanowiska.. . 

Zar6wno KOSci61 katolicki jak i Cerkiew - konkluduje Filonowa - zle 
wychodz'l. na takim ustawieniu wzajemnych stosunk6w. Walka z .,prozelityz
mem " nie przysparza Cerkwi wyznawc6w, przeciwnie - "odradzajq sie trady
cyjne w Rosji nastawienia do oticjalnego prawoslawia ( .. . ) Inteligencja w ciagu 
ostatnich czterech lat zdolala powr6cic na stare pozycje: do melancholicznego 
osamotnienia w wierzc bez Kosciola, do wiary w »swojego Boga«. Prosty Iud 
tlumnie przechodzi do starych i nowych sekt, rozdrabnia nawet Cerkiew 
prawoslawna w wyl'lcznym celu ... - by sie odl'lczyc od rosyjskiej Cerkwi 
prawoslawnej ( ... ) Za dwa, trzy lata kogo pokochajq ksicza katoliccy? Z kim 
poprowadzq dialog? Z Rosjq? A moze pozostan'l wierni rosyjskiej Cerkwi 
prawoslawnej, dziel ac z ni q jej los i tradycje?" 

Spostrzezenia poczynione przez autorke, jak tei postawione tezy i pytania 
zasluguj'l na uwage i naprawdc glcbokie przemySlenie. Czesc z poruszonych 
wqtk6w zostala podjeta niezaleznie w "rosyjskim " numerze "Wiczi " (211996), 
kt6ry stanowic moze symetryczne uzupelnienie om6wionego numeru " Kre
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s6w" , zbiera bowiem wypowiedzi na temat obrazu Lacha w oczach Moskala. 
" Ola przecietnego Rosjanina poj~cia : Polak i katolik to okreslenia wzajemnie 
sie uzupelniajqce", twierdzi Wladimir Woronkow, autor artykulu wprowadzajq
cego. Wt6ruje mu ojciec Wiktor Barcewicz, kanclerz Kurii Biskupiej w Mosk
wie: "Katolicyzm w Rosji, poczynajqc od pierwszych wsp6lnot, ai do czas6w 
obecnych jcst przede wszystkim religi q cudzoziemc6w ( ... ) chociai historia 
KOScioia katoiickiego w Rosji jest wielonarodowa, w powszechnej swiadomosci 
slowo »katoiicki« zastepowane bywa najczesciej slowem »polski«." Z kolei 
Witalij Portnikow w eseju Rosja i Polska: jut nie sqsiedzi wypowiada bardzo 
stanowczo poglqd, ze "Poiska i Rosja nigdy nie stanowily jednego swiata (nie 
w sensie pmlstwowym oczywiScie, lecz geopoiitycznym. kulturowym i chyba 
cywiiizacyjnym) i najpowainiejszy bifid to pr6ba wtloczenia ich w taki swiat". 
Ten sam autor formuluje lei dosyc interesujacq, choc kontrowersyjna teze, ie 
szanse na poprawne ulozenie stosunk6w miedzy Polska i Rosja bedq wieksze, 
gdy po obu stronach zmaleje wzajemne zainteresowanie, gdy nastapi swoista 
"pauza historyczna" ... W pewnym stopniu wspiera to stanowisko spostrzeienie 
Aleksieja Millera (Cot nam po Polsce... ): "Obecnie - jak nigdy przedtem 
- wzajemne stereotypy cechuje asymetria ( ... ) Jesli bowiem dla Polak6w 
problem Rosji wciai jest bardzo wainy , to dla Rosjan - mimo ie jest to 
z punktu widzenia naszych interes6w kr6tkowzrocznosc - Polska przesune1a sie 
na peryferie ( ... ) JeW przyszlosc bedzie w miare normalna - mysle przede 
wszystkim 0 politycznym rozwoju Rosji - to Rosjanie naucz& sie z czasem 
iepiej rozumiec, diaczego bali sie ich i nie rozumieli sasiedzi, a Polacy mniej 
bac sie bed,! Rosji, odnajda w sobie dobra wole j zdolnosc przebaczania." 

Wsr6d material6w zaproponowanych przez " Wiei" najciekawszy wydaje 
mi sie wywiad z Jurijem Klecenka, wykladowca Prawoslawnego Uniwersytetu 
im. Protoreja Aleksandra Mienia, przeprowadzony przez Pawla Przeciszew
skiego (Wyclwdzenie z choroby). Podobnie jak w omawianym tekscie Filonowej 
padaja tu zarzuty pod adresem obu KoSciol6w. M6wi qc na przyklad 0 sytuacji 
klasztor6w prawoslawnych, Klecenko zwraca uwage, ie cieszacy sie sporym 
autorytetem mnisi Sq dzis w znacznej czesci "gl6wnym ir6dlem obskurantyzmu 
i r6inych dziwnych wizji. W tym srodowisku bardzo mocno rozwinely sie 
wyobrazenia eschatologiczne, dochodzi nawet do tego, ie istniej& kregi zakon
ne, kt6re wyznaczajfl koiejne daty konca swiata. Fakt, ie jest to sprzeczne 
z nauczaniem Kokiola, a oni sami stajq na granicy herezji , bynajmniej ich nie 
zniecheca do gloszenia tych wizji ( ... ) Kosci61 prawoslawny w Rosji znalazl sie 
obecnie w najtrudniejszej sytuacji w calej swojej tysiqcletniej historii. Okazuje
my si~ - jak sie wydaje - zupelnie niezdolni do pelnienia sluiby apostolskiej 
na szeroka skale. kt6rej potrzebuje nasza odzyskana owczarnia." 

Katolikom stawia Klecenko zarzuty zupelnie przeciwne do tych. jakie 
wysuwala Filonowa, choc umotywowane podobnymi obserwacjami . Wedle 
niego KOSci61 katolicki "wybral droge tworzenia u nas swoich struktur hierar
chicznych, r6wnolcglych do struktur naszego Kosciola. Ozialalnosc ich od
bieramy jako d<ti:enie do swiadomego odciecia sie i pelnego oddzielenia od 
prawoslawnego iycia chrzescijanskiego w naszym kraju. Kosci61 katolicki 
swiadomie daiy do tego, aby nie miee z nami nic wsp6Inego." Ta rozbieinosc 
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stanowisk u§wiadamia nam, jak wiele juz naroslo now)'ch uprzedzen i nieporo
zumien pomi~zy Kosciolami, ktore Ojciec Swir:ty porownal do dwu pluc 
chrze§Cijanstwa. 

Nikt jUi dzi§ nie pisze 0 duchowym odrodzeniu Rosji, jak to bylo w zwy
czaju jeszcze kilka lat temu . Dzis pisze sir: 0 konkretnych problemach: 
o od§rodkowych tendencjach w lonie prawoslawia, 0 kontlikcie mir;dzy Moskwq 
a Konstantynopolem, a przede wszystkim - 0 "oporze" czy "skostnieniu" 
struktur ko§Cielnych i "usztywnianiu stanowisk" przez przedstawicieli po
szczeg61nych wyznan chrzeScijanskich. Rosja nie jest bialq kartq - zbyt wiele 
jeszcze trzeba by wymazac, ieby ni q sir: stala. Jest jednak nadal krajem, kt6ry 
czeka na Siowo. Literami tego Siowa mog'! stac sir: rozmaici chrzeScijanie 
(i nie tylko oni); rzecz w tym, czy zrozumiej'! tl(: szansr: i czy zechcq jq 
- zachowujqc wzajemny szacunek - wykorzystae. 

Wojciech Bonowicz 

ledenasta wieczorem 

MOJE POWOLANIE 


Zostalem wezwany do Kambodiy przez stowarzyszenie "Enfants du Me
kong" - "Dzieci Mekongu". Powiedziano mi, ie potrzebujq tam jednej osoby . 
Zdecydowalem sil(: natychmiast. Dlaczego? Zna/em historil(: Kambodiy, roz
miary cierpien jej mieszkanc6w. A niedawno zetknqlem sir: z paroma Khmerami 
- i nasze spojrzenia sir: spotkaly. Chcialem wir:c bye z tymi ludimi - po prostu 
bye. 

Zupelnie nie bylem przygotowany do tej podrozy, pojechalem nie bardzo 
wiedzqc, co tam mam robie. Wiedzialem tylko, ie to br:dzie wid w po/noc
no-zachodniej czr:sci tego kraju. 

Byla to zupelnie izolowana wioska, u podn6ia gory, prawie na granicy 
z Tajlandi'!; tamtl(:dy CZl(:sto do niej uciekano. Zadnej opieki panstwa, zadnej 
miedzynarodowej instytucji , tylko ja jako reprezentant "Enfants du Mekong" . 
Mieszkancy iyj'! z uprawy ryzu , jedyr ~ srodki komunikacji to wozy zaprzr:i:one 
w woly. Elektrycznosci oczywiscie nie rna. 

Pierwsze miesi,!ce byly raczej normalne. Moim zadaniem bylo czuwanie nad 
realizacj<\ programu naszego stowarzyszenia, kt6ry polegal na pomocy w pod
stawowym ksztalceniu mlodych Khmer6w - ich francuscy i beligijscy opieku
nowie regularnie wplacali pieniqdze na "swoje" dzieci. aby mialy czym i na 
czym pisae, co przeczytac i ewentualnie co zjeSc. Oalej lekarstwa, pomoc dla 
nauczyciel i. 
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Co jakis czas dochodzily dalekie odglosy dzial, ale w zasadzie iycie toczylo 
sie normalnie. 

W styczniu ubieglego roku nastllpil nagly atak kilkuset Czerwonych Khme
r6w. Byla pillta rano, mielismy p61 godziny na ucieczke. Powedrowalismy 
z trzydziestkll dzieci na poludnie, po 30 kilometrach znaleilismy schronienie 
u pewnej wiesniaczki, kt6ra nam odstllpila swojll zagrode dla swin. Myslelismy, 
ze to na kilka dni, ale zostalismy tam dwa miesillce - a potem trzeba bylo znowu 
uciekae na poludnie, tym razem 50 kilometr6w, a dzieci jui 150. Polowa z nich 
byla juz sierotami , rodzice zgineli w czasie ataku Czerwonych Khmer6w, 
Proszllc przedtem, ieby wzillc dzieci. 

W pewnej wsi miejscowe wladze daly nam stary magazyn, w nim miesz
kalismy przez rok. Zorganizowalismy nauke, pienilldze od opiekun6w po
zwalaly jakos iye. Ja staralem sie utrzymywac 11Icznosc z 15 wioskami , kt6re 
musielismy opuscic, a w kt6rych przebywalo kilka tysiecy naszych podopiecz
nych dzieci. Robilem to potajemnie, aby nie wpase w ~ce Czerwonych 
Khmer6w - bylbym dla nich lakomym kllskiem jako ir6dlo pieniedzy. 

Nasz magazyn przeksztalcil sie w prawdziwy osrodek, dom dla uciekinier6w 
z tych wsi. Jego patronem zostal o . Jean-Joseph Lataste, dominikanin iyjllCY 
w KIX wieku, znany jako "kaznodzieja milosierdzia". Trzeba bylo przybywa
j&cym tam dzieciom dac dom, nauke i przede wszystkim nadzieje. Tym 
dzieciom, kt6re znaly juz wojne i niejednokrotnie braly w niej udzial, same 
zabijaly. Przeciez w wojsku Czerwonych Khmer6w walczy sie od 13 roku iycia. 
Trzeba wiec bylo jakos reedukowae te dzieci , kt6re do tej pory znaly gl6wnie 
klamslwo, korupcje i przemoc. Uczyc je zye we wsp61nocie, pomagae sobie 
nawzajem, przebaczac, uczyc je codziennego iycia. Trzeba je bylo wprowadzac 
w ich buddyjskCl kulture , kt6ra stwarza ramy dla calego iycia tego ludu, iycia 
osobistego i spolecznego. Dwie godziny dziennie poswiecamy zatem na zapoz
nawanie ich z naukll Buddy i kultur& ich kraju, wprowadzamy w tradycje, 
moralnosc i obyczaje . Ja m6wie im codziennie przez 10 minut 0 modlitwie . 
Modlitwa jest uniwersalna, moie jCl inspirowae Jezus lub nauka Buddy. Najwai:
niejsze jest , aby otworzyc ich serca na cisze i slowo, by przyjeli do serca slowa 
pojednania i wsp61czucia - to podstawa nauczania Buddy i kregoslup nauczania 
Chrystusa, kt6ry przeciei na pierwszym miejscu stawia najbiedniejszych. Mys
Ie, ie udreczeni mieszkancy tego kraju potrzebujCl najpierw wsp6lczucia i milo
sierdzia, aby na nowo nabrac zaufania do siebie samych. 

Pracuje z ekipCl miejscowych nauczycieli, kt6rzy to rozumiej&, kt6rzy chq 
odbudowywac Kambodie przez wychowanie dzieci i mlodzieiy . Skonczyc 
z wojnll, korupcj&, przemocCl, z prawem karabinu. Ale bardzo trudno jest 
wyprowadzae ludzi z tego wszystkiego. Stopniowo - przez wsp6/czuji\ce 
spojrzenie, bez sCldzenia, przez proste gesty, przez iycie wsp61ne - pom6c im 
powstac. Chwalll Boga jest czlowiek iyj Clcy , a to znaczy cztowiek wypros
towany. To nasze wsp61ne hasto - moich buddyjskich przyjaci61 i moje, 
chrzeScijanina. 

Nie chce uprawiae prozelityzmu. Dzieci potrzebujll najpierw jakiegos pogo
dzenia sie z ich wlasnll kulturCl, z kulturCl buddyjskCl. Ja, chrzeScijanin , wprowa
dzam ich w te kuiture . Mam do wypelnienia obietnice dane Jezusowi. Staram 
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sie odpowiedziee na moje powolanie. Ucze dzieci modJic sie i m6wie im, i.e 
m6j B6g nazywa sie Jezus Chrystus. 

Najwazniejsze jest, aby wprowadzie je na droge nadziei, one potrzebujq 
zaufania i nadziei. Najwiekszym dramatem Khmer6w jest to , ze jq utracili. I na 
tym polega moja praca: nauczyc ich miee nadzieje. 

Moja nadzieja jest w lezusie Chrystusie, w lego Zmartwychwstaniu. Wierze 
gleboko w slowa Pis rna: 

"I otrze z ich oczu wszelkq Ize, 

a smierci juz odtqd nie bedzie. 

Ani zaloby, ni krzyku, ni trudu 

juz [odtqdj nie bedzie, 

bo pierwsze rzeczy przeminely" (Ap 21, 3~) . 


To moja nadzieja. Dzis chce im wiec m6wie: " Pewnego dnia Bog otrze 
wasze Izy. Chce przezywac z wami i dla was te mojq nadzieje." 

Nie chce ich nawracac i chrzcic. Wierze, i.e jest jedna prawda, a nie wiele. 
I ta prawda nazywa sie Jezus Chrystus. Nie rna Wielkiego Piqlku bez Niedzieli 
Zmartwychwstania. Lud Kambodzy przezywa dzis noc Wielkiego Piqlku. 
Staram sie razem z nimi isc w strone SwiatloSci Wielkanocy. 

Przez najmniejsze gesty trzeba przywracac nadzieje - na lepszy swiat. Kiedy 
juz bedziemy z Bogiem, kiedy nie bedzie cierpienia. 

Nasze dzieci - a tahe i dorosli - Sq na to wrailiwe. Nie znajq Jezusa, ale 
On znajdzie spos6b, aby dac sie poznac. Znajdzie sw6j czas. 

Ja staram sie speiniac obietnice, kt6rq dalem Jezusowi pewnego dnia. 
Doznalem od Niego milosierdzia i chce przeiywac to miiosierdzie razem 
z kambodianskimi dziecmi. 

Czesto mam przed oczyma obraz UkrLyzowania, gdzie u st6p krzyi.a stojq 
dwie kobiety: Matka Boza i swieta Maria Magdalena, grzesznica. Wierze, i.e ta 
sarna milosierna reka, kt6ra uchronila pierwszq od grzechu , drugq z grzechu 
wydobywa. Ten obraz jest mi bardzo drogi , zwlaszcza tu, w Kambodi.y. Reka 
Boga powinna dotknqc takie te dzieci , ktore przeiyly wojne, kt6re majq krew 
na rekach , kt6re zabijaly . Gest milosierdzia wobec moich khmerskich dzieci. To 
milosierdzie spotkalem pewnego dnia w moim iyciu i chce je giosic. Odkrylem 
Milosierdzie Boie i sqdze, ie zostalem powolany do jego szerzenia. 

Bardzo kocham 5wietq Marie Magdalene, to niezwykla kobieta. Kobieta 
o siedmiu grzechach, i.yjqca w klamstwie. A w dniu Zmartwychwstania 
Chrystus powiedzial do niej "Mario" i to wlasnie jej powierzyl przeslanie 
o swoim Zmartwychwstaniu; tej, kt6ra iyla w grzechu. Jej, a nie swoim 
wiernym prLyjaciolom i uczniom. 

To najpiekniejszy znak nadziei, kt6ry moina przekazae ludowi zlamanemu 
przez wojne, przemoc i klamstwo. Pokazac. i.e moina siC podnidc, isc 
w kierunku Swiatla Chrystusa Zmartwychwstalego. 

To jest moje najglebsze przekonanie. Trzeba sic starac wejse w nadzieje. 
niezaleinie od naszej historii. naszych cierpien . naszej wiary - chrzeScijanskiej 
czy innej . 

Czesto sobie mow ie, i.e dla nas , chrzescijan, l IrLech cn6t teologicznych 
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najtrudniejsza jest nadzieja. Kaidy jest zdolny do akt6w mi!osierdzia - one majq 
wiele imion - kaidy jest zdolny do troski 0 bliiniego. Kaidy moie miee wian; , 
ale najtrudniej jest miee nadzieje - pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu, 
poza wszystkim. Bye wiernym Chrystusowi mimo wszelkie przeszkody i miee 
nadzieje spotkania Boga pewnego dnia - twarZq w twarz. 

Emmanuel Guary 
tlum. Stefan Wilkanowicl 
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Summary 


Genuineness meant as pure, unconstricted spontaneity, as a state of 
being free from any conventions of external form , has grown to the stature 
of a myth of modern culture. The fulfilment of the claim of authenticity and 
naturalness has even become a criterion of a kind of ..cultural correctness". 
It is a peculiar attitude, one that modern culture exhibits towards the ritual: 
rites tend to be treated as tantamount with restraint, enslavement, sub
jugation of freedom to the empty forms of tradition. Are such judgements 
justified, and, if so, to what extent do they hold true') Is it not so that culture 
itself could not survive, were it not for the existence and functioning of 
rites ') How to keep them from turning into an automatic repetition of 
meaningless behavioral patterns') Eli:bieta Wolicka propounds these ques
tions, subsequently taken up by contributors to an editorial discussion 
tellingly entitled ..Between Chaos and Order" . Jerzy Szacki points out that 
an individual comes to live fully not only through doing due justice to his 
own self, not only through contention and revolt, but also through par
ticipation in a community . Seen in this light, the ineradicable problem of 
the choice between spontaneity and rite remains forever unsettled. Charles 
Taylor, while looking into the sources of human yearning for uncramped 
naturalness, argues that objections raised against old forms have to be based 
on a meaningful context. Pawel Lisicki blames the crisis of faith precisely 
on this, as he calls it, ..enticement of genuineness". Janusz Marciniak 
maintains that categories of form and tradition in regard to art can hardly 
be thrown away . Andrzej OSyka shows how communism, with its distinc
tive contempt for material culture, has deplorably affected an average Pole 
to the detriment of the scope and depth of his imagination. Ireneusz 
Krzeminski in his recollections of the sixties and the countercultural 
currents of the time, dwells on the liberating power of spontaneity. 
According to Ireneusz Kania, knocking down old rites often leads to a hasty 
concocting of new ones . An interview held by Izabella Sariusz-Sk'lpska and 
Piotr Kosiewski with Pawel Hertz rounds off the first part of the issue, 
devoted to the relation between ritual and free expression. 

An essay by Czeslaw Porebski on mutual relations holding between 
justice, freedom and equality, opens the latter part of the current number. 
Taking the instance of mass media, Henryk Wozniakowski considers 
various conflicts to which modern culture is liable. The issue also offers 
book reviews, relations from painting exhibitions, and a review of cultural 
periodicals . 

183 



I 

"-C-
6',.-

Somma ire 


U ne authenticite comprise comme une spontaneite exempte de tout 
prealable, et une liberte deliee des formes conventionnelles externes, sont 
devenues des mythes de la culture contemporaine. Bien plus, "etre authen
tique" est un postulat qui s'est mue en critere de "cultural correctness". 
Tout autre est Ie rapport de la culture contemporaine au rituel : souvent, il 
est considere comme une contrainte, une soumission de la liberte aux 
formes vides de la tradition . Cette interpretation est-elle fondee? Le rituel 
ne conditionne-t-il la permanence de la culture? Comment lui eviter de 
tomber dans des conventions machinalement etablies et denuees de sens? 
Apres avoir fait I'objet d'une discussion organisee a la redaction sur Ie 
theme: "I'ordre et Ie chaos", ces questions, Elt.bieta Wolicka les pose aux 
lecteurs de Znak. D ' entree de jeu, Jerzy Szacki attire I'attention sur Ie fait 
que !'individu se realise non seulement en se revoltant pour "etre soi", mais 
aussi en s'inserant dans une communaute, et que Ie dilemme entre rituel et 
authenticite est insoluble. Dans une analyse des sources de la culture de 
I'allthenticite, Charles Taylor avance comme argument que I'opposition 
contre les formes en vigueur ne peut se faire en evacuant toute dimension 
transcendante et Pawel Lisicki pen;:oit dans la tentation de l'authenticite une 
des causes de la crise que traverse la foi religieuse. Pour sa part, Janusz 
Marciniak insiste sur la necessite d'une reference aux formes et a la 
tradition pour ce qui est de I'art, tandis qu'Andrzej OSvka decrit les ravages 
causes dans I'imagination du Polonais moyen par Ie mepris pour la culture 
materielle manifeste sous Ie communisme. Apres avoir evoque la contre
-culture des jeunes en honneur dans les annees soixante, Ireneusz Krzemin
ski jauge la puissance liberatrice de la spontaneite, alors que la rebellion 
contre les vieux rites, selon Ireneusz Kania, en genere la formation 
acceleree de nouveaux . Enfin, un interview accorde par Pawel Hertz 
a Izabella Sariusz-Sk'lpska et Piotr Kosiewski sur Ie rapport entre Ie rituel 
et I'authenticite, et la traduction du tube de Bob Dylan, Le cauchemar 
moto-psycho, cultuel s ' il en est, concluent cette premiere partie. 

La seconde partie comprend une analyse de Czeslaw Porvbski sur les 
interdependances entre justice, Iiberte et egalite, et des reflexions de Henryk 
Wozniakowski sur les contlits qui assaillent la culture contemporaine, et 
dont les medias en sont Ie retlet. Des recensions de livres, des comptes 
rendus d' expositions picturales et une revue de la presse completent ce 
cahier. 
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