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CYTAT NUMERU: 

By toby bardzo tle, gdyby wiara religijna 

byta tylko wynikiem wyobraini, ale przypuszczam, 


ie brak wiary religijnej cz~sto tqczy sie z brakiem wyobraini. 

I my§k, ie bardziej tu chodzi 0 wyobraini~, 


kt6rq ksztatcq nauki sciste, nii 0 te, 

o jakq zwykle posqdzamy artystow. 


Wyobrainia naukowa, jak kaida wyobrainia, otwiera horyzonty, 

ale jej specyJikq jest to, ie wsp6tdziata ona 


z bardziej racjonalnymi aspektami naszej myslowej dziatalnosci. 

To wyobrainia prowadzi badacza po poplqtanych icieikach 


naukowego odkrycia, ale gdy odkrycie zmaterializuje sie 

i przybierze dotykalne ksztatty, 


zostaje natychmiast poddane racjonalnym kryteriom oceny. 

Zwr6cmy uwage: w ten sposob wyobrainia 


- cz~sto nieokietznana - prowadzi do zrozwnienia. 


Michal Heller 
Wyobrainia W Ilauce i doswiadczelliu religijnym 
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Od redakcji 


Niniejszy numer " Znaku " zamyka nasz jubileuszowy maraton (zeszyty: 
Chrzescijanstwo przyszlosci 6/96, Dom, szkola, Kosci61 11/96, Przyszlosc 
Kosciola w Polsce 1/97), zainaugurowany konferenejq zorgallizowanq z okazji 
50-Ieeia islnienia miesi~emika. Malerialy z sesji 0 wyobraini religijnej, ezyli 
wyslqpienia ks. Miehala Hellera i KrzysZlofa Dorosza, potraklowaliSmy jako 
zaczyn dyskusji nad przeobraieniami, a nawel coraz powszeehniejszym zanikiem 
religijnej wyobraini. Dyskrlsji, kl6ra uwzgl~dnia przemiany sposobu obrazowa
nia w sZlukach pi~knyeh, nauce, kullurze ludowej i wyobraini potocznej. 

Naszym AuLOrom poslawilismy pytania, kt6re nas szczegolnie dreezq: Czy 
wyobrainia religijna jesl do zbawienia konieeznie pOlrzebna? Cz,y nie wystarezy 
"zwykle nauezanie" i orlodoksyjna teologia? Czym jesl wyobrainia re I i g ij n a 
(w odroinieniu od niereligijnej) i ezemu sluzy? Czy ubostwo, brak wyobraini 
religijnej odbija si'i ujemnie na iyeiu religijnym, a taki e najakosei wspolczesnej 
sztuki? A moze problem polega na tym, ze jesleimy swiadkami zasadniezej 
zmiany funkcjonowania wyobraini, kl6ra czerpie z innych irodel i si~ga do 
odmiennych ce/ow? 

Czym karmi sir: wyobrainia religijna i do czego jest potrzebna? Posilkuje sie 
chyba przede wszyslkim lym, co w objawieniu i doktrynie lajemnicze i nie
dookreflone - problemem zla, zagadkq przeiywanego czasu, eschatologiq. 
Przepowiadanie Dobrej Nowiny wszakie r6wniei wymaga wyobraini. IVyobrai
nia zalem wydaje sie nieodzowna dla religijnego i y cia. 

Co jednak poczqe z nadmiemym przywiqzaniem do ,,form, ksZla/t6w i obra
zow", klore, jako przeszi<oci{ na drodze ku Bogu, sw. Jail od Krzyia nazywal 
"lakomstwem duchowym"? Niekt6rzy uwaiajq, ze sacrum mote podszywae sie pod 
Sanctum albo je s/wtecznie przyslaniae. IVyobrainia religijna moie zwieie na 
manowce, moina pod jej wptywem pase ofiarq naiwnyeh iluzji, egzallacji, "mys
Lenia zyezeniowego ". Czy zatem nadmiar wyobraini nie zagraia czasem wierze? 

I czy iSlniejq jakiei kryteria pozwalajqce oddzielie wyobratellia "praw
dziwe" od zludnych i falszywych? Na wyobraini religijnej odciska sie zawsze 
mamie czasu - jesl ona zawsze do pewnego slopllia hislorycma; czy oznacza to, 
ze w rotnym czasie odnosi nas ona do r6inych rzeczywislOfci? To problemy, 
kt6re pr6bujemy podjqe w zeszycie. 

* 
IV lutym obchodzil dziewiecdziesiqle urodziny profesor Slefan Swieiawski, 

wsp6/zalotyciel naszego miesiecmika, jego Slaty wsp6/pracownik i niezawodny 
przyjaciel. Profesor Swietawski wzbogacal nieraz "Znak" swoimi cenllymi 
artykulami. Dzisiaj jest On dla nas wzorem wspolczesnego chrzeicijanina, 
gl~boko zakorzenionego w Ewangelii i lradycji Kosciola, a zarazem odwainie 
krylycZ/lego i olwarlego. Jego wypowiedzi i wywiady drukowane w osta/nich 
czasach na lamach "Znaku" sq lekejq mqdro.(ci, pokory i plynqcego z g/~bokiej 
wiary optymizmu. 
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CZYLI MAL Y TRAKT A T 0 MACHANIU REKAMI 

I MOLACH JEDZACYCH LITERATURE 


Michal Heller 

Wsr6d ludzi, nawet wyksztakonyeh, pokutuje moeno zakorzenione 
przekonanie, ze do uprawiania nauk seislyeh zbyteezna jest wyobrainia. 
Literatura, poezja, sztuka - tak, to Sq obszary kr610wania wyobraini , 
ale nauki takie jak fizyka ezy - jeszeze bardziej - matematyka Sq 
wyprane z element6w wyobrazeniowyeh, liezy sie w nieh tylko suehe 
mysienie. Malo jest przekonan bardziej falszywyeh nil to. Bye mOle 
utrwalilo sie ono na skutek nudy, jakq kaldy z nas odezuwal, uezqe sie 
na pamiee tabliezki mnozenia. 

Ale wlasnie! Sp6jrzmy na tabiiezke mnozenia niekonwenejonainie, 
ale za to bardziej prawdziwie. Dwa razy dwa jest eztery. Zamiast uezyc 
sie tego na pamiet, mozna to z 0 b a e z y c. MOle pamietamy te ehwile 
olSnienia: jeden, dwa ... i jeszcze raz jeden, dwa ... Nagle zobaezyiismy 
pewien fakt. Fakt, kt6ry nie istnial nigdzie wok6l nas, kt6ry nie musial 
bye napisany na papierze, nie dalo sie go dotknqe, obejse wokolo ... 
A jednak to byl fakt. Wyobrainia ezy widzenie? I jedno, i drugie 
w jakims znaezeniu. 

Tw6rezo praeujqey fizyk, a zwlaszcza matematyk, musi bye czlo
wiekiem z wielkq wyobrainiq. Oczywiscie, trzeba najpierw wiele 
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rzeczy zrozumiec, a niekt6rych nauczyc si(! na pami(!c (tak jak tabliczki 
mnozenia), po prostu przyswoie je sob ie, by potem wyobrainia mogta 
zaczClc dziatae w wyzszych regionach. Sq r6zne rodzaje matematycznej 
wyobraini, bardziej liczbowa Jub bardziej geometryczna, ale bez wyob
raini nie mozna zrobic kroku w najbardziej scistej ze wszystkich nauk . 
Ilekroc jestem na jakiejs wystawie malarstwa lub grafiki, nieodmiennie 
zal mi autor6w tych pl6cien i rysunk6w, na kt6rych widniejq skutki 
walki 0 to, by jakos przedstawic czwarty wymiar (z trzecim takze 
nierzadko si(! eksperymentuje). W matematyce, na zyczenie, mozemy 
dysponowac dowolnie wielowymiarowymi przestrzeniami. Nieskoncze
nie wiele wymiar6w, nieprzeliczalnie wiele wymiar6w? ... ProSZ(! bar
dzo, kilka pociClgni(!c dtugopisem, indeks "i" przebiega wartosci od 
zera do "wywr6conej 6semki" i juz jest. I nieprawda, ze nie towarzyszy 
temu "widzenie". Oczywiscie nie jest to oglCld taki jak przy "dwa razy 
dwa", ale i tu oglqda si(! jakies obrazy, jakies prostopadte do siebie 
podprzestrzenie, kt6re m6wiCl cos 0 strukturze nieskonczenie wielo
wymiarowych przestrzeni Hilberta. Wyobrainia taka, wyksztakona na 
rozwiqzywaniu dziesiCltk6w (a moze setek lub wi(!cej) zadan, jest 
niezb(!dna, by formutowae wtasne hipotezy, a nastepnie znajdowac 
srodki formalne nieodzowne do ich udowodnienia. 

Matematycy i logicy chwalCl si(! niekiedy, ze wynaleili metod(!, 
kt6ra sprowadza si(! do mechanicznego stosowania czysto formalnych 
regut. Ale za wyjCltkiem bardzo prostych przypadk6w, kt6re matematy
cy nazywajCl trywialnyrni, metody te r6wniez wymagajq postugiwania 
si(! wyobrainiCl. Trzeba w jakims sensie widziec, dokqd zaprowadzi 
mnie zastosowanie tej wtasnie reguty i trzeba to widziec "z wy
przedzeniem", by zbyt tatwo nie zabrnqc w slepCl uliczk(!. 

Oczywiscie wyobrainia matematyczna i fizyczna (kt6ra, choc ma 
wtasnCl specyfik(!, dose wiernie podClza za tCl pierwszCl) r6zni q si(! od 
wyobraini malarskiej lub Iiterackiej. Jezeli ktos pr6buje do modelu 
fizycznego dotqczyc wyobrazenia, kt6re Scl obce temu modelowi , fizycy 
m6wiq 0 "machaniu r(!kami" . Poszukiwania nie Scl skr(!powane reguta
mi logiki, ale znaleziony obiekt jest twardy jak skata. Jezeli znalazlem 
rozwiqzanie r6wnania, kt6re jest sprzeczne z moimi oczekiwaniami, nic 
na to nie poradz(!. Betonowy mur mog(! rozbic tomem lub wysadzic 
w powietrze przy pomocy odpowiedniej dawki dynamitu. Rozwiqzania 
r6wnania, choc ma ono - zdawatoby si(! - istnienie bardzo ulotne, nie 
zrnieni~ zadnym zabiegiem. Jezeli rozwiqzanie mi si(! nie podoba, mog(! 
co najwyzej "pomachae r(!kami", ale i tak to niczego nie zmieni. 
Wyobrainia malarska czy poetyczna tez jest zwiClzana pewnymi regu
tami kompozycji, ale na zupetnie innej zasadzie. Tu "machanie r(!ka
mi", a wi(!c w koncowym rozrachunku dekret tw6rcy, jest ostatecznCl 
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instancjq. Tw6rca mot.e zestawie ze sobq, CO chce i jak chce, narat.ajqc 
sie najwyzej na to, t.e inni orzeknq, iz stworzyt nie dzielo sztuki, lecz 
kicz. Ale nawet w muzeach kicze wiszq obok arcydzid. I w naukach 
Scislych istniejq lepsze lub gorsze teorie, ale kicze (tzn. teorie logicznie 
niesp6jne) Sq e1iminowane bez milosierdzia. 

Wyobrainia artystyczna (niematematyczna) jest od poczqtku do 
kOflca naznaczona kondycjq czlowieka: widzqcego, myslqcego, czujq
cego... Nie mot.e bye inaczej. Tworzqc najbardziej abstrakcyjne dziela 
sztuki, sqdzimy, it. tworzymy cos, czego jeszcze nigdy nie bylo, co jest 
absolutnym zaskoczeniem, ale w gruncie rzeczy tylko zestawiamy ze 
sobq - w mot.liwie nieoczekiwany spos6b - cos, co juz istnialo, co 
kawalkami zbieramy z otaczajqcego nas swiata i najwyzej przetwarza
my tylko wyobrainiC\. 

Matematyczne abstrakcje takte noszC\ na sobie pietno ludzkiego 
pochodzenia, ale wlasnie dlatego, t.e w matematycznej tw6rczosci 
elementy dowolnosci wsp6tistniejC\ z e1ementami logicznego przymusu, 
matematyczna abstrakcja moze prowadzie nas w regiony zupdnie 
niedostepne dla naszego bezposredniego poznania i wyobrazen. Dtugie 
ciC\gi tw6rczego dopasowywania kolejnych pok01en struktur matematy
cznych do dotychczas zgromadzonej wiedzy i do nowych wynik6w 
pomiar6w, przewidywanych na mocy wynikan z tych struktur, mogq 
wyprowadzie fizycznC\ teorie da1eko poza mot.liwosci dotychczasowej 
wyobraini. Typowym przykladem jest jeden z najwiekszych sukces6w 
fizyki dwudziestego wieku - stworzenie mechaniki kwantowej. 

Swiat czC\stek elementarnych i bardzo wysokich energii, w kt6rym 
kat.de nowo odkryte prawo jest kamieniem obrazy d1a naszych wyob
rat.en, a kt6ry r6wnoczesnie z takC\ precyzjq kontrolujemy i wykorzys
tujemy (w akceleratorach, laserach i bombach atomowych) do wtas
nych, nie zawsze najlepszych, ce16w - ten swiat bez drogi 
matematycznej dedukcji i wyobraini pozostalby dla nas na zawsze 
zamknietym obszarem. Moglibysmy co najwyzej artystycznC\ wyobrai
ni q domyslae sie jego istnienia, tak jak robi1i to dwadziescia kilka 
wiek6w temu starot.ytni atomisci . Ich atomy, twarde czC\steczki z roz
maitymi haczykami i zaczepami, swiadczC\ 0 tym, jak bardzo nieporad
na jest taka wyobrainia w konfrontacji ze strukturq 5wiata. 

Wszystko wskazuje na to, ze ludzka zdolnose wyobraini ewoluuje 
wraz z rozwojem nauki i cywiJizacji. Starot.ytni Grecy mieii ktopoty 
z wyobrazeniem sobie nieskonczonej przestrzeni (wtasnie dlatego nie 
chcieli zaakceptowae pewnika Euklidesa 0 prostych, kt6re przecinajC\ 
sie w nieskonczonosci) . Dzis studenci fizyki jut. na pierwszym roku 
rozprawiajq 0 zakrzywieniu czasoprzestrzeni, chociaz dla wielu "Iudzi 
z ulicy" jest to ciC\gle jeszcze "nie do wyobraienia". Zapewne fizjo
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logiczna i informatyczna struktura m6zgu naklada ograniczenia na 
mozliwosci wyobraini, ale plastycznose wyobrazni, jej zdolnose nieja
ko wykraczania poza swoje mozliwosci wydaje si~ bye jej bardzo 
istotnq cechq. 

* 
"Wsp6lczesna literatura nie ofiaruje nam Jednosci, zwr6cilem si~ 

wi~c do nauk Scislych i pr6buj~ zbudowae powiese czterowarstwOWq; 
opieraj'lc jej form~ na teorii wzgl~dnosci. Trzy wymiary przestrzeni 
i czwarty czasu skladaj'l si~ na przepis mieszanki, jak'l jest continuum. 
Ten wz6r nasladuje uklad moich czterech powieSci" - napisal Lawren
ce Durrell we wst~pie do drugiej cz~sci swojego Kwartetu Aleksandryj
skiego. A wi~c po malarstwie i grafice kolej przychodzi na literatur~, 
i to na literatur~, kt6ra nie rna nic wsp61nego z science fiction. ezy jest 
to pojedyncza pr6ba, czy zwiastun czegos nowego? c.P. Snow pisal 
o dwu kulturach i 0 przepasci pomi~dzy nimi. Mysl~, ze t~ przepase 
mozna by pokonae, ale do tego potrzeba niewyobrazalnie wielkiej 
wyobrazni. 

* 
Byloby bardzo zle, gdyby wiara religijna byla tylko wynikiem 

wyobrazni, ale przypuszczam, ze brak wiary religijnej cz~sto {'lczy si~ 
z brakiem wyobrazni. I mysl~, ze bardziej tu chodzi (przynajmniej 
u pewnej klasy ludzi) 0 wyobrazni~, kt6rq ksztak 'l nauki scisle, niz 0 t~, 

o jak'l zwykle posqdzamy artyst6w. Wyobraznia naukowa (dla uprosz
czenia pozostanmy przy tym okresieniu), jak kazda wyobraznia, otwiera 
horyzonty , ale jej specyfik'l jest to, ze wsp6ldziala ona z bardziej 
racjonalnymi aspektami naszej myslowej dzialalnosci. To wyobraznia 
prowadzi badacza po popl'ltanych sciezkach naukowego odkrycia, ale 
gdy odkrycie zmaterializuje si~ i przybierze dotykalne ksztaHy, zostaje 
natychmiast poddane racjonainym kryteriom oceny. Zwr6emy uwag~: 
w ten spos6b wyobraznia - cz~sto nieokielznana - prowadzi do 
zrozumienia. Racjonalne rozumienie jest jej racj'l bytu. 

Wyobrazni raz puszczonej w ruch trudno si~ zatrzymae. I jezeli 
wyobraznia naukowa nie zatrzymuje si~ na pytaniach, na kt6re mozna 
odpowiadae za pomocq matematyczno-empirycznej metody, lecz nadal 
uparcie szuka zrozumienia, to staje si~ wyobrazniq metafizycznq lub 
reiigijnq. (Kazde tego rodzaju klasyfikowanie wyobrazni nalezy trak
towae nieufnie; prawdopodobnie jest tylko jedna wyobraznia r6znie 
funkcjonuj'lca w rozmaitych obszarach.) 

Jak staralem si~ ukazae powyzej, cechq wyobrazni naukowej jest to, 
ze podlega ona rozwojowi: dzis bez trudu wyobrazamy sobie cos, co 

7 



MICHAL HELLER 

jeszcze jakis czas temu wykraczalo poza mozliwosci ludzkiej wyobra
ini. Co wiecej, dzis uczeni majq coraz wiekszq swiadomosc ewolucyj
nych mozliwosci wyobrazni. Sqdze, ze jest to cecha na og6l sprzyjajqca 
latwiejszemu akceptowaniu przekonan religijnych. Gdyby jakis de
miurg objawil MaxweJlowi lub Boltmannowi, wielkim fizykom XIX 
wieku, podstawowe twierdzenia dzisiejszej mechaniki kwantowej, pra
wdopodobnie uznaliby je za pozbawione sensu pomysly. Niewykluczo
ne, ze i my zachowalibysmy sie podobnie, gdyby demiurg objawil nam 
fizyke XXI wieku (a moze bogatsi 0 100 lat historii fizyki bylibysmy 
bardziej przygotowani na zaskoczenie?). Zamykanie sie w ciasnym 
kregu tego, co obecnie wiemy, jest dzis psychologicznie bardzo trudne. 
Sqdze, ze stanowi to jeden z gl6wnych powod6w, dla kt6rych dziewiet
nastowieczny pozytywizm praktycznie umarl. Oczywiscie, taka psycho
logiczna sytuacja grozi zbyt latwym przyjmowaniem pseudonaukowych 
i pseudoreligijnych wyjasnien. Ale groibie tej ulegajq raczej konsu
menci nauki nit jej tw6rcy. 

Wyobrainia naukowa jest takZe dobrq szkolq intelektualnej pokory, 
a tej nigdy nie za duzo w autentycznie religijnym przetyciu. Wspo
mnialem, te - na przyklad - wobec "niechcianego" rozwiqzania 
jakiegos r6wnania (tzn . rozwiqzania pozostajqcego w sprzecznosci 
z moimi wyobrateniami) motna najwytej "pomachac rekami", co i tak 
niczego nie zmieni. A wiec istnieje cos, co przewytsza moje oczekiwa
nia i czego nie zmienie tadnym aktem woli. A to wlasnie nazywa sie 
postawq intelektualnej pokory. 

Rabindranath Tagore tlumaczyl kiedys Einsteinowi, ze prawda 
wykraczajqca poza ludzkie motliwosci jest dla czlowieka bez znacze
nia: "Dla umyslu moli jedzqcych papier literatura absolutnie nie 
istnieje ... Dokladnie tak sarno: jesli istnieje jakas prawda nie znajdujqca 
sie w rozumowym lub odczuciowym stosunku do ludzkiego umyslu, 
pozostanie ona niczym, dop6ki bedziemy istotami wyposazonymi w lu
dzki rozum ." Einstein odpowiedzial na to: "W takim razie ja jestem 
bardziej religijny nit pan." 

MICHAL HELLER, ur. 1936 w Tarnowie, fi1ozof przyrody, kosmologii, leolog. 
Profesor filozofii PAT, czlonek wielu towarzystw mi(:dzynarodowych, pracownik 
Watykanskiego Obserwatorium Astronomicznego w Caste l Gandolfo . Wraz z ks. 
biskupem 16zefem Zycinskim zalozy! czasopismo "Philosophy in Science" z siedzi
b1( w Arizonie. Publikowa! m.in . w "Tygodniku Powszechnym " i "Znaku" oraz 
czasopismach specjalistycznych . Wyda! m.in. : Wobec W.rzech.lwiaw (1970), Wszech
.lwiar i Slowo (1981 , 1994), Usprawied/iwienie Wszech.(wiara (1984, 1995), Filozofia 
§wiala (1992) , WSl.ec/w'wial u schylku srulecia (/994), Kosmiczna przygoda C7.lowie· 
ka Mqdrego (1994), Nauka i wyobrai nia (1994), Szcl.~.fcie w prz.eslrzeniacil Banacha 
(1995) Wieczno§{. Czas. Kosmos (/995). 
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KrzysztoJ Dorosz 


W kulturze zachodniej wyobrainia nie cieszy si~ dobnl slawq. Jest 
uosobieniem zmyslenia i uludy, atrybutem marzycieli, dla kt6rych nie 
powinno bye miejsca w idealnym porzqdku rzeczy. Jest pi~kna, lecz 
bezuzyteczna, kuszqca, ale grzeszna. Cenimy wprawdzie "Iudzi z wy
obrainiq", ale nad jej podszepty przedkladamy naukowq bqdi metafi
zycznq prawd~ . Przyznajemy wyobraini walor rozrywkowy, lubimy 
poetycki szmerek w glowie, ale nie traktujemy ich powaznie. W domo
stwie istotnych ludzkich spraw wyznaczamy im miejsce w przedpokoju. 

"Dotychczasowa filozofia - pisal w Systemie Umnictwa Karol 
Libelt - wyobraini~ uwazala na zbyt podrz~dnym stanowisku jednej 
z wladz duszy naszej, zrobila jq 19a1kq, poetkq, zonglerem ducha 
czlowieczego i ostrzegala rozum, owego pierworodnego syna i majorata 
duchowego, aby si~ czarownym umizgom tej plochej siostrzycy uludzie 
i obalamucie nie dal." 1 Ow pierworodny syn i majorat duchowy nie 
kazal sobie tej przestrogi dwa razy powtarzae i plochej siostrzycy takie 
ci~gi sprawil, ze musiala uchodzie za si6dmq g6r~ i za si6dmq rzek~. 
Jej umizgi nikogo obalamucie nie zdolaly. Tylko poeci i kochankowie 
slyszq jej glos w czasie pelni ksi~zyca . Bo dzisiaj nawet dzieci - pisal 
Gakzynskj - w krasnoludki rzucajq butami. 

Nie tylko dzieci. Robiq to powazni teologowie, zazenowani tym, ze 
wiara w Boga idzie w parze z wiarq w krasnoludkj, kt6re nauka juz 
dawno mi~dzy bajki wlozyla. Mityczna wyobrainia, kt6ra daje ksztah 
basniom i swi~tym pismom, jest dla nich inteJektualnym zgorszeniem 

balastem czas6w bezpowrotnie minionych. Najslynniejszym z tych 

1 Snmowwdztwo ruzumu. PWN, Warszawa 1967, s. 439. 

9 




KRZYSZTOF DOROSZ 

teolog6w byl Rudolf Bultmann, kt6ry blisko 50 lat temu podW 
radykalnq pr6b~ oczyszczenia przeslania chrzeScijanskiego z mitologi
cznych element6w. Bultmann byl przekonany, ze nie mozna uzywae 
elektrycznego swiatla ani korzystae z odkrye medycyny, a zarazem 
wierzye w opisane w Nowym Testamencie cudowne wydarzenia. 
Zainspirowany filozofi q Heideggera, poszukiwal w Ewangeliach przede 
wszystkim samowiedzy ludzkiego istnienia i glosu Boga wzywajqcego 
czlowieka do wyboru autentycznego zycia. Podjql heroicznq pr6b~ 
wydobycia z Nowego Testamentu "czystej wiary" w lask~ i milose 
Boga objawione w Chrystusie. Usilowal przywracie chrzescijanstwo 
wsp6kzesnemu swiatu. 2 

Ale jego "czysta wiara" nie przekonala wielu i nie zapetnila 
pustych kosciolaw. Bye moze nie przemawiala do caiego cziowieka, 
bye moze byla intelektualnym zludzeniem w gruncie rzeczy zakorze
nionym w micie wypartym ze swiadomosci. Pragnqc uporae si~ ze 
wsp6tczesnym dylematem wiary rozdartej mi~dzy naukq a mitologiq, 
Bultmann przekladal mityczny j~zyk chrzescijanstwa na j~zyk czysto 
ludzki i reinterpretowal Nowy Testament w kategoriach historycznych 
i egzystencjalnych. Choe zdawal sobie spraw~, ze mitologia to praba 
uchwycenia tamtego swiata poprzez obrazy zaczerpni~te z tego swiata, 
nie traktowal jej jako obiektywnego wizerunku rzeczywistosci, lecz 
tylko jako wyraz ludzkiej kondycji. Nie docenial obecnoSci mitu 
i lekcewazyl jego potrzeb~. Nie bral powaznie mitycznej wyobraini ani 
jej mozliwosci poznawczych. 

Te poznawcze mozliwosci byty oczywiste dla Karla Jaspersa, 
mysliciela szukajqcego prawdy pomi~dzy tradycyjnq wiarq a konwen
cjonalnym ateizmem. Jaspers, kt6ry wiedzial, ze mit jest kluczem do 
swiata religii i metafizyki, czyli do wiedzy niedost~pnej czystemu 
rozumowi, gorqco zaprotestowal przeciwko Bultmannowskiemu pro
gramowi demitologizacji. Zapytany 0 krasnoludki, powiedzialby zape
wne, ze nie istniejq, ale tylko opowiesci 0 nich pozwolq nam zrozumiee 
czlowieka wobec Boga. Zamysl Bultmanna nie magi mu si~ nie wydae 
zgoia szalony: teolog usilowal swiadomose religijnq przelozye na 
intelektualny j~zyk ludzkiej egzystencji. W jednym natomiast Jaspers 
z Bultmannem calkowicie si~ zgadzal: mit nie jest opisem rzeczywisto
sci dotykalnej, widzialnej i slyszalnej . Nie jest basniq, kt6ra w dziecin
nym jvzyku wyraza prawdy daleko lepiej zbadane i opracowane przez 
nauk~. Mit potraktowany doslownie, mit jako alegoria materialnego 
swiata , prowadzi (zdaniem Jaspersa) do zabobonu i balwochwalstwa. 

Mit - m6wi Jaspers - opowiada konkretnq historiv i wyraza 

, Zob. New Testament and Mytholo!!y, w: Kerygma mui Myth by Rudolf Bultmann and Five 
Critics, Harper and Row, New York 1961. 
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intuicyjn'l wiedze, nie zas uniwersalne pojecia. Mit nie jest przybraniem 
og61nej idei, kt6r'l moina lepiej poj'lC w jezyku intelektualnym. Mit 
odslania wizje i wydarzenia sakralne, m6wi 0 bogach, nie 0 rzeczywis
tosci empirycznej. Niesie sens, kt6ry moina wyrazic tylko w jezyku 
mitu. Postaci i wydarzen mitycznych niepodobna zinterpretowac rac
jonalnie; moina je rozumiec tylko przy pomocy innych mit6w. 3 

Pisz'lc 0 micie, Jaspers staje sie niemal liryczny: 

Jak n~dzne, jak pozbawione wyrazu byloby nasze zycie, gdyby j~zyk mitu nie mial 
juz sensu. Wype!nic mityczne formy banalnfl trescifl to popelnic niewybaczalny bifid. 
Wspanialo~c wizji mitycznej winna bye oczyszczona, a nie zniesiona. M6wienie 
o "demitologizacji" jest bliskie bluinierstwu. ezy pojawienie si~ Boga na g6rze 
Synaj lub w gorejflcym krzaku przestaje bye wstrz<\sajflCf\ rzeczywistoscifl, nawet 
jeSli wiemy, i.e w kategoriach czasu i przestrzeni te zjawiska byly ludzkimi 
doswiadczeniami? Oemitologizacja wyeliminowalaby istotn<\ wladz~ naszej duszy: 

W tym miejscu trzeba postawic pytanie 0 objawienie. Postawic 
z bojainiq i drieniem, skoro tyle znamienitych umysl6w sie z nim 
borykalo. Ale postawic trzeba, poniewai Jaspers niedwuznacznie suge
ruje, ie g6ra Synaj i gorejqcy krzak to czysto ludzka rzeczywistosc. 
Czysto ludzka, czyli jaka? Zmyslona? Wyobraiona? Z pomoc'l przy
chodzi nam tutaj Martin Buber, kt6ry w objawieniu widzial nie gotowe 
prawdy zeslane z niebios na ziemie, ale duchowy ogien. W zetknieciu 
z nim - powiada Buber - substancja czlowieka ulega takiemu stopieniu, 
ie rodzi sie z niej slowo czy stwierdzenie, kt6re maj'lc czysto ludzk'l 
forme, daje zarazem swiadectwo Temu, kto je spowodowal.5 

Krzak gorejqcy zatem czy g6ra Synaj to nie rzeczywistosc czysto 
ludzka, ale ludzko-boska, kt6rej czlowiek nadaje ksztalt "calym swoim 
sercem, calq swoj'l duszq, calym swoim umyslem" (Mt 22, 37). Czyli 
r6wniei wyobrainiq. Wyobrainiq stara sie zatrzymac to, co go gleboko 
poruszylo, odwzorowac to, co dla jego iycia stalo sie najwainiejsze, 
kochac to, czego po ludzku kochac nie spos6b, skoro jest niewidzialne 
i niedotykalne. Rozum i uczucie nie wystarczq: ten pierwszy jest suchy 
i ascetyczny, to drugie - tylko pragnieniem i sil'l serca. Wyobrainia 
natomiast przyobleka niewidzialne w cialo, przybJiia czlowiekowi 
Boga i pokazuje transcendencje w postaci Swiata. 

Tkwi tutaj wielkie niebezpieczenstwo idolatrii. Czlowiek, 0 tylei 
lepiej obeznany z wrasnq, ziemskq rzeczywistosciq nii z boskq, sklonny 
jest twory wyobra:i.ni traktowac doslownie, przypisywac im byt mate
rialny i widziec w nich fakty dotykalnego swiata. Poza tym czlowiek 
z trudem daje sobie rade z wieloznacznosci q i przedklada wiedze nad 

, Zob. Karl J"-Spers and Rudolf Bullmann, Mvth (fnd Christi<mirr: An I"quin: i,,/O the 
Pussibilir1' uf Religion without Mrlh, The Noonday Press, New York 1958. 

4 Ih.,s. 16. . 
\ Zob. ZlIcmiellie Bog(f, Wydawnictwo KR, Wurszawa 1994, s. 119. 
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wiar~. Chcialby uniknqc ryzyka, chcialby niewzruszonej pewnosci, ze 
ta wlasnie ksi~ga pochodzi od Boga, i:e ten, a nie inny mistrz zycia 
duchowego posiada mandat niebios, ze ta, a nie inna droga gwarantuje 
zbawienie. Tymczasem j~zyk obajwienia jest j~zykiem mitycznej wy
obraini . Poddany racjonalnej obr6bce przez teolog6w, traci obrazowosc 
i wieloznacznosc, staje si~ jednowymiarowy i dyskursywny. Ale jego 
fundamentem pozostaje obraz i metafora. 

Fundamentem objawienia Sq fakty - zaprotestujq w tym momencie 
bardziej ortodoksyjni chrzescijanie lub i:ydzi. Chrzescijanstwo i juda
izm Sq religiami historycznymi, kt6rych prawda opiera si~ na faktach 
opisanych w swi~tych ksi~gach Starego i Nowego Testamentu. Biblia 
hebrajska jest lcronikq wydarzen rozgrywajqcych si~ mi~dzy Bogiem 
a Izraelem, Nowy Testament relacjq narodzin, smierci i zmartwych
wstania Chrystusa, czyli Boga wcielonego. Od faktycznoSci wiec uciec 
niepodobna. To prawda, ale faktycznosc to niekoniecznie doslownoSc. 
Fakt6w wyrai:onych stwierdzeniami takimi jak "Slowo stalo sie ciatem 
i zamieszkalo wsr6d nas" (J 1, 14) nie spos6b pojqC doslownie. Ani 
sl6w 0 powt6rnym narodzeniu wypowiedzianych przez Chrystusa w no
cnej rozmowie z Nikodemem, ani kr6tkiego, niemal suchego zdania "Ja 
w nich, a Ty we Mnie" (J 17, 23) . Przyklady moi:na by mnoi:yc, 
czerpiqc nie tylko z mistycznej Ewangelii sw. Jana. 

Fakty sakralne nie Sq faktami empirycznymi lub wytqcznie historycz
nymi; Sq spotkaniem czlowieka z Bogiem, Sq przeiyciem duchowego 
ognia. Nie Sq i nie mogq byc jednoznaczne, skoro B6g nie jest jedno
znaczny. PojqC je moina w ciszy lub w ekstazie mistycznego doznania, 
ale opisac i przekazaC innym tylko za pomocq wyobraini. Tylko bowiem 
wyobrainiq mozna wykroczyc poza doslownosc, tylko zmysleniem 
uchwycic prawd~, kt6ra wymyka si~ zmyslowo--racjonalnemu poznaniu . 

Wyobrainia posluguje si~ wizjq, mitem i metaforq, a metafora - jak 
twierdzil Giambattista Vico - to mit w miniaturze. Literaturoznawcy 
doskonale wiedzq, ie meta fora to nie tylko "srodek wyrazu", przy 
pomocy kt6rego poeta formuluje og6lnodost~pne prawdy 0 iyciu, 
milosci i smierci. Wprawdzie literaturoznawcy trudniq si~ szukaniem 
odpowiedzi na pytanie "co poeta chcial przez to powiedziec?", ale 
wiedzq, ie to zadanie niewykonalne. Metafora bowiem, jak i mit, jest 
narz~ziem poznania: uzmystawia nam rzeczywistosc niedost~pnq dys
kursywnemu rozumowi i potocznej swiadomosci. Wi~cej: metafora jest 
organem uczucia (nieprzypadkowo zakochani spontanicznie si~gajq do 
j~zyka metaforycznego), a nawet sposobem istnienia. 

"Jeieli mity Sq tradycyjnymi opowieSciami 0 wsp6tiyciu bog6w 
ludzi - pisze James Hillman, amerykanski psycholog, badacz mitu 
wyobraini - bog6w moina odnaleic w naszym codziennym zyciu, 
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wchodz<tC w mit, bo Sq oni tam, a nie gdzie indziej. »Wejscie w mit« 
oznacza uznanie naszej codziennej rzeczywistosci za meta fore, za 
mitycznq realizacje." 6 Hillman jest przekonany 0 prymacie wyobrazni 
w zyciu czlowieka; w jego mniemaniu wyobrainia jest jednq z najbar
dziej podstawowych "wladz duszy", czyli sposob6w orientacji w swie
cie. Matka, dziecko, starzec, blazen, bohater to nie tylko zyciowe role 
i sposoby zachowania, to r6wniez mistyczne realizacje - urzeczywist
nienie, chocby czesci owe, archetyp6w zakodowanych w ludzkiej psy
che i w przekazie spolecznym. 

Hillman jest nawet sklonny sqdzic, ze wlasciwe czlowiekowi mys
lenie rna charakter metaforyczny, zas mysJenie doslowne jest jego 
degradacjq, swego rodzaju barbarzynstwem. Byc moze. Nie musimy tak 
daJeko isc za Hillmanem, by przekonac sie, ze to, co w zyciu czlowieka 
najwazniejsze - B6g, milosc, smierc, wewnetrzna przemiana - nie 
poddaje sie jezykowi dyskursywnemu i szuka wyrazu poprzez metafore 
i mit. Nauki scisle Sq wzgJednie wolne od metafor, ale korzystajq z nich 
filozofia i teologia, choc czesto w spos6b posredni i zawoalowany. 
Ciekawe i pouczajqce byloby zbadac, na przyklad, jezyk Tomasza 
z Akwinu i poszukac w nim metafor, przekonac sie, ile w tym 
precyzyjnym mysleniu czystego rozumu, aile wyobrazni. 

W interpretacji pism swietych i tekst6w literackich istnieje prosta 
zasada: interpretujemy metaforycznie to, czego nie mozna pojqC do
slownie. Klopot w tym, ie nasze kryteria doslownosci podlegajq 
zmianom. Kiedys cuda przyjmowano z niedowierzaniem, ale na og6! 
nie pojmowano ich metaforycznie. Chodzenie po wodzie, na przyklad, 
moglo sie jawic czyms niezwyklym, ale przeciez mozliwym. Dzis 
nauka rna monopol na kryteria doslownosci i ten, kto chcialby uzasad
nic doslownq prawdziwosc cudownych wydarzen, nie moze pod grozbq 
intelektualnego harakiri pomijac nagromadzonej empirycznej wiedzy 
ani naukowych metod weryfikacji i falsyfikacji. Temu zas, kto dla 
swojej wiary szuka zrozumienia, pozostajq dwie drogi . Albo przyjqc, ze 
wszelkich niedostepnych rozumowi fakt6w religijnych nauka sie nie 
ima - nie ima z zasady lub nie ima jeszcze - albo zrezygnowac 
z fakt6w na rzecz metafor i mit6w. 

Taka rezygnacja jest oczywiscie krokiem bardzo niebezpiecznym. 
Moglaby spowodowac utrate nie tylko doslownosci, ale i sensownosci 
przekazu religijnego. Moglaby nas narazic na zgubnq dowolnosc wiary 
i wtrqcic w nieskonczony korow6d obraz6w, metafor i mit6w, z kt6rych 
niewiele w gruncie rzeczy wynika. Sceptycy powiedzieJiby, ze dalismy 
sie obalamucic czarownym umizgom wyobraini. 

6 Revi.l"ioning Psycho/ag.\'. Harper Perennial 1992. s. 157. 
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Sceptycy nadawali ton tradycji chrzeScijanskiej. Nie tylko nie ufali 
wyobraini, ale podejrzewali jq 0 najgorsze. Stwarzane przez niq postaci 
jawily im si~ dziecmi szatana i chaosu, odwodzily czlowieka od dobra 
i zastawialy kuszqce pulapki na drodze do zbawienia. Od wyobraini 
lepiej bylo trzymac si~ z daleka. Zdawala si~ emanacjq mrocznej sfery 
srodka pomi~dzy duchem a cialem, dokqd nie docieralo swiatto rozu
mu. Wyjqtek czyniono dla wyobraini reiigijnej w postaci swi~tych 

obraz6w, kt6re traktowano jako alegorie sluzqce celom dydaktycznym. 
Chrzescijanscy sceptycy byli ontologami, ich mysleniem w duzej 

mierze kierowalo sl6wko "jest". Trudno si~ temu dziwic: B6g objawil 
si~ im jako Ten, kt6ry jest, a oni chcieli Mu sluzyc. Chcieli ustanowic 
kr61estwo prawdy, oddzielajqc byt rzeczywisty od pozornego. Wiedzie
Ii, ze mistrzem w tworzeniu byt6w pozornych jest nie kto inny jak 
szatan; wiedzieli, ze to "mistrzostwo" to jego naturalny spos6b dziala
nia; pozbawiony wlasnego bytu, skazany byl na pasozytowanie na 
cudzym. Z szatanem nie mogli nie walczyc, skoro byl uosobieniem 
czystego klamstwa. Ale im bardziej z nim walczyli, tym bardziej ich 
mysienie stawalo si~ ontologiczne i "substancjalne"; coraz mniej 
miejsca w nim bylo na sl6wko "niejako", kt6re rzqdzi metaforq 
i wyobraini q. Jej twory w ich mniemaniu albo istnialy, albo nie istnialy 
- tertium non datur. Rzadko przychodzilo im na mysl, ze nie poddajqca 
si~ rozumowi wyobrainia okrywa i wyraza podstwowe ludzkie do
swiadczenia, ze powolywane przez niq cudowne i cudaczne postacie to 
wymiary naszej wrazliwosci, ksztaltowane w doznaniu dobra i zla, 
sensu i bezsensu, w przezyciu Boga. Byli obrazoburcami, poniewaz 
o obrazie i jego prototypie nie mysleli inaczej niz w kategoriach 
substancji. W pelni utozsamiali wi~c Chrystusa z obrazem Chrystusa, 
to zas z teologicznego punktu widzenia bylo nie do przyj~cia. Nie ufali 
wyobraini i nie chcieli przyznac jej uprzywilejowanego statusu on
tologicznego, poniewaz nie mysleli per analogiam: poprzez tozsamosc 
jakosci, a nie substancji. Jak wi~kszosc z nas , byli Iiteralistami . 

Ich swiadomosc stronila od jednosci przeciwienstw i nie byla 
w stanie przyjqc zmyslenia, kt6re zarazem jest prawdq. Dlatego wyob
rainia wydawala im si~ malo realna, a jej twory po pro stu pozostalos
ciami percepcji. Byla tylko "lgalkq, poetkq, zonglerem ducha czlowie
czego". W sukurs chrzescijanstwu przyszly nauki przyrodnicze. 
Empiryczny rozum byl r6wnie, choc z innych wzgl~d6w, niech~tny 
wyobraini. Jasno okreslal kryteria istnienia rzeczy i wyznaczal gran ice 
sensownego dyskursu. Wyobrainia w nich si~ nie miescila, chyba Ze 
jako przypadek czystej iluzji. Geneza i funkcja owej iluzji miala 
znaczenie akademickie; naprawd~ interesowala tylko poet6w, tych zas 
do przybytk6w nauki na og61 nie dopuszczano. Trzeba bylo dopiero 
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wsp6lczesnej psychologii glc;bi - kt6ri:l zreszti:l wielu powaznych ludzi 
traktuje na r6wni z poezji:l - by dostrzec , ze ludzkie obrazowanie jest 
aktem spontanicznym i pierwotnym, podstawowym datum psychiki . 
Trzeba bylo psychologii glebi, by postawie pytanie, czy przypadkiem 
wyobrainia nie poprzedza percepcji, czy nasze zycie nie jest "egzys
tencj<t wyobrazon<t", w ktorej bogowie i demony okreslaj<t ludzkie 
myslenie, uczucia i dzialanie. 

Na to pytanie nie rna i chyba nie bedzie rozstrzygaj<tcej odpowiedzi; 
wyobrainia wymyka sie naszemu filozofowaniu. Jesli jednak pozwoli
my sobie na przyznanie jej roli wiekszej niz dotychczas, bez trudu 
zobaczymy w reJigijnym kryzysie kultury zachodniej nie kryzys wiary, 
ale obrazowania. Czlowiek jest z natury rzeczy istoUl. religijn<t. Zeby zye, 
musi wierzyc w rzeczywistose, ktora go przerasta. Niekt6rzy te rzeczy
wistose nazywaj<t nauk<t, a samych siebie ateistami. Ale prawdziwych 
ateistow jest posr6d nas bardzo malo . Parafrazuj<tc Kartezjusza, mozna 
by powiedziee: credo, ergo sum. Rzecz w tym, ze ludzka wiara nie 
zawsze jest wiar<t w Boga, w dobro czy prawde; moze to bye wiara 
demoniczna, zabobonna, wiara w rzekomo niewzruszone prawa historii, 
we wladze i potege cziowieka. Lecz wiara, jak wiemy, jest aktem tylko 
czesciowo racjonalnym, intelektualn<t zgod<t na prawde. Wiara obejmuje 
ryzyko, ufnose, zw<ttpienie, narnietnosc; wiara religijna w duzej rnierze 
opiera sie na ludzkim obrazowaniu. Jak:i:ez moze bye inaczej, skoro Bog 
jest transcendentny i w swojej istocie niepoznawalny? By Weft uwierzye, 
by ku Niemu d<tzyc, potrzebujemy Go sobie jakos wyobrazie. 

Nie tylko zostalismy stworzeni na obraz i podobieftstwo, ale sami 
ow obraz i podobieftstwo tworzymy. Nie nawi<tzuje w ten sposob do 
dziewietnastowiecznych ateistow, ktorzy z godn<t wieku dojrzewania 
arogancj<t obwieszczali swiatu, ze to cziowiek stworzyl Boga, a nie 
odwrotnie, lecz do przyrodzonej nam wladzy obrazowania. Wydaje mi 
sic ona przeniesieniem w ziemskie warunki Boskiej mocy ksztahowania 
rzeczywistosci - w ziemskie warunki, czyli z ograniczeniami wlas
ciwymi kondycji czlowieka i swiata. Jest spontaniczn<t sil<t plyn<tc<t 
z giebi psyche, jest darem, na ktory mamy tylko ograniczony wplyw. 
Nie panujemy caikowicie nad powierzonymi nam obrazami Boga, ktore 
rodz<t sie, zyji:l i umieraj<t. Wiek dwudziesty jest czasem ich umierania, 
nie tylko w chrzescijaftstwie. Z przyczyn, ktore nie s<t do koftca jasne 
i zrozumiale, te obrazy przestaly obrazowae; wiekszosci ludzi w kregu 
kultury zachodniej nie przyblizaji:l Boga, lecz oddalaj<t. St<td szerz<tce 
sie poczucie bezsensu, swiadomose zycia na ziemi jalowej, st<td prag
nienie nowych wizerunkow rzeczywistosci ostatecznej. Nasza kultura 
bardzo ich potrzebuje, ale poniewaz nie s<t alegori<t powoln<t naszym 
tworczym lub dydaktycznym zamyslom, nie mozemy ich sami powolac 
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do zycia. Mozemy tylko czekac. Jestesmy mic;dzy Wielkim Piqtkiem 
a Zmartwychwstaniem. 

Czekanie jest oczywiscie formq wiary, czuwaniem w swic;tym, choc 
tymczasem pustym miejscu. Bez wiary wyobrainia moze nas wyprowadzic 
na manowce - nie jest przeciez spotkaniem z Bogiem, lecz tylko formq 
oglqdu spraw boskich i ludzkich. Jest dopelnieniem duchowej intuicji 
czlowieka (tego, co w sredniowieczu nazywano intellectus), jej plastycz
nym materialem. Jest materiq, w ktorej rozgrywa siC; kosmiczny sen swiata, 
jest w pewnym sensie bytern pozornym i zludnym. Ale dlatego wlasnie 
jest w stanie odwwrowywac prawdziwq rzeczywistosc i krystalizowac 
duchowe intuicje, przeksztatcajqc je w symbole. By te symbole nie byty 
dowolne, wyobrainia musi byc wolna, by byly rzeczywiste, musi wsp6lzyc 
z wiarq. Jej grzechy rodzq siC; nie z nadmiernej swobody, ale ze slabosci: 
jest w stanie ulegac nie tylko prawdzie, ale rowniez iluzji.7 

Kiedy wyobrainia ulega iluzji, daje siC; wciqgnqc niezliczonym 
negatywnym mozliwosciom bytu i szuka sobie miejsca na skraju 
przepaSci. Wtedy staje si~ najwi~kszq przeszkodq na drodze do ducho
wego zycia; nie jest juz obrazem dobra, lecz chorobliwq fascynacjq 
zlem. Ci, ktorych nazwalem chrzescijanskimi sceptykami, zapewne byli 
swiadomi tego niebezpieczenstwa i chcieli nas uchronic przed zgubnq 
grq pozorow. Wprawdzie wiedzieli, ze wyobrainia potrafi nadawac 
ksztalty niewidzialnemu, lecz bali si~ jej i chcieli jq zmusic do 
posruszenstwa. Pochodzila z kr6lestwa tego swiata; byla zwodnicza, 
uwodzicielska, niestala; byla tylko materiq, choc zwiewnq i subtelnq. 
Nie rozumieli, ze jest samoistnq silq, ktorej ujarzmic niepodobna; nie 
pojmowali, ze z jej "czarownymi umizgami" trzeba siC; pogodzie, 
poniewaz nie samym duchem zyje czlowiek. 

Bez wyobraini wszystko, co duchowe, staje siC; suche, abstrakcyjne 
i pozbawione zycia. Bez niej wiara zbliza si~ ku zwqtpieniu, a ludzka 
nadzieja nie rna si~ czym karmic. Bez niej, bez mitow, kt6re stwarza, 
czlowiek nie rna dokqd isc ani gdzie sic; zatrzymac. Wyobrainia jest 
tym, czym ziemia dla niebios - mozliwosciq urzeczywistnienia twor
czych zamyslow; jest pic;kna, petna barw, zapachow i mic;kkich ksztal
tow. Jest jak kobieta. Ujarzmiona silq, zrazu ulega i jest posluszna. 
Pr~dzej czy p6Zniej jednak traci urodc; i zdolnosc ksztaltowania. Mozna 
jq tylko kochac. A na to chrzescijanscy sceptycy nie mogli siC; zdobyc. 

KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, dr, absolwent anglistyki UW, dziennikarz i eseis
tao Pracuje w Sekcji Polskiej BBe. Aulor Masek Prometeusza (1989). 

7 Por. Titus Burckhadl, "An Introduction /() Sufi Doctrine, Thornsons Publishers, Welling
borough 1976, s. 95. 
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"Bog ateistow" - obydwa te wyrazy nalezaloby postawic w cudzy
slowie, bo w trakcie tego szkicu bedq zmieniac swoj sens. Chcialbym 
tu bowiem zajqc sie pewnq liniq myslenia 0 swiecie i jego porzqdku, 
ktora przechodzi przez tw6rczosc i filozofie bardzo roznych pisarzy, 
nadajqc im pewien wsp61ny, znamienny rys. Mysle tu 0 koncepcjach 
Boga tworzonych poza wszelkq religijnq ortodoksjq, a czasem wprost 
na przek6r i w niezgodzie z religiq. Autorami ich Sq pisarze deklarujqcy 
sie bqdz jako ateisci, bqdz jako agnostycy lub przynajmniej nie 
przynalezqcy z wyboru do zadnego Kosciola. Ta fascynacja "Bogiem", 
w kt6rego trudno im uwierzyc, ale od kt6rego nie mogq sie uwolnic, 
pojawia sie po prostu jako konsekwencja pewnego stylu myslenia 
o swiecie i 0 czlowieku; nie jest zazwyczaj zadnq "pozostaiosciq" po 
mysleniu religijnym ani tym bardziej wstepem do nawrocenia na wiare . 

Trzej autorzy, jakich tu biore pod uwage, urodzili sie koJejno 
w 1892, 1904 i 1921 roku, w ich koncepcjach znac tez uplyw 
historycznego czasu i nawarstwiajqce sie wraz z tym uplywem doswiad
czenia. Schulz - jakkolwiek nie praktykujqcy w zadnej wspolnocie 
wiernych - wychowany zostal w kulturze przesiqknietej religijnymi 
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wqtkami. Powstajqce szczegolnie ostatnio prace I ukazujq go w roli 
adaptatora i rekonstruktora tradycyjnych motywow biblijnych. W Skle
pach cynamonowych pelno jest odwolan do Starego i Nowego Tes
tamentu, kt6re wyst(!pujq tam jako irodlo niezliczonych metafor, dopie
ro jednak poczqtkowe opowieSci z cyklu Sanatorium pod Klepsydrq 
wspierajq si(! w calosci na biblijnym temacie: Ksiega - na podobien
stwo wczesniejszego Traktatu 0 manekinach - podejmuje spraw(! 
boskiej i ludzkiej demiurgii oraz irode! porzqdku swiata; Genialna 
epoka jest przede wszystkim wariacjq na temat oczekiwanego przyjscia 
Mesjasza, wreszcie Wiosna eksploatuje mit J6zefa, m(!za wybranego 
przez Boga, aby zmienil i odnowil swiat. 

Na wqtki biblijne naklada si(! u Schulza tradycja kabalistyczna 
- j(!zyk traktowanej z pewnym dystansem ezoterii. A jednak pr6i:no 
byloby na sil(! czynic z Schulza wierz'lcego Zyda. Obok motyw6w 
judaistycznych znajdziemy tam zresztq bogactwo odwolan do religii 
chrzescijanskiej, a takie do mitologii greckiej czy babilonskiej.2 Orygi
nalnose Schulza pol ega bowiem nie na tym, ze wykorzystuje religijne 
wqtki, ale raczej na tym, ze ukazuje jak gdyby ich niewystarczalnose, 
charakter swoistej matrycy, ktorq rzeczywistose przekracza lub do niej 
nie dorasta. I tak Ojciec-mag, Ojciec-demiurg porywajqcy si(! na 
zawody z Bogiem okazuje si(! kreatorem by tow poronnych, a wreszcie 
smiesznym staruszkiem, ktorego w kozi rog zap(!dza pon(!tna stuzqca. 
W Genialnej epoce Mesjasz nieomal schodzi na Ziemi(! i objawia si(! 
- w nieokreslonej zresztq postaci (kto nim jest: Szloma? Jozef?) . Za 
chwil(! jednak okazuje si(! Mesjaszem albo falszywym (Szloma w inter
pretacji Blonskiego nosi cechy diabla podszywajqcego si(! pod Mes
jasza 3), albo ulegajqcym grzesznej mowie kobiecego ciala i jego 
symboli, a zatem tracqcym SWq nadprzyrodzonq moc." Jeszcze cieka
wiej jest chyba w Ksiedze, gdzie bohater poszukuje pami(!tanego 
niejasno z wczesnego dziecinstwa tytutowego foliatu, ktory ma zawie
rae niejako projekt kosmicznego ladu, ma bye ucielesnieniem jakiegos 
pra-porzqdku, lezqcego u podstaw wszelkich tadow, jakie mozna 
odnaleie w swiecie. Odrzuca jednak zdecydowanie Bibli(!, ktorq propo
nuje mu Ojciec, odrzuca jako "skazony apokryf', "nieudolny fal
syfikat", akceptuje natomiast jako Autentyk resztk(! starego kalendarza 

I Por. szczeg61nie: S. Lindenbaum, lViz}lI me.ljulli.I·lrcZlIlI Schu/w i jej pod/ole mi.l'IYcZlle . 
w zbiorze: Czyranie Sc/W/111, pod red . J. Jarzebskiego. Krak6w 1994: J. Blotlski, Swim j"kll 
Ksi~l!{/ i kNnenrarz , tamie; W. Panas, "Me.ljn." minie pOlnfllu.. . ... 0 pewllym wt(lku kllhali.<fYcz.
nyln IV prozie Brwwllo SchulZl/, w zbiorze: Bruno Schulz. In memorioN! 1892-1942. pod red. M. 
Kitowskiej-Lysiak. Lublin 1992. 

2 Na temal rozlegloki Schulzowskich stylizacji mitologicznych najszerzej pisze B. Grysz
kiewicz: Ironia i mi.I·lyc\,zm, "Miesiecznik Literacki" 1980, nr 3 . 

.1 Par. J . Blonski, ()p. cil. 
, Na ten temat patrz : S. Lindenbaum, op. cil. 
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lub rocznika ilustrowanego czasopisma - rozpoznajC\.c w nim bye moze 
przedmiot swych dziecinnych o]snien, "zadany" mu u progu zycia jako 
swoistC\. zagadk~ do rozwiC\.zania, osobiste, tylko dla niego istniejC\.ce 
wcielenie Ostatecznego Ladu. 5 Owa Ksi~ga zyskuje nowe inkarnacje 
w Wiosnie, gdzie okazae si~ moze - markownikiem Rudolfa, vie 
romancee Maksymiliana, cesarskiego brata, wywiedzionC\. z tego same
go zr6dla awanturniczC\. histori q Bianki, czy wreszcie samC\. NaturC\. 
w procesie wiecznych przemian. Wyroki boskie, zapisane mrocznym, 
niejasnym j~zykiem symboli w kazdej z tych wersji Ksi~gi, bohater 
opowiesci pr6buje odczytae jako znak wlasnego powolania i wywyz
szenia - w zgodzie z biblijnC\. historiC\. J6zefa, syna Jakubowego. 
Okazuje siy jednak, ze SWq role przecenia, falszywie interpretujqc 
sugestie plynC\.ce z mrocznego "pi sma Boga". W zakonczeniu opowia
dania przyznae musi, ze narzucit wiosnie wlasnq interpretacj~, wierzqc 
niezachwianie w prawdziwose tego pozornego Objawienia. 

Kim wi~c jest 6w B6g, do kt6rego tylekroe zwraca si~ bohater 
Wiosny? Czy postaciq w calosci wymyslonC\. przez J6zefa, wywiedzionC\. 
z biblijnej tradycji, ale nierzeczywistCl.? A moze kims tylko nieosi<l.gal
nym, niepoznawalnym z pomocC\. slabego, ludzkiego umyslu, prze
kraczajC\.cym jego miare? Czy byl Schulz ateistC\., jak chcial Sandauer~, 
czy moze deistC\. - jak na podstawie zeznan przyjaci6l pisarza dowodzi 
Ficowski?7 Trudno dzis, z perspektywy tylu lat, dodae cos wiycej do 
wspomnien swiadk6w epoki, nie chcy zatem oceniae swiatopoglCl.du 
samego Schulza - jedynie to, co mozna zrekonstruowae na podstawie 
jego pism, co jest ich wewn~trznym, by tak rzec, ideowym zr~bem czy 
strukturC\.. 

Ot6z B6g, jesli si~ u Schulza pojawia naocznie, to przybiera zaraz 
postae naiwnC\., niczym z oleodruku lub romansu. Podobnie jest z in
nymi postaciami 0 biblijnej proweniencji. Jest wi~c tak, jakby autor 
podkreslal stale, ze wprawdzie nasza wyobraznia domaga si~ udzialu 
Boga w codziennym zyciu, ale nadaje mu ksztalty z owego zycia 
- i z ksi<l.g - wywiedzione, zdecydowanie ludzkie, por6wnywalne do 
tresci potocznego doswiadczenia. B6g moze wi~c bye cesarzem Fran
ciszkiem J6zefem lub jego bratem Maksymilianem, zawsze jednak 

., Nawiijzuj~ tu, rlecz jusna. do znanej wypowiedzi Schulza w liscie otwu'rtym do Witkacego, 
gdzie wspomina 0 recypowanych w dziecinstwie obruzuch. kt6re "stunowiij program . statuujij 
zelazny kupitul ducha. duny nam burdzo wczeSnie w formic przeczut i nu wp61 swiadomych 
doznll1\". przy czym tw6rcu musi "zinterpretowac te wglijdy, przelamac je w calej tresci. kt6rij 
zdobywumy, przeprowadzic przez culij rozpietosc intelektu" (Bruno Schulz do SI. /. WilkiewicZlI, 
w: B. Schulz, Opowilldania. W,·I,,;r esej6w i lisl,,"' , opmc. J . Jarzebski, Wroclaw-Krak6w 1989, 
s.443) 

6 Por. Swial Bruno1U1 Schulm (wywiad z A. Sandauercm), "Trybuna Ludu" 1982, nr 281. 
7 Por. J . Ficowsk i, Nawmcatlie na CUdZl( wiare cll'li 'wi dr flUI 10, IIlI cz",n mu ZlIleir. 

w: Okolice .(klep';w C\,I/lIflWlwwrch. Szkice, przyczrnki, iillpresje: Krak6w 1986. . . 
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przybiera postac latwq do wyobratenia i sprowadzalnq do naszej skali. 
W samej rzeczy jednak Bog brany na serio nie mote si~ u Schulza 
pojawic w cielesnej postaci, poznajemy go tylko za posrednictwem jego 
tworow - bo tet s twa r zan i e jest esencjq boskosci. To stwarzanie jest 
jednoczesnie - nadawaniem sensu, poniewat Bog stwarza, wypowiada
jqC Siowo, wywodzi caly wszechswiat z pierwotnej lednosci. "Co nie 
rna sen s u, nie jest dla nas rzeczywiste" - powiada Schulz w jednej 
z niewielu swych programowych wypowiedzi.R Ale do tej pierwszej 
chwili, w ktorej powstal kosmos, nie mamy przeciet dost~pu. 0 naturze 
boskiej kreacji wnioskowac motemy jedynie z kreacji wlasnej, ludzkiej 
- dlatego tak watnq rol~ odgrywajq u Schulza ci sposrod ludzi, ktorzy 
porywaj'l si~ do wspolzawodnictwa z Bogiem i sami stajq si~ Demiur
gami. I to nawet wtedy, gdy demiurgia ich jest groteskowa, nieudana, 
poronna - tak jak Ojca "ptasia impreza", ktora skonczyla si~ kom
promitacj'l. 

W tradycji kultury ludzkiej istnieje zatem "zaproszenie do demiur
gii" rozumianej jako swoiste imitatio Dei. Warto spytac, dlaczego pelni 
one tak wielkq rol~ u Schulza, nie wyznajqcego przecie i.adnej okres
lonej religii. Mysl~, i.e odpowiedi. na to pytanie dac mogq dopiero 
poglqdy pisarza na stan wsp6lczesnej kultury i nauki. W dzialalnosci 
uczonych dwudziestowiecznych z niemalym niepokojem dostrzega 
Schulz sklonnosc do rozbijania zr~b6w swiata, w ktorym dotychczas 
tylismy: poj~ materii, czasu, przestrzeni, prawidet rZqdz'lcych ruchem, 
przyczynowosciq, koncepcji czlowieka, psychiki, wartosci itd. Zderze
nie nowego i starego swiata, jakie obserwujemy w opowiadaniach, 
wyrata si~ oczywiscie najproSciej w klopotach starego kupca, ktory 
musi stawic czola "nowoczesnemu komercjalizmowi", ale walka naj
watniejsza toczy si~ w domenie kreacji . Schulzowscy demiurdzy 
- Ojciec, lozef - tym si~ rotniq od nowoczesnych uczonych, i.e 
stwarzajq w i m i ~ w Y t s z ego Sen s u. I c6i. st'ld, ze si~ myl'l, ze nie 
umiejq przeniknqc Bozych zamiarow, ze ich kreacje Sq smieszne 
i niedoskonale? W istocie broniqc - jak Ojciec - "straconej sprawy 
poezji", broniq zarazem owego Sensu, ktory. przenikac mial swiat od 
samego zarania i splywac nan z pierwotnego, sprawczego Siowa. 
"Poezja - mowi przecie Schulz - to S'l kr6tkie spi~cia sensu mkdzy 
slowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitOw. "9 

Po to jednak, by moc bronic "sprawy poezji", trzeba przyjqc, ze ow 
sens pierwotny istnieje, ze swiat nie zostal ufundowany na chaosie 
i przypadku, ale w istocie jest metafizycznq lednosci'l. W tym momen-

Ii B. Schulz, A1ityz.tlcjll rzeclywisto§ci , w: Op(}wiadania . 'VVylu)r esej()w i IiSlfl\v. Of' . Cil ., 
s. 	365 . 

, Tamie, s. 366. 
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cie w mysleniu Schulza musi pojawic sic: B6g - jut nie jako groteskowa 
twarz widniejqca za oknem w Nawiedzeniu, ale jako Istota Wytsza, 
gwarant pierwotnego Slowa, sprawca Porzqdku, siewca Sensu. Wypo
wiadajqc slowo "B6g" czy "Demiurgos", Schulz niejako stylizuje, 
wchodzi w mowc: religijnego czy teologicznego ctyskursu, kt6ry nie jest 
calkiem jego mOWq, bo przynalety raczej do tego czy innego wyznania , 
ewokuje wic:c Boga konkretnego - tydowskiego, chrzescijanskiego czy 
jakiegokolwiek innego. Ale poza tym slowem nie rna u Schulza pustki 
- jest raczej pewna nieokreslonosc wypelniona jednakowot przeczu
ciem, koniecznosciq Sensu. Bez tego przeczucia cale przedsic:wzic:cie 
tw6rcze Schulza zawisloby w powietrzu, staloby sic: stylizacjq bez 
gkbszego znaczenia. Jedynie w przymierzu z tym Bogiem-mglawicq 
mote Schulz stawic czola destrukcji porzqdku swiata, jaka dokonala sic: 
wsp6lczesnie za sprawq nauk scislych, destrukcji obracajqcej go w Iqd 
zwany przez Milosza "zierniq Ulro". Jesli wic:c autor Sklep6w cynamo
nowych nie szuka pocieszenia w objawieniach poszczeg61nych religii, 
we wsp61notach Kosciol6w - to przynajmniej pr6buje je znaleic 
w najglc:bszym jqdrze religijnego myslenia - w wierze, it swiat 
- i katdy z nas - zostal stworzony w mysl pewnego projektu, kt6ry, 
wbrew niezwalczonym trudnoSciom, musimy wciqt odkrywac, co eg
zystencji nadaje wartosc i sens. 

o ile hipoteza na temat ateizmu Schulza wydaje sic: sporym 
uproszczeniem, a jego stosunek do wiary - bardziej zlotony i niejedno
znaczny, 0 tyle mlodszy 0 12 lat Gombrowicz nie stwarza na poz6r 
takich problem6w: jako ateista zdeklarowal sic: otwarcie w Dzienniku 
i nigdy tej konfidencji nie odwolal, powtarzajqc to dobitnie niedlugo 
przed smierciq w rozmowach z Dominikiem de Roux: 

Rozstan ie z Bogiell1 - sprawa wielkiej \Vagi, bo otwieraj<[ca umysl na calosc swiata 
- odbylo si<;: we mnie gladko i niepostrzeienie, nie wiem, jakos tak si<;: stalo, ze 
w pi~tnastym. czy w cztemastym, roku i.yeia przestalem sie zajmowac Bogiem, Ale 
chyba i przedtem nie zajmowalem sie nim zanadto."1 

Wczesniej, w roku 1956, pr6bowal ujqC rzecz precyzyjniej: 

Co do Boga. Nie ma co marzyc 0 Bogu absolutnym na wysokose iach, w dawn ieJ
szym stylu . Ten B6g rzeezywiseie mi umarl, nie wynajde w sob ie takiego Boga ieby 
nie wiem co, nie ma we mnie na to materialu. Ale istnieje moiliwosc Boga jako 
srodka pomoeniezego, drogi-mostu wiod<[eego do ezlowieka. 

I dalej - rozwatajqc caly czas casus Simone Weil: 

Przyklad: Wei\. Czy ona ehee I<[ezyc sie z Bogiem. ezy tei., poprzez Boga. z innymi 

1<> W. Gombrowi cz. Dzicll llik 1967-1969, Krak6w 1992. s. 27. 
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ludzkimi egzystenejami? ezy koeha sie w Bogu, ezy lei:, popl"Zez Boga, w ezlowie
ku? ezy jej odpornosc na smien::, b61, rozpaez rodzi sie z jej zwiqzku z Bogiem ezy 
z ludimi? ezy to, co ona nazywa laskq, nie jest po prostu stanem wsp61-istnienia 
z innym (ale ludzkim) i.yciem? A wiee tamlo "Ty" absolutne, wieezne, nieruehome, 
byloby tylko maskq, za kt6rq kryje sie doczesna ludzka twarz. Smutne, naiwne, 
a jaki.e wzruszajqee ... taki skok w Niebiosa po to, aby przeskoczyc 0 dwa metry 
z wlasnego ja na eudze?" 

Na pierwszy rzut oka "B6g" Gombrowicza, taki, jakiego sklonny 
bylby akceptowac, to zatem istota nader podobna do "Boga" Feuer
bacha: wyolbrzymiona i wyidealizowana projekcja postaci czlowieka, 
absolutyzacja cech w danej kulturze uznawanych za dobre. Roztopienie 
w Bogu byloby wi~c aktem akceptacji czlowieczenstwa, afirmacji 
siebie i Innych. Zgoda, ale taka konstatacja powinna zamykac problem 
wiary i sacrum w spos6b niejako ostateczny: jest przecie przerzuceniem 
go z obszaru metafizyki w sfer~ socjologii i psychologii indywidualnej 
lub zbiorowej. Tymczasem u Gombrowicza problem wcale nie chce 
przeniesc si~ w bezpieczne rejony szeroko pojmowanej antropoJogii. 
Metafizyczny dylemat, na poz6r usmiercony, dalej szczerzy kly. 

W dziennikowych zapiskach z 1960 roku najwi~ksze wrazenie robi 
rozdzial XIV, poswi~cony historii "uswi~enia" przez Gombrowicza 
r~ki kelnera z cafe Querandi. Czytajqc ten tekst powierzchownie, 
mozemy w nim odnalezc potwierdzenie wczesniejszych ustalen: no, bo 
przecie autor ub6stwia tu r ~ k ~ drugiego czlowieka - tak jakby, 
symbolicznie, chcial si~ jej uczepic, aby don dotrzec . Wszelako taka 
Iektura prowadzi na manowce: sam keJner przecie w tej historii 
praktycznie nie istnieje, nie rna tam jego osoby - pozostaje tylko owa 
r~ka, wyosobniona groteskowo z ciala, niczym futurystyczne "nogi 
IzoJdy Morgan" . Do ub6stwienia r~ki nie prowadzi tu - jak si~ zdaje 
- potrzeba dotarcia do drugiego czlowieka, ale wewn~trzny imperatyw 
dzialajctcy w duszy bohatera historii. Wprowadza nas on poczqtkowo 
w odm~ty swiata-chaosu, akcentuje przypadkowose i fragmentarycz
nose potocznej egzystencji. Na tym "pelnym morzu" - jak je Gomb
rowicz nazywa - r~ka stanowi tylko punkt odniesienia, wygodnq 
przystan dla swiadomosci domagajqcej si~ stabilnej podpory. Dlaczego 
wi~c r~ka, a nie cos innego? Tu brak wyraznych uzasadnien. Owini~cie 
si~ swiadomosci wok61 r~k.i kelnera tlumaczy si~ podlug wzoru teorii 
"skojarzenia dwukrotnego", kt6rq Gombrowicz wykladal przy innej 
okazji, a tu strescil w dwu zdankach: "Gdybym nie byl powr6cil do r~ki 
kelnera, ona rozplyn~laby si~ latwo w nicoSci ... Ale teraz b~dzie 

powracae do mnie, gdyz ja do niej wr6cilem." 11 A zatem caly mecha-

II w. Gombrowicz, Dlielll1ik 1953- 1956 , Krak6w 1988, s. 276-277. 

" w . Gombrowicz. Dziel1l1ik 1957-1961, Krak6w 1988, s. 192. 
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nizm, kt6ry doprowadza do wyboru osobistego sacrum Gombrowicza 
miesci sie teraz na pozor w jego psych ice. Takze sarno sacrum staje sie 
sprawq jednostki, kt6ra szuka sobie jakiegos statego punktu w chaosie 
swiata. 

Ale i ta wersja nie wytrzymuje krytyki. Reka bowiem zyskuje 
sakralnq funkcje niejako pod wplywem przerazenia, jakie budzi w auto
rze Dziennika diabelstwo swiata: bezsensowny b6t, groza przypad
kowego okaleczenia, 0 kt6rym czyta w gazecie. Powiada wiec: 

Ja bardzo boj~ sir;; diabla. Dziwne wyznanie na ustach niedowiarka. Od idei diabla 
nie jestem w stanie sie uwolnic .. . To blqkanie sir;; strasznosci w najbardziej 
bezposrednim moim poblitu ... C6t z policji, z praw, ze wszystkich zabezpieczen 
i ~rodk6w ostrotno§Ci , jdli Potw6r przechadza sir;; wsr6d nas swobodnie i nic nas 
przed nim nie chroni, nic, nic, tadnej zapory miedzy nim a nami. R r;; k a jego wsr6d 
nas swobodna, jak najswobodniejszal'l (podlu. U .) 

Reka kelnera - najpierw punkt odniesienia w chaosie - teraz wiec 
ujawnia w sobie m 0 z Ii w 0 sed i abe 1st w a. Dopiero w konsekwen
cji Gombrowicz decyduje sie jq ubostwic - tak jakby chcial zaklqe 
owego diabla, wyegzorcyzmowae go, przekupie swym hotdem. 

Pominmy tu calq retorycznose, swiadomie organizowany przez 
autora palOs tych scen, ich "wysokq literackosC", za kt6rq krye sie 
moze intencja parodystyczna. Pozostawmy tylko OWq pare: diabel- Pan 
B6g. Wysnuwa jq pisarz z silnie odczuwanego leku przed nieladem 
i przypadkowosciq swiata. Kosmos ateistyczny okazuje sie przestrzeni q 
niegoscinnq, pozbawionq struktury j sensu, a zatem odstreczajqcq 
i groinq. Nawet wiec taki, jak w przypadku reki kelnera, "B6g" niski 
i przez samego autora ad hoc stworzony moze sie Gombrowiczowi 
przydae jako puklerz broniqcy przed bezksztaltem. 

Raz bedzie wiec "Bog" Gombrowiczowski antytezq Mlodosci, 
zimnq i skonczonq Doskonalosciq Formy, ktorej niepodobna kochae, 
ale tez ktora moze bye przedmiotem fascynacji (cztowiek zawieszony 
"miedzy Bogiem a Mlodym"), innym zas razem - dorainym i porecz
nym, choe ad hoc skonstruowanym - gwarantem tadu i sensu istnienia. 
Jak te dwa znaczenia pogodzie? Powie Gombrowicz: 

Istniejq dwa porzqdki: ludzki i nieludzki. Swiat jest absurdem i potwomosciq dla naszej 
niezniszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwosci, milosci. Prosta my:;!. Niewqtpliwa. 

Nie r6bcie ze mnie taniego demona. Ja b~d~ po stronie porzqdku ludzkiego (i nawet 
po stronie Boga, choe nie wierzr;;) at do konca moich dni : takie umierajqc." '· 

Ujawnia sie tu znamienny rozziew pomiedzy zasadniczo krytycz
nym stosunkiem Gombrowicza do reJigii katolickiej (niebawem potepi 

I! Tamte. s. 193-194. 

14 Tamze, s. 17. 
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nieczulose katolik6w na b61 zwierzqt 15) a afirmacjq Boga jako fun
damentu struktury swiata. Ta afirmacja nie moze zaskoczye tego, kto 
przyjrzal sic gl~biej konstrukcji Gombrowiczowskiego swiata literac
kiego. W samej rzeczy jest on zawsze swiatem podmiotowym, 
struktur'l istniej'lcq jak gdyby w odniesieniu do jakiegos "konstruk
tora". W innym miejscu opisalem kiedys Gombrowiczowski ruch 
ciqglego uchodzenia przed identyfikacjq 16, ruch sprawiaj'lcy, ze on sam 
- Gombrowicz - jawi si~ wci'lz inny, bo wyznaczany niejako przez 
coraz to nowe wersje swoich historii lub ich autointerpretacji. 86g 
w tym swiecie mialby bye jego "ostatecznym autorem", bytem potrzeb
nym choeby po to, by m6c kiedys zatrzymae proces uchylania si~ od 
definicji. Podobnie takiego "ostatecznego autora" poszukuje narra
tor-bohater Kosmosu. W tej powiesci ogromn'l rolc pelni rekonstruowa
nie rzeczywistosci tak, by miala sens z pun k t u wid zen i a j a k i e
go s k 0 n s t r uk to r a (k to - i w jakim celu - powiesil wr6bla, patyk? 
kto rozmiescil strzalki? itd.). Ateista-Gombrowicz nie potrafi uchylie 
si~ od zadawania wci'lz na nowo "metafizycznych pytan" . I w koncu 
niewiele wynika z konstatacji , ze to 0 n sam, Witold, organizuje sobie 
rzeczywistose wedle jakoby odczytanego z niej uprzednio paradygmatu 
(wiesza kotka, wklada palec w usta Ludwikowi, kr'lzy z niecnymi 
intencjami wok6l Leny-zwornika perwersyjnej intrygi) . Ostatecznie on 
sam takle jest eJementem swiata, podleglego bye moze odg6rnemu 
ksztaltowaniu. 

Nie znaczy to bynajmniej, ze Gombrowicz sklonny bylby nagle 
pogodzie siy z Bogiem. To raczej dramat Ja, kt6re wziClo na siehie zbyt 
wielki ci~zar: musi sprostae calosci 5wiata, nadac mu osobiste, pod
miotowe piytno. Ale owo Ja, zbyt ogromne, uwalnia siy w koncu od 
swego nosiciela, staje siy gwarantem sp6jnosci kosmosu i logiki Formy: 
tak jest w finale Siubu, gdzie mechanizm Formy wymierza na koniec 
kary Henrykowi - i to wlasnie w chwili, gdy uwierzyl, ze panuje nad 
Wszystkim. Taki jest w gruncie rzeczy kres dramatu Gombrowiczow
skiego Ja : musi ostatecznie przedzierzgnqc siy w absolut, w ,,80ga" , 
i oderwae od konkretnego podmiotu - inaczej swiat zapadnie siy 
w chaos i dowolnosc , stanie siy nie do zniesienia. 

Wbrew pozorom " ryka kelnera" i " imperatyw Formy" ze Siubu nie 
r6:tni 'l siC zatem w spos6b zasadniczy: obydwa wyprojektowane Sq 

15 Tatnie. s. 37. 
'" Por. J. Jarzebsk i, Cra w Com/)rowicza, Warszawa 1982, s. 13 1: .. W ydajc sic , ze hipoteza 

tmn,;cen dencji jes t w ,ystemie Gombrowicza hipote z~ konieczn'l . poni ewaz wy nik a ona z przy
j ctej konwencj i »literackosc i«, kt 6r. przenika na r6wni tw6rczosc i biogm tie pi,arla. Przy czym 
» Bog iem« bylby w lym systemie j akis hipotel ycwy, oSlaleczny »aUlor«, ~ (6ry zgodzilby sie 
wzi ~c pe ln ~ odpowiedzial nosc za iosy , uczynk i i wypowiedzi Witolda Gombrow icza - bohalera , 
narralora, au lora i komentalora swyc h dziel. " 
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z wnetrza Ja autora-bohatera, uznane i uswiecone pO to tylko, by 
otaczajqca go magmowata rzeczywistose odzyskala jakqS elementarnq 
strukture. Ale w gruncie rzeczy u korzeni takiej dziwacznej "boskosci" 
lezy afirmacja Ja. W chwili, gdy oddzielimy je od swiata, gdy uznamy 
jego osobnose i absolutny charakter, akceptujemy zarazem dualizm 
Bytu, jego podzial na element kreatywny i porzqdkujqcy - oraz swiat 
wytwor6w, poprzez kt6ry owo absolutne Ja (wciqz niedoskonale) sie 
przejawia. Ale wtedy wlasnie zatrzaskuje sie metafizyczna pulapka: aby 
uznae obiektywnose swiata i jego ladu, musimy poszukae jego zasady 
na zewnqtrz, w jakiejs hipotetycznej transcendencji - i B6g pojawia sie 
znowu, choeby dziwaczny, ulomny, arbitralnie wykoncypowany . Oto 
w calej okazalosci dylemat Gombrowicza - wroga nauki. Moze wiec 
myslenie w porzqdku scjentycznym pozwoli uwolnie sie od antynomii? 

W odr6znieniu od Schulza i Gombrowicza Stanislaw Lem zdaje sie 
bye ateistq odrzucajqcym Boga swiadomie i popierajqcym ten akt 
argumentami natury logicznej . B6g - zdaniem Lema - taki przynaj
mniej, jakim go widzi religia chrzeScijanska, jest istotq wewnetrznie 
sprzecznq: jego wszechmoc i najwyzsza dobroc nie godzq sie w zaden 
spos6b z oczywistq niedoskonalosci q stworzenia. Autor Solaris nie
sklonny jest podejmowae dyspute nad zagadnieniem teodycei: ten typ 
metafizycznego dylematu wydaje mu sie nierozwiqzywalny z zalozenia, 
a z moralnego punktu widzenia budzqcy groze i protest. 0 historii 
biblijnego Hioba powiada Lem: "nie moge jej czytae bez poczucia, ze 
jest to historia 0 Bozym okrucienstwie, kt6re przemianowae moze 
wierzqcy w Tajemnice, ale ja tego nie potrafie. ( ... ) takiego Pana Boga 
sobie nie zycze, ani nie chce miee z nim nic wsp61nego." 17 

Pan B6g religii chrzescijanskiej jest dla Lema nie do przyjecia po 
prostu dlatego, ze jest istotq wewnetrznie sprzecznq, nie poddajqcct sie 
prawom logiki. Co wiecej, jest on takze istotq niesprawiedliwct, karze 
bowiem surowo nie tylko za nieposluszenstwo zakazom i nakazom, ale 
tez za niewiare w siebie, choe zarazem nie daje (dlaczego?) zadnych 
dowod6w wlasnego istnienia. Slyszqc: credo, quia absurdum est, Lem 
wzrusza ramionami, jego swiat jest bowiem przestrzeniq poddanct bez 
reszty i bez wyjqtk6w tej samej logice, nie ma wiec w nim miejsca na 
absurd tolerowany czy - tym bardziej - opromieniony aureolct. 

o ile Schulz, a potem Gombrowicz pokawjq jak gdyby dwa stadia 
biernego procesu utraty wiary, 0 tyle stosunek Lema do kwestii 
istnienia i przymiot6w Boga jest zdecydowanie aktywny: pisarz od
rwca jego istnienie w formie przyjetej przez religie chrzescijanskq, 

" S. Berd . Rozmowv ,e SWllis/mvem umeff/ , Krakow 1987, s. 171. 
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podaj<l.c zarazem istotne powody, dla kt6rych to czyni. Ale jednoczesnie 
u Lema bodaj najwi~cej odwolan do tego odrzuconego Boga, najwi~ej 
prob jego swoistej rekonstytucji. Obwarowana jest ona jednak wieloma 
zastrzezeniami i wymaga r6znorodnych komentarzy. 

Po pierwsze: po cM Lem do "Boga" wraca, negujqc zarazem jego 
istnienie? Mozna sqdzie, ze z tej przyczyny, iz B6g i religia stanowiq 
wazki czynnik spolecznej i psychologicznej homeostazy. Ale wszak 
iadne przeswiadczenie 0 uzytecznosci religii nie wystarcza, by j<l. 
wyznawae: "religia - powiada Lem - nie moze bye skutkiem zlej 
wiary . To znaczy, ze b~d<l.c ateistq, a zarazem wiedzqc, ze religia koi 
cierpienia duchowe, nie mozna si~ od tej wiedzy nawrocie. Nie mozna 
uwierzye w Pana Boga tylko od wiedzy, ze to nam dobrze zrobi."IK Nie 
tu zatem - w pragmatyce spolecznego bytu - tkwi wlasciwy pow6d 
Lemowych poszukiwan "Boga" . Raczej w niezwalczonej potrzebie 
traktowania swiata jako calosci w pewien szczeg61ny spos6b intenc
jonalnej, teleologicznie zorientowanej. Jest to zresztq poglqd nieobcy 
nauce wspolczesnej i wyst~pujqcy w niej jako zagadnienie anthropic 
principle lub anthropic Jactor. Powiada Lem: 

Jest to dla mnie bardzo fascynujqce, bo nie mogqC dar zgody na tadnq postac 
osobowego kreatora - tu rzeczywisci e jestem zakamienialym aleist'l - i odmawiaj'lc 
personalnych wlasnoSci temu , co dalo pocz'llek swiatu , dostrzegam r6wnoczdnie 
nieprzypadkowo~c b'ldz niedostateczne wyjasnienie w akcie postulowania calkowitej 
przypadkowosci powstawania zycia , a wi~c i czlowieka. Tutaj w mojej ontologii 
i w moim mysleniu zieje potworna dziura, kt6rej nie pOlrafi~ niczym zapelnic. 
( ... ) Jedyne wiec, co moglem zrobic, to zdac sprawe z tego stanu rzeczy w oparciu 
o najpewniejsze fakty , ustalenia i diagnozy. One wlasnie prowadzq nas do lego 
dziwnego miejsca, w kt6rym musimy postulowac akl narodzin Kosmosu jako 
zjawiska czysto fizycznego, a zarazem dostrzegac takie wlaSciwosci tych narodzin, 
kt6re Sq sfokalizowane tak konkrelnie , ie umozliwily powstanie zycia. '" 

Jest to najostrozniejsze z Lemowych sformulowan problemu inten
cjonalnosci wszechswiata - opatrzone zastrzezeniem 0 nieosobowym 
charakterze domniemanej Pierwszej Przyczyny. Ale w utworach literac
kich pisarz post~puje nieco inaczej - dose chetnie czyni<tc nasz kosmos 
produktem dzialania "demiurg6w" bytujqcych w innej ontologicznie 
sferze, w jakims swiecie ..wyzszego [fizycznego] rzedu", a zatem 
w domenie - czysto swieckiej - "metafizykj". Tak jest w Nowej 
Kosmogonii z Doskonalej pr6i ni, gdzie problem intencjonalnosci stwo
rzenia fikcyjny autor uczonego wywodu traktuje jako pochodzqcy 
z wiary, wstydliwy zatem dla nauki i stqd nieslusznie bez dyskusji 
odrzucany .20 Nadzieje, ze jestesmy jako istoty biologiczne pod szcze

" Tamie, s. 265. 

IV Tamie , s. 297. 

' " Por. S . Lem, D O.l'kOlw/a prtlinill , Warszawa 1971 , s. 2 10. 
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g61nq "opiekq" kosmicznych siewc6w zycia, podtrzymuje w sobie 
bohater GloSll Pana, prof. Hogarth. "Nadzieja" oznacza tu tylko tyle, 
ze Hogarth c h cia l b y, aby nasz swiat mial jakichs potezniejszych 
od nas, mqdrych i zyczliwych kurator6w - nadawc6w przychylnego 
zyciu "listu z gwiazd". I jesli Lem rna cos wsp61nego z Hogarthem, 
to bye moze lqczy go z nim ta - nie poparta zadnymi racjonalnymi 
argumentami - nadzieja. Glos Pan a naklada jednak na owych 
"stw6rc6w" czy "opiekun6w" naszego wszechswiata pewne restrykcje, 
poddaje ich rygorom logiki, kt6rej nie chce sluchae B6g chrzescijan. 

Ot6z Lem sklonny bylby przyjqe egzystencje istot spoglqdajqcych 
z g6ry na niedoskonalq ludzkosc, nigdy jednak nie zaakceptuje ich 
wszechmocy. Przyzna im - to prawda - niezwykle prerogatywy, az po 
ustalanie parametr6w i regul fizyki (Nowa Kosmogonia), nigdy jednak 
nie postawi ich po n a d w s z elk i m ire g u l ami, nie obdarzy nad
naturalnq, niczym nie otamowanq wladzq nad stworzeniem. Taki ogra
niczony w swej potedze stw6rca czy opiekun wszechswiata nie musi 
bye istotq czysto hipotetycznq, Przeciwnie, jego zachowania i motywa
cje mogq bye, podlug Lema, empirycznie badane. Ta - dose za
skakujqca - mozliwose wynika stqd, ze swiat rna wiele ontologicznych 
poziom6w ulozonych hierarchicznie i nic nie stoi na przeszkodzie, by 
w pewnych okreslonych przypadkach sam c z low i e k wystepowal 
w roli "demiurga" wobec istot przez siebie stworzonych, Przeswiad
czenie takie zrodzilo rozdzialy 0 "metafizyce eksperymental nej" 
i "wierzeniach elektrom6zg6w" w Summie technologiae. Oto jak 
opisuje Lem narodziny hipotetycznej "metafizyki" w lonie stworzonej 
przez czlowieka maszyny myslqcej: 

U poczqtk6w dzialania homeostat b~dzie pusty, jak nie zapisana kana. Dzi~ki 

"zmyslom" b~dzie postrzegal otoczenie, a dzi~ki efektorom b~dzie m6g1 na nie 
wplywae. Ograniczenia b~dziemy wprowadzali jedynie w jego efeklory (podsystemy 
wykonawcze, czyli w jego "cialo", jego "som~"), aby si~ przekonac, w jakiej mierze 
charakterystyka tej "cielesnoSci" wplywa na generowanq przez "m6zg" metafizyk~. 
Metaflzyka ta b~zle zapewne miala charakter, t\lzgl~dem owych ograniczeti, wyr6w
nawczy. Jak nalezy to rozumiec? Poznawszy swe ograniczenia, tj. SWq "niedoskonalq 
doczesnosc", homeostat stworzy sobie zapewne, wedlug niej, pod postaciq jej 
pomyslanych uzupelnieti i przedluzeti, "doskonalosc pozadoczesnq", takq, kt6ra 
umoiliwi mu optymalne osiqgni~cie wewn~trznej r6wnowagi, czyli, w j~zyku 

potocznym, zgode na istniejqcy stan rzeczy. Ale ir6dla kompensacyjne nie wyczer
pujq wszystkich "generator6w" metafizyki. Poza wyr6wnawczymi w znaczeniu 
"egoistycznym", b~dq tei dzialaly czynniki "gnostyczne" i genetyczne. Homeostat 
zorientuje si~, ie jego wiedza moze bye tylko przyblizona i niezupelna. Naturalne 
d<l,zenie do zdobycia wiedzy dokladnej i pelnej doprowadzi go do takiego "modelu 
metafizycznego", kt6ry umozliwi przeSwiadczenie, iz "wie juz wszystko", poniewaz 
zas takiej wiedzy empirycznie zdobye niepodobna, urzeczywistnienie jej przeniesie 
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poza kres wlasnej, materialnej egzystencji. Jednym slowem, dojdzie do przekonania, 
it posiada "dusz~", zapewne nieSmiertelnq.21 

Ten pomysl- nazbyt mot:e teoretyczny i uproszczony - zyskal kilka 
Iiterackich inkarnacji, z ktorych pierwsze S<\ bodaj "skrzynie profesora 
Corcorana" z Dziennik6w gwiazdowych - machiny posiadajqce osobo
wosc i calq, sztucznie stworzonq, rzeczywistosc - zadajqce sobie 
wzajem "metafizyczne pytania" dotyczqce swego pochodzenia, stw6r
cy, swiata "zewn~trznego" itd. W paru jeszcze innych przypadkach (np. 
w Cyberiadzie) Lemowi konstruktorzy mogq obserwowac stworzone 
przez siebie swiaty istot myslqcych i przet:ywac dylematy odpowiedzia
Inosci za swe kreacje. Najistotniejsze z naszego punktu widzenia 
byloby tu opowiadanie Non serviam z tomu Bezsennosc, zawiera ono 
bowiem zapis dyskusji toczonej przez istoty z maszyny na temat ich 
domniemanego stw6rcy. Jej leitmotivem jest pr6ba logicznego dowodu 
na swoistq asymetrycznosc sytuacji "Boga" i stworzonego przezen 
swiata. Ot6t: demiurg odpowiada za swe twory, one natomiast - p6ki 
im si~ nie objawi - nie majq obowiqzku wen wierzyc i sluchac jego 
nakazow. Obowiqzki Sq tu bowiem proporcjonalne do posiadanej 
wiedzy i pot~gi. Problem wiary, niewiary i odpowiedzialnosci rozpat
ruje Lem w j~zyku teorii gier: 

Owa gra posiada takq logiocznq charakterystyk~, te za niewiar(! w siebie B6g nie jest 
w prawie nikogo ukarac . lezeli nie wiadomo na pewno, ezy istnieje jaka~ rzeez, leez 
tylko jedni mowiq; ze jest, a inni, ze jej nie ma, i jezeli w og61e daje si(! 
uargumentowac hipoteza, jakoby jej weale nie by/o, to zaden sprawiedliwy sqd nie 
skaze nikogo za to , ze b~dzie bytowi tej rzeczy zaprzeczal. Jest howiem dla 
wszystkieh swiat6w tak oto : gdy nie rna zupelnej pewnosei, nie rna pelnej od
powiedzialnoSci. Jest to sforrnulowanie ezysto logicznie niepodwazalne, poniew;)z 
wytwarza syrnelryeZnq funkej~ wyplaty w rozurnieniu leorii gier: klo przy n i e pew
nosei dalej zqda pelncj odpowiedzialno sci,len narusza syrne1ric rnalema
lyeZnq gry (powslaje w6wezas lak zwana gra 0 su rnie niezeroweJlY 

Dalej udowadnia Lem, t:e kat:da proba omini~cia tego rozumowania 
prowadzilaby do podwat:enia logicznej sp6jnoSci poj~cia Boga i jego 
faktycznej rozsypki (Bog "niesprawiedliwy" na wszystko mot:e sobie 
pozwolic, tracqc w ten spos6b swe konstytutywne przymioty). Naj
ciekawszy mot:e jest "empiryczny" dow6d na niegodziwosc zawartq 
w zasadzie karania pieklem za niewiar~: bohater opowieSci, prof. Dobb, 
zastanawia si~ nad mot:Jiwosciq dobudowania do swego maszynowego 
swiata swoistej "przystawki metafizycznej", w kt6rej przyznawalby 
sztucznym istotom nagrody lub okrutnie je karal w zalet:nosci od tego, 
czy w swego kreatora - jako osobowego "Boga" - uwierzyly. Pomysl 

" S. Lem, Sum",,, ledlll% gill e, wyd . II, poszerzone, Kruk6w 1967, s. 162. 

" S. Lem, Non serviam, w: BeZ.I'enno.ic, Krak6w 1971 , s. 157. 
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ten - jak mniema Dobb - sam sie z moralnego punktu widzenia 
dyskwalifiku je. 23 

Stanowisko kreatora istot myslqcych i ich $wiat6w niesie wiec 
z sob,!, podtug Lema, niewiele satysfakcji, za to catq mase zgryzot 
i odpowiedzialnoSci. Demiurg Lemowy nie jest w najmniejszej mierze 
podobny do "Boga na wysokosciach" - zdaje sie bye raczej jeszcze 
jednym wcieleniem cztowieka. Taki demiurg nie jest wszakze jedynym 
wcieleniem, pod jakim Bog pojawia sie w tym pisarstwie. Przyjrzyjmy 
sie ulubionej przez Lema postaci "Boga utomnego" . Pojawia sie ona 
w zakonczeniu Safaris i na poz6r stanowi jeszcze jednq inkarnacje 
spotegowanych cech czlowieka. Bohater powiesci, Kelvin, pyta swego 
towarzysza, Snauta, czy tamten wierzy w Boga. Snaut zaprzecza, ale 
miedzy badaczami z solaryjskiej stacji nawiqzuje sie dialog, w kt6rym 
Snaut reprezentuje dose wytarte poglqdy w stylu Schopenhauera, Kel
vin pr6buje zas siegnqe glebiej: 

mnie idzie 0 Boga, kt6rego niedoskonalosc wynika nie z prostodusznoki jego 
ludzkich stw6rc6w, ale stanowi jego najistotniejszq, immanentnq ceche. Ma to bye 
B6g ograniczony w swojej wszechwiedzy i wszechmocy, omylny w przewidywaniu 
przyszlo§Ci swoich dziel, kt6rego bieg uksztaltowanych przezeii zjawisk moze 
wprawic w przerazenie. Jest to B6g ... kaleki , kt6ry pragnie zawsze wiecej, niz moze, 
i nie od razu zdaje sobie z tego spraw<;:. Kt6ry skonstruowal zegary, ale nie czas, jaJU 
odmierzajq. Ustroje czy mechanizmy, sluzqce okrdlonym celom, ale one przerosly te 
cele i zdradzily je. I stworzyl nieskoiiczonosc, kt6ra z miary jego potegi, jakq miala 
bye, stala sie miarq jego bezgranicznej kleski.( ... ) nie chodzi mi 0 czlowieka. Moze 
bye. ze pewnymi rysami odpowiadalby tej prowizorycznej definicji, ale to tylko 
dlatego, ie jest pelna luk. Czlowiek wbrew pozorom nie stwarza sobie cel6w. 
Narzuca mu je czas, w kt6rym sie urodzil, moze im sluzyc albo buntowac sie przeciw 
nim, ale przedmiot sluzby czy buntu jest dany z zewnqtrz. Aby doswiadczy6 
calkowitej wolnoki poszukiwania cel6w, musialby bye sam, a to sie nie moze udae, 
gdyz czlowiek nie wychowany wsr6d ludzi nie moze sie stae czlowiekiem. Ten ... m6j 
to musi bye istota pozbawiona liczby mnogiej. ( ... ) To jedyny B6g, w kt6rego bylbym 
sklonny uwierzyc, kt6rego meka nie jest odkupieniem. niczego nie zbawia, nie sluzy 
niczemu, lylko jest. 24 

Zadziwiajqca figural Przywyklismy juz u Lema do Boga~emiurga, 
porazonego wlasnq odpowiedzialnosciq stw6rcy niedoskonalych swia
t6w i cierpiqcych istnien. Ale z takim "Bogiem" latwo bylo sie 
czlowiekowi porozumiee - na gruncie-po prostu wsp61noty demiurgicz
nych doswiadczen. W Safaris Lem idzie krok dalej i aby go zrozumiee, 
trzeba sobie przypomniee, w jakim momencie historii Kelvina kaze 
swemu bohaterowi dywagowae 0 Bogu. Dzieje sie to w6wczas, gdy 
Kelvin, utraciwszy po raz trzeci i na zawsze Harey, popada w stan 

" Tumi.e, s. 164. 

" S. Lem. So/aris, Warszawa 1962, s. 189-191 passim. 
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prostracji i rozpaczy. Widzimy juz wowczas, ze potezny, zyjqcy ocean 
otulajqcy planete poczyna funkcjonowae jako metafora swiata. Kosmo
nauci chcieliby go poznac, uczynic partnerem rozmow, ale w istocie 
ponoszq fiasko: ocean odsyla im jedynie bezlitosne, bo siegajqce 
w glqb, odbicie ich wlasnych twarzy. Tego jednak Kelvin nie potrafi 
zniese - nie potrafi zniese jak gdyby wlasnej samotnosci, tego, co 
Gombrowicz nazywal "rozpetaniem sie naszego czlowieczenstwa 
w przestrzeni nie wypelnionej niczym, oprocz nas"25 Kelvin szuka 
sobie niejako twardych granic, tego czegos - odmiennego od siebie 
- 0 co jego obolale i zarazem niepochwytne 1a mogloby sie oprzec. 
Potrzebne mu jest przeswiadczenie, iz swiat nie jest biernq arenq jego 
kreatywnego szalenstwa, nie jest tylko lustrem, z pomocq ktorego 
zaglqdamy w siebie, ale ze przenika go osobowe pietno, ze jest jakims 
"Ty", z ktorym stowarzyszye sie mozna w swej udrece, nie wchodzqc 
zarazem w dram at stworzenia czy zbawienia. 

1m dalej idzie tworczosc Lema, tym jasniej objawia sie najwazniej
sza funkcja, jakq obdarza on kreowanego w swej literaturze Boga. 
Wyjasniajq to dziwni zakonnicy-roboty z Podr6iy dwudziestej pierw
szej w Dziennikach gwiazdowych, dla ktorych wiara - i Bog - okreslone 
bye mogq jedynie przez negacje: 

lesli ktos wierzy dla jakieh§ przyezyn i z jakiehs powod6w, wiara jego przestaje bye 
w pelni suwerenna; 0 tym, ie dwa a dwa jest eztery, na pewno wiem, dlatego nie 
musze w to wierzyc. Lecz nie nie wiem 0 tym, jaki jest B6g; dlatego tylko wierzyc 
moge. Co mi ta wiara daje? Pod lug dawnego rozumienia nic. Nie jest jui koicielkq 
slraehu przed nieoSciq ani zalolnicq Boiq, wiszqcq u klamki niebieskiej miedzy 
strachem pOll;pienia i nadziejq raju. Nie uspokaja rozumu, znekanego sprzecznoseiami 
bylu; nie watuje jego kant6w; powiadam ei: jesl na nie l Znaczy 10, i.e ona niczemu nie 
sluiy. Nam nie wolno nawel glosit, jakobysmy dlalego wlasnie wierzyli, poniewaz ta 
wiara prowadzi do absurdu, albowiem klO tak mowi, lym samym wyglasza przekona
nie, i.e jui. pOlrafi rozr6iniac miedzy absurd em a nieabsurdem trwale i ie sam sie 
opowiada po stronie absurdu dlatego, bo podlug jego opinii po tej slronie sloi Bog. My 
tak nie m6wimy. Akt wiary naszej nie jest ani modlitewny, ani dziekczynny, ani 
pokorny, ani zuehwaly, on j est po proslU, i nic wieeej nie da sie 0 nim powiedziee" 

Pokretne sie to zdaje i dziwaczne, ale wszak uzasadnione: Lem 
probuje tutaj uciec od wszelkich uszczegolowien teologicznych wik
lajqcych obraz Boga w sprzecznosci i sprowadzajqcych go na ziemie. 
Ale przy tym stawic musi czola jak gdyby nowego typu teodycei, 
wynikajqcej z dylematow absolutnej wolnosci dzialania i myslenia, 
w jakq wyposazeni Sq mieszkancy planety Dychtonii. Stqd osobliwy 
dyskurs 0 Bogu i Szatanie: 

" W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Krak6w 1988. s. 136. 

,. S. Lem, Dzienniki gwiazd()we , Warszawa 1971 , s. 213-214 . 
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Tak wiec m6wiqc, ze Szalan jest uosobieniem wolnosci, chcialem wyrazic mysl, i.e 
stanowi on Ie Slrone Boi.ego dziela, kl6ra przerai.a nas najbardziej jako rozdroi.e 
mocy konlinuum, na kl6rym slajemy, sparalii.owani osiil,gni\;lym celem. Podlug 
naiwnej mysli filozoficznej swial "powinien " nas ograniczac lak, jak kaftan bez
pieczenstwa ogranicza wariata, a drugi glos w leji.e filozofii bylu m6wi, i.e te wi\;zy 
" powinny" tkwic w nas samych. KIO tak m6wi, laknie istnienia granic wolnoSci albo 
ustanowionych w swiecie, albo w sobie samym, gdyi. chce, i.eby go swiat nie 
przepuszczal w pewnych kierunkach albo i.eby go jego wlasna natura tak za
trzymywala. Wszelako Bog nie dal nam ani pierwszych, ani drugich granic. A nie 
tylko nie dal takich granic, lecz wygladzil miejsca, w kt6rych mysmy sie ich niegdys 
spodziewali, i.ebysmy sami nie wiedzieli, przekraczajqc je, i.e 10 wlasnie czynimy.27 

Teologia robot6w z Dychtonii jest zatem teologiq istot, kt6re otarry 
sie 0 sprawczq wszechmoc i nieograniczonq mozliwosc autotransfor
macji. Czyz nie jest to r6wniez problem samego pisarza, kt6ry w swej 
eseistycznej i literackiej tw6rczoSci pokazuje swiat rozumu i techno
logii tamiqcych wszelkie ograniczenia, zmierzajqcych nieuchronnie do 
przetamania i zatarcia ludzkiej tozsamosci spotecznej i gatunkowej? 
Inzynieryjna wszechmoc jest u Lema zawsze podszyta absurdem i nudq, 
cierpieniem wynikajqcym z poczucia absolutnej niewaznosci, bezcelo
wosci istnienia, kt6rego racji nie spos6b przeniknctc. Osictgnctwszy te 
faze rozwoju, Lemowe istoty mogct juz tylko draznic w nieskonczonosc 
osrodki b61u i rozkoszy lub bawic sie niepowaznq krotochwilct. Postep 
rozumu, w kt6ry Lem bez wqtpienia wierzy, staje sie w tych warunkach 
przygodq nader dwuznacznct w wymowie: jesli przydarza sie w swiecie 
bez transcendentnej sankcji, staje sie ruchem bez wyrainego celu, 
nieustannym doskonaleniem narzedzia, kt6re nie znajduje godnego 
siebie zadania, ewolucjq przypominajctcq nieco historie "samolubnego 
genu" opisywanego przez Dawkinsa. 2R 6w gen biologiczny, kt6ry 
.. troszczy sie" tylko 0 wlasne przezycie, za nic majctc organizm stUZctcy 
mu jako wehikul, przypomina troche ..gen rozumu", doskonalctcy sie 
- podtug Lema - jak gdyby dla wtasnej tylko satysfakcji , nie zas dla 
dobra ludzkoSci , z kt6rej niedoskonalych cial przeskoczy kiedys bez 
zalu w maszyny. 

EwoJucja rozumu czy poszerzanie zakresu wolnosci dzialania i my
sJenia nabierajq zatem z wolna u Lema cech diabolicznych, a przynaj
mniej ahumanistycznych. Cel zycia i dzialania - jednostek i calych 
spoleczenstw - zaciera sie i znika, pozostaje tylko doraina, gorqczkowa 
krzcttanina, prowadzqca w istocie donikqd . Dlatego zapewne zakon
nicy-roboty z Dychtonii wstrzymujct sie w realizacji absolutnej wolno
sci, odrzucajq jq swiadomie na rzecz wiary, z kt6rej z kolei wykorze

" Tamie , s. 224-225. 
" Por. R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 1976. 
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ma]ll wszelki sens pragmatyczny. Ma ona charakter czystego acte 
gratuit, afirmacji istnienia czegos, co wykracza poza ich swiat i rzqdzq-
Cq nim logik~, a co moze dzi~ki temu stuzye jako Archimedesowy 
punkt oparcia, potrzebny kazdemu, kto chce uniknqc szalenstwa bez
kierunkowego dryfu cywilizacji chorujqcej na nadmiar swobody. 

I taki jest w koncu u Lema B6g - ten brany najbardziej serio. Nie 
rna on wtasciwie zadnych wyrainych przymiot6w, nie poddaje si~ 

analizom, nie rozmawia ze swymi kreaturami ani im niczego nie 
nakazuje. Nie obiecuje tez zapewne pozagrobowego bytu, kary ni 
nagrody. Jego zadaniem jest by C, istniee poza naszym swiatem nada
wac mu sankcj~ i dostarczac punktu odniesienia. A ludzie? Ci, kt6rzy 
wen wierzq - inaczej niz przed laty - nie budzq juz w Lemie repulsji , 
lecz raczej sympati~ . Nie kaze im udowadniae Bozej egzystencji, nie 
tropi antynomii w tonie teologii, podziwin raczej przywiqzanie do 
pewnych zasad, przekraczajqcych wszelkq buchalteryjnq moralnosc 
- jak to oto niezwykte wezwanie: "Mitujcie nieprzyjacioty wasze! ". 
Nawr6cenie? 0 nie, od niego Lem jest daleko. Moze tylko wiara jako 
pewna mozliwose, wersja istnienia, przeszta w nim pr6b~ dojrzatosci 
- z prymitywnie rozumianego "opium dla ludu" stata si~ swiatopo
glqdowq opcjq, kt6rej lekcewazye jut niepodobna. 

Trzy powyzsze historie mozna by by to uzupetnic dalszymi. Przypo
mniee "Boga", kt6rego wykoncypowat Sartre, spytae 0 wysoce nie
ortodoksyjnq wizj~ Stw6rcy u Mitosza, 0 "ateistycznq metafizyk~" 
Biatoszewskiego itd. Nie chodzi wszakze 0 mnotenie przyktad6w 
ponad miar~. Omawiani przeze mnie pisarze dajq nam pewne poj~cie 
o skutkach modernistycznej "smierci Boga" w literaturze. Opuszczenie 
religii i Kosciota odbywa si~ w nich dose gtadko i nie prowadzi do 
m~cz<tcych dramat6w sumienia. Natomiast metafizyka jako wiecznie 
zywy problem nie pozwala si~ z ich wizji swiata usunqe, mobilizujqc 
umysl do ryzykownych dociekan i rodzqc niezwykte czasem koncepty. 

Kazdy z trzech pisarzy szukat swego "Boga" gdzie indziej: Schulz 
w obszarze mitologii i demiurgii, Gombrowicz - w sobie samym, 
w ekstremalnych przezyciach b6lu czy zagubienia, Lem - w przestrzeni 
pozakosmicznej i niepodJeglej dywagacjom praktycznego rozumu. Nie 
byli oczywiscie "fachowcami"-teologami: trudno dzis na przyktad 
ocenic, na ile swiadomie wprowadzal Schulz do swego dzieta wqtki 
klasycznej kabaty, na ile zas motywy te obecne byty po prostu 
w atmosferze, w kt6rej si~ wychowat. Lemowi zn6w zarzucic mozna, 
ze pewne tematy religii judeo-chrzescijanskiej (iak choeby histori~ 

Hioba) tlumaczy sobie "zdroworozsqdkowo", w zupetnym oderwaniu 
od ich symbolicznego, osadzonego w ezoterycznej tradycji sensu. Ten 
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sam autor zdziwilby sit;! pewnie na wiese, ze wiara Dychtonczyk6w 
- z wlasciwym jej gustem do abstrakcji czy niedzialania - przypomina 
zywo zalozenia taoizmu czy buddyzmu Zen. 29 W swiecie metafizyki 
zatem dwudziestowieczni pisarze bhtdz<l niekiedy po omacku, wiedzeni 
tylko niejasnymi intuicjami i osobist<l emocj<l. Wszelako zrezygnowae 
z tej problematykj nie potrafi<l. \ Jak widac, "smiere Boga" latwo 
zadekretowae - trudniej sit;! z tego wywi<lzac, a refleksja metafizyczna 
musi sit;! pojawie w najbardziej nawet ateistycznym dyskursie, jest 
niejako podstawowym kryterium jego poziomu, warunkiem wzniesienia 
sit;! ponad banal antykoscielnej agitacji. 

JERZY JARZEBSKI, ur. 1947, dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej UJ , historyk 
literatury. Wydat: Gra IV Gombmwicza (1982), Powie.(c' jalw autokreacja (1984), 
Zufall und Ordnung zum Werk Stanislaw Lems (1986), W Polsce ezyli w.m;dzie 
(1992), opracowanie krytyczne pism Brunona Schulza w Bibliotece Narodowej 
(1989), Czytanie Schulza (red ., Krak6w 1994). Wsp61redaktor "Tekst6w Drugich". 
Publikowal m.in . w "Odrze", "Kresach", "Tygodniku Powszechnym", "NaGlosie" , 
"Znaku" . 

, , 
NOWOSCWYDAWNICTWA 

Seria: Esej 

J6zef Czapski 

TUMUL T I WIDMA 


Pierwszc krajowe wydanie ksi"zki, kt6r" sam zestawil ze swych dziennik6w, 

zapisk6w podr6znych, esej6w pisanych od polowy lat czterdzieslych do 

konca siedemdziesil\lych. Fascynujl\ca biografia czlowieka aktywnie uczest

nicz:jcego w zyciu umyslowym, artySlycznym i politycznym swojej epoki, 

posiada zarazem duzq wartosc historycznl\, jako swiadectwo burzliwych 

czas6w, w kt6rych przyszlo autorowi zye. 

Pierwsze wydanie ksi:ji,ki ukazalo sie w 1981 roku w Bibliotece "Kultury". 


" Pierwszy na obecnosc idei Zen u Lema zwr6cil uwage ameryka'lski budncz, John Rothfork , 
w anykule: DuclJ IV mmzvnie: "M()rtal Ellgines" Slllni.l'/awtl Lema, przel. T . Rachwal, w zbiorze : 
Lem IV oczach krw)'ki .ilViarow~i , wyb6r i opruc. J. Jarzebski, Krak6w 1989. Rothfork powolywal 
sie na Fritjofa Capre, kt6ry wykazac mial , ii "kwantowa teoria pol a stwarza model rzeczywislO
sci podobny do modelu tworLonego przez religie Wschodu" (s. 267). 

Co zabawne, Lem wielokrotnie zapewnial, ie 0 systemach religijnych Wschodu nie ma 
pojecia, mislyka go nie interesuje, a do idei Fritjofu Cupry odnosi sie z daleko id4Cij rezerwij. 
Nie zmienia to faklu, iz prezentowuny w Podrrii.' · dwudziesrej pierw.I'lej model religii ukszlal
towany jest zdecydowanie w duchu mistyki dalekiego Wschodu. Dowodzi to tylko, i.e na 
pewnym poziomie abstrakcji r6ine style mySienia spotykajij sie - niezaleinie od tego, w jak 
odmiennij gleb~ zapuscity korzenie. 
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Pawel Lisicki 

Na pierwszy rzut oka stosunek wiary do wyobraini zdaje si~ nie 
stwarzac trudnosci. Obowiqzkiem chrzescijanina jest wyznawanie okre
slonej wiary, a nie posiadanie pewnych wyobrazen. M6wi si~, ze nasze 
zbawienie uzaleznione jest od prawdy wyznania, a nie od tego, jak jq 
sobie konkretnie przedstawiamy. Tak jest jednak tylko na pierwszy rzut 
oka. Bo z drugiej strony przyj~cie wiary jest mozliwe tylko wtedy, 
kiedy odnosi si~ ona do czegos rzeczywistego, a wi~ w naszym 
przypadku do pewnego ksztaltu, obrazu, konturow, jednym slowem 
- ciala. 

Niekiedy wprawdzie twierdzi si~, i:e aby uwierzyc, nie musimy 
przyjmowac fakt6w lub ich sobie wyobrazac, bo zaufanie religijne jest 
przede wszystkim wiarq w Boga lub Bogu; jest aktem zaangazowania 
i oddania. To z pewnosciq sluszne, tylko trzeba pami~tac 0 jednym: nie 
mog~ wierzyc Bogu i ufac Mu, 0 ile wczesniej nie wierz~, ze On 
istnieje. Z pewnosciq wierzyc w Jezusa to nie to sarno co wierzyc, i:e 
wczoraj w Sydney spadl snieg. Ale w wypadku obu twierdzen musz~ 
post~powac tak sarno. Musz~ dqzyc do ustalenia stanu rzeczy. I to 
niezaleznie od tego, do jakiego stopnia b~d~ go poczqtkowo uwazal za 
prawdopodobny. Informacj~ 0 sniegu w Sydney uznam za zaskakujqq 
(anomalia pogodowa), cuda Jezusa za cos niezwyklego. Czy oba 
wydarzenia miaty miejsca, to rzecz do zbadania. Tak czy inaczej 
podstawq zaufania religijnego Sll. r6wniez fakty. Czy dla mojej wyobra
ini czlowieka wsp6tczesnego fakty, 0 kt6rych m6wi religia, Sll. szcze
g61nie trudne do przedstawienia? 
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Pojawia si~ "Gagntua" 

Jesli spotkam koleg~ i ten powie mi: wezoraj rozmawialem z Mar
einem, to pewnie mu zaufam. Chocbym nie znal osoby Mareina, 
wyobrazenie sobie, iz moj kolega spotkal si~ z kims, by porozmawiac, 
nie sprawia mi klopotu. Powiedzmy jednak, ze ten sam kolega spotyka 
mnie innego dnia i mowi: rozmawialem z "Gagntuq". B~d~ co najmniej 
zaskoezony. Poprosz~ go, by powtorzyl to sarno raz jeszeze. Jesli 
ponownie uslysz~ slowo "Gagntua", b~d~ w klopoeie. Po pierwsze 
b~d~ sqdzic, ze jest to ezlowiek, prawdopodobnie kobieta, 0 dziwaez
nym imieniu. Wtedy ealy problem sam by si~ rozwiqzal. Zadam zatem 
pytanie: "Gagntua" - a kto to jest? Przypuscmy, ze moj rozmowea 
odpowie, ze "Gagntua" to "Gagntua". I doda jeszeze wyrainiej: to nie 
ealkiem ezlowiek, ani nie zwierz~. To ktos, kogo nie moglbym ei 
opisac, ale to wi~eej niz czlowiek. Moja sytuacja b~dzie coraz bardziej 
niewyraina. Zwykle nie mialem klopotow ze zrozumieniem, co on chce 
mi powiedziec. W tym wypadku jednak zaczn~ powqtpiewac w jego 
trzeiwosc umysIu, albo tez w swojq. W kazdym razie odejd~ od niego 
z przekonaniem, ze cos jest nie tak. A mianowicie: aby mu uwierzyc, 
musz~ wyobrazac sobie kogos, kogo on nazywa "Gagntuil" jako bqdi 
ezlowieka, bqdi zwierz~, bqdi, w najgorszym razie, przedmiot nieozy
wiony (powiedzmy, ze gotow jestem przyjqc, ze istnieje mozliwosc 
rozmowy z drzewem, w tym sensie przynajmniej, ze moge sobie 
w y 0 bra z i C, ze tak jest). Jesli natomiast ze slowem "Gagntua" nie 
lqez~ zadnego obrazu, to w twierdzenie mega kolegi, iz rozmawial 
z "Gagntuq", zadnq miarq uwierzyc nie mog~. 

Przypuscmy, ze wracajqc ponownie spotkam tego samego kolege, 
ktory, nie wzruszony moim podejrzliwym spojrzeniem, podejdzie do 
mnie i zazqda, abym dal wiar~ jego swiadectwu: Czy wierzysz mi, ze 
rozmawialem z "Gagntuq"? Co wtedy odpowiem? Zapewne: 0 ile nie 
potrafisz mi powiedziec, jak wyglqda "Gagntua" - i co to znaczy, ze 
jest kims wiecej niz czlowiek - nie b~d~ ci mogl uwierzyc . Bede mogl 
jedynie wierzyc, ze ty wierzysz, ze rozmawiales z "Gagntuq". Oczywi
scie w takim przypadku spodziewam sie wszystkiego. Nie wiem, czy 
"Gagntua" nie jest innym przypadkiem centaura albo jakqkolwiek 
istotq utworzonq zbiorczo z szeregu cech znanych mi stworzen. Na 
przyklad moge przyjqc, ze owa tajemnicza "Gagntua" jest ezlowieko
-zwierz~eiem (byk z glowq ezlowieka i skrzydtami alba slon z szyjq 
zyrafy i zatkni~tq na niej gtOWq ludzkq), jakims zapomnianym gatun
kiem z mitologii egipskiej lub perskiej. 

Jedno jest pewne: jak dlugo za posrednictwem rzeczy znanych, 
zalozywszy nawet ich niezwykIy ukIad, nie b~de mogi zblizyc si~ do 
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tego czegos, co zwie sie "Gagntuq", nie bede m6g! wydae sqdu. Jesli 
m6j kolega poda mi wyjasnienie tajemniczej osobowosci (jdli wolno 
mi to tak nazwae) "Gagntui" w spos6b r6wnie enigmatyczny jak do tej 
pory, nie zdobedzie mojej wiary, ze to, co mowi, mialo miejsce. Jego 
twierdzenie uznam za wybryk jezyka, g!upi zart albo poczqtek choroby 
nerwowej przejawiajqcej sie w ten wysoce oryginalny spos6b. 

"Gagntua" jako problem 

A teraz problem wlaSciwy: czy KOSciol, domagajqc sie ode mnie 
wiary w Zmartwychwstanie Cial, Wcielenie, Tr6jce Swietq, Niepokala
ne Poczecie, nie zqda ode mnie tego samego co m6j kolega? Bye moze 
nie zauwazam tego jedynie z powodu swego charakteru. Moze jestem 
czlowiekiem tradycyjnym, sklonnym raczej przyjmowae rozwiqzania 
wyprobowane, nil. tracie czas na nowosci, i dlatego, uznajqc autorytet 
ludzi Kosciola oraz wiedzqc, ze instytucja ta przetrwala w koncu dwa 
tysiqce lat, powiem: "Tak, wierze w to, czego nauczacie." Co to bedzie 
jednak za wiara? Czym bedzie sie r6Znila od wiary dziecka, kt6re 
przeciez, jestem tego swiadom, uwierzyloby mojemu koledze, ze 
widzial "Gagntue"? I to nawet nie rozumiejqc, kto to jest, bo od
powiedz: wiecej niz czlowiek, wystarczylaby mu . 

Taka wiara ani nie sprawi, ze bede zyl konsekwentnie wedlug niej, 
ani tez ze, w sytuacji zagrozenia, bede bronil jej prawdziwosci. Kazde 
z twierdzen, kt6rych przyjecie niezbedne jest dla mego zbawienia, 
dotyczy spraw nadprzyrodzonych, a wiec takich , ktore z samej zasady 
nie mogq bye w pelni przedstawione obrazowo. Jesli zatem nie mam 
sie pogodzie z postawq czlowieka przyjmujqcego twierdzenia tylko na 
zasadzie autorytetu, jakies wyobrazenie spraw nadprzyrodzonych miee 
musze. Jakie? Gdzie jest ono we mnie zakorzenione? 

Dom wyobraini 

"Czlowiek bowiem musi miee gdzie mieszkae i nie wystarcza mu 
dach nad glowq w sensie fizycznym, jego umysl potrzebuje odniesien 
i orientacji, pionowych oraz poziomych" (Czeslaw Milosz, Ziemia 
Ulro) . Dla Milosza hodlem nowozytnego kryzysu religijnego jest 
kryzys wyobrazni . Innymi slowy ludzie dlatego w coraz mniejszym 
stopniu wierzq w real nose prawd chrzescijanskich, bo w coraz mniej
szym stopniu Sq w stanie przekszta!cae je w obrazy. Stajq sie one coraz 
bardziej odrealnione. Wyparte z jakiejkolwiek przestrzeni i ksztaltu, co 
jest niezbednym warunkiem przedstawienia, przenoszq sie do swiata 
czystych abstrakcji, przekszta!cajq sie w konwencje. Nie mogq zatem 
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wzbudzac uczucia przywiqzania, pobudzac woli do dzialania, a umyslu 
do kontemplacji . Milosz idzie za glosem Swedenborga, kt6ry pisal , iz 
"czlowiek nie potrafi wierzyc w cos, czego nie rozumie" . A owo "nie 
rozumie" znaczy , ze nie umie sobie przedstawic za pomocq obraz6w: 
"Intencja jego [Swedenborga] jest jasna: jezeli wedlug niego chrzeS
cijanin wymawiajqc slowa Credo nie umie sobie Tr6jcy przedstawic 
i przedstawia sobie trzech osobnych bog6w, to znaczy, ze u Swedenbor
ga »rozumienie« obejmuje przede wszystkim wyobrainie." Chrzes
cijanin, jesli rna nie tylko przyjmowac biernie i jakby na mocy czystego 
posluszenstwa, musi w jakis spos6b wyobrazac sobie to , w co wierzy. 

To sarno zdaje sie utrzymywac kardynal Newman, kiedy w swojej 
Logice wiary odr6znia przyswiadczenie pojeciowe od realnego, m6
wiqc, ze tylko to drugie faktycznie sklania do dzialania . "Chcialbym 
przesledzic proces, przez kt6ry umysl dochodzi nie tylko do pojeciowe
go, lecz wyobrazeniowego, c z y 1 i [podkreslenie moje - P.L.] real nego 
przyswiadczenia nauce, ze jest Jeden B6g." Uznanie pojeciowe nie 
zobowiqzuje do dzialania i wyznawania, nie daje tel. przekonania , iz 
obcujemy z Najwyzszym . Sarno pojeciowe przyjecie istoty najwyzszej 
to za malo , aby dotrzec do niej jako zywej i dzialaj&cej . Obraz 
zmyslowy rzeczy nadprzyrodzonych trzeba zatem miec , aby w og61e 
formulowac 0 nich twierdzenia i domagac sie w stosunku do nich 
posluszenstwa. 

Wizje poetow 

Opisujqc wyobrainie czlowieka wsp6lczesnego, Milosz wypo':Viada 
caly szereg SCld6w. Twierdzi, ie w por6wnaniu z teologiq i nauczaniem 
ortodoksyjnym mysl heretycka okazuje znacznie wiekszq zywotnosc 
w literaturze, czyli przemawi a zywiej do wyobraini . Na dow6d tego 
powoluje sie chocby na popularnosc dziel Blake ' a, Swedenborga czy 
Dostojewskiego. 

Polski poeta podaje tei przyczyny tego stanu rzeczy . Pierwszq jest 
nieprzystawalnosc dawnych formul teologicznych i metafizycznych do 
mentalnosci wsp6lczesnej . "Op6r, jaki tomizm sprawia umyslowi, jest 
za duzy, tj. brak nam tego przekladu pojec na obrazy, bez kt6rego iadna 
skuteczna lektura nie moze sie powiesc." Sqd ten Milosz opiera po 
prostu na wlasnym odczuciu : "Skoro nieraz medytowalem nad tomiz
mem C... ) moge to stwierdzic doswiadczalnie." Autor Ziemi Ull"o 
wskazuje nastepnie na powiekszajqcy sie dystans miedzy wyobrazenia
mi religijnymi epok wczesniejszych i panujClcq wtedy wiedzq naukowq 
a wyobrazeniami religijnymi wiek6w p6iniejszych - epoki pooswiece
niowej - i ich wyobrazeniami naukowymi. 
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Wypieranie religii ze swiadomosci powodowane byto postvpem 
swiatopogl~du naukowego: "Decydowaty nie dyskursy, nie wywody 
i nawet nie wiara czy niewiara, tylko wyobrainia 0 wszechswiecie 
coraz bardziej urabiana przez swiatopogl~d naukowy" - uwaza Mitosz. 
Odpowiedzi~ na wycofywanie siv religii ortodoksyjnej ze swiadomoSci, 
na stopniowe odrealnienie swiata duchowego bytyby wizje poet6w 
- takich chocby jak Blake. Mitosz zdaje sobie sprawv, ze dla osoby 
religijnej niezbvdne jest przekonanie 0 wivzi t~cz~cej nasz swiat 
doczesny ze swiatem nadprzyrodzonym. Wiara w Opatrznosc, w jed
nego Pan a 'rzeczy widzialnych i niewidzialnych m6wi nam, ze istnieje 
przejScie mivdzy tym, co przemijalne, a wiecznosci~ i ze w tym, co 
widzimy, dotykamy, czujemy, ukryte s~ slady innego swiata. Jak jednak 
do niego dotrzec w sytuacji, gdy powszechne zdaje siv zwycivstwo 
swiatopoglqdu naukowego? Odpowiedi, jakiej udziela Mitosz, brzmi , 
jak mozna domniemywac: przez wyobrainiv poetyckq. 

Rozum musi stosowae siv do og6lnych praw natury, kt6re obowi~
zuj~ powszechnie i koniecznie. Tak wivc to, co orzekamy 0 cZvSci 
wszechswiata, odnosi siv do jego catoSci. Poniewaz dostvpna naszemu 
badaniu czvsc to po prostu zjawiska zmystowe wyrazane w stosunkach 
matematycznych (przy zatozeniu, i.e reJacje przyrodnicze daj~ siv 
przedstawic w kategoriach iJosciowych, ze s~ przeliczalne i jednorod
ne), to taka musi bye catosc wszechswiata. W dostvpnej cztowiekowi 
domenie rzeczywiste jest zatem to, co podlega uznanemu przez doczes
ny rozum kryterium weryfikacji: czyli zjawiska dostvpne zmystom. 
Skoro rozum jest niczym kot uganiaj~cy siv za wtasnym ogonem i poza 
zjawiska przestrzenno-materialne poprowadzie nie moze i skoro "wy
obrainia chrzescijanska bez jakiejs przestrzennosci nadawanej Niebu 
i Piektu nie mogta siv obejse" , to co rna poczqe cztowiek poszukujqcy 
szczvscia w wizji nowych niebios i nowej ziemi? Poniewaz rozum stat 
siv wrogiem wiary, cztowiekowi pozostato schronie siv w prywatnej 
wyobraini poetyckiej . "Dziatalnosc wyobraini (czyli natchnien Ducha 
SWivtego) jest przed-wiesci~, zapowiedzi q wyobraini oswobodzonej, 
poza ciatem fizycznym i poza Naturq, przez analogi v z aktem tw6r
czym, kt6ry jest, w znacznym stopniu, »wyjsciem z ciata«. Blake Niebo 
i Piekto Swedenborga traktowat dok!adnie tak jak Niebo i Piek!o 
Dantego, tzn . jako realne, d I ate g 0 ze wyobrazone." 

Przy wszystkich swoich zaletach opis Mi!osza rna jednak kilka wad 
zasadniczych. Twierdzenie, iz "cos jest realne dlatego, ze wyobrazo
ne", jest co najmniej dwuznaczne. A mianowicie sarna wyobrainia nie 
moze natozyc sobie zadnych granic. To, co wyobrainia sobie wysni, nie 
moze narzucae siv jako prawdziwe, a wivc obowiqzujqce dla wszyst
kich. Jest bye moze realne, ale tylko dla tego, kto sobie to cos 
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wyobrazil. Jesli wi~e zgadzamy si~, iz aby uznae dane wydarzenie za 
prawdziwe, trzeba miee jakies jego wyobrazenie, to jeszeze bardziej 
sluszne jest twierdzenie odmienne: nie, co jest ty Iko wyobrazone, nie 
moze sobie roScie prawa do realnosei. 

o czytelniku , jdli znasz natur~ rzeczy i jej wlasnoki i jeSJi masz sluszny poglqd 
dOlyczqcy duszy, zauwaiysz, ie wi~kszosc zwierzqt posiada wyobrazni~. ( ... ) Czlo
wiek nie r6zni sie tym od zwierzilt , ie posiada wyobrain i ~ ; dzialanie wyobrainl nie 
jest tym samym co dzialanie intelektu, ale jego odwrotnoSciq. Intelekl analizuje 
i rozdziela zloione czesci rzeczy, formuje ich idee abstrakcyjne. przedstawia je w ich 
prawdziwym ksztalcie, jak lei w ich relacjach przyczynowych ( .. . ). Wyobrainia ( ... ) 
Iqczy rzeczy. kt6re istniejq oddzielnie, zespala je ze sobq i przedstawia je wszystkie 
jako jedno cialo lub jednq sile w ciele. ( ... ) Wyobrainia w iaden spos6b nie moie 
otrzymac czystego niematerialnego obrazu przedmiotu , jakkolwiek abstrakcyjny ten 
obraz by nie by!. Stqd wyobrai nia nie moze dostarczyc iadnego testu dla realnosci 
rzeczy (Mojiesz Majmonides, Przewndnik b/qdzqcych). 

Dla mistrzow sredniowieeznej filozofii wyobraznia uzalezniona 
byla od organu cielesnego, od zmyslow. Przeeiwstawiali jq wi~e 
intelektowi, kt6ry - jako duehowy - dziala niezaleznie od tego, co 
jednostkowe i prywatne. Wyobraznia zamkni~ta jest na zawsze w swie
eie wrazen zmyslowyeh, do samyeh rzeezy doeiera tylko intelekt. 
Potrzebuje on wyobrazen, z nieh bowiem abstrahuje i one sqtworzywem 
dla jego dalszego dzialania, ale dotareie do prawdy bytu jest za
strzezone dla niego. 

Wydaje si~ zatem, ze Milosz, broniqe wyobrazni jako wladzy, kt6ra 
otwiera nas na swiat nadzmyslowy, posunql si~ za daleko. Poezynil zbyt 
wielkie ust~pstwa wobee swiatopoglqdu naukowego i utraeil opareie 
w rozumie. Tym samym niebezpieeznie przesunClI ow swiat nadzmys
lowy w dziedzin~ mitu, basni i uludy. Jesli wyobraznia zyska miejsee 
ponad rozumem, wtedy mi~dzy bajkCl 0 Kopeiuszku a opowieseiami 
Ewangelist6w, aniolami Biblii a dobrymi wr6Zkami nie b~dzie jakos
eiowej rozniey. Taka obrona, nawet jesli zaspokaja niejasne pragnienie 
tajemniezosei niektoryeh co bardziej wrazliwyeh dusz, odeina ezlowie
ka od ladu natury . Nie jest przypadkiem, co zresztq podkresla autor 
Ziemi Ulro, odrzueenie przez Blake ' a tradyeyjnyeh regul moralnose i 
ehrzeseijanskiej. Obrona nadprzyrodzonosei proponowana przez Milo
sza prowadzi nas raezej ku gnozie wiedzy 0 rzeezaeh nadzmyslowyeh, 
niz ku ehrzeseijanskiej wierze slowu objawionemu . 

Nie najmoeniejsze Sq r6wniez przytoezone przez Milosza dowody. 
Nie wiadomo, ezy wspomnianyeh przezen autorow mozna postawie 
w jednym szeregu (heretyekose Dostojewskiego, ezyJi naejonalistyezna 
i mesjanistyezna idea wielkorosyjska, miala zasadniezo innq rang~ niz 
gnostyekie wizje Blake'a). 

39 



PAWEL LISICKI 

Nie wiadomo tez, jak traktowae stwierdzenie, iz "dlugie medytacje 
Milosza nad tomizmem przekonaly go, ze opor, jaki stawia umyslowi 
ta filozofia, jest zbyt duzy". Bye moze tak jest w przypadku polskiego 
poety. To jednak troch~ za malo, by mogto bye uznane za argument. 

Pierwsze przybliienie: glos sumienia 

Milosz ma jednak niewqtpliwie racj~, gdy zauwaza, jakie trudnosci 
stwarza chrzescijaninowi wyobrazenie podstawowych prawd dotyczq
cych rzeczy nadprzyrodzonych. Przyjrzyjmy si~ tym trudnoSciom bli
zej . 

Z pewnosciq wielu katolikow nie moze sobie wyobrazie Trojcy 
Swi~tej inaczej niz jako trzech Bogow, a stworzenia niz jako prze
tworzenia zastanego juz materialu. Ale trzeba tu zauwazye pewnq 
kolejnose. Otoz nie istnienie Trojcy Swi~tej jest tym powodem, dla 
kt6rego przyjmujemy wiar~ w prawdziwose objawienia chrzescijan
skiego (chociaz doktryna ta jest specyficznie chrzescijanska). Podobnie 
nie twierdzenie 0 stworzeniu z nicosci jest tym, co przekonuje nas 
o slusznosci roszczenia Kosciola. Tym, co pierwsze, co dopiero poiniej 
domaga si~ uscisleti, jest wiara w istnienie istoty bezwzgl~dnie sprawie
dliwej, wiecznej i wszechmocnej. Wewn~trzny zmysl sumienia, ktory 
mowi nam z jednej strony 0 ludzkiej grzesznosci, z drugiej zas stawia 
wobec obiektywnego dobra i zla, prowadzi nas do obrazu S~dziego 
(Newman) . Dopiero potem, kiedy uswiadamiamy sobie porzqdek natu
ry : naSZq niemoc samozbawienia, wydanie pozqdliwoSciom , koniecz
nose przeblagania, przekonanie, iz zadna ludzka ofiara nie wystarczy 
nieskoticzenie swi~temu dawcy zycia, ktorego obrazilismy i zniewazy
lismy, dopiero wtedy wiese 0 tym, iz ow dawca zycia postal z miloSci 
do ludzi na swiat swego Syna, by ten stal si~ za nas doskonale niewinnq 
ofiar<i przeblagaln<i, nabiera sensu . 

Wif:cej nii diwi~k 

Jesli przez kolejne dni spotykam rozne osoby, ktore niezaleznie od 
siebie upieraj<i si~, iz spotkaly "Gagntu~", to uznam, ze "Gagntua" nie 
jest pustym diwi~kiem, ale kims realnym (0 ile wyklucz~ zbiorowq 
halucynacj~). Co wi~cej, okaze si~, ze ich opisy, mimo wszelkich 
drobnych roznic, b~d<i si~ w najistotniejszych punktach zgadzaly. 
"Gagntua", wywnioskuj~ z ich slow, potrafi dokonywae rzeczy prze
kraczaj<icych iudzkie, znane mi mozliwosci. Wciela si~ w rozne po
stacie ludzkie, ale zawsze cechuje go ta sama tagodnose. Przychodzi, 
kiedy chce, a zewn~trzne zabezpieczenia nie chroni<i przed nim . Nie
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kiedy jest tylko slyszalny, innym znowu razem zjawia siy w ciele. 
M6wi , ze jest opiekunem, udziela dobrych rad w zyciu, pomaga 
odkrywae, co sluszne. 

Przypusemy, ze widzy potrzeby takiego nauczyciela. Sam na naj
wazniejsze pytanie odpowiedziee nie potrafiy. Borykam siy z tym, czujy 
wlasnq slabose, chociaz zarazem cos wewnqtrz mi m6wi, ze nie jestem 
pozostawiony sobie. 

Jednobrzmiqce swiadectwo kilku os6b, do kt6rych zwykle mam 
zaufanie, wraz z moim nastawieniem wewn~trznym sprawiq, ze w mo
im swiecie pojawi si~ tajemnica "Gagntui" - nie rozszyfrowana 
jeszcze, ale juz mozliwa i zrozumiala, bo wyobraiona. 

Drugie przybliienie: wnioskowanie 

Podstawmy tu chrzescijanstwo z wiesciq 0 Jezusie i zobaczymy, ze 
zasada jego nauczania jest podobna. Syn Bozy dla chrzescijan bylby 
w przyblizeniu tym, kim dla mnie "Gagntua" od momentu, kiedy z jego 
dzialaniem lqcz~ okreSlone wyobrazenia . Kiedy czytam Ewangelie, 
zadne z opisywanych tam wydarzen nie sprawiajq mi klopotu z punktu 
widzenia wladzy wyobraini. . 

Na poczqtku Jezus wydaje si~ tylko czlowiekiem. Stopniowo jednak 
to przekonanie pod wptywem fakt6w - tego, co m6wi, co czyni i jak 
m6wi - ulega zmianie . Rozum przyjmuje, ze ten ktos, kto z cia!a jest 
czlowiekiem, jest tez Bogiem, poniewaz posiada to wszystko, co 
wedlug naszego przekonania przysluguje istocie najwyzszej. Po pierw
sze odnosi si~ do Niego, jak sqdzimy, wiele wczesniej napisanych 
proroctw - skoro B6g jako wieczny zna przysztose, nic dziwnego, ze 
przepowiedzial jq ustami swych poslanc6w. Jezus zna serca innych 
ludzi, potrafi przewidziee ich post~powanie, czyni dobrze, jest bezin
teresowny, okazuje slabszym litosc, wobec silnych jest odwazny i nie 
Iyka si~ m6wie, co mysli, nauk~ 0 tym, co siuszne, opiera na swoim 
autorytecie, a nie tylko na interpretacji odziedziczonego prawa, Jego 
moc przewyzsza wszystko, co zwykle przypisujemy czlowiekowi: 
chodzi po jeziorze, potrafi samym slowem doprowadzie do uschni~cia 
drzewa, przemienia wod~ w wino, uzdrawia nieuleczalnie chorych, 
ws!azesza zmadych. 

Posiada zatem te wszystkie cechy, kt6rych wsp6!wyst~powanie 

pozwala osobom przebywajqcym z Nim dostrzegae, ze majq do czynie
nia nie ze zwyklym smiertelnikiem, nie z prorokiem nawet, ale z Bo
giem czlowiekiem, Bogiem wcielonym. Uderza to jeszcze bardziej, gdy 
spojrzec na te nadprzyrodzone dzialania w swietle faktu, ze Sq one 
osadzone w tym, co ludzkie: Mistrz odczuwa niekiedy gl6d, jest 
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zm~czony, pragnle, cierpi, doznaje b6lu. Jego ludzki charakter tylko 
mocniej podkre§la boskosc. 0 ile dla wyobraini problemem jest 
abstrakcyjne przedstawienie jednego Boga i jednego czlowieka razem, 
poniewaz faktycznie Iqczy dwie nie dajqce si~ potqczyc idee: boskosci 
i czlowieczenstwa, 0 tyle nie sprawia jej zadnego problemu wyob
razenie sobie czlowieka, kt6ry uzdrawial chorych, nauczal ludzi, jak 
zyc, poszedl na smierc za grzechy innych i zmartwychwstal, aby tym, 
kt6rzy Mu uwierzq, otworzyc drog~ do Niewidzialnego i Nieprzyst~p
nego. 

Niemoznosc Iqczenia tych r6znych poj~c wynika z bl~u logicz
nego. Jesli ide~ boskoSci okreslimy najpierw jako zaprzeczenie i nie
skonczone wywyzszenie czlowieczenstwa (smiertelny - niesmiertelny, 
przygodny - konieczny, slaby - wszechmocny), to w zaden spos6b nie 
mozemy potem polqczyc tych idei razem. Jesli mamy do czynienia 
z "a" i "nie-a" (a to przeciez jest tylko przyblizenie pojmowanego 
abstrakcyjnie stosunku Boga do czlowieka), to nie mozemy wyobrazic 
sobie jakiejs syntezy "a" i " nie-a" . 

Fakty opisane w ksi~gach swi~tych przychodz,! oczywiScie wraz 
z interpretacj'!. Widziane S,! w swietle mojego nastawienia wewn~trz
nego - tego, co m6wi mi wewn~trzny glos sumienia 0 dobru . Musz~ 
I'!czyc r6zne czyny Jezusa raczej z objawieniem S~dziego , Milosier
nego Pana, kt6rego niejasny obraz wcze§niej posiadam, a nie dzielami 
poslanca Belzebuba (0 co go faktycznie oskarzali niekt6rzy). Rozu
miem przeciez, co znaczy slowo ofiara. Umiem odrMnic sytuacj~, 

w kt6rej mam czyste i nieczyste sumienie. Wiem, co to jest przeblagac 
kogos za to, co zrobilem zlego, i ze sam nie mog~ odpuScic sobie win. 
Rozumiem, czym jest milosc , tkliwosc, troska, strach, zaufanie. Tych 
wszystkich przekonan dostarcza mi zwykle ludzkie zycie. Dlatego 
kiedy slysz~, ze B6g jest Ojcem, kt6ry poslal swego Syna na smierc dla 
nas, to w wyobrazeniu sobie tego nie ma nic trudnego. To, ze B6g 
wczesniej Go zapowiedzial i przez niezwykle objawienie mocy por~ 
czyl przyjscie, tez jest jak najbardziej racjonalne. Ofiara Syna to dar dla 
ludzi , w j~zyku zatem trafiaj'!cym do ludzi musi zostac przekazany 
i potwierdzony. 

o ile zatem abstrakcyjnie mog~ miec klopoty z wyobrazeniem sobie 
Tr6jcy Swi~tej - to znaczy zawsze widziec trzech bog6w, a nie jednego 
- to nie stanowi dla mnie trudnosci przyj~cie, iz B6g Ojciec istnieje, ze 
jest stw6rc,! 5wiata, ze poslal na swiat swego Syna, a ten nie pozostawil 
ludzi samych sobie, tylko dal im Ducha - Pocieszyciela. 

Podobnie jest ze zmartwychwstaniem. Wi em tylko, ze trzy dni po 
smierci Jezusa Jego zwloki , kt6re lezaly w grobie, zostaly wskrzeszone. 
Nie s,!dz~, zeby ten fakt stanowil jakikolwiek problem dla wyobraini. 
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Jest ona przygotowana do przyjecia go prostym doswiadczeniem ludzi, 
ktorzy budzq sie ze snu. Oczywiscie wypadek zmartwychwstalego jest 
szczegolny, ale ta szczegolnosc jest dodatkiem do tego, co zwykle. 
Szczegolnosc polega na tym, ze Jezus powstal z martwych juz w prze
mienionym ciele, ze nie ograniczala Go przestrzen, ze to cialo chwaleb
ne nastepnie odeszlo do nieba itd. U podstaw jednak tych wszystkich 
sqdow i zwiQzanych z nimi wyobrazen wniebowstqpienia, przejscia 
przez zamkniete drzwi tkwi oparte na zmyslowym doswiadczeniu 
swiadectwo ludzi, ze patrzyli i dotykali tego, ktory zmarl, w swoim 
ciele ozyl i wyszedl z grobu. Jak to badam? Dokladnie tak, jak gdybym 
chcial sie dowiedziec, czy w Sydney rzeczywiscie spadl snieg. Przypus
cmy, ze niezbyt wierze mediom. Dzwonie do tego rruasta i pytam. 
Podobnie jest w sprawie Jezusa zwracam sie do swiadkow . Moja 
wyobrainia czytelnika tych historii podqza zawsze za swiadectwami 
zmysl6w pierwszych obserwatorow. 

Ostatnio coraz czesciej probuje sie nazywac fakty religijne innym 
rodzajem fakt6w , tak jakby miedzy rzeczywistoSciq a nierzeczywistos
ciq bylo cos trzeciego: rzeczywistosc wiary, symboliczna czy jak jq 
chcemy nazwac. Pr6by te wynikajq, jak mi sie wydaje, po prostu 
z uznania dla roszczenia swiatopoglqdu naukowego. Skoro Jezus nie 
mogl zmartwychwstac, bo tak wynika z naszego stanu wiedzy, a apos
tolowie utrzymujq, i.e Go widzieli, to znaczy, i.e albo klamiq (iak chcQ 
ateisci), albo doznali wizji (iak tego chcq niekt6rzy wspotczesni filozo
fowie). Ba, ale jesJi zmartwychwstanie dokonalo sie tylko w wierze, 
a wiec w swiadomosci, a nie realnie, apostolowie pozostajQ klamcami. 
Mowiq 0 czyms. czego nie widzieli, i co - jak utrzymujq - jest 
prawdziwe. Powiedzmy. ze moj znajomy z Sydney wychyJi sie z okna 
przebudzony moim telefonem i powie mi : czuje, i.e jest okropnie 
zimno. a ulice i domy przykrywa warstwa czegos bialego. jakby puchu. 
Wtedy bede mial prawo uwierzye, ze w Sydney spadl snieg. Podobnie, 
chociaz sam nie bylem obecny przy opisanych w Ewangelii wydarze
niach, mam prawo widziee w nich sprawozdania: ciala Jezusa nie bylo 
trzeciego dnia w grobie, spotkanie z Nim potwierdzily liczne osoby, 
zarowno Jego dotychczasowi uczniowie, jak i przeciwnicy (Pawel). 
Jesli odrzucie przypuszczenie zbiorowej halucynacji albo zlej woli, 
moge uznae, ze swiadectwo pierwszych uczniow jest wiarygodne. 

Inaczej mowiqc, walke z roszczeniem rozumu moi.na wygrae na 
glownym froncie . Schodzie z linii ciosu, chowac sie za jakies zmart
wychwstanie w wierze lub fakty symboliczne to wprowadzac trzeci 
rodzaj by tow , ktory jednak zawsze okaze sie drugim : a mianowicie 
majakami (np. bohaterkq Swiata ZoJii Gaardera, ktora przeniosla sie do 
swiata fikcji wraz z sierotkq Marysiq i siedmioma krasnoJudkami). 
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Dogmatyzm racjonalizmu 

K!opoty wiary z wyobraini q wynikajq zatem z fa!szywego dog
matyzmu: przyj~cia naszego zwyktego doswiadczenia fakt6w i ich 
zwiqzk6w za niepodwazalny. Wierze nie wystarczy wyobrazenie, iz 
poza faktami zmystowymi Sq inne - ona domaga si~ sqdu, ii. poza tym, 
co zmys!owe, istnieje obiektywna rzeczywistosc duchowa. Jestesmy 
przekonani , ze wszyscy ludzie Sq smiertelni, poniewaz nie znamy 
czlowieka, kt6ry by przezy! dwiescie lub wi~cej lat. Jestesmy przeko
nani, ze nasze cia!o rozpada si~ pod wp!ywem czasu albo przemienia 
w popi6!, jesli zostanie spalone. Ale czy to pozwala nam twierdzic , ze 
zmartwychwstanie jest niemozliwe alba ze kazdy cz!owiek musi 
umrzec? Gdyby nie doswiadczenie, nie by!oby dla nas nic bardziej 
absurdalnego jak przyj~cie, ze z matego bezbarwnego ziarna wyrasta 
kolorowy kwiat. Przypuscmy, ze pierwszy raz w zyciu wychodzimy ze 
sztucznego swiata i ktos pokazuje nam i.o!qdi, a nast~pnie tysiqcietni 
dqb . Czy b~dziemy sklonni uwierzyc, i.e dqb jest rozwini~tym zol~
dziem? Co broni zatem przyjqc, ii. po smierci odzyskamy cia!a? Jak 
mozna absolutyzowac ten wqski wycinek doczesnego swiata rzeczywis
tego, do kt6rego mamy dost~p! Nasze wnioskowanie w sprawie umie
ralnosci zawsze si~ sprawdza!o, jaki jednak mamy pow6d, by twierdzic, 
ze b~dzie si~ sprawdza!o w nieskonczonosc? To jest w!asnie zasadq 
naszego myslenia, a nie jego koniecznym wnioskiem. 

Przezwyci~i.yc racjonalizm, kt6ry spycha wiar~ jedynie w dziedzin~ 
fantasmagori i, moi.na zatem nie tyle odrzucajqc intelekt, gdyi. wtedy 
trzeba si~ pozegnac z rzeczywistosci q, ile wyznaczajqc gran ice prawo
mocnosci jego orzeczen. 

Wyobrainia wyzwolona 

Odrzucenie roszczenia swiatopoglqdu naukowego otwiera drog~ do 
wiary w istnienie Boga, z kt6rym wieczne przebywanie jest radosciq 
najwi~kszq . To w!asnie moi.e nam przedstawic wyobrainia. Nie rna tu 
nic niemozliwego: ujmujemy Niebo jako cos przestrzennego, chociaz 
zdajemy sobie spraw~, ze jest to jedynie przyblizenie. Widz~, i.e nie 
b~d~ tam sam, i.e odnajd~ zmarlych bliskieh, ze zdob~d~ tam to, czego 
zawsze brakowa!o. mi w tym i.yciu : spok6j , brak trosk, radosne ob
cowanie z Ojcem. 1m bardziej konkretne i cielesne jest to wyobrazenie, 
tym lepiej. 

Weimy chocby Boga-Stw6re~ z obrazu Michala Aniola. Widzimy 
czlowieka dostojnego , majestatycznego. Jego wiek jest r~kojmiq tych 
cech, Jego doskonale proporcjonalne cia!o i moe pokazujq, i.e starosc 
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jest godnosciq. Od tego obrazu mozna zawsze zaczqc w~dr6wk~, 

a nast~pnie w drodze refleksji wyzbywac si~ obraz6w i ograniczen 
zmyslowych - wyrazu jego twarzy, siwych wlos6w, ksztaltnosci ciala 
- i zmierzac ku spotkaniu z zywym Panem $wiata. Z pewnosciq B6g, 
do kt6rego dqze, nieskonczenie przewyzsza obraz Michala Aniola. 
A jednak ten obraz jest punktem wyjscia. W koncu nie jest przypad
kiem, ze wlasnie majestatycznosc, moc, szlachetnosc i piekno Iqczq si~ 
ze Stworzycielem, ze Michal Aniol nie pokazal Boga jako skurczonego 
staruszka i przygniecionego, trzeSqcego si~ ze strachu przed smierciq 
a 0 sploszonym spojrzeniu wyrzutami sumienia. 

W swojej drodze do Boga zaczynam zatem od wyobrazen jak 
najprostszych, pochodzqcych ze swiata zwyklych fakt6w. Stala reflek
sja nad nimi pozwala mi przekroczyc owe wyobrazenia i docierac do 
niematerialnego, niezmyslowego i bezczasowego oglqdu. Ale prze
kroczenie nie jest zniesieniem: jest dopelnieniem. Jest dosiegnieciem 
korzenia, czyli - ostatecznie - dotarciem do podstawy bytu. 

Pawel Lisicki 

PAWEI:.. LlSICKJ, ur. 1966. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dzien
nikarz "Rzeczypospolitej". Wydal: Nie-Iudzki B(ig (1995). Publikowal m.in. 
w "Znaku" , "Res Publice", "Oebacie", "Wi~zi", "Frondzie". 
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Lukasz Trzcinski 

Jeteli okreslimy wyobrainit: jako aktywnq zdolnosc tworzenia 
z wrazen i mysli wielowymiarowych obraz6w rzeczywistego lub niere
alnego swiata, to okaze sit:, ze gran ice rzeczywistosci, w kt6rej sit: 
znajdujemy, Sq granicami naszej wyobraini. Co prawda dzisiaj, kiedy 
srodki masowego przekazu chcq jej sztucznie udzielac i ksztaHowae jq 
zgodnie z wymogarni globalnego spoleczenstwa, nie wiemy, czy jq 
jeszcze, jako wlasnq, posiadamy . Przekonujemy sit: jednak nieustannie, 
ze bez tej autentycznej i kreatywnej zdolnosci nie mozna zye - a cho
ciat niekt6rym sit: to udaje w skali jednostkowej, to taki brak w wy
miarze gatunku lub narodu prowadzi do katastrofy. Niewqtpliwie 
mozemy dose latwo okreslie znaczenie wyobraini dla naszego codzien
nego zycia, dla postt:pu naukowego i cywilizacyjnego. Jut przy pobiez
nej analizie u5wiadamiamy sobie na og6t, te motemy konstruowae 
w umysle i abstrakcyjnie modelowac bardziej lub mniej mozliwe 

46 



REZYGNACJA Z WYOBRAZNI JAKO W ARUNEK AUfENTYCZNoSO roZNANIA RELIGUNEGO 

swiaty, niemniej jednak z reguly nie mozemy wykroczyc w tej dzialal
nosci poza zbi6r czesci, z jakich Sq stworzone - jest tak jak w starym 
przykladzie 0 Pegazie, zmontowanym z konskiego tulowia i ptasich 
skrzydel. 0 takim zasadniczym ograniczeniu m6wiq nam nieustannie 
powiesci i filmy science fiction, powolane przeciez do udowodnienia 
nieograniczonosci wyobraini, ale nie wykraczajqce w swej formie 
i tresci poza to, co mozemy ulozyc ze znanych nam juz wczesniej 
element6w. Zauwazmy przy tym, ze nie widzimy swiata jako takiego 
- doswiadczamy zawsze c z ego s i z tych czesciowych doswiadczen 
konstruujemy wyobrazenie swiata. Aby powiedziec "swiat" w6wczas, 
kiedy jego pojecie lub wyobrazenie w danym momencie nie jest 
bezposrednim przedmiotem naszego poznania, musimy uruchomic wy
obrainie, kt6ra doda do naszego doswiadczenia pewnego rodzaju "tlo", 
kt6re bedzie wtedy naszym "swiatem".1 Nie jest jednak dobrze, gdy 
wyobrazenie swiata traktujemy jako samq rzeczywistosc, gdyz jest to 
pierwszy krok do zniewolenia naszymi wyobrazeniami. Czym jednak 
jest wyobrainia religijna i jakie Sq jej aspekty - to 0 wiele trudniejszy 
problem. 

Badania religioznawcze podpowiadajq nam, ze zagadnienie wyobrai
ni lqczy sie z reguly z zagadnieniem antropologicznie rozumianego mitu: 
opisywanego przez etnologie, jak i tego, kt6rym zajmuje sie teologia. 
Jak stwierdzil Mircea Eliade, mity chcq m6wic z reguly jedynie 0 tym, 
co jest nap raw d e rzeczywiste, 0 tym, co sie fa k t Y c z n i e wydarzy
10. Dlatego przede wszystkim opisujq stan pierwotny, in illo tempore, 
na (w) poczqtku, to, co be z w q t pie n i a zaistnialo w pierwotnym 
akcie kreacji, kt6ry stal sie tym samym archetypem wszystkich rzeczy 
i dzialan tworzqcych swiat. Opisujq tez najwazniejsze zdarzenia okres
lonej historii zbawienia oraz "gesty" kulturowych bohater6w i postaci 
mesjanskich, kt6rych nasladowanie lub wiara w kt6rych prowadzi do 
wyzwolenia. Niejednokrotnie narracje rozwinietych religii mozemy 
uznac za opowiesci mityczne, rozumiejqc przez to, iz ich zasadniczy 
symboliczny rdzen, zgodnie z przekonaniem wyznawc6w, "zakorzenia 
sie" w samej Rzeczywistosci. Przyjrzyjmy sie, jak wyglqda ten problem 
w odniesieniu do religii, czy wyobraznia religijna jest czyms specyficz
nym, czy posiada ona jakqs okreslonq funkcje odrebnq od tej, jaka 

Do tych wyobraianych sobie swiat6w przynalei.y oczywiscie odpowiedni na~tr6j, uczucia 
i w.spomnienia. nakladaj'lCe si, na caly obraz, wsp61grajq z tym doznania r6inych zmysl6w, 
dochodzq okreslenia i poj,cia - i nie byloby czlowieka w jego specyfice gatunkowej, gdyby nie 
projektowal i nie realizowal takich mOi.liwych sytuacji i "swiat6w". Oczywiscie wyobrainia rna 
dobre i zle strony, moi.emy tworzyc przy jej pomocy niebo, chot najcz,sciej realizujemy cos, co 
przypomina pieklo. Naturalnie najciekawszy jest przypadek wyobmzni zaskakujl\cej, polqczenia 
element6w, jakiego si, nie spodziewamy - z reguly w ten spos6b dokonuje si, post,p w nauce, 
zwlaszcza gdy chodzi 0 wprowadzenie nowego paradygmatu. 
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charakterystyczna jest dla zwyklego zycia pvdzonego w sferze pro/a
num? Czy jej polem moze bye przedmiot metafizyki, teoJogii i mistyki? 
Innymi slowy, czy przy jej pomocy mozemy zbadae lub odkryt, czym 
jest by t j a k 0 by t, a ona sarna w istotny sposob pomag a nam udzielie 
odpowiedzi na pytanie "dlaczego istnieje raczej cos niz nic?" Zauwaz
my przy tym, ze te metafizyczne problemy majq swoje teologiczne 
rozwinivcie. Nie wystarczy wskazac na filozoficznq racjv dostatecznq 
istnienia zjawiskowego i przemijalnego swiata, trzeba jeszcze pokazac, 
jak taki swiat rna siv do tego, co nap raw d v jest i czym jest to "Cos" . 

Mozna powiedziee, ze to, co odnosilo siv do sfery mitu, stosuje siv 
tez do istoty religii - nie chce ona zajmowac siv pozornym byciem, 
czyms "oddalonym" od irodla istnienia i jest tak w przypadku kazdej 
religii, nie wspominajqc 0 mistycyzmie. Wszystkie systemy religijne 
zgadzajq siv takze z tym, ze dramat czlowieka polega mivdzy innymi 
na tym, ze nie zyje on w "prawdziwej" rzeczywistosci . W tym 
kontekscie wydaje siv, ze to, co stanowi is tot v religii, lezy poza 
granicami wyobraini, zas to, co rna prowadzic czlowieka do niej ze 
sfery pro/anum, potrzebuje jej w najwyzszym stopniu, a ta dwoistosc 
jest nie do przezwycivzenia. Iezeli chodzi 0 pierwszq kwestiv, to 
zauwazmy, ze nie mozna sobie wyobrazic czystej transcendencji, bo 
jest ona tylko wtedy sobq, gdy jest "poza" . Ale z drugiej strony, jedynie 
potvi.na wyobrainia moze budowac intuicjv tego, co jest "poza", i na 
nie w s k a z y wac; nigdy nie rozwiklamy zagadki symbolicznej prze
strzeni "zorientowanej" wzglvdem czystej zasady istnienia, bez za
przvgnivcia do tego calej mozliwej do wykorzystania wyobraini. Gdy 
podejmujemy siv tego zadania, czynimy to po to, by dojsc do jej granic, 
gdyz tam dopiero mozemy przeczuc, jaka jest natura egzystencji . 

Iezeli chodzi 0 problem niemoznosci uchwycenia przy pomocy 
wyobraini istoty rzeczywistosci, to napotkamy skrajnie rozne inter
pretacje dotyczqce tego, czym ta p raw d z i wa rzeczywistose jest 
i j a k mozna w niej zyc. Na przyklad dla buddysty praktykujqcego 
hinajanv bvdzie to osiqgnivcie stanu "bezjainiowosci"(anatta) , w ma
hajanie rzeczywistosci q jest "natura Buddy"(tathata), nieodlqczna od 
istotnej, "pozaosobowej" natury czlowieka, do ktorej dostvp jest moz
liwy po usunivciu wszystkich zaslon niewiedzy i emocjonalnosci . Dla 
hinduisty zas (wedantysty), uznajqcego pewien rodzaj tozsamosci istot
nej podmiotowosci ludzkiej, czyli atmana, oraz ostatecznego, absolut
nego podmiotu wszechswiata, czyli brahmana, rzeczywistosciq bvdzie 
doswiadczenie ich jednej natury. Dla sufiego z kolei, zgodnie z dokt
rynq "jedynosci istnienia", jest to odczucie jedynej boskiej Rzeczywis
tosci, w stosunku do ktorej rzeczywistosc ludzka nie jest w ogole 
rzeczywistoSciq. 
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Uczy nas zas przede wszystkim 0 tym historia "Ojca wiary", 
Abrahama. Jak pisze Kierkegaard, Abraham nie m6gl sobie w zaden 
spos6b wyobrazic paradoksalnego stanu, do kt6rego zmierzal wypel
niajqc boskie przykazanie; w jaki spos6b zlozony w calopalnej ofierze 
Izaak moze dalej zyc? - przeciez B6g nie moze zaprzeczyc samemu 
sobie, skladajqc dwie sprzeczne obietnice. Jak pisze Kierkegaard 
- u Boga jest wszystko mozliwe, B6g (w jednym ze swych aspekt6w) 
jest "czystq mozliwoSciq". Abraham uwierzyl, ze to, co moze uczynic 
B6g, przekracza wszelkie granice wyobraini, uwierzyl, ze boska inter
wencja w swiat nie musi stosowac siC; do jakichkolwiek praw, bowiem 
ich Stw6rca im nie podlega. B6g Abrahama r6zni siC; od innych bog6w, 
kt6rzy nie mogq powiedziee 0 sobie, tak jak On Mojzeszowi: "JHVH" 
i tym samym objawic, ze znajduje siC; poza tym wszystkim, co z tego 
,,Jestem" czerpie wlasne istnienie. Znajduje siC; wic;c w radykalny 
spos6b poza wszelkimi zdolnosciami pojc;cia i uchwycenia przez to, co 
zostalo stworzone. Dodajmy, ze w tej sytuacji jedynq mozliwosciq 
"dotknic;cia" transcendencji staje siC; laska, chociaz dziala ona z reguly 
w sferze paradoksu. 

Nie mozna wic;c sic;gnqc do boskiej istoty przy pomocy wyobrazen. 
Z drugiej strony, sytuacja p r z e jaw i e n i a siC; transcendencji jest 
z reguly sytuacjq, kt6ra, chociaz daje znac 0 tym, co przekracza swiat 
pro/anum, uzywa do tego srodk6w z tego swiata . Staj1t siC; one 
symbolami tego, co "poza" . Specyfika religijnego symbolu jest przy 
tym taka, ze chce on w jak najwyzszym stopniu wyrazic SWq tresc, 
otwierajqc w swym wnc;trzu nieskonczonq perspektywc; sens6w. Jest to 
podobne do struktury Jungowskich archetyp6w: jak uwazal autor psy
chologii analitycznej, symboliczna warstwa archetypu nigdy nie wy
czerpie jego istotnej tresci . W konsekwencji granica mic;dzy tym, co 
mozna wyobrazic sobie w sferze religii , a tym, co s iC; temu wymyka, 
jest granicq anaJogicznq do okresJajqcej r6znice pomic;dzy przejawio
nym a nie przejawionym, m6wiqc jc;zykiem sw. Tomasza: okreslonym 
bytem a tym, co jest czystym aktem istnienia, lub (tym razem sic;gajqc 
do sw. Augustyna) mic;dzy czasem i wiecznosci q. Pomimo takiego 
ograniczenia sytuacja umozliwiajqca przejaw hierofanii i ujrzenie zna
czenia symboli jest nieslychanie wazna, bowiem stanowi drogC; do 
prawdziwego przezycia religijnego, do doswiadczenia tremendum i nu
minosum. Czlowiek bez wyobraini jest czlowiekiem "zagubionym" , 
bez "drogi" - a takie, co nieslychanie istotne, kiedy jest pozbawiony 
wyobraini , nie ma siC; czego po z b Y c - nie jest zdolny do dokonania 
jednego z najwazniejszych akt6w religijnych i mistycznych, obce jest 
mu wyrzeczenie i mistyczne "ogolocenie" . Zauwazmy, ze z psycho
logicznego punktu widzenia czlowiek z reguly zyje w wyobrazonym 
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przez siebie swiecie, okreslonym nadziejct i l~kami. Jest przywictzany 
do tego swiata, bowiem okresla on jego tozsamosc i daje poczucie 
bezpieczenstwa. Wyrzeczenie sie tego wszystkiego dla zasady istnienia, 
dla transcendencji, dla tego, co w istocie jest niezrozumiale i niepoj~te, 
stanowi nieslychanie trudny akt ofiary. Postawa biorctca pod uwage 
mozliwosc takiego wyrzeczenia jest jednak konieczna, jezeli chcemy 
m6wic 0 prawdziwym zyciu religijnym, a ludzie, kt6rzy byli do tego 
zdolni, stali sie swi~tymi. 

Jak wspomnielismy, opisana powyzej kwestia potrzeby wyobraini 
nie jest jednoznaczna - wyrzeczenie i kenoza stanowict jeden z jej 
biegun6w, drugim jest uczczenie. Czlowiek religijny uzywa wyobraini 
w konkretnych religijnych aktach. Kiedy Jakub mial sen 0 drabinie 
si~gajctcej nieba, po obudzeniu namascil kamien, na kt6rym wczesniej 
zlozyl we snie glowe. Nazwal to miejsce "strasznym" domem Bozym 
i obiecal odtctd skladac na nim ofiare. Mojzesz po spotkaniu z Bogiem 
w obloku na Synaju oglosil Prawo i ustanowil dokladnie okreslony kult. 
Czlowiek stosujctcy sie do Prawa i oddajctcy czesc Prawodawcy zyje 
wsr6d reJigijnych wyobrazen, kt6re maj'l sprawic, by coraz dobitniej 
doswiadczal ich tresci. Jezeli poddamy analizie r6Znorakie kulty w wie
rzeniach i religiach, odsloni si~ przed nami bogaty swiat wyobrazen. 
W kazdym systemie pelnict one SW'l niezbywaln'l funkcj~ ukazywania 
tego, co istotne. Zanim dojdzie do aktu wyrzeczenia, to, czego sie 
nalezy wyrzec, ' powinno osictgn'lc doskonal'l form~, podobnie jak 
w przypadku, kiedy dajemy jalmuzn~, nie powinnismy traktowac 
potrzebuj'lcego jak kosz na smieci, poniewaz to, co dajemy, nie bedzie 
prawdziwym darem. 

Religie m6wi'l 0 wyobraini w r6Znych aspektach. Trzeba przede 
wszystkim oddzielic zagadnienie boskiej wyobraini od kwestii natury 
wyobraini czlowieka postawionego wobec dialektyki sacrum i pro/a
num. Podajmy kilka przyklad6w tej pierwszej sytuacji odnoszqcej sie 
do wyobraini jako aspektu boskiej tw6rczosci i "zycia". W hinduizmie, 
a odnieSc to mozna do wielu jego rodzaj6w, swiat pojmowany jest jako 
boskie wyobrazenie (viknlpa) . B6g, b~d'lcy wladect iluzji (majin) tak jak 
czarodziej tworzy swiaty, kt6re, choc same w sobie nie S'l rzeczywiste, 
wskazywac jednak mogq na swego Tw6rce. Niedaleko od tego sytuuje 
si~ buddyzm, zwlaszcza mahajanistyczny (por. np. sutre Lalita Wis
tara), uznajctcy caly swiat za wynik gry wyobraini, co prawda nie 
boskiej, lecz nalez'lcej do wszystkich czuj'lcych istot. Nie znaczy to, ze 
powyzsze doktryny neguj'l istnienie swiata, raczej twierdzct, Ze w sto
sunku do tego, co one uwazaj'l za rzeczywiste (atman, brahman, natura 
umyslu) i w ostatecznosci podmiotowe (choc niekiedy nieosobowe), 
cala zjawiskowosc (resp. swiat) ma takq dokladnie nature jak wyob
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raienie. Na terenie indyjskim znajdziemy tei w<ttek kosmicznej gry 
(lila), bedqcej formq stw6rczej zabawy Boga. Moina zauwaiye ze 
zdziwieniem, ie filozoficzne pogl<tdy takich autorytet6w, jak sw. 
Augustyn czy sw. Tomasz nie s<t, wbrew pozorom, tak bardzo odlegle 
w kwestii wyobrazni od powyiej zaznaczonych. Idee lub mysli Boga Sq 
przeciei wzorcem dla swiata i jego wyobraieniem - nie moie bye 
inaczej , skoro Tw6rca dziala zgodnie z jakims "planem". Sam swiat nie 
jest oczywiscie w tym przypadku jedynie wyobraieniem, czy to w in
dyjskim, czy w Schopenhauerowskim lub Berkeleyowskim sensie, ale 
przeciei poprzez te wyobraznie jest zaposredniczony i naleiy sie 
zastanowie, czy nie jest ona bytowo "mocniejsza" od niego samego. 
Problem boskiej wyobrazni jest tei wainy w islamie, a szczeg6lnie 
w jego mistycznym, sufickim nurcie, kt6ry rozwija doktryne m6wi<tC£t 
o tym, ie swiat jest tajemniczym lustrzanym odbiciem niepojetego 
boskiego istnienia. 

Jeieli zas chodzi 0 jej ludzki wymiar, to pojawia sie problem, czy 
od czlowieka religijnego wymaga sie wyobrazni w tym stopniu, ieby 
stanowila nieodl<tczny warunek jego wiary? Chociai religie na og6l nie 
stawiajq ostro tego wymogu , nie moiemy go w slabszej formie wy
kluczye - zachodzi pytanie, jak czlowiek, kt6ry chce uchodzie za 
religijnego, m6glby nim bye bez posiadania wyobraienia jakiegos 
innego swiata i bez minimalnego chociaiby odczucia transcendencji? 
Wyobraienie innego swiata poci<tga za sob<t przekonanie, ie istnieje 
cos, co w konieczny spos6b musi dopetnic swiat, w kt6rym iyjemy, nie 
tylko w sferze ontologii czy metafizyki, ale przede wszystkim w od
niesieniu do poczucia sprawiedliwosci, czyli nagrody lub kary bedqcych 
konsekwencjq czyn6w kwalifikowanych w stosunku do prawa moral
nego (wszystko jedno czy rozumianego jako naturalne czy tei jako 
stanowione). Dla dojrzalej j glebokiej wiary konieczne jest oczywiscie 
wyobraienie sobie, ie istnieje jakas inna Rzeczywistose. Jaka ma bye 
ta wyobrainia, czy wystarcza, ie w og61e jest "jakas"? Religie nie 
poprzestaj<t przeciez na minimalnych postulatach, w mysl zasady 
"b<tdzcie doskonali, jak jest wasz Ojciec Niebieski" ukazujq jakis ideal 
trudny do osi<tgniecia, niemniej bed<tcy celem dqienia czlowieka religij
nego. Czlowiek religijny posiada zawsze cel, a sfera cel6w religijnych 
naleiy w pierwszym rzedzie do sfery wyobrazni. 

Drogq proponowanq przez religie jest na og6l transformacja czlo
wieka. Stary czlowiek grzechu musi umrzee, aby m6gl sie narodzie 
czlowiek nowy, w czym istotnq role odgrywa wyobraznia. Na og6l 
postulatem system6w religijnych jest jej przemiana lub wyrzeczenie sie 
jej. Przykladem tego pierwszego niech bedzie stanowisko al Gazalego 
przedstawione w Niszy swiatel. Pisze on, ie wyobrainia, bed<tca 
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zdolnosciq umieszczonq w hierarchii ludzkich zdolnosci mi~dzy pO
znaniem zmyslowym i intelektualnym, sama pochodzi z "nizszego 
swiata" (swiata materialnego), lecz moze stac si~ czyms, co ujawni 
wyzsze swiatlo, plynqce ostatecznie od samego Zr6dla. Aby tak si~ 
stalo, musi si~ ona stac "przezroczysta". Al Gazali por6wnuje jq do 
zwyklego szkla, kt6re oczyszczone, przybiera forme podobnq do nie
materialnej przestrzeni i dlatego moze przepuscic przez siebie i odbic 
pochodzqce z "wyzszego swiata" czyste swiatla Intelektu.2 Proces jej 
przeksztakenia wymaga niezwyklej aktywnosci, natomiast w momen
cie, kiedy ma ona ukazac wyzsze swiatio, pozostaje bierna. 

Orugq moi.liwosciq w stosunku do wyobraini jest jej wyrzeczenie 
sie. Jest to charakterystyczne szczeg6lnie dla mistyki, i to takiej, 
w kt6rej apofatycznosc zwiazana jest z praktycznymi cwiczeniami 
umyslu i ciala w systematycznych pr6bach zblizenia sie do tego, co 
ostateczne. Podajmy kilka przyklad6w. Tradycja indyjska zwiqzana 
z podstawowymi tekstami metafizycznymi, czyli Upaniszadami, ukazu
je stosowanq w wielu p6iniejszych systemach radykalnq droge negacji. 
Ma ona zastosowanie w poszukiwaniach atmana, czyli najglt;bszej 
podmiotowosci czlowieka wsp6fistotnej z najglt;bszq natura wszech
swiata. Przy kazdej pr6bie utozsamienia sie z czymkolwiek okreslonym 
Upaniszady m6wiq "nie to, nie to", uzurpacj<l okazuje sie identyfikacja 
z cialem, myslami, wyobrazeniami, marzeniami sennymi i podmiotem 
glebokiego snu. Oopiero na koncu tej drogi moze llkazac sie to, co 
rzeczywiste, w tak zwanym "czwartym stanie" przekraczajqce wszyst
ko, co mozemy sobie wyobrazic . 

Zgodnie z buddyjsk<t filozofiq "srodkowej drogi" wszelkie wyob
razenia i poj~cia "zestalajq" swiat w okreslone rzeczy, "sllbstan
cjalizuj<t" go i w ten spos6b nie pozwalajq llchwycic jego wlasciwej, 
"plynnej" i pozbawionej substancji naWry. Najwyzszq formq buddyj
skiej praktyki jest medytacja, w kt6rej adept nie koncentruje sie na 
zadnej formie. W przypadku zas gdy medytuje sie nad bardzo skom
plikowanymi formami (czego przykladem Sq medytacje buddyzmu 
tybetanskiego), po fazie tzw. "blldowania" przychodzi zawsze faza 
"rozpllszczenia", kiedy wszystkie formy zanikajq w pllstce. 

Siegnijmy do przyklad6w chrzescijanskich. W tradycji hezychas
tycznej, czerpiqcej obficie z mysli Ojc6w Pllstyni, stan hezychii, czyli 
monastycznego spokoju, widziany jest jako ukoronowanie drogi wy
rzeczenia, takze wyrzeczenia sie calego, wyobrazanego sobie w natural
nym nastawieniu swiata. Pierwszym etapem mistycznej drogi jest 

o Symbolika szkla rna swe scisle odniesienie do ,.duchowej a!chemii " sufizmu. chociaz 
mot.na ill znaleiC w wielu pozaislamskich syslemach alchemicznych. 
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afirmacja swiata i jego poznanie jako dzieta Stw6rcy. Po nim nastepuje 
stadium poznania ludzkiego ducha i wykroczenie poza wszelkie pojecia 
i wyobrazenia. U kapadockiego Ojca, Grzegorza z Nyssy, ostatecznym 
celem jest mistyczna "noc". Hezychasci tez idq drogq negacji, chociaz 
ostatecznym ich celem nie jest "noc" Grzegorza, lecz mistyczne 
doswiadczenie boskiego, bezforemnego Swiatla. 

Sw. Jan od Krzyza w swej Drodze no Gore Karmel m6wi 0 r6znych 
rodzajach "nocy", podczas kt6rych zanikajq naturalne zdolnosci po
znawcze, tak by moglo sie objawie poznanie pochodzqce bezposrednio 
od Ducha SWietego. Aby dojse do wyzszego od medytacji stanu 
kontempiacji, mistyk musi oczyscie rozum, pamiee i wole, a petne 
oczyszczenie wymaga, aby swiadomose odcieta sie od wszelkich du
chowych d6br. J Propozycja sw. Jana jest niewqtpiiwie postuiatem 
maksymalnego wyrzeczenia, "utracenia swiata". 

Co charakterystyczne, wszyscy reprezentanci powyzszych tradycji 
nie negujq samej wyobrazni, uznajq natomiast, ze moze bye ona jedynie 
Sciezkq prowadzqCi! do tego, co stanowi ostateczny cel cztowieka. Tym 
samym potwierdza sie nasza teza, ze to, co jest naprawde rzeczywiste, 
lezy poza granicami wyobrazni, zas to, co do tego prowadzi, wymaga 
jej w najwyzszym stopniu. 

LUKASZ TRZCINSKI, ur. 1947, prof. dr hab., praeuje w Instytueie Filozofii UJ 
w Praeowni Filozofii Wsehodu. Publikowal w "Tekstaeh", "Studia Reiigiologica", 
"Kwarlainiku Filozofieznym". Wyda!: (wraz z J. Swolkien) Wprmvadzenie do 
eln%gii religii (ez. [ J987 i cz. II 1990), Zagadl1ienie reinkarnacji w wybranych 
tradycjach bwidyzJnu (1992). 
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NOWOSC WYDA WNICTWA 

Seria Teologia zywa 

Marie-Dominique Chenu 

SWIETY TOMASZ I TEOLOGIA 


Tlumaczyl Arkadiusz Ziernicki 

Jeden z najwybitniejszyeh teologow franeuskieh xx wieku, przedstawia 
osob~ i nauk~ swi~tego Tomasza z Akwinu. Dzi~ki umiej~tnoseiom pisarskim 
autora ta niezwykle kompetentna, oparta na rzetelnej analizie ir6del mono
grafia, stanowi faseynujqcq lektur~ zar6wno dla speejalisty, jak i din amatora. 

, Wed lug sw. J<ln<l ad Krzyza c<llkowicie opr6i:nione mUSZli ZOSlaC trzy ,.otchlanie": ..otchlari 
rozumu", .,otchlUll p<lmieci" i ,.otchlali woli", par. K. Pawlowski, W'(.I'ka Scieika Pmwriv, 
Nomos, Krak6w 1996. 
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Z DUSZA 


SZKIC 0 OSOBLIWOSCIACH WYOBRAZNI POTOCZNEJ 

Dariusz Czaja 

Lecz gdy ofiarc mq trawic iarem, ja cierpiee muszc, 
i.e go me cialo tak opetato, choc opr6cz ciala mam przeciez i dusze. 

Lecz we mnie len seks jak chwast jq zaglusza, 

Nikt nie wie, ze jest pod seksem i dusza. 


J. Przybora, J.Wasowski , Bu we mnie jese seks 

Tak skarzyla siv, pogrqzona w bezsilnej rozpaczy, bohaterka jed
nego z nie starzejqcych si~ szlagierow Starszych Pan6w. We wzorco
wej, kongenialnej wr~z interpretacji Kaliny J~drusik utwor ten ocieral 
sie, namacalnie nieomal, 0 prawdziwie tragiczny wymiar oraz zyskiwal 
ze zwrotki na zwrotk~ egzystencjalnq, by tak rzec, moc i glvbie. 
W dalszej cz~sci tekstu podmiot liryczny, nie bez melancholijnej 
zadumy, informuje, ze marzy wciqz i czeka na mezczyzne, ktory 
przeniknie cielesnq zaslone i dostrzec zechce "duszy latarnie", i ze 
takiemu wlasnie, " co calosc ogarnie", odda, naturalnie "wsrod lez" , 
jedno i drugie : "i dusz~, i seks" . 

Pozostawiajqc bohaterkv sam na sam z jej problemami , przyjrzyjmy 
sie blizej cytowanemu fragmentowi. Porzucmy traum~ egzystencji na 
rzecz epistemologicznej esencji. Nie jest bowiem ow utwor tak oczy
wi sty jezykowo i filozoficznie niewinny, jak by to moglo sie z pozoru 
wydawac. Nasycenie tekstu subtelnq ironiq w niczym nie zmienia faktu , 
iz zawiera on wyjqtkowo czytelny projekt antropologiczny. Kluczem do 
niego Sq dwa sl6wka, ktore pojawiajq sie w kontekstach tak dalece 
j~zykowo oswojonych, ze niemal nie dostrzegamy ich metaforycznoSci . 
Zauwazmy, :ie nasza bohaterka jest bez wqtpienia stworzeniem cieles
nym, ale 0 p r 6 c z ciala posiada rowniez dusze, oraz to, i.e jej dusza 
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skrywa si(: pod zmyslowym ksztaltem. Mamy wi(:c do czynienia 
z antropoiogill jawnie przepolowionll: czlowiek rozci(:ty tu zostal na p6l 
i s k lad a s i (: z dw6ch jakosciowo odr(:bnych substancji - cieiesnej 
i duchowej - kt6re jakims bJizej nie znanym sposobem wchodzq ze 
sobq w zwiqzek. "Duszy iatarnia" jest niewidoczna, ukryta, znajduje si(: 
we w n II t r z ciala. Ta swietina metaforyka (dobrze zadomowiona 
w mysli europejskiej) prowadzi do wniosku, ze to jednak dusza - choc 
nieustannie ci(:zarem zmyslowosci przytloczona - wiedzie prym w tym 
niechcianym i przymusowym zwiqzku. To ona niesie swiatto niewolq
cemu jq cialu . Substancjainosc ciala i duszy, ich radykaina - mimo 
wsp6inoty majqtkowej - rozdzielnosc, jawny pry mat duszy nad cia
lem... Wszystko to nie pozostawia wqtpiiwosci, ze przytoczony tekst 
jest w swym widzeniu czlowieka kartezjanskq mysiq podszyty. Oto, 
calkiem niespodziewanie, filozofia czlowieka schwytana in flagranti . 

Przytoczony tekst jest tez dobrym wprowadzeniem do refleksji nad 
niekt6rymi wsp6tczesnymi problemami zwiqzanymi z pot 0 c z n y m 
po j mow ani e m d u s z y. Pokazuje on bowiem, mimo nie skrywanej 
tonacji buffo, ze eiementarne pytania zaprzqtajqce mysl europejskq od 
jej poczqtk6w nie uiegly przedawnieniu. Wi(:cej: ze wsp6kzesne mys
lenie, chcqc uporac si(: z problemami, przed kt6rymi stawia nas poj(:cie 
duszy, si(:ga do utrwaionych w kulturze tradycyjnych j(:zyk6w opisu, 
a nade wszystko do ich zasob6w metaforycznych, i to nawet wtedy, gdy 
sarno nie zdaje sobie z tego sprawy . WychyJajqc si(: poza granice 
widzialnego, mysi nieuchronnie natrafia na metafor(:.1 Pojawienie si(: 
metafory jest nieomylnym znakiem, ze mamy do czynienia z dziala
niem wyobraini. Metafora jest jej sladem, autorskq sygnaturq. 

Czym dzisiaj dla wyobraini potocznej jest dusza, jak ujmuje ona 
zwiqzek duszy z cialem, jak przedstawia jej dalsze dzieje po smierci 
czlowieka? Si(:gnijmy do wypowiedzi 2, kt6re usilujq uporac si(: z klo
potami znacznie przewyzszajqcymi te, jakie byly udzialem bohaterki 
cytowanego tekstu . Konieczna przy tym uwaga: wnikajqc w niesp6jno
sci i nielogicznosci myslenia potoczneg0 3

, w te "szumy, zlepy, ci&gi", 

I Poznawcz~ funkcjc metafory mocno podkresl al juz latach 20., a wiec na dlugo przed 
lawinowym przyrostem prac z tego zak resu, Jose Ortega y Gasset. Por. tegoi: , Dw;e wielkie 
metajon", w: Dehulllanizacja .wllki i illne eseie. prLel . P. NikJewicz, wybral i wstepeOl opatrzyl 
S. Cichowicz, Warszawa 1980, s. 222. 

, Interpretowane dalej materialy (ponad 300 wywiad6w zc studentami krakowskich uczelni) 
pochodz~ z prowadzonych przeze mnie w ramach zajec "Laboratorium danych empirycznych" 
w Instytucic Etnologii UJ badan na temat miejsca i roli ciala i cielesnoki w KultUl-Le 
wsp6Jczesnej . Cyfry w nawiasach oznaczaj~ kolejno: numer archiwalny i date badali . 

.1 Por. T. HoJ6wka, My."'e"ie potoezne. HetemgenievlO.,'c zdrowego rozIl(dku, Warszawa 
1986: 0 znaczeniu i funkcjach metafory W Olysleniu pOlOczn ym: G. Lakoff. M. Johnson , Metajon" 
w na.\'ZYm ire;u, przel. i wstepeOl opatrzyl T. P. Krzeszowski , Warszawa 1988. 
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uchylamy w og61e problem ich prawdziwosci b'ldz falszywosci ... Nie 
jest wil;C okolicznosci'l dyskwalifikuj'lc'l to, ze nierzadko odbiegaj'l one 
znacznie od "obowi'lzuj'lcego stanu wiedzy". Fenomenologiczna re
fleksja Mircei Eliadego 0 tym, ze prawd'l wyobrazen jest po prostu sam 
fakt ich istnienia, pozostaje i dla nas podstawow'l metodologiczn'l 
wskaz6wk'l. 

Iskra zycia, kula powietrza, przezroczysty czlowieczek 

Swoje rozwaiania na temat poj~cia duszy, jego r6znorodnych 
zakres6w znaczeniowych we wsp6lczesnej filozofii, psychologii, teolo
gii i przyrodoznawstwie, Paul Davies otwiera znamiennym stwier
dzeniem: "Poj~cie duszy jest ( ... ) beznadziejnie wieJoznaczne. ,,4 Bliz
sze i precyzyjne nazwanie tego, czym jest dusza, opis jej specyfiki 
i cech istotnych nastr~czaj'l "niespecjalistom" nie lada klopot6w. 
Okazuje si~ , ze nie dysponujemy w tej kwestii wyraznymi rozr6Z
nieniami i ostrymi semantycznie terminami. Mamy jedynie pewne 
niejasne intuicje, kt6re w dodatku niezwykle trudno oddae w slowach: 
"Niby wiem, co to jest, ale nie potrafi~ tego opisae" (91/94) , "dusza 
jest to cos nieokreslonego, czego nie da si~ opi~aC" (16/94) , "dusza 
- cos, czego nie potrafi~ wyrazic slowami" (26/94), "Bardziej prze
czuwam, niz wiem, co to jest dusza" (120/95), "dusza to jest jakis 
aksjomat, twierdzenie, kt6re przyjmujemy bez dowodu, twierdzenie 
niedefiniowalne" (58/94), "dusza jest najbardziej niepoj~tq rzecz'l" 
(110/95), to cos, "co jest poza procesami chemicznymi i fizycznymi, 
ale nie wiem, co to jest dokladnie" (53/96). Niemoznose blizszego 
okreslenia, czym jest dusza, zdaje si~ miee czasem za patrona sw. 
Augustyna: "Dusza jest cZ'lstk'l milosci, czyms, co we mnie najlepsze. 
Nie potrafi~ powiedziee, jak istnieje dusza, poniewaz jest to pytanie 
o to, jak istnieje B6g, a ja tego nie wiem" (36/96). Do rzadkosci naleiq 
konstatacje w og6le kwestionuj'lce istnienie duszy; jesli pojawia si~ 

wqtpliwose, to zaraz zostaje zlagodzona pozytywnq uwag'l: "Nie wiem, 
czy istnieje dusza, tzn. bardzo bym chcial, zeby istniala" (48/96). 

Mimo niepewnej i kruchej ontologii duszy oraz jej istotowej 
definicyjnej nieprzejrzystosci pojawiajq si~ pierwsze skojarzenia, kt6re 
usiluj'l niesmialo przyblizye natur~ zjawiska. Dusza przyjmuje bardzo 
r6zne postacie, nierzadko nalez'lce do catkiem odmiennych kategorii 
i zakresow doswiadczenia: "jest ( ... ) niby umyst, moze to bye energia, 
cieplo, duch, nawet fizycznose"(64/96), "kojarzy si~ ze swiadomosci q" 
(65/96). Dusza jest tym, co indywidualizuje cztowieka, sprawia, ze jest 

, P. Du vie.s , Brig i /tOW(/ ./iZ,l'ka, prze!. P. Amslerdamski , Warszawa 1996 . s. 103. 

56 



KLOPOTY Z DUSZA 

on tym, kim jest: "dusza jest silnie zwiqzana z jednostkq. Posiada taki, 
a nie inny charakter, uczuciowose, swiatopoglqd, wyobrai.enia 0 swie
cie" (98/94) . W pojc;:ciu duszy zawiera sic;: zar6wno sfera intelektualna, 
jak i afektywna, ale taki.e do§wiadczenie, wiedza i pamic;:e: "dusza to 
cos, do czego jak do worka wkladam moje przemy§lenia, poglqdy, 
wychowanie, kontakty ze swiatem" (9/94), "uczucia, jain czlowieka, 
mysl ludzka, doznania natury estetycznej" (98/94), "pewien bagai. 
ludzkich doswiadczen, odczue, niezbc;:dny do i.ycia" (46/94). 

Czc;:sto duszc;: charakteryzuje sic;: poprzez skontrastowanie z cialem. 
Zwraca przy tym uwagc;: , czasem dyskretne, a czasem wyrai.ane wprost, 
przekonanie 0 wyi.szosci duchowego nad materialnym: "dusza to cos 
niezalei.nego od ciala, niematerialnego" (19/94), "cos, co sprawia, i.e 
czlowiek nie jest do konca zwiqzany z materiq, i.e potrafi postc;:powae 
wbrew temu, co wytyczajq przyroda i i.ycie" (52194), "nie jest dusza 
materialna, nie jest to tei. widmo, kt6re niekt6rzy widzq" (96/94) . 

Dusza, chociai. amorficzna i bytowo niedookresJona, bez wqtpienia 
j est, a jej istnienie moi.e bye poswiadczone autorytetem naukowego 
eksperymentu: "przeprowadzono doswiadczenie po smierci ciala, jego 
masa maleje, czy I i cos z tego ciala uchodzi" (98/94) . Krytyce poddane 
zostajq niekt6re tradycyjne, mitologiczne obrazy duszy: "Dusza nie rna 
okreslonej formy. Nie jest na przyklad dymkiem czy jakims okreslonym 
kawalkiem materii. To Sq naiwne wyobrai.enia" (76/96) . Dla r6wno
wagi odnotujmy jednak kilka tego typu wyobrai.en: dusza jest "czyms 
w rodzaju tchnienia i.ycia" , aJbo tei. - analogicznie do demokrytejs
kiego obrazu duszy - "iskrq powolujqcq cialo do i.ycia" (35/96) . 
Sceptycy kategorycznie stwierdzajq, ii. "nie rna duszy w sensie mitycz
nym. Jest to og6l niewidzialnych komponent6w ciala" (98/94). Czy 
rzeczywiscie nie rna? Zobaczmy: oto przywolany zostaje obraz duszy 
pojawiajqcej sic;: w formie od czas6w antycznych znamionujqcej dosko
nalose: "Dusza istnieje w postaci kuli niewidocznej jak powietrze 
i zagc;:szczonej" (29/96). Przy zachowaniu wlasciwej jej niewidzialno
sci i przejrzystosci pojawie sic;: tei. moi.e w calkiem niezwyklym 
ksztalcie, przywodzqcym na mysl homunculusa: "dusza istnieje tylko 
w mojej wyobraini, wiem, jak wyglqda, mam jej wyobrai.enie - jest to 
przezroczysty czlowieczek we mnie" (1/96). 

Dusza bywa definiowana jako kategoria etyczno-religijna: "jest to 
zachowanie, sfera psychiki, to, ze czlowiek jest albo dobry, albo zly" 
(91/94). Raz okreslana jest, nieco ostroi.nie, jako "czqstka surnienia, 
mqdrosci , kt6rq kai.dy z nas otrzymuje od Boga" (96/94), innym razem 
bardziej jednoznacznie: "dusza to sumienie" (93/94), "dusza daje 
moi.liwose oceny w kategoriach dobra i zla, uswiadomienia sobie 
konsekwencji czyn6w" (63/95). Eksponujqc religijne konotacje "du
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szy", wyrainie wskazuje si~ podstawowe ir6dlo wiedzy na jej temat: 
"Jesli chodzi 0 dusz~, to najlepiej zapytae sk ksi~dza" (37/96). "Na 
pewno jest cos w czlowieku opr6cz materii. Wszechobecna religia kaze 
to nazywae dusz(l" (97/94). "Dusza to jest psychika i swiadomose 
czlowieka. Kosci61 katolicki ujmuje to troch~ prymitywnie, moze nie 
:lIe, ale dla mnie dusz(l jest to, ze czlowiek jest swiadom swojego zycia 
i swoich uczynk6w" (46/96) . Dusza pelni rok instrumentu poznania 
sfery transcendentnej : "pozwala nam kontaktowae si~ z Bogiem. Tak 
jak przyjaciele, kt6rzy si~ znaj(l, a nie widz(l fizycznie" (92/94). 

Dusza decyduje 0 naszym czlowieczenstwie, to differentia specijica 
gatunku ludzkiego: "dusza jest tym, co sprawia, ze jestem czlowie
kiem" (5/94), "dusza odr6znia nas od zwierz(lt" (63/95). W kontekscie 
tego rodzaju kategorycznych uwag intryguj(lca staje si~ kwestia ist
nienia duszy zwierz(lt. Nie rna jasnosci w tej sprawie, polaryzacja 
stanowisk jest wyraina. "Zwierz~ta nie posiadaj(l duszy, jest ona 
wlasciwa tylko ludziom" (32/96). Brak samoswiadomosci zwierz(lt 
moze bye przeszkod& w posiadaniu przez nie duszy: "Zwierz~ta nie 
potrafi(l pomyslee duszy, wi~c jej nie majq" (3/96). I przeciwnie: 
"Jezeli m6wimy 0 psychice zwierzqt, to mozemy chyba taki.e m6wie 
o ich duszy" (47/96). "Nie wiem, czy zwierz~ta maj(l dusz~. Kiedy 
jednak patrz~ si~ na zachowanie niekt6rych zwierzqt, szczeg61nie tych 
bardziej rozwini~tych, to wyczuwa si~, i.e majq jakies uczucia, jakqs 
dusz~. Poza tym dusza po smierci moze si~ wcielie w cialo zwierz~cia " 
(46/96) . Przedmiotem krytyki staje si~, dla wielu niejasna w tym 
wzgkdzie, doktryna katolicka: "Chot reJigia m6wi, i.e [zwierz~ta] nie 
maj(l duszy, ale wolalabym, zeby mialy. Te dusze czlowieka i zwierz~
cia bylyby takie same" (57/96) . "Nie wiem, czy zwierz~ta maj& dusz~, 
ale nie zgadzam si~ z tym, i.e katolicy traktuj& zwierz~ jako cos 
gorszego. Jestesmy z nimi jak najbardziej zwi(lzani" (37/96). R6i.nica 
mi~dzy dusz(l ludzk& i zwierz~c(l sprowadza si~ do ich wielkosci : 
"Zwierz~ta jak najbardziej maj(l dusz~, choeby tak(l malutkq, kochan(l 
duszyczkv, kt6ra si~ niczym od naszej nie r6i.ni - mimo wszystko" 
(34/96), dusza zwierz~cia ..jest mniejsza, bo jest zwiqzana nii.szym 
szczeblem rozwoju" (99/96). Dusze ludzka i zwierz~ca wyposai.one S(l 
w wiedz~ i m&drosc, ale przymioty te r6i.ni(l si~ co do stopnia. Dusze 
zwierz&t ..S& glupsze" (75/96) nii. te, kt6re posiadaj(l ludzie. 

Bateria, motor, komputer 

Slady kartezjanskiego dualistycznego substancjalizmu ( ..Ludzie ci, 
podobnie jak i my, bvd(l si~ sktadac z duszy i ciala"S) odnajdujemy 

, R. Descanes, Cz/owiek. Opi.,· cia/II iudzkiego, llum. A. Bednarczyk. Warszawa 1989, s. 3. 
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w wielu wypowiedziach. Cialo i dusza to dwie "cz~Sci", dwa "elemen
ty", "pierwiastki", kt6re zostaly ze sobq zespolone. Dusza "to drugi 
komponent czlowieka, to jego niesmiertelna cz~sc dana mu przez 
Boga" (31/96). "Cialo jest elementem, decydujqcym ogniwem wegzys
tencji czlowieka" (32/96). "Dusza jest elementem boskim zamiesz
kujqcym w czlowieku" (22/94). Dusza jest umieszczona w ciele 
ludzkim tak jak "dusza" w dawnym zelazku . Czlowiek jest rodzajem 
maszyny zbudowanej z nieprzystajqcych do siebie cz~sci, osobliwq 
wersjq "skladaka". Kartezjanizm najbardziej moze widoczny jest 
w mechanistycznym podejsciu do ciala. Dusza zawiaduje cialem, 
panuje nad nim niepodzielnie, rzqdzi jego zachowaniem. Przy czym 
opisywana jest ona w takich wypadkach najcz~sciej przy uzyciu poj~c 
pochodzqcych ze swiata techniki. Pojawiajq si~ akcesoria 0 roznym 
stopniu zlozonosci: bateria, akumulator, motor, komputer... 

Dusza pojmowana jest jako "swiadomosc zarzqdzajqca, supervisor, 
administrator systemu" (102/94), "dusza to bateria dla ciata" (5/94) . 
"Dusza tworzona jest przez cale zycie, jest tadowaniem akumulatorow. 
Ma zasilac cialo, a gdy ulega odci~ciu, Sqczy si~ energia, ktora nie 
zostala spozytkowana, roztadowuje si~ i znika w przestrzeni odlegtej 
naszym wyobrazeniom" (77/96), "dusz~ mozna porownac do programu 
komputerowego - czlowiek ma go w sobie, w nim zapisane jest to, 
czego nie moze uniknqc, przeznaczenie" (60/94), "dusza to wewn~trz
ny motor pobudzajqcy nasze cialo do dziatania" (69/95), "dusza jest 
napedem dla ciala" (34/96). 

Dobrze zakorzenione w europejskim mysleniu przekonanie, ze 
dusza jest podstawq i ir6dlem zycia, przektadane jest od razu na 
terminy zaczerpni~te z fizyki: "Dusza to porcja energii" (20/94), 
"dusza to energia elektrostatyczna, pole magnetyczne" (140/95) , "du
sza to forma skoncentrowanej energii" (185/95) . Pomocna w opisie jest 
tez matematyka, bo dusza, okazuje si~ , jest policzalna: "dusza to 1 0 do 
potegi 12-tej komorek nerwowych potqczonych wie.loma potqczenia
mi " (150/95). Dusza jest absolutnie do dziatania potrzebna, bez niej 
czlowiek przypominalby twor doktora Frankensteina. Gdyby dusza nie 
istniata, "r6wnie dobrze mozna by zlozyc czlowieka z cZqstek i czesci, 
flakow itp., ale on i tak przeciez nie »dziatalby« ; mowic 0 duszy 
z naszej perspektywy to tak, jakby rozbierac zegarek i chciec znaleic 
zegarmistrza" (14/96). To ostatnie metaforyczne wyrazenie wprost od
wotuje sie do Kartezjusza, ktory cialo i jego funkcje przyr6wnywal do 
ztozonego i precyzyjnego mechanizmu zegara. 

Jednym z najwi~kszych problemow okazato si~ ustalenie subtelnych 
i wysoce niejasnych zwiqzkow, jakie zachodzq mi~dzy duszq z jednej 
strony, a psychikq, umystem i mozgiem z drugiej. 
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Psychika jest podrz~dna wobec duszy: "Ja dusz~ uwazam prawie za 
cZ~SC mojego ciala. tzn. dla mnie dusza istnieje bez ciala. ale ciato jako 
zycie nie moze istnie6 bez duszy. Psyehika jest czyms stworzonym 
przez dusz~ i jest na nizszym poziomie" (47/96); "jest r6zniea mi~dzy 
duszq a psyehikct. psychika to cz~sc duszy" (43/96). Ale odnotowano 
r6wniez. ze "dusza jest psychikct. z tym. ze jest poj~ciem w~zszym. 
raczej zawiera si~ w psych ice" (33/96). Sprzeczne wypowiedzi dotyczct 
relacji duszy i psychiki z m6zgiem: "dusza jest to energia ( ... ) psychika 
jest zwiqzana z m6zgiem, natomiast dusza w og61e mi si~ nie kojarzy 
z m6zgiem ( ... ) dusza jest odmiennq jakoScict i nie wiem, ezy mozna by 
powiedzie6, ze psychika jest podporzqdkowana duszy. czy tez odwrot
nie" (50/96), ale tez r6wnoczesnie : dusza to "m6zg, ludzkie mysli" 
(54/94), "dusza r6zni si~ od psychiki, kt6ra jest sferq intelektual
no-motywacyjno-emocjonalnq. Natomiast dusza, sfera duehowa, to 
cos, co stoi nad psychikq, jest to cos wyzszego i wazniejszego, 
zapewnia nam kontakt z rzeczywistoseiq niewidzialnq" (5 J/96) . Dusza, 
odmiennie niz psychika, jest wieczna, niesmiertelna i doskonata: "Du
sza to powinno bye cos wiecznego, a psychika to tab pomost mi~dzy 
duszq a umyslem" (48/96). "Dusza jest czyms doskonatym, jest ponad 
naSZq psychikq i naszym rozumem .. . Dusza nie jest wytworem psyehiki 
ani swiadomosci" (39/96) . Najlepiej te r6znice dostrzegalne Sct w takim 
aforystyeznym skr6cie: "Psychika to rzeez nabyta (. .. ). A dusza byta 
zawsze" (70/96) : Dusza odznacza si~ autonomi q i samodzielnoseiq: "W 
odr6znieniu od psychiki, na kt6rq mozna wp!ywae, ( ... ) dusza jest 
niezalezna" (27/96). Dusz~ z psychikct tqczyc moze ptee: "Dusza ma 
ptec takq jak psychika, innq niz ciato, bo przeciez Sq osoby, kt6re 
urodzily si~ m~zczyznq, a Sq kobietct" (57/96). "Psychika kojarzy mi 
si~ z czyms biologicznym, jest jakby poehodnq ciata nierozerwalnie 
z nim zwiqzanq ( ... ). Natomiast dusza wydaje mi siy , ze jest ezyms 
wi~cej. Jest to cos niematerialnego. Wyobrazam jq sobie jako maty 
przezroczysty obrazek" (44/96). "Psychika to ksztah. dusza to jej 
substancja" (32/96). I jako zwienczenie tej parady cytat6w wypowiedi. 
kt6ra nie boi si~ tqczyc wszystkiego ze wszystkim: ..Psychika to 
uwi~ziona w m6zgu dusza" (74/96) . 

"Vi~zienie, dorn, ubranko 

Zobaczmy, jak w tym kontekseie eharakteryzowany jest najblizszy 
dla duszy partner: ciato. Metaforyka uzywana w jego opisach ewokuje 
wizj~ zamkJ1i~tej przestrzeni, w kt6rej przebywa dusza. Mieszka ona tam 
bqdi przymusowo. a wi~c z licznymi przykrosciami i niewygodami. bqdi 
dobrowolnie. ezerpiqc z tego faktu same korzysei i przyjemnosei. 
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Cialo zatem to neutralny emocjonalnie "budynek" (27/94), zwy
czajne "mieszkanie duszy" (57/94). Czasami jednak 6w lokal nabiera 
zlowrogiego charakteru. Objawia sie jako "klatka dla duszy" (13/94); 
cialo jest "jej [duszy] mieszkaniem, a z mieszkania mozna uczynic 
wiezienie" (36/96). I w6wczas cialo przyjmuje postac platonskiego 
"wiezienia dla duszy" (57/94) . Nie rna jednak tego zlego, co by na 
dobre nie wyszlo, skoro "Wiezienie to jest formq oczyszczenia przez 
zabrudzenie" (62/96). Innymi slowy, swiat fizyczny staje sie rodzajem 
obJigatoryjnego czyscca, przez kt6ry przejsc musi dusza w drodze do 
calkowitego i ostatecznego oczyszczenia. Czesto cialo bywa okreslone 
jako "przykrywka dla duszy, jej obudowa" (70/95), "pojemnik duszy" 
(125/95), "cialo jest opakowaniem dla duszy , otoczkq, pudelkiem" 
(30/96), "jest skrzynkq dla zawartosci, to, co duchowe, zajmuje 70% 
wnetrza, 30% to opakowanie, najwazniejsza jest jednak zawartosc" 
(29/96). W tym ostatnim sformulowaniu zwraca uwage, pojawiajqcy sie 
juz wczeSniej, znamienny motyw policzalnosci duszy, tym razem jej 
rozmiar oddany jest procentowo. 

Cialo jest wt6rnq wobec duszy "materiq", ogranicza jq, krepuje 
i wiezi. Metafora zamkniecia pojawia sie i w takich wyrazeniach: "cialo 
to tylko oprawa i powloka jednakowa dla wszystkich ludzi" (187/95), 
"cialo jest powlokq dla duszy" (44/96), "dusza jest zamknieta w moim 
ciele" (2/94), "cialo ogranicza dusze" (47/94). Dochodzi do glosu 
w wyrafinowanej postaci: "Tak jak muzyka jest ograniczona przez 
kompozytora, tak dusza przez cialo" (17/94), ale odslania tez bolesnq 
proze zycia: "Cialo ogranicza dusze fizycznie - jestem brzydki, nie 
podobam sie osobie, kt6rq kocham, i moja dusza cierpi" (146/95). 
Podrzednosc ciala znaleic moze wyraz w jego instrumentalnej uzytecz
nosci : cialo jest "narzedziem, kt6rym czlowiek moze sie posluzyc do 
osiqgniecia jakich§ ceI6w", "narzedziem pozwalaj'!cym [duszy] roz
wijac sie i doskonaliC" (46/96). 

Zdarza sie bowiem i tak, ze duszy w ciele bywa przyjemnie, 
przytulnie i bezpiecznie. Wtedy "cialo jest domem duszy, nie ogranicza 
jej, bo jest jej naturalnym miejscem przebywania" (44/96), "cialo to 
oslona dla duszy" (66/95) , "ubranko dla duszy" (134/95). Antycznego 
refleksu mozna sie doszukac w opisach, w kt6rych charakterystyka 
duszy zbiezna jest z gnostyckim obrazem swietlistej i godnej najwyz
szych staran duszy-per/y: "Cialo to otoczenie, schronienie dla czegos 
drogocennego, dla duszy czyli cZqstki Boga w nas" (30/96), dusza 
"przebywa w czlowieku i promieniuje" (98/96). Za kompromisowe, 
wzglednie niekonfliktowe i nie krzywdzqce zadnej ze stron rozwiqzanie 
"kwestii lokalowej" duszy, mozna uznac wypowiedi: "Cialo to miejs
ce, w kt6rym tymczasowo zameldowana jest dusza" (34/96). 
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Jesli dusza, chcqc nie chcqc, zamieszkala jednak w ciele, nie od 
rzeczy b!;dzie zapytae, gdzie, w kt6rym punkcie cielesnego jestestwa, 
znalazla ona swoje locum. 6 Wachlarz mozliwosci jest bardzo szeroki 
i obejmuje ekstremalne wypowiedzi. "Jezeli dusza to dla mnie swiado
mose, to powinienem jq umiejscowie w m6zgu, ale moim zdaniem nie 
mozna powiedziee, i.e dusza znajduje si!; w jakims konkretnym miejs
cu" (46/96). Inni mieli mniejsze wqtpliwosci w tej kwestii: "dusza 
znajduje si!; w glowie i jest zwiqzana z m6zgiem, ale to nie znaczy, ze 
m6zg jest duszq" (51/96). "Jesli chodzi 0 umiejscowienie duszy, to 
mnie si!; kojarzy z glowq, a konkretnie z czaszkq, a nie tak jak to ludzie 
sobie wyobrazajq, ze dusza jest gdzieS w klatce piersiowej" (47/96), 
"mozna jq urruejscowie w glowie i w sercu" (65/96). Wbrew powyzszej 
kqsliwej uwadze CZ!;sto wskazywano na klatk!; piersiowq i serce: 
"Mysl!;, ze przebywa w klatce piersiowej, chociaz mozna jq czue 
w calym ciele - zwlaszcza w glowie i w oczach" (44/96). "Kojarzy 
si!; z sercem i szukac, by nalezalo jej gdzies w piersi" (103/96). 
"Dusza Iqczy si!; z cialem, przenikajqc do jego wn!;trza przez klatk!; 
piersiowq" (29/96). Pobrzmiewa w tych wypowiedziach archaiczna, 
obecna w wielu kulturach tradycja kojarzenia duszy z oddechem, 
tchnieniem. 7 

Przeciwienstwem tych konkretnych propozycji umiejscowienia du
szy w ciele Sq wypowiedzi, w kt6rych konstatuje si!;, iz dusza ze swej 
natury nie moze wiqzae si!; z zadnq cz!;sciq ciala. Znamienne, ze tak 
CZ!;sto uzywa si!; tu paradoksalnych formul: "duszy nie da si!; jakos 
umiejscowic, ona istnieje wsz!;dzie, nie ma konkretnego miejsca. Kiedy 
trac!; jakqs cz!;se ciala, na przyklad palec, to wcale nie trac!; kawalka 
duszy" (49/96). "Dusza znajduje si!; w kazdej cz!;sci ciala i w zadnej" 
(50/96), "zawiera si!; w granicach ciala, ale nie znajduje si!; nigdzie 
konkretnie" (52/96). "Dusza z jednej strony jest w calym ciele, 
z drugiej strony poza tym cialem i jednoczesnie w kawalku" (57/96). 
"Nie potrafimy oddzielie ciala od duszy w naszym doswiadczeniu 
wewn!;trznym" (42/96). "Dusza, w kt6rq wierz!; na 1%, nie znajduje si!; 
w konkretnym miejscu w ciele, nie ma epicentrum. Rozplywa si!; po 
calym ciele. Nie wiem, w jaki spos6b Iqczy si!; z cialem - moze to 
jakies prawo fizyki. W og61e uwazam, ze te pytania Sq skonstruowane 
dla wierzqcego w tradycyjnym sensie" (35/96). 

, 0 reJacji dusza - cia!o w filozofii zob. m.in . K. R. Popper. J. C. Eccle s. The Self (llItilt.l' 
Brain . An Argument jor InteraClilll1i.l'm, London - New York, S. 149-210: H. R. Wulff. S. A. 
Pedersen, R. Rosenberg, Filozojio rnetivcrny. WprowlItizenie. War.;zawa 1993; Filozl!(ill ulln'.I'lu, 
wybra! i wstepem opatrzy! B. Chwedenczuk, War.;zawa 1995; S. Judycki, IrracjoTlalno.I'r' 
problemu tiU.I'Zll - ciulo, "Logos i Ethos" nr I: 1993, S. 55-66. 

7 J. Hastings, Encycloplletiill flf Relil{ion lInti Ethics, Edinburgh - New York , vol. XI. S. V. 

Soul ; G. van der Leeuw, Fenumenologill religii, prze! . J . Prokopiuk. Warszawa 1978, S . 326-386. 
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Jak wobec tych niejednoznacznosci wartosciowane s& dusza i cialo? 
Co jest wazniejsze? R6wniez w tej kwestii mysl potoczna wikla sie 
w sprzecznosciach: "za zycia dla czlowieka wazniejsze jest cialo" 
(28/94), "wazniejsze jest cialo, gdyby nie cialo, nie byloby czlowieka. 
Dusza istnieje dzieki m6zgowi, kt6ry mysli. M6zg to cialo, materia". 
(104/94), "w pewnym momencie cialo staje sie wazniejsze tu, na 
ziemi" (2/94). Cialo (w postaci m6zgu) co prawda generuje dusze, ale 
jak kazda materia ulega niestety rozpadowi. W mysleniu 0 ciele 
pojawia sie wyrainy motyw wanitatywny: "Ekonomicznie nie oplaca 
sie hartowae ciala, skoro umrze, a dusza, skoro jest niesmiertelna, 
winna bye ewiczona. Ale nie rna nic zlego w sporcie" (142/95), "cM 
po kulcie ciala, jezeli bedzie obwisle, stare, wlosy wypadn&, a dusza 
pozostanie ta sarna" (176/95) . Przewaza pogl&d, ze wazniejsza jest 
dusza, ona jest "naprawde" czlowiekiem. Dochodz& tu do glosu 
tesknoty angeliczne, postae cielesna czlowieka schodzi na pl~n dalszy: 
"dusza to »ja«, bo »ja« nie jestem cialem, kiedy umre, to cialo jest, ale 
mnie tam nie rna" (18/94), "czlowiek wlasciwie powinien bye utoz
samiony z dusZ'l, a nie z cialem" (169/95). "Cialo nie moze ograniczae 
czegos, czego nie jestesmy w stanie poj&C" (39/96) . Dusza zwycieza 
tez cialo swoj& niczym nie ograniczon& mobilnosciq wynikaj&cq z nie
respektowania przez ni& prawa grawitacji : "Cialo nie ogranicza duszy, 
moze ona wyjse z niego »na urlop« i fruwae, jesli rna ochote, wraca, 
kiedy chce" (28/96) . 

Z rzadka sp6r zostaje rozwi&zany polubownie, i to przy wykorzys
taniu Salomonowej recepty na m&drosc: "Nie mozna powiedziee, ze cos 
jest waZniejsze. Nie rna ciala bez duszy ani duszy bez ciala" (99/94). 

Sfera boska, czwarty wymiar, dom dusz 

Pozostaje przyjrzee sie jeszcze najbardziej tajemniczemu i wzbu
dzaj&cemu bodaj najwieksze emocje zagadnieniu: posmiertnej egzys
tencji duszy. Ale zanim zapytamy 0 final jej ziemskiej wedr6wki, to 
zar6wno w porz&dku egzystencjalnym, jak i logicznym pierwsze wyda
je sie stare, zaprzqtaj&ce umysly filozof6w i teolog6w pytanie 0 to, czy 
dusza istnieje przed narodzinami ciala (a jesli tak, to gdzie wtedy 
przebywa) oraz w kt6rym momencie hlCZY sie ona z cialem. Zanim 
wiec zapytamy 0 koncowy etap zycia duszy, zapytajmy 0 jej pocz&tek. 

Tezy 0 preegzystencji dusz przybieraj& r6znq postac. "Dusza moze 
istniec przed pol&czeniem sie z cialem. Jest to pewien poziom swiado
mosci istnienia, z tym, ze bez ciala, wiec wszystkie procesy myslowe 
( ... ) czy uczucia istniej& w odmienny spos6b. P6iniej w ciele ludzkim 
jest to troche przytlumione, albo inaczej : podczas ziemskiej egzystencji 

63 



DARIUSZ CZAJA 

dusza rozwija si~ w ciele" (46/96) . W tych sformulowaniach zwraca 
uwag~ metaforyka organiczna ("dusza rozwija si(') zastosowana do 
opisu zycia duszy. W kolejnej wypowiedzi dochodzi do glosu express is 
verbis, ujawniaj<\ca si~ juz wielokrotnie wczesniej, swiadomosc wspOt
istnienia r6znych j~zyk6w opisu rzeczywistosci: "dusza istnieje przed 
pol<\czeniem si~ z cialem, ( ... ) po prostu czeka na odpowiednie cialo. 
Moze czeka w sferze boskiej lub, jesli by to tlumaczyc w spos6b nie 
religijny, ale bardziej filozoficzny, to gdzies w czwartym albo piqtym 
wymiarze" (47/96). Preegzystencj~ dusz dopuszcza si~ czasem warun
kowo: "Dusza moze istniec przed polqczeniem z cialem, 0 ile istnieje 
cos takiego jak swiadomosc kolektywna" (27/96). 

Jesli chodzi 0 moment, w kt6rym dusza l<\czy si~ z cialem, brane Sit 

pod uwag~ dwie mozliwosci: pocz~cie bqdi chwila narodzin. "Dusza 
nie istnieje przed pol<\czeniem z cialem, l<\czy si~ z nim dopiero przy 
zaplodnieniu lub nieco p6iniej, gdy cialo zaczyna zyc" (51/96), 
"pol<\czenie duszy z cialem kojarzy mi si~ z aktem zaplodnienia" 
(47/96), "stworzenie czlowieka to moment, kiedy powstaje i dusza, 
i cialo" (57/96). "Bog wtlacza do ciala dusz~ i dzieje si~ to wraz 
z pocz~ciem" (6\/96). "Dusza nieprzypadkowo l<\czy si~ z tym, a nie 
innym cialem. Decyduje 0 tym przeznaczenie? istota boska? Nie mozna 
ustalic konkretnego momentu, kiedy dusza l<\czy si~ z cialem, ale na 
pewno przed urodzeniem" (72/96). 

Niesmiertelnosc duszy motywowana jest argumentacj<\ logicznq 
b<\di przyjmowana aktem wiary: "Wydaje mi si~, ze dusza jest nie
smiertelna, bo jezeli zycie mialoby si~ ograniczyc tylko do zycia 
w powloce cielesnej, to nie mialoby zadnego sensu. Istnienie, moje 
zycie, swiat, wszechswiat - wszystko byloby nielogiczne i bez sensu" 
(46/96) . "Kwestia niesmiertelnosci duszy to sprawa wiary. Nie mozemy 
tego sprawdzic. Jest to tajemnica, do zgl~bienia kt6rej czlowiek jest 
zbyt ograniczony" (76/96). 

Po smierci na dusz~ oczekuje szereg mozliwosci . Moze ulec po
wtornej inkarnacji: "Dusza po smierci ciala moze wcielic si~ winne 
cialo" (46/96); moze tez wrocic do punktu startowego: "Dusza po 
smierci ciala wraca do miejsca, gdzie na nie czekala, tzo. jest to bye 
moze czwarty wymiar" (47/96). "Po smierci ciala dusza opuszcza go. 
Przenosi si~ winny wymiar. Gdzies istnieje" (39/96). "Po smierci 
dusza oddziela si~ od ciala i gdzies w~druje, nie wiem gdzie. Na pewno 
to miejsce jest poza ziemi<\ ( ... ) gdzies w kosmosie" (52/96). Dusza 
moze tez przejsc w blizej nieokreslony "inny stan" (62/96) lub ulec 
calkowitej entropii i pozostac w formie energii kosmicznej: "Po smierci 
ciala dusza (ta na \ %) zostaje i t<\czy si~ z energi<\ kosmosu. Zniknie 
- nie da si~ jej juz odzyskae, nie b~dzie rozr6znialna" (35/96). Obok 
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tych kosmologicznych okreslen pojawia sie tradycyjna chrzescijanska 
topografia zaswiat6w, chociaz bez konkretniejszej charakterystyki : 
"Dusza po smierci ciala idzie do nieba, piekla lub czyscca. Zgodnie 
z tym, co m6wi Kosciol katolicki, wierze, ze to gdzies jest i te dusze 
Sq segregowane. Ale nie wyobrazam sobie tego" (57/96). Czasem 
dochodzi do osobliwej reinterpretacji chrzescijanskich wyobrazen : "Po 
smierci dusza idzie do piekla, nieba, czyscca, ale czysciec jest wtedy, 
gdy dusza Iqczy sie z innym cialem" (60/96); "Dusza po smierci ciala 
spotyka Ojca. Nastepuje wtedy polqczenie i zjednoczenie" (36/96). 

Bez wzgledu na to, w jakich przestrzeniach dusza przebywa po 
smierci, nie ulega wqtpliwosci, ze ma ona zdolnosc poruszania sie. 
Przypisuje sie jej "wedrowanie" , co kojarzy sie raczej z chodzeniem, 
czesciej jednak - "fruwanie, latanie", a wiec zdolnosci awiacyjne. 
Motyw skrzydlatej duszy ma archaiczny rodow6d H: "Po smierci ciala 
dusza znajduje sie w stanie wedr6wki" (95/96), "dusze po smierci 
wedrujq do roznych krain, gdzie jest im dobrze albo ile - w zaleznosci 
od tego, jakie zycie prowadzily w ciele. Unoszq sie gdzies w gore" 
(44/96), dusza "odfruwa do innych wymiar6w, uwalnia sie od materii" 
(61/96). Nie zawsze ta zaswiatowa egzystencja jest radosna. Czasem 
przywodzi na mysl refren ,,Animula, vagula, blandula ... " : "Jedne dusze 
od razu idq do nieba, drugie sie plqczq" (65/96), po smierci "dusza 
blqka sie" (89/96). Zdarza sie tez, ze dusza teskni za utraconym cialem: 
"Odczuwa brak ciala, potem znajduje sobie nastepne cialo. A moze po 
prostu odchodzi do »domu dusz«, gdzie czeka na dusze swoich 
bliski-ch" (10 1196). Ten stan oczekiwania jest kresem jej ziemskich 
i zaswiatowych podr6Zy. 

* * * 
Tym, co bodaj najbardziej uderza po pierwszej lekturze zaprezen

towanych tu w wyborze materialow, jest, z jednej strony, ogromna 
roznorodnosc i bogactwo odpowiedzi, z drugiej - odczucie, ze spotyka
my sie z zywym, autentycznym i niemal nie cenzurowanym ludzkim 
doswiadczeniem. Okreslane zwyczajowo wsp61nym mianem "myslenie 
potoczne" okazuje sie obszarem, na kt6rym Scierajq sie rozmaite, 
nierzadko sprzeczne tezy, przekonania, wyobrazenia. Czy zebrane 
materialy wystarczajq do wysuniecia powaznych uogolnien - trudno 
powiedziec. W katdym razie pozwalajq chyba na sforrnulowanie kilku 
ostroznych hipotez. 

I. Antropologiczny projekt platonsko-kartezjanskiego pochodzenia 
trzyma sie mocno. W poglqdach na dusze i na relacje miedzy cialem 

, Tarnze. 
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i dUSZq wciqz w dUZej mierze dziedziczymy aparat pojeciowy, a przede 
wszystkim wyobrazeniowy dostarczony przez obydwu wielkich tilozo
f6w, kt6rych nazwiska traktuje tu emblematycznie. Wyrazna jest ten
dencja do odcielesnienia duszy i materializacji ciata oraz do roztqCZ
nego ich traktowania. Przez dualistyczny, grecki (i w duzej mierze 
chrzescijanski) spos6b myslenia 0 duszy i ciele z trudem przebija sie 
antropologia semicka z jej unifikujqcym, raczej jednoczqcym niz roz
dzielajqcym spojrzeniem na cztowieka.Y Ateny dalej pozostajq w kon
f1ikcie z Jerozolimq. 

2. Czytajqc powierzchownie przedstawione wypowiedzi, mozna by 
odnieSc wrazenie, ze rna tu miejsce powazny konflikt pomiedzy para
dygmatem "mitologicznym" i "scjentystycznym". Oto bowiem na 
kazdym niemal kroku ultranowoczesna - fizyczna, biochemiczna, psy
chologiczna - aparatura pojeciowa spotyka sie z metaforyczno-sym
bolicznym jezykiem, a raczej okruchami potrzaskanych, starych sys
tem6w mitologicznych. Czy naprawde nie rna zasadniczej r6znicy 
pomiedzy duszq pojmowanq jako iskra, swiatto, latarnia a duszq 
- bateri q czy komputerem, pomiedzy niebem, piektem i czysccem 
a czwartym czy piqtym wymiarem? Czy rzeczywiscie nie dochodzi tu 
do jakiegos radykalnego sporu? Wydaje sie, ze jednak nie. Dzieje sie 
tak z dw6ch powod6w. Po pierwsze dlatego, ze jezyk, kt6rym nauka 
pr6buje opisywac zjawiska "niewidzialne", mimo ambicji precyzji 
i scistosci sam nieustannie wikta sie w metaforyczny spos6b wypowie
dzi (ostawione "czqstki elementarne" czy "orbity elektronu" 10). Mysl 
potoczna i nauka w catkiem podobny spos6b starajq sie oswoic nie
znane. I w jednym, i w drugim przypadku dokonuje sie to przez 
sprowadzenie go do form juz znanych i dostepnych zmyslowo. Po 
drugie dlatego, ze w wiekszosci wypowiedzi nauka traktowana jest na 
spos6b mityczny (eksperyment jako "dow6d" istnienia duszy), co 
oznacza, ze dostarczana przez niq wiedza nie jest traktowana jako 
tymczasowa, hipotetyczna i korygowalna, ale jako absolutnie pewna, 
bezdyskusyjna i obdarzona niemal sakralnq sankcjq. W mysleniu poto
cznym nauka nie stoi na antypodach mitu, a elementy jezyka nauko
wego pojawiajq sie w obrebie owego myslenia juz mitologicznie 
przeksztalcone. 

3. "Wielu ludzi wierzylo niegdys, ze »siedziba« duszy znajduje sie 
gdzies w m6zgu . Gdy jednak zaczeto otwierac m6zgi, nikt nie dojrza/ 

9 0 r6i:nicach miedzy lymi dwoma lypami pojmowania ciala zob. J. Mollmann . 8"/1 
IV s/w()rzeniu. przel. Z . Daniel ewicz, ks. J. Bolewski, Krak6w 1995, s. 414-428; C. Tresmontant. 
Ese} () mv.m hebra}skieJ. przel. M. Tarnowska. wSlep A. Zak. Krak6w 1996. s. 107- 139. 

'I) Por. R. Dubos. Tvle cz /olViekn co zlVierz~ci{/. Warszawa 197). s. 97: J. Onega y Gassel. dz . 
cyl. s. 229. 
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w srodku »duszy«. W wyniku tego i temu podobnych odkryc wiele os6b 
nie wierzy juz dzisiaj w istnienie duszy ." II Nostalgiczna konstatacja 
Ronalda Lainga jest oczywiscie w pewnej mierze trafna. Nie bierze on 
jednak pod uwagc tego, ze wiara nie znosi pr6zni. Mozna nie wierzyc 
w cos, co kiedys nazywano "dusz'l", ale w to miejsce pojawily sie juz 
nowe, odpowiednio spreparowane dla potrzeb potocznej wyobraini, 
byty. Nie nazwy S'l tu istotne, ale tresci , kt6re za nimi stoj'l. Jak 
widzielismy, wieloglosowy ch6r, tak samo zapewne jak przed wieloma 
stuleciami, konstruuje z dostepnych sobie element6w pojeciowo-wyob
razeniow'l budowlC odpowiadaj'lc'l wsp6lczesnej potrzebie mitu . 

Lektura powyzszych tekst6w, jesli zadziwia czyms, to chyba nie 
inwazj'l "ducha naukowego" na tereny zajmowane uprzednio przez 
mitologie i religie. Jest raczej odwrotnie. Dziwi bowiem to, ze po m i 
m 0 tak intensywnego scjentystycznego prania m6zg6w w kulturze 
wsp6lczesnej mysl potoczna wycofala sie na znane, z g6ry upatrzone 
pozycje i dzielnie siC tam trzyma. Z natury konserwatywna, w niewiel
kim stopniu zostala zainfekowana " zdobyczami" nowoczesnosci . 
W dalszym ciqgu dusza ma dla niej zmyslow'l, konkretn'l postac. 
Zantropomorfizowana dusza dalej odczuwa, pragnie; teskni, czeka, 
porusza sie. Mozna by w tym kontekscie zapytac, czy nie zbyt szybko 
i nieco zbyt pochopnie odtr'lbiono zmierzch paradygmatu "mitycz
nego" i czy nie jest raczej tak, ze mityczne ir6dla myslenia nie wyschty 
zupelnie i wci'lz S'l trwalym skladnikiem wsp61czesnej wyobraini . 
Moze trzeba tylko stworzyc okazje, by mogty sie odslonic. 

DARIUSZ CZAJA, pracuje w Katedrze Etnologii UJ, czlonek redakcji "Konteks
t6w". Wydal MilO/ogie popu/arne (red., 1994). 

" R. D. Laing, cyt. za: Osohy, Gda~sk 1984. s. 189. 
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Anna Galdowa 

Jdli ty si~ wla~nie rozumiesz na tym, co pomaga, a co szkodzi, to 
nie b6j si~, mozesz kupowac nauki ... u kogo bqdz... Ale jezeli nie, 
to patrzaj, poczciwa duszo, zebys tego, co nnjdrozsze, na kart~ nie 
stawial, bo to gra niebezpieczna. 

Prot agoras 

Psychologia Carla Gustava Junga jest jednq z trzech znaczqcych 
teorii zaliczanych do nurtu tzw. Psychologii Gtebi. Poczqtek temu 
nurtowi dala teoria Zygmunta Freuda - psychoanaliza. Kolejnq koncep
cjq by/a wlasnie psychologia Junga, przez niego samego nazwana 
psychologiq analitycznq. Trzecia teoria to psychologia indywidualna 
Alfreda Adlera. Okreslany dzis jako klasyczny, nurt ten stanowi zr6dlo 
wielu wsp6/czesnych teorii osobowosci przede wszystkim dlatego, ze 
w jego ramach postawione zostaly najwazniejsze pytania dotyczqce 
osobowoSci, zarysowana zostala podstawowa problematyka, pojawi/y 
sie - w trzech wersjach - pierwsze pr6by sfonnulowania antropologii 
psychologicznej. Wsp6lne tw6rcom tego nurtu bylo przekonanie 0 is
totnej roli proces6w i zjawisk nieswiadomych w zyciu psychicznym 
i aktywnosci zyciowej czlowieka. I W pozostalych kwestiach - zar6wno 
w zakresie zalozen podstawowych, jak i w pogJqdach na geneze 
i rozw6j psychiki, geneze nerwic, postepowanie psychoterapeutyczne 
- r6Znice miedzy nimi byly bardzo znaczne. Mieli rozbiezne zdania na 
temat znaczenia dla rozwoju osobowosci (i psychiki w og6le) trzech 
podstawowych rodzaj6w czynnik6w: dla Freuda najwazniejsze byly 
czynniki biologiczne, dla Adlera spoleczne, a dla Junga - kulturowe. 
Odmienne akcentowanie znaczenia tych czynnik6w wyznaczylo, a jest 
to problem niezmiernie istotny, odmienne widzenie procesu rozwoju 
osobowosci i zwiqzanych z tym procesem zjawisk. 

! Por. B. DobroczYllski, CiemfUl stromr psychiki. Geneza j hixtoria ide; n;eiwiadomo,\~ci . 
Wyd. UJ, Krak6w 1993. 
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R6zne byly losy kazdej z tych trzech teorii. Narodzinom psycho
analizy Freuda towarzyszyla wyrazna niechee ze strony srodowisk 
akademickich. Zapewne za podstawowq jej przyczyne uznae mozna to, 
CO stanowilo 0 istocie nowego nurtu: niezwykle silne akcentowanie 
czynnik6w irracjonalnych jako tych, kt6re w zasadniczy spos6b wy
znaczajq postawy czlowieka, jego spos6b myslenia 0 sobie samym 
i 0 swiecie oraz znacznq czese jego aktywnosci w tym swiecie. 
Czynniki te - z natury swej nieSwiadome lub nieswiadome wt6rnie 
w wyniku zadzialania okreslonych mechanizm6w (np. tlumienia) - cha
rakteryzowaly sie slabq dostepnosciq poznawczq, a sam spos6b ich 
poznawania proponowany przez nOWq psychologie byl obcy obowiqzu
jqcemu paradygmatowi nauki. W przypadku mysli Freuda w gre 
wchodzil r6wniez redukcjonizm 0 charakterze ontologicznym, stano
wiqcy wyzwanie tak dla postromantycznej, jak i dla kazdej antropologii 
zakladajqcej zlozonose bytu ludzkiego. Poglqdy Freuda naruszaly wre
szcie bardzo mocno obecne w moralnosci mieszczanskiej tabu dotyczq
ce seksualnosci czlowieka. Adler i lung, poczqtkowo zwiqzani z Freu
dem, w wyniku ostrych kontrowersji wok61 znaczqcych element6w jego 
teorii (m.in. rozumienia libido, genezy nerwic, stosunku do religii) 
opuscili go i rozwineli teorie wlasne. W przypadku Freuda i lunga 
zerwanie kontakt6w mialo cechy osobistego dramatu, 0 czym obaj 
wspominajq w Iistach do przyjaci61. 

Teoria Freuda - kt6rego uczniowie w wyniku wydarzen zwiqzanych 
z dojsciem Hitlera do wladzy w znacznej Iiczbie znalezli sie w Stanach 
Zjednoczonych - skonfrontowana z warunkami spoleczno--kulturowymi 
odmiennymi niz te, w kt6rych powstala, i wzbogacona w miare uplywu 
czasu 0 znacznie szersze niz u samego Freuda doswiadczenie kliniczne, 
ulegla ewolucji, a zakres jej oddzialywania, poczqtkowo bardzo szeroki, 
ulegl pewnemu ograniczeniu. Teoria Adlera wywarla znaczny wplyw 
na psychologie amerykanskq i przyczynila sie do powstania najpierw 
nurtu zwanego neopsychoanalizq, a nastepnie do narodzin tzw. psycho
logii humanistycznej. 

Teoria lunga, przez dlugi czas znana jedynie w dose wqskim kregu 
jego zwolennik6w (nie tylko psychiatr6w i psycholog6w, Jecz takze 
religioznawc6w i antropolog6w kulturowych), u schylku naszego wieku 
zaczyna nabierae coraz wiekszego znaczenia, poszerzajqc zakres swego 
oddzialywania daleko poza obszar samej psychologii i wyzwalajqc 
nierzadko namietne spory. lego poglqdy przeje1a i rozwinela mlodsza 
generacja psycholog6w: znakomitym tego przykladem jest ksiqzka 
Andrew Samuels lung and the Post-lungians (opublikowana przez 
wydawnictwo Routledge w 1985). Poszukuje sie filiacji jego koncepcji 
z innymi podejsciami, na przyklad z fenomenologi q (R. Brooke, lung 
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and Phenomenology, Routledge 1991). Dyskusje na temat dziela Junga 
prowadzone poza psychologiq cechuje skrajnose zajmowanych wobec 
niego postaw: przez jednych traktowany jako tw6rca wsp6lczesnej 
gnozy, prorok ruchu New Age, prekursor psychologii transpersonalnej, 
przez innych postrzegany jest jako autor teorii wzbogacajqcej chrzes
cijanskq mysl antropologicznq i teologi~ zycia wewn~trznego. Najwat
niejsze kontrowersje ukladajq si~ wedlug dw6ch schemat6w: "ideowego" 
(chrzescijanin vs gnostyk) oraz paradygmatycznego (psychologizm vs 
antypsychologizm). Wok61 mysli Junga mnozq si~ rozliczne nieporozu
mienia, a powolywanie si~ na niq - zar6wno zyczliwe w intencji, jak 
i krytyczne - dose cz~sto bywa niefrasobliwe. Zdarza si~ i tak, ze 
z wypowiedzi zarliwych krytyk6w przebija nie tylko nierozumienie 
istotnych kwestii, lecz wr~cz nieznajomose prac Junga. Warto przy okazji 
zwrocie uwag~, iz wi~kszosc jego tekst6w zostala napisana w taki 
spos6b, ze zar6wno zwolennicy, jak i przeciwnicy znaleie w nich mogq 
argumenty na rzecz przyjmowanych przez siebie punkt6w widzenia. 

Zapisane przez wieloletniq wsp6lpracownic~ Junga, Aniel~ Jaffe, 
jego Wspomnienia, sny, mysli pozwalajq - przynajmniej cz~sciowo 

- zrozumiee przyczyn~ tego zainteresowania. Oto jedna z charakterys
tycznych wypowiedzi Junga: "Sytuacja polityczna i przerazajqce, wr~cz 
demoniczne osiqgni~cia nauki powodujq, te ogarniajq nas tajemne 
dreszcze i niejasne przeczucia, nie wiemy jednak, co robie, a tylko 
nieliczni dochodzq do wniosku , te tym razem gra toczy si~ 0 zapom
nianq od dawna d u s z ~ c z low i e k a. "2 Idqc tym sladem, trzeba chyba 
ZaCZqe od przypomnienia, jak sam Jung patrzyl na swoje dzielo. 
A widzial SWq teori~ jako nierozerwalnie zwiqzanq z wlasnym, osobis
tym tyciem. Pisal 0 niej bowiem: "jest sposobem istnienia, jest cz~sciq 
mego tycia; stanowi ona pewien modus vivendi, tak mi potrzebny jak 
jedzenie i picie". Wskazujqc na jej genez~, napisai: "Wszystko bierze 
poczqtek z tego, te zajqlem si~ obrazami mojej nieSwiadomoSci ." Stalo 
si~ to w roku 1912, gdy po ukazaniu si~ jego ksiqzki Wandlungen und 
Symbole der Libido doszlo do ostatecznego zerwania przyjaini z Freu
demo W tyciu Junga nastqpil okres trwajqcy cztery lata, w kt6rym 
w spos6b niejednokrotnie dramatyczny dokonywal si~ jego wewn~trzny 
rozw6j. Przez reszt~ swego dlugiego zycia staral si~ zobiektywizowae 
to, co przezyl, budujqc i rozwijajqc swojq koncepcj~ psychiki . We 
wlasnych doswiadczeniach odnalazl podobienstwo do doswiadczen 
innych ludzi, takze swoich pacjent6w. 

Dla tej obiektywizacji - czy, jak sam to nazywal, "amplifikacji " 
osobistych doswiadczen zasadnicze znaczenie miala jego ogromna 

1 e.G . lung, Wspollllliel1i(/, snr, my.ai, spi san e i podane do druku prlez Aniel~ Jaffe, wyd. 
WROTA, Warszawa 1993, S. 390. 
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wiedza z szerokiego obszaru nauk humanistycznych: filozofii, Iiteratury 
pi~knej, antropologii kulturowej, historii wierzen religijnych, znajo
mosc tekst6w mistyk6w chrzescijanskich, swi~tych tekst6w tradycji 
reJigijnych Dalekiego Wschodu, tekst6w alchemicznych. Z tych ob
szar6w czerpal nie tylko kategorie wyjasniajqce dla opisywanych przez 
siebie doswiadczen, terminologi~ wykraczajqcq poza tradycyjnq ter
minologi~ psychologicznq, lecz i inspiracje dla gl~bokiego rozumienia 
natury ludzkiej. Wielka wrazliwosc i zywa wyobrainia towarzyszqce 
szerokim horyzontom intelektualnym oraz §Cisly zwiqzek jego teorii 
z jego wlasnym wewn~trznym rozwojem, niezwykle dynamicznym 
i trwajqcym do ostatnich dni jego zycia, przesqdzajq 0 tym, ze nie 
mozna go traktowac jedynie jako naukowca: zasluguje on niew'ltpliwie 
na miano mysliciela, m~drca . Mircea Eliade wspominajqc swe pierwsze 
z Jungiem spotkanie powiedzial: "Bardzo podziwialem go jako mys
Iiciela i jako czlowieka ... Po p61 godzinie rozmowy mialem wrazenie, 
ze slucham chinskiego m~drca lub starego wiesniaka ze wschodniej 
Europy .. . za kazdym razem bylem pod wrazeniem pelni i, jesli mozna 
si~ tak wyrazic, mqdrosci jego zycia." J Taki spos6b patrzenia na Junga 
pozwala przyjqc wlasciwq postaw~ przy recepcji jego tekst6w. W dzie
Ie, kt6re pozostawil, odnaleic mozna bowiem zar6wno takie idee 
i twierdzenia, kt6re weszly juz na trwale do dorobku psychologii jako 
nauki, jak i takie, kt6re majq wartosc heurystycznq, wskazujqc wsp61
czesnej psychologii nowe kierunki badan, zwracajqc uwag~ na pewnq 
problematyk~ czy kwestie bardziej szczeg610we. Wreszcie Sq w tym 
dziele takze i takie idee, kt6re stanowiq wyraz niespokojnych, stale 
zywych w jego umysle poszukiwan: pragnienia rozumienia siebie 
i swiata, czlowieka, jego Jos6w i przeznaczen. Dziela Junga nie mozna 
traktowac tak, jak sie traktuje zazwyczaj teorie naukowq: nie oferuje 
ono sp6jnego systemu sqd6w opisowo-wyjasniajqcych. Odnaleic 
w nim motna pewne elementy teorii: sqdy dotyczqce rozwoju i struk
tury psychiki , typ6w psychicznych , genezy zaburzen psychicznych, 
marzen sennych. W dziele tym jest jednak jeszcze cos wiecej : cos, co 
budzi podziw, inlryguje, pociqga, lecz co zarazem sklania do ostrotno
sci i krytycznego dystansu . Jung, .iak chyba taden z tw6rc6w teorii 
psychologicznych , swym dzielem "daje do myslenia " , ale tam, gdzie 
wykracza poza psychologie i wchodzi na obszar antropologii , to jego 
"dawanie do myslenia" musi si~ juz urzeczywistniac na wlasnq od
powiedzialnosc tego, kto poczul sie do myslenia zainspirowany . Stano
wczosc wypowiedzi Junga - zrozumiala, jesli pamieta sie 0 genezie 
calej koncepcji, jej zwiqzku z osobistymi jego doswiadczeniami - nie 

M. EJiade, P,6/w ulhin-nILl. Wyd. Sen. Warswwa 1992, s. 176. 
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jest wystarczajqcq przeslankq, aby sqdy te traktowae jako prawdziwe 
w sensie obiektywnym: w bardzo wieIu przypadkach dotyczq one j ego 
prawdy, jego osobistego, wewnetrznego przekonania. Zadna zresztq, 
nawet najlepiej skonstruowana teoria nie mote bye traktowana jako 
dogmat, jest tylko narzedziem utytecznym na pewnym etapie rozwoju 
nauki. Jesii do mysIi Junga siega sie szukajqc Ii tyIko wiedzy psycho
logicznej udokumentowanej i sprawdzonej, a nie mqdroSci i przykladu 
odwagi w pr6bach zrozumienia "glebi, kt6ra przyzywa glebie", po
wstajq nieporozumienia. 

I. Teoria Junga to zasadniczo teoria rozwoju psychiki, czy jak to dzis 
dookresla sie: osobowoSci. Rozw6j ten zostal przez niego nazwany 
in d y wid u a c j q: jest to proces scalania, tworzenia niepodzielnej, 
sp6jnej wewnetrznie calosci. W mysli Junga scalanie cwo dotyczy 
psychiki jednostki: obejmuje postawy i funkcje psychiczne, to, co 
swiadome, i to, co nieswiadome (a co moze zostae uswiadomione). 
Podstawowq ideq, na kt6rej cale myslenie psychologiczne Junga zostalo 
oparte, jest idea lqczenia przeciwienstw - coincidentio oppositorum 
Mikolaja z Kuzy. Problem przeciwienstw w swiecie i bycie ludzkim byl 
podnoszony jut znacznie wczesniej, a idea lqczenia przeciwienstw nie 
byla obca myslicielom i teologom z wczesnego okresu chrzeScijanstwa. 
Tak na przyklad Grzegorz z Nyssy utrzymywal, te "nawet takie sfery, 
kt6re objawiajq sie w czlowieku jako wykluczajqce... powinny zostae 
pojednane w procesie uporzqdkowania ... tak, aby pozorne sprzecznosci 
rozwiqzaly sie w jednym, unikalnym stanie koncowym"4. 

Wynikiem indywiduacji jest - na dalszych etapach rozwoju - har
monia w relacjach jednostki ze swiatem. Zanim jednak do owej 
wewnetrznej i zewnetrznej harmonii dojdzie (przy czym nigdy nie jest 
ona ostateczna i absolutna), dynamika calego procesu rozwoju wy
znaczona jest przez wspomniane scieranie sie przeciwienstw. W chwili 
narodzin ludzka psychika stanowi niezr6tnicowanq wewnetrznie calose. 
Calose te nazwal Jung jainiq. Jest ona nieswiadoma i dopiero w wyni ku 
kontakt6w ze swiatem zaezynajq sie w niej tworzye swiadome calOSci 
psyehiczne. Ta pierwotna nieswiadomose, kt6ra w tyeiu jednostki 
nigdy nie mote bye do konea uswiadomiona, a jedynie w mniejszym 
lub wiekszym stopniu rozswietlona poprzez hermeneutyke symboli 
i mit6w obeenyeh w tyeiu jednostki (stqd nazwa: psyehologia anality
ezna), to nieswiadomose zbiorowa, kolektywna - jak nazwal jq Jung. 
Zawiera ona cale psychiczne dziedzictwo gatunku ludzkiego, kt6re 
narastalo w wyniku szeroko rozumianyeh doswiadczen kulturowyeh, 

, sw. GrLcgOf1. Z Nyssy, O. officio hominis, PG 44 , 128b: cyl. za: P. Evdokimov , Ko/Jie/(l 
i z/Jawieni•.,'wiata, Wyd. W drodze. Pozna(1 1991. s. 216. 
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przekazywane w postaci tzw. archetyp6w. W koncepcji lunga 
pojecie archetypu odgrywa niezmiernie istotnq role. Obecnose archety
p6w w nieswiadomosci czlowieka decyduje 0 tym, ze jednostka ze 
swojq indywidualnq psychikq stanowi zarazem ogniwo w historii ludz
kiej psychiki - czesciowo niezmiennej, a czesciowo zmieniajqcej sie na 
przestrzeni dziej6w. Archetypy Sq przez lunga okreslane jako typowe 
(dziedziczne) sposoby zachowania sie. Sq wzorcami zachowania w spe
cyficznych dla przedstawicieli ludzkiego gatunku sytuacjach. Majq 
nature, "kt6rej nie mozemy z calkowitq pewnosciq nazwae psychicznq 
(.. . ) pojawiajq sie dopiero w obserwacji i doswiadczeniu C... ) asymilujq 
material wyobrazeniowy, kt6rego pochodzenia ze swiata zjawisk nie 
mozna kwestionowae, a wskutek tego stajq sie widzialne ips y chi 
c z n e"5. lako pewne wzorce zachowao zwiqzane z zyciem ludzkim, 
okreslonq tresciq - na przyklad wyobrazeniowq - archetypy wypelniajq 
sie w zyciu konkretnej osoby, odpowiednio do doswiadczeo, jakie Sq jej 
udzialem. Spos6b dziedziczenia archetyp6w - rozumianych tak, jak 
rozumie je lung - jest sprawq otwartq. Do archetyp6w jako takich nie 
rna bezposredniego dostepu, one same nie mogq zostae uswiadomione, 
choeby dlatego, ze Sq formq, wzorcem. To, co moze bye u$wiadomione, 
to obrazy archetypowe: personifikacje i symbole, kt6re wanali
zie hermeneutycznej odsylajq do mniej lub bardziej uniwersalnych 
mit6w czy wqtk6w mitycznych. Rozr6znienie miedzy archetypem 
a obrazem archetypowym jest nieslychanie wazne. 0 tym drugim, 
poniewaz rna psychiczny (np. wyobrazeniowy) charakter, mozna cos 
orzekae, nie przesqdzajqc 0 jego ontycznej, bytowej podstawie. Kwestia 
ta rna szczeg61ne znaczenie w przypadku problematyki doswiadczenia 
religijnego, bardzo mocno obecnej w calej mysli lunga. Z perspektywy 
filozoficzno-teologicznej niezwykle trafnie kwestie te zaprezentowal 
Paul Evdokimov 6 

Wraz z pojawieniem sie pierwszych indywidualnych tresci swiado
mych powstawae zaczyna obszar nieswiadomosci indywidualnej, 
w kt6rym zawarte Sq (Iub kt6ry - lepiej powiedziee - tworzq) zapom
niane lub stlumione tresci indywidualnych, jednostkowych doswiad
czeo. W ten spos6b pojawia sie pierwsza "para" przeciwieostw: 
swiadomosc - nidwiadomose (kolektywna i indywidualna). 

Proces rozwoju, indywiduacje podzielil lung na dwie fazy: w pier
wszej, trwajqcej od chwili narodzin do tzw. statystycznej polowy zycia, 
kierunek i charakter przemian okreslil jako "od jazni" - niezr6z

, CG. lung, 0 korzeni(lciz .,'wioJomm'ci, w: "Znuk" 1970, nr 193- 194, s. 897. 
, P. Evdokimov, op. cit., s. 213 i n. Evdokimov sLwierdza m.in.: " Szeroki horyzonL dociekurl 

psychologii lungu chroni go pried zurzuLem ciu,;nego psychologizmu - doswiadczenie duszy 
obejmuje bowiem, wed lug niego, zur6wno SLrOne psychiczn~, jak i duchow'l" (s. 213). 
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nicowanej i nieswiadomej w chwili narodzin - "do ego" - swiadomego 
centrum, swiadomego obszaru psychiki. Druga faza rozwoju, rozpo
czynajqca sie po przekroczeniu statystycznej polowy zycia, okreslona 
zostata jako powr6t do jaini: "od ego do jaini" . Jesli druga faza 
rozwoju zostanie zrealizowana, to jaio staje sie catosciq, w kt6rej 
dokonato sie harmonijne potqczenie przeciwienstw: przynajmniej czes
ciowo zrealizowany zostat ideal - coincidentia oppositorum. 

Obie fazy indywiduacji stanowiq naturalnq mozliwose danq kaz
demu cztowiekowi. 0 ile jednak pierwsza z nich faktycznie urzeczywis
tnia sie w zyciu kazdego cztowieka i jest w pewnym sensie wymuszana 
przez koniecznose przystosowania sie do swiata zewnetrznego, w kt6
rym przyszto jednostce zye, 0 tyle wejscie w drugq faze i dalszy rozw6j 
dokonuje sie u niewielu tylko ludzi. Jest to bowiem faza, w kt6rej 
energia psychiczna, skierowana dotqd na swiat zewnetrzny: spoteczny 
i przedmiotowy, kierowana jest do wewnqtrz po to, aby dokonalo sie 
samopoznanie, poszerzenie pola swiadomosci 0 tresci nieswiadome, 
wycofanie projekcji i ostatecznie zrozumienie wlasnej ludzkiej kondycji 
i miejsca cztowieka w Uniwersum. Trzeba podkreslie, ze owo skiero
wanie energii psychicznej na wtasny swiat wewnetrzny nie jest zadnq 
"metodq", lecz rozwinieciem jednej z dwu wtaSciwych kawemu czto
wiekowi tzw. postaw psychicznych, kt6re Set wzgh;dem siebie kom
plementarne. Indywiduacja w drugiej fazie nacechowana jest, zwlasz
cza w pewnych momentach, intensywnymi emocjami, cierpieniem 
duchowym, moralnym. W tym, co dla niej najistotniejsze, wiqze sie 
z poczuciem osamotnienia: 

rozw6j osobowo§ci ... jest charyzmatem i zarazem przeklenstwem: jego pierwszym 
skutkiem jest swiadoma i nieuchronna iwlacja ... Oznacza 10 osamotnienie, a okres
lenia tego nie moina zast<lplc niczym bardziej pocieszajqcym. Z osamotnienia nie 
wyzwala tei. zadne chocby najbardziej udane przystosowanie si~.. iadna rodzinn , 
spoleczenstwo czy pozycja. Rozw6j osobowosci jest szcz~kiem, za kt6re moinn 
placic wyl<lcznie wysok<l cene.' 

Jesli przez rozw6j osobowoSci rozumiee sie bedzie to, co rozumial 
Jung: powr6t do jaini nacechowanej wewn~trznq harmoniCl, 6w "unika
Jny stan koncowy" po pogodzeniu przeciwienstw, 0 kt6rym pisal 
Grzegorz z Nyssy, poznanie siebie, kt6re pozwaJa zrozumiee, ze 
czlowiek stworzony zostal na podobienstwo Boga (w tym sensie jain 
jest archetypem Chrystusa - Czlowieka doskonatego) , slowa Junga 
o "cenie" rozwoju stajq sie zrozumiate. "Przepasciq jest serce czlowie
ka" - pisaJi 0 tym i Eckhart, i TauJer, i mistycy hiszpanscy, i ci 
wszyscy, kt6rzy Boga "szczerym sercem szukaJi" . Nie jest wazne, do 

7 e.G. lung. Rehis czyli Kmnien Fi/ozojicZI1V, PWN , W""zawa 1989, s. 252. 
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jakich rezultat6w koncowych doszedl sam Jung w swym osobistym 
rozwoju, wazne jest to, ze pr6buje przyblizyc innym rozumienie 
procesu samopoznania, kt6re jest warunkiem dojrzalej religijnosci, ze 
pokazuje glvbiv, w kt6rq czlowiek musi zajrzec, aby choc przeczuc sens 
sl6w: "Kr6lestwo Boze jest w was." Samopoznanie i caly rozw6j Sq 
tylko srodkami do celu, a nie celem samym w sobie. Nikt tez, jak pisze 
Jung, "nie rozwija swej osobowosci tylko dlatego, ze ktos mu powie
dzial, ze byloby to pozyteczne lub wskazane"R. 

II. Konfrontacja z nieswiadomosciq juz na poczqtku drugiej fazy 
indywiduacji wywoluje Ivk: jest to w istocie proces inicjacji. Inicjacji, 
kt6ra w swym dzianiu siv jest glvboko uwewnvtrzniona; posiada jednak 
wszystkie definicyjne charakterystyki znanych z historii religii i kultury 
scenariuszy inicjacyjnych. Wivkszosc ludzi boi siv wejsc na tv drogv, 
koszty wydajq siv zbyt wielkie: "Podjveie rozwoju osobowosci jest 
w rzeczywistosci niepopularnym ryzykiem, nie cieszqcym siv sympatiq 
zejsciem z szerokiej drogi, dziwactwem dobrym dla pustelnika, w kaz
dym razie czyms takim bvdzie siv wydawac komus z zewnqtrz.,,9 
Pozostajq wive oni na tym etapie rozwoju, kt6ry zamyka pierwszq fazv: 
Sq lepiej lub gorzej przystosowani do warunk6w zewnvtrznych wlasnego 
zycia, potrafiq zaspokajac wlasne potrzeby - czasem bardzo subtelne czy 
wyrafinowane, lepiej czy gorzej, ale spelniajq wlasne role spoleczne i nie 
zadajq pylan, kt6re zmuszalyby do wyjScia poza rzeczywistosc "bycia 
w swiecie". Zdarza siv, ze w tzw. polowie zycia doswiadczajq kryzysu, 
lecz nie podejmujq pr6b rzeczywistego rozwiqzania go, w r6znoraki 
spos6b uciekajqc od problem6w, kt6re siv z nim wiqzq. 

W pierwszej fazie rozwoju w niezr6znicowanej w chwili narodzin 
psychicznosci, w miarv coraz bogatszych kontakt6w jednostki ze swia
tern przedmiot6w i ludzi, tworzq siv pewne calosci psychiczne, kt6re 
Jung nazwal k 0 m pie k sam i. Od zwyklych zbior6w tresci r6zniq siv 
one tym, ze posiadajq silnq komponentv emocjonalnq. Najwazniejszym 
kompleksem, kt6ry tworzy siv i rozwija w tej fazie, jest ego: zesp61 
sqd6w i przeswiadczen dotyczqcych wlasnej osoby. Ego jest wazne nie 
tylko dlatego, ze stanowi podstawv ksztaltowania siv i utrzymywania 
poczucia tozsamosci, lecz takze dlatego, ze jest centrum pola swiado
mosci. 1m bardziej jakies tresci oddalone Sq od tego centrum - im 
slabiej Sq zwiqzane z ego - tym mniej wyraznie dane Sq podmiotowi, 
tym mniej Sq swiadome. Odleglosc tresci od tego centrum wyznacza 
granicv, plynnq zresztq, mivdzy swiadomosciq a nieswiadomosciq in
dywidualnq, poza kt6rq, jesli ujqC to przestrzennie, znajduje siv juz 

, 	 Ihidem. 

Ihidem. 
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nieSwiadomosc kolektywna. Granica mi\Xlzy oboma obszararni nieSwiado
mosci jest nieostra w tym sensie, ze kompleksy, kt6re powstajq w nie
swiadomoSci indywidualnej, pozostajq w pewnym zwiqzku z archetypami 
nieswiadomosci zbiorowej. Tak jest na przyldad w przypadku c i e n i a, 
kompleksu nieswiadomych, indywidualnych tresci, kt6ry posiada refe
rencje do obecnego w kazdej kulturze doswiadczenia dobra i zla. 

Cien jest tym kompleksem, kt6ry powstaje rownoczesnie z ksztal
towaniem siv ego: tworZqce go tresci dotyczq wlasnej osoby, a wivc 
zar6wno potrzeb, jak i uczuc, kt6re w zwiqzku z trwajqcym procesem 
przystosowywania siv do swiata zostaly alba zapomniane - jako 
nieuzyteczne, albo stlumione - jako zagrazajqce wlasciwemu przy
stosowaniu siv. TreSci zawarte w cieniu mogq zostac uswiadomione bez 
szczeg6lniejszych zabiegow. lak pisze lung, "cien, jesli tylko okazemy 
zdrowy rozsqdek i dobrq wolv, mozna w pewnym stopniu zintegrowac 
z osobowosciq... jego tresci mogq zostac bez trudu uswiadomione". 
Niezwykle wazne jest to, ze "cien jest problemem moralnym ... nikt nie 
potrafi zrealizowac cienia nie rozwijajqc w powaznym stopniu stanow
czosci moralnej ... chodzi przeciez 0 to, by uznac rzeczywistosc ciem
nych aspekt6w wlasnej osobowosci. Akt ten jest nieodzownq podstawq 
wszelkiego rodzaju samopoznania. "10 Zrealizowac cien czy dokonac 
- jak pisze lung w innym miejscu - konfrontacji z cieniem to moc 
stwierdzic: "to takte jestem ja". Zgoda na takie mniemanie 0 sobie, 
kt6re uwzgJvdnia zarowno dobro, jak i zlo w sobie, wlasne jasne 
i ciemne strony, to pierwszy krok w kierunku tworzenia owej wyzej 
wspomnianej jednoSci przeciwienstw, ujvcia prawdy , bez poznania 
ktorej nie jest mozliwy dalszy proces indywiduacji. W pierwszej fazie 
rozwoju do spotkania z cieniem moze dochodzic okazjonalnie, incyden
talnie, bez bardziej znaczqcych konsekwencji. Na szczeg6lnq uwagv 
zaslugujq dwa momenty zwiqzane z cieniem: po pierwsze, w cieniu 
mogq znaleic siv takze takie treSci, ktore majq charakter pozytywny. 
lest to zrozumiate, gdyz cien tworzy siv w procesie przystosowywania 
siv do swiata, kt6ry moze oczekiwac od jednostki niekoniecznie dob
rych, z moralnego punktu widzenia, wlasciwosci osobowosci. To, co 
dobre, zostaje wivc albo stlumione, albo nie jest wykorzystywane. Ten 
moment r6zni znaCZqCO pogJqdy lunga od pogJqdow Freuda, nie bez 
powodu zaJiczanego do mistrz6w podejrzen. Drugi moment, bardzo 
wazny, kt6ry ujawni siv dopiero po dokonaniu konfrontacji z cieniem, 
a wivc w drugiej fazie rozwoju, to pokora: postawa, jaka jest mozJiwa 
jedynie w6wczas, gdy pozna siv prawdv 0 sobie w tej mierze, w jakiej 
jest to dJa czlowieka mozliwe, a wivc gdy uzna siv takze ito, ze nigdy 

10 e.G. lung, Archetlpv i .I'"mhole. Pi.l'I1U1 w!,hmne , Czylelnik, W"rsZ"W" 1981, s. 68-71. 
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nie poznamy siebie do kOllca. Z ujecia prawdy 0 sobie wyrasta poczucie 
wsp6lodpowiedzialnosci za zlo, kt6re dzieje sie w Swiecie ... Przychodzq 
tu na mysl slowa jednego z bohater6w Dzumy: "nie mozemy na tym 
swiecie uczynic gestu nie ryzykujqc, iz powodujemy smierc ... wszyscy 
zyjemy w dzumie" II. 

Ta czesc teorii Junga, kt6ra dotyczy cienia, jest szczeg61nie wazna 
dla zrozumienia proces6w zwiqzanych z rozwojem zycia duchowego, 
do niej tez najczesciej siegajq chrzescijanscy autorzy tekst6w po
swieconych temu rozwojowi . 

W jego pierwszej fazie, ze wzgledu na rozwijajqce sie i coraz to 
bardziej zlozone relacje z innymi luMmi, z ego - owego zbioru sqd6w 
i przeswiadczen na temat wlasnej osoby - wylania sie pewna grupa 
tresci, kt6ra posredniczyc bedzie w tych relacjach. Sq to tresci udostep
niane innym ludziom, a zarazem chroniqce ego jako calosc przed 
niepozqdanq poznawczq penetracjq ze strony innych. Te grupe tresci 
wylonionych z ego Jung nazywa mas k q. Maska jest dJa Junga 
kategoriq opisowq, a nie wartosciujqcq. Ewolucja rozumienia maski, 
kt6ra dokonala sie juz poza koncepcjq Junga, doprowadzila do stwier
dzenia, ze "maska ktamie", dla samego Junga byla ona jednak po prostu 
zbiorem tresci wylonionych z ego we wspomnianym celu. Problem maski 
poJega, wedtug Junga, na zastepowaniu w swiadomoSci podmiotu ego 
przez maske: na ich utozsamianiu. Kolejnym zadaniem drugiej fazy 
rozwoju jest wiec odr6znienie maski od ego, co wyrazi sie w pytaniu: 
"jakim ukazuje sie innym ludziom, a jaki jestem naprawde?"12 

Obok wspomnianej wyzej pary przeciwienstw: swiadomosc - nie
swiadomosc na szczeg61nq uwage zastugujq kolejne dwie pary 0 r6wnie 
og61nym charakterze: postawa introwertywna - postawa ekstrawertyw
na oraz: funkcje racjonalne - funkcje irracjonalne. Wymienione pary 
okreslajq pierwszy i drugi poziom utworzonej przez Junga typologii. 
1naczej m6wiqc, stanowiq podstawe typ6w psychicznych. Przez po
s taw e rozumie lung kierunek zaangazowania energii psychicznej: 
ekstrawersja to postawa, kt6rej istotq jest nastawienie podmiotu (na
kierowanie jego energii psychicznej) na swiat przedmiot6w i innych 
ludzi. 1stotq postawy introwertywnej jest kierowanie tej energii na stany 
i procesy wewnqtrz samego podmiotu. Obie te postawy, jako mozliwe 
sposoby wykorzystywania energii psychicznej, dane Sq kazdemu czto
wiekowi . Jesli w procesie rozwoju (w jego pierwszej fazie) jedna z nich 
staje sie dominujqca, to druga istnieje jako ukryta mozliwosc . Postawy 

" A. Camus. Di uma. PIW. Warszawa 1960. s. 255. 
12 W kweslii ..mask" klamie" zob. A. K~pinski. POZiumie chure!:o, PZWL. Warszawa 1978. 

lukie: 1. Tischner. Fenomen%gia spot/((lnia , w: ..Analecta Cracoviensia". t. 10: 1978. 
A. Galdowa. POIVszechnoN i W\jq/ek. Wyd. Platan . Krak6w 1992. s. 243 i n. 
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te pozostaj(l wzgledem siebie w relacji komplementarnosci: wykorzys
tywanie obu mozliwosci odpowiednio do sytuacji, w jakiej podmiot sie 
znajduje, jest jedn(l z podstaw harmonii wewnetrznej i harmonii ze 
swiatem (w drugiej fazie rozwoju czJowiek powinien nauczye sie 
wykorzystywae obie, aby uzyskae peine doswiadczenie siebie i swiata). 
Decyduj(lcy wptyw na to, kt6ra z tych postaw stanie sie dominuj(lca 
w pierwszej fazie rozwoju, maj(l warunki kulturowe i spoJeczne, 
w jakich czJowiek zyje i pod wptywem ktorych sie rozwija . Postawa 
introwertywna sprzyja samopoznaniu i kontemplacji, jest bardziej cha
rakterystyczna dla kultur Wschodu . Postawa ekstrawertywna sprzyja 
poznawaniu swiata zewnetrznego, a przede wszystkim ekspansji i spra
wowaniu nad nim kontroli i jest bardziej charakterystyczna dla kultury 
zachodniej. Wydaje sie jednak, ze w kulturach Wschodu obie postawy 
S(l lepiej zrownowazone: nie mozna nie dostrzegae technicznych i cy
wilizacyjnych osi<tgniee tych kultur i w przeszJosci, i wsp6kzesnie. 
W kulturze zachodniej mamy natomiast do czynienia z wyrainq prze
wag(l postaw ekstrawertywnych, ze szkodq dla harmonijnego rozwoju 
osobowosci. Wsp6kzesnie znajduje to wyraz w niepokojqcym zjawisku 
niewsp6lmiernosci rozwoju techniki i rozwoju moralnego. lung wyrai
nie przestrzegaJ jednak przed bezkrytycznym i zazwyczaj dose powierz
chownym przejmowaniem "wschodniego stylu" zycia : "nigdy dose 
podkreslania, i:e nie jestesmy Azjatami... nasz punkt wyjscia jest 
caJkowicie odmienny", pisaJ.13 W szkicu Joga i Zach6d postulowat 
nawet: "Studiujcie joge. Wiele mozecie sie od niej nauczye, ale prosze 
nie stosowac jej w praktyce, bo my, Europejczycy, nie jestesmy 
stworzeni do tego, zeby wlasciwie zastosowae te metody. Indyjski guru 
wszystko warn wytlumaczy i wszystko mozecie nasladowae. Tylko czy 
wiecie, kim jestescie - kto tu stosuje joge? ezy wiecie, kim jestescie 
- kim was stworzono?" 14 Bardzo znamienne Sq tez ostatnie slowa tego 
tekstu : "Drogi duchowego rozwoju na Zachodzie byly zupeJnie inne niz 
na Wschodzie i wytworzyly sie tu warunki nie dajqce dobrych podstaw 
do zastosowania jogi ... Nie dojdzie sie do zrozumienia... przez na
sladowanie metod, kt6re powstaJy w zupelnie innych warunkach psy
chologicznych. Z biegiem stuleci Zach6d tworzye bedzie swojq wlasnq 
joge - na podwalinach chrzescijaiistwa." 15 

Kolejn(l pare przeciwieiistw stanowi(l fu n k c j e psychiczne: "spo
soby, za pomoc(l kt6rych jednostka ujmuje swiat" , czyli sposoby 
poznawimia swiata. Funkcje racjonalne to myslenie i uczucia, irrac

1.1 CG. lung. Komen/Grz do "Sekre/u ztv /elio kwilllu·· . w: Podrlii na Ww:/u;d. Wyd. Pusty 
Oblok. Warszawa 1989. s. 47. 

14 }o[!{/ i Znch6d. w: PoJr6i rul Wsc/uid. ... s. 101. 
1\ 'hidem. s. 103. 
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jonalne to percepcja i intuicja. lung rozr6znia uczucia aktywne i bierne 
i tylko te pierwsze - wyrazajqce sie przypisywaniem przedmiotom czy 
stanom rzeczy w spos6b intencjonalny okreSlonych wartosci - zalicza do 
funkcji racjonalnych. Chodzi bowiem 0 "ocene w og61nej skali dobrego 
i zlego, przyjemnosci i przykrosci, piekna i brzydoty czy jakiejkolwiek 
bqdi innej wartosci . W tym znaczeniu uczucie jest s q de m, kt6ry r6zni 
sie od sqdu intelektualnego tym, ze jego przedmiotem nie jest ustalenie 
zwiqzku pojeciowego, ale subiektywny akt akceptacji czy odrzucenia." 
W uczuciu biernym "sam przedmiot, bez udzialu podmiotu, wymusza 
afektywnq waloryzacje" 16. Uczucia bierne lung zaliczyl do funkcji 
irracjonalnych, okreslajqc je jako tzw. intuicje uczuciowq. 

Podobnie jak w przypadku postaw psychicznych, tak i w przypadku 
funkcji w pierwszej fazie rozwoju wykorzystywane Sq tylko dwie, 
a pozos tale dwie istniejqjako ukryte mozliwosci ujmowania swiata. To, 
kt6re funkcje bedq wykorzystywane w pierwszej fazie - podobnie jak 
w przypadku postaw - zalezy od czynnik6w okreslajqcych rozw6j 
jednostki. W drugiej fazie rozwoju powinno dojsc do wykorzystywania 
wszystkich czterech funkcji, odpowiednio do sytuacji poznawczej. 

Kombinacja postaw i funkcji daje r6znorodnosc typ6w psychicz
nych. W rzeczywistoSci rzadko mamy do czynienia z czystymi typami , 
raczej z dominacjq kt6regos z nich . Wyr6zniane bowiem - w jakiejkol
wiek zresztq typologii - typy majq charakter modeli teoretycznych. 

Tak wiec wedle koncepcji lunga w momencie osiqgniecia statys
tycznej poJowy zycia osoba jest wzglednie dobrze przystosowana do 
warunk6w zewnetrznych: potrafi zaspokajac swoje potrzeby, speJnia 
okreslone role spoleczne, zrealizowala lub realizuje okreslone cele 
i zadania. W aspekcie psychologicznym prezentuje pewien typ postaw 
i funkcji psychicznych; uksztaltowane w pierwszej fazie rozwoju ego 
stanowi centrum pola swiadomosci, utworzona zostala maska, a w nie
swiadomoSci indywidualnej powstal cieri, jako komplementarny wobec 
ego kompleks tresci i uczuc. Swiat wewnetrzny podmiotu jest przez 
niego samego rozpoznany jedynie w niewielkim stopniu i w ograniczo
nym zakresie. Swiadome jest to, co sprzyja realizacji zadari przy
stosowawczych, bardzo szeroko zresztq rozumianych. Wszystko inne 
pozostaje nieswiadome, dajqc 0 sobie znac poprzez Iiczne projekcje, 
jakich podmiot dokonuje. ZnieksztaJcajq one obraz samego siebie 
i innych ludzi, sprawiajq, ze w znacznym stopniu zyje sie w zludze
niach co do siebie i co do innych. Wycofywaniu projekcji przypisuje 
lung ogromne znaczenie, i to nie tylko psychologiczne (upatrujqc 
w tym oznaki zdrowia psychicznego jednostki), lecz r6wniez spoleczne 

" 1. NUllin , Struk/llra IISlIhow(}.\'ci. PWN. War,;zawa 1968 . s. 157 i n. 
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i moraine. Wyzbycie si~ projekcji, kontrola nad tym mechanizmem, 
wreszcie wiedza 0 jego istnieniu - decyduj'l 0 mozliwosci ksztal
towania relacji mir:dzyludzkich w prawdzie, 0 braniu na siebie wsp61
odpowiedzialnosci za ich jako~c . Tam, gdzie w gr~ wchodzi nie
swiadomosc indywidualna (np. cien), °wycofanie projekcji jest latwiej , 
choc i w tym przypadku dokonuje si~ to nie bez opor6w . (Jung cytuje 
slowa swego pacjenta: "Nie mog~ przeciez przyznac si~ do tego, ze 
zrnarnowalem 25 najlepszych lat mojego zycia.") Znacznie trudniej 
o wycofanie projekcji zwi'lzanych z nieswiadomosci'l kolektywn'l. 
Zasadniczo mozliwe jest jedynie ograniczenie ich wplywu poprzez 
rozumienie sensu obraz6w, symboli, mit6w obecnych w zyciu czlowie
ka. Ponadto, jak pisze Jung, nieswiadomoSci nie da si~ raz na zawsze 
"zalatwic". Uwaga ta poczyniona zostala przez Junga w zwi'lzku z prob
lemem animy i animusa: pierwiastka kobiecego w psychice m~zczyzny 
i m~skiego w psych ice kobiety . "Dzialania animusa i animy mog'l 
wprawdzie zostac uswiadomione, jednakZe one same stanowi'l czynniki 
przekraczaj'lce swiadomosc, niedost~pne ogl'ldowi i niezalezne od naszej 
woli .. . mimo zintegrowania ich tresci ze swiadomosci'l, zachowujq one 
autonomi~ i z tej racji nie wolno spuszczaC ich z oka." Jest tak dlatego, 
ze one same S'l archetypami, nie S'l wi~c bezposrednio dost~pne, ich 
obrazy (obrazy archetypowe) pojawiac si~ mog'l w snach, wizjach 
i fantazjach jako personifikacje. W podobny spos6b daj'l ° sobie znac 
inne archetypy, na przyklad Starego M~drca czy Wielkiej Matki. 

III . Pogl'ldy Junga na mozliwosci i ograniczenia zwi'lzane z po
szerzaniem swiadomosci 0 tresci nieswiadome, a takZe przekonanie 
o niebezpieczenstwach zwi'lzanych z tym procesem (mozliwosc in
flacji, czyli zdominowania tresci swiadomych przez nieswiadome) 
stanowi'l fundament Jungowskiej hermeneutyki. Jest ona niepomiernie 
bogatsza niz hermeneutyka Freuda, jak pisze Eliade: "To jest wlasnie 
najwi~ksz'lzaslug'lC.G . Junga,ze wychodz'lc od psychologii 
wykroczyl poza psychoanaliz~ freudowsk'l i odnowil duchowe znacze
nie obrazu." Eliade krytykuje Freuda przede wszystkim za "prze
kladanie obraz6w na terminy konkretne", co uwaza za zabieg " bezsen
sowny", gdyz - "jak to rna miejsce np. w przypadku kompleksu Edypa 
- obrazy zawieraj<t wprawdzie »wszelkie aluzje do konkretu« ujaw
nione przez Freuda, ale rzeczywistosc, jak'l usiluj'l wyrazic, nie miesci 
si~ bez reszty w tego rodzaju odniesieniach do »konkretu«" 17 

Rozumienie obraz6w, symboli i mit6w, poprzez kt6re dajq 0 sobie 
znac archetypy, jest wedlug Junga kWesti'l niezmiernie istotn'l przede 
wszystkim dlatego, ze wszystkie one, tak jak i same archetypy, maj'l 

17 M. Eliade , Sacrum - mil - hislIJrill, P1W , Warszawa 1993, s. 27 (przypis) oraz s. 27-28. 
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dwuznaczny charakter: odnoszq sie do blizej nie znanej rzeczywistosci 
psychicznej, biologicznej, a takte duchowej, kt6ra ma zarazem jasne 

ciemne oblicze. To, kt6re oblicze archetypu zostanie ujawnione 
w zyciu konkretnej osoby, zalezy od okolicznosci i doswiadczen jej 
niepowtarzalnej egzystencji . Tak na przyklad anima (Eros) i animus 
(Logos) mogq w zyciu konkretnego czlowieka ujawnic swe niszczqce 
wszystkich i wszystko dokola mozliwoSci, jak tez stanowic mogq - jesli 
bedzie sie pamietac, ze nie chodzi jedynie 0 odmiennosc bioiogicznq, 
lecz 0 r6znice w sferze wrazliwosci psychicznej i w sferze ducha 
- przebogate ir6dlo glebokiego i intensywnego wewnetrznego rozwoju. 

Obrazy, symbole pozostajq zazwyczaj ze sobq w zwiqzku, nie 
ograniczajqc sie do reprezentowania jedynie aspekt6w czy fragment6w 
rzeczywistosci, choe i tak bywa. Ich zwiqzki i relacje tworzq sensownq 
calosc, kt6ra wyznacza u konkretnej osoby (lecz takte mniejszych lub 
wiekszych grup spoleczn~kuiturowych) forme istnienia, zycia, nazy
wanq przez lunga z y c i ems y m b 0 I i c z n y m. Tego zycia symbolicz
nego czlowiek potrzebuje "gwaltownie" , tylko ono bowiem "pozwaia 
wypowiedziec sie pragnieniom i potrzebom naszej duszy". lung dodaje, 
ze chodzi 0 codzienne potrzeby : "Skoro ludzie nie posiadajq dzis zycia 
symbolicznego, nie mogq uniknqc udreki biorqcej sie z owego wyczer
puj(lcego, przerazaj(lcego SW(l banalnosci(l zycia, w kt6rym nie S(l 
n i c z y min n y m n i 2:..." Pod kreslaj (lC, ze przedstawia "szwajcarski 
punkt widzenia" , lung - w odpowiedzi na pytanie zadane mu po 
jednym z wyklad6w - stwierdza, ze: "lesii pr6buje sie obserwowac 
zycie rytualne Kosciola protestanckiego, zauwaza sie natychmiast, ze 
praktycznie ono nie istnieje. Nawet komunia swieta zostala zrac
jonalizowana. ( ... ) w Kosciele uczni6w Zwingiiego komunia swieta nie 
ma w sobie nic z rzeczywistej komunii swietej, to raczej upamietniaj(lcy 
jakies wydarzenie posilek. Nie ma r6wniez mszy ani spowiedzi." Te 
sytuacje przeciwstawia sytuacji w Kosciele katolickim: "Wystarczy 
pomyslec 0 ksiedzu Kosciola katolickiego, kt6ry jest samq boskoSci(l 
i zanosi sam siebie na oltarz ofiarny , sklada samego siebie w ofierze. 
A czy my to czynimy? Kiedy mamy takq swiadomosc? Nigdy! Wszyst
ko jest banaine, wszystko jest n i c z y min n y m n i Z ... Oto dlaczego 
ludzie staj(l sie neurotykami." W oparciu 0 analize swej czterdziesto
letniej praktyki klinicznej lung stwierdza dalej, iz katolik6w - "oczy
wiscie tylko tych, kt6rzy rzeczywiscie byli katolikami, a nie tych, 
kt6rzy tak sie tylko definiowali nie praktykujqc" - mial wsr6d swych 
pacjent6w zaledwie kilku : "Przekonanie, ze prowadzi sie zycie sym
boliczne, ze jest sie aktorem boskiego dramatu, zapewnia czlowiekowi 
wewnetrzny pok6j . To jedyna rzecz, kt6ra moze nadac sens ludzkiemu 
zyciu." Wi(lzqc jednoznacznie poczucie sensu z zyciem symbolicznym, 
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Jung podkresla specyfike. sytuacji chrzescijanina nalez(l.cego do Koscio
la katolickiego: 

w pewnej mierze, pozwala on [Ko~ci61] swoim wyznawcom prowadzic iycie peine 
sensu. JeSli mogq na przyklad uczestniczyc kaidego dnia w eucharystii, jdli mogq 
stawac siy cZysci q jej substancji, w6wczas zostajq wypelnieni boskoSci q, i powtarza 
siy kaidego dnia wiecznq ofiary Chrystusa. ( .. . ) Dla czlowieka, kt6ry przezywa to 
wszystko realnie, jest w tych slowach [0 Eucharystii - przyp. A.G.] ukryty caly swiat. 
Dla takiego czlowieka Sq one wiycej nit swiatem, Sq nosicielami sensu. Wyrazajq 
d1\zenie duszy i fundamenty jego nieswiadomego zycia. IX 

Zycie symboliczne w swym aspekcie tresciowym stanowi wyraz mitu, 
kt6rym osoba, wsp61noty czy okreslona kulturowo spolecznose zyje. 
Mit dla Junga to opowiese 0 zdarzeniu, kt6re kiedys - in illo tempore 
- mialo miejsce i kt6rego sens pozostaje w najscislejszym zwi(l.zku 
z podstawowymi egzystencjalnymi i metafizycznymi problemami czlo
wieka bez wzgle.du na czas i miejsce, w jakim zyje. W tym znaczeniu 
m6wic mozna 0 micie judeochrzescijaiiskim. Poczucie sensu wynikajq
ce z "uczestniczenia" w micie sprawia, "ze wiele - a moze nawet 
wszystko - da sie. zniese". Oto inne znamienne stwierdzenie Junga: 
"Nauka nigdy nie zastqpi mitu - mit nie narodzi sie. z nauki, albowiem . 
to nie »B6g« jest mitem, lecz mit jest objawieniem zycia Boga 
w czlowieku. To nie my wymyslamy mit - to mit przemawia do nas 
jako »Slowo Boze«. ( ... ) Slowo nie podlega samowoli czlowieka. Nie 
da sie. wyjasniC »natchnienia«.·' IY Wrazliwy na problem epoki, w kt6rej 
przyszlo mu zye, Jung napisal takZe: 

Zio stalo siy dzisiaj widoczn1\ potygq: jedna polowa ludzkoSci wspiera siy doktrynami 
sfabrykowanymi dziyki ludzkiej przemyslnosci; druga choruje na brak mitu, kt6ry 
sprostalby zaistnialej sytuacji. Co siy zas tyczy narod6w chrzescijanskich, to trzeba 
powiedzie6, i.e usnyly utulone w swym chrystianizmie, zaniedbujqC z biegiem stuleci 
pracy nad rozwijaniem swego mitu. ( ... ) Ludzie w og61e nie rozumiejq, ie gdy jakis 
mit nie rozwija siy. to znaczy, ie jest martwy. Nasz mit oniemial - nie udziela jut 
i.adnej odpowiedzi. BI'ld jednak nie tkwi w micie - takim, jaki zostal przekazany 
w Pismie Swiytym - blydu trzeba szukac tylko i wylqcznie w nas , bo nie rozwijamy 
JUi. mitu, a nawet tlumimy wszelkie pr6by podejmowane w tym kierunku 2 0 

PrzytaczajC\.c caly szereg wypowiedzi Chrystusa zapisanych na kartach 
Ewangelii , a takze sie.gajqc do list6w sw. Pawla, Jung stara sie. pokazac, 
na czym polega 6w podstawowy blqd chrzescijan. Nie rozwijamy mitu, 
bo w istocie nim nie zyjemy, nie traktujemy na serio przeslania 
Ewangelii - Dobrej Nowiny 0 urzeczywistnianiu sie. przymierza zawar
tego przez Boga z czlowiekiem, 0 Kr6lestwie, kt6re jest w nas, 

" e.G. Jung, ireie symholicl lle, w: "Gui ld Lecture" nr 80, London 1954, cyl. za tlum. : 
"bruLion", stycze" 1992. 

:: C .G. lung, Wspornni en ill, sm', mrili.... s. 400-401. 
. Ihldem, s. 388-389. 
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o blogoslawienstwach proklamowanych przez Chrystusa w Kazaniu na 
G6rze. Drugi blqd, na kt6ry Jung wskazuje, to op6r przed samopo
znaniem, przed rozwojem osobistym. Jungowska koncepcja rozwoju jest 
pr6bq pokazania glebi istniejqcej w kaidym czlowieku. Spojrzenie w niq 
jest trudnym i czesto bardzo bolesnym doswiadczeniem, wymaga odwagi 
i wiary , bedqc zarazem tej wiary probierzem. Opisujqc wedr6wke przez 
siedem komnat wewnetrznego zamku czy droge na g6re Karmel , mistycy 
innym nii Jung jezykiem przekazywali swojq osobistq wiedze 0 samopo
znaniu, jego owocach (pokorze), 0 ostatecznym sensie wysilku i cier
pienia. Ich wiedza psychologiczna, wnikliwosc analiz fenomenologicz
nych budzq gleboki podziw. Jednakie w tekstach tych jest cos wiecej: 
glebokie przekonanie, wrecz absolutna wiara, ie w tych wewnetrznych 
zmaganiach czlowiek nie jest sam, ie caly czas towarzyszy mu Boia 
pomoc i laska: "Gdy p6jdziesz przez wody, Ja bede z tobq i gdy przez 
rzeki, nie zatopiq ciebie. Gdy p6jdziesz przez ogien, nie spalisz sie i nie 
strawi cie plornien ... Nie lekaj sie, bo jestem z tobq" (Iz 43, 2.5). 

Jest wreszcie w doswiadczeniach mistyk6w, kt6re zwiqzane Sq 
z drogq wewnetrznego rozwoju, cos , czego pr6ino byloby szukac 
w psychologicznych wypowiedziach Junga: wyrainie okres]ony cel 
wewnetrznych zmagan - B6g sam. Ku zjednoczeniu z Nim kierujq sie 
wszystkie ich pragnienia i nadzieje. Nie chodzi wiec 0 najdoskonalej 
nawet wyobraionq harmonie wewnetrznq i harmonie ze swiatem. 
Podkreslic wypada, ie mowa tu wylqcznie 0 p s y c hoI 0 g i c z nyc h 
wypowiedziach Junga, nie zas 0 wypowiedziach osobistych . EYdoki
moy slusznie zauwaia: "Wszystko, co m6wi Jung, nie odnosi sie do 
Boga jako takiego, lecz do ludzkiego doswiadczenia religijnego, do 
ludzkich reakcji i do projektowanej idei Boga w ludzkiej duszy .,,21 
Wydaje sie, ie Eydokimoy stwierdzeniem tym trafia w istote spor6w 
wok61 mysli Junga: jasno okreslajqc jego poglqdy jako psychologa, 
zakresla wyraine granice, w jakich Jungowskie analizy doswiadczenia 
reJigijnego, hermeneutyka mit6w i symboli religijnych Sq dopuszczalne. 
Sam Jung nie byl tak konsekwentny w swych wypowiedziach, moina 
to jednak zrozumiec, jesli pamieta sie 0 silnym uwiklaniu jego teorii 
w osobiste poszukiwania sensu i wlasny wewnetrzny rozw6j. Aniela 
Jaffe we wprowadzeniu do Wspomnieri, my§li, snow pisze: 

lungowskie poj~cie religijnosci roini siv pod niekt6!)'mi wzgl~ami od wykladni 
tradycyjnego chrzeScijanstwa ... Z punktu widzenia chrzeScijatistwa dogmatycznego 
lung byl outsiderem ... dawano mu to odczuc ... cierpial z tego powodu ... mi~dzy 
wierszami tej ksi<:\iki moina tu i owdzie wyczytac rozczarowanie badacza, klO!), 
czuje, ie jego mysli na temal religii nie do kotica byly rozumlane. (. .. ) On sam 
wyrainie przyznawal si~ do chrzdcijatislwa i wiele z najbardziej istotnych jego dziel 

" P. Evdokimov, op. Cil., s. 213 . 
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zajmuje sil; problemami religijnymi czlowieka--{;hrzescijanina, rozpatrywanymi 
z punktu wid zenia psychologii ... chrzeScijanskiemu wezwaniu do wiary przeciw
stawial lung koniecznosc zrozumienia i refieksji. 22 

Aniela Jaffe przytacza tei. slow a samego uczonego dotyczqce jego 
osobistych przekonan: "Widz(!, i.e wszystkie moje mysli krqi.q wokol 
Boga... czuj(!, jak Sq przez Niego przyciqgane... Gdybym mial si(! 
przeciwstawic tej zniewalajqcej sile, odczulbym to jako najci(!Zszy 
grzech." Siowa te znalazly si(! w liscie do mlodego zakonnika; w innym 
miejscu tego listu Jung pisal: "Bog, dla mnie przynajmniej, to jedno 
z najpewniejszych doswiadczen danych wprost. "2) W jego p6inych 
myslach znaleic moi.na chyba najjasniej sformulowany poglqd odnos
nie do relacji mi(!dzy psychologicznym poznaniem a osobistymi prze
konaniami. Pisze: 

Usilujqc przedstawic, jak ograniczona jest p S Y c h e, nie zamierzam bynajmniej 
sugerowac, i.e istnieje t y I k 0 psyche. Po prostu wowczas, gdy chodzi 0 postrzegame 
i poznanie - i dopoki 0 nie chodzi - nie jestem w stanie wykroczyc poza p s y c h e. 
i.e natomiast istnieje transcendentny przedmiot niepsychiczny - co do !ego w nau
kach przyrodniczych panuje miiczqca pewnosc ... nigdy nie bylem zdania, ze nasze 
postrzeganie jest w stanie ogarnqc wszystkie formy bytu ... Z braku danych empirycz
nych nie dysponujl; ani wiedzq na len temal, ani doswiadczeniami zwiqzanymi z tymi 
bytami . kt6re zazwyczaj okrdla sil; mianem »duchowych«. To, w co w lej kwestii 
wi e r z 1;, jest z punktu wid zenia nauki obojl;tne. przelo mUSZI; siC tu przyznac do 
niewiedzy?' 

To, czy Jung - homo quaerens - znalazl dla siebie samego "swojq" 
prawd(! i jaka to byla prawda. uznac chyba nalei.y za jego osobistq 
spraw(!. To natomiast, i.e jego psychologiczne analizy mogq bye 
niezwykle pomocne kai.demu, kto prawdy 0 sobie poszukuje, przesqdza 
o miejscu, jakie jego mysl zajmuje w naukach 0 czlowieku. Jung broni 
mitu, mitu, "ktorym i.yjemy" - broni go przed nami samymi: przed 
gnusnosciq intelektualnq, atrofiq sumien, l(!kami wyobraini. Broni mitu. 
gdyi. podziela poglqd Eliadego, i.e "narod. ktory zagubilby ide(! sacrum, 
popelnilby samobojstwo"25. 

Tekst jest zmodyfikowanq i poszerzonq 0 pewne wqtki wersjq eseju poswicconego 
psychologii C.G. lunga. zamieszczonego w: Anzelm Grun OSB, PL,mo Swi~le 
w inrerprelacji P.,ych%gii CI~bi, WAM J996. 

ANNA GALDOWA, prof. dr hab., kierownik Zakladu Psychologii Ogolnej w 1n
stylUcie Psychologii UJ. 

" e.G. lung, WspIJmnienia, .>n.\'. mv.W ... s. 10-11. 
,.. Ihidem, s. II . 
" Ihidem, s. 4 J2-413 . 
" W notce wprowadzaj~cej do jednej z ostatnich ksiijzek lunga (Tile Undiscovered Self. 

A Mentor Book, 1958) wydawca pisze: "Dr lung believes that the salvation of the world consists 
in the salvation of the soul but that only when the individual discovers his true inner nature can 
be accept religion's gift of meaningful life form." 
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W polowie lat osiemdziesiqtych w mieszkaniu mojego przyjaciela, 
malarza laroslawa Modzelewskiego, pojawila sie roslina doniczkowa. 
Wysoka na dwa dwadziescia, szeroka na p61tora, wyglqdala, prawde 
m6wiqc, dose d z i w n i e. Smukle liscie mialy barwe intensywnie, 
prawie fosforyzujqCO, zielonq. Takiej zieleni nie spotyka sie ani pod 
zwrotnikami, ani na lqkach Clodthwyth. Proces fotosyntezy lub jakis inny 
proces, scisle chemiczny, powodowal, ze otaczala jq r6zowa aura. W jej 
poswiacie liscie rozwijaly sie imponujqco, co sprawialo wrarenie raczej 
niepokojqce. Grynszpan i roz, nakladaj<lc sie na siebie, wpadaly 
w obszar widma fioletowego, kt6ry przesuwal rosline na krawedi 
mroku , choe jej barwy byly, jak m6wie, jaskrawe, prawie drazniqce . 
Zestr6j tworzyl sie poza naocznosciq. Dlatego roslina byla tylez wesola, 
co mroczna ... nie, byla zdecydowanie bardziej mroczna, r6wnoczesnie 
wychyiala sie i znikala w ciemnosciach. Scisie rzecz biorqc, byla na 
granicy n i eo z n a c z 0 neg o. lej kolor byl zjawiskiem sztucznym, 
a ksztahy byly organiczne. Dlatego forma balansowala miedzy swiatem 
mineralnym a biologicznym, pomiedzy martwym a zywym. 

Znaiazla sie w pokoju dziecinnym. Zanim pojawily sie w nim rybki, 
muszelki i slimaki, akwaria, w kt6rych 0 k a z y drapiezne pozerajq 
mniej drapiezne, swinki morskie, jeze, skowronki australijskie, myszki, 
chomiki, ropuchy i insekty, bardziej rzucala sie w oczy, potem jakby 
mniej. Bulgotania, brzeczenia, szmery, szurania, piski, spiewy przyga
sily jq - stala sie elementem wnetrza, troche slabiej widocznym, slabiej 
obecnym przy calym tym pianktonie. 

Od czasu do czasu zastanawialem sie, po co Modzelewski namalo
wal te rosline .1 Zawsze narzekal, ze w naturze czuje sie obco, ze jej nie 

RIJ.\'lifU/ dOlliczlwwlI. akryl. papier. 230 x 200 em. 1984. 
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rozumie, nie potrafi oddac na plotnie. Duzy ktopot dla malarza. 
Z drugiej strony, sadzil, szczepil, pJewit, strzygt, gospodarzyt, pal it 
w kozie, zyczliwym okiem spoglqdal na hodowle i towiectwo, czynil 
w spos6b arcynaturalny to wszystko, czego ja bym nie czynit, poniewaz 
nie mam 0 tym z i e Ion ego pojecia. Jednym slowem - potrafit sobie 
ulozyc stosunki z tym zewnetrznym wobec wnetrza swiatem. 

Nie da sie ani nie nalezy tego ttumaczyc catkiem pros to . Rzeczy 
zlozone, a przy tym dyskretne, malo uchwytne, pojawiajq sie zwykle na 
krancach pola widzenia, z ukosa. Takq wlasnie rzeCZq jest duchowosc 
artysty, kt6remu czlowiek odbija sie w kazdej kropli wody. Odbija sie 
niepokojqco, niejasno , a moze... groinie? 0 tak, okreslen tych uzytem 
celowo, aby zaznaczyc tajemnice rosliny. Po namysle, kt6ry kosztowal 
mnie lata cierpliwych studi6w, doszedtem do wniosku, ze rozwiqzanie 
zagadki zawarte jest w sposobie jej egzystencji . Przesledzic jq to byla 
jedyna droga dla odkrywcy, ale p6jscie ni q wymagato c z a s u. 

Poniewaz uprawa wymaga czasu. Nasienie i siew, kielkowanie 
i pielegnacja, wzrastanie i troska, rozkwit, dojrzalosc i codzienna konsek
wencja nalezq do jego porzqdku. A z uplywem czasu, jak wspomniatem, 
roslina nieco zniknela z pola widzenia. Przestrzen, kt6rq zajela, zostata 
oswojona przez zycie i jego biosfere. Na jej powierzchni pojawily sie 
plamy, rysy, tu i 6wdzie niewielkie naddarcia. R6z Ita zetknql sie z r6zem 
zabawek w pokoiku Jasia. Pod wplywem tej koincydencji roslina cofata 
sie, hamowala i uzwyczajniala . Niedawno pogryzt jq krolik. 

Zastan6wmy sie.. . Po pierwsze - ped. Ped swiadczyt 0 tym, ze rosta 
szybko. Po drugie - niepokoj. Swiadczyl 0 tym, ze rosla dziko, 
przynajmniej jakis czas. W tym niepohamowanym, zywiolowym buja
niu czaila sie - groiba. Moze byla to roslina, kt6ra lapie muchy? 
Florofauniczne pogranicze? Oswojono jq. Poddano codziennym zabie
gom. Zwykle ten, co go oswajajq, otrzymuje jakies imie. Ale roslina, 
oprocz doniczki, imienia nie otrzymata. ("To drzewo nie rna imienia!" 
- spiewajq ludzie z Zimbabwe.) W ten sposob jej. pierwotne, sprzed 
udomowienia cechy zostaly w jakis spos6b zachowane. Widocznie jej 
istotq byta nieoznaczonosc . 

Bylo jasne dla mnie i dla innych, ze Modzelewski-agronom wydo
byt jq z dzungli. DzungJa-zywiol wyciety maczetq rano, po potudniu 
stokroc bujniejszy i bardziej jeszcze mroczny. Smierc, za ktorq lub 
z kt6rej szaleje zycie. SamowoJa ... Modzelewski, czytelnik Josepha 
Conrada w pierwszych latach osiemdziesiqtych, wziql te dzungle z lite
ratury. Zlo, ktore pleni sie szczeg6Jnie obficie, jezeli nie napotyka 
hamulc6w, zlo immanentne, kt6re zrzuca z siebie formy kultury, 
zachowujqc wYZSZq swiadomosc i ulegajqc wegetatywnej samowoli. Te 
metaforyke wziql Modzelewski od Conrada. Pesymizm historiozoficz
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ny , koncepcjl; zla immanentnego ludzkiej naturze. dzunglowatosc. 
a wil;C banalnosc czynienia zla. etykl; heroicznil. obawl; przed rytualem. 
pozycjl; obserwatora i samil postac Marlowa przenosil do swoich 
obraz6w. 2 Elementy swiatoodczucia pisarza tworzyly ich metanarracjl;. 
W lqdrze ciemnosci zawarta jest groiba i przestroga. Stosujilc mis
trzowsko kilka technik literackich. pisarz ' uzyskuje niezwykle efekty 
znaczeniowe. Pamil;tacie dwie kobiety-Parki? (TI; gl;stq tkankl; litera
tury strywializowal zresztil wtedy efekciarski film Coppoli.) Takie bylo 
literackie podloze rosliny. Poniewaz w jego perspektywie byJa ideo
gramem. dokonczmy teraz jej ide 0 g r a f i i w perspektywie malars kiej. 

Natura jako odbicie ludzkiego wn\;trza i jego tajnik6w byla obraz6w 
Modzelewskiego warstwq eliptycznil. Byla jak sen. Kazdy, kto ile snil, 
m6gt go w owym czasie - okresie stanu wojennego i podziemnej 
kultury - bez trudu rozszyfrowac. Byl to wsp61ny wielu mlodym 
artystom spos6b opisu rzeczywistosci. Obrazami na wol nosci byty te 
obrazy, kt6re powracaty do znak6w najbardziej pierwotnych. do warto
sci podstawowych i rozpoznania na nowo tradycji . ) 

Mowa obraz6w. kt6re dawatyby ludziom nadziejl;. m6wily prawdl; 
i zdolne byly dotknqc rzeczywistosci. wymagata pojemniejszej formuly 
malarstwa. Inaczej pozostatoby ono czyms ubogim. co istnieje dzil;ki 
odniesieniu do sytuacji historycznej i traci sens wraz z jej koncem. 
Dzungla otwierala mozliwosc ucieczki przed historiq... Czy sztuka 
istnieje poza dobrem i zJem? Jak powstajq obrazy. dla kt6rych .. nie rna 
zadnego wyUumaczenia"? laka jest ich natura? 

Odpowiedziq. kt6ra dtugo Modzelewskiego niepokoita . . a moze 
ml;czy do dzis, byta sztuka Kazimierza Malewicza. nie tylko wwymia
rze czysto malarskim. lecz w swym porzildku duchowym. Malewicz 
sildzit. iz przekroczyl granice obrazu . uczynit swoje malowidta tym 
samym. czym Sll dzieta natury. Metafizyczna koncepcja Malewicza jest 
dla artyst6w wschodnioeuropejskich niezmiernie Pociilgajllca. Malowi
dla Sq w niej - nie jako przedstawienia. lecz jako by t Y - kluczem do 
innego wymiaru. kt6ry nazywany jest p r z est r zen i 'I. Ktos, kto w jej 
kierunku podilza. doznaje epifanii . roztapia sil; w jednosci z kosmosem. 

Modzelewski musial zmierzyc sie z supranaturalizmem Malewicza 
z dw6ch powod6w: raz dlatego, ze go pociilgat obietnicil transcenden
cji. a wiec i ucieczki od dylemat6w Conrada. kusiJ takze mozliwoscill 
radykalnego zerwania z ograniczeniami konwencji malarskiej - w kon

, Willston Churchill i de!{in , olej, pl6lno, lOO){ 80 cm, 1981, Mar/ ow "" tie Pocil/jiu do Rli.lji, 
1984. Marlow - cz/owiek morza, 1984, i in . 

, Szturmuil[Ce ddfiny, olej, pl6lno, 120 x. 80 em, 1981 : ,J"k wojsko wielorybow zalegujijc 
brzegi, zdob~dij l'ld w lryumfie ... " 

87 



JAN MICHALSKI 

cepcji Malewicza obraz staje siy wrotami niebios. Dwa dlatego, ze 
intrygowato go odbicie losu artysty w jego sztuce, samo zycie zawarte 
w obrazie i, zwlaszcza w ostatnich dzielach suprematysty, brudzqce 
czystosc idei, przez CO ona sama ukazuje siy w swietle bardziej 
ludzkim. Ocalona w swiecie amoralnym okazuje SWq moralnq wartosc. 
DI a Modzelewskiego byl to test prawdy. Interesowala go c e n a, jakq 
siy placi za pokusy transcendencji, ito, jak wyglqda dzielo, kt6re jest 
platnikiem. Przyklad6w dostarczaly ostatnie, "renesansowe" pl6tna 
pan a K a z i m ira. _ 

Przypomnijmy, ze w suprematyzmie kolory czyste przynalezq do 
porzqdku fenomenalnego - Sq to barwy widma stonecznego dajqce 
zludzenie bezkresu, lecz faktycznie wynikajqce z uwiyzienia cztowieka 
w horyzoncie ziemslUm. Do porzqdku kosmicznego, noumenalnego 
i bezwzglydnego, przynalezq kolory neutralne. Osiqgnivcie stanu neu
trum, punktu zero, godzi wszystkie sprzecznosci. 

Wysoko ceniqc jakosci malarskie suprematyzmu, Modzelewski roz
wazat wartosc takiego mozliwego zatracenia i odrzucal je. Ukazywal 
koncepcjy i postac Malewicza w perspektywie historiozoficznej sposo
bem ironicznym. Pierwszy obraz, zbudowany metodq szablonu, okazal 
siv jednak jeszcze jednq grq jyzykowq i malarz swiadom plycizn takiego 
zabiegu po prostu go zniszczyl.4 Nastypny opieral siy na ikonograficz
nym schemacie 0 p I a k i wan i a. Nazywal siy Strzemiftski oplakujqcy 
Malewicza .5 Ponownie, tym razem dojrzalej, artysta powr6cir w nim do 
tematu jednostlU zanurzonej w historii, zrelatywizowal jq w sensie 
conradowskim. Idea bogoczlowieczenstwa reprezentowana przez rewo
lucyjnego artysty ukazywala siy jako jeszcze jedna ludzka pr6ba 
przekroczenia wlasnego cienia. ModzelewslU stawial pytanie 0 koszty. 
Schemat Oplakiwania pozwolil mu ukazac obu wielkich utopist6w jako 
bohater6w wtasnego czasu "pozartych" przez rewolucjy, nadal ich 
dziejom wymiar epiclU . Pojawila siy tu juz charakterystyczna dla 
tw6rczosci Modzelewskiego ide a up a d k u. Czrowiek wsp6tczesny 
jest istotq odciytq od jednosci z naturq, istotq duchowo zredukowanq. 
Wsp6tczesny artysta posiadajqcy szczeg61nie silnq swiadomosc zla oraz 
tt;sknotv za tym, co swivte, jest postaciq tragicznq, nie mogqc odr6Znic 
iluzji od rzeczywistosci . Kicajqcy na jednej nodze nad trumnq Malewi
cza kaleka Strzeminski zdawal sit; uosobieniem losu talUego samo
tnego, i kalekiego w pewnym sensie, indywiduum. Na to, ze kultura nie 
jest niczym innym jak ekstensjq powyzszych potrzeb, wskazywal 
kontur, kt6rym malarz namalowal lezqcq postac Malewicza. Dowodzit 

" Kaz;m;erz Malew;cz pap;eiem malanlwa. olej , pl6tno, 170 x 136, 1984. 

, SlrZem;".,.k; op/akujqcr M(llew;cw, olej , pl6tno, 139 x 214 em, 1986. 
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tym samym gl~boko irracjonalnego charakteru tworzenia. W duchu 
konflikt6w swojego czasu przezwyci~zal marksistowski determinizm 
konstruktywisty chrzescijanskim finaJizmem, a w kaidym razie - zwa
zywszy na jeszcze obecnq w obrazie retoryk~ absurdu - konfrontowal 
go z nim poprzez obrany schemat ikonograficzny. 

Pesymizm co do natury ludzkiej, majqcy, jako si~ rzeklo, swoje 
porte-parole w pesymizmie Conrada, wyrazal si~ u Modzelewskiego 
w stale obecnej w jego tw6rczosci perspektywie eschatologicznej. 
Objawila si~ ona w pelni w obrazie Projekt pomnika Malewicza .6 Obraz 
od-monumentalnil ksztalty suprematycznej trumny rosyjskiego arty sty , 
zaprojektowanej przez niego przed smierciq. W subtelny spos6b ukazal 
jej krystaliczno-organiczny ksztalt, ukazal go niejako poza kulturq 
i poza histori'l, jako duchowq form~. Mysl~, ie uchwycil intuicyjnie to, 
co istotnie krylo si~ pod nazw'l malewiczowskich, "wi~kszych i pot~z
niejszych od nieba" przestrzeni, czyli pragnienie niesmiertelnoSci. 

Modzelewski nie przyj'll mozliwosci zatracenia tego, co ludzkie, 
w grozie bezkresu tego, co nieludzkie. Jesli czlowieka odr6Znia od 
natury swiadomose zla, to roztopienie sk w jej oboj~tnosci grozi 
uwolnieniem tego immanentnego zla spod kontroli. Pokusa zatracenia 
jest zagrozeniem tego, co ludzkie i racjonalne, dlatego naleiy odrzucie 
zar6wno panteizm, jak bogoczlowieczenstwo. Oba te niebezpieczen
stwa ukazywal na przykladach Holderlina i Malewicza, to jest przed
stawiajqc romantyczne korzenie nowoczesnej sztuki w obu tradycjach, 
z kt6rymi polska kultura toczy sw6j historyczny dyskurs. Najbardziej 
niebezpieczne zludzenia wynikajq z rzutowania w przestrzen, na ob
licze stworzenia, ludzkich idei. Najwi~kszym niebezpieczenstwem jest 
falszywa spirytualizacja wytwor6w ludzkiego umyslu . W celu jej 
unikni~cia, i to bez popadania z kolei w absolutyzacj~ w I adz y 
swiadomoSci, Modzelewski "dociqza" czlowieka-wytw6rce czlowie
kiem natury i samq egzystencjq. Wegetatywne przypadlosci wzrostu, 
dojrzalosci i schylku egzystencji Sq tym, co falszywe apiracje przy
strzyga. Dlatego dopiero czlowiek po upadku, jak Holderlin oblqkany, 
jest wlasciwym bohaterem obraz6w-opowiesci malarza 7 Encefalopatia, 
debilizm, demencja, schizofrenia, kalectwo i inne przypadlosci Sq tylez 
karq (w perspektywie historiozoficznej), co dobrodziejstwem. Idea 
u Modzelewskiego musi bye zabrudzona iyciem, i to zyciem zwyklym, 
przyziemnym, dolegJiwym, podobnie jak gama jego obraz6w jest 
"zabrudzona" kolorem lokalnym. 

(, Projekl fJ(JlrUli/w M(//ewicza , lempera, pupier, 230 x 200 em, 1985. 

7 HiHderlill w mundurze nllfJo/emiskim, Delf~ki cud, EnceJ(//ofJll/i(/ ild. 
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1ak widac na wielu z nich , to czlowiek rzutuje kategorie przestrzen
nosci poza siebie, lecz mimo subiektywizmu przedstawien, i to cz~sto 
subiektywizmu skrajnego, ir6dlo rzeczywistosci jest poza nim. Czlo
wiek skazany jest na istnienie mi~dzy natur'! a lask,!. Zasada istnienia 
tego, co przychodzi ku nam, pozostaje nieznana , jest dla kategorii , 
kt6rymi rzeczywistosc ujmujemy, tajemnic,!. Dlatego jeSli Malewicz 
otwiera byt nadprzyrodzony poprzez form~ rozwijaj~c,! si~ w prze
strzeni, Modzelewski ukazuje dwoistosc istnienia - jego obrazy jedynie 
reprezentujet i wyrazajet nadziej~ .8 Potencjalnie istnieje w malarstwie 
Modzelewskiego mozliwosc objawienia, ale obecna bardziej w samym 
sposobie inspiracji, kt6ra sklania artyst~ do podejmowania kolejnych 
mysloobraz6w. Set to, jak sam przyznaje, momenty zupetn ie przelotne 
zachwytu nad zjawiskiem calkiem banalnym, zazwyczaj nad drobn~ 
ludzki\ czynnosciet - fr a g men t e m pejzazu - zatrzymani\ w pami~ci, 
kt6ra porusza, odslania , scala kilka poziom6w refleksji i staje si~ 

motywem-przedmiotem mnemonicznym. 
Chciwosci Malewicza przeciwstawil Modzelewski ostroznosc i scep

tycyzm, wierze w przeistoczenie - poznawczy pesymizm, ideom rewo
lucyjnym - praktyczny tradycjonalizm, co znalazlo wyraz w rygorystycz
nym traktowaniu malarstwa jako przedstawieniowej konwencji oraz 
w sferze narracji i refJeksji. Byla mowa 0 historiozofii , kt6ra jednak 
zawsze wietze si~ z moralistyki\ i potrzebami ideologicznymi, totez 
nalezy wspomniec 0 obrazie samej natury. Takim, malarskim i nar
racyjnym, dialogiem z Malewiczem bylo z pewnoscii\ malowidlo 
zatytulowane Teresa ma pil2kny widok na podw6jnq tl2CZI2Y Sferze 
fenomenalnej , kt6ra w teorii suprematyzmu byla rodzajem wi~zienia, 
przeciwstawil malarz zjawiskowosc natury jako sfer~ cudu. Zludzeniu 
przeciwstawil zludzenie podw6jne, przy czym owej podw6jnosci nie 
mozna juz bylo tlumaczyc projekcjet wewnt:trzn~. Musial miec w niej 
udzial ktos drugi, lecz nikogo, poza staret babi\ wiejski\, na obrazie nie 
bylo. Wlasciwie nie bylo nawet jej postaci, gdyz skladala si~ z reflek
s6w obu t~cz. Byl obraz - uklad plam i swiatet 0 sugestywnym tytule. 

Z antynomii czlowieka i natury bierze si~ napi~cie, kt6re mrokiem 
oswietla obrazy Modzelewskiego. Natura jest nieprzenikalna lub , jak 
m6wi sam artysta, niezr6i:nicowana. A jednak mozna powiedziec, iz 
jest cos bardziej obcego czlowiekowi niz ona sarna, do kt6rej w koncu 
przynalezy cielesnie i wegetatywnie, a mianowicie sztuka. Religi a 

, Ciekawq an uliz~ obruz6 w artyst y i j ego koncepcji malarstwa przedslawil oslalnio 
L Gorczyca w: Chlnpiec z lewkiem. clyli mil .wmolll"!;o (frl,-sIY• .. Art&Business" 12/96. s. 
32-34. u lakie w poszerzonej wersji w kUlalogo j nros/cl w Modzelewski. Nieuchmll l1e w W(ienie 
pola Z.(finleresolVan. Galeria Arsenal, Bialyslok 1997. 

, Teresa m(' pi( knv widok nl! podw6jfUi I (CZ( , olej , pI6!no. 140 x 120 cm, 1989. 
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ujmuje nieokrzesanosc w karby rytualu, zaszczepia bestii ludzkiej 
swiadomosc moralnq, sztuka natomiast jest dziedzinq pozamoralnq, 
nie-ludzkq i nie-boskq, i nigdy, wbrew wysilkom ekonom6w, do kooca 
nie oswojonq, dlatego naj lepiej wyraza d z i k 0 s c s e rca. Laudate 
Deo!, ale jak? Moze chwalie kultur~? Czlowieka z jego paskudnym 
wn~trzem? Pozostaje uprawianie malarstwa i innych rzemiosl. Cierp
liwe oswajanie swiata, podobne do oswojenia Malewicza, kt6rego 
supranaturalizm Modzelewski po prostu ograniczyl. Nazwal go zjawis
kiem nieuchwytnym, lecz prawdopodobnym tylko w obr~bie malarstwa. 

Zastan6wmy si~ nad konsekwencjami takiego podejscia do sztuki, 
kt6re, jak wynika z powyzszych rozwazafi, wyraza jed n 0 c z e s n i e 
tesknote do absolutu i lek przed nim. L~k, kt6ry mozemy okreslic jako 
obaw~ przed absolutyzacjq tego, co b~dqc jedynie zludzeniem, moze 
zwodzic i drogo kosztowae. 

Jedno jest pewne - i jest to pewnik kartezjaoski - ze Jaroslaw 
najlepiej czuje si~ w roli ogrodnika, tak zresztq siebie najcz~sciej 

przedstawia. Colo, colere, cultum, nie da si~ zawlaszczye swiata, mozna 
jednak uprawiac malarstwo. Colere, agricolae, coloni, troszczye si~, 

zabiegac, dbae, nie rezygnujqc z zachwytu. Zjednoczye zycie z wyko
nywanq czynnosciq, z narz~dziem, kt6re je wyraza. Poddae sie prze
znaczeniu. Dopiero w6wczas, przy takim zwiqzaniu z calosciq bytu 
p r z e z p r a c~, moze bye mow a 0 jednosci, kt6ra jest niczym innym 
jak ciqglosciq tradycji. Malarstwo jest substancjq prostq, jak dobra 
natury. Zarazem, b~dqc sztukq wyobraini czyli czyms anty-naturalnym, 
wyraza dwa cele naraz: potrzeb~ pi~kna i potrzeb~ reprezentacji. 
Zmysly i duch w jednym - to wiele na dzisiejsze czasy. Trzeba 
niemalego sprytu i pomyslowosci, aby oba te cele pogodzie. Zaj~cia 
ogrodnika Sq wlasciwym lekarstwem na utrat~ pami~ci. 

Zatem to, co antynaturalne, piel~gnowane jest jak rzecz natury 
- przeciez to sprzecznose. Wspomnialem 0 tym niedawno Stefanowi 
Gierowskiemu. "Pana malarstwo - m6wi~ - stalo si~ juz dzis perwer
sjq." Profesor az zastrzygl uszami. "Co pan powie, to ciekawe! Musimy 
porozmawiae ... " 

Powyzsze rozwazania prowadzq do wniosku, iz mowa 0 takiej 
roslinie, kt6ra rosnie zar6wno w dzieo, jak i w nocy, gdyz swiatlo 
i mrok na r6wni sprzyjajq jej wegetacji. Noc zresztq ma wi~cej bytu. 

Dzieje rosliny doniczkowej zaplantowanej w pokoiku Jasia bylyby 
niepelne, gdybym nie wspomnial 0 jeszcze jednym ich aspekcie, kt6ry 
wielu osobom moze si~ wydae marginesowy lub zgola dziwaczny. 
Pozwalam sobie jednak na hip 0 t e z ~ w pelnym poczuciu nieodpowie
dzialnosci za naukowq sp6jnosc mych dociekao. Dotyczy ona zwiqzku 
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wyobraini religijnej ze swiatopogl'ldem sceptyka, czyli tego, jak dalece 
natura czlowiecza jest teomorficzna. 

Niew'ltpliwie sztuka Modzelewskiego istnieje mi~dzy dwoma pol
skimi biegunami: tym okcydentalnym (conradowskim) i tym oriental
nym (malewiczowskim), kt6re S'l odmiennymi porz'ldkami duchowymi. 
Ukazuje mozliwosc przystosowania do takiej dwubiegunowosci, do jej 
niewyg6d i ograniczen, oraz plyn'lce zen korzysci artystyczne. Czy 
wlasnie roslina doniczkowa nie tlumaczy, na jakiej zasadzie ono si~ 

dokonuje i czemu jest mozliwe jedynie na granicy nieoznaczonego? Aby 
zagadnienie rozjasnic, spytajmy, po co artysta ozdobil ni 'l sw6j dom? 

Przeciez tak naprawd~ on umieScil j'l w zyciu, czyli w czasie. A sam 
biologiczny horyzont czasu nie bylby urodzajny bez wiary w jego 
ponadzmyslow'l sensownosc. Dlatego, by odpowiedziec na pytanie, po 
co umiescil roslin~ - produkt wlasnej, perwersyjnej dzialalnosci 
- w swojej cieplarni, nalezy opisac j'l jeszcze w kategoriach z m y s
low 0 sci rei i g i j n e j. Poprzestan~ na prostych obserwacjach form 
katolickich i ludowych (blizsza koszula cialu), uzupelnionych 0 kilka 
spostrzezen natury artystycznej pokrewnych tematowi, a przy tym 
ukazuj'lcych go w troch~ innym swietle. 

Zeszlego lata, 14 sierpnia, w przeddzien swi~ta Wniebowst'lpienia 
Najswi~tszej Marii Panny, odwiedzilem bazylik~ Mariack'l w Gdansku, 
zeby pokazac j'l synowi. Kosci61 ten wydaje si~ ogromny, bialy 
i ogotocony, mimo wielu sprz~t6w, kt6re go wcale nie zapelniaj'l, 
a malej'l w jego przestrzeniach. Akurat znoszono w t~ pustk~ bezladn'l 
i dostojn'l jarzyny i zboza. Kobiety skladaly obok oltarza kolosalnych 
rozmiar6w dynie, nar~cza wielkich marchwi i seler6w i jeszcze jakies 
swieze zielska, kt6re pi~trzyly si~ w stosach i bukietach, obok zas 
czlonkowie Towarzystwa Horologiczno-Astronomicznego zbierali dat
ki na rekonstrukcj~ zegara. Wyszlismy ze swi'ltyni w swietnym na
stroju, ku czemu usposobila nas, jak dzis widz~, krz'ltanina wok61 
naturalnego ladu. Bazylika jest kosmosem w calej swej symbolicznej 
strukturze. Lecz obszary gdanskiej swi'ltyni pot~guj'l wrazenie nieskon
czonosci, nieustannej budowy, rozrastaj'lcej si~ budowli. [0 

Troska 0 lad kosmiczny i dobroczynne uswi~enie natury odzwier
ciedla si~ w kulcie Matki Boskiej Zielnej, kt6rego ikon'l, cz~sto 

spotykan'l w wiejskich kosciolach, jest gipsowa figura Pani Niebios 
stoj'lca w don icy lub skrzynce z zyW'l roslin'l. Taki obiekt sakralny, ni 
to pies ni wydra, kojarz'lc tworzywo mineralne z organicznym, I'lczy 
pozamoralny porz'ldek przyrody z nie-Iudzkim porz'ldkiem sztuki. Jest 

10 Zabuwn~, .bo niezamierLon~ puent~ lych uwag okuzul siC nowy obruz W Radomiu , nu 
kl6rym przechodzijcy obok koscialu mciczyznu uchylu kupeluszu. MiCdzy nim u musywem 
mur6w, pamicdzy szuroSciumi i granalumi, swieci karona jesiennego klonu . 
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w nim cos gkboko pierwotnego i ekscytujqcego. W bezposredni , 
zmystowy spos6b wyraza to, co nieoswojone w samym ku1cie . Nie jest 
przeciez d z i e tern s z t uk i, lecz rodzajem votum agrarnego, ogniwem 
uswiecajqcym czas cykliczny; wyraza tez, poprzez jednosc substancji, 
oczekiwanie objawienia i radosc obecnosci. 

Podobnego potqczenia materiat6w (masa plastyczna, proso, neon), 
co prawda w znaczeniu ofiarnym i eschatologicznym, uzyt w roku 1987 
rzeibiarz Mirostaw Batka w instalacji Swiety Wojciech (bohater CSRS). 
Roslina sakramentalna - w znaczeniu poc Zq tku - tj. stojqca w don icy 
bozonarodzeniowa sosenka, pod kt6rq zatatwia sie pies, byta tematem 
obrazu Wszystko co najcenniejsze koncentruje sie wok.61 czlowieka 
Marka Sobczyka (1989). Przyktady mozna mnozyc. Ostatnim, jaki 
znam - tym razem w znaczeniu k 0 n c a - jest plenerowy, wieczorny 
performance Zbigniewa Warpechowskiego (Jabteczna nad Bugiem, 
1996), w kt6rym artysta wszedt do srodka wielkiego debu. 

Ale istnieje rowniei: catkiem bliski odpowiednik - nie znany 
wowczas Modzelewskiemu obraz Wnetrze Andrzeja Wroblewskiego, 
z 1956 roku. Przedstawia on rosline doniczkowq stojqCq na etai:erce 
w pokoju malarza: urnieszczonq na pierwszym planie oglqdamy jakby 
z okna... Skromny obrazek, malowany prosto, wrecz surowo, jest 
szlachetnym malowidtem. Wroblewski zrobit go na prosbe zony, kt6ra 
chciata, by namalowat dla niej "wreszcie cos, do cholery, wesotego" . 
Dolne gatqzki chuderJawej rosliny rozkwitajq pojedynczymi liscmi, 
gorne - pqkami i kwiatami , najpierw czarnymi, potem teczujqcymi 
i wreszcie przezroczysciejqcymi i znikajqcymi. C6i: w nim wesotego? 

To, i:e przedstawia Drzewo Kosmiczne. Korzeniami siegajqce swia
ta zmadych, koronq podtrzymujqce firmament. "Poniewai: symbolika 
Drzewa Kosmicznego od samego poczqtku okazuje sie »szyfrem« 
Swiata pojmowanego jako i:ywa rzeczywistosc - swieta i niewyczer
pana" (Eliade). Obraz wyrai:a usilne pragnienie tego, co naprawde 
rzeczywiste. Jest hie r 0 fan i q w najskromniejszym wymiarze. W po
staci, ktora byta dostepna w danym mu czasie, w prawdzie wyrazu nie 
wolnej od sarkazmu, lecz doskonatej wedle pojec sztuki. 

Poczucie swietosci czasu oraz przestrzeni - nawet jesli ta swietosc 
rozpetzta sie po kqtach i uciekta w mrok - okazuje sie wiec tTwate, 
zywe i realne w formach wspotczesnej, polskiej sztuki. Zapewne i taki 
cel przyswiecat powstaniu Rosliny doniczkowej, lecz to tylko moja 
hipoteza - jestem najdalszy od przypisywania jej cech sakralnych, nie 
by to w niej nic nadprzyrodzonego. Warto jednak zwr6cic uwage na te 
zmystowe i obrzedowe formy chrzescijanstwa, kt6re mogq wptywac na 
wyobrainie pol skich artyst6w nie aspirujqcych do "tw6rczosci religij
nej". Pierwotna zmystowosc jest czyms, co najgkbiej wiqze sie z war
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tosciowaniem swiata. Wczesne, psychiczne i moraine wartosciowanie 
dokonuje sie w kategoriach zmys!owosci . To, co budzi lek lub wywo
!uje radose, to, co dobre, i to, co zte, oraz to, co swiete, i to, co bezecne, 
zapamietywane jest zmys!owo. Dlatego konotacje symboliczne rosliny 
nie S'l kwesti'l pseudoreligioznawczej spekulacji pojeciowej, lecz pier
wotnego odczucia. Jej wyobrazenie postrzegamy zredukowane do zna
ku na p!aszczyinie, ale tahe 0 d c z u warn y sprowadzone do momen
tu, w kt6rym wszystko sie staje, momentu widzenia wewnetrznego 
petnego przeczue i niejasnych tesknot, kt6re rzutowane na zewn'ltrz 
tworz'l wizualn'l osobliwose, w tym przypadku - przedstawienie eg
zotycznego krzewu. Jest to, jak sie wydaje, jedyna furtka opowiesci 
o nim, zgodnie z tym, co powiada sam autor: "maluj'lc upraszczam 
obraz, wiec to, co na nim zostaje, jest zredukowane na tyle, te przekaz 
nie potrzebuje juz komentarza (to jest marzenie, ale ja mu ufam)"". 

Istnia! obyczaj, po wsiach i folwarkach, przekazywania ducha swiezo 
narodzonym bydletom. Przyjmuj'lcy porOd forszman albo skotak otwiera! 
og!upiatemu irebi'ltku czy ciel'ltku mokry pysk i dmuchnieciem do 
srodka dawal mu dusze . Zdaje mi sie, ze podobnie uswiecony zwi'lzek 
miedzy gospodarzem a inwentarzem przetrwa! w obrazach Modzelews
kiego, zwtaszcza tych co bardziej hieratycznych.12 

Spotkanie czlowieka-regulatora i niecz!owieka rna w nich cos 
uroczystego, obojetne, czy dotyczy dojenia krowy, czy od!owu mart
wych ryb. 13 Od kiedy malarz przeni6s! pracownie na wies do Go!kowa, 
coraz czesciej we w net r z new e j r zen i e, nie wychodzqc poza ogra
niczenia, na kt6re jest skazane 14, pozwala sobie na wieksz<\ swobode, 
na wypoczynek w traktowaniu motyw6w rustykalnych, zw!aszcza 
w pracach na papierach. Nie s'ldimy, te upraszczanie obrazu, redukcja, 
o kt6rej wspomina!, jest rzeczywistym uproszczeniem. Nic bardziej 
btednego. Jest ona, tak jak w przypadku naszej rosliny, wskazaniem 
takiej wartosci czasowej, w kt6rej widoczna staje sie duchowa struktura 
rzeczywistosci. Sztuka Modzelewskiego polega na przebieglym i mqd
rym nierezygnowaniu z niczego. Ani z nieba, ani z obyczaju . "Set takie 
dni - m6wi - kiedy czuje, te moge namalowae wszystko, naprawde 
wszystko." Bye moze nalety przez to rozumiec: tak kres, jak i po
czettek. 

" Co ja rohi~? w: Jaroslaw Modzelewski. Ohrazr, katalog wyslawy, Galeria Prowincjonalna 
w Stubieach, Galerie B Frankfurt 0 ., 1996. 

11 Opiekul1, olej, pl61no, 195 x 250, 1990, Zlory jeidziec , 136 x 150 em , J 990. i in. 
1.1 Ma zowsze. Tr (wisz kr()W~, akwareJa, gwasz, leklura , 50 x 70 em, J996, Doh,)' nlHlk, olej , 

pl6lno, 140 x 200 em , 1992, 
" Vide: Pejwi geomelr)'Cznv, J995 , przedslawiaj~cy po proslu dui.~, bial~ chmur~ nad piolem 

i furtk~ , 
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YUCCA 

Z tej przyczyny nasze badanie rosliny doniczkowej nalezy zakon
czyc w momencie jej narodzin, w chwili poczecia obrazu za sprawa 
widzenia wewnetrznego. Skad sie, do cholery, wzieta? Gdzie i kiedy ja 
zobaczono? Pamietam obraz Die Frau welche ich fur dich gesehen habe 
przedstawiajacy p6tnaga dziewczyne, w gaciach z Iycry, biegnaca 
wzdtuz nabrzeza Renu. Kt6ra zobaczytem ode mnie dla 
c i e b i e ... Pamietam Einsamkeit i inne wsp6lne, wielkie obrazy 0 cier
pieniu i mitosci ("alienacji i frustracji", jak pisze nieoceniona Maryla 
Sitkowska) namalowane w Dusseldorfie w 1984 roku . Modzelewski 
i Sobczyk, zwei fremde Kunstler, przebywali tam na stypendium 
z Funduszu "Solidarnosci". W okresie dw6ch miesiecy, w podr6zy, 
oddaleniu od kraju i jego zdegradowanej rzeczywistosci, w trakcie 
codziennej pracy, wypraw do muze6w i ogJqdania sztuki, spotkan, 
rozm6w, nocnych pijanstw i nastuchiwania, powstato kilkanascie magi
cznych obraz6w wyrazajacych ich artystyczne przestanie. W pracowni, 
w kt6rej je malowano, r6st dorodny krzew yucca. 

Pierwszym obrazem bylo to, eo zobaezyl pierwszy ezlowiek - i to nie zostalo 
utrwalone; ostatnim zas b~dzie to, co zobaezy ostatni - i to tei nie zostanie 
utrwalone. Tak wi~ malarze nigdy nie namaluj" Poez"tku ani Konea, taki jest 
bowiem wyrok wydany na malarstwo. Uswiadomienie sobie tego faktu mogloby si~ 
wydae przygn~biaj"ee, ale przeeiei zostaje jeszeze to, co jest »pomi~dzy«, a wi~e 
ma w sobie cos z poez"tku i z konea, istnieje dzi~ki nim. Tak wlasnie patrzy na swiat 
malarz - ze swiadomosci" (ez~sto podswiadomq) tych granic ostatecznyeh, widzi to, 
co "pomi~dzy". 

Moie to bye jablko, ezyjas twarz, slonee, albo jakis iart, albo zly ezlowiek, 
wszystko jedno eo, gdyi jesli zostan" utrwalone przez obraz, staj" si~ bezdenne, 
zakl~te. 

Jeieli ten akt si~ dokona, to nie si~ nie da powiedziee 0 obrazie, bo taki obraz 
jest "bezslowny", czue w nim Poezqtek i Koniec. 's 

JAN MICHALSKI, ur. 1961, historyk sztuki i wydawea publikaeji artystyeznyeh, 
publikowal m.i n. w "Magazynie Artystyeznym". "Obiegu" , "Znaku". 

I.' Jaroslaw Modzelewski, w: Marek Sohczyk. Jll cek Ziemiliski. POkill lliewleillY, Warszawa. 
1984, wst~p do katalogu wysrawy, mps. powiel.. cytat za: 1. Modzelewski, M. Sohczvk. Ws!}(Jllle 
ohral.\' (uproszclenie szluki), Muzeum im. X. Dunikowskiego, Warszawa 1996; i dalej: "Piszijc 
o Poczijtku i KOI\cu nie mam absolutnie na mysli obecnych w ikonografii sztuki wizji raj u 
i apokaJipsy , Takie wizje Sij opisem bardzo ulomnym , jakby nie na miar~ tych poj~e, 

Malarstwo dopracowalo si~ nieskonczenie precyzyjniejszych instrument6w: wyzwolilo kolor 
i zasady ksztaltowania go do takiego stopnia. i.e obraz nie moze bye juz tlumaczony na zaden 
inny j~zyk znak6w, Tym samym rna szans~ dotrzee jak najbliiej do tego, czego swka, Sq obrazy, 
o kt6rych bardzo chcialoby si~ cos powiedziee, bo one duio nam przekazujq, W koncu 
rezygnujemy jednak z m6wienia, czujijC bezcelowose wszelkich sl6w - tukie obrazy prawie 
dotykaj. granic, ale nigdy ich nie osiqgnq - nie mog", bo przestalyby wtedy bye malarstwem, 
wymknelyby si~ spod wydanego na nie wyroku," 
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ROZMAWIA WLODZIMIERZ BOLECKI I 

GUSTAW HERLING-GRUDZINSKI: Pytasz, jaki byl pierwszy impuls 
do napisania opowiadania Poiar w Kaplicy Sykstynskiej? Ot6z wcho
dzctc kiedys do tej Kaplicy zauwazylem cos, co mnie bardzo poruszylo, 
a mianowicie niechetny stosunek mlodych ludzi do reJigijnych znaczen 
Sqdu Ostatecznego Michala Aniola. Bytem swiadkiem smiech6w, iro
nicznych uwag, zart6w, nieprzyjemnych komentarzy dotyczqcych nago
sci i tak dalej. Jednym slowem, drwin z tego, co namalowal Michal 
Aniol, z tego, co nie tylko jest wielkim arcydzielem sztuki, ale co jest 
przede wszystkim jakcts summq wiary - bo Sqd Ostateczny jest przeciez 
artystycznym ukoronowaniem chrzescijanstwa. 

Postanowitem wiec znaleic czlowieka, kt6ry tkwi gleboko w trady
cji i dla kt6rego Sqd Ostateczny Michala Aniola jest - uzyje tego 
zWrotu - mlekiem wyssanym z piersi matki . Wybralem chlopca, kt6ry 
nauczyl sie podziwu i szacunku dla Sqdu Ostatecznego i kt6ry pie1eg
nuje rodzinnq tradycje odwiedzania arcydzieta Micha!a Aniola w Rzy
mie. To jest jak gdyby kanon jego zycia. To dla mnie bylo najistotniej
sze. 0 jednej rzeczy nie m6wie wyraznie, ale byc moze zostanie ona 
przez czytelnika zrozumiana. Chodzi mianowicie 0 fakt wywolania 
pozaru w Kaplicy Sykstynskiej . Nie wykluczam, ze sprawcq pozaru by! 
ten mei.czyna, kt6ry co roku przyjewzal czcic dzie!o Micha!a Aniola. 
Opisuje jego przygody w rodzinnej Szwajcarii, pisze 0 pistoletach 

I JeSl to fragment ksi&i.ki Guslawa Herlinga-Grudzinskiego i Wl odzimiena Boleckiego 
Rozmowy w Dragonei, kl6ra ukaie sie nakladem wydawniclwa Szpak . 
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i materialach. kt6rymi on sie zajmowal. i tak dalej. To jest zresztq 
autentyczne. to nie ja wymyslilem. W tym czasie powstawaly rozmaite 
pirotechniczne gadzety. a ja jeden z nich nazwalem firexem . 

Chodzilo mi 0 to. ze nawet ci. kt6rzy wychowani zostali w wene
racji dla Sqdu Ostatecznego jako dla kanonu prawa. potrzeby oSqdzenia 
po smierci. bo tym S'ld przeciez jest. oraz dla malarskiego piekna dziela 
Michala Aniola. ze nawet oni w atmosferze religijnego rozluznienia 
mogq bye podejrzewani 0 to. ze odchodzq od wiary. I. jak pamietasz. 
koncze opowiadanie w ten spos6b. ze m6j bohater dostaje pomieszania 
zmysl6w. Lqduje w domu dla umyslowo chorych. 

Interesowalo mnie w tym opowiadaniu zjawisko bezboznosci. to 
znaczy zanikania potrzeby religii. Wybralem rodzine szwajcarskq dla
tego. ie religijnosc byla tam bardzo surowa. pielegnowana z pokolenia 
na pokolenie i nagle cos sie w tym zalamalo. Podaje date w przyszlosci: 
bohater mojego opowiadania jest chory. symbolizuje odejscie od religii 
i od szacunku dla symboliki dziela gleboko religijnego. 

WLODZIMIERZ BOLECKI: Ale to jest tylko jedna strona portretu 
psychologicznego Kaspara Traussiga. jikcyjnego narratora Twojego 
opowiadania. Z tego. co w tej chwili m6wisz. moina wnioskowac. ie 6w 
Szwajcar. zaobserwowawszy wsp6lczesnq postaW(f ignorancji. drwiny 
i manifestowanej antyreligijnosci czy bezboZnosci. sam staje si(f emana
cjq tlumu. 

Tak jest. 

Ale to jest zaledwie jeden wqtek opowiadania. Natomiast wqtek drugi 
zbudowany jest w ten spos6b. ie czytelnik czyta relacj(f narratora jako 
"zeznanie naocznego swiadka" pisane "na uiytek policji". Domysla si(f 
wi(fc. ie narrator i bohater tej relacji jest przesluchiwany przez policj(f. 
W pewnym momencie Traussig m6wi bowiem nie 0 tlumie. ale 0 samym 
Kosciele. A wreszcie wprowadzasz motyw trzeci. cZ(fsty w Twojej 
tw6rczosci - zwiqzk6w wiary i Kosciola. Kaspar Traussig pisze miano
wicie tak: "Przyjechawszy znowu do Rzymu po siedmioletniej nieobec
noSci. z chlodem w sercu zareagowalem na bezdusznq pomp(f mszy 
celebrowanej przez nowego papieia w Kaplicy Sykstynskiej. " 

Traussig jest nie tylko zdumiony i przeraiony zachowaniem tlum6w. 
jest taki e przeraiony sobq i mszq, kt6ra stala si(f dla niego bezdusznym 
rytualem. 

Traussig w pewnym momencie odkrywa - jezeli jui. mamy doslownie 
interpretowae te hi storie - ze i w nim cos zmienilo sie w ciqgu tych lat 
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i ie ta zmiana w nim narasta. Jezdzi do Rzymu, pielegnuje rodzinnq 
tradycje, ale widzi z przeraieniem, ie w nim tei zachodzq zmiany . 
Dlatego miedzy innymi wprowadzitem drobne epizody, kt6re pokazujq, 
ie on jui nie jest tym dawnym Szwajcarem - najpierw prowadzonym za 
rqczke przez rodzine, a potem samodzielnie jeidiqcym do Rzymu 
- tylko ie jest jui innym cztowiekiem. Innym w sensie duchowym. 
Innym to znaczy kims, kto zaczyna sobie zdawac sprawe, ie zbliia sie 
do Humu, kt6ry stat sie kompletnie obojetny na sprawy Boga i religii. 

Czyli - j esli moino tak powiedziee - ten religijny czlowiek pochodzqcy 
z gl{!boko religijnej rodziny zostaje zorai ony ? 

Tak i dlatego prowadze opowiadanie do zakonczenia, w kt6rym caty 
swiat staje sie bezboiny. Ten koncowy epizod ma specjalne znaczenie: 
po poiarze do Kaplicy Sykstynskiej przychodzi papiei Cyryl I, kt6ry 
jest Rosjaninem. 

Przychodzq tei przedstawiciele dwoch najwiekszych mocarstw przy 
Stolicy Apostolskiej - i tutaj oczywiscie bawisz sie fikcyjnymi nazwis
komi - ambasador James Godfinger, czyli Palec Boi y, oraz ambasador 
Trofim Bogomolow. 

Oczywiscie, bawie sie tymi nazwiskami pokazujqc, w jakim kierunku 
idzie swiat. 

Po ponownym przeczytaniu opowiesci apokaliptycznej swieckiego 
teologa Sergio Quinzio, 0 kt6rej pi salem w Dzienniku , zdalem sobie 
sprawe, ie poszedtem w tym samym kierunku . Bohater jego opowiada
nia, kardynat pochodzenia iydowskiego, na ostatnim konklawe zostaje 
wybrany papieiem, kt6ry zamyka caty cykl Kosciola i przybiera imie 
Piotr II, bo tw6rcq kosciola byl Piotr I. I ten Piotr II oglasza dwie 
encykliki . Pierwszq - 0 cielesnym zmartwychwstaniu, kt6re zostato jui 
dawno w Kosciele calkowicie zarzucone. M6wi sie 0 jakims metafory
cznym zmartwychwstaniu dusz i tak dalej. I Piotr II widzi, ie ta 
encyklika nie robi na nikim iadnego wraienia. Jest przyjeta absolut
nym, gtuchym milczeniem, bez reakcji . W6wczas , rok p6iniej, oglasza 
drugq encyklike, kt6rej treSciq jest teza, ie zlo przeniknelo poza mury 
samego Kosciota. Zaraza jest jui wiec "w Grenadzie". Piotr II ogtasza 
zatem koniec chrzescijanstwa i w6wczas ma miejsce wypadek: Piotr II 
ginie doktadnie w tym samym miejscu, gdzie jest pochowany Piotr 
I - zatoiyciel Kosciota . Dlaczego 0 tym m6wie? 

Ci, kt6rzy sledzq te sprawy uwainie, nie mogq nie zauwaiyc 
og6lnego, glebokiego kryzysu KoSciola. Nie jest chyba rzeCZq przypad
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ku, ze teolog, czlowiek uczony w Pismie, zamiast napisac kolejnq 
rozprawke teologicznq, pisze utw6r, kt6ry jest apokaliptycznq opowies
ci<t 0 koncu chrzescijanstwa. Daje to w kazdym razie do myslenia. Wiec 
te moje dywagacje literackie w opowiadaniu Poiar w Kaplicy Sykstyti
skiej i apokaliptyczna opowiesc tego teologa nie powstaly w proi:ni. 

Zobaczylem zjawisko szersze, uniwersalne i nie zmienia tego 
wrazenia fakt, ze na spotkania z Ojcem Swietym Janem Pawlem II, 
podr6Zuj<tcym po swiecie, przychodz<t setki tysiecy ludzi . Obawiam sie, 
ze tu popelnia sie jakis wielki blqd - my Ii sie to, co jest widowiskowq 
stromt papieskich podr6i:y, to znaczy fakt, ze ludzie chq zobaczyc 
zywego papiei:a, z tym, co jest glebi<t przywi<tzania religijnego. A to s<t 
przeciez dwie rozne rzeczy. Opowiem Ci 0 zdarzeniu, 0 ktorym 
dowiedzialem sie podczas pobytu w Pradze, przed wizyt<t Jana Pawl a 
II w Czechach. Opisalem je zreszt<t w Dzienniku. Bylem gosciem na 
przyjeciu w Ambasadzie Francuskiej, gdzie byl tez ambasador RP Jacek 
Baluch. Rozmowa dotyczyla nadchodzqcej wizyty Papieza. I wszyscy 
ci, kt6rzy siedzieli przy stole, to znaczy przede wszystkim dwaj 
ambasadorowie, znawcy tego kraju, wyrai:ali obawy, ze bledem bylo 
wyznaczenie na spotkanie Papieza z ludnosci<t Pragi stadionu na 
Strachovie. Dlatego ze - ich zdaniem - to miejsce jest po prostu zbyt 
duze i oni przewidywali, ze sie nie wypetni. I to przewidywanie, 
niestety, sprawdzilo sie. Otoi: w Pradze na porannq msze niedzieln<t 
chodzi do kOSciola zaledwie 6% mieszkanc6w i powszechnym zjawis
kiem jest indyferentyzm religijny. Oczywiscie, tutaj mi ktos odpowie, 
ze zupetnie inaczej jest w Polsce. A ja twierdze, i:e to zludzenie. 
Jest to juz jednak problem calkiem inny i nie bedziemy w to wchodzic. 
Wiec dlatego ten teolog napisal swojq opowiese jako apokaliptyczn<t 
i nawet nasze fikcyjne daty s<t sobie dose bJiskie - u mnie 1998, 
u niego - J 999. 

Wyprzedzilef go w pesymizmie 0 rok. 

Mozna tak powiedziec. Owszem, mimo ze zjawisko ogromnej adoracji 
Papieza, tych tlum6w, setek tysiecy uczestnik6w mszy istnieje na 
kazdym kontynencie, podczas kai:dej jego wizyty, uwazam, ze narasta 
proces odchodzenia od religii i od wiary w Boga. I dzieje sie tak mimo 
tych wszystkich spektakularnych sukcesow, jakie podczas swoich piel
grzymek odnosi Jan Pawel II. Staram sie to zjawisko analizowac na 
przykladzie typowego Europejczyka, to znaczy Szwajcara, ktory rosl 
w dobrobycie, w porzqdku, w trwalej i dlugiej tradycji religijnej, 
i w kraju, w kt6rym nie bylo wojen. Jednym slowem, Szwajcara 
wybralem celowo. 
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Dla czytelnik6w polskich ten wyb6r ma dodatkowe znaczenia kzykowe, 
bo "Szwajcar" czy okreflenie "szwajcarski" nie oznaczajq tylko naro
dowosci, lecz sq takze synonimami - by tak rzec - najbardziej normal
nej normalnosci. A ty pokazujesz, ze we wsp6lczesnym swiecie nawet ta 
normalnose moze przeksztalcie si~ w szalenstwo. 

Wlasnie tak, i dlatego m6j bohater nie pochodzi z kraju, kt6ry rna 
dramatycznq historie. Wybralem specjalnie obywatela kraju spokoj
nego, w kt6rym bylo i jest moi:liwe zachowywanie i kultywowanie 
tradycji. Co prawda wojna na pewien czas jq przerwala, ale po wojnie 
wraca sie do niej jak do czegos najzupelniej normalnego. Pamietaj, i:e 
ta szwajcarska rodzina podczas wojny przez pewien czas nie piel
grzymuje do Rzymu, a zaraz po jej zakonczeniu po prostu zjawia sie 
zn6w jak gdyby nigdy nic w Kaplicy Sykstynskiej. 

W Twoim opowiadaniu waina jest paralela polegajqca na zestawianiu 
zjawisk psychicznych, mentalnych, moralnych i religijnych, ale jedlJo
stkowych, symbolizowanych przez postae Kaspara Traussiga, z proce
sami spolecznymi, kt6rych emanacjq jest tlum. lntelektualna dramatur
gia tego opowiadania sluzy pokazaniu, ze jedne z.Jawiska mogq bye 
wypadkowq drugich, poniewaz zaciera si~ granica mi~dzy tym, co jest 
szalenstwem indywidualnym, a tym, co jest szalenstwem zbiorowym. 
W zwiqzku z tym chc~ Ci~ 0 cos zapytac. Czy pomysl opisania pozaru 
w Kaplicy Sykstynskiej mial zwiqzek z historiq tego szalenca, kt6ry 
mlotkiem rozbil Piet~ Michala Aniola? 

Dokladnie tak . Nawet to kiedys opisalem w Dzienniku, jeszcze przed 
tym opowiadaniem. To wydarzenie, a taki:e jego skutki zrobily na mnie 
ogromne wrai:enie. A mianowicie, Pietil zostala zamknieta w klatce 
z nielamliwego, kuloodpornego szkla. Jest w tym cos potwornie de
gradujqcego . I dlatego, kiedy przyglqdalem sie tym mlodym ludziom 
i ich reakcjom na malowidlo Michala Aniola, czulem, i:e gdzies pod 
spodem wr6cila do mnie historia uszkodzenia Piety Michala Aniola. 
Sprawca tego czynu byl czlowiekiem chorym i zostal osadzony w za
kladzie dla chorych umyslowo, ale bohater opowiadania Pozar w Kap
!icy Sykstynskiej tei: konczy w zakladzie dla nerwowo chorych. Wiec 
istniejq tu nici, kt6rych nie moi:na dokladnie wyjasnie, m6wiqc 0 gene
zie tego opowiadania, ale kt6re oczywiscie odgrywajq istotnq role 
w trakcie pisania. Bye moi:e bohater mojego opowiadania byl sprawcq 
tego poi:aru, ale to nie jest jasno powiedziane. 

Ale istnieje taka mozliwose? 
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Oczywiscie. Jest tu tez podobienstwo z utworem Sergio Quinzio, kt6ry 
powstal p6zniej. 

Wydaje mi sif,;, i.e teza, ii. zlo przeniknf,;lo poza mury Kosciola, kt6rq 
odnalazlef u Sergio Quinzio, wzbudzila Twoje zainteresowanie dlatego, 
i.e sam jq wczesniej sformulowales w swoich opowiadaniach, na 
przyklad w opowiefci 0 historii Certosy w Pieta dell'IsoIa. 

Naturalnie. 

Czy znaszjakies komentarze duchownych dotyczqce tego opowiadania ? 

Owszem, nawet polskich ksiezy . 

Bardzo jestem ciekaw ich opinii, jei.eli zechcialbys sif,; nimi podzielic. 

Nie powinienem i, oczywiscie, nie chce wymieniae nazwisk, ale co do 
samych opinii, to pamietam dw6ch nie znanych mi mlodych ksiezy, 
kt6rzy podeszli do mnie w Paryzu na jednym ze spotkan i powiedzieli, 
ze po przeczytaniu mojego opowiadania patrzq zupelnie innymi oczami 
na Kaplice Sykstyflskq, gdy w niej bywajq. Doskonale to pamietam, bo 
to bylo dose dziwne. I mialem tez podobne reakcje czytelnik6w 
francuskich, kt6re 0publikowano nawet w "Lettres Internationales". 
By to to dla nich opowiadanie podszyte niepokojem. Wiec to nie jest 
"wyssane z palca", jak powiedzial mi pewien polski ksiqdz w Rzymie 
po przeczytaniu opowiadania Blogoslawion(l, swif,;ta. 

Bo nie wziql pod uwagf,;, i.e to moi.e bye ..palec Opatrznosci ..... 

GUSTAW HERLING-GRUDZINSKI, ur. 1919, pisarz. krytyk literacki, publicysta, 
przez dlugie lata zwiQzany z paryskQ "KulturQ". Autor m.in. wspomnieii obozowych 
Inny .(wial, zbior6w esej6w Zywi i umarli. Upiory rewo/tu;ji. Godzina deni, wielo
tomowego Dziellnika pisanego IlOell OrDZ tom6w opowiadan Skrzydia oilarza, Drugie 
przyj.(cie. Opowiadania zebrane. Mieszka w Neapolu. 
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KAZANIA JEGOMOSCIA KSIEDZA SWISTKA 


Ksi'ldz J6zef Swistek (ur. 1894, zm. 1956 r.) byl jednym z najslynniejszych 
kaznodziej6w Podhala. Jego kazania - gloszone znakomit<\ archaiczn'l gwar<\ i zro
dzone przez g6ralsk'l wyobrainie religijn'l - budzily u parafian na przemian uczucia 
milo§ci i grozy. Choc nie zachowaly sie niestety oryginalne teksty homilii, na 
szczekie dysponujemy ich bardzo wiernymi rekonstrukcjami. Zawdzieczamy je sp. 
Tadeuszowi Staichowi, nieodzalowanemu badaczowi g6ralskiej kultury. Ponitej 
drukujemy za laskaw'l zgod<\ Zofii Stojakowskiej-Staichowej kazania z Piekielnika 
i Sidziny, kt6re tak pieknie przywr6cil do istnienia Tadeusz Staich. 1ch pierwodruki 
ukazaly sie w "Podhalance" i "Halach i Dziedzinach". 

Redakcja 

Jegomoicia ksi~dza Swistka poznalem w Wielkim Moju, albo Wysokim 
Miesiqeu, jak garale nazywajq ezerwiee. Byl ezas okupaeji hitlerowskiej, rok 
1941 albo '42, ezego jui nie baez~. Jedno pewne, ie to pierwszy dzie/i Zielol1yeh 
Swiqt, slo/iee stalo dose wysoko na niebie, gdy wysiedliimy z pociqgu w Bystrej. 
W pi~c osob szliSmy dolinkq Bystrzanki, wiejskq drogq, ku Sidzinie. 

Wielkie iwi~to, ellalupy umajone w biel, niebieskq siwoic i zielone bukiety 
kasztanowyeh ga/~zi z wilkami brzozek stojq jak panny m/ode. Co po ehwila 
baby wyehodzq z diwierzy, wybryzowane, wyzdajane, eiqgnqe za sobq eh/opow, 
przepuszezajqe dzieei. 

A oto pierwsze eha/upy Sidziny. G~si bielq drog~, ptaetwo wyipiewuje 
wszyslkie swoje sprawy. Po prawej duiy plae z niskim, szeroko roz/oiol1ym 
budynkiem. Oehronka. W/aSnie boeznq jurtkq wehodzi na boisko slarszy gored 
odiwi~tnie wyzdajany, ale bez kapelusza. W ten raz wypada z diwierzy budYl1ku 
hurma dzieei, biegnq ku eh/opu, olaezajq go, oblepiajq ca/ego. 

- Pokwalony Jews Krislus! 
Na wieki. 

- Jakoz sie mode, JegomoiC? 
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- E dy jo dobrze. A wy dzieci?? 
My t)'z dobrze! 

- No 10 kwala Panu Bogll. 
- Niegze bedzie, kwala! 

W ten spos6b poznalem ksir:dza Swistka. Przywitalismy sir: z niskim, niepo
zornym czlowiekiem, ubranym w koszulf;! Z paceinego pl6tna, z pogodq w siwych 
oczach i na wargach, z uniesionymi ku g6rze gr:stymi brwiami i godnie 
sklepionym czolem. Prosil nas na plebanif;!, na obiad po sumie. 

W kosciele tlok. Ciiba ludzi, swiatla, zieleni, wszelejakiego cej co. Znalaz
lem sir: mif;!dzy ambonq i ollarzem, w kolatorskiej zapewne lawie. Z SUlm{ 

wyszedl na czerwono wybryzowany ksiqdz Swislek, organista zagrzmial swiqle
cznym inlroitem. legomosc smialo zawolal ku oltar2Owi: Introibo ad altare Dei ... 
Zaczr:la sir: gloS,w rozmowa Ziemi z Niebem. 

Po Ewangelii ksiqdz ldze! zdjql ornat na rr:ce cZlerech chlopaczk6w 
w przykr61kich komeikach. W przepasanej albie poszedl na ambonr:. Wydawalo 
mi sir:, ie nie mial na sobie swanny, ie 20swl w bukowych jeno porlkach 
i kyrpcach. Ale to chyba /ak sir: tylko wydawalo. Slanql na ambonie, rr:kami jak 
dUiy plak ucapierzy/ sil;; galeryjki. W kosciele zrobilo sir: elcho, jak makiem 
zasial. Wszystkie glowy wysturzyly sir: ku ambOllie lIa wysokosci. Zaczdo sic:. 

Pokwalony Jezus Kristus. 
Dzisiok momy wielkie swieto, piersy dzien Zielonych Swii\t, a po Bozemu 

i po kOScieJnemu, Zeslanie Ducha SWietego. 
Ale zakiela 0 tym Duchu SWietym wom opowiem, to nopierwej bedzie 

o posmycniku. Niby 0 takim pomykadle, co po chatpie nurkuje. a do oc6w 
i zaroz pote do palc6w sycko mu sie przyJepio , jak nieprzymierzajecy mi6d do 
psceJego basa, abo Jasiek Pawelcyn do Janielcinego warkoca. Hej, jakeS ta Jasiu 
w kosciele. to se dobrze w pamieci zakarbuj, ze figJ6w z tym przylepianiem nie 
ma, i ze musis uwazowac, coby ci w gorzci ina jeden wlos z calego warkoca 
nie osto/... 

A teroz 0 tym posmycniku. A moze 0 posmycnikak, cy 0 cymsi lakim, co 
ani nie wiada co za jedne, ani co za cosi jakiesi idziorbate. 

Sycka wiecie, ka siedzi Maryna Mtynacka gdowa. Piecioro dzieci na kupie 
w chatpie, od cwortego w zyciu chlopa Pon B6g jom wybroniel, nikto u niej 
nie siedzi ani nie udaje, ze siedzi, bo bieda ina zaziero i do kozdego ki\tka wlazi. 

Wcora w nocy babralo cosi w jej chalpie po k6morze i wzieno sterdzieSci 
piec metr6w cienkiego pt6tna. Pt6tno Maryna tko dobrze, takiego pl6tna na 
jarmarkak sukajom. Wymienio je z nami abo przedaje, casem haw i na Godnie 
SWieta sierotom ochriaruje. Po tyj nocy , teroz, dzieciska w chatpie placom, baba 
place, nawet i samej biedzie swiercki z oc6w kapiom. 

Jo becec z tyj haw jambony nie bedem, ina wom powiem. Co wom powiem, 
to wom powiem, ale wom powiem: pl6tno trza oddac l Jak ta wtory z tyk 
kalkusnik6w potrzebuje pl6tna na gacie cy na kosulom, bo nagucki po izbie goni 
i babe strasy, no to niekze juz bedzie, niek se odetnie te piec metrow. Ale 
sterdzieSci metr6w trza oddac! 

Pewnike nie ma w koscieJe tego babrosia, co mu sie len do recy Jepi, jak 
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wiater do sp6dnicy. Kazby sie w kosciele naloz. . Zrdtom dioscy go ta 
wiedzom, moze han ka siedzi?! Pozierojcie dobrze po kosciele , poznocie go 
zaroz, ocyska pewnike do ziemi spuscil jak diobel w carownice pod pierzynom, 
rycyska mu sie trzesom niby gacie na powr6zku do sl6nka, nogami przebiero 
jak utoplec w maslonce abo ryba ogonem w gorku na ogniu. Nie widno go ta 
skreconego pod lawom, lebo w skrzynecce ze swieckami, hej?? 

Nie widno. No to posluchojcie. Sycka mocie mu odkozac , ze jak pl6tna nie 
oddo, to bedzie miol do cynienio z Panem Boge, a noprz6dzi ze mnom. Jesce 
roz: kie tyn huncfot do trzok dni pl6tna nie odniesie, nika sie nie SChowOI 
Nondem go, chocby go swieto Cecylijo w organak schowala, chocby nawet do 
cieplyk kraj6w uciekl, tyz go nondem i zhanstela na plebanijom przywJeceml 

A nolepiej by bylo, coby som do Pana Boga bez moje posrednictwo przysel , 
krzyzem Iegnon w kosciele, a pote pl6tno oddol mnie. Moze by mi sie od razu 
wte udalo jakom kostyrom abo bunkosiem go przegloskac, coby juz do swietej 
spowiedzi po pokutom nie musiol chodzowac. 

Telo tego 0 tym porwainiku . Niech mi sie pokoze hnet taki jaki jest, 
zdziorba i smotrok. bo lepso cnota w blocie. jak niecnota w zlocie. Telo tego. 

A teroz - 0 tym Ouchu Swietym. 0 Zielonych Swietach. 
Sycka godomy Zielone Swieta lebo Zielone Swiqtki. bo po pierse zielono 

farba to farba wiesny, radosci i nadziei. Ale nie takiej nadziei, co gadajom, ze 
je jest matkom glupich, ani nie takiej dzieweckiej nadziei, co gadajom. ze jest 
przy nadziei, ba ina wiary w Pana Boga Zmortwychwstalego, w jar, co sf6nkiem 
ziem calom oblapil. Glupich nie siejom, sami sie beskurcyje rodzom, a mqdrymi 
ludzie robiom sie wte, kie ik Ouch Swiety oswieci . 

Po drugie zas - zielono farba do pory idzie wroz z ozywaniem, bywaniem. 
duchem, co zyje na wieki wiek6w wse. 

Teroz uwazujcie: 
Ta trzecio Osoba Tr6jcy Swietej . Ouch Swiety, to jest taki Ptok, Boski Ptok, 

Golqb Bozy, co wse nad clowiekiem furgo - choc go ta w powietrzu nie widno 
- i rozum mu oswiecuje. Syckim ludziom nad rozumem swieci. Wom tyzl Furgo 
i swieci. Swieci, ale nie sycka chcom, coby do resty ik oswiecil. Poiryjcie 
dobrze na sobie samyk. Chociaby i na takich, co piec cy sese rok6w tymu slub 
brali. Przyboccie se , co im syekim organista w kosciele spiewol. Wynikrat 
spiewol! Po lacinie - niekze se kielo telo ulzem - to piekne spiewanie takie: 
Veni Creator Spiritus. accel1de lumel1 sel1sibus. To znacy: przybywoj Ouchu 
Swiety . oswiec nom rozum l Organista wydzierof sie na caly kosci61, do nieba 
hucol. coby Ouch Swiety nad glowy tyk nowozync6w sfurgnon i rozum im 
oswiecil. No i dobrze niebardzo. bo przecie sami widzicie. ze to nie trza bylo 
w kosciele dopiero . na slubie 0 to pytae. ba piec rok6w wcesniej! Wse tyn 
Wynikrat 0 kieli cas nieskoro spiewajom .. 

Ouch Swiety jest trzeciom Osobom Boskom, pochodzi od Ojca i Syna. 
z Ojcem i Synem jest do r6wnio. Kozdego dnia kozden z nos kie sie modli . 
wyznaje: wierzem w Oucha SWietego ... No to teroz wej tak. Kie wierzem, to 
uznajem. A kie uznajem. to robiem podlug w6Ji Pana Boga. Wierzem, uznajem, 
robiem. A jak w tyj robocie cosi mi chybio. to popatrzem sie do g6ry i zawolom: 
przybywoj Ouchu Swiety. oswiec mnie, pomogoj ku radosci, ku zbowieniu. 
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I w ty) dopiero kwili tna sie osotae, 0 kwile pockae, namySlie. Teroz 
Krzyzem Swi~tym sie przezegnac i wartko sie brae do roboty, a bedzie. 

Ouch Swi~ty swiat/o ci w ocak zaswieci, wyproSci i sproSci. A ty - Pana 
Boga chwol, Amen. 

Na Iym ksiqdz l6zeJ skoticzyl kazanie. Gloine ludzkie poruszenie, szmer, 
kaszel, siqkanie nos6w. Tium w kofciele zaJalowal legomos!! zszedl ku 01
tarzowi, naloiyl ornal. POloczyla si{! Msza Swi{!la. 

Po sumie odfpiewalifmy - a Jakie - Boze, cos Polsk~. KonJident6w wsr6d 
tych owiec nie bylo. A nawel gdyby si~ lam jakif znalaz!, to dlugo by nie poiyl. 
Po "mcz nam zwr6cic Panie" vwk krzyi a, r6iaticowe babki znieruchomialy 
w lawach, mysmy wyszli ku plebanii. 

Co lam bylo w czasie obiadu, dowiemy si~ za chwile.. Tu Irzeba od mzu 
powiedziee, ie ksiqdz Swislek wyszedl z plebanii dla odprawienia poi nych 
nieszpor6w bardzo poruszony, diwigajqc z sobq sporych rozmiarow worek. 

A % przem6wienie od oltarza ksi{!dza lozeJa na poczqlku nieszporow, w Ie. 
samq niedziel{! Zielonych Swiqlek, po przedpoludniowej sumie z kazaniem 
o Duchu SWi{!lym i posmycnikaclz. 

Pokwalony Jezus Kristus . 
Jako widzicie - na ontorzu przy Panu Jezusie w mostrancyji slozy/ek godnie 

wypchany worek. Obrazy Boskiej nie rna, bo to je jest worek uswi~cony som 
ze sobie, a nosie/ na sobie grzych. 

Ci z wos, co piec godzin tymu na sumie byli , wiedzom, zek musiol pieknie 
przepytowac Oucha Swi~tego i wrazie Mu w kozanie mowe do takich co wcoro 
w nocy pociesyli sie w k6mone Maryny M/ynacki omiesnym, cienkim p/6tnem. 
Odkozolek tym figlacom, ze p/6tno majom do tnok dni oddac, bo u Maryny 
bieda z biedom na kupie. A kieby nieborocki potrzebowa/y gnysne swoje cia/o 
od razu odzioe przed ca/om famieJijom - bo nogorse choroby z przel~kni~cio 
- no to niek se odetnom ze sterdzieSci pieci - pi~c metr6w, i bedzie. 

I co sie nie robi. Po sumie posedek obiadowae . Jescek nie SkOI1cyl dar6w 
Bozyk pozywac, kie wchodzi gospodyni i wolo na mnie. Toz to nalozek sie 
w kuchni. Patrzem sie, dzwiyrka do spizarki - niby wiecie do przechowacki 
- otwarte, a han na dylak, gornek z kwasnym mlykiem ozbity. Pozierom hore, 
do okna. Ozbite. A po lewo, nie prec skorup i rozgajdanego mlyka, lezy se tyn 
haw worek . 

Wzionek toto do izby, ubabralek sie przy tym cysto pieknie, bo mlyko 
kapa/o, a syr sie r~kowa Jepi!. Myslem se, co za sl.imocek - psiobest - ozwalil 
okno, ne i co haw w tym worku jest?? Ozwiqzo/ek powr6zek. 

Pl6tno. Na m6) dusiu - pl6tno! I 
Widae Ouch Swi~ty barz wielgim swiat/em tego wybieraca oswiecil. No, 

bracie, mos scescie, zeS to swiatlo przyjon. 
Ale wy pewnike mysJicie, ze jo to pl6tno w dyrcki do kOSciola przyni6sl. 0, 

nie. Nie tak wartko. Wzionek meter, zmierzy/ek. SterdzieSci metr6w by/o. 
Odcion se. Przed Pane Soge to ina go tlumacy, ze nie kciol dalej nago lotae 

i strasyc. Niekze se w tyk gaciak nieborocek k6fldek pochodzi, hej. 
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A teroz - kl~knijcie razem ze mnom. Bydymy sie modlic ... 
Panie lezusicku przeboc tymu clekowi , ze nie swoje rusyl. Glupi byl. 
Przeboc mnie, zek to nalezisko poprzed Tobom polozyl. Naloz toto u same-

go sobie 6n. Pojon grzych, ukorzyl si~ , po swojej, ale tyz i po Twojej i po mojej 
w6li oddol. M~dry jest. 

Twojom M~droSciom jest m~dry. Cobymy sycka tacy byli, Amen. 

* 

Tego kazania ksif:dza Swistka, ktore naleiy zatytulowae 0 koficu swiata, nie 
slyszalem. Znam piqte przez dziesiqte jega treSe ita, ca je paprzedzila. Ksiqdz 
Swistek byl wtedy probaszczem w Piekielniku na Orawie. Kafciol na piekielnic
kim Leligdonawie gadny, murowany, z wybiegajqcq ku orawskim chmurkam 
wieiq. Plebania tei niezgorsza, cmentarz cienisty, caly w zialach. Ale blisko 
cmentarza pastwiska, piekielnickich krow i mlodych byckow pasie sie kielo tela 
dosc; i byloby jak byla, coi, kiedy cmentarz nie agradzany. Wi€c krawiny 
z pastwiska chadzq ku magilkom na zielony deser. Jegomoie upraszal Komitet 
Parafialny 0 ogradzenie tej paiwi€canej ziemi. Prasil pol raku, rok, pollora. 

Wreszcie kt6rejS niedzieli, gdy przeganial krawy i bycki z magilek, a bycki 
- co jeden, 10 bardziej skory do zabawy - ganily jega, wzburzyla si€ w jegamoi
ciu g6ralska krew. 

- Pockojcie bestyje bestyjecne. Niedlugo wasego. Dzii jesce poradzem se 
z wami i z parafljanami tyz. Packajcie ... 

Wyskoczyl do zakrystii, hipnql na am bone, zaczql mowie. 

Pokwalony Jezus Krystus. 
Ozis w nocy miolek wielkie snisko. Musicie teroz dobrze sluchac, jak worn 

bedem opowiadol, cobyscie tak sycko wyrozumieli, jako jo wyrozumiol. 
Snit mi sie sad. Snil mi sie sad, ale nie taki zwycajny, ludzki, kie jeden clek 

drugiego 0 cejco abo i 0 byle co do sadu podo, ba Boski. Slysycie? Boski Sad I 
Sad Ostatecny! 

Oolina Jozafata byla w Holak. Tak mi sie widzialo, ze to Jaworowo Oolina, 
na Spisu, w spiskik Holak. 

10 siedziol malucki jak tyn patycek popod smreckiem i patrzolek sie na 
seleniejakie cuda, wielkie cuda, co si~ dokolucka dziejom. Od wierchow, od 
grani , slo roz biole, roz zlote, roz srybne swiatlo, a takie widne, zek obocyl 
w nim calucki swiat i cale niebo wroz. 

Na Gierlachu, niby na tym wierchu , co je jest nowit:ksy, siedziol se Bog 
Ociec we wielkiej gloryji Serafin6w. Na Lomnicy , co drugo jest we wielkosci 
po Gierlachu , siedziol Poniezus we wielkiej gloryji Cherubin6w. A na Lodo
wym. trzecim kr61u H61 - Ouch Swi~ty we wielkiej gloryji 1archaniol6w 
siedziol i roz za kiela cas pi6rka se do lotu poostrzowol. 

Matka Bosko, Swi~ty J6zef, SWit:ty Pieterpawel i Sycka Swit:ci siedzieli se 
na polanie przy watrze, Janiolowie do niej polana, suchorze i scypy co pokwiJa 
doklodali, owcarki przy nik warowaly, kwiotki kwitly seleniejakie, a ptoki 
spiewaly im wse. Od casu do casu Poniezus schodzil se z Lomnickiego Wierchu 
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ku Matee Boskiej i eosi Jej przepowiadol, Dueh Swiety roz po razie furgol ku 
swietym i oswieeowol ik z g6ry, a B6g Oeiee ina se siedziol, siedziol i siedziol. 

Jaz narekie Poniezus kiwnon rekom, dol znak. Toz to Janiolowie zatntbili na 
bakfunowyk trctbkak na styry swiata strony. Na wseh6d , na zaeh6d, na polednie , 
na p6lnoe. Patrzem w tyj przejasnej swiatloSci poprzed sob ie, obraeom sie po 
lewo, po prawo j do zadku i eoz widzem? Na glos trctb olwierajom sie groby 
w Kaewinie, w Lapsiaeh, w Trybsiu, Durstynie i Frydmanie, a moze ta jesee 
w Jurgowie, Krempaehaeh i Cornej G6rze. Z grob6w zmartwyehwstajom ludzie, 
ludzie zywi, smiejeey sie, z rcxloseiom na gebak i z nimbami nad glowami. 

Nie wieeie, eo to nimby? No dy takie k61eeka nad glowami, plaeuski ze 
swiatla stworzone, ze swiatla i zlota - i wse nad clowieeymi glowami stojctee. 

Kie juz syeka z tyk wsi6w z mortwyk popowstawali, Poniezus dol drugi znak. 
I zas Janioiowie zatrctbili, ale juz glosniej, na miedzianyk trctbak. Toz to teroz 
pocyni zmartwyehwstawae Bia!canie, Gronkowianie, Bukowianie, Zakopianie, 
Chocholowianie, wreScie Mieseanie z Miasta. Sycka sie radowali , syeka w gloryji 
sie dzwigali, sycka nad glowami nimby mieli jako wionki lelujowe, eo sie do 
sl6nka mieniom wse, eo woniajom pieknie, eo ani kadzidlo tak nie wonio abo 
i nie pochnie. 

A jo teroz juz eekol, kie Poniezus trzeei roz do znak , bok se pomyslol, ze 
Piekielnieanie - niby wyl , moi parafijanie - teroz bedom z mortwyk powstawali 
w radosei wielkiej. I Poniezus kiwnon rekom. Janiolowie barz glosno teroz 
zatrctbili na srybnyk trctbak - na tyn glos pootwieraly sie groby w Jablonee, 
w Lipniey, w Chyznym, w Podwilku , w Zubrzyey , powstajom i rusajom sie 
kieby jakie kukielki na odpuseie, Harkabuzianie, slaeheiee i ehlopy z Podskla 
- co na osobnyk cmentarzak se lezeJi - Podsarnianie wstajom, tako sarno i ci 
z Orowki , no, no, i teroz ocy wywalilek na caly swiat! Cekom na rnoik 
Piekielnican6w I 

Ale Piekielnican6w nie widno ... 
Myslem se - Jezus Maryjo, coz to takie bedzie, he?? Je kazby sie ci rnoi 

parafijanie w tyj wiecnosci zapodzieli, kazby sie mogli stracie, cy jako? Dy 
przecie to chlopy jak Margosiowe buhaje, baby jak piece przed weselem, sycka 
ani nie sietnioki, ani jakiesi kropianecki, ani przecie - uchowoj Boze - pardy, 
oCeSwioki, bog6nie, gibcoki wrodne, kurty, obsikary , gajdosy, panny piscolki 
cienkie, besgonty, papeinioki, karapetnioki, kiscioki, dyrdace i jakie ta jesce 
sk.uciny abo cehroki na swiecie som jest. Toz to podleciolek wartko ku 
SWietymu Pietrowi i godom do niego: 

- Swiety Pietrze, ratujze przecie! Piekielnicanie tntbienio nie uslyseli! 
- 0, bracie - odpowiado mi Swiety Pieterpawel - musis pytae Matki Boskiej, 

moze ci co poradzi ... 
Nie trza mi bylo dwa razy godae; juzek byl przy Matce Boskiej . Wolom: 

- Panienko Ludimiersko, ratujze l Piekielniean6w nie rna ! 
Matko Bosko nie obezwala sie nie, poirala ku mnie, cosi se pomyslala 

i posla ku Panu Jezusowi . Suseiala Mu poza usyskami dose dlugo, toz to 
Poniezus dol teroz znak nie Janiolom, ba Jarehaniolom. Zagrali . Na zlotyk 
trClbak zagrali . Ziemia sie zatrzesla, groby sie otwierajom, wstajom ludzie 
z Robki, z Tokarnie, z Pcimia, z Mogilan , z Krakowa wreScie, a moik 
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Piekietnican6w jak nie rna, lak nie rna. Podleciotek kielo sit popod Lomnicki 
Wierch, upodek na kolana przed Poniewsem i krzycem: 

- Panie Jew, ratujze! Piekielnicanie na ozaist sie slracili! 
A Poniews do mnie godo: 

- He, nie b6jze sie J6zefie nic. Zaroz, zaroz bedom. Ino sie dobrze patrz. Jak 
sie dobrze bees palrzyt, ocyska na syckie slrony wypucys, to ik uwidzis! 

Terozek przecie ocy lak wywalil na wierk , ze malo co mi z glowy nie 
uciekly, a tu Cherubiny zacyni tr~bic roz na ~rybnyk, roz na zlotyk tr~bak. 
Musio1ek se usy zatkac, bo biyda bylo wytrzymac, telo glosno huceli i holofili. 

Patrzem i patrzem, a tu nareScie pomalu , poleku groby sie otwierajom, 
a z nik moi Piekielnicanie wstajom ... Wstajom, ale jakosi ciezkawo, stekajecy, 
jekajecy, skucecy. Pozierom na nik, znacy sie niby przecie na wos! - i zdret
wiolek. Jaze mi dech zap arlo. Stoicie przecie przed Bogiem Occem, ~rzed 

Poniewsem, przed Duchem Swietym, przed Matkom Boskom, Syckimi Swie
tymi i przede mnom. Ale stoicie jak nie przymierzajecy mazoki i malowidla, 
pozginani, glowy worn opadly dolu jak gruski psiorki, a nad glowami, a nad 
glowami - nie widno swietyk nimb6w woniej~cych, ino wiecie co? Wiecie, co 
worn stolo, co worn swiecilo nad glowami?? Lajna kr6wskie!' 

I wte od raw B6g Ociec, Syn Bozy i Duch Swiety i Matko Bosko i Sycka 
Swieci pojrzeli na mnie. Sycka ino na mnie, hej!!! 

A jo nawet nie mogek uciec, bok sie od raw spolil ze wstydu, Jamen! 

Cdi lu moilUl jeszcze dodac do mowy ksi~dza Swislka? Chyba tyle tylko, ie 
kazanie bylo w niedziel~, a we wtorek - pierwszy po tej niedzieli - nowiulkie 
i lZajladniej wyzdajane ogrodzenie jui stalo. Pod nim zas slaly pozierajqce ku 
plebanii zadziwione krowy i bycki. wyglqdajqce jegomoscia. co z nimi lak 
zmyslnie figlowal. 

opracowanie i komentarz 
Tadeusz Staich 
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CZESC DRUGA 

/

NIE DOKONCZONEJ 

TRYLOGII 


Hannah Arendt, WOLA, przetozyt Robert Pilat, 
przedmowl\. opatrzyta Hanna Buczynska-Garewicz, 

Czylelnik, War.;zawa 1996 

Ksi!\i:ka Hanny Arendt Wola stanowi drugll czese Zycia umyslu (The Life of 
Ihe Mind. 1981) - dziela. kt6re w zamysle autorki mialo bye trylogi<l. po
5wiecon<l kolejno: mysleniu (Myslenie. przel. H. Buczynska-Garewicz. Czytel
nik 1991). woli oraz s<ldzeniu. Ostatni tom nie zostal napisany. a opublikowana 
jUi po smierci Arendt Wola (1978). zwlaszcza w partiach koncowych. nosi 
cechy rozprawy nie dokoriczonej. Obydwa tomy Zycia umyslu ukazuj<l kontem
platywnll strone filozoficznej osobowoSci Hanny Arendt. kt6ra slawe i uznanie 
zyskala pocz<ltkowo i przede wszystkim jako pisarz polityczny. R6wniei te 
prace, wyrastaj<lce z refleksji nad vila acliva, ujawniajll wysokll kulture filozo
ficznll uczennicy Heideggera i Jaspersa. wszakie w pelni moina jll docenie 
dopiero przy lekturze dziel ostatnich. 

Problem woli umieszcza Arendt na tie analiz poswieconych historii tego 
zagadnienia. ukazanej w spos6b syntetyczny i-co oczywiste - selektywny. Nie 
jest to wyczerpuj<lcy przegllld wszystkich. lub chocby nawet wszystkich najwai
niejszych. stanowisk filozoficznych w omawianej kwestii. ale rzut oka na 
koncepcje uznane przez Arendt za typowe i szczeg61nie wplywowe. Autorka 
omawia je pod klltem kluczowych pytan: Czym jest w rzeczy samej ludzka 
zdolnose chcenia? W jaki spos6b stawiano i rozwillzywano problem woli i jej 
wolnosci? Jakie zalozenia - w kaidym analizowanym przypadku - przy
jmowano. stawiajllc pytanie 0 wole i wolnosc? W jakiej mierze proponowane 
rozstrzygniecia tego problemu moina uznae za zadowalajllce. lub chocby 
inspirujllce. a w jakiej za chybione? 

Odwolujllc sie do doswiadczenia historycznego. Arendt kieruje sie przede 
wszystkim intencjll sprawdzenia przydatnosci tradycyjnych rozwiqzan z punktu 
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widzenia wsp6tczesnego stadium refJeksji nad przedmiotem, 0 kt6rym traktuje 
jej ksilltka, przy czym wyr6tnia dwie plaszczyzny rozpatrywania problemu 
woli: metafizycznll, w kt6rej na plan pierwszy wysuwa sie kwestia ludzkiego 
sposobu bycia i roli jednostkowego chcenia (oraz niechcenia) jako principium 
individualionis, oraz plaszczyzne spoleczno-politycznll, w kt6rej dominuje 
pytanie 0 sens " nowego porzlldku ", stanowionego przez "wole zbiorowll" i na 
utytek zbiorowosci . Ten drugi aspekt zostal w ksilltce uwzgledniony zaledwie 
szkicowo - poswiecony mu rozdzial koncowy zdradza, te praca na temat woli 
zostala przerwana. Poniewat jednak Arendt wypowiadala sie wielokrotnie na 
temat wolnosci politycznej (chociatby w zbiorze esej6w-cwiczen z mysli 
politycznej: Mi~d'lY czasen! minionym a przys'lrym, prze/. M. Godyn, W. Madej, 
Aletheia, Warszawa 1994), watniejsze wydaje sie przyjrzenie jej stanowisku 
w fundamentalnej kwestii woli i wolnoSci w wymiarze metafizyczno-ant
ropologicznym. Do niego tet ogranicze sie w niniejszym om6wieniu . 

Tak dla nas dzis oczywista koniunkcja pojee: woli i woJnoki nie byla wcale 
w przeszlo§ci jednomyslnie akceptowana przez filozof6w. Wola jako "wladza, 
kt6ra odpowiadalaby wolnosci, tak jak wladza myslenia odpowiada prawdzie", 
pojawia sie w postaci otwartego problemu wlasciwie dopiero wraz z chrzes
cijanstwem - w mysli sw. Augustyna, pierwszego "woluntarysty" , kt6ry 
pojmuje wole dwojako i zadziwiajllco "wsp6Iczesnie": jako zdolnose zapoczllt
kowywania czegos absolutnie nowego - initiul1l - oraz jako zdolnosc wyboru 
miedzy r6tnymi mozliwosciami lub wartoSciami - liberum arbilriul1l. W pierw
szym znaczeniu wola jest wyr6tnikiem sposobu bycia czlowieka posr6d reszty 
stworzenia: "po to wiec, aby pocZlltek byl, zostal stworzony czlowiek" - po
wiada Augustyn . W drugim znaczeniu jest organem wolnosci wyboru, przede 
wszystkim wyboru chcenia lub niechcenia - przy czym, jak sie dalej okate, 
obydwa akty "konkurujll" ze sobll w jednym podmiocie. 

Starotytna filozofia przedchrzescijanska nie znala takiego osobowego, we
wnetrznego sprzeienia woli i wolnoSci w czlowieku-podmiocie chcenia oraz 
projektowania czegos radykalnie nowego w stosunku do tego, co zastane. 
U Arystotelesa znajdujemy zaledwie zailltek pojecia woli jako zdolnosci 
wyboru, preferencji - proairesis - miedzy mozliwoSciami oferowanymi przez 
zmienny status rzeczy niekoniecznych , kt6re mogll bye tak lub inaczej, lub tei 
mogll bye albo nie bye. Wola jest przez niego pojmowana jako pewien modus 
ludzkiego bycia przygodnego i przyczyna sprawcza zamierzonego - w tym wiec 
sensie nieprzypadkowego - dzialania, przyporzlldkowanego okreslonemu celo
wi. Celowosc woli wszelako pojmowal Arystoteles w gruncie rzeczy determinis
tycznie, jako naturalne dllienie do bytowego samospeinienia, kt6rym dla 
czlowieka jest szczescie - eudaimonia - oraz, podobnie jak u Homera, 
utrwalenie sie w pamieci potomnych. 

Problem woli i jej wolnosci, jak sie okazuje, wyrasta przede wszystkim na 
gruncie przeslanek metafizycznych (ontologicznych). Dla Arystotelesa i jego 
kontynuator6w wola kieruje sie zasadniczo wyborem srodk6w do celu zdeter
minowanego niejako z g6ry przez nature, a jej wolnose - w tym tylko 
ograniczonym i przygodnym zakresie - moze bye rozumiana jako zdolnose 
powodowania pewnych niekoniecznych, jednostkowych skutk6w, kt6re r6wnie 
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dobrze moglyby sie nie wydarzyc. W porzqdku natury skutki wszelkiego 
dzialania, ruchu, zmiany majq charakter konieczny - wynikajq z okreslonych, 
w spos6b r6wnie konieczny , przyczyn. Kategoria koniecznoSci rna zatem 
u Arystotelesa "mocny" status ontologiczny , kt6rego nie posiadajq przygodne 
dzialania woli, a jej wolnosc okazuje sie w gruncie rzeczy dose problematyczna. 

"Nie rna wqtpliwosci - pisze Arendt - ze pierwotne uprzedzenia w kwestii 
przygodnoSci , jednostkowosci i woli oraz dominacja przyznawana koniecznoSci, 
uniwersalnoSci i intelektowi oparly sie p6iniejszym wyzwaniom i przetrwaly az 
do poinych czas6w nowozytnoSci ." Arystoteiesowska ontoiogia aktu i mozno
sci, koniecznoSci i przygodnosci, eliminowala z zalozenia kategorie mozliwosci 
jako czegos radykaJnie niezdeterminowanego, nieprzewidywainego, nie miesz
CZqcego sie w porzqdku okreslonych relacji przyczynowo-skutkowych i si/q 
rzeczy nie pozostawiala miejsca dla wolnosci, pojetej jako absolutny poczqtek 
- inicjacja czegos nowego w porzqdku sprawczosci ludzkiej. 

Scis/y zwiqzek woli i wolnosci zaklada wiec, podsumujmy, po pierwsze, 
prze/amanie deterministycznego lancucha naturalnej przyczynowosci, a co za 
tym idzie, ontologicznej dominacji koniecznosci nad tym, co przygodne; po 
drugie, domaga sie nowej interpretacji samej przygodnosci - juz nie tylko jako 
tego, co wylamuje sie spod wladzy powszechnej koniecznosci, lecz przede 
wszystkim jako tego, co czasowe i jednostkowe; po trzecie wreszcie, wymaga 
uwzglednienia problemu, kt6ry od wiek6w "byl istnq zmorq filozof6w" , 
a mianowicie - zla. "Zlo, podobnie jak wolnosc - pisze Arendt cytujqC Hegla 
- zdaje sil; nalezee »do tych rzeczy, 0 kt6rych nawet najgenialniejsi i najbardziej 
uczeni nie wiedzq prawie nic«." 

Nowe sformulowanie problemu zagadkowego w swej nieprzewidywalnoSci 
dzialania woli w jej wewnetrznym powiqzaniu z nie mniej tajemniczq wolnosci q 
pojawi/o sie - u sw. Augustyna - z chwiiq, kiedy uwaga filozofa skupila sie 
wok6/ jednostkowej egzystencji iudzkiego podmiotu, uwik/anego w czas i stwo
rzonego - jak zresztq caly wszechswiat - ex nihilo oraz nieustannie konfron
towanego ze zlem pod katdq postaciq. "Hipoteza absolutnego poczqtku po
chodzi z biblijnej nauki 0 stworzeniu swiata, odmiennej od orientalnej 
emanacji. " Hipoteza ta pozostaje w zgodzie z wlasnym, jednostkowym do
swiadczeniem czlowieka, tworzqcego projekty rzutowane w przyszlosc, a nie 
tylko bedqce "kontynuacjq poprzedzajqcej je serii wydarzen". Terainiejszosc, 
a wlasciwie bezczasowosc umyslowej kontemplacji zastanego, koniecznego 
porzqdku rzeczywistosci zostaje w ten spos6b u samych podstaw zakwes
tionowana przez to egzystencjalne doswiadczenie permanentnego niespelnienia, 
kt6re nakazuje cz/owiekowi "wybiegae w przysz/osc" i stanowi 0 specyfice 
jego sposobu istnienia. "Bez czlowieka - pisze Arendt - istnialby wprawdzie 
ruch i poruszanie sie, ale nie by/oby czasu. Nie byloby go r6wniez, gdyby umysl 
ludzki byl wyposazony jedynie w zdolnosc myslenia, tj. retleksji nad tym, co 
dane, co jest tak, jak jest, i nie moze bye inaczej. Cz/owiek zy/by w6wczas 
w nieustajqcej terainiejszosci . Nie by/by w stanie zrozumiee, ze kiedys go nie 
bylo i ze pewnego dnia go nie bedzie. Tym samym nie m6g/by zrozumiec, co 
wlasciwie znaczy to, ze istnieje." Wolnose woli sprowadzalaby sie - i faktycz
nie byla z niejakim uporem przez wieiu filozof6w sprowadzona - do 
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"uswiadomionej koniecznosci " . W konsekwencji takiego determinizmu roz
wijano - jut. w staroiytnosci - fatalistycznq wizjc ludzkiej kondycji. z kt6rej siC 
"skutecznie i calkowicie eliminuje czas, wcielaj'lc go w czas przcszty . To, co 
bcdzie, i to, co mot.e bye, z g6ry mialo tak wlasnie bye." 

Warto w tym miejscu postawic pytanie, czy 6w ontologiczny determinizm 
nie zawatyl r6wniet. na pewnych rozstrzygnicciach doktrynalnych w teologii; 
czy pictna fatalizmu nie daloby sic odkrye w niekt6rych koncepcjach predes
tynacji, Boskiej Opatrznosci oraz nieuchronnosci kary (i nagrody) za okreslone 
skutki dokonanego przez czlowieka wyboru takiej, a nie innej mot.liwoSci 
bycia? Czy odpowiedzialnoSci moralnej nie pojmowano niekiedy nie jako 
nieodlqcznego atrybutu ludzkiej wolnosci, lecz raczej jako "wyiszq koniecz
nosC", kt6ra niejako a priori wyznacza sankcje za przygodne z natury rzeczy 
skutki ludzkiego dzialania, koniecznosc wiqiqq takie wolnose Boskq? 

Wraz z wyostrzeniem pojccia woli jako absolutnego pocz'ltku pojawil siC 
jednak dylemat jej wewnctrznego rozszczepienia - konAiklU - odnotowany 
r6wniet. przez pisarzy chrzeScijanskich. ze sw. Pawlem na czele. Wola jest 
"rozdwojona w sobie": na "chcc" i ,.nie chcC" - velie el nolle - co komplikuje, 
ale tei w pewien spos6b radykalizuje problem winy i kary, odpowiedzialnosci 
i usprawiedliwienia. Z filozoficznego - przedetycznego - punktu widzenia 
konflikt woli "nie wyrasta z rozdzielenia umyslu i woli, ani z rozdzielenia ciala 
i umyslu ( ... ). W naturze woli leiy dublowanie samej siebie i w tym sensie 
»gdziekolwiek jest wola. tam zawsze S'l dwie wole, z kt6rych iadna nie jest wol'l 
calkowitq (Iota) ; jedna rna to, czego drugiej brakuje« [sw. Augustyn] ... Ktopot 
polega na tym, t.e jedno i to sarno chcqce ego jednoezeSnie chce i nie chce." 

Cala historia problematyki woli w filozofii europejskiej kr'lzy wok6t tego 
centralnego zagadnienia - paradoksu - "dwojga-w-jednym", na r6iny spos6b 
i z rozmaitym skutkiem pr6bujqc siC z nim uporac. Hannah Arendt w spos6b 
pasjonuj'lCY przedstawia dzieje tego dylematu, pokazujqc. jak poszczeg6lne 
stanowiska antropologiczne r6inicowaly siC wedle pr6b jego rozstrzygniccia. 

Niezwykle interesuj'lcym i pouczajqcym epizodem historii zagadnienia woli 
i wolnosci jest sp6r sredniowieczny tzw. intelektualist6w i woluntaryst6w, czyli 
zwolennik6w prymatu aktywnosci umyslowej - poznania i myslenia - i slut.eb
nosci woli oraz rzecznik6w pierwszenstwa woli - akt6w chccnia i niechcenia 
- nad aktami umyslowymi. Do tych pierwszych zaliczal sic sw. Tomasz 
z Akwinu, do drugich - Duns Szkot. SqdzC. ie mozna by tu wymienie ponadto 
na przyklad Wilhelma Ockhama czy Miko1aja Kuzanczyka (0 kt6rych Arendt 
nie wspomina). co z pewnosciq przyczyniloby siC do wyrazniejszego naswiet
lenia tej dychotomii stanowisk. 

Koncepcja homo intellectualis sw. Tomasza, jak stwierdza Arendt , opierala 
siC na podstawowej przeslance wiary w zniewalajqcq moe prawdy, kt6rej 
Akwinata przypisuje walor zarazem obiektywny i uniwersalny. Wola jest dla 
niego ,.sluiebnicq intelektu " , ale dlatego, ze definiuje jq, za Arystotelesem, 
w "porzqdku dzialania", kt6rego cel jest wyznaczony uprzednio przez rozum. 
Tomasz rozr6t.nia "rozum og6lny" (zwany takie intelektem moznoSciowym), 
kt6ry rna naturc kontemplatywn'l, oraz "rozum szczeg6!owy " (zwany taki:e 
intelektem czynnym), kt6rego zadaniem jest rozumowanie. Prawda objawia sie 
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umys!owi i zniewala go "bez zadnej aktywnosci z jego strony , podczas gdy 
w procesie rozumowania dyskursywnego umysl zniewala sam siebie" - zniewa
la przede wszystkim do szukania i odkrywania prawdy. W dzialaniu woli 
Tomasz kladzie nacisk na cel, kt6ry jednak nie oznacza u niego " tego, co 
przyszle", lecz to, co przedlozyl woli poznajltcy intelekt i co tym samym 
pobudza jlt do pozltdania i dzialania. W efekcie "wola jest wolna tylko 
w odniesieniu do »d6br poszczeg61nych«" - konkluduje Arendt. 

Czyzby wiec, zdaniem Tomasza, wola - " pozltdanie wyzsze" - nie byla 
wolna, gdy chodzi 0 prawde odkrywanlt przez umysl i ukazywanlt jej jako cel 
dltzenia, a jedynie wolna w tej tylko mierze, w jakiej tenze umysl wah a sie 
w ocenie prawdy i co najwyzej przedklada j1tjako prawdo-podobienstwo? Albo 
wiec Tomasz - id1tc za interpretacj1t Arendt - okazuje sie kryptodeterministlt, 
a jego intelektualizm przypomina "optymizm" starozytnych, kt6rzy - co 
najmniej od czas6w Sokratesa - wiedze 0 "prawdziwym dobru" uznawaJi za 
r6wnoznaczn1t cnocie. odmawiajqc woli zdolnoSci do autodeterminacji, a tym 
samym do radykalnej negacj i dobra uznanego przez intelekt za "prawdziwe", 
albo uwzglednia wyl1tcznie alternatywe rozlqczmr woli bezwzglednie dobrej, tj. 
poslusznej (intelektowi) , oraz woli bezwzglednie zlej , tj , nieposlusznej, co 
sprowadzaloby sie - paradoksalnie - do przypisania woli autodeterminacji 
absolutnej, wbrew jej przyrodzonej przygodnoSci. Obydwa warianty interpreta
cyjne wydaj1t sie w1ttpliwe i grzesza nadmiemymi uproszczeniami . 

Hipoteza Arendt, ze "byt, pierwsza zasada Tomasza, jest po prostu koncep
tualizacja zycia i instynktu zyciowego" przeniesiona na poziom intelektualny 
jako .,instynkt prawdy", bez kt6rej "zycie umyslu" byloby niemozliwe, wyma
ga chyba gruntownej weryfikacji. Jdli , jak twierdzi Arendt , "nie rozum, ale 
wola zycia czyni prawde zniewalajaclt" w systemie my§lowym Tomasza, to 
rzeczywikie bylby on w prostej linii protoplasta Nietzschego l Taka interpreta
cja - blyskotliwa i zaskakuj1tca - budzi jednak jeszcze wi~ksze wlttpliwo§ci. 

R6wnie problematyczne wydaje si~ twierdzenie Arendt. iz §w. Tomasz 
"uwazal za oczywista prawde i wlasciwie za kamien w~gielny filozofii , jako 
osobnej dyscypliny, ze to, co og6lne , jest »szlachetniejsze« i wyzsze rangq niz 
to , co szczeg610we". Duns Szkot zakwestionowal to stanowisko twierdzltc, iz 
" byt w swojej og6lnoSci jest tylko my§llt, brakuje mu realnoSci; tylko 0 po
szczeg6lnej rzeczy (res) , kt6rlt charakteryzuje pewna jednostkowa istota 
(haecceitas) . mozna powiedziec. ze jest dla czlowieka realna". W konsekwen
cji, podobnie jak dla Augustyna, dla Szkota wola ..jest organem umyslowym, 
kt6ry urzeczywistnia jednostkowosc i jest jej principium individuation is" . Dla 
sw. Tomasza wola jest "organem koniecznym do wcielania w zycie intuicji 
intelektu", podczas gdy Szkot twierdzi , iz to intelekt jest podporzqdkowany 
- jako causa subsen'iens - woli, kt6rej dostarcza ..przedmiot6w chcenia oraz 
koniecznej wiedzy" i funkcjonuje "wlaSciwie tylko wtedy, gdy jego przedmiot 
jest »potwierdzany« przez wole". 

Zestawiaj1tc poglady obydwu scholastycznych my§licieli na zasadzie rady
kalnej opozycji, Arendt wyprowadza wniosek, ie Duns Szkot, podkreslaj1tc 
absolutnlt przygodno§c czlowieka, dla kt6rego w s z elk i e prawdy, Iltcznie 
z podstawowymi artykulami wiary S1t "przygodnymi. faktycznymi prawdami, 
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kt6rych przeciwienstwo wcale nie jest nie do pomy~lenia" - okazuje sie 
zadziwiaj<lco bliski sceptycyzmowi "nowej filozofii"! Tomasz natomiast pn:y
najmniej niektorym prawdom przyznaje status konieczny, tj. absolutnie dla 
umyslu - i woli - wiqz<lcy. Arendt znow popelnia w tym miejscu grzech 
symplifikacji mysli Doktora Anielskiego - nie uwzglednia na przyklad jego 
rozr6:inienia prawd, kt6re Sq oczywiste - a zatem wiqzqce - "same przez siC 
(per se), oraz takich, ktore S<l takimi "dla nas" (quoad nos). Jej zdaniem to dla 
Szkota, nie dla Tomasza, wola jest autonomiczna w swym dzialaniu i posiada 
jedno tylko ograniczenie: "nie moze calkowicie zanegowae bytu". 

Czyz jednak w tym wlasnie miejscu Szkot nie zbliza sie. wbrew radykalnej 
opozycji ustanowionej przez Arendt , do metafizycznej intuicji Tomasza, ktory 
przeciez prawde utoisamial z bytem? A jesli tak, to czy roznicy miedzy 
obydwoma wielkimi scholastykami nie trzeba szukac gdzie indziej, nie zas 
w plaszczyinie filozofii bytu? Czy szkotystyczn<l jednostkowosc - haecceitas 
- nie da sie zestawic na zasadzie podobienstwa, a przynajmniej niesprzecznosci, 
z tomistyczn<l koncepcj<l jednostkowosci istnienia. skoro to akt istnienia, a nie 
jakiekolwiek cechy istotowe, stanowi dla Tomasza principium il1dividuationis 
kaidego bytu, w tym, przede wszystkim bytu ludzkiego? Teza Arendt 0 prymacie 
"tego, co ogolne" u Tomasza dalaby sir:, jak Sqdzr:, utrzymac tylko na terenie jego 
teorii poznania intelektualnego, a nie jego metafizyki. MoZe wir:c ir6del kont
rowersji mir:dzy Tomaszem a Szkotem nalezaloby dopatrywac sir: przede wszys
tkim w wieloznacznosci tej podstawowej , arystotelesowskiej opozycji aktu i moz
nosci, do kt6rej w punkcie wyjscia obydwaj filozofowie sir: odwolywali? 

Arendt slusznie podkresla, ze Szkot - doctor subtilis - poszedl daJej niz 
Tomasz w analizie fenomenu woli, rozr6:iniaj<lc dwojaki aspekt chcenia: 
"wedlug natury" (Ltl natura) oraz "wedlug wolnosci " (utlibera). Wola natural
na, czyli - wedlug Szkota - afiectio commodi, dziala tak, jak utrzymywal 
Tomasz: id<lc za przyrodzonym dobrem niejako automatycznie i dokonuj<lc 
wyboru - przy pomocy rozumu - w sferze srodk6w potrzebnych do jego 
osi<lgnir:cia. Wola wolna z kolei "wytwarza swoje wlasne akty " i podobnie jak 
arystotelesowska energeia posiada swoj cel w sobie samej. Szkot - ale przeciez 
taUe i Tomasz' - nie neguje wewnr:trznego rozszczepienia woli na akty chcenia 
oraz akty poz<ldania. Te drugie d<lz<l do samounicestwienia z chwil<l, kiedy 
posiadly juz to, do czego byly skierowane. Nie jest jednak wcale takie pewne, 
jak chce Arendt, ze szkotystyczne fruitio - cieszenie sir: czyms dla niego 
samego, "chcenie, aby bylo" (volo UI sis) - r6:ini sir: az tak radykalnie od 
tomistycznego contemplatio - zapatrzenia w byt i prawdr: zarazem. 

W gruncie rzeczy radykalizacja sporu mir:dzy sredniowiecznymi intelek
tualistami i woluntarystami na wybranych przez Arendt przykladach Tomasza 
i Szkota wydaje sie przesadzona. R6znice mir:dzy obydwoma Doktorami nie 
wynikajq, jak mozna by sqdzic, z calkowicie odmiennej perspektywy on
tologicznej, ale raczej z roznicy rozlozenia pewnych akcentow oraz - last not 
least - sposobu interpretacji prLez obydwu Arystotelesa. U jednego i u drugiego 
- dodajmy - r6wnie wyrainie zaznacza sie brak perspektywy czasowej - wola 
u scholastyk6w nie jest pojmowana jako "organ do wybiegania w przyszloSC". 
Bye moze obydwa omawiane przez Arendt stanowiska filozoficzne raczej sir: 
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dopelniaj,! - co, rzecz jasna, naleialoby wykazae - nii s,! ze sob,! sprzeczne. 
Ale to temat do osobnych analiz. 

Niew'!tpliw,! zaslug'! Hanny Arendt jest znakomita, wnikliwa i celna prob
lematyzacja ir6dlowego dylematu ludzkiej woli , polegaj,!cego na jej wewnetrz
nym rozszczepieniu na akty chcenia i niechcenia - velie et nolle. Pr6by jego 
rozstrzygniecia rozkladaj'l sie miedzy stanowiskami calkowicie neguj,!cymi 
wolnose woli a stanowiskami pr6buj,!cymi przezwycieiye jej wewnetrzn'! 
konfliktowosc i napiecie poprzez tak,! czy inn'! propozycje "pojednania" woli 
z sam,! sob'!. Okazuje sie, ie nie S,! to stanowiska calkowicie rozl'!czne. 

Negacje wolnosci woli przybieraly na og61 postac ontologicznego (Arys
toteles), naturalistycznego (Hobbes), logicznego (Hegel) determinizmu. Istot'! 
tych pr6b - niezaleinie od metody argumentacji i filozoficznego uzasadnienia 
- bylo przede wszystkim przekreslanie temporalnego charakteru akt6w woli, 
tego, ie jest ona duchowym organem do obcowania z przyszloki'!, co, rzecz 
jasna, obarcza jej aktywnosc nieusuwalnym pietnem niepewno~ci i niepokoju. 
ezy to przez cykliczn,!, czy tei dialektyczn'! doktryne czasowej rekurencji 
fi!ozofowie pr6bowali uzasadnie teze, ie ludzkie iycie przebiega w swiecie 
"takim, jaki powinien bye", tyle ie interpretacja owego "powinien" przybierala 
rozmaite postacie: od ontologicznej koniecznosci, kt6ra decyduje 0 "biegu 
rzeczy", w tym takie ludzkich dziej6w i los6w, przyrodniczego prawa lub 
prawidlowoSci spotecznej i historycznej, kt6ra redukuje wolnosc woh do 
zludnego, czysto subiektywnego odczucia, po Heglowskq teodycee ducha 
obiektywnego, kt6ra podkreslaj'!c czasowosc bytu ludzkiego - to, ie czlowiek 
nie tylko jest bytern czasowym, ale sam jest czasem - rozstrzygniecia dylematu 
woli upatrywala w "zniesieniu " zarazem liniowo pojetej czasowosci oraz 
wewnetrznego paradoksu woli poprzez poddanie sie "wyiszej konieeznoSci": 
logice rozumu historycznego, zd'!iaj'!cego do samospelnienia w projekcie 
spolecznosci doskonalej, ponad jednostkowq przygodnosci,! poszczeg6lnych, 
subiektywnych "chcen". 

Arendt zauwaia przenikliwie, ie w idealizmie Heglowskim, czy tei og61
niej: niemieckim, jednostkowy podmiot zostaje zast'lpiony przez personifikacje 
idei; ie idea "postepu" stala sie projekcjl\ "Iudzkosci", upersonifikowan'! sill\, 
dzialaj'!c,! ponad glowami rzeczywistych ludzi "w postaci »niewidzialnej reki« 
Adama Smitha, w Kantowskich »fortelach natury«, Heglowskiej »przebiegloSci 
rozumu« i marksistowskim »materializmie dialektycznym«. Historyk idei zoba
czy w tych pojeciach jedynie swieck,! wersje Boskiej OpatrznoSci." 

Bardziej interesuj,!ce od pr6b zanegowania woli i jej wolnosci wydajq sie 
usilowania zmierzaj,!ce do jej samopojednania. Niew'!tpliwie, jak pisze Arendt, 
"odkrycie woli zbieglo sie z odkrycicm »wewnetrznego czlowieka«, czy!i 
z momentem, kiedy to czlowiek »sam dla siebie stal sie pytaniem«" - quaestio 
mihi factus sum, jak sie wyrazil Augustyn . Wbrew sugestii interpretacyjnej 
Arendt, kt6ra charakteryzuje stanowisko ~w. Tomasza jako kryptodeterminis
tyczne, w gruncie rzeczy wysunlll on pewn'l propozycje " rozwillZania" dylema
tu woli, a mianowicie w spoczynku i kontemplacji summum bonum , alternatyw
nll. leez niesprzecznl\ wobec augustynskiej i szkotystycznej fruilio , czyli 
"skupionego w sobic i spelniaj'lcego sie w sobie" aktu miloSci, w kt6rym 
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wladza dzialania - wola - doznaje zaspokojenia w swym przedmiocie. Arendt 
podkresJa oryginalnosc rozwi&zania, kt6re, jej zdaniem, polega na wyniesieniu 
tego, co przygodne, ponad to, co konieczne, oraz tego, co poszczeg61ne, ponad 
to, co uniwersalne. Rozwiazanie to zaproponowal Szkot, klad&c tym samym 
" spekulatywne przeslanki filozofii wolnoSci". Z tez& 14 moina by sie czeSciowo 
zgodzic, wszelako z jednym, wainym zastrzezeniem: Duns Szkot pojmowal 6w 
"wieczny ruch " milosci, w kt6rym wolnosc woli znajduje swoje samospelnienie 
i przezwycieia wewnetrzne rozdarcie "istnienia poszczeg6Inego", w spos6b tak 
sarno aczasowy, jak Tomasz pojmowal nUllc slans intelektualnej kontemplacji . 
Nowoiytne i wsp6lczesne filozofie wolnosci klad& natomiast nacisk wlasnie na 
temporalny charakter ludzkiego bycia-w-swiecie i aktywnosci woH. Za prekur
sora takiej czasowo i antropocentrycznie zorientowanej filozofii woH wypadato
by wiec raczej uznae sw. Augustyna, a nie Dunsa Szkota. 

Z pewnosci& przedstawicielem takiej wlasnie filozofii wolnosci jest Hegel , 
chociat sk&din&d jego projekt rozwi&zania dylematu woli opiera sie na "prze
zwycieieniu " czasowosci ludzkiej egzystencji. Hegel podj&1 zaiste karkolomnq 
pr6be "pojednania" ze sobq dw6ch skrajnie odmiennych koncepcji czasu: 
cyklicznej i liniowej. Ruch, w kt6rym rna nast&pic to pogodzenie, przybiera 
postac spirali. Nieprzypadkowo "Hegel uzasadnia sw6j punkt wyjscia, powolu
j&C sie na Parmenidesa", a zatem "utoisamiaj&c togike i historie". W efekcie 
"stusznosc tej hipotezy zalezy calkowicie od zaloienia, ie istnieje jed e n swiat 
umyslu, rozci&gaj&cy SW& wtadze nad wieJosci& ludzkich woli i kieruj&cy je ku 
»sensownosci « majqcej ir6dlo w potrzebie tudzkiego umyslu , czy, wyraiajqc sie 
psychologicznie, we wlaSciwym ludziom pragnieniu, by iye w swiecie, kt6ry 
jest taki, j a kip 0 win i e n bye". 

Istot& nowoiytnej i wsp6lczesnej filozofii woJi i wolnosci jest zmaganie sie 
wlasnie z owym: "jest - powinien bye" . Opozycja ta nalozyla sie na wczesniej
sze przeciwstawienie: "chce - moge", wylaniaj&c ztoiony problem autonomii 
oraz kompetencji woJi, a takZe granic ludzkiej wolnosci. Jest rzecz& szczeg6Jnie 
znamienn&, ze nowoczesne pojecie wolnosci - od czas6w Hegla, poprzez 
Nietzschego, ai po Heideggera - zostato sprzegniete z pojeciem neg a c j i. 
Moina by, jak s&dze, zaryzykowae teze, ii "stare" koncepcje wolnosci kladty 
nacisk na kwestie w y pel n i en i a aspiracji woli , wychodzqc z zaloienia, ie 
ir6dtowo rzecz ujmuj&c, aktywnose woli zmierza raczej do pozytywnie rozu
mianego zaspokojenia, do przyjmowania (mniej watne, czy rozumiato sie je 
bardziej "statycznie", czy tei bardziej "dynamicznie") , podczas gdy "nowa 
filozofia" opowiada sie z reguty za negatywnym pojeciem wolnosci, kieruj&c to 
zaprzeczenie przede wszystkim w strone tego, co by to, oraz tego, co j est. 
Wskutek tego zupelnie odmiennie traktuje sie w jednym i drugim przypadku 
powinnose: przez "starych" filozof6w umieszczan& w sferzejej gwarancji 
transcendentnej . przez "nowych" zas sytuowan& w sferze projektu bliiej 
nieokreslonej przysztoSci. Jub raczej w samym akcie kreacji tego projektu, 
w mysl przekonania, ie wszelkie ,,»powinien« jest utopijne: nie posiada 
wtaSciwego toposu. czyJi miejsca w swiecie". 

W ksi&ice Hanny Arendt nie znajdujemy jednak podobnej konkluzji. 
interesuje j& natomiast najnowsza pr6ba rozwi&zania dylematu woli u Martina 
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Heideggera. Jest ona warta analizy, chociat Arendt zastrzega sie, i.e jej 
"interpretacja jest bardzo prowizoryczna", nie zna bowiem zapowiadanego 
traktatu, kt6ry miat stac sie filozoficznym opus magnum Heideggera po stynnym 
"zwrocie". Dzieto to ukazalo sie zresztq po jej smierci, a takie po smierci 
Heideggera, w roku 1989 (polski przektad: Martin Heidegger, Prz.yczynki do 
filozofii (2 wydarzania), ttum. B. Baran, J. Mizera, Krak6w 1996). 

Na najnowszej koncepcji Heideggera - i zresztq nie tylko jego - zawai.yl 
kryzys pewnosci i rozmnoi.enie sie "szk61 podejrzen", kt6re pod koniec XIX 
wieku wytyczyly droge filozofii egzystencji. Kantowskq, Hegtowskq i marksi
stowskq "ludzkosc", jako podmiot historii, zastqpilo wlasnie pojecie "egzysten
cji", ktare, zdaniem Arendt, przeciwstawiajqc sie subiektywizmowi epoki 
nowoi.ytnej i modelowi filozofii jako "samokrytyki rozumu", wkroczyto zara
zem na ,,»teczowy most z pojec« niemieckiego idealizmu z jego geniatnym 
wykluczeniem cztowieka i wladz ludzkich na rzecz upersonifikowanych pojeC". 

Pomimo ostroi.noSci, z jakq Arendt jll. podejmuje, jest to, jak sll.dze, najbar
dziej celna, chociai. uchylajqca sie od ostatecznej oceny, krytyka filozofii 
Heideggera. Arendt przytacza znamienne zdanie z Wprowadzenia do metafizyki, 
ktare lapidamie streszcza stanowisko filozofa w kwestii analizowanego przez ni ll. 
dylematu woli i wolnosci; zawiera ono zarazem projekt jego przezwyciei.enia: 
"latwo powstaje f a I s z y w y poglqd, i.e iradlem woli chcenia jest ludzka wola. 
Tymczasem jest przeciwnie: to cztowiek jest chciany przez OWq wole chcenia, 
nie doswiadczajqc nigdy, czym owo chcenie jest w swojej istocie." 

Heidegger okazuje sie niewqtpliwie spadkobiercq Nietzschego, ktary, podo
bnie jak autor Sein und Zeit, przeszedl od zaprzeczenia woli do jej paradoksalnej 
i w pewnym sensie przewrotnej afirmacji, jako "woli niechcenia". Nalei.y 10, 

jak sie wydaje, rozumiec jako zrzeczenie sie woli na rzecz bqdi poddania sie 
dionizyjskiej zasadzie i. y cia w jego "wiecznym powracaniu " - u Nietzschego 
- bqdi zanurzenie sie w wiecznym przeplywie "historii bycia" (Seinsgeschich
te ) - u Heideggera. ledna i druga opcja - tak czy inaczej - sprowadza sir: do 
neg a c j ice low 0 sci c h c e n i a. Zar6wno Nietzsche, jak i Heidegger doko
nujq przy tym owej paradoksalnej afirmacji woli, podkreSlajqc jej ir6dlowq 
des tr u k c y j nos C. leden rozumie jq jako "chcenie nicosci", drugi jako 
"chcenie niechcenia" - ,,»przyzwolenie«, rozumiane jako aktywnosc myslenia, 
ktare idzie za wezwaniem bycia". 

Arendt slusznie zwraca uwagr: na solipsystyczny "nastr6j" filozofowania 
Heideggera, kt6ry postuluje "wycofanie sie" - zar6wno z owego "sie" bytaw 
skazanych nieuchronnie na "blll.dzenie", jak i z siebie samego. W rezultacie 
- "smierc pojawia sie ... jako ostateczny wybawca czlowieczej istoty, owo 
»schronienie bycia posr6d gry tego swiata«" - pisze Arendt , cytujqC Heideg
gera. Na zakonczenie przytacza fragment wiersza Goethego (z roku 1821), 
w kt6rym znajduje wyraz podobny bunt przeciwko "porzqdkowi " stworzenia 
"To wiecznosc wszystko naprz6d niesie, I A zatem w nicosc popasc musi 
I Wszystko, co bytu chce sie trzymac." 

Heideggerowska "wiecznosc bycia" wydaje sie 0 lyle odlegJa od "Trans
cendencji" filozof6w "starej daty", 0 ile bliska Nietzscheanskiej "Nicosci ". 
Wraz ze swoim dziewietnastowiecznym prekursorem Heidegger slaje w rzedzie 
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ojc6w-zalozycieli filozofii dekonstrukcji, tak popularnej wsp6Icze§nie. Jej 
radykalizm zalezy i od temperamentu uprawiajqcych jq filozof6w, i od kontek
stu - metafizycznego czy tez kulturowego - na kt6rym dokonujll oni operacji 
negowania terainiejszo§ci i przeszlo§Ci w imie projektu przyszlo§ci. Niewiele 
da sit: 0 nim powiedziec tak dlugo, dop6ki nie zacznie on pretendowac do 
planowania konkretnych dzialafi na jakim§ terenie. 

W ostatnim rozdziale ksiqzki Arendt najwyrainiej sklania sie ku takiemu 
wla§nie rozwiqzaniu dylematu woli i jej wolnoki: przez projektowanie dziala
nia, zwlaszcza dzialania politycznego. Wolno§c kieruje sie tutaj ku okreslonemu 
"moge" raczej niz ku utopijnemu "powinienem". Wydaje sie zatem, ie nie tak 
czy inaczej pojeta vila contemplaliva wyznacza gl6wny nurt zagadniefi oraz 
interpretacji filozoficznej Arent, ale vita acliva - co zresZlq znajduje potwier
dzenie w calym jej dorobku. Ze oznacza to prymat chcenia w znaczeniu 
pozytywnym, a nie negatywnym, czyli pry mat tego, co za Augustynem nazywa 
"zapoczqtkowywaniem", a takze prymat wyboru i decyzji, nie zas "wycofania 
sie" - to zdaje sie nie ulegac kwestii. 

Elibieta Wolicka 

ELZBIETA WOLICKA, prof. dr hab., fllozof, teoretyk sztuki , kierownik Katedry 
Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, czlonek redakcji "Znaku". 
Wydata: 8yl i z.nak (1982), Mil - symbol rozwinililY. W kr{!gu plalmiskiej her
meneutyki milrlW (1989), Wobec sZluki (red. 1992), Mimetyka i mil%gia Plalona 
(1994). 
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POEZJA, MORALNOSC, 

NUDA 


Josif Brodski, POCHW ALA NUDY, 

przekt Anna KoIyszko, Michal Klobukowski, 


wybor i oprac. Stanislaw Baranczak, 

Wydawnictwo Znak, Krak6w 1996, SS . 279 

Josif Brodski nie pisal duzo. Caly jego dorobek miesci sie w kilku tomach 
poetyckich i w trzech ksiqzkach eseistycznych. Jeste§my w Polsce w szczes1iwej 
sytuacji , bo prawie wszystko, co Brodski stworzyl, zostalo jUi u nas wydane. 
Wiersze w pieknych tlumaczeniach Stanislawa Baraficzaka i Katarzyny Krzyze
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wskiej . Eseje z ksi~iki Less than One zosta!y kilka Jat temu opublikowane pod 
tytu!em Spiew wahadla (tom ten zosta! w!asnie wznowiony jako !etni numer 
"Zeszyt6w Literackich"), p6zniej otrzymalismy Znak wodny (Watermark), 
ostatnio wysz!a Pochwala nudy, ksi~ika zbieraj~ca wiekszosc esej6w z tomu On 
Grief and Reason (obie ksi~iki wyda! Znak). 

Pochwala nudy r6ini sie od poprzednich ksi~iek eseistycznych. Mniej tu 
rozrachunk6w poety z jego rosyjskoSci~, choc dwa eseje dotykaj~ce tego 
problemu (Lupy wojenne i Rzadki okaz) maj~ szczeg6lne znaczenie. W pozo
sta!ych tekstach autor skupia sie na sprawach z pewnosci~ dla niego istotniej
szych w p6iniejszych Jatach. Ta ksi~ika to rodzaj testamentu poety, kt6ry 
dokonuje obrachunku z ca!ym swiatem, a zarazem pozostawia mu swoje 
przes!anie. Nie przypadkiem pomiedzy esejami Brodski pomieSci! tu kilka 
- przem6wien. 

o ile we wczeSniejszych esejach Brodski sporo i przejmuj~co pi sa! 0 Rosji, 
p6zniej odsun~! ten temat na dalszy plan. W Pochwale nudy czytamy wprawdzie 
esej Lupy wojenne 0 przeiyciach m!odego Josifa w powojennym Leningradzie, 
ale w istocie poznajemy droge jego odwrotu od Rosji, jego fascynacji Za
chodem: fascynacji jakims filmem, ledwie zas!yszan~ melodi~, ciuchem czy 
zagranicznym radioodbiornikiem. Zach6d go powoli zdobywal, Zach6d bed~cy 
w istocie mitem wyczytywanym ze zbieranych tu i 6wdzie okruch6w. A zatem: 
czy wyrzucony z Rosji poeta istotnie znalazl sie na wygnaniu? ezy Zwi~ek 
Sowiecki byl jego ojczyzn~ w wiekszym stopniu aniieli Europa czy Ameryka? 
Odczuwal nostalgie za swoim ukochanym Petersburgiem, tesknil za starymi 
rodzicami (czemu da! wyraz w pieknym eseju W p61lOra pokoju napisanym jut 
po ich smierci). Ale r6wnoczeSnie byl u siebie - w Rzymie, w Wenecji , 
w Nowym Jorku czy w Ann Arbor. Obywatel swiata? Wraiy kosmopolita? 

Bo tak naprawde ojczyzn~ Brodskiego byla - poezja. To zaskakuj~ce , z jak~ 
- nie wah am sie tego powiedziec - wiar~ traktowa! on poezje, nie tylko jako 
sens wlasnego iycia, ale tei jako sile oddzialuj~c~ na swiat. W Przem6wieniu 
noblowskim w spos6b bardzo dobitny przedstawil role poezji, czy w og6le 
literatury. "Mysle, ie kandydata na wladce naszych los6w naleialoby przepytac 
w pierwszej kolejnosci nie z tego, jak wyobraia sobie polityke zagraniczn~ , !ecz 
jaki rna stosunek do StendhaJa, Dickensa, Dostojewskiego. ( ... ) Powiem tylko, 
ie - nie z doswiadczenia, lecz wyl~cznie teoretycznie - przypuszczam, ii 
czlowiekowi, kt6ry naczytal sie Dickensa, oddanie strzalu do bliiniego w imie 
jakiejkolwiek idei sprawi wieksz~ trudnosc nii czlowiekowi, kt6ry Dickensa nie 
czytal." Sk~d to przekonanie, sk~d ta wiara? ezy tylko ze szlachetnego 
i cokolwiek naiwnego idealizmu pieknoducha? ezy aby poeta nie przesadzi! 
w swym poetyckim maksymalizmie? 

Malo tego, w innych przem6wieniach szed! znacznie dalej w postulatach 
dotycz~cych poezji, tym razem jUi samej poezji. W Bibliotece Kongresu 
Stan6w Zjednoczonych w paidzierniku 1991 powiedzial: "poezja nie jest 
bynajmniej form ~ rozrywki, a nawet nie jest poniek~d form(j sztuki, lecz naszym 
celem antropologicznym i genetycznym, naszym swiatlem przewodnim, jezyko
wym i ewolucyjnym". Mocne slowa, ale jakie mocny by! wynikajqcy z nich 
wniosek. Poezja jest niezbedna spoleczenstwu amerykanskiemu (I) , dlatego 
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trzeba mu jq dostarczye. Jak? To proste, zwiekszyc naktady tomik6w poetyc
kich. "Tomik poezji wydrukowany w naktadzie 2,5 miliona egzemplarzy po 
cenie, powiedzmy, dw6ch dolar6w przyniesie w kOIku wiekszy zysk nii 10000 
egzempJ arzy tej samej pozycji po dwadzieScia doJar6w. (". ) Moim zdaniem, 
ksiqiki naJei.atoby dostarczae do domu, tak jak doprowadza sil< eJektrycznosc 
alba zapewnia dostawy mJeka w Anglii - powinno sie je uwai.ac za artykuty 
uiytku codziennego, a ich koszt powinien bye stosownie niski ." Czy tego typu 
postulaty oznaczajq tkwienie po uszy w utopii, czy tei jest to prowokacja? 

Zadziwiajqce jest przy tym mieszanie motyw6w ostentacyjnie ideaJistycz
nych z nadzwyczaj chtodnym pragmatyzmem. Podczas pierwszych targ6w 
ksiqiki w Turynie w 1988 roku , stojqC wobec audytorium zagubionego posr6d 
niezliczonej masy r6inej masci ksiqtek, zaproponowat tylei szokujqeq, co 
wydawatoby si~ najprostszq z mOiliwyeh metode dokonywania selekeji ksiqiek 
niewartych ezytania. Probierzem miataby bye - c6i, je§li nie ona - poezja. "Im 
wi~cej czyta si~ poezji , tym gorzej znosi si~ wszelkie wieJostowie, ezy to 
w dyskursie polityeznym, czy filozofieznym, w historii , w naukaeh politycznyeh 
ezy w fikcji Jiterackiej." 

Skqd to przekonanie? Z wiary czy z przekory? Czy to jest tak, i.e ktos 
podejmujqcy zaj~cie najzupetniej zb\!dne (pisanie wierszy) koniecznie innych, 
ale przede wszystkim siebie musi przekonac 0 tegoz zajeeia zasadnosci? ezy 
w stowaeh Brodskiego zawarta jest gteboka prawda, ezy tei zawarta jest w nich 
nadzwyezajna pycha poety? 

Powiedzmy od razu : Brodski prowadzi swojq prywatnq gre z czytelnikiem. 
Na pewno w niezaprzeczalny sens poezji wierzy , inaczej po prostu by jej 
uprawianie zarzucil . R6wnoezesnie ma petnq swiadomosc stabosci gtosu poety 
w zgietku swiata, zwlaszcza wsp6tczesnego swiata. Postulat wydawania ksiqiek 
poetyckieh w naktadach 2,5 miliona egzemplarzy jest szalony i przeeiei Brodski 
dobrze 0 tym wie. Jesli taki postulat (wbrew zasadom ekonomii i zdrowego 
rozsqdku) formuluje , to po to, by tym radykalniej zaprotestowac przeeiw 
spychaniu poezji do pozycji ledwie tOlerowanego dziwactwa. Poezja naprawdr: 
jest dla niego waina, pr6buje do jej wainosci przekonac czytelnika, ale przeeiez 
weale nie ma zludzen, ie swiat br:dzie sluehal jego nauk. Dlatego zza poetye
kiego radykaJizmu autora Pochwaly nudy przeziera zaprawiona gorycZq ironia. 
Czemu eynieznemu swiatu nie powiedziee, ie to wlasnie poezja mogtaby go 
uratowac? Czemu nie przyjqc roli natr~tnego akwizytora nie znajdujqcego 
nabywc6w towaru? Tak, akwizytora, nie natchnionego profety. A jeSli jut, to 
tele-kaznodziei przekonujqcego do Prawdy jak do nowego samochodu. W zgiel
ku trzeba krzyczec, kto glosniej krzyknie, bedzie ustyszany . Totei. Brodski 
krzyczy, prowokujqc swoich sluchaczy i ezytelnik6w. Narai.a sir:, ie bedq na 
niego spoglqdali jak na nawiedzonego dziwaka, ale trudno, podejmuje to 

ryzyko. I tak samo bycie poetq jest jUi wystarezajqcym ryzykiem. Poza tym 
trzydzieSci, ezterdzieSci lat wezesniej w Zwiqzku Sowieekim wieeej ryzykowal. 
Ryzyko to jego speejalnose. 

A w gruneie rzeczy bardzo odlegly jest od jakiegokolwiek nawiedzenia . Tak 
naprawde poezja to dJa niego po prostu praca w j~zyku. Jakie przewrotny jest 
esej Alfra Ego po§wi~cony muzie. Tradyeja przypisuje muzie nadzwyezajnq 
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funkeje w tyeiu poety, tej bezeielesnej, greekiej muzie z Parnasu, a zwlaszeza 
(to od ezasu romantyzmu) muzie z krwi i kosei, prawdziwej kobieeie, ukoehanej 
poety . Brodski w tadnym razie nie lekeewaty roli erotyki w tw6rezosei 
poetyekiej, ale jednak, gdy pisze 0 muzie, podejmuje polemike z tradyejq, 
a samq muze utotsamia z ... jezykiem. Muza "jako e6rka Zeusa i Mnemosyne 
(bogini pamieei) nie miala w sobie nie namaealnego; mogla objawiac sie 
smiertelnikom, zwiaszeza poetom, Ii tylko w postaei glosu - dyktuj<ie jedn<i ezy 
drugq linijke. Innymi slowy, byla glosem jezyka; a ezego poeta tak naprawde 
slueha? co dyktuje mu kolejny wers? - wlasnie jezyk. ( ... ) Zatem muza nie jest 
alternatyw<i ukoehanej , leez jej poprzedniezkq. W istoeie muza, e6ra jezyka, 
w osobie s tar s z e j pan i odgrywa deeyduj<iC'i role w rozwoju sentymentalnym 
poety. ( ... ) W dziedzinie uezuc obsesja i up6r powstaj<i zasadniezo pod dyktando 
muzy , kt6rej wyb6r rna zawsze zr6dla estetyezne i odrzuea alternatywy." Jezyk 
jest pierwszy , on wyznaeza poetyekosc poety, on nim wlada. Jezyk ksztahuje 
wyobraznie, emoeje, a nawet swiatopogl<id. Ba, on wlasnie jest swiatem poety. 
Dlatego pisanie wierszy to porz<idkowanie swiata, przydawanie mu harmonii. 

I to jest przyezyna, dla kt6rej poezja jest tak watna. "Jezyk jest, te sie tak 
wyraze, pierwsz<i lini<i informaeji swiata nieotywionego na sw6j temat skiero
wan<i w strone swiata otywionego. ( ... ) Jezyk jest rozeie!1czonym aspektem 
materii . (.. . ) Wiersz - nade wszystko wiersz z powtarzaj<ieym sie ukladem 
strofieznym - niemal nieodzownie wytwarza site odsrodkowq, kt6rej promiefi 
wei<it rozszerzaj<iey sw6j zasieg wypyeha poete znaeznie dalej poza jego 
pierwotny eel" (Koci miauk). Poezja jest sposobem komunikowania sie z rze
ezywistosci<i. Nie tylko dlatego, te 0 niej m6wi, w wiekszej mierze dlatego, te 
powoduje niezwykle intensywne z ni<i obcowanie, bycie w niej. 0 ile jezyk 
organicznie wynika ze swiata, 0 ile sam staje sie swiatem, 0 tyle poezja oznacza 
zapanowanie nad oboma. 

Chodzi jednak nie tylko 0 przydanie swiatu ladu . Nade wszystko chodzi 
o umiejetnosc odnalezienia sie w swiecie. Tym materialnym, zewnetrznym 
wobec nas, ale tet w swiecie ludzi . Poezja jest rodzajem moralistyki, poniewat 
zawsze, ehocby mimowolnie, zwraca uwage tw6rcy i uwage czytelnika na 
pojedynczosc, osobnosc i niepowtarzalnosc katdego konkretnego czlowieka. 
W konsekwencji uwratliwia na obecnosc bJizniego. "Jesli sztuka w og61e 
czegokolwiek uczy (przede wszystkim artyste), to ( ... ) prywatnosci ludzkiego 
istnienia" (Przemowienie nob/owskie). Uczy jeszcze jednej rzeczy - umiejetno
sci odr6iniania pozoru i falszu od prawdy i dobra. "Nie rna innego lekarstwa 
na wulgarnosc Iudzkiego serca jak w<itpJiwosc i dobry smak, kt6re l<tcz<i sie 
w dzielach wielkiej literatury" (List do prezydenla). Wratliwosc poetycka 
ksztaltuje zmysl etyczny alba przynajmniej budzi niepok6j sumienia. Dobry 
smak rozpoznaje wszelk'l szpetote . R6wniet te moraln'l . 

Brodski tak gleboko wierzy w poezje, jak gleboko pogr'ltony jest w scep
tycyzmie wobec swiata. Nie dajmy sie zwieSc. Bezgraniczna wiara w poezje 
podszyta jest , zdaloby sie. cierpk'l ironi'l i nieledwie rozpacz'l. Przeciet swiat 
nie poprawi sie od czytania wierszy. Poezja jest tylet swiatu konieczna, co 
zupelnie zbedna. DJatego Brodski zachowuje dystans wobec swiata (slusznie 
jednemu z jego najwainiejszych esej6w polski tlumacznadal tytul Szluka 
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dystansu). Postawa mu najbliisza to Swolscle rozumiany stoicyzm. DJatego 
sklada hold Markowi Aureliuszowi, dlatego pisze List do Horacego. SWiado
mose tego, jaki swiat naprawd~ jest, prowadzi go do pogodzenia si~ z rzeczy
wisto§CiC\. Jest to pogodzenie si~ melancholijne, peine dystansu. Ale nie 
rezygnacja. Bo przeciei, jak Marek Aureliusz, b~dzie glosil swojC\ nauk~ 
o poezji i 0 moralnoSci, choe bez naiwnej nadziei, ie wiele z tej nauki wyniknie 
w barbarzyilskim swiecie. Jednak nie zrezygnuje. B~dzie pisal wiersze i b~dzie 
glosil pouczajC\ce mowy. Na przek6r wszystkiemu, na przek6r zgielkowi swiata. 

Swoje nauki, w formie przem6wiefi, najcz~sciej skieruje ku studentom 
amerykailskim, jako bezposrednim sluchaczom. Co rna im do powiedzenia? Nie 
uiywa wielkich sl6w. Jak Marek AureJiusz, sku pia si~ na konkretach. Na 
przyklad: "Teraz i w przyszlo§Ci prosz~ bye dobrym dla swoich rodzic6w. C ... ) 
Pragn~ jedynie powiedziee, ie nie warto si~ przeciw nim buntowae, gdyi wed Ie 
wszelkiego prawdopodobiefistwa umrC\ przed Pafistwem, mogC\ wi~c Pafistwo 
oszcz~dzie sobie przynajmniej tego ir6dla poczucia winy, a moie nawet ialu. 
Jeteli jUi ktos musi si~ buntowae, prosz~ si~ buntowac przeciwko tym, kt6rych 
nie tak latwo zranic." Albo: "Prosz~ si~ nie wyr6iniac, prosz~ zachowac 
skromnoSc." Albo: "Za wszelkC\ cen~ prosz~ unikac przyznawania sobie statusu 
ofiary" CMowa na stadionie) . Czy wreszcie: "Gdy nas zdybie nuda, trzeba si~ 
jej poddac. Niech nas powali, pogrC\iy; si~gnijmy dna. C ... ) Nuda jest, by tak 
rzee, oknem na czas, na te jego cechy, kt6re zwykle lekcewaiymy, najcz~sciej 
za cen~ utraty r6wnowagi psychicznej. Kr6tko m6wiC\c, jest oknem na nieskofi
czonosc czasu, to znaczy na naSZq w nim znikomosc. C... ) Osadza tycie we 
wlasciwej perspektywie, co owocuje precyzjq i pokorC\" (Pochwala nudy). 

Rady Brodskiego zaskakujq swojC\ paradoksalnC\ prostotq. To nie jest filozo
fia Ctak jak w jego poj~ciu stoicyzm nie byl filozofiC\, byl raczej "doiywotniq 
pr6bq wytrzymalosci"), to jest uparte powtarzanie rad, kt6re wydajq si~ 

nieoczywiste w swiecie zgielku, p~du, aktywnosci i przymusowego sukcesu. 
A Sq to rady stoika. Kogos, kto wiele doswiadczyl Czar6wno strasznych 
upokorzefi, jak wielkich zaszczyt6w) i wiele przemyslal. R6wnoczeSnie kogos, 
kto swiadom jest, ii to, co m6wi, to ledwie "koci miauk". W tym wszystkim 
pochwala nudy jest prowokacjC\. A zarazem przeciei testamentem poety, kt6ry 
wskazuje, ii wlasnie w nudzie, ciszy i samotnosci moina odkryc to, co 
najwainiejsze: swiadomosc swojego miejsca we wszechswiecie, a w konsek
wencji niezb~dny dystans do siebie i do wszystkiego wok61. 

KRZYSZTOF BIEDRZYCKI, ur. 1960, dr, pracownik Instytutu Filologii Polskiej 
UJ . Wydal Swiat poezji Stani.~tawa Barmiczaka, redaktor tomu rozm6w ze Stani
stawem Barar'iczakiem Zaufat' nieuJno.fci. Osiem rozl716w 0 sensie poezji. Czlonek 
redakcji "N aGlosu" . Pubtikowal m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Znaku" . 
"Zeszytach Literackich", "Arce". 
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RICHARDA SWINBURNE' A 

OBRONA TEIZMU 


Richard Swinburne, SP6JNOSC TEIZMU, Hum. Tadeusz Szubka, 
Wydawnietwo Znak, Krak6w 1995, SS. 403 

"Jedn<t z intelektualnych tragedii naszego wieku jest to, ie gdy filozofia 
w krajach angloj~zycznych osi<tgn~la wysokie standardy argumentaeji i jasnego 
myslenia. na styl tw6rczosci teologicznej wplywa w duiej mierze kontynentalna 
filozofia egzystencjalizmu, kt6r<t cechuje. niezaleinie od jej innych sporych 
zalet , bardzo luiny i niedbaly spos6b argumentacji. JeSli w teoJogii jest miejsce 
na argumenty, to teologia na szerokq skal~ potrzebuje jasnych i Scislych 
argument6w. Dostrzegali to Tomasz z Akwinu i Duns Szkot, Berkeley, Butler 
i Paley. Najwyzszy jUi czas. aby teologia powr6cila do swych standard6w." Te 
slowa Richarda Swinburne' a, zawarte w Sp6jno.sci teizmu (s. 38). moina 
zasadnie odnidc nie tylko do teologii opartej na Objawieniu, ale takie do 
filozofii, zwlaszcza do metafizyki i teoJogii naturalnej. W filozofii wsp6lczesnej 
bowiem daje si~ zauwaiye dose wyrain<t obecnosc dwu zasadniezo odr~bnych 
nurt6w my§lenia metafizycznego. 

Pierwszy (znaczony nazwiskami przede wszystkim Heideggera, Jaspersa, 
Marcela. Ebnera, Tillicha, Bubera, Levinasa, poniekqd zas takie Maritaina) , 
w kt6rym zasadniczq rol~ odgrywa niedyskursywny, k 0 n t em p J a c y j n y 
kontakt z "prawdziwym bytem " , przybieraj<tcy niekiedy postac bardziej lub 
mniej religijnie zaangaiowanych intuicji, ukazuj<tcych Ostateczn<t Tajemnic~; 
i drugi (znaczony nazwiskami Russella, Wittgensteina, Strawson a, poniekC\d 
takie Husserla , Hartmanna czy Ingardena i wielu innych) , w kt6rym filozofia 
bytu w jakiejs mierze upodobnia si~ do standard6w myslenia naukowego, 
stosujC\c (np. w pr6bie klasyfikacji warstw ontycznych) rozbudowane analizy 
i argumentacje racjonalne, w duiej mierze wykorzystujC\c takie dorobek wsp61
czesnej logiki i metalogiki. Mamy wi~c wsp6lczesnie z jednej strony swoistC\ 
"m i sty ke bytu", dqiC\cC\ do uprzytomnienia czlowiekowi gl~bi tajemnicy, jakq 
jest istnienie i jego fundamentalny sens lub bezsens, z drugiej "log i k ~ bytu", 
w ramach kt6rej dC\iy si~ do racjonalizacji i konceptualizacji moiliwie wszyst
kich aspekt6w i wymiar6w rzeczywistosci , rezygnujC\c jednakie z podpowiada
nia czlowiekowi odpowiedzi na pytanie 0 sens jego iyeia ezy wlasciwy kierunek 
orientacji aksjologicznych . lnaczej m6wi<tc, w filozofii wsp6lczesnej z jednej 
strony obecne Sq gl~bokie, lecz w wi~kszoSci oparte na subiektywnych i niepo
datnych na konceptualizacj~ intuicjach w g I C\ d yip r z e i y cia T aj e m n icy, 
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z drugiej doprowadzone do perfekcji w zakresie precyzji jezyka i rzetelnoki 
argumentacji s y s t em yon to log i c z n e, kt6re jednak z pUnktu widzenia 
ludzkiej potrzeby sensu wydajll sie bezuzyteczne lub trywialne. 

Czy moiliwe jest przezwyciezenie tego - jak pisze Richard Swinburne 
- "intelektualnego rozdarcia"? Na pewno jednym z wainiejszych krok6w 
w tym kierunku Sll prace samego Swinburne ' a, w tym przede wszystkim trylogia 
poswiecona podstawowym zagadnieniom teologii naturalnej (The Coherence of 
Theism, The Existence of God i Faith and Reason) oraz tetralogia dotyczqca 
zasadniczych aspekt6w religii chrzescijatiskiej (Responsibility and Atonement, 
Revelation, The Christian God oraz nie ukoticzone jeszcze dzieio Providence). 
Pytanie jednak, kt6re w tym miejscu wydaje sie narzucae, dotyczy statusu 
poznawczego metafizyki, a bardziej jeszcze teologii objawionej: czy mianowi
cie zastosowanie na szerokll skale wysokich standard ow precyzji , jasnosci 
i uzasadniania nie zniszczy najistotniejszej tkanki samej teologii, jej pod
stawowego przeslania i treki? Nie tylko retorycznie pytal przed wiekami wielki 
krytyk tradycji scholastycznej Erazm z Rotterdamu, czyi Dobra Nowina nie jest 
dostatecznie prosta i zrozumiala dla kaidego, takie dla maluczkich, czyi zatem 
wszelka pr6ba jej dodatkowego uzasadniania i precyzacji nie zaciemni oczywis
tosci przeslania w niej zawartego? 

WlItpliwosci Erazma mogll bye dzisiaj uzasadnionymi wlltpliwoSciami kai
dego praktycznie teologa, wszak najcieisze i najtrudniejsze do uchylenia 
zarzuty , Jakie postawione zostaly wobec wszelkiej religii , pochodzily wlasnie 
z kregu filozofii neopozytywistycznej i zwlaszcza analitycznej , kt6ra charak
teryzuje sie wyjlltkowll rzetelnoscill argumentacji. Wystarczy przeciei wspo
mniec szerokll krytyke sensownoSci jezyka religijnego, w mysl kt6rej pojecie 
Boga (tal< jal< okreslane jest ono w chrzescijal'istwie czy innych wielkich 
tradycjach relig0nych) ma bye pozbawione jakiegokolwiek intelektualnie 
uchwytnego znaczenia, a co za tym idzie - kaide zdanie zawierajllce slowo 
"Bog" rna bye pozbawione warunk6w moiliwosci okrdlenia jego prawdziwo
Sci lub falszywoSci. Oznacza to, ie zdania typu "B6g istnieje" , "Bog nie 
istnieje", "Bog jest milosierny", "B6g nie jest materialny" itd. tylko z pozoru 
stwierdzajll zachodzenie okrdlonego stanu rzeczy , w rzeczywistosci bowiem 
stanowi q bezsensowny splot napis6w lub diwiek6w. Powody bezsensownosci 
zdati 0 Bogu podawano przy tym bardzo r6ine: niemoiliwose ich empirycznej 
weryfikacji (Carnap, von Neurath, Russell , Ayer) bqdi falsyfikacji (Flew), 
nieidentyfikowalnoSci obiektu , kt6rego dotycz& (Nielsen) czy wewnetrznej 
sprzecznosci uiytego w nich pojecia Boga (Edwards, Findlay). W zwillzku 
z tym zdania dotyczllce Boga, majllce forme twierdzen, moina co najwyiej 
uznae za wyraz ludzkich emocji pozbawionych kontroli rozumu (Nielsen), 
symbolizacje stan6w uczuciowych czlowieka (Munz) , zbior przypowiesci wyra
zajllcych aprobowane prLez czlowieka sposoby moralnego iycia i osobiste 
zobowillzanie sie do ich respektowania w dzialaniu (Braithwaite), narzedzie: 
jednoczllce spoleczenstwo i stymulujllce jego czlonk6w do okrdlonych za
chowan (Randall) blldi tei wyraz faktu , ze pewni ludzie przeiywajq stany 
umyslowe nazywane "doswiadczeniem Boga" (Cox) itp. W obliczu takich 
jednakie stanowisk niechee teolog6w do stosowania na szerokq skale metod 
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filozofii analitycznej i zwr6cenie si" niemal wyhtcznie ku filozofii egzystenc
jalizmu i filozofii dialogu wydaj& si" zrozumiale. 

Obaw teologa przed filozofi& analityczn& moZe przy tym nie usun&c ani 
powszechnie znana krytyka zasad weryfikacji i falsyfikacji jako w y I & c z nyc h 
kryteri6w sensownosci termin6w i rozstrzygania prawomocnoki teorii, ani tez 
cz"ste pr6by takiego sformulowania teizmu, by zdania dotycz&ce Boga spelnialy 
elementarne wymogi stawiane przez krytyk6w. Do pr6b tych zaliczyc mozna 
skonstruowan& przez 10hna Hicka koncepcj" tzw . weryfikacji eschatologicznej, 
wskazuj&e& na teoretyczn& mozliwosc weryfikacji zdania "B6g istnieje" w zy
ciu przyszlym, Ramseya teori" modeli religijnych (w mysJ kt6rej pewne 
zjawiska przyrody mozna zasadnie zinterpretowac jako znaki transcendencji), 
Farrera pomysl "religii eksperymentalnej" (w ramach kt6rej poddanie si" przez 
czlowieka woli Bozej i spelnianie jej z widocznymi efektami w zyciu ducho
wym wierz&cego moze stanowic jak&s form" "eksperymentu" weryfikuj&cego 
teizm) czy tez Mascalla koncepcjc:; kontuicji (w mysl kt6rej skoiiczonosc 
i przypadkowosc, a wic:;c zarazem zasadnicza skutkowosc egzystencjalna swiata 
prowadzic moze do quasi-intuicyjnego uj\;Cia jego Stw6rcy). 

Strategia obrony sensownoSci teizmu podjc:;ta przez Swinburne'a w omawia
nej tu ksiqzce jest nieco odmienna. Nie poszukuje on bowiem, jak przykladowo 
wymienieni autorzy , takiego mozliwego doswiadczenia, kt6re pozwoliloby 
w okreslonych warunkach rozstrzygn&c problem istnienia Boga w spos6b 
pozytywny, lecz - poprzestaj&c konsekwentnie na analizie warunk6w sp6jnosci 
zdaii odnosz&cych sic:; do Boga - usiluje wskazac, ze jc:;zyk teizmu spelnia 
podstawowe kryteria sensownosci . Inaczej m6wi&c, nie rozstrzygaj&c problemu 
prawdziwosci zdania "Bog istnieje", Swinburne stara sic:; pokazac, ze jest to 
zdanie stwierdzaj&ce okreslony stan rzeczy i maj&ce uzasadnione pretensje do 
bycia prawd& lub falszem, a wic:;c ze jest zdaniem sensownym. "Twierdzc:; 
w szczeg61nosci - pisze Swinburne, charakteryzujqc gl6wny w&tek swoich 
dociekaii w Sp6jnosci teizmu - ze sp6jne jest zalozenie, iz istnieje wiecznie 
wszechobecny duch, kt6ry jest doskonale wolny, stw6rca wszechswiata, 
wszechmocny, wszechwiedz&cy , doskonale dobry oraz bc:;d&cy zr6dlem moral
nego zobowi&zania, pod warunkiem przyjc:;cia pewnych zastrzezeii co do 
sposob6w, na kt6re pewne z tych termin6w nalezy rozumieC" (s. 35). 

Twierdzenie sp6jne przy tym to, w mys\ okresleii proponowanych przez 
Swinburne' a, takie , wobec kt6rego domniemanie prawdziwosci jest sensowne, 
czyJi jego treSc da sic:; poj&e lub wyobrazie. W tym tei. sensie mozna powiedziec, 
ze twierdzenie sp6jne wyraza logicznie mozliwy stan rzeczy. Przykladem 
twierdzenia sp6jnego (chociaz falszywego) moze bye zdanie "Ksic:;zyc naszego 
ukladu planetarnego jest zbudowany z zielonego sera", nie rna bowiem sprzecz
nosci logicznej w domniemanym tu stanie rzeczy, to znaczy, ze czlowiek jest 
w stanie bez sprzecznosci pomyslee (a nawet wyobrazie sobie) Ksic:;zyc zbudo
wany z zielonego sera. Wedlug Swinbume'a podobnie rzecz rna si" ze zdaniami 
przypisuj&cymi Bogu atrybuty duchowosci (niematerialnosci), wszechobecnosci, 
doskonalej wolnoSci itd., nie wyrai.aj& one bowiem logicznie niemozliwego 
(wewnc:;trznie sprzecznego) stanu rzeczy. Inaczej m6wi&c, czlowiek jest w stanie 
pojqC (a moZe nawet w jakiejs mierze wyobrazic sobie) istnienie istoty czysto 
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duchowej, pozbawionej ciala, wszechobecnej, doskonale wolnej itd. Drobiazgowe 
analizy przeprowadzone przez Swinburne'a pokazujq przy tym, na ile i w jaki 
spos6b trzeba na nowo zdefiniowac niekt6re atrybuty przypisywane Bogu, na 
przyklad wszechmoc czy wszechwiedze, by uniknqc sprzecznosci lub paradok
s6w. Tak czy inaczej jednak teista jest w stanie, zdaniem Swinburne'a, prze
prowadzic przynajmniej posredni dow6d sp6jnosci twierdzen dotyczqcych Boga. 

Propozycja Swinburne'a, chociai przyjeta na gruncie filozofii analitycznej 
z duiym uznaniem, spotkala sie r6wniei z istotnq krytykq. Do najistotniejszych 
zarzut6w zaliczyc naleiy krytyke sformulowanq przez Petera van Inwagena, ii 
nie jest prawomocne zakladane przez Swinburne'a przejscie od tego, co 
logicznie mOiliwe, do tego, co metafizycznie moiliwe. 

Nie wchodzqc w szczeg6ly sporu (jego bliisze naswietlenie wymagaloby 
obszemego studium na temat definicji i warunk6w sp6jnoSci), stwierdzic naleiy, 
ii zaproponowanie przez Swinbume'a takiego rozumienia bytu Boiego i Jego 
atrybut6w, kt6re unika postawienia zarzutu sprzecznosci czy niesp6jnosci, jest dla 
filozoficznego teizmu (a w dalszej perspektywie takie dla teologii objawionej) 
osiqgnieciem istotnym. Analizy przeprowadzone przez Swinburne' a bowiem 
stanowiq swoiste podsumowanie wieloletniej dyskusji ze stanowiskiem pod
waiajqcym sensownosc zdari 0 Bogu. Propozycja Swinburne'a rna zresztq nad 
wczesniej przytoczonymi koncepcjami Hicka, Farrera czy Mascalla te przewage, 
ie nie jest epistemologicznym postulatem, wskazujqcym na moiliwosc jakiejs 
formy doswiadczenia Boga weryfikujqcego teizm, lecz ukazuje nap I a s z cz y z
n i e j e z y k a rzetelnie faktualny charakter zdan wypowiadanych 0 Bogu. 

Program filozoficzny Swinburne'a w dziedzinie filozofii religii (a widac to 
jeszcze wyrainiej w jego tetralogii na temat chrzescijanstwa) siega tradycji 
scholastycznej, tradycji sw. Anzelma, sw. Tomasza z Akwinu czy Jana Dunsa 
Szkota. Na gruncie filozofii analitycznej, jak pisze w bardzo instruktywnym 
slowie wprowadzajqcym do ksiqiki jej tlumacz Tadeusz Szubka, wlasnie 
Swinburne w spos6b wszechstronny i zasadniczy podjql zagadnienia z zakresu 
filozofii religii i teologii. Naleialoby iyczyc sobie, by recenzowany tu tom stal 
sie przedmiotem szerszej debaty filozoficznej w Polsce, a takie by przyczynil 
sie do rozwoju rodzimej refJeksji filozoficznej nad podstawami i sensem teizmu. 
Warto byloby takie zastanowic sie nad udostepnieniem polskim czytelnikom 
pozostalych prac Swinburne'a, na poczqtek chociaiby wydanej ostatnio w Ox
fordzie Is there a God? (skr6cona wersja pracy The Existence a/God), w kt6rej 
to Swinburne wyklada poglqd, it teizm jest najlepiej uzasadnionym i najbardziej 
prawdopodobnym stanowiskiem metafizycznym. 

lreneusz Zieminski 

IRENEUSZ ZIEMINSKI, ur. 1965, asystent w Zakladzie Filozofii Akademii Tech
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Publikowal m.in. w "Znaku", "Logosie i Ethosie", 
"Tygodniku Powszechnym". 
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WOLA I CIERPIENIE 


Artur Schopenhauer, SWIAT JAKO WOLA I PRZEDSTAWIENIE, 

Hum. Jan Garewicz I, 


PWN. Warszawa: t. 1 1995, t. 2 1996 


Rzadko kt6ry mysliciel utoisamial sie tak mocno ze swoim filozoficznym 
systemem, jak Artur Schopenhauer - tw6rca dziela Swiat jako wala i przed
stawienie. Pierwszy jego tom Schopenhauer ukonczyl w roku 1818 jako 
czlowiek zaledwie 30-Ietni i zawar! w nim calosc tego, co stanowi trzon jego 
systemu. Kolejne 40 lat intensywnej pracy tworczej - warto nadmienic, ie 
Schopenhauer, podobnie jak jego wielcy mistrzowie Platon i Kant, nie zaloiyl 
rodziny i cale iycie poswiecil filozofii - to w istocie komentarze, uzupelnieni a 
i niewielkie rozwiniecia tych mySli, kt6re stanowily owoc jego mlodzienczej 
tw6rczosci wyraionej wlasnie w pierwszym tomie dziela. 

Schopenhauer byl czlowiekiem przeswiadczonym 0 wlasnym geniuszu. 
Wierzyl, ie Swial jako wala i przedslawienie wstrz1\snie 6wczesn1\ Europ1\ 
zdominowan1\ przez filozofie Hegla; byl przekonany, ie potrafi skierowac 
filozofie na nowe tory i wyprowadzic j1\ z matni , kt6r1\ jego zdaniem stanowil 
idealizm niemiecki . Oczekiwania Schopenhauera nie znalazly odbicia w rzeczy
wistosci. Jego ksi1\ika nie zdobyla wiekszego rozglosu, pozostala wlasciwie 
niezauwaiona. Podobny los spotkal jego wyklady na Uniwersytecie w Berlinie, 
mimo ie przygotowywal je z wielkim zaangaiowaniem i olbrzymimi na
dziejami na sukces. Brak powodzenia sprawil, i.e Schopenhauer odsun1\1 sie od 
srodowisk akademickich i reszte iycia spedzil w zupelnej izolacji. Nie odrzucil 
ani nawet nie zweryfikowal wlasnych pogl1\d6w, byl calkowicie przekonany, ie 
wsp6lczesna mu filozofia jest niewie1e warta (a nawet, ie sprzeniewierzyla sie 
idealowi prawdy) i dopiero nastepne pokolenia doceni1\ jego dzielo. Rzeczywis
cie, po roku 1850 filozofia Schopenhauera - ku nieskrywanej radoSci jej tw6rcy 
- zacze1a zdobywac coraz wiecej zwolennik6w. Chat nigdy nie stala sie 
dominuj1\cym nurtem filozofii europejskiej, to dzieki swej oryginalnosci i "na
strojowi" , kt6ry wymaga pewnej szczeg61nej wrailiwosci, posiada wiernych 
wyznawc6w ai do dzisiaj. 

Kluczem do zrozumienia filozofii Schopenhauera jest pierwszy tom SwiaIQ 
jaka wali i przedslawienia. przyjrzyjmy sie zatem strukturze i najwainiejszym 
ideom tego dziela. Gl6wn1\ inspiracje dla swoich rozwai.an Schopenhauer 
czerpie z filozofii Kanta. Z tej racji lekture jego ksi1\i.ki naleiy wlaSciwie 
rozpocz1\C od Dada/kll , kt6ry zawiera Krylykr; Jilazojii KanIa. Schopenhauer jest 

Jako komentarz odnosnie do jakosci tego t!umaczenia wystarczy przytoczyc fa!.:t, i.e zosialo 
ono wyr6:inione presti:iowij nagrodq Fundacji Roberta Boscha za nujlepszy przek!ad Iiteralury 
niemieckoj~zycznej na jezyk polski. 
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zafascynowany Kantowskq koncepcjq poznania, wed lug kt6rej struktura otacza
jqcej nas rzeczywistosci jest wsp61tworzona przez poznajqcy podmiot. Stqd jego 
zachwyt nad Estetykq transcendenlalnq (pierwszq cz~sciq Krytyki czystego 
rozumu) Kanta, nad przedstawionym tam sposobem wyjasnienia natury czasu 
i przestrzeni jako form zmyslowosci. Dalsze analizy Kanta - Logika transcen
dentalna, spos6b rozumienia natury intelektu i rozumu, zwiqzane z tym 
wyjaSnienie kategorii intelektu, czyli og61nie m6wi qc koncepcja racjonalnoSci 
- nie budzq jui aplauzu Schopenhauera. Swoje zadanie widzi w oczyszczeniu 
systemu Kanta z wyst~pujqcych w nim licznych niejasnosci i niedom6wieli. 
Odpowiedziq na to wyzwanie jest, zbudowana w oparciu 0 Kantowski system 
poj~c, wlasna wizja racjonalnosci, kt6rq wyklada w ksicdze pierwszej zatytulo
wanej : Swiata jako przedstawienia rozwazanie pierwsze. Wizj~ t~ moina 
zamknqc w prostym stwierdzeniu: "swiat jest moim przedstawieniem" . 

Wedlug Schopenhauera kluczowa intuicja Kanta, kt6ra m6wi, ie w potocz
nym doswiadczaniu swiata mamy jedynie dost~p do zjawiska, do tego, co sie 
prezentuje, a nie do bytu jako takiego (rreczy samej w sobie), nie jest jego 
oryginalnym odkryciem. Ma ona swojq dlugq tradycj~ w filozofii zachodnio
europejskiej - jej wyrazem jest przyk!adowo s!ynna Platoliska meta fora jaskini 
- a takie w mysli Dalekiego Wschodu. Zasluga Kanta polega natomiast na tym, 
ie intuicji tej nada! naukowq postac. Otaczajqca nas rzeczywistosc, swiat jako 
przedstawienie, tworzy pewnq uporzqdkowanq calosc. Wyraia siC to w tym, ie 
kaidy jej element pozostaje w jakiejs relacji z innymi elementami - jest skutkiem 
jednych, a przyczynq innych przedstawien . Schopenhauer ujmuje to w formule 
m6wi qcej, ie swiat przedstawien podlega twierdzeniu 0 racji dostatecznej - wszy
stko, co jest. musi miec swojq dostatecznq racj~. Zr6del tego racjonalnego 
porzqdku naleiy upatrywac w strukturze podmiotu i jego aktywnoki , kt6rej 
uzewn~trznieniem jest proces racjonalnego poznania. Kant pr6bujqc rozsuplac 
splot zloionych czynnik6w. kt6re skladajq si~ na istote procesu poznania, 
pozostawia w swoich analizach pewne "miejsca niedookreslone". Wskazuje na 
pewne zaleinosci - przyk/adowo pomiedzy: zmys!owq naocznosciq i pojeciem 
intelektu, pasywnq odbiorczosciq i spontanicznym mysleniem, pomiedzy tym , co 
podmiotowe i przedmiotowe - kt6re z samej swojej natury nie dajq sie do konca 
precyzyjnie uchwycic. W rezultacie. racjonalnosc jawi si~ jako stan wy!aniajqcy 
si~ ze swoistego "napi~cia", w kt6rym pozostajq poszczeg6lne wladze poznawcze 
podmiotu a takie podmiot jako calosc w stosunku do sfery przedmiotowej. 

Dla Schopenhauera takie niedookreslenie istoty racjonalnosci jest czyms nie 
do przyj~cia i wynika jedynie z niedbalstwa oraz specyficznej maniery pisar
skiej samego Kanta. 2 Stara si~ zatem doprecyzowac to, co u Kanta bylo 
niejednoznaczne: bardzo szczeg6l0wo odr6inia poznanie naoczne (zmyslowe) 
od abstrakcyjnego (rozumowego), funkcje spe!niane przez intelekt i rozum. 
Analizy proces6w, w kt6rych wytwarzany jest racjonalny obraz rzeczywistosci, 
prowadzi ai do poziomu fizjologicznego, na kt6rym okazuje siC, i:e poszczeg61
ne organy skladajqce si~ na struktur~ w!adz poznawczych podmiotu (oko, ucho. 

, 0 wzmiankowanej lUlaj jedynie r6i.nicy miedzy Kanlem i Schopenhauerem w sposobie 
rozumienia iSlOly racjonalnoSci oraz wynikajqcych z lego konsekwencjach pisze szerzej w ksiqi.
ce Kant i Schopenitauer. Mi~dzv mcjulla /MSci«( a Ilico.\'ciq, Wydawniclwo WSP, Rzesz6w 1996. 
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m6zg itp.) spelniajq swoje funkcje w spos6b instynktowny, bezretleksyjny. 
Racjonalne poznanie realizuje sie na bardzo r6inych poziomach - od najprost
szego rozpoznawania zwiqzk6w przyczynowych do najwyiszych form abstrak
cyjnego myslenia, kt6rych wyrazem jest jezyk, projektujqce przyszlosc przemy
slane dzialanie i nauka. lednak jako takie racjonalne poznanie, kt6remu u Kanta 
towarzyszyla pewna "otoczka tajemniczosci", zostaje przez Schopenhauera 
sprowadzone w istocie rzeczy do mechanicznego procesu, w kt6rym podmiot 
instynktownie wiqie elementy rzeczywistosci w zwiqzki przyczynowo-skut
kowe i tworzy w ten spos6b calosc swiata jako przedstawienia. 

Cenq za doprecyzowanie Kantowskiej teorii racjonalnosci jest zatem jej 
niewqtpliwe splycenie i niejako ograniczenie obszaru dominacji racjonalnych 
struktur. Schopenhauer wskazuje na doswiadczenia, kt6re przekonujq nas, ie 
swiat jako przedstawienie - czyli rzeczywistosc, kt6rq obserwujemy w potocz
nym doswiadczeniu i utworzony na tej podstawie uporzqdkowany system 
abstrakcyjnej wiedzy - to tylko powierzchnia rzeczywistosci prawdziwej. 
Racjonalnosc jest domenq sfery zjawisk, natomiast wewnetrzne doswiadczenie 
woli, a zwlaszcza doswiadczenie cierpienia kieruje nas ku temu, co kryje sie 
pod powierzchniq, czyli do rzeczy samej w sobie. 

Pojecie rzeczy samej w sobie jako koniecznego korelatu wszelkiego zjawis
ka zostalo zaczerpniete z filozofii Kanta. Schopenhauer nadaje mu jednak 
zupelnie nowe, oryginalne znaczenie. U Kanta rzecz sarna w sobie jest 
niepoznawalna. Jednak z jego tekst6w moina wynieSc przekonanie, ie takie ona 
jest " przeniknieta logosem", a racjonalnosc obowiqzujqca w sferze zjawisk jest 
w pewnym sensie odbiciem tego "Iogosu". Natomiast Schopenhauer, for
mulujqc postulat metafizyk.i, kt6ra rna dotrzec do rzeczy samej w sobie, nie 
widzi iadnej moiliwosci korzystania przez niq z tego, co niesie z sobq 
racjonalne poznanie. Racjonalnosc rna ograniczony zakres dzialania, jest jedno
znacznie powiqzana ze sferq zjawisk, ze swiatem jako przedstawieniem. Kon
cepcja racjonalnego poznania wyloiona w ksiedze pierwszej otwiera zatem 
droge dla irracjonalnej metafizyki, kt6rej poswiecona jest ksiega druga: Swiala 
jako woLi rozwaiallie pierwsze. 

Rzecz sarna w sobie, kt6ra kryje sie pod powierzchni'l swiata jako przed
stawienia, rna charakter woli - swiat jest wol q. Schopenhauer uwaia, ie do 
takiego stwierdzenia upowainia nas wewnetrzne doswiadczenie wlasnej woli. 
Czlowiek doswiadcza samego siebie niejako z dw6ch r6inych stron. Po 
pierwsze obserwuje siebie tak sarno jak inne elementy swiata przedstawien. 
W spos6b racjonalny ujmuje wlasne czyny jako skutki okreSlonych motyw6w, 
widzi, ie jego dzialania stanowiq przyczyne kolejnych zdarzen. Po drugie 
jednak doswiadcza takie tego, co kryje sie pod powierzchniq owych powiqzan 
przyczynowo-skutkowych: czuje b61, jest unoszony przez namietnosci, czyJi 
dotyka iywiolu, kt6ry stanowi prawdziwq podstawe tego wszystkiego, co 
nastepnie jest przez niego ujmowane jako przedstawienie. Schopenhauer stwier
dza dalej, ze mechanizm "podpatrzony" w doswiadczeniu wewnetrznym moina 
przeniesc na wszelkie inne przedstawienia. W kaidym zjawisku musi sie kryc 
niewidoczny z zewnqtrz zywiol, kt6ry jest prawdziwym by tern i faktycznym 
ir6dlem istnienia - dlatego tei swiat jest wolq i przedstawieniem. 
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Wola jako rzecz sarna w sobie nie podlega w zaden spos6b racjonalnym 
strukturom. Schopenhauer wyobraza jf( sobie jako slepy, nieokielznany zywiol , 
jako czyste zycie, kt6re nieustannie podf(za naprz6d, nie majf(c jednak przed 
sobf( jakiegokolwiek celu. lednoczeSnie wszakze ta w/asnie wola zycia niesie 
z sobf( prawde 0 tym, co rzeczywi§Cie istnieje. Racjonalny porL;<\dek dotyka 
tylko powierzchni bytu, jest konstrukcjq narzucanq na nature, kt6ra z samej 
swojej istoty jest irracjonalna. 

W oparciu 0 takie rozumienie woli Schopenhauer wyjasnia istnienie wszyst
kiego, cokolwiek jest. Tak naprawde istnieje jedynie jedna wola - ona jest 
"wszystkim we wszystkim", ona jest si/q, kt6ra popycha do istnienia. Wola nie 
realizuje zadnego celu, jednak w swoim nieustannym dqzeniu donikqd objawia 
sie na nieskonczenie wiele sposob6w. W tym nalezy upatrywac ir6dla r6ino
rodnoSci element6w, kt6re wystepujq w swiecie przedstawien - ka:ida cZqstka 
doswiadczanego przez nas swiata stanowi jakis spos6b prezentowania sie woli, 
czyli jej uprzedmiotowienie. W ten spos6b Schopenhauer interpretuje calosc 
zjawisk wystepujqcych w przyrodzie jako strukture, w kt6rej wola objawia 
prawde 0 sobie. W strukturze tej mozna wyr6inic poszczeg61ne poziomy 
obiektywizacji woli. Zjawiska najmniej z/ozone, tworZqce najnizsze pietro tej 
struktury , w kt6rych mamy do czynienia jedynie z prostymi fizycznymi 
oddzia/ywaniami, wyra:iajq sobq prawde 0 woli jeszcze bardzo prymitywnie. 
Skomplikowane zjawiska biologiczne prezentujq istote woli w spos6b 0 wiele 
bogatszy. Na szczycie owej piramidy istnienia stoi cz/owiek. 

Koncepcja Schopenhauera, w kt6rej wiqze on swiat woli i przedstawienia 
twierdzqc, ze ten ostatni jest uprzedmiotowieniem tego pierwszego, rna jeszcze 
jeden wazny i niezwykle charakterystyczny dla jego filozofii aspekt. Wola, 
dqzqc do zaprezentowania siebie w coraz to bardziej r6znorodny spos6b, nie 
przebiera w srodkach, bez skrupu/6w niszczy wszystko, co staje na jej drodze. 
Aby objawic sie na poziomie wyzszym, musi zetrzec to, co stanowi/o istote 
poziomu nizszego: "Wola" - pisze Schopenhauer - "musi karmic sie sarna 
sobq, bo niczego poza niq nie rna , a jest g/odnq wolq. Stqd gonitwa, lek, 
cierpienie" (tom I, s. 253). Cierpienie rna swoje metafizyczne zakorzenienie 
w strukturze swiata, zwiqzane jest z samq naturq woli. Dlatego tez swiat, bedqc 
wolq, jest r6wnoczesnie pado/em okrutnych cierpien. 

W kolejnej ksiedze - Drugie rozpatrywanie swiata jako przedstawiellia 
- Schopenhauer powt6rnie przypatruje sie swiatu przedstawien, bogatszy jednak 
juz teraz 0 wiedze, ze ka:ide przedstawienie jest uprzedmiotowieniem woli. Na 
poczqtku tej ksiegi spotykamy sie z interesujqcq interpretacjq Platonskiej teorii 
idei, kt6ra rna po/qczyc w sobie nauke Platona z Kantowskq wyk/adniq re\acji 
wystepujqcej pomiedzy zjawiskiem i rzeC7..q samq w sobie. Wola jest rzecZq samq 
w sobie, jej uprzedmiotowienia tworzqce swiat jako przedstawienie to zjawiska. 
Natomiast poszczeg61ne stopnie uprzedmiotowienia woli, kt6rym przys/uguje 
trwa/osc, niezmiennosc i kt6re stanowiq swoisty "metafizyczny wz6r" dla 
przemijajqcych rzeczy, Schopenhauer okreSla mianem Platonskich idei . 

lednak do istoty tyc h idei nie dochodzimy na drodze rozumowych spekula
cji, prawde 0 nich odkrywa i wyraza sztuka. Stqd trzecia ksiega Swiata jako woli 
i przedstawiellia jest w/asciwie wyk/adem estetyki. Schopenhauer w niezwykly 
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spos6b doszukuje sie tam prawdy 0 kolejnych stopniach uprzedmiotowienia 
woli w poszczeg61nych rodzajach sztuki. Sztuka budownictwa, sztuka tworzenia 
ogrod6w, dalej malarstwo i rzeiba, wreszcie r6ine rodzaje form literackich 
zawierajq w sobie istotnq prawde 0 tym, co wola wyraia sobq na poszczeg61
nych poziomach swego objawiania sie. Schopenhauer najwyi.ej ceni jednak 
muzyke, kt6ra stanowi synteze wszystkich sztuk i odbija w sobie cal<\ metafi
zyczn<\ strukture swiata. A oto pr6bka tego, jak pieknie Schopenhauer potrafi 
pisae 0 metafizycznej roli muzyki: "Muzyka jest tak bezposrednim uprzed
miotowieniem i odbiciem woli w calosci, jak sam swiat. ( ... ) Zasadniczy bas jest 
wiec dla nas w harmonii tym, czym na swiecie jest materia nieorganiczna, 
najprymitywniejsza masa, na kt6rej wszystko sie opiera i z kt6rej wszystko sie 
wylania i rozwija. Dalej, we wszystkich tonach instrument6w towarzyszqcych 
pomiedzy basem a glosem przewodnim, spiewaj<\cym melodie, dostrzegam po 
kolei wszystkie szczeble idei, w kt6rych obiektywizuje sie wola. ( ... ) Okreslone 
interwaly na drabinie ton6w Sq r6wnolegle do okreSlonych szczebli przed
miotowosci woli, okreslonych rodzaj6w w przyrodzie. Odstepstwo od artystycz
nej poprawnosci interwal6w na skutek jakiegos ich utemperowania lub wyboru 
tonacji analogiczne jest do rozbieinosci miedzy jednostkq a typowym okazem 
danego rodzaju. ( ... ) Najbardziej ociqiale porusza sie gleboki bas, reprezentant 
najprymitywniejszej materii, ( ... ) szybciej, ale jeszcze bez zwiqzku melodycz
nego i sensownej koJejnosci poruszajq sie wyisze glosy wt6rujqce, przebiegajq
ce r6wnolegJe do swiata zwierzecego. ( ... ) Wreszcie w melodii gl6wnego glosu, 
w wysokim i spiewnym, nieprzerwanym, pelnym znaczenia zwi<\zku jednej 
mysli, w kt6rym ukazuje sie calose, kt6ry calosci<\ kieruje calkowicie dowolnie, 
rozpoznaje najwyiszy szczebel uprzedmiotowienia woli , rozwaine iycie i dzia
lanie czlowieka" (tom I, S. 398--401). 

Ostatnia ksiega tomu pierwszego - Swiata jako woli drugie rozwaiallie - to 
chyba najbardziej znana i oryginalna czese systemu, mianowicie wyklad etyki. 
Stwierdzilismy jui, ie w metafizyce Schopenhauera czlowiek stanowi najwyi
szy stopien uprzedmiotowienia woli. Wola pragnie nieustannego prezentowania 
siebie, chce ciqgle na nowo wlasnego potwierdzenia. Stqd naturalnq sytuacjq 
czlowieka jest stan, w kt6rym pozostaje on pod stalym ..ciSnieniem woli iycia". 
Jako jej najdoskonalszy przejaw rna poczucie, ie wola upatrzyla sobie wlasnie 
jego, aby w nim zaprezentowae calq prawde 0 sobie. Dlatego malo obchodzq 
go inni ludzie , dlatego - tak jak sarna wola - chce potwierdzenia wlasnego ja. 
R6wnoczesnie jednak jego doskonalose sprawia, ie jest bardziej nii inni 
wrailiwy na cierpienie, rna swiadomose wlasnej przemijalnosci i smierci . 
Wszystko to stawia czlowieka w sytuacji tragicznej - popychany naturaln<\, 
egoistycznq i<\dz<\ istnienia pomnaia tylko cierpienia wlasne i innych. Jego 
pragnienia nigdy nie znajduj<\ spelnienia, jego istnienie nie rna istotnego sensu, 
jedynym naprawde realnym momentem jego iycia jest cierpienie. Tym samym 
wizja czlowieka zaprezentowana przez Schopenhauera stanowi najbardziej 
pesymistycznq propozycje, jakq zna historia filozofii zachodnioeuropejskiej. 

Pr6bq znalezienia jakiegos wyjscia z tej tragicznej sytuacji jest etyka. 
Naturalnq pobudkq ludzkiego dzialania jest egoizm. Z etykq mamy zas do 
czynienia dopiero wtedy - tu Schopenhauer jest znowu wiernym uczniem Kanta 
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- gdy czlowiek potrafi sit;; zdoby6 na dzialania bezinteresowne. Kant upatrywal 
ir6dla bezinteresowno§ci czlowieka w jego rozumie, w zdolnoSci do oparcia 
swoich zachowari na przeslankach czysto racjonalnych . Schopenhauer, krytyku
jac Kantowska wizjt;; racjonalnosci, musi takie znaleic inne ugruntowanie etyki. 
Jego zdaniem charakterystyczna dla etyki bezinteresownos6 rna sw6j poczatek 
we wsp6lczuciu dla cierpieri innych, kt6re prowadzi w rezultacie do odkrycia, 
ie we wszystkich ludziach tkwi ta sarna istota - jedna wola iycia. Wsp61czucie 
jest zatem jedyna pobudka etyki Schopenhauera, minimalizacja cierpienia jej 
jedynym postulatem. Doskonala postawa etyczna powinna w rezultacie zaowo
cowa6 wyrzeczeniem sit;; wszelkich pragnieri i calkowitym odwr6ceniem od 
iycia. Choc czlowiek zdawal sit;; bezwolnym przejawem woli iycia, to jednak 
jest zdolny do jej zanegowania. Ideal zanegowania woli iycia jest szczytcm 
tego, co czlowiek moie osiagnac w swoim iyciu. W najwyiszym stopniu 
realizuja go asceci, kt6rych przyklady moina znale:lc zar6wno w chrzescijans
twie. jak i w religiach Wschodu. Ten wlasnie ideal stanowi, zdaniem Schopen
hauera, punkt, w kt6rym spotykaja sit;; wszystkie wielkie religie. Ostatnie slowo 
jego filozofii rna zatem wyrainie sw6j wymiar eschatologiczny. 

Drugi tom Swiala jako woli i przedslawiellia nie wnosi do calej konstrukcji 
systemu Schopenhauera jakichs istotnych nowoSci. Jego poszczeg61ne paragrafy 
odnosza sit;; wprost do paragraf6w tomu pierwszego, stanowiac rozszerzenie, 
uzupelnienie, a niekiedy komentarz do wyraionych w nim idei. Lektura tego 
tomu daje nam bliisze wyobrazenie 0 postaci samego Schopenhauera i jego 
niezwyklej wrt;;cz erudycji (Schopenhauer wladal jt;;zykami klasycznymi , a takte 
angielskim, francuskim, hiszpanskim i wloskim). Filozof pozwala sobie tutaj 
bowiem na liczne dygresje, przedstawia wlasne idee na tie aktualnych osiagnit;;c 
nauki , znajduje przyklady w literaturze, kt6re wyraiaja intuicje podobne jak 
jego filozofia. 

Jakie przeslanie moze odczytac w dziele Schopenhauera wsp6lczesny czlo
wiek? Czy ksiazka ta wnosi cos swiezego do toczonych dzisiaj dyskusji, czy 
wzbogaca jakos dzisiejsza duchowosc? 

Dla historyka filozofii koncepcja Schopenhauera jest niewatpliwie interesuja
ca kontynuacjq teorii Kanta - interpretacja, kt6ra idzie pod prad nurtom dominu
jacym w rodzaju idealizmu niemieckiego czy neokantyzmu w wydaniu Szkoly 
Marburskiej i Badenskiej. Dla artyst6w, dla ludzi parajacych sit;; sztuka teksty 
Schopenhauera wskazujace na metafizyczne zakorzenienie sztuki w swiecie 
i w iyciu czlowieka takze dzisiaj moga stanowic ir6dlo autentycznej inspiracji. 

lednak najwainiejsza, z naszej wsp6lczesnej perspektywy, wydaje sit;; jego 
filozofia cierpienia. W tradycji chrzescijanskiej, kt6ra przez cale wieki wywie
rala decyduj<lcy wplyw na kulturt;; europejska, cierpienie odgrywa rolt;; szczeg61
na. Z jednej strony jest ono niewatpliwie uznawane za cos zlego - kara za 
grzechy i niejako namacalny dow6d przeklenstwa rzuconego przez Boga na 
czlowieka. Z drugiej wszakie strony cierpienie ma glt;;boki metafizyczny sens, 
niesie z sobq oczyszczenie i w rezultacie przybliia czlowieka do zbawienia. Tej 
wlasnie wykladni, wedle kt6rej nie rna cierpien bez sensu, filozofia Schopen
hauera zadala bodaj najsilniejszy cios. Stqd dla wsp6lczesnego czlowieka, 
wychowanego na nowoiytnej filozofii, tradycyjne chrzeScijanskie rozumienie 
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cierpienia zdaje sie czyms calkowicie obcym. Wsp61czesna cywilizacja wydala 
walke cierpieniu jako swoistej "kwjntesencji zla". Wyposazona w nowoczesn& 
technike, kt6rej rozw6j mozna interpretowac jako ci&gle doskonalenie narzedzi 
neutralizuj&cych cierpienie, wydaje sie coraz bardziej obiecywac , ze jui nie
dlugo moiliwe bedzie przejScie przez iycie bez cierpien . Dla Schopenhauera ten 
wysilek catych pokolen skupiony na walce z cierpieniem bylby oznak& jakiegos 
zbiorowego szalenstwa. Z punktu widzenia jego filozofii aktywne dzialanie nie 
jest sposobem przezwyciezenia cierpien - ten, kto czegokolwiek pragnie, musi 
cierpiec . Jedynym sposobem wyzwolenia od cierpien jest droga wyznaczona 
jeszcze przez medrc6w starozytnej Grecji , mistyk6w chrzeScijanskich czy 
gkbok& mysl Dalekiego Wschodu : wycofanie sie z iycia, rezygnacja z wszel
kich pragnien. Przeslanie Schopenhauera brzmi jednak dla wsp6lczesnego 
czlowieka chyba r6wnie obco jak tradycyjna chrzeScijanska nauka, kt6ra 
w cierpieniu starala sie odnaleic gleboki sens. 

Aleksander Babka 

ALEKSANDER BOBKO, ur. 1960. dr filozofii . adiunkt Wydzialu Filozoficznego 
Papieskiej Akademii Teologicznej. Wydal: Kant i Schopenhauer. Mi~dzy raLjonai
no.(ciq a nico.fciq, Wydawnictwo WSP, Rzesz6w 1996. 

o PARADOKSALNEJ 

/ 

NATURZE GRANIC MYSLI 


Graham Priest, BEYOND THE LIMITS OF THOUGHT. 
Cambridge: Cambridge Unive[~iIY Press 1995. ss. XVI + 274 

Trudna do zakwestionowania teza 0 skonczonoSci ludzkiego istnienia jest 
punktem wyjScia wielu. czestokroc opozycyjnych, system6w filozoficznych. 
Rozpoczyna ona tei now& ksi[(zke Grahama Priesta, anglosaskiego logika 
i filozofa pracuj[(cego w Australii. Priesta imeresujq jednak nie wszelkie 
wymiary tej skonczonoSci , lecz te, kt6re wi[(z& sie z granicami naszego umyslu 
i mysli. Moina je kr6tko okreSlic mianem granic konceptualnych, poniewai 
w zasadzie dotycz& granic naszych pojec . Granice te majq - zdaniem autora 
ksi[(zki - charakter do glebi paradoksalny. Dlaczego') Dlatego, i.e z jednej strony 
zdajq sie :lakreSlac sztywne ramy, poza kt6re nasze myslenie nie moze wyjsc; 
z drugiej zas strony, juz w momencie zakreslania owych ram nasze myslenie 
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poza nie w ewidentny spos6b wychodzi. Priest twierdzi, ze wbrew utartym 
przeswiadczeniom paradoksu tego w zaden spos6b nie da sie wyeliminowac, 
gdyz owe graniee Sq "dialetheiczne, tzn. Sq dziedzinq lub miejseem praw
dziwyeh sprzeeznosei" (s. 3). 

Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie wydaje sie wyjasnieniem ezegos 
paradoksalnego przez cos jeszeze bardziej paradoksalnego. Jak bowiem sprzecz
noS(; moze bye prawdziwa? Czyz jednq z podstawowyeh zasad logieznyeh nie 
jest to, ze akeeptaeja zdan sprzeeznych niweczy nasze wysi!ki poznaweze, gdyz 
wtedy za pomocq kilku elementarnyeh krok6w bedziemy w stanie dowiese 
kazdego dowolnego zdania. Zresztq wydaje sie absurdalne, aby jakiekolwiek 
zdanie stwierdza!o sprzeeznose, gdyz wtedy musia!oby bye zarazem prawdziwe 
i fa!szywe, a to jest niemozliwe. Rzecz nie wyglqda weale tak prosto i absur
dalnie, odpowiada Priest. Przyjrzyjmy sie ea!ej tej sprawie za pomoeq kategorii 
stanu rleezy . Je§li mamy dwa dowolne stany rzeezy A i B, to mogq zachodzie 
cztery mozliwosei: (I) zaehodzi A, leez nie B; (2) zachodzi B, leez nie A; (3) 
nie zaehodzi ani A, ani B; (4) zachodzi A i B. Standardowe teorie logiezne 
przyjmujq, ze w odniesieniu do stan6w rzeezy ,,5 jest prawdziwe" i ,,5 jest 
fa!szywe" (gdzie s reprezentuje dowolne zdanie) zaehodzq co najwyzej pierw
sze trzy mozliwosei. Nie ma jednak zadnyeh nieodpanyeh raeji, twierdzi Priest , 
aby z g6ry wykluezae mozliwosc ezwartq. To prawda, ie po jej uwzglednieniu 
otrzymamy zupe!nie inny system logiki , tzw. Jogike parakonsystentnq, w kt6rej 
nie bedzie obowiqzywa!o prawo niesprzeeznosei. Ale, co wazniejsze, nie bedzie 
to weale system, w kt6rym da sie dowieSc dowolnego zdania. Priest sugeruje 
nawet, ze powody ignorowania przez wieki tej ezwartej mozliwoSci mia!y 
pod!oze nie tyle raejonalne, co soejologiezne. Po prostu dokonana przez 
Arystotelesa krytyka idei, ze sprzeeznosc moze bye prawdziwa, i jego kul
tywowany przez stuleeia autorytet zdeeydowa!y, ze tyJko bardzo sporadyeznie 
brano te idee na serio. Poniewaz krytyka ta, po doktadnej jej rekonstrukeji, 
okazuje sie zupelnie niekonkluzywna, pozostaje jedynie sam wymiar soejologi
ezny - autorytet Arystotelesa. 

Ale sytuaeja ta nie by!a bynajmniej w stanie zapobiee temu, ze myslieiele 
zmagajqcy sie w eiqgu wiek6w z rozmaitymi granieami konceptualnymi nie
ustannie mieli do ezynienia z pojawiajqeymi sie tam sprzeeznoseiami. I wlasnie 
zbadanie rozmaityeh przejaw6w i meehanizm6w tego zjawiska jest eelem 
omawianej ksiqzki. Choeiaz jednak ma ona uk!ad zasadniezo ehronologiczny 
(rozpoezyna sie od analizy jednego z dialog6w Platona, a kOI1cZY sie na dyskusji 
pewnyeh aspekt6w filozofii Wittgensteina, Quine' a i Derridy) , nie jest to praea 
z zakresu opisowej historii filozofii. Jest nie tylko wybi6reza, leez takie 
rekonstruuje mysl niekt6ryeh filozof6w przesz!osei w spos6b, kt6ry dla nieh 
samyeh (moze z wyjqtkiem Hegla) nie by!by akeeptowalny. Pod zadnym 
pozorem nie zgodziliby sie oni bowiem na to, ze sprzeeznosc moze bye 
prawdziwa. Ale, twierdzi Priest, "peine zrozumienie filozof6w, podobnie jak 
ludzi, mozna czesto osiqgnqc w 5wietie tego, co przez nieh tlumione. Dlatego 
tei sqdze, ze zbadanie odpowiednieh aspekt6w mysli tyeh filozof6w w kontek
seie samoswiadomego dialetheizmu jest pouezajqee" (5. 7). 

Priesta interesujq eztery rodzaje granie koneeptualnyeh i zwiqzanyeh z nimi 
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sprzecznosci. Opisywane Sq one kolejno, na przykladach historycznych, w pier
wszej czt;:Sci ksiitZki. Najbardziej intuicyjnymi i bodaj najbardziej fundamental
nymi Sq granice tego, co da sit;: wyrazic. Z wielu powod6w wydaje sit;: zupelnie 
oczywiste, ie istniejq takie aspekty pozajt;:zykowego swiata, kt6rych jt;:zyk nie 
jest zdolny wyrazic. Ale jeSli tak, to pr6ba powiedzenia, jakie to Sq aspekty, 
prowadzi do sprzecznosci, gdyi jakos je opisujqc, jesteSmy w stanie powiedziec 
to, czego nie da sit;: powiedziec. Wszelako obok takiego poglqdu 0 czt;:sciowej 
transcendencji rzeczywistosci wobec jt;:zyka istnieje poglqd bardziej radykalny, 
a mianowicie, ie z uwagi na ciqgle zmieniajqcy sit;: charakter rzeczywistosci 
iaden jej aspekt nie da sit;: wyrazic. Brond go m.in. zwolennik filozofii 
Heraklita, Kratylos, a dyskutowal z nim Platon, wcielony w swoich dialogach 
w osobt;: Sokratesa. Takiego radykalnego poglqdu nie da sit;: jednak obronic, 
a w konsekwencji i sprzecznosci, kt6rq on rodzi. Nie dadzq sit;: tei utrzymac, 
przynajmniej tak jak zostaly przedstawione, dwa inne, bardziej umiarkowane 
pogJqdy: stanowisko ArystoteJesa, ie u spodu rzeczywistosci istnieje materia 
pierwsza, pozbawiona jakiejkolwiek formy i nie dajqca sit;: opisac, oraz teza 
Mikolaja Kuzanczyka, ze nieskonczony B6g wykracza poza z koniecznosci 
skonczone kategorie ludzkiego jt;:zyka. Sprzecznosci, do jakich dochodzili ci 
autorzy, nie miaty wit;:c odpowiedniego uzasadnienia. Z innymi granicami mysli 
mamy do czynienia, kiedy wykonujemy pewne operacje czy dzialania, kt6re 
zdajq sit;: nie miec kresu (np. dodajemy do kazdej liczby naturalnej liczbt;: 
o jeden od niej wit;:kszq). Powstaje wtedy problem granic takich powtarzalnych 
operacji, czyli granic iteratywnosci. lest on szczeg61nie widoczny w zwiqzku 
z matematycznq nieskonczonosci q. M6wi qc najprosciej, wydaje sit;:, ze nie rna 
nic wit;:kszego niz nieskonczonosc, ale z drugiej strony kazdq nieskonczonosc 
mozna "powit;:kszyc" 0 kolejne eJementy. Arystoteles staral sit;: uporac z tym 
paradoksem przez rozr6znienie nieskonczonosci potencjalnej i aktualnej oraz 
argumentowanie, ie ta druga nieskonczonosc - bt;:dqca ir6dlem paradoks6w 
- nie istnieje. Zdaniem Priesta Arystoteles nie moie jednak uniknqc przy
jmowania nieskonczonosci aktualnej, a jego argumenty za jej nieistnieniem Sq 
nietrafne. Tak wit;:c sprzecznoSci zrodzone przez przejawy nieskonczonosci 
aktualnej nie Sq tylko pozorne. Kolejnymi granicami konceptualnymi Sq granice 
poznania. Sceptycyzm i reJatywizm (pierwszy broniony w staroiytnosci przez 
Sekstusa Empiryka, a drugi przez Protagorasa) S<\ przykladami pogJ<\d6w, kt6re 
bardzo mocno zacie§niajq te granice. I chociaz ostatecznie nie dadzq sit;: 
utrzymac, to warto zauwatyc, ze Sq one wynikiem swoistej interpretacji 
schematu, ie kaide x naieiqce do danego zbioru twierdzen (0 Bogu, przyszlosci, 
rzeczywistosci samej w sobie itp.) rna cecht;: C, polegajqcq na braku okres
Jonego, pozytywnego statusu epistemicznego (braku pewnosci, racjonalnosci, 
obiektywnosci itd.). Mozna zatem podac wiele mniej radykalnych i kontrower
syjnych niz sceptycyzm i relatywizm konkretyzacji tego schematu i wygenero
wac sprzecznosci przez zastosowanie tych konkretyzacji do siebie samych. 
Ostatnim rodzajem granic konceptualnych Sq granice tego, co da sit;: pojqC czy 
przedstawic. Sprzecznosc powstaje w tym wypadku bardzo prosto. Z jednej 
strony naluraine wydaje sit;: zaloienie. ie istniejq rzeczy, kt6rych nie da sit;: 
przedstawic. Ale z drugiej strony, okre§lajqc, jakie to mogq byc rzeczy, jakos 
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je sobie przedstawiamy. Priest szczeg610wo rekonstruuje w tym kontekscie 
argument Berkeleya, ie do sprzecznoSci prowadzi twierdzenie, i.e czegos nie da 
si~ pojqC (a tym samym da si~ pojqC fakt owej niepojmowalnoSci). Berkeley 
uwaia!, i.e jedynym ratunkiem przed tq sprzecznosciq jest idealizm. Nie jest 10 
jednak - zdaniem autora omawianej ksiqiki - strategia rokujqca zbyt wielkie 
nadzieje. Pozostaje wobec tego zgoda na sprzecznosc. 

Druga cz~sc ksiqi.ki poswi~cona jest granicom mysli w uj~iu Kanta i HegJa. 
W wypadku tych filozof6w, pisze Priest, "po raz pierwszy mamy do czynienia 
z og6lnym uznaniem kontradyktorycznej natury granic mysli, wraz z roz
waianiami teoretycznymi na temat tego, w jaki spos6b i dlaczego cos takiego 
rna miejsce" (s. 8\). Kant rozwaia zasadniczo wszystkie cztery rodzaje granic 
konceptualnych, uwazajqc jednak, i.e zrodzone przez nie sprzecznosci maja 
mimo wszystko charakter iluzoryczny , co rna rzekomo jasno pokazywac maszy
neria skonstruowanego przez niego transcendentalnego idea/izmu, opartego na 
rozr6i.nieniu rzeczywistosci empirycznej , czyli zjawisk, i rzeczywistosci noume
nalnej, czyli rzeczy samej w sobie. Priest stara si~ pokazac, ze to raczej owo 
przekonanie 0 iluzorycznosci owych sprzecznoSci jest iluzoryczne, stajqc tym 
samym po slronie Hegla, kt6ry w podobnym duchu krytykowal Kanta. W pro
cesie rozpoznawania kontradyktorycznej natury granic mysJi Hegel zajmuje 
pozycj~ szczeg6lnq, gdyi. jako pierwszy mysliciel by! sk!onny zaakceptowac I~ 
tez~ w ca!ym jej zakresie. Z drugiej jednak strony - twierdzi Priest - roli Hegla 
nie nalei.y tu przeceniac. I to nie tylko z uwagi na m~tny sty] literacki jego prac, 
kt6ry skutecznie odstraszy! wielu ich potencjalnych czytelnik6w, lecz takie ze 
wzgl~d6w merytorycznych . Hegel mia! bowiem w sumie dosyc s!abe poj~cie 
o tym, co faktycznie dzieje si~ w momencie dochodzenia do granic konceptual
nych oraz nie by! w stanie dok!adnie scharakteryzowac mechanizmu znoszenia 
tych granic. Ale trudno traktowac to jako zarzut pod adresem Hegla, gdyi. 
dokonanie post~pu w tych kwestiach wymaga!o teoretycznego opracowania 
podstaw logiki i teorii mnogosci, a to sta!o si~ dopiero na prze!omie XIX i XX 
wieku. 

Tym ostatnim zagadnieniom poswi~cona jest trzecia cz~s(; ksiqi.ki. Autor 
wprowadza wpierw podstawowe poj~cia stworzonej przez Georga Cantora teorii 
mnogosci, b~dqcej teoriq nie tylko zbior6w skonczonych, lecz i nieskonczonych. 
Wbrew jednak intencjom jej tw6rcy, nie usun~!a ona paradoks6w nieskonczono
sci, lecz jedynie dokona!a ich przemieszczenia. Ale nieWqlpliwie pozwolila 
okreslic z dui.q precyzjq, gdzie owe sprzecznoSci wyst~pujq i jaki jest zestaw 
ich mOi./iwych rozwiqzaii, a ponadto dostarczyla aparatury do formalnej charak
terystyki mechanizm6w znoszenia granic konceptualnych. Dalszy rozw6j teorii 
mnogosci i logiki pokaza!, i.e w podstawach nauk formalnych kryja si~ lei. i inne 
paradoksy czy sprzecznoSci, zwiqzane z pozosta!ymi trzema rodzajami granic 
mysli, kt6re nie wiqzq si~ z nieskonczonosciq. Priest stara si~ dowieSc, i.e wbrew 
utartemu przeswiadczeniu ich eliminacja za pomoca technik zaproponowanych 
m.in. przez Bertranda Russella i F.P. Ramseya jest nieskuteczna. Wiarygodna 
wydaje si~ zatem konkluzja, ie "jedynym zadowalajqcym i jednolilym pode
jsciem do wszystkich tych paradoks6w jest podejScie dialetheiczne, wed!ug 
kt6rego owe paradoksalne sprzecznosci Sq dok!adnie tym, czym si(: nam 
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wydajq" (s. 186). Kr6tko m6wi qc, docierajac do granic mysli, mamy naprawde 
do czynienia ze sprzecznymi obiektami. 

Czwarta CZI;;SC ksiqiki przenosi nas na teren wsp6lczesnej filozofii jezyka. 
Zar6wno jej protoplasta Gottlob Frege, jak j Ludwig Wittgenstein w pierwszej 
fazie rozwoju swoich poglqd6w borykali sie z problemem jednosci mysli 
wyrazanych w sqdach czy zdaniach. Ten pierwszy upatrywal jq w specyficznie 
rozumianym pojeciu, a drugi w formie sqdu czy zdania, ktora jest zarazem 
formq rzeczywistosci. Niezaleznie jednak od odmiennosci tych propozycji obu 
myslicieli Iqczylo przekonanie, ie mysli czy sqdy nie Sq samym zestawieniem 
ich elementarnych skladnik6w. Cos nadaje im jednosc. Owo "cos" jest na tyle 
specyficzne i r6ine od innych skladnik6w, ie nie moina tego uprzedmiotowic 
i wyraiac 0 nim twierdzen. Ale z drugiej strony wydaje sil;; oczywiste, ie 
cokolwiek moze stac sil;; przedmiotem naszych mysli i twierdzen, nawet owo 
specyficzne "cos" (co potwierdzajq w praktyce hczne sformulowania z pism 
Fregego i Wittgensteina). Istnieje drastyczny sposob uniknil;;cia tego dylematu: 
przez zaprzeczenie, iz faktycznie istnieje cos takiego jak jednosc naszych mysli 
i jasno zdeterminowany sens naszych wypowiedzi. Takie rozwi<:jzanie za
proponowal m.in. W.V. Quine. Motywowane bylo ono jego przekonaniem, ze 
jl;;zyk. jak kazdy inny fenomen, nalezy traktowac naturalistycznie, co w tym 
konkretnym przypadku oznacza akceptacje podejScia behawiorystycznego. JeSli 
na kaidy z jezyk6w spojrzy sie z pozycji radykalnego translalOra, czyh kogos , 
kto przypisuje znaczenie wyrazeniom jezyka na podstawie zachowania sie 
czlonk6w grupy posluguj<:jcej sie danym jezykiem, to okaie sie, ze istnieje wiele 
wykluczaj<:jcych sie sposob6w dokonania tego przypisania, czyli przeklad6w 
wi<:jz<:jcych ze slowami coraz to inne korelaty znaczeniowe. I co wiecej: podobn<:j 
procedure mozna zastosowac w odniesieniu do naszego wlasnego jezyka. Taki 
rezultat pozwala na prawomocne wysuniecie tezy 0 niezdeterminowaniu czy 
nieokreslonosci znaczen element6w jezyka i ich przedmiotowego odniesienia 
(referencji). Ale jesli tak, twierdzi Priest, to mamy do czynienia z kolejnq 
sprzecznosciq zwiqzan<:j z granicami wyrazalnoSci. leSli bowiem twierdzenia 
QUine'a S<:j prawdziwe, to niezdeterminowanie dotyczy w rownym stopniu 
wyraiaj"cych je wypowiedzi co wszelkich innych. Z jednej wiec strony 
twierdzenia Quine'a, w swietle jego wlasnej doktryny, nie mog<:j miec zdeter
minowanego, jasno okreslonego sensu , lecz z drugiej strony z pewnosci q taki 
sens maj<:j, bo raczej nie mamy k!opot6w ze zrozumieniem tego, co Quine chce 
nam zakomunikowac. Jak powszechnie wiadomo, w drugiej fazie rozwoju 
pogl<:jd6w Wittgenstein skrytykowal i zarzucil swoje pierwotne stanowisko, 
proponuj"c ujecie jezyka jako zespolu gier jezykowych. w kt6rych znaczenie 
poszczeg61nych element6w okreslone jest przez ich uzycie. Co jednak z kolei 
okresla lub determinuje owo uzycie? Odpowiedi, ie przyjete reguly, nie 
prowadzi nas zbyt daleko, gdyz - jak pokazuje Wittgenstein - nie potrafimy 
jasno odr6inic jednej reguly od drugiej ani tei powiedziec, na podstawie 
dotychczasowych przypadk6w jej stosowania, jak bedzie wygl<:jdala jej aplikacja 
do kolejnych przypadk6w. Wszelako taka perspektywa, zwraca uwage Priest, 
sprawia, ze przy konsekwentnym zaloieniu samozwrotnosci sceptycznego uje
cia regul, stanowiska tego nie da sie jednoznacznie wyrazic w iadnym jezyku. 
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Ale przeciei Wittgenstein skutecznie nam je komunikuje w jakim~ jvzyku. Tak 
wive mamy do czynienia z kolejnll sprzecznoscill ZWillZanll z wyraianiem tego, 
co ma bye niewyraialne. Podobne sprzecznosci tkwill w dekonstrukcjonistycz
nej koncepcji jvzyka Jacques ' a Derridy, wyrastajllcej z tradycji francuskiego 
strukturalizmu. PodchodzllC w "barbarzynsko" pro sty sposob do pretensjonalnie 
zawilych sformulowan tego aUlora, moina sedno jego pogllldow wyrazic 
nastvpujllCO: znaczenia nie determinuje ani jego rzekomo bezposredni korelat 
semantyczny (tzw. metafizyczna obecno~c), ani jego opozycja. Zrodlem znacze
nia jest raczej szczegolnego rodzaj u cal a struktura, okreslana w pismach Derridy 
za pomocll neologizmu "r6inia", kt6ra sama nie jest wyraialna, lecz jest jakos 
" wyczuwalna" w procesie dekonstrukcji wszystkich wyraien jvzykowych. Ale 
odkiadajllc te metafory na bok, Derrida w koncu tak czy inaczej wyraia to, 
czego w swietle jego stanowiska wyrazic siv nie da. Zdaniem Priesta, przed
stawiona przez niego analiza wspolczesnych wybranych ujvc jvzyka da siv 
uog61nic na wszystkie standardowe filozoficzne teorie jvzyka. 

W uwagach zamykajqcych ksiqikv autor zwraca jeszcze raz uwagv na 
nieuchronnosc, z jakq rozmaite sprzecznoki pojawiq siv w momencie do
chodzenia do granic mysli. Sprzecznosci te zachowujq siv wrvez jak powietrze 
w czvsciowo nadmuchanym balonie - usuniete z jednego miejsca przemiesz
czajq siv winne. Moina zatem mowic 0 "prawie zachowania sprzecznoki". 
Co wi veej , najlepszym wyjasnieniem obowiqzywania tego prawa jest to, ie 
"sprzecznosc tkwi w samej naturze badanego przedmiotu" (s. 249-250) . Nie 
pozostaje wobec tego nic innego, jak odwaine uznanie owego faktu . 

Czy jednak rzeczywiScie musimy zgodzic siv z tym przesianiem ksiqiki') 
Niewqtpliwie trudno byioby zakwestionowac uparte powracanie sprzecznosci, 
o kt6rych pisze Priest. Trudno byloby tei odm6wic jakiejkolwiek mocy 
wyjaSniajllcej stwierdzeniu, ie jest tak z uwagi na kontradyktorycznq naturv 
samej rzeczywistosci. Ale warto, jak zawsze w tego rodzaju przypadkach, 
zapytac, jaka jest cena przyjvcia owego wyjasnienia. Jak siv wydaje, wchodzi 
ono w konflikt - przynajmniej do pewnego stopnia - z dezyderatem prostoty, 
kt6rego przestrzeganie, jak potwierdzajq to dzieje nauki, jest zwykle bardzo 
owocne. Jesli bowiem wykluczymy moiliwosc istnienia prawdziwych sprzecz
nosci , racjonalna reakcja na ich pojawienie siv w teorii jest tylko jedna: naleiy 
odrzucic lub zrewidowae teoriv. Przy akceptacji dialetheicznego podej~cia 

Priesta musimy natorniast wpierw rozstrzygnqc, czy Sq to sprzecznoSci rzeczywis
te i nieusuwalne, wyplywajqce z natury samego prledmiotu, czy tei tylko pozorne 
i usuwalne, zwillZane z niedoskonalosciq naszego poznania. Co wivcej, ksiqika 
nie dostarcza nam zbyt wielu wskazowek co do tego, jakie miaioby bye tu 
kryterium rozstrzygania. Powiedzenie, ie prawdziwymi sprzecznosciami Sq te , 
kt6re pojawiajq sie na obrzeiach czy granicach mysli, nie jest tu, pomi
mo swej obrazowoSci, specjalnie pomocne. Uparte powracanie sprzecznoSci 
trudno tei uznac za kryterium jej prawdziwoSci, tym bardziej, ie wiele z nich nie 
ma nic wsp6lnego nawet z luzno i metaforycznie rozumianyrni granicami mySli . 

W kilku miejscach ksiqiki Priest wspomina 0 moiliwosci konkurencyjnego 
wyjasnienia upartego powracania sprzecznosci . Polega ono na przyznaniu, ie 
w naturze ludzkiej zakorzeniona jest tendencja do dalekosieinego uog6Jniania 
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ezy totalizaeji, kt6ra sprowadza si~ do wyglaszania twierdzen 0 wszystkim , 
ezyli totalnosei; faktyeznie jednak taka total nose lub totalnosei okreslonyeh 
rodzaj6w po prostu nie istniej'l; st'ld tez wiklamy sie w sprzeeznosei . Priest 
odrzuea jednak kategoryeznie takie wyjasnienie, poniewaz r6zne jego sfor
mulowania r6wniez wiklaj'l si~ w sprzeeznoSci. Zdaje si~ on jednak pomijae 
jeszeze jed no wyjasnienie, kt6re ani nie stwierdza, ani nie zaprzecza, ze 
total nose istnieje (a st'ld nie wikla si~ w sprzeeznosei zwi'lzane z takim 
stwierdzaniem ezy zaprzeezaniem), leez po prostu wskazuje na nasze ogranieze
nia poznaweze, b~d'lee niezym innym jak tylko konsekwenej'l przywolanej na 
poez'ltku reeenzji tezy 0 skonezonoSci ludzkiego istnienia. Zwazywszy na fakt, 
ze takie agnostyezne rozwi'lzanie harmonizuje zar6wno z perspektyw'l teistyez
n'l (w kt6rej doskonalose i nieskonczonose Soga zestawia si~ z niedoskonaloSci'l. 
i skonezonoseiq ezlowieka), jak i ateistyezno--naturalistyezn'l (gdzie ezlowiek 
jest po prostu jednym z element6w laneueha ewolueyjnego, obdarzonym 
ograniezon'l. gatunkowo perspektyw'l poznawez'l), b~dzie ono z pewnoSci q 
najpot~zniejszym konkurentem heroieznego stanowiska dialetheieznego i bez 
jego skuteeznego odpareia dialetheizm nie moze raezej liezyc na szersz'l. 
akeeptaej~. Ale ehoeiaz ksi'lzk~ Priesta zamyka sie z odezueiem, ze uezynienie 
tego stanowiska pnekonuj'leym - 0 ile jest to w og61e mozliwe - wymaga 
jeszeze wiele wysilku, to odezueie owo nie jest w stanie zatrzec uznania dla 
wyrafinowania logieznego, erudyeji historyeznej i zwiezloki jej autora. 

Tadeusz Szubka 

TADEUSZ SZUBKA, ur. 1958, dr filozofii, adiunkt w Zakladzie Logiki i Teorii 
Poznania KUL. 

., 
JAK WYDOBYC SIE 


Z DEPRESJI 


Sue Atkinson, JAK WYDOBYC SI~ Z DEPRESJI, 

Hum. J6zef Radzicki 


PWN, Warszawa 1995 , SS. 213 

Kiedy ksi'lzka ta wpadla mi w reee, pomyslalam, ze warto nadac jej, na ile 
to mozliwe, rozglos. Po to, zeby mogla dotrzee do wi~kszej grupy ludzi , do 
"eierpiqcych , smutnych i przygnebionyeh", kt6rzy "nie maj'l sily alba nawet 
mysl'lo samob6jstwie", do ich rodzin i przyjaei61, oraz do tyeh, kt6rzy jeszcze 
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nawet nie przypuszczajq, ze kiedys sami doznajq, czym jest "niewqtpliwie 
najprzykrzejsze doswiadczenie znane czlowiekowi ", czyli depresja. 

Autorka - osoba wieke wiarygodna, poniewai. sama przez dlugi czas 
borykala si~ z chorobq - pisze w spos6b prosty i bezposredni 0 mechanizmach 
powstawania depresji, jej obj awach i - przede wszystkim - 0 wypracowanych 
przez siebie sposobach radzenia sobie z koszmarem , kiedy to swiatlo dzienne 
porai.a oczy, zapachy natury stajq si~ zapachami rozkladu i smierci, kazda 
decyzja wymaga nieslychanego wysilku , przestrzen sie zamyka i sila grawitacji 
staje si~ tak wielka, ze miazdzy nasze jestestwo, a krew zastyga w zylach; kiedy 
to terainiejszose staje si~ wiecznosci q... 

Wydaje sie, ze najtrudniejsze w melancholii (poza wytrzymaniem b6lu, na 
kt6rego opisanie zawsze brakuje sl6w) jest zdanie sobie sprawy, iz nie trwa ona 
wiecznie. A to "zdanie sobie sprawy" znaczy w tej sytuacji - nieufnosc wobec 
uczuc (nie jest przypadkiem, ze w melancholi~ popadajq na og61 osoby 
wrazliwe i uczuciowe). Uleglose uczuciom spycha nas bowiem w coraz gl~bsze 
rejony depresji, a kiedy mimo wszystko uda nam sie odbie od dna, grozi nam 
- jak pisze Atkinson - samob6jstwem: energi~, ktorq uruchomilismy w sobie, 
mozemy , chocby dlatego, ze slonce zaszlo wlasnie za chmur~, obr6cie przeciw 
sobie. Przywolam w tym miejscu poet~, Vladimira Holana, kt6ry w odzie do 
zycia powiada: "tak, zycie, ty, 0 zycie, kt6remu nie klami~, 1 jdli naprawd~ 
m6wi~, ze kocham ... 1 lecz zycie, w kt6rym r6wniez naprawde czuj~ , 1 ze 
samob6jca jest zbyt szczery, 1 by mogl si~ Slac poetq... " 

Z punktu widzenia doswiadczeni a depresji nalezy zaprotestowac przeciwko 
cz~sto spotykanemu postrzeganiu samob6jstwa w kategoriach tchorzostwa i 00
wagi. Samounicestwienie nie ma nic wsp61nego ani z jednym, ani z drugim, na 
pewno natomiast jest zwiqzane z b61em psychicznym tak wielkim , ze czlowiek 
nie jest w stanie dluzej go znosie. Bylabym r6wniez bardzo ostrozna w poleca
niu nast~pujqcej recepty wyjscia z dramatycznej sytuacji: "Jdli czlowiek, kl6ry 
stracil w wypadku nog~, zaczyna w tydzien pozniej uczye si~ j~zyk6w obcych , 
jest wysoce prawdopOOobne, ze za miesiqc skutecznie popelni samob6jstwo. 
Ten, kto zaczyna od pr6by samob6jczej, zazwyczaj powraca do r6wnowagi 
i radzi sobie z kalectwem, on bowiem naprawd~ zobaczyl rzeczywisty stan 
rzeczy, gdy tamten nie dopuscil go do swiadomoSci" (Teresa Walas, Kultura 
polska po komunizmie, "Kultura", nr 7/8, 1996) . Bye moze. Bye moze 
w przypadku, gdy niedoszly samob6jca byl osob<\, ktorej uczucie choeby 
Weltschmerzu nie bylo za dobrze znane. Ponadto pr6ba samobojcza nie jest 
jednak tym samym co skuteczne samob6jstwo; nie tylko, gdy chodzi 0 nast~p

stwa. Pr6ba, kt6rej nierzadko z gory za/ozona nieskutecznose jest mniej lub 
bardziej uswiadomiona, to wolanie 0 ratunek, a nie smierc w milczeniu , bez 
jakiejkolwiek pros by skierowanej do nas . To jeszcze nadzieja. Z drugiej strony 
jednakze, jdli cierpienie, kt6re nie rna wiele wspolnego z "zobaczeniem 
rzeczywistego stanu rzeczy", moze osiqgae takie nat~zenie , i.e czlowiek posuwa 
si~ do pr6by samob6jczej, mozemy bye na og6l pewni , ze w koncu unicestwi 
si~ on skutecznie. B61 psychiczny bowiem, jak wyrafinowany morderca, 00
czuwa przymus powrotu na miejsce zbrodni. 

Wracajqc do opisu depresji: "Z poczqtku moze to bye tylko podst~pnie 
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zakradajqcy sie smutek i ospalosc. W lagodnej depresji moiemy nie doswiad
czac niczego wiecej. Istnieje jednak wiele poziom6w depresji - od tego 
nieokreSlonego zlego samopoczucia do skrajnych objaw6w, takich jak slyszenie 
glos6w, halucynacje i mysli samob6jcze, kt6re czasem towarzysz& najglebszej 
depresji. Jest tei wiele innych objaw6w, do kt6rych nalei&: drailiwosc, wyco
fywanie sie, krzyk, gniew, utrata lub przyrost wagi, brak koncentracji, gwaltow
ne zmiany nastroju , nadmierna wrailiwosc na krytyke, poczucie winy, poczucie 
beznadziejnosci , wybuchy placzu, poczucie nieudolnosci, zmieniony rozklad 
snu - albo budzenie sie bardzo wczesnie, albo niemoinosc usniecia, brak 
zainteresowania jedzeniem - lub przejadanie sie jako rodzaj pociechy, niepoha
mowane uczucie zupelnej rozpaczy. Wydaje sie, ie robienie czegokolwiek nie 
rna sensu, a sprawy, kt6re dawniej pobudzaly nas do dziaJania, takie jak 
gotowanie [autorka naleiy do angielskiej kJasy sredniej i gotowanie nie jest dla 
niej przykrym »drugim etatem w domu « - przyp. m6j], uprawianie ogrodu czy 
dzialki, ulubione hobby , chodzenie do kina, seks, muzyka czy cokolwiek 
innego, teraz nas nie interesuj&. Ta zmiana stylu iycia jest czesto najwyrainiej
szym wskainikiem depresji. Moiesz miec niewiele innych objaw6w, ale w glebi 
duszy wiesz, ie cos tu jest nie w porz&dku . To jest depresja." " Sty I iycia" 
zaczyna ci sie kojarzyc ze styJem iucia, takie mysli Stanislawa Leca, jak 
"Wszystko przemija, nawet najdluisza imija", czy "Kiedy myslisz, ie jestes na 
dnie, zawsze jeszcze uslyszysz pukanie od spodu" przestaj& cie rozweselac.. 
Prosze nie s&dzic, ie iartuje tutaj z depresji - poczucie humoru i umiejetnosc 
zdystansowania sie do swoich emocji S& bardzo pomocne w mozolnej i upor
czywej walce 0 utrzymanie sie na energetycznej powierzchni. Sue Atkinson 
zdaje sie znac na iartach, skoro na przyklad, obok zlotych maksym Dostojew
skiego na temat szczescia, z mysli Aldousa Huxleya wybiera i cytuje na
stepujaca: "Szczescie jest podobne do koksu - jest czyms, co uzyskuje sie jako 
produkt uboczny w procesie wytwarzania czegos innego." 

Ksi&zka rna forme poradnika. Autorka prowadzi czytelnika po siedmiu 
rozdzialach, z kt6rych kaidy zawiera podrozdzialy, te zas, w razie potrzeby , 
ujete S& w punkty i podpunkty. Tytuly rozdzial6w i podrozdzial6w Sq starannie 
dobrane, czcionka dopasowana, wytluszczone jest to, co czytelnik przede 
wszystkim winien zapamietac. Wszystko jest okraszone licznymi i ciekawymi 
cytatami, najczeSciej uiytymi jako motto podrozdzial6w. Jednym slowem 
widzimy tu niemalze podrecznikowy porz&dek, co w ksi&zce typu Jak... 
powinno cieszyc. A jednak ... Wyobraimy sobie, ze kt6regos dnia zsuwamy sie 
nieco nizej nii zazwyczaj na naszej - nazwijmy to - "pochylej energetycznej". 
I c6i wtedy widzimy? Gladki, zamkniety w sobie, 0 wyslizganej powierzchni, 
uladzony, idiotycznie optymistyczny porz&dek. Porz&dek ten w zderzeniu 
z naszym dezintegracyjnym chaosem stwarza zbyt dUiy i bolesny dysonans. 
Myslimy z obrzydzeniem: "M6j Boze, c6i za hurra-optymistyczna ksi&zka 
kucharska." A ponadto: "Jak moina bylo dac podrozdzialom takie na przyklad 
tytuly: B~dziesz si{! z lego cieszyc ? czy Term w goryl? Cieszyc? W g6ry? Kiedy 
przeciez: "miedzy martwymi wyspami sl6w / plywaj& iywe ryby milczenia / 
wieksza ryba pOiera mniejszq / staje sie coraz wieksza / ryba wypiera wode 
/ woda zatapia wyspy ... " 
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Zatem jeW melancholia nie jest nam obca, ksietik~ t~ moiemy sobie 
poczytae wtedy, kiedy jestdmy w stosunkowo dobrej formie. Po to, ieby 
zobaczye, jak nasza " siostra w cierpieniu" radzi sobie z trudem istnienia, po to , 
by wzbogacic wtasne doswiadczenia, bo i my prleciei tei jui rnamy swoje 
wypracowane metody, po to , by czujetC emocjonalnet wi~i z autorka wiedziec, 
ie nie jestdmy samotni ... Przede wszystkim jednak ksiatk~ t~ powinni prze
czytae "poczettkujacy melancholicy" oraz te osoby, w otoczeniu kt6rych iyja 
chorzy na depresj~ . W ten spos6b, uczac siC rozumienia, b~dzie moina chorym 
pom6c lub przynajmniej nie szkodzie. Ludzi , kt6rzy sa znakomici w spychaniu 
cierpiacego w jeszcze wi~kszy b61, Atkinson bardzo celnie nazwala "Brygada 
Wei-si~-w-GarsC". Pisze 0 niej: "WiCkszosci z nich trudno nie zauwazyc, 
poniewai na og61 sa dose wymowni, lecz niekt6rzy Set trudniejsi do wykrycia. 
Z poczettku moget bye przyjaini i iyczliwi, lecz p6:i.niej , kiedy najmniej sic tego 
spodziewasz, zabierajet si~ za napominanie ci~, iebys »wzietl (wzi~la) si~ 

w garse«. (Zeby to bylo takie proste!)." I dalej: "Strzei sic tych, kt6rzy m6wiet, 
ie nigdy nie mieli depresji. ( ... ) W gruncie neczy jest to tylko skomplikowany 
spos6b powiadamiania ci~, ie oni maja gorzej nii ty, a poniewai nie wpadli 
w depresj~, ty tez nie powinienes(nas), a wi~c wei si~ w garse. Ludzie ci Set dla 
twojego wydobywania si~ z depresji i twojego dobrego samopoczucia tym, 
czym jest duia lawina dla wspinajetcych si~ po urwisku. Musisz ich unikac lub 
ukrye swoje emocje i lagodnie ich uciszye, a potem szybko zniknetc. ( ... ) SC! inni 
ludzie, kt6rzy majetc dobre intencje m6wiet ci, ie kiedy za dzi esi~e lat spojrzysz 
wstecz na to wszystko, b~dziesz si~ z tego cieszyl(a) . Bye moze oni sami 
przeszli przez cieri tej doliny smierci. Betdi bardzo ostroiny(a) . Najlepsza 
taktyka to naklonienie ich, ieby opowiedzieli 0 tym . Sluchajetc takich ludzi, 
podobnie jak starszych i doswiadczonych milosnik6w wspinaczki , mozesz 
dowiedziee si~ duio 0 tym, co ich pogretzylo w depresji i w jaki spos6b 
wydobyli si~ z niej. Jesli te informacje Set przydatne, zapisz dlaczego. Nast!;pnie 
wykorzystaj je, aby pom6c komus innemu. ( ... ) Pewnego dnia ktos wycictgnie 
do ciebie r~k~, tebys mu pom6gl. Pomaganie innym jest jedynym sposobem, 
w jaki mogtam nadae sens pieklu depresji, poniewai jest to podobne do radzenia 
sobie z utratet kogos bliskiego. " 

Trud wydobywania si~ z depresji mozna por6wnae do wyci ctgania siebie 
samego za wlosy z "czarnej dziury", w kt6ret z takich czy innych powod6w si~ 
wpadlo. Co dziwniejsze, to si~ udaje, 0 ile udaje siC nam zachowae (odzyskac) 
chociaiby iskierk~ nadziei. W podtrzymywaniu plomyczka tej iskierki pomaga
Iy Atkinson nie tylko stale kontakty z dobrymi terapeutami, zrozumienie 
rodziny, medytacja i modlitwa, ale i przynaleinose do grupy wzajemnego 
wsparcia (grupy te Set prowadzone przez Brytyjskie Stowarzyszenie Os6b 
Cierpietcych na Depresj~), czynny na terenie calego kraju przez calC! dob~ 
telefon "Samarytan", czyli os6b, kt6re podj~ly si~ w ramach niesienia innym 
pomocy zawsze cierpietcego wysluchae (nigdy oceniac), swiadomose iywej 
wi~zi z innymi - poprzez lektur~ czy list do czasopisma "A Single Step", 
wydawanego przez wspomniane Stowarzyszenie. 

Co rna pocZetC polski chory? Adresy nielicznych osrodk6w prowadzetcych 
psychoterapi~ na terenie kraju wydawca polski doletczyl na koncu ksiaiki. Lista 
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ta jest zatrwataj'leo kr6tka, zwlaszeza kiedy lawinowo narasta liezba os6b 
z zaburzeniami psyehieznymi. A niekt6re przyezyny tyeh zaburzen S'l u nas nie 
do usunieeia, jak na przyklad eiasnota mieszkaniowa ezy zwykla bieda. 

Sue Atkinson zwr6eila moj'l uwage nie tylko swoj'l dzielnoSci'l (wykrzesala 
w sobie sily na napisanie poradnika dla innyeh ehoryeh), ale i tym, it ehoe 
niejednokrotnie podkre~la si Ine znaczenie terapeutyezne modlitwy i wiary 
w Boga, jest r6wnoeze~nie daleka od religijnego zacietrzewienia. W miejsee 
modlitwy proponuje na przyklad medytaeje. Przytacza r6wniei slowa psychiatry 
Robina Skynnera: " Kaidy, kto s'ldzi , ie jest w jakH spos6b wl'lczony w sen
sowny kosmiezny system, uzyskuje wskutek tego wieksz'l r6wnowage i stabil
no~e psyehiczn'l - bez wzgledu na to, czy wierzy, czy nie, ie system ten 
obejmuje jakq~ podobn'l do Boga postae przy pulpicie sterowniczym. A mn6st
wo ludzi rna to dobroczynne poczucie, ie S'l wl'lczeni w cos wiekszego, nawet 
jesli nie S& religijni w sensie »regularnego uezeszezania do koSciGta«." 

A je~Ji i to "dobroczynne poczucie" jest w nas zbyt w'ltle, zawsze moiemy 
poszukac w sobie tego, co jest w nas najlepsze, i te ezese swojej osoby rozwijae 
w aktach tworzenia. Chociaiby cwo nadawanie wyiszego porz'ldku skrawkowi 
materii ezy garSci slow wyszarpnietyeh z bezksztahu mialo bye "tylko" szyeiem 
buta na miare naszych marzen. "Blogoslawiony trud / Z kt6rego tw6rezej mocy 
/ Powstaje taki but ... " 

Mira Kus 

MIRA KUS, poetka, ukonczyla fizyk~ w UJ, opr6cz tekst6w poetyckich publikowa/a 
wiersze dla dzieci i teksty satyryczne, wsp61pracowala z III programem Polskiego 
Radia. Wydala tomiki: Gdzie jest ta oaza (1981), Natura daje mi tajemne znaki 
(1988), Rajski pejzai (1995). 

" BEKSINSKI - ZA CZY PRZECIW? 


RECENZJA OSOBIST A 

Jdli jestem mieszaninq pierog6w i marcepanu, jesli jestem tUlli frutti, 
to niech:i:e do cholery odzwierciedli sie to w moich obrazach' 

Zdzislaw Beksinski - z listu do 1. Markiewicza 

Jesli ktos nie zauwa:i:a cudzyslowu, to slraszne' 
Zdzislaw Beksinski w wywiadzie 

Gdyby range wydarzen kulturalnych odmierzac "wskainikiem frekwencji", 
w dziedzinie wystaw plastycznych za niew&tpliwy przeb6j sezonu uznae by 
naleialo wystawe malarstwa Zdzislawa Beksinskiego, kt6ra przez ostatnie pol 
roku krqiyla po kraju pokazywana kolejno: w Lodzi (Osrodek Propagandy 
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Sztuki. IX-X 95). Krakowie (MCK. XI-XII 95), Katowicach (BWA, J-JI 96) 
i Gdansku (Palac Opatow, III-IV 96). Ekspozycjc nawiedzaly tlumy. w prasie 
ukazaly sic Hczne recenzje i artykuly, po raz kolejny - w spos6b retoryczny 
i kategoryczny - formulujqce kwestic: "Beksinski - za czy przeciw?" 

Stawiajqc takie sobie to pytanie, od razu na wstcpie chcc zadeklarowae, ie 
jestem p r z e c i w. I to zdecydowanie. Przyznae sic do tego w miejscu, gdzie 
o sztuce stale pisuje Tadeusz Nyczek - wierny propagator Beksinskiego - to 
narazie sic na zarzut ulegania snobistycznym grymasom i stereotypom; w recen
zji z krakowskiej wystawy arty sty Nyczek pisze z przekqsem 0 "pokrzywia
niach" krytyk6w i "modzie na kopanie Beksinskiego". Kopae nikogo nie 
zamierzam. pogrymasic troche muszc. 

Casus "Beksinski" budzi uczucia ekstremalne i skrajne - od ekstatycznego 
zachwytu do dreszczu obrzydzenia, od podejrzenia 0 geniusz do oskarienia 
o kicz. Wystarczy postudiowae wystawowq " ksiCge wpis6w" - lecz takie 
prasowe recenzje. Okaie siC wtedy. ie opinia 0 gremialnym wstrccie krytyk6w 
do tej sztuki jest nieprawdziwa. 0 Beksinskim z atencjq pisalo wielu powainych 
autorow, i to nie tylko na poczqtku jego kariery, kiedy - co do tego niemal 
wszyscy Sq zgodni - jego tw6rczose przewyiszala jakosciq i odrebnosciq wizji 
obecnq produkcje artystycznq. Zachwycal sic nim sp. Janusz Bogucki . po
dziwiali Henryk Waniek, J6zef Opalski i Ignacy Witz. a nawet zelotka abstrakcji 
geometrycznej Boiena Kowalska. Wsr6d entuzjast6w Beksinskiego Sq - co 
mniej dziwi - Roman Polanski i Jerzy Skolimowski. sw6j wiersz - co dziwi 
duio bardziej - zadedykowal mu takie mistrz poetyckiej zwiezlosci i ascezy 
Ryszard Krynicki. Gdy w 1975 roku ArCA (Miedzynarodowe Stowarzyszenie 
Krytyk6w Sztuki) rozpisala wsr6d polskich krytyk6w artkiete ,,30 arcydziel 
w XXX-leciu PRL", nazwisko Beksinskiego znalazl0 sic w "rankingu" na 
pierwszym miejscu! GI6wnie za zaslugq Wojciecha Skrodzkiego, kt6rego 
propozycja zawierala 29 dzie1 Beksinskiego na 30 moiliwych, jednak wsr6d 
innych "typujqcych" tego artyste byl nawet profesor Jacek Wozniakowski! II 

Jest oczywiscie swietq prawdq, ie wsr6d wielu wymagajqcych znawc6w 
sztuki tworczosc ta budzi niechcc, a nawet niesmak ; niekt6rzy wsp61czeSni 
krytycy i "galernicy" kwalifikujq dzialalnosc Beksinskiego w og61e jako 
"zjawisko pozaartystyczne" - co wydaje sie przesad'l. Mysle, ze samym 
fenomenem swojej popularnosci Beksinski zasluiyl na chwile refleksji i kl6tni . 

Pr6buje wiec zapomniee 0 wszystkich kontrowersjach i nieporozumieniach. 
chC<\c uczciwie nazwac pierwsze uczucia, jakie budzi we mnie ta wizja. 
Skupiam sie, i .. . nie znajduje nic. po prostu nic . Obojetnok Nigdy nie bralam 
udzialu w sporach 0 Beksinskiego, bo zawsze smiertelnie mnie nudzil. Wszyst
kie te pieczolowicie odmalowywane halucynacje i makabreski wydawaly sie sie 
sztuczne i udawane. Wlasciwie nie dziwie sie, ie wlasnie Tadeusz Nyczek 
znalaz.1 upodobanie w tych groteskowych niesamowitosciach; tak bardzo Sq 
teatralne, a nawet operowe - jeSli patos i manierycznosc Sq w wiekszym stopniu 
przymiotem sceny operowej nii dramatycznej. 

Wszystko jest tu odgrywane i "na niby": udawana scenografia . umowne 
rekwizyty. pozorowane emocje. Artysta uparcie powtarza w wywiadach: "inte
resuje mnie tylko forma", "znaczenie jest dla mnie bez znaczenia". Cht;tnie mu 
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wierze. Tylko ie dla mnie to jest wlasnie zarzut. Bo choe tak wiele tu widae 
- nic tu naprawde nie mao Zadnej narzucajacej sie prawdy , niczego, co tw6rca 
chcialby mi przekazae. Nyczek pisal kiedys. ie sztuka Beksinskiego to "bardzo 
osobisty, intymny pamietnik zmagania sie prywatnego czlowieka z lekami. 
tesknotami i obsesjami". Tylko ie ja nie widze tu iadnych zmagan , iadnych 
lek6w. a przede wszystkim zadnych intymnosci. Nic nie jest jego, wiec nic nie 
moie bye moje. Iskra nie przeskakuje, bo jej nie mal 

Artysta zloSci sie, ie krytycy "rozbieraja" jego obrazy z sennikiem egipskim 
w rece, ie skojarzenia maja wulgarne i prostackie: Hiroszima, Oswiecim, 
Wietnam, Apokalipsa. W istocie - podobne interpretacje pretensjonalne sa 
i w zlym guscie, lecz choe niesluszne, to przeciei i nieprzypadkowe ... Beksinski 
tlumaczy sie, ie destrukcja jest interesujaca, a popekana sk6ra ciekawsza od 
gladkiej: "Gdy malowalem kiane - musial sie z niej tuszczye tynk; gdy 
malowalem wnetrze - musialo bye pokryte pajeczynami, a podloga zasypana 
rozmaitego rodzaju smieciem. Gladkie cialo, gladka kiana, C... ) czyste wnetrza 
byly i sa dla mnie synonimem malarskiej NUDY." Tymczasem nudne potrati 
bye wszystko - nawet gabinet tortur - je§li arsenal udrek i koszmar6w zmienia 
sie w monotonna koniugacje obsesji. 

W latach 60. i 70. poczytny tygodnik "Przekr6j " drukowal z upodobaniem 
angielskie opowiadanka - horrory, peine udawanych strach6w i onirycznych 
wizji. Ich akcja rozgrywala sie w gotyckich, kruszejacych zamczyskach, w po
rosnietych pajeczynami labiryntach , wsr6d potrzaskanych nagrobk6w na zdewa
stowanych cmentarzach. Byly wystarczajaco atrakcyjne i latwe, by cieszye sie 
duia popularnoScia. Wizje Beksinskiego to - wypisz. wymaluj - takie wlasnie 
" przekrojowe" opowiastki, substytut prawdziwych lek6w i zagroien, namiastka 
psychodramy. Beksinski sie zmienia, to prawda - ale czy sie rozwija? Jego 
pierwsze, fotograficzne prace zaskakiwaly spostrzegawczoscia i swieiokia 
ujecia ; podobaly mi sie tei wczesne, niemal abstrakcyjne reliefy i hieratyczne 
glowy - majace cos z monumentalnosci Nowosielskiego czy Panka. A potem 
jUi coraz gorzej. 

W jednym z album6w Beksinskiego zanotowano fotograficzny zapis kolej
nych etap6w malowania obrazu . PI6tno przedstawia czlowieka z psem (1990). 
Widae wyrainie, jak kompozycja majaca pierwotna spontanicznosc i odwage 
gestu, r6wnoczesnie klimat pewnej dyskrecji. niedopowiedzenia - ulega bez
litosnej petryfikacji, "destylacji". Krystalizuje sie w bezduszny, suchy, gladki, 
Jakie "niemalarski" szkielet. "C'est un developpement inutile" - powiedziano 
kiedys 0 ewolucji Pankiewicza, i zdanie to nasuwa mi sie takie przy Beksins
kim . Nawet owa legendarna "perfekcyjnosc warsztatu", mit malarskiego metier 
- wydaja mi sie przesadzone. Artysta jest pracowity i skrupulatny , lecz malo 
pomyslowy; sprawnie opanowal swoja metode, ale repertuar zabieg6w formal
nych ma w gruncie rzeczy ubogi: sprowadzony do paru zrecznych chwyt6w 
i "sposob6w". 

Przy odrobinie wysilku pr6buje zhierarchizowae moja obojetnosc - moie 
cien sympatii budza rozlegle, roziarzone pejzaie, pokryta szczatkami jalowa, 
popekana ziemia, ruiny katedr tonace w p6Imroku ... Ale sympatia blaknie, gdy 
przypomne, 0 iJe ciekawiej i wiarygodniej malowal podobne klimaty Caspar 
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David Friedrich. Takich reminiscencji i rozczarowati jest tu wiecej: Sq "bledne 
kola", "figury osiowe", "wyspy umarlych". Sq nawet "ukrzeslowienia" - jak 
biedermajerowska karykatura porazajqcej wizji Wr6blewskiego ... 

W ostatnich obrazach zabraklo scenografii, scena sie wyczysciia. zniknql 
horror vacui: gqSZCZ funeralnych gadzet6w i rupieci. Ze sniezno--mlecznej mgly 
wylaniajq sie senne fantomy , postrzepione ludzkie "ambala:ie". Jest to zmiana, 
zgoda - tylko ze ja juz artyscie nie wierze. Kolejne ujecia przypominajq 
warsztatowe "wprawki" . Kamienne glowy milczq, ich usta rozwierajq sie 
niemo. "M6wi sie, ze czlowiek szuka prawdy - zwierzal sie malarz w wywia
dzie - ale od lat wydaje mi sie, ze czlowiek wcale nie szuka prawdy, leez tylko 
m6wi nieustannie na ten tema!. Prawde to my wszyscy doskonale znamy, ale 
nie mozemy jej przyjqC, bo ona jest nie do przyjecia. My szukamy w rozpacz
liwy spos6b klamstw, kt6re by prawde nieco rozwodnily, nieeo stonowaly lub 
tez w og6le zaslonily, tak aby ukazywala nam sie jedynie w godzine smierci. 
Sztuka jest jednym z tych pieknych klamstw i chyba nie jest niczym wiecej. " 

Trudno mi sie z tym zgodzic. Sztuka nigdy nie bedzie dla mnie klamstwem, 
przynajmniej ta sztuka, kt6ra mnie obchodzi. Moze dlatego malarstwo Beksiti
skiego - cale sztuczne, udawane i wykoncypowane - jest dla mnie martwe. Nie 
oddycha. Nie budzi zadnych wzruszeti ani niepokoj6w. Nie budzi nawet agresji 
- co najwyzej wzruszenie ramion. 

Potocznie uwaza sie, ze sztuka jest pojeciem wezszym niz zjawisko "tw6r
czosci", kt6rym okreslic mozna rzemioslo, robienie na drutach, wychowywanie 
dzieei. Ostatnio zetknelam sie z odwrotnq kwalifikacjq. Sztuka to kwestia 
konwencji . Moze byc sztukq pisuar, moze i oleodruk - jezeli tylko tak sie 
um6wimy. Tw6rczokiq jest zas tylko ta czesc sztuki, kt6ra jest tw6rcza, 
zadaje pytania, daje do myslenia, wnosi cos odkrywczego, nowego - nie 
w sensie postepu, lecz odwagi wyobraini. 

Malarstwo Beksitiskiego - z calq swojq sztucznoSciq, pozornym bogactwem 
wizji i teatralnosciq konwencji - nie jest "zjawiskiem pozaartystycznym", jest 
sztukCj, ale w zaden spos6b nie jest TWORCZOSCIA. 

Krystyna Czerni 

KRYSTYNA CZERNI, ur. 1957, historyk sztuki . Wydala rozmowy z prof. Mieczys
lawem Porebskim Nie tyl/w 0 szluce (1992). 
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ARKI DUSZY I CIALA 


o TWORCZOSCI KRYSTYNY PASTERCZYK 


Co sie dzieje, kiedy Zeitgeist - duch czasu - spotyka sie z duchem miejsca 
- genius loci? Nie ulega w&tpliwosci, ie to sprzeienie moie miee charakter 
tw6rczy tylko wtedy, gdy dochodzi jeszcze jeden, posredniczqcy czynnik: 
indywidualnose artysty . Moina tei zapytac: czy genius loci jest czyms danym, 
zastanym? Czy nie jest tak, ie to artysta - naznaczaj&c miejsce swoj& obecno§
ci& - decyduje 0 jego wyj&tkowym charakterze? W mysl sentencji : "Rzym jest 
tam, gdzie ja jestem"? 

* * * 
Wielu artyst6w debiutuj&cych w latach 80. i 90. podkresla znaczenie 

m i e j sea - stalego, wybranego, kreowanego. Wydaje sie to reakcjq na przy
spieszenie naszych czas6w, agresywnose mass-medi6w. Tadeusz Kantor nazwal 
te opresyjne wobec sztuki zjawiska "omnipotentn& komunikacj&". W XII Leke)i 
Mediolariskie), uznanej za manifest kofica XX wieku, przestrzegal: 

I jUi nie ma iadnych tajemnic 

i nielOanych kontynent6w, ni z a u I k 6 w, 

wszystko z u ltra-s z y b k 0 sci q z 0 s t a j e 

zakodowane i zakomunikowane 

przez linie telefoniczne, 

przez fale eteru, 

przez aparaty najbardziej sofistyczne, 

w tym samym czasie i we wszystkich zak&tkach §wiata 

scieraj&c wszelkie r6inice. 


Myslo m i ej s c u oznacza zatem ch~c zatrzymania sie, zadomowienia, ocalenia 
wyobrazni . 

Do tych artyst6w, kt6rzy odmawiaj& udziaru w "wielkiej produkcji" i "ko
mersie " sztuki, naleiy 35-letnia rzezbiarka Krystyna Pasterczyk . Ktos powie, 
ie nic w tym dziwnego - tworzy ona przeciei na prowincji . Co jednak oznacza 
slowo "prowincja" w swiecie przekszta!conym w "globalnq wioske"? Krystyna 
Pasterczyk lOa oczywiscie mankamenty zwi&zane z oddaleniem od wiekszych 
centr6w artystycznych (w kraju bez rzeczywistego mecenatu ma to swoje 
znaczenie). Ma jednak to szczeScie, ie mieszka i pracuje w miekie szczeg61
nym - 0 5wietnej przeszloki, na pograniczu kilku kultur, prawdziwie §rodkowo
europejskim. Cieszyn - bo 0 nim mowa - moina by por6wnae do wloskiej 
republiki. Ma on swoje tradycje autonomii, ma pieknie poloiony uniwersytet 
i szkole artystyclO&. ma swoich poet6w - z Kronholdem i Machejem na czele, 
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ma swoje gal erie sztuki, z najciekawszll galeriq "Miejsce" , ma sw6j festiwal 
muzyki dawnej . Znane mi Sll liczne oddolne inicjatywy kulturalne swiadczllce 
o nieklamanej atmosferze kreatywnosci. Cieszyn ma z pewnoScill sw6j genius 
loci - sw6j zmysl prowincji i sw6j uniwersalizm. 

Pierwsza dojrzala praca Krystyny Pasterczyk byla scisle zwillzana z duchem 
tego miejsca. Artystka "zaopiekowala sie" porzuconll, sczernialll plytll starego 
nagrobka. Po jego dlugotrwalym oczyszczaniu i prawdziwie kobiecym pieleg
nowaniu ukazala sie biel marmuru i zatarte przez czas nazwisko: Anton Frisa. 
Jui ta praca z 1986 pokazala stosunek Krystyny Pasterczyk do materialu 
rzezbiarskiego: pieczolowity i wrailiwy. Obca jej jest wlasciwa tradycyjnej 
rzezbie metoda wydobywania ksztaltu z surowej bryly. Nie chce drewnu czy 
kamieniowi nic narzucac. "Opiekuje sie" znalezionymi kamieniami, pozys
kanymi od kamieniarza odpryskami, odpadami wiekszych caloki. I nastepnie 
wczuwajllc sie, wmyslaj'IC sie w ich ksztalt, tworzy Pomniki. Widziane na 
fotografii wydajll sie monumentalne, ich patetyczny charakter podkrdlajll 
wyryte w kamieniu napisy: MNEMO, SEIN, ZEIT. W rzeczywistosci zas dadzll 
sie schowac do damskiej torebki. Czy jest to feministyczny zart z " meskich" 
monument6w doczesnej chwaly? 

Dyskretna sztuka Krystyny Pasterczyk nie rna i nie chce miec nic wsp61nego 
z ideologiq, jakll jest feminizm. Jak pisze: "Sztuki chyba to nie obchodzi, czy 
robilljll mezczyzni czy kobiety. Nie s&dze, ieby r6znica plci artySl6w decydowala 
o jakosci sztuki." JednoczeSnie jest dla niej oczywiste, ie dziela, kt6re tworzy, 
powinny m6wic 0 niej samej. Nie zamierza ukrywac tego, ie jest kobietll - jak 
to czynily wielokrotnie artystki z pokolenia naszych prababek, z determinacjll 
wdzierajllce sie w zastrzeionq dla meiczyzn sfere tw6rczoki. Uwaza, ii wlasne 
doznania i obserwacje - taki.e te zwillzane z odczuciem swojej plci - SCI jedynll 
mozliwoscill jej sztuki, gwarantem jej autonomii i autentycznosci . 

Tw6rczosc Krystyny Pasterczyk nie jest zwillzana z iadnll gruPll, z iadnym 
programem - wpisuje sie w bardzo og61ny nurt "mitologii indywidualnych " . 
Jak podaje Piotr Krakowski, pojecie to zostalo przywolane po raz pierwszy 
podczas Documenla 5 w Cassel (1972) przez generalnego sekretarza lej 
swiatowej wystawy, Haralda Szeemanna: " Kr6tko m6willc chodzilo 0 to, aby 
pokazac artyste jako wyraziciela swoich prywatnych doznan, osobistej »religii «, 
opartej na przeiyciach , na wlasnych doswiadczeniach zyciowych." 

Jak wiemy z rozwoju sztuki w ciqgu ostatnich trzech dekad , ta postawa 
skrajnego indywidualizmu wielokrotnie prowadzila do emocjonalnej egzageracji 
i braku dystansu do wlasnego ciala. Jesli artystaJartystka chce m6wic 0 do
znaniach wlasnego wnetrza poprzez epatowanie widza swoimi wydzielinami 
(szczeg61nie czesto mamy z tym do czynienia w nurci e body-art) - to widz 
najczeSciej odwraca sie od tego z obojetnosciCl lub obrzydzeniem. Ta trywialna 
naocznosc, ulatwiana przez nowoczesne techniki wizualne, zabija sztuke, kt6rej 
przeznaczeniem jest - chetnie przyjme zarzut anachronizmu - piekno i dobro. 
Simone Weil m6wila, ii warunkiem piekna jest dystans - a wiec opanowanie, 
zrozumienie, miara. Wszystkie te cechy znajduje w tw6rczoki Krystyny 
Pasterczyk. Tworzy ona piekne przedmioty, poprzez kt6re uniwersalizuje swojll 
prywatnosc. M6willc 0 sobie, wrazliwie reaguje na pytania naszego czasu . 
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Najlepszym przykladem takiej postawy Sfj Arki, wykonywane przez rzei
biarke z drewna i kamienia od poczfjtku lat 90. 1ak aktualny jest to temat, 
swiadczy "wyklad monachijski" Krzysztofa Pendereckiego, zatytulowany Arka 
(1 996). Wielki kompozytor, rozmyslajfjc nad zagrozeniami cywilizacji, przywo
luje ten szczeg61nie pojemny w tradycji judeo-chrzescijanskiej symbol, by 
przeciwstawie sie "apokalipsie plynnosci ". 1ak pisze: "Coraz bardziej uswiada
miam sobie, ze w dzis iejszych czasach rozplyniecia sie norm i wartosci naSZfj 
arkfjjest wlasnie poczucie wzoru i miary, wyznaczenie sobie granic, bez kt6rych 
nie jest mozliwe stworzenie dziela." Artysta przeciwstawia sie filozofii niemoz
nosci, kt6rfj lansujfj wyznawcy postmadernizmu. 

Arka, 0 kt6rej m6wi Penderecki, ma charakter przede wszystkim duchowy. 
Krystyna Pasterczyk - zgodnie ze swoim metier - tworzy Arki bardzo konkret
ne. M6glby ktos powiedziee , ze przedmioty te to tylko starannie wypolerowane 
pudelka, drewniane skrzynki wsparte 0 kawalki marmuru. Arka, kt6rfj 1ahwe 
kazal zbudowae Noemu, r6wniez byla bardzo konkretna. Znamy jej wymiary 
i przestrzennfj dyspozycje. Byla to rzeczywiScie skrzynia w najbardziej pod
stawowym znaczeniu - po hebrajsku : aron. Nie wiemy jedynie, z jakiego 
dokladnie drzewa byl zbudowany korab Noego. W Ksiedze Genesi s mowa 
o nieznanym drzewie gofer, kt6re musialo bye szczeg61nie odporne na dzialanie 
wady. 

Krystyna Pasterczyk buduje swoje Arki, nawifjzujfjc intuicyjnie do proporcji 
biblijnego prawzoru, ale w skali Sfj one niewielkie, kameralne - sluzfj do 
prywatnego ocalenia. Rzeibiarka uzywa drewna raczej nietrwalego: gruszy, 
akacji, mahonii. Czasem trafi sie jej kawalek ' czarnego debu, twardego jak 
kamien. Zebrane kawalki drewna l<lczy ze sobfj, tworzfjc intarsjowane plasz
czyzny 0 wyszukanej plastycznej uIodzie. Artystka nie zapomina, ze praca 
rzeibiarza jest dziedzinfj poesis. To rozr6znienie praxis (czynic) i poesis 
(sporzfjdzae) znamy z filozofii greckiej. Wsp6lczesny filozof Nicolaus Lob
kowicz w swietnym szkicu Od subs/ancji do refleksji przypomina, ii w staroiyt
nosci klasycznfj egzemplifikacjfj pojecia poesis byla wlasnie budowa domu czy 
okretu: "Gdy cos wytwarzam lub sporz<ldzam, wynikiem jest pewne dzieio; tego 
rodzaju czynnose jest oceniana po owocach, kt6re pozostawia po sobie jako 
spe!nione czy doskonale." Dzielo sztuki winno bye zatem oceniane "wedle 
tego, jakim jest samo z siebie, jako produkt wytwarzania". To oczywiste 
niegdys rozumienie sztuki uleglo w naszyeh ezasach zapoznaniu. Wazniejsze 
nii dzielo stawalo sie z wolna samo dzialanie artysty. Wreszcie zanegowano 
dzielo jako eel dzialania artystycznego. Sztuka stracila fundamenty . 

Krystyna Pasterezyk traktuje swojfj praee jako natehnione rzemioslo. Uzywa 
najprostszyeh narzedzi z warsztatu stolarza (m6wi sie 0 niej, ze jest najlepszym 
stolarzem wsr6d rzeibiarzy). Ale najwazniejszym narzedziem Sq jej dlonie. 
Wygladza dlugo i eierpliwie powierzchnie kazdej Arki. Niczego nie przyspiesza . 
Pozwala wsp61dzialae czasowi. 

Czytajfjc esej Italo Calvino Dokladno,{c z jego slynnyeh Wyklad6w C/Inery
kanskich, pomyslalam, ze wlasnie ta cecha szczeg61nie trafnie okrdla po
stepowanie artystyczne Krystyny Pasterczyk . W eseju tym Calvino przytacza 
fragment swojej powidci Niewidzialne mias/a, w kt6rym Marco Polo objasnia 
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azjatyckiemu wladcy Kublajowi, co moina odczytac na "gladkim i pustym 
kawalku drewna". Uklad wl6kien, ksztah sloi , ledwie widoczne seczki i pory 
- cala dostrzegalna tkanka drewna - potrafi opowiedziec jego naturaln& historie. 
U Krystyny Pasterczyk kaidy uzyty fragment ma ponadto znaczenie emocjonal
ne. Szczeg61nym sentymentem obdarza artystka drzewa z sadu jej dziecinstwa 
- owe "domowe drzewa", kt6rym tyle jest winna - ocalone z wiejskiej 
drewutni . 

Swoje Arki Pasterczyk pojmuje jako r e k 0 n s t r uk c j e - cz.egos, co znane 
bylo jUi wczdniej, zanim ujete zostalo w forme (w przeciwienstwie do 
konstrukcji, kt6ra zaklada innowacje i eksperyment). W tym sensie w Arkach 
tych wainiejsze jeszcze nii ich zewnetrze jest to, co kryje sie w srodku. Jak 
pisze artystka: Arki "same s& miejscami - wypelnionymi substancj& innych 
rzeczy, schronieniem dla pewnych mysli i wspomnien, generatorem okreslonych 
emocji. One s& przeze mnie zamieszkane - nawiedzone." Tu przypomina sie 
- swietnie wychwycone przez Jana Blonskiego - proustowskie rozumienie 
doznania: "Kaide wraienie jest podw6jnc, na wp61 wsuniete w przedmiot, 
przedluione w nas samych ." Blonski dodaje : "Prawdziwy jest dopiero przed
miot uwewnetrzniony , wchloniety i przemodelowany przez »ja« czlowieka." 

Gdy widzialam po raz pierwszy Arki Krystyny Pasterczyk podczas jej 
indywidualnej wystawy w Galerii Krzysztofory () 994), niepokoila mnie jedynie 
ich chwiejna r6wnowaga. Te kunsztowne szkatulki, przykryte tympanonami 
z marmuru, staly najczesciej do g6ry dnem - a rebours - tak jakby ocalenie 
bylo w&tpliwe. 

Tu z pomoc'l przychodzi Poetka. W zakonczeniu wiersza Do Arki Wislawa 
Szymborska pisze: 

Ze wzgledu na dzieci, 
kt6rymi nadal jesteSmy, 
bajki koncz& sie dobrze. 
Tu r6wniei nie pasuje final iaden inny. 
Ustanie deszcz, 
opadn'l fale , 
na przejasnionym niebie 
rozsun'l sie chmury 
i bed'l zn6w 
jak chmurom nad ludimi przystalo: 
wzniosle i niepowaine 
w swoim podobienstwie 
do susz'lcych sie w sloncu 
wysp szczesliwych, 
barank6w, 
kalafior6w, 
i pieluszek. 

Oczekiwanie narodzin dziecka zasadniczo odmienia forme Arki uksztal
towanej przez Krystyne Pasterczyk. Arke "zamkniet'l" zastepuje Arka Matki 
(1996) . Jest to rodzaj skrzyni, kufra z plyt szarozielonego piaskowca, naturalnie 
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chropowatego (wymiary: 90 x 40 x 42 cm), kt6rego sciany i wieko zostaly 
podziurawione niewielkimi otworami. Przebijaj'l sie przez nie - od wnetrza 
- czerwone, zywe gozdziki, kwiaty zachwycaj'lce artystke ich naturalnil "kwiet
nosci'l". Po raz pierwszy uiyia ich w monumentalnej pracy Sciana z pokoju, 
zrealizowanej podczas wystawy Przebywanie (Bielsko-Biala, 1994). Wypel
nialy scisle fugi l'Icz'lce nieregularne glazy piaskowca. Dla artystki wlasnie te 
pospolite - w powszechnym odczuciu - kwiaty stanowi'l "symbol zycia 
delikatnego, efemerycznego, zagroionego, ale zarazem pelnego, czystego i buj
nego " . Arka Matki rna bye schronieniem dla tego zycia - matrix, maciq. Moze 
tylko dziwic , ze w swoim ksztalcie przypomina ona gr6b. Ale znawcy symboli 
jui to wyjasnili . Wedlug lunga gr6b jest tozsamy z archetypem ienskim, jak 
wszystko to, co okrywa, otacza , daje bezpieczenstwo, zapewniaj'lc rozwoj 
i wzrost (grob jest miejscem odnowy, uwolnienia sie duszy od ciala). 

Ta ambiwalencja iycia i smierci dochodzi do glosu w lryptyku KoIysanka, 
pokazanym ostatnio podczas wystawy mlodej rzeiby Status Quo (w Oronsku 
i Muzeum Narodowym w Warszawie). Trzy biale plyty - dwie z marmuru, 
jedna uloiona z kostek cukru - budzil podwojne skojarzenia. Pierwsza plyta - to 
pytanie 0 granice duszy i ciala: wyryte antykwq wyrazy DUSZA i CIALO 
nakladaj'l sie na siebie, tworZ'lC organiczn'l calosc. Na drugiej plycie zostala 
wielokrotnie powtorzona litera A - ten monotonny uklad sugeruje krzyk 
i ukojenie. Trzecia plyta, ulozona jak mozaika z kostek cukru, przywoluje mysl 
o slodkim snie, ale takie slodkim (podobno) zapachu i smaku ludzkiego ciala, 
gdy oddzieli sie od niego dusza. 

lest oczywiste, ie to traumatyczne - na pograniczu smierci - doswiadczenie 
narodzin now ego iycia dostepne jest tylko kobietom. lednakie 0 sensie arki 
najpiekniej napisal Poeta: 

myslalem wtedy 
ie trzeba przed potopem 
ocalic 
rzecz 
jedn'l 
malq 
ciepl'l 
wiern'l 

tak aby ona trwala dalej 
a my w niej jak w muszli. 

Zbigniew Herbert, 
Elegia na odejscie pi6ra atramenlu lampy 

Anna Baranowa 

ANNA BARANOWA, ur 1959 w Dobromilu, hisloryk szluki i eseistka, doktorantka 
UJ. Publikowala m.in. w " Po Prostu Bis", "Znaku", "Res Publice" , "Tygodniku 
Powszechnym" , "Zeszytach Lilerackich", "Wiener Journal" . Stala wsp6lpracow
niczka "Dekady Literackiej" . 
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OBECNOSC 
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PRZEZ NIEOBECNOSC 


Miroslaw Balka, PAUZA, Galeria Foksal, 
Warszawa, kwiecien - maj 1996 

W konsekwentnym i szczelnie domkni~tym swiecie sztuki Miroslawa Balki 
on sam jest miarq rzeczy, i to w sensie doslownym. Podstawowym wymiarem 
jest wzrost artysty: 190 cm. Pozostale wymiary pojawiajClce si~ w rzezbiarskich 
instalacjach Balki odpowiadajq innym autorskim antropometriom: wysokose, na 
kt6rej znajdujq si~ oczy, wysokose wyciqgni~cia r~ki, dlugosc stopy, obw6d 
klatki piersiowej - to tylko kilka przyklad6w, ale na pewno moina by doszukae 
si~ i innych. 

Ubogi wyglCld realizacji, skromnosc stosowanych material6w, nieustannie 
powtarzajqcych si~, odwoluje si~ bezposrednio do przedmiejskiego srodowiska, 
w kt6rym Balka dorastal i wychowywal sili!. W tych sublimacjach rzeczywistej 
przeszloSci nie spos6b uciec od biografii autora. Bez jej znajomoSci osun~liby~
my sili! w belkot domysl6w. Artysta, choe nie przesadnie rozmowny, udziela 
jednak wywiad6w i moderuje teksty krytyk6w, kt6re potrafiij dose precyzyjnie 
okreSlac znaczenie poszczeg61nych material6w i dopowiadac sensy ich za
stosowan. Balka jest artystij, dla kt6rego tw6rczoSci powinno sili! opracowae 
latwo dostli!pny slownik. Powracaj<lce materialy jego rzezb z dopisanym rodo
wodem i symbolicznymi odniesieniami, od kt6rych nie stroni, pozwolilyby 
widzom dociec przynajmniej podstawowych sens6w jego dziel. Pierwsza wersja 
jUi istnieje. Jest niij Juliena Heynena Szkic do slownika . Kustosz muzeum 
w Krefeld w poetycznej formie podaje niekt6re znaczenia stosowanych przez 
Balkli! material6w: stali , filcu, soli . lastrico. popiolu; ale i pojli!c i kontekst6w: 
progi, strefy ochronne, wlot/wylot. 

Balka ukonczyl warszawskij ASP w 1985 roku. Jego sztuka w spos6b 
naturalny. ale i bardzo konsekwentny, ewoluowala. Uiywal cementu. pl6tna 
workowego. drewna. soli ; ostatnio ch~tniej stali, lastrico. filcu. Stalowe plyty 
i druty nigdy nie Sij czyste. Pokrywa je rdza. bo zgodne to jest z codziennq 
obserwacjij. Jednakie dzi~k.i precyzji cili!cia, dopasowywania i montaZu prace te 
sCI doskonale. Przed kilkoma Jaty jednq z konstrukcji (korytko) wypelniala s6J 
Jub jej roztwory. Czlowiek do pewnego stopnia takie jest roztworem soli. 
Poci1!gajijca, poza organicznymi skojarzeniami. byla takie jej bieJ. Potem 
pojawil sili! fiJc~hraniacz : wkladka w butach. gumofiJce. podkladki pod meble . 
Wreszcie j cieplo stalo si~ obecne fizycznie . Lastrikowe plyty nagrobne. kt6re 
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mialy bye polotone na grobie dziadka, umieszczone zostaly na podlodze gaJerii, 
podlqczone do prqdu i podgrzane do 36,6. Podobno Balka zostal artystq dzi~ki 
swemu dziadkowi, podwarszawskiemu wytworcy Jastrikowych nagrobk6w, 
zwanych " marmurem ubogich". Sztuka nie ma mocy otywiania, ale mote miee 
dar emanowania. 

Ostatni<l wystawl;: Miroslawa Balki zatytulowan<l Pauza i pokazywan<l 
w Galerii Foksal tworzq trzy elementy. Nie maj<l osobnych tytu!6w, a tylko 
metodycznie podane wymiary. Owe centymetry dlugosci i srednic S<l w pojii;ciu 
artysty tytulami dla widz6w. Wobec siebie autor jest nieco bardziej litosciwy 
i pozwala sobie m6wie 0 gl6wnej rzeibie "oharz". Jest to okreslenie umowne, 
og61nie charakteryzujqce ciqg skojarzen formy. Dwa przylegaj<lce do siebie 
p61walki okolo dwumetrowej wysokosci, wykonane z metalowej siatki, kontrujq 
dwie stalowe pordzewiale p!yty. Lewa ma wywiercone dwie niewielkie dziurki, 
prawajedn<t, a wypelnione Sq lignin<l. Umieszczone zostaly na takiej wysokosci, 
kt6ra mote odpowiadae wysokoSci dziurek nos a i ucha Balki. Wszystkie cztery 
elementy majq ludzki rozmiar: ich szerokose i wysokosc moie odpowiadae 
wymiarom autora. Na sqsiedniej scianie przytwierdzono dwie stalowe p61koliste 
p61eczki stanowi<tce wyraine pendant do podw6jnej siatkowej poltuby. Zalega 
na nich starannie przesiany popi61, Ponad p6tkami Sq jeszcze prii;ty podgrzane 
do ludzkiej czy okololudzkiej temperatury trzydziestu kilku stopni , owini~te 
filcem. Przed gl6wn<t cz~sciq, kt6ra jest zamocowana kilka centymetr6w nad 
podlogq, stoj<l stalowe klapki (I La swi~ty Wawrzyniec, przypominajqce ruszty 
z wii;glowej kuchni , pozwalajqce wypelnie luk~ mi~dzy podlog<t a poczqtkiem 
"oltarza". Poza tym ielazne koleczko (hula-hop), zapewne 0 obwodzie rownym 
obwodowi autora, obiega stalowa linia z drutu, przerwana w jednym miejscu , 
Jest jeszcze szkielet stalowcgo pieska trzymaj<lcego star<l puszk~ , ale wYScielon<l 
filcem ... Nic potrafie scalic tych element6w w jednolit<l opowiese , jednak 
wanitatywny sens caloSci jest bardzo wyrainy . Aiurowy futera! na cialo, 
z kt6rego po spaleniu i przesianiu zostaje tak niewiele. Nawet nieco ironiczny 
pies zjawial si~ wielokrotnie jako towarzysz ostatnich, pozazicmskich w~d
r6wek. 

W realizacji tej Balka powraca do swoich obscsji . Niech~e do toczqcych 
cialo robak6w sklonila go w J987 roku do takiego wyznania: "Cialo spalie, 
Niech stoczy kr6tkq walk~ z ogniem. Niech ostatni<l plomienn<l gimnastyk~ 
zakonczy garsci<l popiotu, by potem spoczywae bezpiecznie w metalowej, 
w ceramicznej lub alabastrowcj urnie. Urnie, kt6rq sam sobie mog~ zrobic... 
przeciei z zawodu jestem rzeibiarzem." Czas na urn~ widocznie jeszcze nie 
nadszedl, ale z pewnoSci q nadejdzie. 

Boguslaw Deptula 

BOGUSLAW DEPTULA , ur. 1965, historyk sztuki, krytyk. Stale wsp61pracuje 
z "Tygodnikiem Powszechnym", Publikowal ostatnio m.in. w "An & Business", 
"Kresach", "Res Publice Nowej". Mieszka w Warszawie. 
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ILE KOSZTUJE SZTUKA? 


V Festiwal Uoii Teatrow Europy w Krakowie 

W jednoakt6wce Bertolda Brechta Jle kosztuje i elazo w rezyserii Carlo 
Battistoniego, prezentowanej w Krakowie przez mediolanski Piccolo Teatro, 
zobaczylismy Europ~ w masce komedii dell'arte. Bohaterowie - ubrani w stroje 
o barwach flag narodowych: Pan Austria, Pani Czech, Pani Gall (Francja), Pan 
Britt (Wielka Brytania) - przekonujlt wlaSciciela sklepu, Pana Svendsona 
(Szwecja), by nie sprzedawal Klientowi (podobnemu do Hitlera Paolo Ros
siemu, kt6ry zjezdza na scen~ po linie i rzuea granatami) zelaza, gdyz ograbil 
on i zaanektowal wiele panstw. Svendson nie slucha. Kiedy na tablicy pojawia 
sit: napis ,,1939 rok", Klient ograbia i Svendsona, poniewaz pod gradem bomb 
zelazo juz nic nie kosztuje. Takq to prawd~ 0 totalitaryzmie Europy objawial 
kiedy~ Brecht w swej prostej dydaktyclOej sztuce. A jaka prawda 0 teatralnej 
Europie lat 90. przebija dzis z V Festiwalu Unii Teatr6w Europy w Krakowie? 

Przede wszystkim brakuje wydarzen niezwyklych, objawien artystyclOych 
tej miary co niegdys Peter Brook , Jurij Lubimow czy Peter Stein. Rezyserzy 
uznani potwierdzajlt swojlt klas~, przygotowujlte spektakle profesjonalne, ale 
malo odkrywcze; inni dokonujlt rachunku sumienia ze swej tw6rezoSci, co 
oznacza, ze cz~sto nie wychodzlt poza raz wypraeowany styl; zas ci najmlodsi, 
po kt6ryeh publicznosc spodziewa si~ najwi~eej, Slt pretensjonalni , zanadto 
swobodni w zonglowaniu r6znego typu konwencjami i gatunkami oraz bezmys
lnie chlonlt blyskotki wsp6lczesnej techniki. Z V Festiwalu UTE wylania sit;; 
wi~ nast~pujltca perspektywa: sztukt;;, na kt6rlt nalezy zwr6cic uwag~, prezen
tuje obecnie teatr wloski, mistrz Ingmar Bergman broni swego zawodowstwa, 
a potem dlugo nic i dopiero pozostale sceny: francuskie, hiszpanskie, w~giers

kie, rumunskie i inne. Poza kilkoma wyjlttkarni spektakle teatr6w UTE ukladajlt 
si~ w kalejdoskop sztuk bardziej lub mniej udanych, kt6ryeh nie oglqda si~ 
z eiekawoSci i weale nie z zapartym tchem , ale przez snobizm, z potrzeby 
wyrobienia sobie opinii na temat wsp6lczesnego teatru, co pozwala utwierdzic 
si~ w prlekonaniu, ze Polaey nie slt najgorsi. 

Nie wiadomo, czy artyst6w lOad Tybru nie przycmilyby w Krakowie 
wyst~py zapowiedzianego wczdniej Royal Shakespeare Company, Malego 
Teatru z Petersburga czy Berliner Ensemble , kt6re ostateeznie nie wystqpily na 
deskach Teatru Starego. Moze byloby inaczej, gdyby londynski Royal National 
Theatre zechcial wyslac za Kanal bardziej ambitne dzielo niz improwizowany 
monodram Violin Time Kena Campbella, kt6ry przez dwie i p61 godziny pl6tl 
wymyslne bzdury , az w koncu wlozyl sobie na glow~ pompk~ do czyszczenia 
zlewu, nabil na jej rltczk~ pomarancz~ i z radosnym usmiechem na twarzy 
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przemaszerowal przez scene. Ale co by bylo, gdyby .. . nie wiadomo , za to przed 
naszymi oczami stan'll teatr z dziewieciu kraj6w Europy - r6inorodny sty lis
tycznie i warsztatowo, pytaj'lcy 0 rozmaite aspekty ludzkiej egzystencji. 

Wlosi zadziwili dowcipem, lekkoSci'l formy, przejrzystym przeslaniem 
spektakli, wysok'l kondycj'l aktorsk'l oraz trosk'l 0 komunikatywnosc. Zdawac 
by sie moglo, ie lie kosZluje ielazo oraz Wyjqlek i regul'f Brechta moina na 
zawsze schowac do skrzyni z napisem "staroc" i bron Boze nie wystawiac 
w krajach postkomunistycznych (z racji lewicowych pogl'ld6w autora). Rezyser 
Giorgio Strehler udowodnil, ze w teatrze poci<tga widza nie polityka, ale 
anegdota. W Wyjqlku i regt/le id'l wiec sobie przez pustynie: Kupiec (Sergio 
Leone) i Przewodnik (Francesco Cordelia), kl6q sie, przechodz'l przez rzeke, 
w koncu Kupiec zabija Przewodnika, poniewaz myli napelnion'l wod'l menazke 
z rzekomo wymierzonym przeciwko niemu kamieniem. S'ld w Urdze uniewinni 
Kupca, gdyz prawo stoi zawsze po stronie silniejszego. Brechtowska historyjka 
jest tak prosta, ze ai prostacka. Strehler pr6buje polemizowac z dramato
pisarzem, poniewaz nie spos6b doraznego propagandyzmu autora Matki Coura
ge traktowac dzis jako powaznej ideologii. [nterpretacje jednoakt6wki rezyser 
prowadzi w strone karykaturalnych przerysowan, groteskowych sytuacji (np. 
przejScie przez rzeke, kt6r'l symbolizowala blekitna, faluj'lca szarfa) czy komi
cznych dysput, konczqcych sie zwykle spiewanym na stronie songiem, wzbu
dzaj'lcym poi'ldany u Brechta efekt obcosci. Strehler przygotowal spektakl 
ostentacyjnie kpi'lcy ze spolecznego zaangaiowania oraz anachronicznego juz 
dzis myslenia w duchu jednoznacznych podzial6w: Zli - czarni, dobrzy - biali. 
Pokazal, ze Brechta nie moina przeceniac, ale w obJiczu obecnych przetasowan 
politycznych w Europie nie wolno tez 0 nim zapominac. 

Brecht na scenie i Brecht w piosence - tak swojego mistrza przedstawil 
w Krakowie Giorgio Strehler, szef Unii Teatr6w Europy , kt6ry przyjechal na 
festiwal w ostatnim jego dniu , by spotkac sie z publicznoSciq. Utwory muzyczne 
Brechta spiewala Milva - piesniarka, legenda wloskiej piosenki, aktorka, 
przyjeta przez krakowsk'l pubJicznosc jak, dor6wnujqca Sarze Bernhard i Lotcie 
Lennyi, gwiazda wszechczas6w. Po recitalu Nie zawsze blyszczy ksi'fiyc Milva 
bisowala trzy razy, zas papier, w kt6ry wytarla szminke i odruchowo rzucila 
w strone publicznosci, rozchwytywano jak cenny talizman. Milva, kobieta 
o ognistym temperamencie i sile scenicznego wyrazu, debiutowala niepozornie 
jako zwyciezczyni konkursu wloskiej stacji radiowej i telewizyjnej RAi. Kiedy 
dotarla do Piccolo Teatro, gdzie poznala Giorgio Strehlera, "zarazila" sie od 
niego klimatem utwor6w Brechta i nie mogla juz nie zaintonowac Jirycznej 
8a/lady 0 Annie Cash czy Piosenki 0 marynarzach. W swym najnowszym 
recitalu Nie zawsze blyszczy ksi~iyc aktorka calkowicie panuje nad widowni'l. 
Ubrana w czarnq, jedwabnq sukienke, spowita gestwin'l rudych wlos6w, w ka
peluszu lub bez, w butach na obcasach , wcisnieta bezwladnie w krzeslo, to znow 
podparta na fortepianie, zastygla w wynioslej pozie Nike, skurczona wp61 z bolu 
- w kaidej minucie jest tak r6ina , ze nie spos6b zapamietac jej kolejnych 
wcielen. W roli dziwki z Mandelay-Song, zawiedzionej kochanki z St/rabaya 
Johnny, gor'lca jak wulkan w Bilbao-Song, zimna jak sopel lodu w piosence 
o miloSci, lamentujqca w epitafium dla R6zy Luxemburg, to wci'lz ta sarna 
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Milva, poruszaj'lca sit: po scenie jak motyl, zniewalaj&ca swym matowym 
niskim glosem i urod&. Opr6cz elastycznoSci charakteru i niekwestionowanej 
sily emocjonalnego wyrazu jest w tej wloskiej pieSniarce cos wit:cej - bardzo 
wsp6lczuj&cy stosunek do czlowieka, czyni&cy ze spiewanych przez ni& utwo
r6w peIne dramatyzmu opowiesci, utrzymane w intymnym, czasem wrt:Cz 
konfesyjnym nastroju. W tych fikcyjnych zdarzeniach widz odnajduje swiat 
wlasnych przezyc, cos, co poczul, czego sam doswiadczyl, cos, co jest mu 
bliskie i znane, czyli samego siebie. 

Artysci Piccolo Teatro podjt:li problem izolacji jednostki w swiecie. Ze 
szczeg6ln& ekspresj& odmalowaly tt: kwestit: sceny z Peer Gynta Henryka 
Ibsena, kt6re dzit:ki matematycznej dokladnoSci Luki Ronconiego (Teatro di 
Roma) zlozyly sit: na ascetyczne dzielo Ku Peer Gyntowi. Cwiczenia dla aklOr6w. 
Po tym spektaklu wlasciwie nie wypadalo klaskat. Szokowala historia czlowieka, 
kt6ry z najwyzszq bezwzglt:dnosci& zalozyl sobie, ze wszystkie czynnosci jego 
zycia wyznacza zasada: nalezy omijac przeszkody, gdyz to uwalnia od cierpienia, 
a dzit:ki temu czlowiek staje sit: silny czyli wolny. Skupiona gra Massimo 
Popolizio ksztaitowala napit:cie przedstawienia. W momentach kUlminacyjnych 
wydawalo sit: ono tak wysokie, jakby ktos najdelikatniejsz&, najcieflsz& strunt: 
naci~nql do ostatnich granic. Ronconi odarl Peer Gynm z norweskiej basniowo
sci, nie dopuscil tez swojskich, srodziemnomorskich klimat6w (jedyny Massimo 
de Francovich m6wi diaJektem neapolitanskim). Rzecz dzieje sit: wszt:dzie czyli 
nigdzie - na pustej scenie, w m6zgu lub swiadomoki gl6wnego bohatera. Ziej&ca 
czem trzech Scian sceny rodzi skojarzenia z przestworzami umyslu Peer Gynta, 
kt6ry stopniowo zaczyna rozurniec , ze w swym zyciowym buncie zawt:drowal do 
punktu wyjscia, na lana kochanki , bt:d&cej jednoczesnie jego matk& (obie 
bohaterki gra ta sarna wspaniala Annamaria Guarnieri). Ronconi swietnie roz
wi&zal scenografit:. Dolna czt:sc sceny jest zarezerwowana dla lirycznych obraz
k6w z dzieciflstwa gl6wnego bohatera, g6ra - zabudowana balustrad& balkonowq 
rodem z Teatro di Roma - wytycza obszar dojrzewania Peer Gynta. Genialna tzw. 
niewidzialna czwarta kiana - na kt6rq naciqgnit:to czamq, azurowq materit: 
- zdawala sit: sugerowac, i.e caly teatralny swiat przemawia do nas zza ekranu 
kinowego lub i.alobnej woalki. Ku Peer Gyntowi to trudne zadanie aktorskie, ale 
i dow6d reiyserskiej pasji Ronconiego. 

Nie wszystkim recenzentom przypadla ona do gustu, podobnie jak Berg
manowska koncepcja Iwony ksi~iniczki Burgunda, kt6rq zlosliwi nazwali szwe
dzkq rewi q mody. Moina sit: sprzeczac, czy w przedstawieniu przygotowanym 
dla Kr6lewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie (pokazanym na inau
guracji festiwalu UTE) Ingmar Bergman trafnie odczytal mysl Gombrowicza. 
Kt6i. zresztq lepiej mialby zrozumiec "jasniepaniczowq" filozofit: mit:dzyludz
kich relacji jak nie sami jego rodacyl Odwai.ne zmiany naniesione przez 
Bergmana w tekkie (zwlaszcza przebranie Szambelana w Kardynala) poruszyly 
koneser6w Transatlantyku i Operetki. Iwona ze Sztokholmu oszalamiala zaba
Wq, wartkq akcjq, precyzyjnq grq formy i dworskimi konwencjami. To z pew
nosci q jeden z niewielu spektakli, w kt6rych aktorzy poruszali sit: wedle 
wskaz6wek najdokladniejszego szwajcarskiego zegarka. Gest, eJegancja, dys
tynkcja, tiule, szale, falbanki. .. wszystko to mienilo sit: tt:CZq barw w rytm 
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staroswieekiego fokstrota. Takiego przepyehu nie spotyka sie dzis w polskim 
teatrze. No i plejada gwiazd: Nadja Weiss (Iwona), Erland Josephson (Kr61), 
znany z wielu film6w Bergmana, Kristina Adolphson (Kr610wa), Gunnel Fred 
(Iza) - jakby wyjeta ze swiatowego iurnala mody. Ale w spektaklu Bergmana 
niepokoi jedno - ie w bohateraeh Gombrowicza reiyser zobaezyl groteskowe 
kukly, zdolne jedynie do eelebrowania obyczaj6w i dworskiej etykiety. Wize
runek wyrafinowanyeh zloczync6w, kt6rzy pod plaszezykiem dobryeh manier 
knuj& zbrodnie, zszedl na dalszy plan . Scena ostatniej wieezerzy, w kt6rej {wona 
na tie krueyfiksu udlawi sie osci& (cal& sytuaeje zaaraniuje Kardynal), bedzie 
wprawdzie mocnym oskarieniem pod adresem Koseiola jako wsp61winnego zla, 
ale karnawalowa atmosfera, podsycana przez rozbawionyeh taneerzy w mas
kaeh, swiadk6w zdarzenia, wyrainie obniiy jego wymowe. Ranga morderezego 
aktu zostanie tu splyeona maskarad&, na tie kt6rej smierc Iwony skojarzy sie 
z tragedi& w stylu Tr~dowalej. Bergman stworzyl karykaturalny obraz monar
ehistyeznego panstwa. Ale ezy {wona traktuje tylko 0 zidioeialyeh baronaeh 
i utytulowanyeh hrabiaeh? Czy nie dotyka bardziej skomplikowanyeh temat6w: 
wladza a uzurpaeja, boski kr61 i nieboskie stworzenie dokonuj&ee rewolueji? 
Mistrzom podobno wolno swobodnie interpretowac dziela pisarzy lub, co 
gorzej, nie domyslac do konea tresci sztuk. Tylko ezy nie prowadzi to 
przypadkiem do wypaezenia tresei dramat6w? 

Sp6jrzmy, co ze Skqpcem Moliera zrobil Gabor Zsambeki, reiyser i dyrektor 
Katona J6zsef Szinhaz z Budapesztu. Ot6i zamienil on dom Harpagona (Petera 
Haumanna) w lombard, magazyn, zagracony tysi&cem staryeh, zakurzonyeh 
piernat6w. Widoezny brak pomyslu scenograficznego pr6bowal zrekompen
sowae pseudoartystyeznym smietniskiem, chwytem ogranym, spotykanym naj
czeSciej w teatrze amatorskim. Zsambeki z biegiem akcji rozwin&1 skrzydla 
i z pociesznego molierowskiego bohatera ulepil rozw5cieczonego minotaura, 
kt6ry nie dose ie rzuea po seenie stolowymi nogami, pastwi sie nad pod
starzalymi dzie6mi, to jeszcze 0 maly wlos nie pOire w koncu swych odzys
kanych monel. W efekcie zamiast eleganckiej salonowej sztuki Katona J6zsef 
zaserwowa! krakowskiej publicznoSci przygnebiaj&cy horror z zakonczeniem 
w stylu hollywoodzkich wyciskaczy fez. Podobnie pomylil sobie konwencje 
Teatr Bulandra z Bukaresztu. Wprawdzie Antoni Czechow nazywal swoje 
dramaty "komediami " , ale reiyser Alexandru Darie postanowil otworzye Trzy 
sioslry kluczem melodramatyeznym i dlatego aktorki (wydaje sie, ie wy
smienite) Luminita Gheorghiu, Oana Pellea i Anca Sigartau w tym spektaklu 
nieustannie placz&. Kiedy przyjedzie Wierszynin (swietn a kreacja Marcela 
Iuresa) - to plaez, kiedy pojawia sie znienawidzona przez siostry iona brata 
Andrzeja - to od razu swieczki w oezaeh, na mysl 0 ojcu - placz, na wieSe 
o pozarze w mieseie - ryk, niespelniona milose - szloch, radosne chwile - tei 
!zami zroszone... Moina zrozumiec, ie siostry p!acz&, bo przeciei iycie 
w gubernialnym miasteezku dla kobiet wyehowywanych w Moskwie, wyksztal
conych i inteligentnyeh musi przybrac formy koszmaru . Ale wlaSnie tego w&tku 
zmarnowanyeh lat, niemoinosei zmiany poloienia, duchowej apatii , odretwienia 
i wynikaj&cej z tego gorzkiej ironii zabrak!o w spektaklu Alexandru Darie. 
Wprawdzie Masza wyznaje Wierszyninowi milosc, Irina decyduje sie na 
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maltenstwo z Tuzenbachem, podswiadomie wiedz<\c, ie to zlo mmeJsze nii 
samotnose, ale te wszystkie piekne, dramatyczne momenty z Czechowa 5<\ 
odarte w bukaresztanskim spektaklu z wieloznacznoSci , lekkosci, a przede 
wszystkim modernistycznego liryzmu. Przewaia patos, wielkie slowa, kobieca 
histeria , przez co spektakl pop ada w trywialnose i teatraln<\ tandete. 

Obok Czechowa, Moliera i Brechta nie powinno w teatrze europejskim 
zabraknc.te Szekspira. Ale okazuje sie, ie 0 ile z tw6rczosci Ibsena i Brechta 
wsp6iczesny reiyser nadal czerpie inspiracje, 0 tyle wlasnie Szekspira w erze 
teJewizji satelitarnej i kultury obrazkowej nie da sie wystawiae "po Bozemu ". 
Trzeba go koniecznie uatrakcyjnic. Dlatego w barcelonskiej inscenizacji Teatru 
Liure Kr6Ja Leara gra kobieta (Anna Lizaran), zas w szaty c6rek wladcy 
przebierajc.t sie trrej dorodni, opasli chlopcy, kt()rzy przed obliczem ojca 
(matki?) podskakujc.t w rytm muzyki dyskotekowej. Lear w tym spektaklu nie 
istnieje naprawde. Sni 0 nim aktorka, kt6ra, jak sie mozna domyslie, nie wie, 
jak grac te zawil<\ postae. Kr61 Lear z paryskiego Teatru Odeon najpierw byl 
niecierpliwie oczekiwany, potem zachwycil scenografi<\ lean-Pierre Vergiera, 
a na koncu przyszlo zniechecenie. Ot6i okazalo sie, ze slawny rezyser Georges 
Lavaudant nie potrafi zauwazye w Learze postaci tragicznej, dlatego zamiast 
wstrz<\saj<\cej historii szalenstwa mamy na scenie parade blazn6w (w takim 
zestawieniu postac prawdziwego Blazna, kreowana przez Gilles'a Arbona, 
calkowicie traci znaczenie). Pod grzmotami piorun6w, sugeruj<\cych burze 
w duszy Leara, bohaterowie alba swawolnie rapuj1l, alba udaj1l Charliego 
Chaplina, alba wrzeszcz<\ na siebie bez powodu i w koncu naprawde nie 
wiadomo, 0 czym jest sztuka Szekspira, dlaczego to dobra sztuka, czy Szekspir 
byl powainym tragikiem , cynikiem czy kawalarzem. 

Honor rozwydrzonej nadmiarem estetycznych eksperyment6w Europy pr6
bowaly ratowac na Festiwalu dwa pozosta1e szekspirowskie spektakle: krakow
ski Sen nocy letniej w reiyserii Rudolfa Zioly i tzw. Szekspir europejski, czyli 
Sen /lOcy letniej w reiyserii Karin Baier z Diisseldorfer Schauspielhaus. 
Poniewai w moim om6wieniu koncentruje sie na przedstawieniach gOScinnych , 
spektakl Rudolfa Zioly pozwole sobie pominqc . Na koniec zatem slow kilka 
o Szekspirze z Diisseldorfu. 

Karin Baier zdobyla sie na krok odwazny. Wystawila Szekspira niekonwen
cjonalnie. Zebrala miedzynarodow<\ obsade, pozwolila aktorom strofy Szekspira 
m6wic w ich rodzimym jezyku (Polske reprezentowal w tym przedsiewzieciu 
Jacek Poniedzialek , aktor Starego Teatru) i zbudowala na oczach widz6w 
teatraln<\ wieie Babel. Szalona wyobrainia utalentowanej 30-Ietniej reiyserki 
kaie ogl<\dae jej przedstawienie z zapartym tchem. Sceny pantomimiczne 
plynnie przechodz1l w senne obrazy, snione zjawy przeksztalcaj1l sie w realne 
istoty. Bohaterowie - dotknieci czarodziejsk<\ roidik1l Puka (Zoltana Mucsi 
z Budapesztu) - nagle kochaj<\ cudzych kochank6w, zamieniaj& sie w osly, 
marZ1\ 0 namietnej milosci. Atenski las zaczyna zye na opak. Niezwykl& kreacje 
stworzyla Murzynka loseette Bushel-Mingo z Londynu, kt6ra wcielila sie 
w postac Tytanii. lej plomienny erotyzm wybucha szokuj&cym, zwierzecym 
tancem. Plastyk1l ciala, perfekcyjnym ruchem aktorka dostroila sie do kaidego 
diwieku muzyki, Tytania nagle przepoczwarza sie w na poly ludzkie, na poly 
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kopytne monstrum. Wiele jest w tym przedstawieniu r61 doskonalych, zeby 
wspomniec chociaz Bulgarke Maie P. Novosselkij-Moskove, aktorke-mima 
(Dzi6bek), Tezeusza (Wlocha Paolo Calabresi ) czy naszego Jacka Poniedzialka 
(Podszewke). Spektakl zaskakuje obrazami, wspanialymi optycznymi doznania
mi , ale to dzielo chybione, poniewaz adresowane wylijcznie do tych, ktorzy 
dobrze znajij i rozumiejij utwory Szekspira. Babel nie przem6wi do "naiwnego" 
widza, tym samym nie wydobedzie z tekstu uniwersalnego przeslania. Widz 
bedzie sie nudzil, a jak wiadomo, nuda jest jednym z najbardziej niewybaczal
nych grzech6w teatru. 

I tu dochodzimy do kluczowego pytania, jakie pojawia sie przy okazji 
V Festiwalu UTE w Krakowie: czy mozna dzis wystawiac klasyke, poslugujijc 
sie tradycyjnymi srodkami teatralnymi, czy mozna dzi~ w teatrze m6wic 
o ludziach? 

Karin Baier (kt6rej koncepcje miedzynarodowego spektaklu popieraly wla
dze UTE) pragnela zadeklarowac ze sceny, iz wychowani na tych samych 
lekturach Europejczycy, nawet jeSli nie rozumiejij sie idealnie (z powodu r6znic 
jezykowych), to mogij przynajmniej starac sie wzajemnie poznawac i rozszyf
rowywac kulturowe kody. Pomijajijc naiwnosc takiego zalozenia, proSciej 
bedzie powiedziec, ze Sen nocy letnie) z Diisseldorfu (przy wszystkich swoich 
zaletach, co podkreslam) jest przejawem scenograficzno-choreograficznych 
bezradno~ci wsp61czesnego teatru, kt6ry nie wie, jakimi sposobami przypodobac 
sie publiczno~ci, co zrobic, ieby bylo ciekawiej i efektowniej. Szefowie Unii 
oczywi§Cie zaprzeczajij takiemu stwierdzeniu , broniijc stanowiska, ze stawiajij 
wazne pytanie, co zrobic z teatrem w czasach otwartych granic, nakladania sie 
na siebie pomysl6w rezyserskich, wzajemnego cytowania i podgJijdania sie 
artyst6w oraz niewiary w to, ze moiliwe Sij jeszcze dziela oryginalne. Zwaiyw
szy na tw6rcze odretwienie renomowanych teatr6w, Unia prawdopodobnie musi 
podejmowac takie pytanie. Jak moina bylo zauwaiyc w Krakowie, nawet 
najwiekszych artyst6w UTE opanowala choroba powierzchownej lektury tekstu 
oraz histeryczne przeswiadczenie, ie teatr musi w obecnych czasach kon
kurowac z filmem, telewizjij i innymi wytworami postindustrialnej kUltury . 
Pojawilo sie powszechne przekonanie, ie nie da sie dzis opowiadac i stwarzac 
wiarygodnych fikcji . Skonczyly sie czasy narracji. Wielkie dramaty trzeba 
koniecznie upiekszyc wlasnymi pomyslami. Poetycki jezyk przestal oddzialy
wac. Mocniej od widza rezyserzy uwierzyli w to, ii publicznosc iijda od teatru 
obrazu. Jezyk zas (jak w "gdakajijcej" MTV) sluiy mu co najwyiej jako 
bezuiyteczny podklad-komentarz. Spektakl przestaje opierac sie na dialogu 
- czyli rozmowie miedzy jednym czlowiekiem a drugim. Musi go uniwer
salizowac szerokie tlo muzyczne oraz wartkie zmiany akcji. Brecht zobaczyl 
Europe zagrozonq totalitaryzmem, my zobaczylismy teatr europejski w sytuacji 
zadyszki, kt6ry nie chce i nie potrafi poslugiwac sie starymi konwencjami, 
a jeszcze nie wytworzyl nowego jezyka scenicznej ekspresji. Zobaczylismy teatr 
sparaliiowany presjij srodk6w audiowizualnych, muzyki rockowej, techniki 
cyfrowej, teatr nie umiejijcy sie bronic przed " totalitaryzmem" sztuki masowej. 
Pozostaje wiara, kt6rij Wlosi przechowujij od czas6w Rzymian, ie aby powstal 
teatr, potrzeba bardzo niewiele - mijdrego tekstu, wybitnego aktora i sceny. 
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Parafrazuj&c Brechta, moina by zapylae: "Ile kosztuje sztuka?" Cena sztuki 
to suma odwagi, wysilku intelektualnego i artystycznego, klore arlysta musi 
wloiye w swoj& prac~, jesJi chce powiedzie6 co~ , co dotyczy nas wszystkich , 
a nie tylko wlasnych obsesji. Ogl&daj&c spektakle teatrow UTE. odnosi si~ 

czesto wraienie, ie tego rodzaju myslenie przemin~lo, ie przez wsp6tczesny 
spektakl rozumie si~ autorski wybryk, zart , niewinne teatralne wariactwo, 
grzeczny flirt z publicznosci&, pseudodyskusje z dramatem. Wi~c moie sztuka 
niewiele dzis kosztuje? A moie podobnie jak zelazo u Brechta... nic? 

Boiena Gierat-BierOlI 

BOZENA GJERAT-BIERON, ur. 1966. krytyk tealralny. tealro\og, doktoranlku 
w Mi~zywydzialowym Cenlrum Studiow Europejskich UJ, przygotowuje ksiqik~ 
rozm6w z Jerzym Trelq. 

Kroniki krakowskie 

'" GRUDZIEN 1996 

'" - STYCZEN 1997 


Koniec roku jak zwykle mobilizuje wydawcow. Duio niezlych , a nawet 
doskonatych ksi&iek wyszlo. Na przyklad - Od Slasia do Witka cego BI0I1
skiego, pierwszy tom monografii zapowiadanej od lat. 

Nim bedzie calose, pierwsze wraienie: to iadna lekka, latwa i przyjemna 
opowide 0 iyciu i tworczosci Witkiewicza, jesli si~ kto tego spodziewal. 
Blonski nie rna daru fabulacyjnego. talenlu biografa reportera, kt6ry umialby 
dwuwymiarow& kartke druku przeniese w trojwymiarow& przeslrzen wyobraini 
czytelnika. zbudowae wokol bohatera gesty swiat zdarzen wielkich i malych, 
prawdziwych i wymyslonych , rozwijajqcych si~ w intrygujqcy film przygodo
wy . Blonski jest mistrzem romansu , ale z tekstem . Z tekstu umie wyczytywae 
cale pejzaie znak6w i znaczen, lektura tych w~dr6wek bywa fascynuj&ca, bo 
narracja prowadzona jest rek& krytyka lekko i bezbl~nie. a satysfakcja po
znawania nowych szlak6w nie przeplacona. Tymczasem gdy przychodzi m6wie 
o ludziach, 0 swiecie nie tekstu, ale kontekstu. Blonskiemu jakby wi~znie glos. 
sztywnieje jezyk. 

Opowiese 0 mlodosci Witkacego - przelomie wiek6w - mogla bye fenome
nalnym doswiadczeniem poznawczcrliterackim, portretem malowanym wszyst
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kimi barwami tamtego czasu, a barw nie brakowalo. Tymczasem tak naprawd\; 
nie Witkacy jest bohaterem pierwszego tomu tej monografii, ale ... Bungo, 
tytulowa postac debiutanckiej, nie opublikowanej za zycia, powiesci 622 upadki 
BungC/. Prawda, to prawie alter ego autora. Ale jest cos symptomatycznego 
w tym zabiegu Blonskiego, zeby zaslonic si~ Bungiem. Bungo jest z literatury. 
Uchwytny, wymierny, zamkni\;ty - bo z Jiteratury. Tu Blonski czuje si\; 
bezpiecznie. I czyta 622 upadki jak zwykle arcydzieinie. Ale Witkacy jawi si\; 
jak duch, gdzieS w tie, niewyra:i.ny. 

Przesadzam. Blonski kreSli atmosfere Zakopanego, opisuje zawiie i nie
zwykle stosunki mi\;dzy starym Witkiewiczem a mlodym. Analizuje nauki ojca 
brane i odrzucane przez syna. Pokazuje srodowisko Iiterackie, filozoficzne, 
artystyczne. Wi\;c wszystko to tam niby jest. A przeciei czuje si\; Ua czuj\;) 
jakies skr\;powanie. Jakby Blonski, uczen Henryka Markiewicza i strukturalis
t6w, choe tych ostatnich iekko zdradzaj'lcy, jednak nie mial smialoSci p6jse na 
calosc i zamiast pomalowae jak Slewinski albo Malczewski, wzi'll wypr6bowa
ny rylec wirtuoza miedziorytu. 

Ale moie si\; czepiam. Moze trzeba powiedziee, ie jest to klasyczna 
monografia literacka, a nie monografia w og6le? Przeciei to widae jui. chocby 
w proporcjach opisu osobistych fascynacji artystycznych mlodego Witkacego. 
Centralnym doswiadczeniem Stanislawa Ignacego z tamtych lat czyni Blonski 
wspomnianego "Bunga" . Czyli powiesc, literatur\;. I oczywiScie filozofi\; . 
A przeciei. wiadomo, ie nie literatura, a malarstwo bylo tym, co dorastaj'lcego 
Witkiewicza wci<tgalo najbardziej, chocby dzieki naturalnym wplywom ojca 
malarza i teoretyka sztuki. A jeSli nie najbardziej, bo przeciei. proporcji takich 
nie da sie mechanicznie wyliczyc, to na pewno nie mniej. Dopiero p6:i.niejszy 
Witkac;' zacz'll bye bardziej pisarzem nii malarzem. Gdy wszedl w teatr 
i w nastepne powieSci . 

Czym tlumaczyc to wpychanie od pocz'ltku Witkacego w literatur\;? Prze
ciei. nie poczuciem niekompetencji krytyka I Blonski wielokrotnie dawal dowo
dy nie byle jakiego znawstwa malarstwa, czulosci na nie, i chyba nie tu pies 
pogrzebany. Mysie, zc Blonski po prostu nie iubi malowania Witkiewicza 
i podswiadomie (swiadomie~) go nie docenia. Rozumiem, bo tei. nie iubie 
i pewnie tei. nie doceniam. Ale co innego nie cenic, a co innego nie doceniac 
w perspektywie iyciorysu swojego bohatera. 

Jestem przekonany, ze nastepne tomy bed'l po prostu iywsze, ciekawsze. Bo 
tam zaczyna sie prawdziwy Witkacy. Ten z najlepszej Iiteratury i przede 
wszystkim z teatru . To S'l najbogatsze tereny lowieckie Blonskiego. Tom 
obecny konczy sie wyzwalaj'lcym okrzykiem: "A wiec - kurtyna w g6re!" To 
brzmi jak wyzwolenie i jednoczesnie zaproszenie do gl6wnej sali gry. Czekajmy 
na drug'l odslone. 

* 
Wyznam rzecz okropnq. Ja , kt6ry pisuj\; reccnzje , recenzji prawie nie 

czytam. To znaczy usiluj\; czasem czytac, aJe zaraz ustaj\;. Najczesciej dlatego. 
ie nie rozumiem, 0 czym w nich mowa. Autorzy recenzji , nie wszyscy, ale 
prawie wszyscy, nie umiejq mianowicie opisac recenzowanego przedmiotu. 
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Najzwyczajniej powiedziec po ludzku 0 CO chodzi , 0 czym jest ta ksi&ika, ten 
film, to przedstawienie, ta wystawa. To si~ w szkole za moich czasow nazywalo 
streszczenie i stawiano za to normalne stopnie. Moie dzis tei tego UCZ&, a moze 
nie, co na jedno wychodzi. Zeby byla jasnosc, ta przypadlose nie dotyczy tylko 
tak zwanych mlodych pokolen recenzentow. Ta choroba jest powszechna. 

Troch~ rozumiem, dlaczego tak si~ dzieje. So pisanie recenzji, zaj~cie 

stoj&ce nisko w hierarchii pisarstwa krytycznego, wi~c z lekka pogardzane, 
jest sztuk& piekielnie trudn&. Aim bardziej pogardzane i lekcewazone, tym staje 
si~ trudniejsze. Wi~c odrzuca mnie od recenzji, bo jesli nie rozumiem , do czego 
si~ odnosz&. to co mnie obchodzi takie czy inne zdanie recenzenta 0 przed
miocie. 

S&. na szcz~scie nieliczni. ktorzy posiedli t~ sztuk~. Tak& recenzj~ prze
czytalem przed chwii& i zachwycilem si~ absolutnie. To jest wprawdzie cos 
wi~ej, na dobry lad cary szkic, ale ie odnosi si~ do jednej ksi&zki, moie smialo 
uchodzic za recenzj~. Nigdzie nie jest uchwaione, ie recenzja ma miee trzy 
strony, a nie na przyklad trzynascie. Mam na mysli relacj~ Marcina Kr61a 
z Dziennik6w Stefana Kisieiewskiego, zatytulowanq MQski rOZ{JQCZY i wy
drukowan& w styczniowym (3) numerze "Tygodnika Powszechnego". 

Jeszcze nie czytalem Dziennik6w. Lezq na p6ke i czekajq w kolejce. Ale po 
recenzji Kr6la jui si~ tak nie spiesz~ z innymi lekturami, ieby zajrzec do 
Kisiela. Jakbym juz 0 Dziennikach tyle wiedzial, ie ten pospiech moie jeszcze 
poczekac. OczywiScie na razie wiem 0 nich to, co wie Krol, co z nich wyczytal 
i jak je w sobie uloiyl. Ale niezaleinie od iektury oryginalu. te Dzienniki zawsze 
juz b~& we mnie obok iektury Kr6la i jego 0 nich sqdu. Bo przeciei recenzja 
to nie jest przewodnik, kt6ry po doprowadzeniu delikwenta do opisywanego 
przedmiotu sam si~ dyskretnie oddala zacierajqc slady. Tak to na pozor 
wygl&da. ale tak nie jest. Kaida cudza lektura. jesli przemawia przez ni q 
prawdziwe przeiycie i rzetelne zrozumienie analizowanego dziela, zostawia 
swojq piecz~c i na dzieJe, i potem na kolejnych czytelnikach. Czytanie ksiqiki 
przez czytanie 0 niej recenzji jest r6wnoczesnym poznawaniem dw6'ch swiat6w, 
autora i recenzenta. Swiatow odt&d nierozdzielnych. 

Przez recenzj~ Kr61a z 0 b a c z y Ie m Dzienniki Kisiela. Wyrainie, przej
rzyScie. przekonujqco. Kr61 opowiedzial mi tei 0 Kisielu takim, jakim go znal, 
a jakiego ja nie m6glbym poznac, chocby dlatego, ie za Kisielowego iycia los 
nas nigdy nie zetkn&1. Wymienilismy ze sobq dokladnie dwie poczt6wki , a teraz 
mog~ pisac najwyzej na niebieski Serdycz6w. Moze kiedys odzyskam powt6r
nie szans~ bezposredniego spotkania, ale p6ki co mi~zy KisieJowym duchem 
a moim poial si~ Boie cialem kqzy w roli tlumacza osoba Marcina Krola. 

Ja wiem, ie to niesprawiedliwe w stosunku do ksiqiki, postrzegac jq oczami 
recenzenta. Kiedy przeczytam Dzienniki, por6wnam swoje wrazenia z wraienia
mi krytyka i bye moze moja bezkrytycznosc wobec Kr61a zamieni si~ w pole
mik~. Ale nic juz nie odwr6ci mojego zachwytu recenzjq Kr6la. So m6j 
zachwyt jest adoracjq tej recenzji jako dziela sztuki recenzowania. 

Dobra krytyka to takie ta. ktora nie tylko rozumnie prowadzi przez labirynty 
cudzego dziela. ale tei ta, kt6ra umie opowiedziee 0 swiecie. w kt6rym 
zanurzone jest samo dzielo. Ono przeciei nigdy nie istnieje w pr6ini: spolecz
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nej. filozoficznej. polilycznej. egzystencjalnej. Zwlaszcza dzie!o kogos takiego 
jak Kisiel i zwlaszcza jesli S,! to dzienniki. 

Kr61 opowiada na przyklad fascynuj,!ce rzeczy 0 zwiqzkach Kisiela z "Ty
godnikiem Powszechnym" i zwi,!zkach z polskim katolicyzmem w og6le. 
Zar6wno w wersji kardynala Wyszytiskiego. jak wersji kardynala Wojlyly. 
Kisiel . pisz,!c do ..Tygodnika" zwi,!zanego z otwartym . posoborowym. "euro
pejskim" katolicyzmem Wojtyly. duchowo i strategicznie podzielal ortodoksyj
ny. doktrynerski nawet. "ludowy" katolicyzm Prymasa; uwazal go za skutecz
niejszy mur obronny przeciw komunizmowi. Te dwa katolicyzmy . dwa sposoby 
wyznawania i praktykowania katoJicyzmu. do dzis prowadzq malo swietq 
wojne. Wplqtanie sie Kisiela w ten dualizm musialo prowadzic do wielu 
nieporozumieti i dylemat6w wewnetrznych. kt6re z calq silq uJawnily si~ 

dopiero po odzyskaniu przez Polske niepodlegloSci i spowodowaly ostateczny 
rozbrat Kisiela z "Tygodnikiem" WczeSniej te wewn~trzoe spory lagodzilo 
istnienie wsp61nego wroga. czyli komunizmu, a "Tygodnik". jako najwazniej
sza i najbardziej wplywowa trybuna nie-socjalizmu. byl nie do orninir;:cia przez 
kogos, komu rzeczywiscie. jak Kisielowi, zalezalo na ksztaltowaniu niezalez
nych pogl,!d6w czytelnik6w. 

Dziwnie sk,!dinqd sir;: plot'! dalsze dzieje tego strategicznego, ale i filozoficz
nego dualizmu katolickiego. To juz nie rna z Dziennikami nic wsp6lnego, one 
koticz,! sir;: na roku 1975. Wr6c~ tu do nich po przeczytaniu. 

Slysz~ g!osy, ze recenzja Kr61a jest miarodajna i krzywdzaca zarazem. P6ki 
co patrzr;: na ni'! jednostronnie. Samego mnie ciekawi, czy zmieni sir;: - i ewen
tualnie jak - jej obraz we mnie po lekturze Kisiela. To sir;: nazywa zycie tekstu 
pod powierzchni,! pozornie nieruchomych sl6w. 

* 

Bodaj 10 stycznia - nie mogr;: sprawdzic, bo zapodzialem gdzies za
proszenie, moze wyrzucilem - uroczysta U roczystosc Przekazania Patronatu 
Nad Prograrnem Kulturalnyrn "Krak6w 2000" Wislawie Szymborskiej i Czes
lawowi Mi!oszowi. Przekazywali Andrzej Wajda. poprzedni patron, i Prezydent 
J6zef Lassota, w imieniu Miasla. Uroczystosc miala miejsce w odrestaurowanej 
przepi~knie Willi Decjusza na Woli Justowskiej. 

Rok Wajdowski byl eksperymentalny, bo pierwszy. Udal sie? Mysle, ie tak. 
choc ma!kontent6w znaleic nie byloby trudno. Ze imprezy byly rzadkie, 
rozrzucone w czasie. troch~ przypadkowe? Prawda. Ale nie spos6b caly rok na 
okr'!glo podtrzymywac tego ognia, bo trzeba by zatrudnic jakqs niewyobra-zalna 
w sytuacji wsp6lczesnego polskiego rniasta armie pracownik6w zajmujqcych sir;: 
organizowaniem imprez, spotkari . wystep6w i tak dalej . Taki nieustajqcy 
festiwal zapewne bylby idealem, ale jakie miasto na to stae? Moze Strasburg, 
moze San Francisco, ale Krak6w p6ki co na pewno jeszcze nie. Ale takiego 
Festiwalu Unii Teatr6w Europy nie powstydziloby sie zadne cywilizowane 
miasto 5wiata, wir;:c nie marudimy. 

Patron em tegorocznym mial bye Zbigniew Preisner. najmodniejszy bodaj 
teraz kompozytor europejski W obrebie "kultury srodka" . czyli czegos rnir;:dzy 
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rozrywk'l masow'l a sztuk'l filharmoniczn'l. Pozar! si~ jednak i z Rad'l Miejsk'l, 
i Biurem Programowym Festiwalu (czy jak to si~ nazywa). Nie bylo szans na 
spelnienie jego wymagafi, wi~c si~ obrazil i wycofal. Zaproponowano patron at 
MiloslOwi, ten odbil pileczk~ w stron~ Szymborskiej, zreszt'l elegancko i m'ld
rze, bo jak jest juz dw6jka Noblist6w w jednym mieScie, i oboje poeci , co jest 
zjawiskiem na skal~ swiatow'l, byloby dziwactwem omin'lc tak'l sposobnosc. 

Na otwarciu nie bylo Milosza, bo na zim~ zjezdza, i slusznie, do cieplej 
Kalifornii. Byla Szymborska, byl Wajda. Szymborska z wlasciw'l sobie filuter
nOSci'l oswiadczyla, ze zrobi wszystko, zeby si~ nie mieszac do spraw or
ganizacyjnych, a w og61e raczej nie mieszac do niczego. Co bylo do przewidze
nia, ale przynajmniej lOstalo jasno powiedziane. Kto wil;c b~dzie wymyslal 
imprezy na caly rok, trudno powiedziee. Miejmy nadziej~, ze nie ci sami, kt6rzy 
zaprogramowali cz~sc anystyczn'l wieclOru w Willi Decjusza, klasyczn'l mie
szank~ firmow'l w akademijnym stylu - muzyka dawna przeplatana wi'lzank'l 
poezji (od Reja po Szymborsk'l). Wierszy bylo 0 polow~ za duzo, niekt6re nie 
wiadomo dlaczego te wlasnie, zas artysci scen krakowskich, a szczerze m6wi'lc 
jednej sceny, czyli konwencjonalnie Starego Teatru - m6wili te wiersze tak, i.e 
lepiej by bylo, gdyby siedzieli w k'lcie i sluchali, jak m6wi'lje inni. Na przyklad 
sam a Szymborska. Do m6wienia wierszy nie wystarcza ani dyplom Szkoly 
Teatralnej, ani nazwisko wlasne, ani nazwa teatru, bo m6wienie wierszy jest 
sztuk'l wyj'ltkow'l i potrafi to moi.e co dwudziesty aktor. Jan Frycz nalei.y do 
tych, co potrafi'l; tu jednak sprawial wrai.enie, jakby teksty dostal w szatni przed 
wejsciem na sal~ . 0 reszcie nie wspomn~, bo i.al ludzi. No i zal poezji. Na 
szcz~scie ta zostaje niezalei.nie od aktor6w. 

* 

Jeszcze sl6wko apropos dw6jki Noblist6w. Mam przyjaci61. najpowai.niej
szych pod sloficem ludzi, dla kt6rych horoskopy, daty urodzin co do godziny 
i minuty, znaki Zodiaku, koincydencje niebieskie i ksi~zycowe i cala ta reszta, 
S'l r6wniei. rzecz'l najpowazniejsz'l pod sloficem. Ja tego nigdy poj'lC nie 
moglem, widocznie skaza organiczna, brak wyobraini albo inny ClOn. Kiedy 
juz-jui. zdarza mi si~ przyblii.yc do zagadnienia pod wpiywem kt6regos 
z rzeclOnych przyjaci61, i nawet zaczynam wierzyc, ze m6j znak Zodiaku rna 
mi cos wi~cej do powiedzenia niz jakikolwiek inny, zazwyczaj wpada mi w r~k~ 
kt6rys z tekst6w Lema i umarl w butach. Pod pot~znymi skrzydlami Lemowego 
racjonalizmu moje male niedowiarstwo rozkwita, czuj'lC nie byle jakiego 
sprzymierzefica. Ale do rzeczy. 

Na wspomnianym spotkaniu w Willi Decjusza Szymborska powiedziala, i.e 
jej patronacki udzial w Roku Noblist6w b~dzie symboliczny chocby dlatego, i.e 
co prawda pod znakiem Raka urodzilo si~ wieku poet6w i artyst6w, ale zaden 
wybitny organizator. Mozna wi~c domniemywac, :ie i ze strony Milosza, tei. 
Raka, wiele spodziewac si~ nie nalezy. 

A przeciez - gdyby ktos tak spojrzal, nie wdaj'lc si~ w lOdiakalne sugestie, 
na oboje poet6w - rzeklby, ii. trudno 0 rozbiei.niejsze naturyl Szymborska, 
wiadomo, introwertyczka, niemal samotnica, kameralna ogrodniczka zaprz'lt
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nieta hodowaniem swojej grzqdki wierszy, za kt6rymi ukrywa sw6j zyciorys 
- nieomal przezroczysty, niewidoczny, jakby niewazny. Cala zawarta w poezji, 
jak Emily Dickinson, jako 0 sob a moglaby na zawsze pozostac kim§ tajem
niczo nieznanym. A Milosz? Miloszowej literatury nie byloby bez zyciorysu 
Milosza l Tam sie wszystko wszystkim zywi i poi, wzbiera i podpiera. Z do
§wiadczen wlasnego zycia, z wlasnej poteznej osobowoSci, uczynil Milosz caly 
swiat. Rozpostarl go od wierszy erotycznych po eseje metafizyczne, od pub
licystyki poJitycznej po historie literatury, od przeklad6w biblijnych po wyklady 
uniwersyteckie. Zil1mia Milosz rozciqga sie od Jadzwingowej Litwy po wsp61
czesnq Ameryke, na jej rubiezach spotkac mozna kresowq Polske ziemianskq 
i mistycznq Ziemie Ulro wymyslonq przez Blake'a. Oskara Milosza i Sweden
borga. Milosz jest czlowiekiem-planetq, mozna go zwiedzac greyhoundem, 
a Szymborska jest tq duszyczk'l z Mickiewicza, co jak motyl usiadla na listku . 

I oboje spod znaku Raka ... A dajciez mi swiety spok6j z Zodiakami 
i horoskopami . 

* 
Swietlicki. Mamy ze sob'l pewne porachunki. Ja sie napastwilem nad jego 

debiutanckimi Zimnymi krajami prawie piec lat temu , w lubelskich " Kresach", 
a on mi potem odplacal, pastwi'lc sie nade mn'l w r6znych prasowych 
wypowiedziach i wywiadach, w audycjach telewizyjnych i pewnie dziesi'ltkach 
rozm6w prywatnych. Fakt, mial pow6d. Byl na fali najwiekszego powodzenia, 
idol nowej literatury, objawienie. noszony na rekach i obSciskiwany przez 
najstarszych i najmlodszych. A ja sie wybrzydzilem. pomniejszylem, wlasciwie 
odrzucilem. Wiec go rozumiem. Ale jestesmy chyba juz na zero, tak mysle. 

Moge wiec ze spokojnym sumieniem powiedziec, ze sukcesywnie nawracam 
sie na Swietlickiego. Nie, nie przekreslam tamtej opinii 0 pierwszym tomie. 
Nadal uwazam go za przeceniony. Wierszy byle jakich, wt6rnych i nier6wnych 
literacko jest tam stanowczo za duzo jak na GI6wny Debiut Pokolenia. 
Denerwowal mnie ponadto ton uzalania sie nad sob'l - przy jednoczesnej 
autokreacji na outsidera z wyboru, co swoje wie i nie da sie nabrac na zadne 
idee, polityki, wielkie slow a i tak dalej. 

Ale drugi tom, Schizma, z 1994, zaskoczyl mnie dojrzaloSci 'l intelektualn'l 
(przepraszam za to kretynskie sformulowanie), prec)'zjq poetyck'l i-co moze 
sie wydawac najbardziej zaskakuj'lce, bo przeciez Swietlicki to bard niepogo
dzenia - swoist'l, czeSciow'l przynajmniej akceptacj'l swiata. Bohaterem tych 
wierszy byl nadal ktos 0 mentalnoSci przechodnia, co znalazl sie gdzies na 
chwile i zaraz leci dalej, kt6ry wci'lz szuka, pr6buje, przymierza sie. Jesli jednak 
trafia mu sie jaka§ chwilowa chocby przystan , stara sie jq ocieplic i oswoic. 
"Ona", najczestszy partner wewnetrznych diaiog6w, to juz nie wylqcznie 
dziwka, co udawala, ze koch a, a potem zranila i poszla. Miejsca przy " onej" 
bywaj'l juz wane wiekszego zaufania i ona sarna tez. 

Sty! wierszy znacznie sie przy okazji wyk!arowal, wzmocnila ich wewne
trzna konstrukcja. Liryczne gadu!stwo, typowe dla mlodOSci chc'lcej wykrzy
czec wszystkie zale do swiata, skrLepilo sie w przemyslane, zamkniete formy. 
Moze wplyw na to mialo doswiadczenie Swietlickiego z wlasnym poezjo
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spiewaniem? Forma piosenki, niby prosta i skonwencjol;alizowana, wymaga 
znacznej dyscypliny . "Piosenka" to niedobre okreslenie, Swietlicki spiewa po 
prostu wlasne wiersze, ale przeciez jest cos gatunkowo nadwyzkowego - w sto
sunku do "czytanej" liryki - w tekstach przeznaczonych do wykonywania 
z towarzyszeniem muzyki . Refreni czne powt6rzenia chocby, wyrazistsza aneg
dota. 

Co do spiewania jako takiego (czy podspiewywania, melorecytacji, klasycz
ny spiew to przeciez nie jest) - nie mam zdania. Ortodoksi poezji wybrzydzajq, 
ze to splaszczanie i jakoby profanacja prawdziwej liryki. Ja tam mysl~, ze lepiej 
sluchac Swietlik6w niz tych wszystkich chrypien, rz~zen i ryk6w wydobywajq
cych si~ z gardel i instrument6w niekt6rych mlodych ludzi chyba dosyc 
nieswiadomie powtarzaj<,)cych kompleks Stalina: kochaj mnie alba ci~ zastrzel~. 

Najwi<;kszq slabosciq poezji Swietlickiego jest wci<,)z jeszcze obecny, choe 
trzeba przyznac coraz mnicj , wqtek hlaskoidalny - skrzywdzonego chlopca. lIe 
razy wpadam na takie wiersze, zaraz przypominam sobie ostatni film Jamesa 
Deana, OlbrzYI11. Dean gral tam , 0 ile ktos pami<;ta, lekko zakomplekslalego 
samotnego chlopca boczqcego si~ na caly swiat, ale w gl\;bi serca gl~boko 

uczuciowego. Zycie daje mu potem do r~ki r6zne zabawki, I<,)cznie z grubq fors<,) 
Chlopiec wyrasta z bidy, ale nie z chlopi~ctwa, i to chlopi~ctwo poglebia w nim 
samotnosc, bo inni dorastajq naprawd<;, a on wci'li marzy 0 swiecie czystym 
i uczuciu bezgrzesznym. Przypomina mi si<; tu pewien rymowany aforyzm 
autorstwa bodaj Jana Stanislawskiego, a moze Jonasza Kofty, nie pami~tam: 

,,1 tak nic si~ nie zmieni, gdy z mlodych gniewnych wyrosnq starzy wkurwieni." 
Acha, wszystkie te dywagacje z powodu erupcji wydawniczej: trzy to my 

M.S. w jednym roku to doprawdy wyczyn na miar~ niegdys Harasymowicza, 
a dzis Jacka Podsiadly, nieco mlodszego kolegi autora Trzeciej polowy (Wyd. 
as z Poznania), 37 wierszy 0 wodce i papierosach (Wyd. "Swiadectwo" 
z Bydgoszczy) i najnowszego wyborku 20 niezapomnianych przebojow i 10 
kultowych fotografii (Wyd. Baran i Suszczynski. Krak6w; fotografie autorstwa 
Wojciecha Wilczyka) . 

* 
W Starym Teatrze premiera Szekspirowskiej Burzy. Wiele miesi~cy przygo

towan, z p61 roku albo wi~cej. Peszek jako Prospero. Beata Fudalej jako Ariel. 
Anna Radwan - Miranda. Kalibana mial grac - tak styszalem kiedys od 
rezysera. Rudolfa Zioly - Jan Frycz. Ale na premierze nie bylo Frycza, tylko 
Marek Kalita. r jeszcze Trela z Grqbkq jako komedianci. I Tadeusz Huk jako 
Gonzalo. Daj Boze zdrowie. 

Szedlem na t~ premier\; z nadziejq i zazdrosciq. Nadziejq na arcydzielo 
i zazdrosci<,). ze w zwiqzku z tym moja wlasna Burza, kt6rq zrobilismy na sp61ke 
z Jerzym Golinskim, Jacki em Uklejq i Markiem Wilczynskim dwadzieScia kilka 
lat temu w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, okaze sie krasnoludkiem przy 
gigancie. Powiadano, ze wyszedl nam wtedy calkiem niezly spektakl. Ale kudy 
nam, opolskim myszkom, do krakowskich Iw6w. 

Tu musz\; uderzyc w ton Konwickiego. Ja Burz~ kocham prywatnie milosci q 
tajemniczq, dla mnie samego niezrozumialq. Kocham wiele jeszcze sztuk 

166 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

Szekspira (nienawidze tylko jednej, nie powiem kt6rej), ale Burza jest dla mnie 
tekstem magicznym. Widywalem w iyciu bardzo niedobre, troche niedobre, 
zaskakuj'lce, odkrywcze albo niezwykle (co nie znaczy - doskonale) spektakle 
Burzy. Znacznie wiecej gorszych nii lepszych. Burza uwodzi latwosci'l, a jest 
trudniejsza w robocie od Hamleta. Jak widze na afiszu Burz~, cos we mnie driy, 
chcialbym natychmiast posluchac Eneasza i Dydony Purcella albo napie sie 
zimnego, bialego greckiego wina z widokiem na Patmos. 

Kiedy wychodzilem teraz z Burzy w Starym Teatrze, chcialo mi sie p6jse 
powyc do ksieiyca razem z Kalibanem. KaIibanie, bracie w nieszczesciu. 

Tadeusz Nyczek 

TADEUSZ NYCZEK, ur. 1946, absolwent polonistyki UJ, krytyk, eseista. Ostatnio 
wydul Okre.flona epoka. Paezja Nowe} Fali 1968- /993 (1994). 

Kwartalniki, miesieczniki, tygodniki ... 

POCHWALA SMUTKU 

'" .

I ROZNICY 


Nagroda Nobla dla Wislawy Szymborskiej zmobilizowala krytycznoliterac
k'l czesc naszego narodu w stopniu dawno nie spotykanym. (Zreszt'l nie tylko 
te czese - zmobilizowala r6wniei polityk6w , pUblicyst6w, wydawcow i ludzi 
o rozmaitych, nieraz przedziwnych doprawdy , ambicjach.) Moina bylo odnieSc 
wraienie, ie oto nagle w przyspieszonym tempie nadrabiane zostaj'l wieloletnie 
zaleglosci w opisie tej - zawsze przeciei popuJarnej - poezji. Z rozmiarami tych 
zaleglo§Ci nie rna jednak co przesadzae: 0 autorce Wielkiej liczby nigdy nie 
pisano malo (dowodzi tego opublikowana przez Znak antologia Rado.(c czylania 
Szymborskiej), brakowalo natomiast troche glos6w syntetyzuj'lcych, sumuj q
cych, moie takie - kontruj'lcych czy "przeSwietJaj'lcych" dotychczasowe 
odczytania. ezy w wypowiedziach , jakie pojawialy sie w ostatnich miesiqcach, 
odezwaly sie takie glosy? 

"To jest zludzenie, ie tw6rczosc Szymborskiej jest niewielka" , pisze 
Malgorzata Baranowska w szkicu zatytulow anym Liczba pojedyncza ("Kontra
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punkt" J21 1996). "To, ze oglosila zaledwie 200 wierszy w dziewieciu tomi
kach, nie 5wiadczy 0 niczym, poniewaz zakres tej poezji jest ogromny. ( ... ) 
Wislawa Szymborska od poczqtku star a si(: uprawiac tw6rcze odczytywanie 
swiata w jego r6znorodnych przejawach , w jego licznych j(:zykach. (.. . ) 
W poezji nie trzeba tylu sl6w, co w nauce. lakis drobny rys , jakis niewielki 
szczeg61 moie sluzyc wieLkiej syntezie poetyckiej." Przy tak ogromnej "cieka
wosci swiata", zachlannosci nawet, spos6b jego widzenia jest u Szymborskiej 
zawsze - antropologicmy. "Chodzi 0 to, ze ona zawsze widzi jednego 
czlowieka. U niej ten jeden czlowiek jest jednym z wie\kiej liczby ludzi ze 
wszystkich czas6w, ze wszystkich miejsc , po prostu - z ludzkoSci. ( ... ) 
lednoczesnie [poezja jej] przechodzi droge, kt6rq przechodzi nowoczesna 
antropologia: od rzeczy egzegetycmych , dalekich i dawnych do wsp6tczesnych 
i najblitszych sobie. " Od zainteresowania kulturami mitycznymi czy p6lmitycz
nymi do bacznego przyglqdania sie temu , co "swoje " i co " teraz". M6wiqc 
inaczej : od Atlantydy i Troi do (by odwolac sie do jednego z ostatnich wierszy 
poetki) jakichs ludzi "w ucieczce przed jakimis ludimi" w trakcie kt6rejs ze 
IVsp6tczesnych wojen - w bylej Jugoslawii, w Afryce, ale przeciez tabe 
i w Polsce.. "Antropologia zblizyla si~ do nas samych", konkluduJe ten wqtek 
Baranowska. "Te drage zrobila r6wnicz historia. Z wielkich spektakularnych 
wydarzen przeniosla swe zainteresowania na codziennosc zycia ludzi , na bliskie 
im przedmioty i obyczaje. Ale czlowiek historyczny zawsze pozostaje w niewoli 
wiedzy 0 argumentach walczllcych w kolejnych wOJnach stron. Sam jest stronq. 
Czlowiek widziany przez pryzmat antropologii, tak jak go widzi poetka, nawet 
ten jeden, domyslamy sie, ze jednak i on smiertelny , zyskuje w tej poezji 
wymiar og61nOSci i wiecznosci" To owocuje, rzecz jasna, okreslonym stosun
kiem do samego siebie i do swiata poza-Iudzkiego. Baranowska zestawia 
niespodziewanie Szymborskq i Bialoszewskiego piszqc, ze choc poza tym "nie 
Sq zupelnie podobni", Iqczy ich "ten niesamowity stosunek do rzeczy niewaz
nych" i do swiata w og6Je: "Sq jego cZ~$ciq, nie wywyzszajq sie ani swego 
maczenia nie pomnlejszajq" . 

"Dla mnie Szymborska jest przede wszystkim poetk q swiadomosci", pisze 
z kolei Czeslaw Milosz (A nie mowilem ?, "Tygodnik Powszechny" 41/1996). 
"To maczy, ze przemawia do nas, r6wnoczeSnie z niq iyjqcych , Jako ktos z nas , 
chowajqc swoje prywatne sprawy dJa siebie, poruszajqc sie w pewnej od nas 
odleglosci, ale zarazem odwolujqc sie do tego, co kazdy (kazda) ma z wlasnego 
zycia. Bo czyz nie wszyscy znamy na przyklad rozbieranie si~ przed bad ani em 
lekarskim, przypominanie sobie sn6w, podziw dla zbieg6w okolicznosci , czyta
nie list6w ludzi, kt6rzy przemin(:li? Stqd, niby w rysunkach ujmujqcych 
w skr6cie sceny dobrze znanej codziennoSci, rozpoznajemy w tych wierszach 
siebie jako istoty sobie pokrewne, ale z odr(:bnq u kaidego i kazdej subiektyw
nosci q, niejako wzi(:tq w nawias. JesteSmy spoi<.rewnieni takie dlatego, i.c 

jestesmy sobie wsp6tczeSni, a wi(:c poddawani temu samemu obiegowi infor
macji. To samo mniej wiecej znaCZq dla nas slowa - sygnaly orientacyjne: teoria 
ewolucji, rakieta mi~dzyplanetarna, Hiroszima, ale takze Homer, Vermeer, 
zasada nieoznaczonosci , czyli caly repertuar pojGe otrzymywany w domu, 
W szkole, w mass mediac!z. Wiersze Szymborskiej Sq zbudowane z zonglowania, 
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niby kulami, skladnikami naszej pospoJitej wiedzy, co raz to zaskakujq paradok
sem i pokazujq nasz ludzki swiat jako tragikomiczny . Znajduje w nich sw6j 
wyraz swiadomose moiliwa jedynie po - po Darwinie, po Einsteinie i po wielu 
innych - bo przecie cywilizacja, w ktorej jesteSmy zanurzeni, przechowuje ich 
slady. Wobec utwor6w tak beztrosko tanczqcych, ie zdajq sic:; bye pisane bez 
wysilku, wielk ie nazwiska luminarzy raiq swoim ciC:;iarem, ale dzic:;k.i temu, ie 
istnieli, mysl Szymborskiej i mysl nasza - chcemy tego czy nie chcemy - jest 
jUi zloiona i przewrotna." 

Jui te dwa glosy pokazujq, te podkreslany w wielu komentarzach uniwer
salizm poezji Szymborskiej jest "u niwersalizmem pod pewnymi warunkami". 
Motna by rzec, te jest "duchowym kosmopolityzmem", ale i to nie jest 
okreslenie najlepsze. Jakos iadne ,,-izmy" nie mogq sic:; do tej poezji przykleie 
na stale; a im wznioslejsze, im bardziej ogolne, tym szybciej ukazujq swojq 
nieprzydatnosc. Poezja Szymborskiej jest bowiem (jesli wolno rozwinqc mysl 
Milosza) z wiedzy i nie-wiedzy zarazem, jest z ciekawoSci, ale takiej, kt6ra "nie 
ustaje" i nie jest jak eksperymenty, kt6re si~ skonczq. Nieprzypadkowo 
parafrazuj~ tu hymn swi~tego Pawla; w poezji Szymborskiej jest - przy calej 
jej "racjonalnosci" i precyzji - sporo miejsca na wqtpliwosc, niepewnose, na to 
Pawlowe "widzimy jakby w zwierciadle, niejasno". Zbyt "Zawily jest i gc:;sty 
haft okolicznosci", czytamy w jednym z wierszy z tomu Koniec i poczqtek. 
Bardzo wyraznie, a nawet - coraz wyrainiej poezja ta jest po stronie nieroz
strzygnic:;c, po stronie "piekla chaosu" przeciw "pieklu porzqdku". 

Dwa ostatnie okreslenia pochodzq oczywiScie z wiersza Moiliwosci z tomu 
Ludzie na mo.5cie. Interpretujqc ten znany tekst, Marian Stala (Wol~ moiliwosc. 
o jednym wierszu Wislawy Szymborskiej, "Tygodnik Powszechny" jw.) pisze 
m.in.: "Jej wiersz swiadomie miesza ze soba sprawy wielkie i male (a lbo 
inaczej: kwestionuje sam podzia! na to, co wielkie, i na to , co male); swiadomie 
tei rozpoczyna sie:; banalnie brzmiqcymi stwierdzeniami ( ... ). Ale jut wyznanie: 
»Wo lc:; Dickensa od Dostojewskiego« (nawet gdy pominie sic:; kwestic:; jego 
niewqtpliwej szczeroSci) nalet.y do zupelnie innego porzqdku, jest opowiedze
niem sic:; po stronie nie ty lko pewnego literackiego stylu, ale takte - sposobu 
patrzenia na swiat." Ton niczym nie zmqconej powagi brzmi takte w stwier
dzeniu : "Wolc:; czas owadzi od gw iezdnego." "W ten spos6b", pisze Stala, 
"blahosc przeksztalca sic:; w istotnoSc ... by po chwi li znowu powr6cic w oznaj
mieniu : »Wo lc:; szuflady« albo »Wole:; odpukac« ... Czy zbi6r istotnych i nieistot
nych, powat.nych i niepowainych rozstrzygni~c, 0 kt6rych m6wi wiersz Szym
borskiej, jest wyrainie ukierunkowany? Czy kryje sic:; za nim jakis pozytywny 
wyklad wartoSci? Z pewnosci q - choc sarna poetka wyiej ceni niepewnosc - tak 
wlasnie jest. ( ... ) Jest zatem w Moiliwosciach pochwala otwartego, swobodnego 
myslenia i istnienia; jest wyb6r tego, co konkretne, poszczeg6lne, wyjqtkowe; 
jest apologia moiliwosci pojmowanej jako antidotum na nadmiar pOfZqdku, 
okreslonosci, og6lnosci, utopijnych ideologii ... Ale - to nie ten zbi6r pozytyw
nych, akceptowanych przez Szymborskq wartosci decyduje 0 przeslaniu wier
sza." Odslania on bowiem "silne pole wartoSci odwrotnych, negatywnych. I ten 
negatyw wlasnie (by sie:;gnqc po metafore:; z najnowszego wiersza poetki) jest 
czyms rzeczywistym. Dobitnie, choc paradoksalnie, m6wi 0 tym final Moiliwo
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Sci : »Wole brac pod uwage nawet te moiJiwosc, ie byt rna swojq racje.« 
Ostateczny wniosek poetki jest jasny, a wiec pesymistyczny... Szymborska 
chciataby widziec swiat jako pole mOiliwo§Ci, jako chaos umoiliwiajqcy 
swobodne, tw6rcze istnienie. W imie owej otwartosci poetka nie tylko dopusz
cza , ale wrecz wybiera (tu wlasnie tkwi paradoks) generalnq mysl, it w swiecie 
znaleic moina ukryty, lecz istotny porzqdek . Potoczne doswiadczenie m6wi 
jednak cos odwrotnego. W tym doswiadczeniu swoboda konkretnych, pojawia
jqcych sie co chwila akt6w wyboru jest utrudniona, zablokowana alba niemoi
Iiwa. Kiedy zas zaczyna sie myslee 0 bycie jako cato§Ci - to owa cafose zjawia 
sie zazwyczaj nie jako domena racji i porzqdku, lecz jako przestrzen przypadku, 
bezsensu, destruktywnego chaosu ... Taka jest rzeczywista alternatywa, taka jest 
bezalternatywnosc ludzkiego myslenia i istnienia. Tyle tei m6wiq Moiliwo~(ci 

- lekko i (na poz6r) mimowolnie." Glos poetki to glos kogos, "kto chcia/by 
zachowac wewnetrznq suwerennose i komu przysz/o iye w swiecie wielkiej 
Iiczby, swiecie jednoczesnie zbyt uporzqdkowanym i zbyt przypadkowym .. . " 

Z powytszq interpretacjq wsp61brzmiq s/owa samej poetki wypowiedziane 
z okazji przyznania jej nagrody im. Goethego (Cenie wq/pliwosci, przedruk 
"Dekada Literacka" 10/1996): "Przypomne tu pewnq scenke z filmu Chaplina. 
Charlie pakuje walizke, ale nie moie jej domknqe. Siada na niej, skacze po niej , 
no i wreszcie domyka. Ale co z tego - po bokach sterczq na zewnqtrz jakies 
strzepki bielizny , jakies szelki , jakis przytrzasniety kolnierzyk. Charlie nie 
namyslajqc sie dtugo chwyta noiyczki i obcina dookola te kawalki .. . Tak bywa 
z rzeczywistosciq, kt6rq chcemy koniecznie zmieScic w walizce ideologii. Cos 
sie tu ciqgle nie daje upchac, cos ciqgle sterczy po brzegach, i to cos dla 
swietego spokoju pr6bujemy poodcinae. ( .. . ) W pewnych warunkach ideologia 
moie bye poiytecznym instrumentem polityk6w, oby tylko nie fanatycznych 
i uczciwych . Ale pisarz nie powinien z tego instrumentu korzystac, powinien 
sam na sam mocowac sie ze swiatem . Nie znaczy to, ieby nie mia! idea/6w - ale 
bedzie lepiej dla jego tw6rczosci, jesli te idea/y nie uloiq mu sie nigdy 
w zwarty, nieprzepuszczalny system. I niech po prostu napisze »nie wiem «, 
kiedy czegos nie bedzie wiedzia/, i »nie rozumiem«, kiedy nie bedzie rozumial. 
Pytanie - czy nie wiedziee czegos »na pewno« to zawsze s/abosc? Kiedy 
jeszcze wydawafo mi sie, ie wiem i rozumiem wszystko, by/am w gruncie 
rzeczy bardziej bezbronna i wewnetrznie chwiejna nii dzisiaj, kiedy to, co wiem 
na pewno, moge policzyc na paJcach jednej reki ... " 

W tym samym przem6wieniu znalazlo sie tei kilka znaczqcych zdan 
o poezji polskiej. "Mimo r6inorodnych indywidualnoSci i temperament6w, 
wszystkich najlepszych cos /qczy, choc wca1e sie w tej kwestii nie umawiali . 
Jest to szacunek dla rzeczywistoSci , zgoda na jej pierwszenstwo przed wyobraz
niq. Jest to przekonanie, ie nawet najbogatsza, najbardziej zaskakujqca i szalona 
wyobraznia nie jest tak bogata, szalona i zaskakujqca jak rzeczywistosc. (... ) 
poezja ta nie lekcewaiy nigdy materii swiata, przyk/ada duiq wage do opisu 
konkretnej sytuacji, rna serce dla szczeg6/u i ulotnej chwili. 0 przeiyciach stara 
sie m6wic rzetelnie i powsciqgliwie. Wie , ie dramat ludzkiego cia/a i ducha nie 
rozgrywa sie nigdy w ponadczasowej pustce, ale na scenie jako tako umeb
lowanej , i ie nie bez znaczenia Sq tutaj rekwizyty ." 
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To ciekawy paradoks poezji Szymborskiej : zmierzae ku "og6Inosci", ku 
jakiejs "prawdzie powszechnej" ("naszej" prawdzie), ale nigdy - ku wszyst
kowiedzy, nigdy ku takiej perspektywie, z kt6rej "szczeg61y i epizody" stalyby 
si\; niewidoczne (por. wiersl Wielkie to szcz~fcie). Oto co pisze na ten temat 
Stanislaw Balbus (Od tego trzeba bylo ZC/CZqc - niebo, "Plus Minus" 4011996): 
"Co prawda »szczeg6ly i epizody« Sq zawsze ulomne, czqstkowe, wyrywkowe, 
przypadkowe; Sq jakby odpadkami Bytu jako CaloSci, zlomowiskiem metafizycz
nym; i iadnym fundamentalnym zasadom tej calosci nie wystawiajq dostatecz
nego swiadectwa, choe 0 istnieniu takich zasad jak gdyby niejasno napomykajq 
- »Powstaje z tego rebus nie do rozwiqzania«. Ale jednak rebus, a wie<: cos, co 
ze swej natury do podejmowania pr6b rozwiqzania prowokuje, aczkolwiek w tym 
wypadku optymalne rozwiqzanie nie tylko utrudnia, lecz wr~cz uniemoiliwia. ( ... ) 
Dla poezji jednak bardziej istotne od zludnej satysfakcji rozwiqzania nieroz
wiqzywalnego jest istnienie samych element6w rebusu. ( ... ) Kaidy z nich sam 
przez si~ zasluguje na to, by pukae do jego (moze w og6te nie istniejqcych) drzwi 
- jak 6w slynny juz Kamien, kt6remu poetka w tomie S61 poswi~cila tyle 
cierpiiwosci (Rovnowa z kamieniem). Sq wi~c na pewno. Ale (zn6w: na szcz~Scie 
i niestety) powstajq monadami 0 zamkni~tym dla nas wn\;trzu . Pozwatajq jednak 
si~ »oglqdae z szesciu stron naraz« i zywie przeczucie, a chwilami i pew nose, ie 
zyjqC wsr6d nich czlowiek zyje wsr6d jakiejs, nie dost~pnej co prawda jego 
wtadzom poznawczym, »Wszystkosci«. Sq - i sprawiajq, ze Nicose ( ... ) nie 
dotyka nas calkiem bezposrednio, tworzq metafizycznq oslon~· przed niq, choe jej 
nie likwidujq: »Tak wiele jest Wszystkiego, / ze Nic jest catkiem niezle 
zasloni~te . ( ... ) Tyle si~ ciqgle dzieje , / ze musi dziae sio;: wsz~dzie <<. " 

Zwlaszcza ostatnie wiersze Szymborskiej (wiersze z Korica i poczqtku oraz 
p6Zniejsze) dobrze pokazujq to napiecie mi~dzy "Wszystkosciq" a NicoSciq, 
mil;dzy "wszo;:dzie" a "tutaj", wreszcie - mio;:dzy "rekwizytem" (czyJi iyciem 
po prostu) a aforyzmem. (I1ei celnych zdan wypisano jui z tych niewielu 
wierszy! ) Nie uszla tei uwadze co wrazliwszych krytyk6w charakterystyczna 
zmiana tonu . W przenikliwej analizie wiersza Chmury, opubJikowanego przed 
dwoma laty w "NaGlosie" , Piotr Sommer (Niefmiertelne " Chmury", "Odra" 
2/1997) pisze m.in .: "w wierszach z lat ostatnich ( ... ) autorskie »ja« czesciej niz 
dawniej pojawia sie w spos6b niezaposredniczony i ( ... ) Szymborska wyrainie 
rozluznia scislq dyscypline konceptu poetyckiego na rzecz aforystyki »mniej 
dopracowanej«, mniej ostentacyjnej, a wio;:c i mniej jawnej." Charakterystyczne 
dla tej poezji "poczucie natychmiastowego porozumienia" ("To zdaje sio;: 
Sandauer zauwazyl przed laty, ie Szymborska dobrze wie, na czym polega 
sztuka nietracenia kontaktu z czytelnikiem") przestaje bye oczywiste; niepew
nose, 0 kt6rej mowa w wierszach , ktadzie sie cieniem, naznacza ich lekturo;:. 
W omawianym przez Sommera utworze konsekwentny jo;:zyk Szymborskiej 
- "poetyka katalogu, skladniowych i frazeologicznych powt6rek, smakowania 
definicji i zonglowania og6Jnikami (do kt6rych zresztq stosunek jej samej jest 
czo;:sto niejednoznaczny) - nie daje sie utrzymae. Parabola po;:ka, jej jo;:zyk 
zostaje rozsadzony i - na przestrzeni kilku koncowych linijek wiersza - prze
zwycio;:iony. Po po;:knio;:ciu jednak zostaje slad. I chyba wlasnie ta rysa, jej trwala 
obecnose w tekscie (rysa jako element konstrukcji?) decyduje 0 tyro, ie Chmury 
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wykIaczajll poza zwyklll perfekcyjnose Szymborskiej. ( ... ) Wyprowadzeni w po
le przez seri~ smakowitych og6lnikow, mozemy sobie nawet wyobraiac, ie 
Szymborska zakonczy wiersz, jak to zdarzalo si~ jej wielokrotnie dawniej 
(a kilkakIotnie r6wniei w Kolicu i poczqtku) jakims optymizujllcym akcentem 
humorystycznym albo p6lhumorystycznym, kt6ry calkiem rozladuje to majaczll
ce serio i choeby z lekka »os /oni« czytelnika. ( ... ) Ale po zartobliwej rymowan
ce iarty si~ konczq." Ostatni dystych wiersza ("Nie majq obowillzku razem 
z nami ginlle. I Nie muszll bye widziane, ieby p/ynlle.") brzmi wprawdzie jak 
pocieszenie, "czyli jak tradycyjny motyw elegijny. A przeciez pocieszeniem nie 
jest, mimo ie Chmury w oczywisty spos6b Sll elegiq. lakimi to pocieszeniem 
m6glby bye 6w nieprawdopodobny ogrom samotnosci, kt6rll przede wszystkim 
6w dwuwiersz komunikuje? lego upewniajllcy komunikat jeszcze raz, na 
koniec, kwestionuje bodaj »podw6jny j~zyk« paraboli. ( ... ) W swoim szczeg61
nym »nieprzes/aniu « znaczenia te[go dystychul willill si~ z kilkoma elegiami 
z Korica i poczq/ku, zwlaszcza z POiegnaniem widoku, gdzie przestrzen tez jak 
gdyby potyka si~ 0 pojedyncze osamotnione »ja«. W Chmurach na t~ samq 
mikq jednosylab6wk~ nadziewa si~ cale uniwersum nieba, a tytul jeszcze 
innego wiersza (i p6iniej calego wyboru) - Widok z ziarnkiem piasku - ujmuje 
ten , gl6wny bye moie w ostatnich latach, wlltek tw6rczosci Szymborskiej 
calkowicie samowystarczalnie , totez nie potrzeba mu iadnego komentarza. ( ... ) 
Chmury wsp6ltworzll w polskiej poezji nowy j~zyk odczuwania smierci i m6
wienia 0 smierci kogos bliskiego. Smierci, wobec kt6rej nasze ca/kiem sk<ldinlld 
sprawne i swietnie wyuczone j~zyki dr~twiejq i - nie dajll si~ utrzymae. Chmury 
m6will 0 smierci j~zykiem tak niepozomym i tak wiarygodnym, ie - prze
kraczajqc ograniczenia gatunku - nieomal przecZll naturze elegii, kt6rej jc;:zyk 
cZ~Sciej przeciei naddaje i dopowiada, nit. niedopowiada i przemilcza." 

Czytajllc szkic Sommera, czytajllc zw/aszcza jego konkluzjc;:, przypomina
lem sobie inny tekst, kt6ry zrobi/ na mnie duie wrazenie - najpierw wy
sluchany, p6zniej kilkakrotnie odnawiany w lekturze. Myslc;: 0 Smu/ku Szymbor
skiej Mariana Stali ("Tygodnik Powszechny" 48/1996). "Zapewne", pisze 
Stala, "daloby si~ uloiye ca/y album zdj~c usmiechajqcej si~ poetki - i nadac 
mu tytul Usmiech Szymborskiej. I moina by z pewnoscill poprzedzie ten album 
esejem, rozwaiajqcym znaczenie smiechu, usmiechu, rozbawienia - w poetyc
kim dziele autorki Stu pociech. Tak, moi,na by/oby to zrobie, byleby tylko miee 
swiadomose, ii ostateczne wnioski owego hipotetycznie istniejqcego eseju 
musialyby bye dalekie od oczywistoSci. ( ... ) Bez smutku, bez towarzyszllcej mu 
atmosfery nie byloby calego tomu Koniec i poczqtek, a w nim uikich wierszy 
jak Niebo, Nienawi~'c, Jawa, Rachunek e/egijny, Kot w pus/ym mieszkalJiu, 
POiegnanie widoku, Nic darowane, Wersja wydarzeri ... Wymieniam tak wiele 
tytu/6w, bo sam jestem zdumiony skalll zjawiska ... i wnioskiem, kt6ry si~ 

narzuca i kt6ry daleki jest od wielu zdan , jakie 0 autorce Ludzi na mokie 
powiedziano i napisano. A jednak: mimo usmiechni~tych zdj~e, mimo niewqt
pJiwego zmyslu humoru - p6ina Szymborska to w duzej mierze poetka smutku. " 

Ten smutek, kt6ry pojawia sic;: w jej wierszach, "to nie tylko podmiotowe 
uczucie , lecz takie doznanie towarzyszllce caloSciowemu rozpoznaniu rzeczy
w·istoSci ... M6wi<lc metaforycznie: smutek to szczeg61ny wynik rozliczen mic;:
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dzy nami i swiatem; to rachunek, jaki swiat wystawia nam ... zmuszajqc do 
wykonania podobnego gestu. Tak rozumiany smutek nie obezwladnia woli 
i intelektu ... On raczej wywoluje jakqs fundamentalnq reakcj~ niezgody, zwi q
zanq z utrat'l. zludzen i z ch~ciq wyslowienia prawdy - jakakolwiek by ona byla. 
(...) Nasze cielesne istnienie, powiada Szymborska [w wierszu Nic darowaneJ, 
istnienie, kt6re w codziennej, bezrefleksyjnie przyjmowanej perspektywie wy
daje si~ nie tylko czyms oczywistym, ale tez: najniewqtpliwiej wlasnym. 
nalezqcym do nas i tylko do nas - w rzeczywistoSci jest jedynie pozyczkq, kt6rq 
musimy splacac w kazdej chwili zycia, od urodzenia po smiere. Nasze istnienie 
jest (uzywajqc nadal. platniczych metafor, brzmiqcych w tym miejscu trafnie 
i groznie) pulapkq kredytowq, w kt6rq wpadlismy bez wlasnej woli i za sprawq 
nie wiadomo kogo. Nie darowano nam bycia; dana nam Nic, dana nam duzo 
nicoSci. ( ... ) Smutek Szymborskiej mozna odczytywac jako pr6b~ przeciwstawie
nia si~ slawiqcej byt (i Byt) poezji Milosza - zwlaszcza tej z lat siedemdziesiqtych 
i osiemdziesiqtych. Nic darowane - to przeciez wyrazna, poetycko-filozoficzna 
odpowiedz na Miloszowski Dar i na holdy skladane swi~temu slowu "esse"... 
Znacznie trudniej znaleic powinowactwa pozytywne ... Czasarni zdaje mi si~, iz 
r6wnie ostre widzenie swiata, podobny brak zludzeii i nadziei, por6wnywalnq 
sklonnose do pisania pamfletu na istnienie i myslenie, na ludzki porzqdek 
rzeczywistosci. wreszcie: analogicznq pasj~ stawiania nierozstrzygalnych pytar'i 
i budowania negatywnej metafizyki - znaleic mozna w literackim i filozoficznym 
dziele Stanislawa Lema. Smutek Szymborskiej, sarkazm Lema: tak brzmi q istotne 
polskie glosy u schylku dwudziestego wieku. Takie Sq znaki szczeg61ne polskiej 
literatury na progu nast~pnego stulecia." 

W najnowszych wierszach Szymborskiej - Negatyw oraz Pl7J'czynek do 
statystyki (opublikowanych w "Tw6rczosci" 10/1996) - smutek ten jest dojmujqcy 
i niczym nie "osloni~ty". Nie moznajuz nawet m6wie 0 "smutnej pogodzie ducha" 
czy 0 "elegijnej ironii". "Na stu ludzi I (...) godnych wsp61czucia I - dziewi~e

dziesi~iu dziewi~iu ... " lakos nie tylko Lem si~ przypomina, ale twe R6iewicz 
- z tych najbardziej powSciqgliwych, pozbawionych "zloSci" utwor6w: "Czas na 
mnie I czas nagli II co ze sobq zabrac I na tamten brzeg I nic... " 

W publikowanej cyklicznie Prywatnej historii poezji Malgorzata Baranow
ska zapisala pod datq 11 XI 1996 ("Tw6rczosc" 1/1997): "Pewien swietny 
genetyk, tak swietny, ze az umie popularyzowac, usilowal mi wytlumaczyc 
naukowo, bo poza tym nie trzeba bylo, it swiat powinien bye r6znorodny. 
Oczywiscie chodzilo 0 r6znorodnosc gatunk6w, jakichs odmian zycia, jakichs 
osobnik6w. Wreszcie uzyl bardzo stosownego argumentu. kt6rego nigdy nie 
zapomn~. Bo jak? Ujql to mniej wi~cej tak: poniewaz ta r6inorodnose rna sluzye 
przetrwaniu samego zycia, trzeba r6znych przystosowanych do nieprzewidywal
nych nawet warunk6w zycia na ziemi , w kosmosie. Wiesz, powiedzial, moze 
przyjse taki moment, takie warunki , ze przetrwajq tylko poeci." 

Wojciech Bonowicz 

WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, absolwent polonistyki, poeta, prozaik, krytyk 
literacki. Publikowal m.in. w "NaGlosie", ..Tygodniku Powszechnym", "Nowym 
Nurcie", ..Znaku", ..Opcjach". 
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ZKSIAZEK NADEStANYCH 
CZYTELNIK 

Maria Dqbrowska, Dzienniki powojenne. t. J. 1945 - 1949, t.2: 1950 - 1954, 
t. 3: 1955 - 1959, t. 4. 1960 - 1965, wyb6r, wst~p i przypisy Tadeusz 
Drewnowski, 1996 

Ewa K. Kossak , Boskie diably [beletryzowana biografia Adama Mickiewicza], 
1996 

Bernie Siegel , tyc, kochac, uzdrawiac, przel. Krystyna G6rska, seria: jak ?, 1996 
Witalij Szentalinski, Wskrzeszone slowo. Z "archiwow literackich" KGB, przel. 

Henryk Chlystowski, Maria Kotowska, Romuald Niedzielko, Ewa Niepok61
czycka, J6zef Waczk6w, 1996 

Antonio Tabucchi, ... twierdzi Pereira. Swiadectwo, prze/. Joanna Vgniewska, 
seria: Nike . 1996 

Jan Twardowski , Trocht: plotek 0 swi~tych, wyb6r i opracowanie Joanna 
KUrella, 1996 

DOM WYDA WNICZY REBIS 

Carlos Castaneda. Opowieic 0 mocy, przel. Zbigniew Zagajewski i Monika 
Pilarska, seria. Z Wodnikiem. 1996 

Carlos Castaneda, Podroi do Ixtlan. Nattki don Juana, przeklad i seria jw., 1996 
WiJliam Golding, Widzialna ciemnosc, przel. Malgorzata Golewska-Stafiej 

i Leszek Stafiej . seria. Mistrzowie literatury, wyd. 2, 1996 
Anna Legezynska, Wislawa Szymborska, seria. Czytani dzisiaj, wyd . 2 po

prawione, 1996 
Mario Vargas Llosa, Ciotka Julia i skryba, prze/. Danuta Rycerz, seria. 

Salamandra, wyd. 2 poprawione, 1997 
Flann O'Brien, Sweeny wsr6d drzew [At Swim-Two- Birds), prze/. Krzysztof 

Fordonski . seria. Mistrzowie literatury, 1996 
Amos Oz, Ai do smierei, przel. Monika Czerniewska, seria. Mistrzowie litera

tury, 1996 
E. Annie Proulx, Kronika porto IVa , przel. Pawel Kruk. seria: Saiamandra, 1996 
Stanislaw Szponder, Anhetli w Ruzajewce, 1996 

WYDAWNICTWO DOLNOSLA,SKIE 

Jacek Kolbuszewski, Cmentarze, seria. A to Polska wlasnie , 1996 
Marek Staffa, Karkonosze, seria. A to Polska wlaillie. 1996 
Georges Tate, Orient w ezasach wypraw krzyiowych, przel. Maja i Adam 

Pawlowscy, seria. Krajobrazy cywilizacji. 1996 

INNE 

Akcja Katolicka dzisiaj, pod red . ks. Mariana Kowa1czyka SAC i ks. Juliana 
Warzechy SAC, ApostoJicum, Zqbki 1996 

Tomas Halik, Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski katolicyzm przed i po 1989, 
Wydawnictwo "W drodze", 1997 
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Summary 


What does religious imagination mean? Does its meagerness detract from 
faith or, on the contrary, is it the excess of it that distorts true religiosity? Are 
we witnessing an essential change in the functioning of imagination which has 
been disconnected from its age-old sources and begun to feed on a fresh soil, 
lending itself to new, different ends? Do any criteria exist that let us tell 
" genuine" imaginings from false and delusive ones? These questions trace the 
course of our February issue. 

It begins with Michal Heller's reflection on the impact on science on 
religious notions as visualised by modem men, as weJl as on the role that 
imagination plays in science itself. Krzysztof Dorosz subscribes to a view that 
faith devoid of any figurative element gets close to disbelief. In an essay entitled 
The God of Nonbelievers Jerzy Jarzebski re-creates eschatological visions as 
experienced by three Polish writers: Bruno Schulz, Witold Gombrowicz and 
Stanislaw Lem. Philosophical argument pursued by Pawel Lisicki leads him to 
the conclusion that imagination and intellect remain in a complementary relation 
without which roots of being could not be fathomed. Lukasz Trzcinski does not 
share this standpoint. To his mind, religious cognition is attainable only if we 
give up the excercise of imagination. Dariusz Czaja, on the basis of question
naires held among students, dwells on the peculiarities of common religious 
representations, and on the way in which men of today conceive the problem of 
the soul. Anna Galdowa describes Gustav Jung's psychological and religious 
views. Jan Michalski delineates Jaroslaw Modzelewski ' s artistic worldview, 
founding the depiction on some of the painters' works. Gustaw Herling-Gru
dzinski and Wlodzimierz Bolecki talk about present-day religious sensistivity, 
and roots from which the religious crisis of our time has sprung. Finally the 
reader will find texts of two sermons by F. J6zef Swistek, a priest once 
renowned among the Polish mountaineers. 

Apart from te~ts pertaining to its main focus , the number offers , as usual, 
book reviews, relations of painting exhibitions and theatrical performances, 
Tadeusz Nyczek's Cracow Chronicles, and Wojciech Bonowicz ' s review of 
periodicals. 
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PRENUMERATA 


PROWADZONA PRZEZ RUCH 


1. PRENUMERATA KRAJOWA 

Cena prenurneraty w 11 kwartale 1997 r. wynosi 19 .50 zl. Szezeg610we informacje we 
wlaseiwyeh dla rnicjsea zami~sLkania lub siedziby prenumeratora oddzia!aeh "R uehu" lub 
w urzedaeh poeztowyeh . 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Prenumerata zagraniezna jest 0 100% droisza od prenurneraty krajowej i za II kwal1a! 
1997 r. wynosi 39.00 zl. Wysylka poeztq zwykl<\. Prenumerat~ zagranieZllq przyjrnuje 
PK-H "Rueh" CentraIa Kolpor1aiu Prasy i Wydawnietw, Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. 
20-12-71, Konto P.B.K. XlII Oddz. Warszawa nr 370044-1195-139- 11. 

ISSN 0044-488 X 
INDEKS 383716 

Cena zeszytu w sprzedaiy zt 8.00 
w prenumeracie zt 6.50 

Uwaga! Cena prenumeraly za II kwartat 1997 roku wynosi 19.50 zt. 

Zaklad Poligraticzny Spoleeznego lnstytutu Wydawniczcgo ZNAK, 

Krak6w ul. Kosciuszki 37 
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Zeszyty Odnowy w Duchu Swi~tym pomogll Ci d05wiadczyc, ze Twoja wiara moze miec 
wplyw na Twoje zycie. Poszczeg6lne numery Zeszytow Odnowy poswi~cone Sll najwainiejszym 
problemomdojrzalego zycia chrzeScijariskiego - modlitwie osobistej, uzdrowieniu wewn~trznemu, 
charyzmatom i darom Ducha Swi~tego, dynamice zycia duchowego, rozeznaniu, odnowie 
parafii w Polsce itp. 
Czytajllc Zeszyty Odnowy w Duchu Swi~tym mozna si~ spotkac z takimi ludzmi, jak O. J07.ef 
Augustyn SI, O. Emilien Tardif, Philippe Madre, Brat Efraim, O. Joseph-Marie, Ks. Andrzej 
Grefkowicz i inni. 

Informacji 0 prenumeracie udziela: 

Dziat handlowy Wydawnictwa "M", ul. Grodzka 54,31-044 Krakow 


tel./fax (012) 21 5092, 21 17 12. 224226 



