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Od redakcji 


o wielkich religiach i cywilizacjach, ktore od wielu stuleci ksztaltujq 
oblicze swiata niechrzescijaliskiego, wiemy w Polsce, w gmlleie rzeczy, 
bardzo niewiele. Niewiedza ta zubaia nas jako chrzescijan. 60 pozbawia 
szansy ekumenicznego pogl~bienia wlasl1ej toisamosei re/igijl1ej, utrud
nia nam tei aktywne podejscie do proeeSll otwierania si~ Polski na swiat 
czy globalizacji. 

W przypadku islamu sytuaeja jest jeszcze gorsza. Miejsce niewiedzy 
zajmujq bowiemJalszywe stereotypy,jakie czerpiemy z mass mediow. Tiumy 
brodatych mr;;iczyzn skandujqcych Janatyczne hasla, zakwefiolJe kobiety 
przel11ykajqce si~ podcieniami, terrorysci z rownq bezwzgl~dnoseiq mor
dujqcy " niewiernych ", jak i wyznawcow wlasnej religii skladanyeh na 01
tarzu islamskiej teokracji, surowa twarz m~iczyzny spoglc/dajqcego na nas 
z okladki tego zeszytu "Znaku" - oto skladniki negatywnego i skrajnie 
zuboionego obrazu islamu, Jakim operuje wspolczesny Europejczyk. 

Patrzqc na islam przez plyzmatJllndamentalizmu, zapoznajemy wiel
kq tradycj~ tej religii,jej gl~bokie intuicje teologiczne, dlugotrwaly wplyw 
n(1 kultur~ Zachodu, ktorq wzbogacala nie tylko przechowujqc dziedzic
two antyku, ale i zaszczepiajqc barbarzyncom (Iak, lak) z Europy wlasny 
oryginalny dorobek, ktorego przykladem moie bye mistyka islamu. Za
pominamy lei, ie islam jui dawno przekroczyl graniee swiata arabskie
go, ie wciela si~ IV roine kultury, przybierajqc tam cz~stoJonny, ktore nie 
majq nie wspolnego zJanatycznym Jundamentalizmem. 

To bogact\-vo i roinorodnoH: islamu staramy si~ pokazac. 

* 

RZADKO ZBIEGAJI/. SI~ DWIE TAK RADOSNE ROCZNICE. W GRUDNJU 
OSIEMDZIESII/.T PI/fC LAT UKONCZYL JERZY TUROWICZ, W STYCZNJU 
PRZYPADA DZIEWI/fCDZIESII/. TA ROCZNICA URODZIN STANISLA WA STOM
MY. OBA] NALEZELl DO GRONA OJC6W-ZALOZYCIELl "ZNAKU", OBAJ 
DO DZISIAJ WCHODZI/. W SKLAD ZESPOLU NASZEGO PISMA I WYZNA
CZAJI/. DROGOWSKAZY CALEMU SRODOWISKU. JERZY TUROWICZ I STA
NISLA W STOMMA SI/. DLA NAS PRZYKLADAMI TEGO. JAK POWINNA WY
GLI/.DAC'POSTAWA CHRZESClJANINA WOBEC KULTURY I ZYCIA PUBLlCZ
NEGO MAMY NADZIEJ/f, ZE JESZCZE PRZEZ WIELE LAT WSPIERAC NAS 
B/fDI/. SWI/. MI/.DROSCII/. , AUTORYTETEM I SILl/. WIARY 
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KLASYCZNY 

ISLAM 


POWSTANIE I DOKTRYNA 

Marek M Dziekan 

Polwysep Arabski przed islamem 

Islam zrodzil sie; na pustynnych obszarach Polwyspu Arabskiego. Ob
szar ten przez samych Arab6w nazywany jest "Wyspq Arabow" (Dzazirat 
ai-Arab), poniewaz z trzech stron oblewaj'l go wody morz, z czwartej zas 
od reszty swiata oddziela bezmiar "morza piaskow". To wlasnie pust)inia 
wyznaczyla kierunek rozwoju kultury arabskiej, okreslaj'lc wczesniej tryb 
zycia swych mieszkanc6w - arabskich beduin6w, czyli koczownikow. prze
mierzali oni nieurodzajne ziemie w poszukiwaniu obfitych pastwisk dla 
swych stad, najczt(sciej nocami, aby ukryc si, przed zabojczymi promie
niami slonca, zaje;ci stalymi walkami mit(dzyplemiennymi, kt6re ksztaho
wary rytm przedmuzulmanskiej historii tych obszarow. 

Jeszcze w polowie VI w. n.e. nikt nie spodziewal sit( chyba takiej erupcji 
energii, jaka nast'lPic miala okolo pit(cdziesi'lt lat pozniej na tym zapo
mnianym przez ludzi, a zdawaloby sie; - takZe przez Boga, krancu owcze
snego swiata. Trzeba jednak pamie;tac, ze s'l to tereny Bliskiego Wschodu, 
a zatem ziemia, kt6ra byla swiadkiem narodzin i rozwoju dwoch wcze
sniejszych religii monoteistycznych - judaistycznej i chrzescijailskiej. 

Czasy okreSlane zazwyczaj jako "przedmuzulmanskie" to w dziejach 
kultury arabskiej tzw. "okres niewied zy", po arabsku diahilijja. W kon
tekscie histoni swie;tej islamu diahilijj? niejednokrotnie identyfikuje sie; 
z tzw.jalrq, co mozna okreslic jako "ok res przejsciowy" pomie;dzy Chry
stusem a Prorokiem Muhammadem. P6lwysep Arabski nie byl w tych cza
sach jednolity pod wzgle;dem religijnym. Przewazajqca cze;sc mieszkan
cow beduin6w wyznawaia forme; henoteizmu (g16wne bostwa: Hubal , AI
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KLASYCZNY ISLAM 

Lat, Manat, al-Uzza), oddawala czese swit(tym kamieniom, gajom i stru
mieniom oraz cialom niebieskim. Najwainiejszym centrum reJigijnym byb 
Mekka. Jui wI wieku naszej ery pojawili sit( na Polwyspie wyznawcy 
judaizmu, ktorzy przywt(drowali tu po zburzeniu swi'l.tyni jerozolimskiej 
w roku 70. Druga wielka fala Zydow dotarla po upadku powstania Bar 
Kochby w J 32 roku. Zydzi osiedliJi sit( glownie w miastach na poludniu, 
Jemenie oraz Medynie i Chajbarze w centralnej czt(sci polwyspu. Chrze
scijanstwo rowniei nie bylo obce Arabom. Najwczesniej dotarlo do miesz
kancow polnocno-zachodniej Arabii, do krolestwa nabatejskiego. Koczow
nicy z teren6w Syrii i Mezopotamii zapoznawali sit( z ideami chrzescijan
stwa dzit(ki iyj'l.cym tam mnichom-eremitom. 0 misjach chrzescijanskich 
w Arabii wspominajui Nowy Testament. Najwit(kszy rozwoj kultury chrze
scijansko-arabskiej wi'l.zal sit( w tej czt(sci Bliskiego Wschodu z przyjt(
ciem monofizytyzmu przez dynastit( Ghassanidow. W 563 roku biskup 
Edessy zostal mianowany przdoionym reJigijnym wszystkich Arab6w. 
Na obszarze Mezopotamii centrum chrzescijanstwa byla stolica panstwa 
Lachmidow, AI-Hira. Chrzescijanstwo w formie monofizytyzmu przyjt(lo 
sit( takie w Poludniowej Arabii, gdzie rozpowszechnilo sit( szczeg6lnie 
w IV-VI wieku, przybywaj'l.c dwiema drogami: od strony p61nocnej z Sy
rii i od zachodu, z chrzescijanskiej Abisynii. Na terenie obecnego Jemenu 
z chrzeScijanstwem dose skutecznie rywalizowal judaizm, a ewidentnym 
przykladem konfliktu tych dw6ch wyznan monoteistycznych jest rzei 
chrzeScijan w Nadiranie, gdzie jui w IV wieku istnialo biskupstwo, przy
pisj'\vana iydowskiemu kr610wi Zu Nuwasowi. W masakrze tej, wspo
mnianej tak:Z:e przez Koran (85,4), zgin'l.l sw. Aretas. 

Prorok Muhammad: poczlttki wsp61noty 

W takich warunkach kulturowo-religijnych powstal islam, najmlod
sza z uniwersalistycznych religii monoteistycznych. Jej zalozycieJem byl 
Muhammad Ibn Abd Allah, znany w Europie pod zlatynizowanym imie
niem Mahometa. Muhammad urodzil sit( w Mekce ok. 570 r. n.e. w zubo
ialym, choe 0 glt(bokich tradycjach rodzie Haszymit6w z plemienia Ku
rajsz. Do czterdziestego roku iycia nie wyr6inial sit( niczym szczegoJ
nym, zajmuj'l.c sit( handlem i prowadzeniem karawan glownie do Syrii . 
Przelomowy moment w iyciu Muhammada nast'l.pil OkOfO 610 roku, kie
dy to podczas rozmyslan w pieczarze AI-Hira w okolicach Mekki uslyszal 
slowa, kt6re obecnie stanowi'l. fragment 96 sury Koranu: "Recytuj I W imit( 
Pana, kt6ry cit( stworzyll On stworzyl czlowieka z grudki krwi zakrzeplej 
i nauczyl czlowieka, czego dot'l.d nie umiat." Te slowa Boga przekazal 
przeraionemu zrazu Muhammadowi archaniol Gabriel. Od tej chwili Mu
hammad ze zwykfego kupca przeksztakil sit( w natchnionego przez Boga 
proroka, glosiciela wiary, ktora wedfug niego nie miafa bye now,,- religi'l., 
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lecz kontynuacj'l dzia1alnosci prorok6w starotestamentowych i lezusa. Ale 
nowa "dobra nowina" nie zosta1a przyjt(ta ani przez chrzescijan i Zyd6w, 
kt6rzy w nowej religii dostrzegali jedynie znieksztakenia w1asnych idei, 
ani przez mekkanczyk6w, szczeg6lnie bogatszych, dla kt6rych dochody 
zwi'lzane z obs1ugq miejscowych kult6w politeistycznych stanowi1y znacz
nq czt(sc zarobk6w. Poza tym zagrazaly im niebezpieczne idee r6wnosci 
i kary za grzechy. 0 tym bowiem g16wnie m6wi1 Prorok w pierwszym 
okresie swej dzialalnosci . W kolej nych objawieniach ukazywal niebo i pie
k10, opowiadal 0 nakazach i zakazach, Jakie na10zy1 B6g na swojq wsp61
nott(. Przesladowania i drwiny, na Jakie wydana zostala m10da wsp6lnota 
skladajqca sit( g16wnie z miejscowej biedoty, doprowadzily do tak zwanej 
"matej hidiry", czyli emigracji do chrzescijanskiej Etiopii. W kilka lat 
p6Zniej , w roku 622, nastqpi1a w1asciwa hidira, czyli emigracja Muham
mada i jego wyznawc6w z Mekki do Medyny. Ten rok uznany zosta1 za 
w1asciwy poczqtek historii muzulman6w, stajqc sit( wkr6tce po smierci 
Proroka oficjalnie pierwszym rokiem nowej ery. Moment ten to jednocze
snie kolejny przdom w zyciu Muhammada. Z natchnionego proroka prze
ksztaka sit( on w polityka i prawodawct(. Swiadczq 0 tym fakty historycz
ne z jednej strony, a tresc objawien z okresu medynenskiego z drugiej. 
Rozpoczyna sit( czas walk Proroka z plemionami arabskimi oraz niewier
nymi i nie\ojalnymi rodakami z Mekki. To wiasnie ich dotyczq koraniczne 
wersety 0 zwalczaniu niewiernych nawet si1'l. Po kilku bitwach, w kt6
rych nie zawsze towarzyszy10 muzuimanom szczt(scie, w 632 roku prorok 
ostatecznie opanowa1 rodzinne miasto, a w kilka miesit(cy p6Zniej zmad. 
W tym momencie pod sztandarem islamu znajdowa1a sit( wit(kszosc ple
mion zamieszkujqcych P6iwysep Arabski. 

Zr6dla doktryny muzulmanskiej: Koran i sunna 

Podstawq wiary islamu jest jego swit(ta ksit(ga, Koran, zawierajqca 
wszystkie najwazniejsze zasady doktrynalne tej religii. lch rozwinit(ciem 
i uzupeinieniem jest sunna (Tradycja), skladajqca sit( z hadis6w, czyli opo
wiesci 0 czynach, gestach i siowach Proroka Muhammada. Koran i sunna 
staiy sit( zr6d1em prawa i teologii islamu. 

Koran zawiera najwazniejsze elementy doktryny rei igijnej i prawnej re
ligii muzu1manskiej. Pocz'ltkowo byi zapamit(tywany i sporadycznie zapi
sywany jeszcze za zycia Proroka. Ostateczna wersja powstac miab za cza
s6w trzeciego kalifa Usmana (panowai w latach 644-656). Na jego polece
nie swit(ta ksit(ga zosta1a spisana przez sekretarza Proroka, Zajda Ibn Sabita. 
lednakze ta wersja Koranu, kt6rq znamy obecnie, powstaia dopiero w X 
wieku. Koran sklada sit( ze 114 rozdzia16w, zwanych surami, z czego 90 to 
sury powsta1e w Mekce, a 24 - w Medynie. Koran okresla dogmaty islamu, 
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przepisy dotycz1\.ce oddawania czci Bogu, przepisy obyczajowe oraz przepi
sy prawne (elementy prawa rodzinnego , kamego, cywilnego i spadkowe
go). Obejmuje on wiele element6w staroarabskich, kt6re przystosowane 
zostaly do praktyki nowej religii, a takie liczne w1\.tki starotestamentowe 
i mniej liczne ewangeliczne. Lancuch prorocki islamu rozpoczyna sit( od 
Adama, a konczy na Muhammadzie, kt6ry nazywany jest "pieczt(ci1\. proro
k6w". Na kartach swit(tej ksit(gi pojawiaj1\. sit( takie Noe, Abraham, Izaak, 
Biob, Mojzesz, Salomon i Jezus, choc ten ostatni tylko w funkcji proroka. 

Ze wzglt(du na swe historyczne korzenie islam uznawal zawsze wzglt(d
ne r6wnouprawnienie innych religii monoteistycznych, przede wszystkim 
judaizmu i chrzescijanstwa, a ich wyznawc6w okreslal naZWq "ahl al-ki
tab", czyli ludzie ksit(gi. 

Doktryna religijna islamu zawarta w Koranie obejmuje przede wszyst
kim wiart( w jedynosc Boga i posiannictwo Muhammada (por. nizej sza
hada) oraz wiart( w zycie przyszle, zmartwychwstanie, sqd ostateczny i na
grodt( lub kart( po smierci . Poza tym muzulmanie wierz1\. w stworzone ze 
swiatfa anioly, szatany oraz dzinn y, kt6re powstaly z ognia. 

W zwiqzku z niezwyklym znaczeniem Koranu w dziejach cywilizacji 
arabsko-muzutmanskiej powstata teoria 0 "cudownosci Koranu" (idi az al
Kuran). Zgodnie z niq tekst Koranujest objawiony zar6wno w swej tresci, 
jak i w swej formie literackiej, w zwiqzku z tym tlumaczenia tej ksit(gi na 
inne j,zyki Sq niedozwolone, a istniejqce przeklady uwaza sit( za formt( 
komentarzy. Szacunek dla swit(tej ksit(gi przyczynil sit( takZe do rozwoju 
sztuki recytacji Koranu, tzw. tadiwidu. 

Drugim po Koranie zr6dlem doktryny islamu jest tzw. sunna, czyli 
teoria i praktyka ortodoksji muzutmanskiej, zwana takie Tradycjq. Na sunnt( 
skiadajq si, hadisy, czyli opowiesci 0 czynach i wypowiedziach Proroka 
Muhammada, Z tego wzgl,du cale zycie muzulmanina jest imitatio Mu
hammadi, nasladowaniem Proroka. Do powstania sunny przyczynit si, fakt , 
ze Koran nie zawiera jednak wszystkich szczeg6t6w dotyczqcych prawa 
muzulmanskiego, Przez to stanowi ona niejako uzupefnienie swi,tej ksit(
gi. W VIII wieku n.e., kiedy zaczt(lijuz wymierac ludzie, kt6rzy pamit(tali 
Proroka i mogli zaswiadczyc 0 jego stowach, rOZpOCZqf sit( proces spisy
wania sunny. W tym czasie powstafY gf6wne zbiory tradycji isJamu. Naj
wainiejsze z nich to dwa dziela zatytulowane Sahih, to jest Poprawny [zbi6r 
tradycjij, autorstwa AI -Buchariego (8 I 0-870) i Muslima (81 7-874). N ie 
S1\. to oczywiscie jedyne zbiory tradycj i (powstawaly ich dziesiqtki), te jed
nakZe najbardziej rozpowszechnily sit( i zyskaly najwit(ksze uznanie wsr6d 
wyznawc6w i uczonych w pismie. 

7 
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MAREK M. DZIEKAN 

Pi~c filarow islamu 

Wiara islamu opiera siC( na pi((Ciu podstawowych artykulach, zwanych tak
ze filarami (arab. arkan ad-din). S'l to: szahada - wyznanie wiary; hadidi: 
pielgrzymka do Mekki; zaka - jalmuzna; saum - post; sa/a - moc!Jitwa kano
mczna. 

Szahada, a wfasciwie "dwie szahady", czyli "dwa swiadectwa", to Sf0

wa "nie ma Bostwa oprocz Boga, a Muhammad jest Jego Prorokiem". 
W tym zdaniu zawarte S'l dwa najwazniejsze twierdzenia doktryny muzul
manskiej: jednose Boga i poslannictwo Muhammada. Obowi'lzkiem mu
zUfmanina jest jak najczC(stsze wypowiadanie tych slow. Ich wygfoszenie 
z pdnym przekonaniem i wobec swiadkow oznacza wl'lczenie siC( do wsp61
noty muhammadowej. Szyici dol'lczaj'l do szahady dodatkowo stwierdze
nie , ze Ali , tw6rca tego odfamu, jest "przyjacielem Boga" (Wali Allah). 

Zaka to pierwotnie jalmuzna, p6iniej zas przepisany prawem podatek na 
biednych i potrzebuj'lcych. Przez niekt6rych teolog6w poprzez nie do konca 
pewn'l etymologiC( slowa (od czasownika zaka - "oczyszczac") interpretowa
najest jako oczyszczenie siC( wiemego z chciwosci i sk"-Pstwa. W Koranie czy
tamy: "Wei z ich maj'ltkujalmuinC(, abys przez ni'lm6gl ich oczyscie i uspra
wiedliwie" (9, 103). Jest form'l podziC(kowania Bogu za bogactwa, Jakie po
zwolif cZfowiekowi zgromadzie. 0 celachzaki SwiC(taKsi«ga m6wi: "JalmllZny 
S'l tylko dla ubogich i biedak6w, i tych, kt6rzy przy nich pracuj'l., i dla tych, 
kt6rych serca zostaly pozyskane, i na wykup niewolnik6w, i dla dluinikow, 
i dla drogi Boga i dla podr6z.nego. To jest obowi'lzek nalozony przez Boga!" 
(9,60). Wsp6lczesnie niejednokrotnie zaka interpretowana bylajako spos6b 
urzeczywistnienia sprawiedliwosci spolecznej , aby kazdy wiemy mogl ko
rzystae z d6br stworzonych przez Najwyzszego. 

Post (saum) w miesi'lcu ramadan, dziewi'ltym miesi'lcu muzulman
skiego kalendarza ksiC(zycowego, jest jednym z podstawowych obowi'lz
k6w muzulmanina. Obowi'lzek ten wspomniany zostal juz w Koranie: ,,0 
wy, kt6rzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak zostal przepisany 
tym, kt6rzy byli przed wami - bye moze bC(dziecie bogobojni - na okreslo
n'lliczbC( dni. ( ... ) Bog chce dae warn uJgC(, a nie chce dla was utrudnienia" 
(2, 183-185). 

Post przestrzegany jest od wschodu do zachodu slonca przez kazdego 
dorostego, zdrowego muzulmanina. Obejmuje on zakaz jedzenia, picia, 
palenia tytoniu oraz odbywania stosunk6w seksualnych. Odbywanie po
stu w miesi'lcu ramadan samo w sobie ma wartose symboliczn'l. Dwudzie
stej si6dmej nocy tego miesi'lca muzulmanie czcz'l LajJat al-kadr, czyli 
Noc Przeznaczenia lub Noc Mocy, kiedy objawione zostaly pierwsze wer
sety Koranu (610 rok n.e.). Post jest doskonalym przejawem poboznosci. 
Ma tabe znaczenie etyczne i traci waznose, jesli muzulmanin zachowuje 
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si~ niezgodnie z zasadami przepisanymi przez religi~. Okres ramadanujest 
czasem przebaczenia. Godziny wieczome nalezy wykorzystae na odbudo
wanie zniszczonego pokoju i zgody. Pobozni muzulmanie wysoce sobie 
ceni'1 duchow'1 dyscyplin~, kt6r'1 osi<tgaj'1 dzi~ki dostosowaniu si~ do re
gul postu, co symbolizuje triumf ducha nad materi'1. 

Obok postu obowi'1zkowego w ramadanie muzulmanin moze odbye 
takZe post dobrowolny symbolizuj'1cy szcz~scie i zadowolenie z losu ze
stanego przez Boga i podzi~kowanie za okazan'1lask~. 

Mod lit\vajest w islamie symboJicznym wyrazeniem bezgranicznego pod
dania si~ woh Boga. °obowi'1zku modJit\vy niejednokrotnie wspomina Ko
ran: "Odprawiaj modlitw~przy sk1anianiu si~ slonca, az do ciemnosci nocy, 
a recytacj~- 0 swicie. Zaprawd~, recytacja 0 swicie znajduje swiadk6w l A no
C'1 czuwaj na modlitwie, to b~dzie dla ciebie zas1uga dobrowolna; bye moze 
tw6j Pan posle ci~ w miejsce chwalebne!" (17, 78-79; por. takZe 73, 1-4; 76, 
25-26 i in.). Niekt6rzy teologowie i prawn icy muzulmanscy przypisujq jej 
nawet rol~ najwazniejsz'1. Prawo muzulmanskie przewiduje pi~e obowi'1z
kowych modlitw w ci<tgu dnia: sa/at as-subh (zwana taz sa/at a/-fadir) -
modJit\va poranna, odprawiana od switu do wschodu sfonca; sa/at az-zuhr
modlit\va pOfudniowa, odprawiana zaraz po zejsciu sfonca z zenitu; sa/at a/
asr - modlitwa popofudniowa, odprawiana w czasie pomi~dzy zakoncze
niem sa/at az-zuhr a zachodem sfonca; sa/at a/-maghrib - modJit\va po za
chodzie s10nca; salat al-isza - modJit\va nocna odprawiana pomi~dzy cza- . 
sem, gdy zniknie czerwona poswiata na zachodzie, a switem. 

W islamie szyickim wiemi odmawiaj'1 modlitwy tylko trzy razy, 1'1
cZ'1C po dwie. Dokladny czas pocz'1tku modf6w oglaszany jest przez mu
ezzina z wiezy meczetu, tzw. minaretu. Modlitw~ nalezy odmawiae w kie
runku Mekki. Kierunek ten nazywa si~ kib/a. Modlitwa muzu1manina nie 
wymaga do jej odprawiania swi'1tyni, a jedynie miejsca czystego rytual
nie, co gwarantuje dywanik modlitewny, tzw. sadidiada. Koniecznym 
warunkiem jest takZe rytualna czystose modl'1cego si~, kt6r'1 osi<tga si~ 
poprzez ablucje. Male ablucje nazywaj'1 si~ wudu, rytualne obmycie si~ po 
znaczniejszym zabrudzeniu - ghus/, a rytualne oczyszczenie si~, w kt6
rym wod~ z koniecznosci zast'lPiono czystym piaskiem - tajammum. Ry
tualna mod!it\va w islamie sarna w sobie nie stanowi, takjak to jest w chrze
scijanstwie, rozmowy cz10wieka z Bogiem, lecz jest przede wszystkim 
wyrazeniem pokory cz10wieka wobec St\v6rcy i wychwalaniem Boskiej 
wszechmocy i mi10sierdzia. Kolejne czynnosci wykonywane podczas 
modlitwy to dose skomplikowany uk1ad sk10n6w (arab. ruku) i cz010bie 
(arab. sudiud). Kazdy taki cykl modlitewny okreSlany jest terrninem raka. 
W tym czasie wypowiadane S'1 r6zne fragmenty Koranu, forrnufy wychwa
lania Boga, szahada (wyznanie wiary) oraz na koncu - przekazanie poko
ju dla wszystkich ziemskich st\vorzen. Religia muzu1manska przestrzega 
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przed automatyzrriem, rutyn£t i nieszczerosci£t w modlitwie. Pierwszy Imam 
szyicki Ali Ibn Abi Talib napomina: "Pewny sen jest lepszy od modlitwy 
w zW£ttpieniu." 

Poza modlitw£t obowi£tzkow£t islam zna takze rozne inne formy modli
tewne, tak przepisane prawem (nakazane, ale nieobowi£tzkowe), jak i for
my modlitwy spontanicznej (arab. du 'a). 

Obowi£tzek odbywania pielgrzyrnki ci£tZy na kazdym muzulmaninie, kto
remu pozwalaj£t na to warunki zdrowotne i finansowe. Poszczegolne ele
menty obrzt(dowosci pielgrzymkowej sit symbolicznym nasladowaniem 
i upamit(tnieniem r6Znych epizodow z zycia proroka Abrahama i jego ro
dziny. Pielgrzymka do Mekki sklada sit( z dwoch etapow. Pierwszy to tzw. 
"mala pielgrzymka", umra, drugi to wlasciwy hadidi. Do obrzt(dow hadidiu 
nalezy przysqpic w stanie czystosci rytualnej, ktor£t gwarantuje mit(dzy in
nymi odpowiedni stroj zwany ihramem. Umra obejmuje siedmiokrotne okr£t
zenie AI-Kaby, gdzie znajduje sit( Czarny Kamien, najwit(ksza swit(tosc 
muzulmanow, oraz sa}, czyli bieg pomit(dzy pagorkami As-Safa i Al-Mar
wa, ktory symbolizuje Hagar poszukuj£tc£t wody dla spragnionego Isma'ila 
(Izmaela). NaleZy przy tym wypowiedziec intencjt( odbycia peJnej pielgrzym
ki. Wlasciwy hadidi rozpoczyna sit( siodmego dnia miesi£tca zu al-hidzdZa 
(miesi£tca pielgrzymek). Tego dnia pielgrzymi wysluchuj£tkazania (chutba) 
w AI-Kabie. Nastt(pnego dnia udaj£tsit( do Miny i AI-Muzdalify. Tam postoj 
na wzgorzu Arafat, zwanym takZe Gor£tLaski,jest nasladowaniem postt(po
wania Proroka. W tym miejscu pielgrzymi modl£t sit( i bawi£t cal£t noc. Punk
tern kulminacyjnym pielgrzyrnki jest kazanie 9 zu al-hidzdza, a nastt(pnie 
szybki bieg do AI-Muzdalify, gdzie wierni spt(dzaj£t noc. Kolejnego dnia rna 
miejsce nastt(pne kazanie i ponowne odwiedziny w Minie, gdzie odbywa 
sit( obrzt(d kamienowania szatana na pami£ttkt( czasow, gdy Abraham, Hagar 
i Isma 'il przeciwstawiali sit( zdradliwym podszeptom diahla. Na koniec piel
grzymi skladaj£t ofiart( ze zwierzt(cia (Swit(to Ofiar), ktora symbolizuje akt 
posluszenstwa proroka Abrahama wobec nakazu Boga. Ostatnie elementy 
obowi£tzkowe to ponowna wizyta w Mekce, Minie, As-Safie i Al-Marwie. 
Niektorzy pielgrzymi odwiedzaj£tjeszcze grob Proroka w Medynie, ale nie 
jest to obowi£tzkowy element pielgrzymki. 

W p6Zniejszym rozwoju islamu pojawily sit(jeszcze inne miejsca pe
regrynacji, mit(dzy innymi lerozolima oraz szyickie sanktuaria w An-Na
dzafie, Karbali, Samarze i Maszhadzie. 

Niektore, glownie skrajne ugrupowania szyickie uznaj£tza szosty filar 
islamu dzihad, pojmowany przede wszystkim w sensie tzw. "malego dzi
hadu", czyli walki ort(znej. Wielki, prawdziwy dZihad to wedle doktryny 
islamu walka wiernego ze zlem, jakie tkwi w jego wlasnej duszy. 
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Egzegeza Koranu 

Koran zawiera wiele sfonnulowan, ktore nie dla kazdego muzulmani
na s<t dostatecznie jasne, Przyczyniio si« to do powstania egzegezy Kora
nu. Pierwszym egzeget<t Koranu byl sam Prorok Muhammad, zas po jego 
smierci tzw, "towarzysze prorok a", czyli pierwsi jego wyznawcy. Kiedy 
ich zabraklo - podobnie jak to bylo w przypadku sunny - zaistniala po
trzeba spisania owych komentarzy. W ten sposob powstala obszema mu
zuimanska literatura komentatorska obejmuj<tca komentarze staraj<tce si« 
zrozumiec tekst jako taki (ta/sir) oraz interpretacja alegoryczna i symbo
liczna (tawil), Najslynniejszym i najbardziej rozpowszechnionym komen
tarzem do Koranu jest Tafsir autorstwa Abu Dzafara at-Tabariego (838
923) napisany z punktu widzenia ortodoksji muzulmanskiej . Literatura 
komentatorska rozwija si« az po czasy nam wspokzesne. Najwazniejsze 
komentarze modemistyczne napisali Muhammad Abduh, Sajjid Kutb i Mu
hammad Husajn Fadl Allah. 

Odlamy islamu 

Islam nie jest religi<tjednorodn<t, Pierwszy rozlam nast<tPiljeszcze w VII 
wiek.'U, kiedy to powstal skrajny odlam charydzytow. Zwalczany przez kali
fat charydzytyzm wlaSciwie zanikn<tl juz pod koniec VII wieku, do dzis prze
ttwala jedynie najbardziej umiarkowana sekta charydZytow, ibadyci, Wkr6tce 
potem narodzii si« szyizm, istniej<tcy do dzis drugi co do wielkosci po orto
doksyjnym sunnizmie odlam islamu. Punktem wyjscia dla powstania tego 
ruchu nie byly zasady dogmatyczne, lecz kwestie natury politycznej. Prorok 
Muhammad nie pozostawil po sobie zadnego testamentu, dlatego zaraz po 
jego smierci nast<tPil spor 0 inwestytur«, ledna z grup uwazala, ze wladz« 
w kalifacie powinien przej<tc Ali Ibn Abi Talib, kuzyn i zi«c Proroka, jeden 
z pierwszych jego wyznawc6w. luna grupa byla przeciwnego zdania twier
dz<tc, ze prawo do dziedziczenia po Proroku rna jego r6d. 

Zwolennicy Alego stworzyli odr«bne ugrupowanie w lonie islamu, kto
rego szczegolnie charakterystyczn<t cech<tjest wiara w imam6w, czyli ziem
skich przewodnik6w ludzi . Islam szyicki uznaje istnienie lancucha pi«ciu, 
siedmiu lub dwunastu imam6w, z kt6rych ostatni znikn<tl w niejasnych oko
licznosciach i pojawi si« ponownie jako prorok (mahdi), Funkcja imama 
nie jest wybieralna, choc w doktrynie szyickiej stanowi on jako najwyz
szy duchowy zwierzchnik wszystkich muzulman6w odpowiednik kalifa. 
Sakra imama przekazywanajest dziedzicznie na najstarszego syna panuj<t
cego imama i przekazywana byla w linii wywodzll.cej si« bezposrednio od 
Alego Ibn Abi Taliba. Szyizm sam w sobie takze nie jest ugrupowaniem 
jednolitym, Podstawowym kryterium jest liczba uznawanych imam6w. 
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Zajdyci, najbardziej umiarkowany odlam szyit6w, wywodz<l. sit( od Zajda 
Ibn Alego, prawnuka Alego. Osiedlili sit( oni g16wnie w Jemenie, gdzie 
stworzyli panstwo, kt6re przetrwalo az do rewolucj i w XX wieku. Sied
miu imam6w uznaje odlam zwany siedmiowcami lub isma'ilitami, od imie
nia imama Isma'ila. lsma'ilizm odznacza sit( ezoteryczna, doktryn<l. pod
krdlaj<l.C'i slepe posluszenstwo wobec imama. Najslynniejsza chyba sekta 
muzulmanska, asasyni , jest wlasnie jednym ze skraJnych odlam6w 
isma'ilijji. 

Najbardziej rozpowszechnionym odlamem szyizmujest imamizm, czyli 
szyici-dwunastowcy. Uznaj<l. oni caly lancuch dwunastu imam6w szyic
kich, z kt6rych ostatnim, ukrytym imamemjestMuhammad al-Mahdi , kt6ry 
zagin<l.l w niejasnych okolicznosciach w 887 roku w wielkim meczecie 
w miejscowosci Samarra kolo Bagdadu. Szyizm w jego imamickiej od
mianie jest religi<l. oficjalna, w Iranie i rozpowszechniony jest takze w lra
ku , Libanie i Syrii. 

Wsr6d r6Znych sekt muzulmanskich mozna wymienic takze alawit6w 
(nusajryt6w) i Ali-I1ahi - obie oddaj<l.ce niemal bosk<l. czesc Alemu Ibn 
Abi Talibowi . 

Prawo muzulmanskie 

Szybki rozw6j terytorialny i instytucjonalny panstwa muzulmanskie
go, kalifatu (w momencie rozkwitu panstwo to obejmowalo obszar od Chin 
na wschodzie po arabsk<l. Hiszpanit( na zachodzie), wymagal rozwoju dok
tryny prawnej islamu. Nie wystarczyly juz rozproszone zalecenia Koranu 
i sunny, a konieczna okazala si~ kodyfikacja prawa nazywanego szari<l.. 
W tym miejscu nalezy zwr6cic uwag~ na specyficzna, strukturt( prawa w is
lamie. Poniewaz islam jest religi<l. wszechobejmuj<l.ca., taki charakter rna 
r6wniez wywodz<l.ee sit( zen prawo uwazane przez muzulman6w za prawo 
naturalne, zapisane w "umm aL-kitab", czyli Ksit(dze-Matce znajduj<l.cej 
sit( w niebie. Jest to bez w<l.tpienia idealny, niebianski prototyp Koranu. 
Dlatego blt(dem jest utozsamianie prawa muzulmanskiego z prawem ka
nonicznym w poj~eiu europejskim, poniewaz to ostatnie obejmuje jedynie 
sprawy religii. Prawo muzulmanskie dotyezy natomiast wszystkich spraw 
zwi<l.zanyeh ze stosunkiem ezlowieka do Boga i do drugiego ezlowieka. 
Swit(ty charakter prawa islamu powoduje, ze ezlowiek nie rna mozliwosei 
jego zmiany, a moze ueiekac si~jedynie do jego interpretaeji . 

Muzulmanskie szkoly prawne, tzw. mazhaby, zaczt(ly powstawac w VII 
wieku. Poez<l.tkowo bylo ieh bardzo wiele, ale w wyniku ich rywalizaeji osta
tecznie ustalily sit( w islamie eztery sunniekie szkoly prawa oraz pi<l.ta, szyie
ka, zwana diafaryck<l.. Cztery szkoly sunniekie to szkola hanafieka, stworzona 
przez Abu Hanift( (700-767), malikieka - od Malika Ibn Anasa (715-796), 
szafi ' icka, kt6r<l. zalozyl Asz-Szafi ' i (767-820), oraz hanbalicka (Ahmad Ibn 
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Hanbal, 780-855). Ta ostatnia jest najbardziej reakcyjnym z mazhab6w, opie
raj<\.cym sit( scisle na literze Koranu i obecnie panuje jedynie w Arabii Saudyj
skiej. 

Zasadniczo rMnice pomit(dzy poszczegolnymi szkolami s<\. niewielkie, 
ale istnieje koniecznose przynaleznosci do jednej ze szk61 i na przyklad mie
szanie zasad roznych szkol podczas modlitwy prowadzi do jej uniewaznie
nia. 

Podstawy prawa muzulmanskiego zostaiy ustalone ostatecznie przez 
wspomnianego wyzej Asz-Szafi 'iego, jednego z najwybitniejszych praw
nikow na skalt( swiatow<\.. Owe podstawy to oczywiscie Koran i sunna oraz 
idima i kijas. /dima to w interpretacji Asz-Szafi'iego zgoda calej wspol
noty w jakiejs sprawie.Istnienie takiej zasady uprawomocnia tradycja, ktora 
przypisuje Prorokowi stwierdzenie, ze umma, czyli wspolnota muzulman
ska jako calose, nie moze sit( mylie . WczeSniejsi prawnicy interpretowali 
idim~ nieco odmiennie,juz to jako zgodt( wszystkich muzulmanskich uczo
nych w Pismie, juz to jako zgodt( tylko uczonych teologow Medyny. 

Kijas to zasada analogii. Jesli jakis przypadek nie zostal uwzglt(dnio
ny w Koranie i sunnie, to punktem wyjsciowym staje sit( sytuacja podob
na, ktor<\. mozna porownae do opisanej w ktoryms z wymienionych :h6
del. 

W tradycji sunnickiej rozwoj prawa muzulmanskiego zakonczyl sit( 
wraz z powstaniem i uksztahowaniem sit( czterech szkol prawa w IX wie
ku. Do tego czasu trwal w islamie czas tak zwanego iditihadu, czyli moz
liwosci samodzielnego rozstrzygania kwestii prawnych, teraz zaS nast<tPil 
okres taklidu, czyli nasladownictwa. Zasady tej nie uznali nigdy teo logo
wie szyiccy. Przyczynila sit( do tego obecnose imamow, przyw6dc6w isla
mu szyickiego, kt6rzy mieli prawo do owego iditihadll. 

Praktyka wymogla jednakze na prawie muzulmanskim stworzenie in
stytucji muftiego, kt6ry rozstrzygal rozne szczegolowe elementy szarii wy
daj<\.c tzw. fatwy, ktore jednak takze musialy bye w zgodzie z Koranem, 
sunn't, idimq i kijasem. 

W niniejszym artykule zarysowalem historit( powstania islamu i jego 
doktryny religijnej, obrzt(dowosci i prawa. Stanowi<\. one punkt wyjscia dla 
da\szego rozwoju tej reJigii, a takZe dla jej zrozumienia w czasach nam wspol
czesnych . Pomin<\.lem kwestie czysto teologiczne, jako zbyt specjalistyczne 
i w gruncie rzeczy nie wnosz<\.ce wiele nowego do przedstawionego tutaj 
obrazu. Niniejsza prezentacja ograniczona zostala do tak zwanego islamu 
klasycznego i nie obejmuje czas6w nowszych, ktore liczye nalezy od po
wstania religijnego ruchu wahhabit6w na Polwyspie Arabskim w XVlll wie
ku. Byla to pie!'\vsza oznaka modemizmu muzulmanskiego, kt6ry jednakZe 
zawsze si((ga do korzeni, Jakie staralem sit( tutaj przyblizye. Dalsze poszuki
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wania w tej dziedzinie ulatwic moze podana ponizej bibliografia prac w j((
zyku polskim. 
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MIEJSCA SWIIJTE. 

Leksykon 


pod redakcj'l Zbigniewa Paska 

Leksykon zawiera 354 hasla przedstawiaj£tce osrodki kultu religijne
go z caiego swiata. Znajduj£t si(( w nim opisy zar6wno miejsc histo
ryeznyeh, jak i wsp6lczesnych, swi((te g6ry, rzeki, miejsca objawien 
ezy tei poch6wk6w swi((tych i prorok6w. Autorami sit krakowscy 
religioznawey, kt6rzy poprzednio opracowali dla ZNAK-u slownik 
Bogowie, demony, herosi. 

luz do nabyeia w ksi«garniaeh i w Dzialc Handlowym Wydawnietwa Znak 
Cena: 25.00 zl (+ koszty przesylk i) 

Zam6wienia prosimy kierowac na adrcs : 

Dzial Handlo"'Y Wydawnietwa ZNAK 


30-105 Krak6w, ul. Kosciuszki 37 

tel. 429-14-10 

fax: 421-98-14 
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MINARET SWIATA 


Z RYSZARDEM KAPUSCrNSKIM ROZMAWIAJi\ 

WOJCIECH BONOWICZ I LUKASZ TISCHNER 


Kiedy zetknql si~ Pan po raz pierwszy z islamem? Czy jeszcze w rodzin
nym Pinsku ? 

RYSZARD KAPUSCINSKI: W Pinsku raezej nie .. . Ale byl0 to jui rze
ezywiseie dose dawno - moje doswiadezenie spotkania z islamem trwa 
ponad 40 lat. Zetkn'llem sit( z nim w 1956 roku podezas pierwszej wielkiej 
podroiy, kiedy odwiedziiem Indie, Pakistan i Afganistan. Byly to kraje, 
ktore w lataeh 1946-1947 podzielil niesryehanie krwawy konflikt religij
ny mit(dzy muzulmanami i wyznaweami hinduizmu. przyjeehalem tam co 
prawda jUi kilka lat po zakonezeniu zamieszek, ale slady tego dramatu 
byry wei'li swieie. Od tego ezasu niemal bez przerwy stykam sif( z kultur'l 
muzulmanow, i to niekonieeznie na terenaeh tradyeyjnie kojarzonyeh z is
lamem. 

Rozpocznijmy zatem od szkicowej mapy. Jakie obszary naszej planety za
mieszkujq dzisiaj muzulmanie? 

Islam znajduje sif( obeenie w stanie ogromnej ekspansji, co wlaseiwie 
wyplywa z samej istoty tej religii. Jej dynamizm od samego poez'ltku by! 
duiy. Obeenie jest to okolo miliarda ludzi, ale liezba ta gwa!townie wzra
sta. Islam zaez'll sif( rozprzestrzeniae najpierw w kierunku Morza Srod
ziemnego - ai do Polwyspu Iberyjskiego, potem rozwijal sif( w przeeiwlJ'l 
stront( - w gl'lb Azji. Te dwa kierunki stanowi'l jakby dwa skrzydla tej 
religii, ktora zrodzila sif( na P6lwyspie Arabskim. Pod tym wzglf(dem nie 
sif( nie zmienilo. W naszym stuleeiu jednak pojawiry sif( nowe tendeneje. 
Ostatnio gwahownie powif(ksza sif( liezba muzulmanow w Stanaeh Zjed
noezonyeh, a takie w Kanadzie. Rownoezesnie poprzez naplyw imigran
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tow islam szybko rozprzestrzenia si« i na naszym kontynencie. Przypo
mnijmy, ze od sredniowiecza, od czasow rekonkwisty Europa nie goscib 
tak wielu muzubnanow. Dzisiaj Sq to emigranci. Bardzo duza grupa Tur
kow zamieszkuje Niemcy, migracja z Afryki Poinocnej kieruje si« przede 
wszystkim do Francji i do Hiszpanii , do Anglii trafiaj q emigranci z caiego 
Commonwealthu, trzeba tez wspomniee 0 Skandynawii, ktora przyj«ia spo
rq rzesz« uchodZcow. Ale islam rozprzestrzenia si« nie tylko poprzez mi
gracj\(. Na jego rozwoj wpiywa takZe ogromna dynamika demograficzna 
ludnosci muzuimanskiej. 0 ile w niektorych krajach europejskich odnoto
wuje si« niz demograficzny, 0 tyle w krajach islamskich mozna mowie 
o permanentnym wyzu. Warto wi«c lIwzgl«dniae ten czynnik - procent 
ludnosci muzuimanskiej w Europie wzrasta szybciej , nizby wskazywaiy 
na to dane 0 liczbie imigrantow. 

Trzeci kierunek rozprzestrzeniania si« islamu to obecnie Azja Srodkowa. 
Ten nurt jest zapewne najwazniejszy. Po upadku ZSRR nast«puje bowiem 
bardzo silna ekspansja islamu, ktory trwai na tamtych terenach, ale teraz, po 
okresie komunistycznej ateizacji, odzyskai nalezne mu prawa i srodki 
dzialania. Czwarty kierunek wpiywu to Daleki Wschod, Azja Porudniowo
-Wschodnia (lndonezja, Malezja, Filipiny itd.). W tamtym regionie wzrost 
liczby wyznawcow islamu jest pochodnq wysokiego wskaznika przyrostu 
naturalnego. [stnieje wreszcie i piqty kierunek rozwoj u - Afryka Srodkowa 
i Poiudniowa, przenikanie islamu z Poinocy w giqb Afryki. 

Co lezy u irrjdel wsp61czesnej ekspansji islamu? 

Jest to w gruneie rzeezy religia biednyeh, ludow kolorowyeh. A wfasnie ta 
ez«sc ludzkosei staje sit< dzis coraz liezniejsza. Europa sit( starzeje, w kra
jaeh mllzuimanskieh natomiast ludnosc jest bardzo mioda, dynamiezna, 
ale i uboga. Istnieje te.:i: inny powod. Islam jest religi q bardzo prostq. By 
bye muzuimaninem, trzeba wyznac, ze sit( nim jest, i praktykowae pit(c 
filarow wiary, do czego nie potrzeba intelektualnego przygotowania. Dla 
ludzi prostyeh, szezegolnie w Trzeeim Swieeie (ale i w wielkieh miastaeh 
Ameryki Polnoenej i Europy), bardzo wazne jest poezueie identyfikacji 
z islamem, bo zaezynajq sit( czue ezionkami jakiejs wspolnoty, rodziny. 
Dobrze wiemy, jak zasadniezq rolt( we wspokzesnym, wielokulturowym 
i ehaotyeznym swieeie odgrywa poezueie tozsamosei. A islam daje to tym 
ludziom - muezzin budzi ieh rano, majq swoj meezet (to nie tylko miejsee 
modlitwy, ale i spotkan z bliskimi), swoje wnmy-wspolnoty, i kiedy znajdq 
sit( w tarapataeh, majq sit( do kogo zwrocie 0 pomoe. 

lslamjest zapewne jedynq sposrod wielkich religii swiata. kt6ra ma IVciqi 
znaczne sukcesy "misyjne ". 
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Rzeczywiscie. Musimy jednak pamit(tae, ze W odr6Znieniu od religii chrzesci
janskich islam nie zna pojt(cia misji. On sit( rozprzestrzenia winny sposob. 

Wy daje sir;., i e istnieje wiele odcieni islamu, kt6ry zjednuje sobie wyznaw
cow n(J roinych kontynentach. Islam amelykQ11ski, europejski, azjatycki, 
ajiykanski zl1acznie sir;. od siebie roiniq. Czy to jest ,vciqi ten sam islam? 
Religia Mahom eta w Europie b?,dzie poddawana coraz wifikszemu cisnie
/liu sekularyzacji. W Amelyce islam staje sifi przede wszystkim religiq 111
dzi czarnych, i yjqcych IV wielkomiejskich gettach . Odmienl1ie jest w in
nych cz?,sciach globu. 

Co ciekawe, islam, w przeciwienstwie do innych religii, skutecznie opiera 
sit( procesom sekularyzacyjnym. Wlasnie to niepokoi zachodnich polito
logow i socjologow. Samuel Huntington krytykuje swoich rodakow, kto
rzy mylili "wcstemizacjt(" z modemizacj<\.. Amerykanie mysleli, ze jezeli 
da sit( Coca Colt(, telewizor i samochod, to obdarowani stan<\. sit( podobni 
do Amerykanow. Tak sit( jednak nie dzieje - mieszkancy krajow islam
skich przyjmuj<\. zachodni'l. technoiogit(, ale nie przyswajaj<\. sobie zachod
nich wartosci . Potoczna obserwacja potwierdza tt( tez{(. Wynika to zapew
ne st<\.d, ze islam, podobnie jak prawoslawie, nie doswiadczyl ani reforma
cji , ani oswiecenia. Jesli w islamie pojawial sit( jakis prqd modernizacyj
ny, to jego ort(downicy byli wyklinani , wyrzucani poza nawias ummy. 

Takie wy1'l.czenie jest dla muzulmanina najcit(zsz<\. kar<\.. Bo jak glosi 
przyslowie: jeden muzulmanin to jeszcze nie muzulmanin ... Wynika to 
przede wszystkim z doswiadczell zycia w ekstremalnych warunkach 
pustynnych, gdzie jednostka nic nie znaczyla. Europejczyk nie potrati tego 
zrozumiee. W zachodniej cywilizacji kladzie sit( nacisk na indywidualizm. 
To wolna jcdnostka staje sit( najbardziej tworcza, niezalezna, moze "bye 
sob<\.". W lradycji islamu jest odwrotnie - dla muzulmanina znaleze sit( 
samemu to znaczy zgin<\.e . Czlowiek zdany na samego siebie nie moze 
funkcjonowae nie tylko w sensie religijnym, ale i biologicznym . Bye 
w ummie to znaczy bye w tym, co stwarza czlowieka. 

Dlatego wlasnie jesli nawet muzulmanin zostanie przeniesiony do 
Paryza , Londynu, zachowa nadal zwiqzki ze swoim meczetem. Jego 
pierwszym odruchem bt(dzie zlozenie datku na budowt( meczetu. Tam 
bt(dzie sit( potem spotykal z innymi wyznawcami i sluchal religijnych 
przyw6dcow. Bt(dzie oczywiscie przestrzegal najwazniejszej dla 
muzulmanina zasady sali - odbywanej pit(e razy dziennie modlitwy. Kiedy 
obserwuje si((, jak 0 stalej godzinie z tlumu wyodr((bnia si(( grupa 
ll111zulmanow, ktorzy zaczynajq si(( modI ie, robi to pot((zne wrazenie. Jest 
to jednolity, ustalony od czternastu wiek6w rytm ruch6w ciala 
i modlitewnych formul. 
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POrUSZQF!CY opis gromadzenia si~ na modlinv~ milionowej wspolnoty przed
stawil Pall w Szachinszachu, 

lest to jeden z najbardziej niesamowitych obraz6w, jakie mozna zobaczye 
na swiecie, W tym tlumie nikt nie wydaje zadnych komend, polecen, Oni 
sic< zbieraj~ i nagle zaczynaj~ modlic. Moze to bye wielomilionowe zgro
madzenie, ale przebiega to zawsze tak sarno. Z tego doswiadczenia wy
plywa silne poczucie jednosci i r6wnosci. Muzulmanin modli si(( takZe 
w czasie podr6zy, lezeli jedzie pociqgiem, to 0 okreslonej porze rozklada 
sw6j dywanik i zaczyna si(( modlie,jesli leci samolotem robi to sarno (nie
kt6re linie lotnicze przygotowuj~ dla muzulman6w specjalne miejsca do 
modlitwy), 

Co ciekawe, jesli si(( dlugo zyje wsr6d muzulman6w, coraz wyrazniej 
widae, ze oni nie zaniedbuj~ swoich praktyk. Bardzo rzadko si(( zdarza, 
zeby ktos wylamywal si(( z porz~dku codziennego celebrowania wiary, 
Ajest to w koncu obowi~zek pi((ciu modlitw dziennie, odbywanych CZ((sto 
w bardzo trudnych warunkach. Nawetjesli ktos zostanie z tego obowi~zku 
zwolniony (np, ze wzgl((du na ci((zki stan zdrowia), to b((dzie si(( zawsze 
usprawiedliwial przed swoj~ wsp6lnot~ czy innym muzulmaninem. 

Bardzo charakterystyczna dla islamu jest konsekwencja 
w przestrzeganiu pi((ciu naczelnych zasad", 

Czy pozostaje to w zwiqzku z silnq wi{?ziq wspolnotowq? 

Wszystko jest w 1'.'lVien spos6b wsp61notowe. Bo przeciez i dawanie jal- ( 
mumy jest obowiqzkiem wobec wsp61noty, i publiczne wyznanie wiary, i mo
dlitwa, a nawet post. R6wniez pielgrzymka do Mekki - hadii odbywa si(( 
zawsze w grupach , Pielgrzymka jest oczywiscie marzeniem kazdego mu
zulmanina. W momencie, kiedy j~ odbywa, otrzymuje na cale zycie tytul
hadii. B((dzie z tego bardzo dumny i zawsze b((dzie podkreslal, ze jest hadii 
Ibrahim - ten, kt6ry odbyl pielgrzymk((. Stwarza to pewn~ hierarchi(( i odt~d 
taki hadii Ibrahim znajduje si(( juz wsr6d pomazanych, blogoslawionych. 

Islamjest niezwykle sp6jny, przenika wszelkie obszary zycia. Trzeba 
bowiem pami((tac, ze islam to nie tylko wiara, lecz,jak m6wi~muzulmanie, 
"wszystko", Jest wi((c zwlaszcza prawem, Prawo islamskie - szaria 
drobiazgowo ustala i okresla zasady post((powania muzulmanina, zwlaszcza 
jego obowictzki wobec Boga, wobec s~siada (Innego) i wobec samego siebie. 

A poza tym,jak mowil Chomejni, islam "jest politykq "", 

Tak. Jest polityk<t, gospodark<t, etyk<t, filozofi~". Nie mozna nawet powie
dziec 0 kims, ze przestal wierzyc, bo jdli przestal wierzyc, to tym samym 
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przestal istniee. Islam, w przeciwienstwie do chrzescijanstwa, nie zna zasa
dy: "Co cesarskie, oddajcie cesarzowi, co boskie, Bogu ." W swiecie islamu 
panstwo i religia s<\.jednosci<\.. W tej totalnosci tkwi specyfika islamu. 

Wroemyjednak do kontekstu europejskiego. Wielu komentatorow zwraea 
uwag~, ze to przede wszystkim sposob przyj~eia emigralltow z krajow is
lamskieh sprawia, ze srodowiska te majq sklonnose do swoistej " gettoiza
e)i ", skupiania si~ wokol przywode6w religijnyeh, Czyli to nie )edynie wzg/~
dy religijl1e przesqdzalyby 0 takim, a Ilie inl1ym losie muzulmallow w Eu
ropie. Bo przeeiez wielL! z nieh ueieka ze swyeh o)ezyzll dlatego, ze nie 
ehe({ bye poddawal1i pres)i religii polityeznej. Moze to zatem Europa, wbrew 
haslom 0 to/eral1cji i akeeptaeji odmiennosei, /lie stwarza im odpowied
nieh warunk6w do egzystene)i. 

To dobry przyklad potwierdzaj<\.cy zasad((, ze nawet ten, kto nie chce prak
tykowac jakiejs skrajnej fonny islamu i przeniesie si(( do innej kultury, 
odkrywa w sobie na powr6t muzulmanina. Moze on bye na przyktad prze
ciwnikiem ezadoru (zaslona twarzy kobiety) albo buntowac si(( przeciwko 
afganskim talibom, ale to wcale nie znaczy, ze kiedy znajdzie si(( w innej 
cywilizacji, przestanie bye muzulmaninem. B((dzie dalej odbywal religij
ne praktyki, choc b((dzie to islam w "zlagodzonej" formie. Zmiana tajed
nak nie dotknie samego rdzenia wiary. 

Dochodzimy w tym momencie do zasadniczego tematu kulturowej 
r6Znicy mit;dzy isJamem a Zachodem. Islam jest religi<\. 0 siedem wiek6w 
mlodsz<\. od chrzescijanstwa. Europa wyrasta z tradycji chrzeScijanstwa, kt6re 
przechodzi stal<\. transformacjt; (reformacja, oswiecenie, ekumenizm ... ). Jest 
religi<\., kt6ra poszukuje swego miejsca w zmieniaj<\.cych si(( warunkach 
historycznych. Islam natomiast pozostaje bardzo stabilny. Wychodzi bowiem 
- co stanowi istotn<\. r6Znict; - z tradycji rodziny, plemienia i koncepcji 
panstwa, w kt6rym nie rna podzialu na sfert; swieck<\. i religijn<\.. 

Kultury te wi«c nie przystaj<t do siebie. Na dodatek w r6Znych etapach 
swojej historycznej koegzystencj i CZ((sto toczyly ze sob<\. wojny. W VIII 
wieku Karol Mlot zatrzymal ofensywt; islamu w gl<\.b Europy. W XVII 
wieku z odsiecz<t wiedensk<\. nadci'l.8n<l.f Jan III Sobieski. Islam jest zatem 
tak<\. sil<t - polityczn<\., a czasem militarn<\. - kt6ra kontestowala (i CZ((sto 
kontestuje) EurqJ?t; czy cywilizacjt; zachodni<\.. Europa oczywiscie r6wniez 
odnosi sit; do i ~amu niech((tnie i nierzadko bardzo wrogo. Za spraw<\. 
zachodnich medi6w dokonala sit; nawet swoista przemiana w j((zyku. M6wi 
si(( "islamista" ... 
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Pewna orientalistka zwracala lIiedawno l/wagr;! w " Tygodniku Powszech
nym ", ie slowo "islall1i.sci" odnosic sir;! powinno wylqcznie do badaczy 
islamu.. 

•
Wlasnie! Potem m6wi si~ "fundamentalista islamski", a obecnie m6wi si(( 
"tenorysta islamski". W rezultacie slowo "islam" przestaje funkcjonowae 
samodzielnie, zawsze towarzyszy mu jakis zlowrogi kontekst. Przeci((tny 
czlowiek Zachodu, kt6ry czerpie sw'l wiedz(( 0 swiecie z telewizji, pami<;
ta jedynie, ze muzulmanie to albo fundamentalisci, albo terrorysci. On nie 
rna zadnej obiektywnej wiedzy 0 cywilizacji islamu. 

Co wir;!cej, cZr;!sto nie dostrzega roznicy mi~dzy muzulmanami wywodzqcy
mi sir;! z oc!miennych kultur- naprzyklad z Algierii i z Pakistallu. Nierzad
ko obejrnuje ich wspolnq nazwq ... Arabow. 

Tak, tak ... Malezyjczycy to tei Arabowie... Wszyscy Sq Arabami ... Wciqz 
pokutuje stereotyp, ie islam to kultura arabska. 

Warto w tym momencie zaznaczye, ie rozpatrujemy islam na r6i:nych 
poziomach jego konkretyzacji. Jest to wi((c jedna z tych wielkich planetamych 
religii, kt6ra przenika bardzo r6i:ne kontynenty, kultury, j((zyki i dlatego rna 
rozmaite odcienie narodowe czy regionalne. Islam w Stanach Zjednoczonych 
jest praktykowany przede wszystkim przez ludnose afroamerykanskq 
zamieszkujqcqgetta, potwome slumsy wielkich metropoJii. Ci czamosk6rzy 
muzulmanie nazywaj'l. siebie The Nation of the Islam - narodem islamskim. 
Tam wi((c jest to religia biednych, CZ((sto bezrobotnych mieszkanc6w wielkich 
miast. Takie muzuhnanskie dzielnice widzialem ostatnio w Detroit. Jest to 
widok zadziwiajqcy. W dzielnicy jest ponad trzydzieSci kosciol6w, ale 
wszystkie s'l. zamkni((te. Znikla stamt'l.d Polonia (podobnie jak inni biali 
mieszkancy), natomiast ludnosci islamskiej przybywa. Kolejna grupa 
amerykanskich muzulman6w to emigranci z lndonezji, Malezj i, FiIipin itd. 

Na terenie Europy islam jest bardziej zr6inicowany etnicznie 
i kulturowo. Mamy wi((c maghrebijski typ islamu (wywodzqcy si(( z Afryki 
P6Inocnej),0 silnych tradycjach walki antykolonialnej. Islam rnaghrebijski 
rna bardzo gl((boki rys niepodleglosciowy, wyzwolenczy i on wlasnie 
odegral post((POWq rol((. Ten typ islarnu jest bardzo widoczny we Francji. 
Inny typ islamu wyst((puje w Niemczech. Tam muzulmanie wywodz'l. si(( 
przede wszystkim z Turcji i Bosni. Oni Sq bardziej, choe tei tylko do 
pewnego stopnia, zsekularyzowani. 

Bardzo zr6i:nicowany islam moma spotkae na obszarze Bliskiego 
Wschodu. Przede wszystkim w Afryce P61nocnej i w calym rejonie Morza 
Sr6dziemnego. Wyst((puje tam i bardzo skrajny, uciekaj'lcy si(( do 
terroryzmu, islam Kadafiego, idose "Iiberalny", otwarty islam tunezyjski, 
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wreszcie islam obejmujqcy Afrykf;. Sahelu i Sahary, Afrykf;. Wschodnict 
i Zachodniq, kt6ry jest naprawdlt tolerancyjny i nie zna pojltcia terroryzmu 
ani fundamentalizmu. Ten ostatni typ islamu pokrywa silt zresztq z obszarem 
wystt(powania kultury Bantu , kt6ra byla bardzo pokojowa, oparta na 
zasadzie wsp6lpracy i wsp6ldzialania. 

Jeszcze wit(ksze zr6znicowanie wystf;.puje w Azji. Sq tam wif;.c i ruchy 
ekstremalne, jak talibowie w Afganistanie ezy niekt6re odlamy szyizmu 
w Iraku i w Iranie, i islam bardzo oswiecony - na przyklad w MaJezji, gdzie 
zyje wielu wybitnych intelektualist6w i myslicieli. · 

Trzeba wif;.c pamif;.tac, ze uzywajqc slowa islam, ogromnie zubai:amy 
opisywanq rzeczywistosc. Jest to zresztq jedna z najwif;.kszych przywar 
europejskiej mentalnosci, i:e mamy sklonnos6 do upraszczania i narzucania 
wlasnych kategorii (mieszkaniec Afryki nigdy nie powie 0 sobie, ze jest 
Afrykanczykiem, tylko ze nalezy na przyklad do ludu Aszante ... ). 

W ten sposob wytwarzamy sobie nieuchrol1nie przeciwnikow. Eo jd/i zlq
czy si~ Afiykanow czy AJroamerykanow w jednq spolecznosc, to ksztaltuje 
si~ w nich poczucie sily poprzez zaprzeczenie dotychczasowej, a tworze
nie 110wej, " szerokiej" toisamosci. 

Oczywiscie, a poza tym oni sif;. czujqponizeni. Jak ktos bf;.dzie podkpiwal 
z polskiej kultury i twierdzil, ze Polacy to nar6d pijaczk6w i zlodziei, to 
tei: bt(dziemy sif;. tym czuJi dotknit(ci. 

Przykladem takiego falszywego stereotypu jest powszechne 
przekonanie 0 upodobaniu muzulman6w do przemocy. Ot6i: wbrew temu, 
do czego przekonujct nas media, islam jest religi q pokojowq. To religia 
r6wnowagi, kontemplacji, cierpliwosci. Muzulmanin to przede wszystkim 
czlowiek wiary i poboznosci, kt6ry nie szuka i nie potrzebuje racjonalnych 
uzasadnien dla swej wiary. Dlatego zresztq teologiezna dyskusja z nimjest 
praktyeznie niemozliwa. 

Z drugiej strony jednak sredniowieczl1i arabscy jilozoJowie,jak Awerroes, 
utrzymywaIi, ie istniejq dwie prawdy - dost~pna czlowiekowi prostemu 
prawda wiary omz prawda rozUl11owa, dost~najedyJ1ie wtajemniczonYI11. 
I w islal11ie zatem istnialaby tmdycja intelektualnej spekulacji nad praw
dal11i objawionYl11i. 

Oezywiscie. W Koranie ukryta jest pewna wewnf;.trzna prawda, a wierny 
winien kroczyc po sciezce tej prawdy. Koniecznosc rozwoju duchowego, 
poszukiwanie prawdy, kt6ra zbliza do Boga, nazywa sit( tarika. Muzulma
nin albo jest juz na tej drodze, albo jej dopiero poszukuje. Kryje sit( w tym 
zresztq pif;.kna egzystencjalna formula - muzulmanie wierzq, ze w kazdej 
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osobie i w kazdej rzeczy zawiera sit(jakas ukryta tajemnica. Zasada tariki 
przenika cal'l tradycjt( sufizmu, mistyki islamu. W tym sensie mozemy wit(c 
mowic 0 dwoch prawdach - dla nieoswieconych i dla wybranych, umy
slow wtajemniczonych. 

Dochodzimy w tym miejscu do kolejnej istotneJ r6Znicy mit(dzy 
wyznawc'l Allaha i chrzescijaninem. Islam, podobnie jak judaizm 
i chrzescijanstwo, jest religi 'l Ksit(gi. Wedle muzulmanow jednak Koran 
zostal dany bezposrednio od Boga. Jest to zatem religia objawienia slowa, 
a nie objawienia Boga-czlowieka, i dlatego ten, kto kwestionuje Ksit(gt(, 
kwestionuje istnienie Boga. Ta odmiennosc tfumaczy, choc nie 
usprawiedliwia, reakcjt( muzulmanow na Szatmlskie wersety Salmana 
Rushdiego, ktory, zdaniem ortodoksow, kpil sobie w tej powieSci z Koranu. 

Muzulmanie przywi'lzuj'l wielk 'l wagt( do nauki, oswiaty. Islam 
przypomina w tym wzglt(dzie judaizm. Kiedy ostatnio odwiedza1em rejon 
Sahelu, roludnia Sahary, to w najbardziej zapadlych wioskach, gdzie zycie 
zamiera wraz z zachodem stonca, a budzi sit( nastt(pnego dnia 0 brzasku, 
gdzie nie ma systemu oswiaty, drog ... nie ma nic, istnieje tylko jedna 
instytucja - szk6lka koraniczna. Dzieci zbieraj'l sit( przy ognisku, gdzie 
wieczorem jest jeszcze trocht( swiat1a i ich nauczyciel (ufema) czyta im 
Koran, na ktorym UCZ'l sit( czytac i pisac. Jest to ich jedyne doswiadczenie 
obcowania z ksi'lzkq,jedyna forma oswiaty, jaka istnieje na tych niezwykle 
rozlegtych terenach swiata. Poniewaz do szk6Iki koranicznej moze chodzic 
kazde dziecko, starsze przyprowadzaj'l. swoje dwu-, trzyletnie rodzenstwo, 
ktorym musz'l. sit( opiekowac. Dla tej gromady dzieci Koran jest jedynym 
uniwersytetem. Nawet wit(c w tak ekstremalnych warunkach, gdzie panuje 
straszliwa bieda - w tamtych wsiach naprawdt( nie ma co jesc - trwa nauka 
Koranu, ktory jest dla nich cal'l wiedz'l.. 

Niekt6re kraje islamu wszakie sq bardzo bogale i to wlasnie feu l1im kiem
je swe apetyty Zach6d. Kontakty Zachodu ze swiatem islamu majq zresztq 
najczr:,sciej tlo ekol1omiczl1e. 

Oczywiscie wielk'l. atrakcj'l. krajow arabskich S'l. najwit(ksze na swiecie 
zloza ropy naftowej. Wi'lz'l. sit( z tym dwie kwestie. Po pierwsze islam 
zmienil swe oblicze - pozostal wprawdzie religi'l. ubogich, ale sam stal sit( 
bogaty. Bogate kraje arabskie bowiem zaczt(ly lozyc spore sumy na roz
woj wspolnot (budowt( meczetow, druk Koranu ... ) - na rozszerzanie sit( 
islamu. Dzit(ki temu powstaje sporo meczetow i szkolek koranicznych 
w Afryce, Albanii i Bosni. Widac w tym swiadom'l. politykt( muzulmanow, 
choc, 0 czym nalezy pamit(tac, ta planetarna religia nie rna zadnego cen
trum ani kogos w rodzaju glowy Kosciola - dzialania te wyplywaj'l.jedy
nie z ducha wspoJnoty. 
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Po drugie fakt, ze w krajach muzulmanskich znajduj'l si(( najwi((ksze 
zasoby ropy naftowej, jest przyczyn'l napi((cia, Jakie istnieje mi((dzy swiatem 
islamu i Zachodem. Jest to napi((cie podszyte ogromnym strachem. Jezeli 
bowiem spojrzymy na kraje muzulmanskie oczami przyw6dc6w Stan6w 
Zjednoczonych - jedynego obecnie swiatowego mocarstwa - zrozumiemy, 
sk'ld bior<\. si(( histeryczne reakcje na incydentalne nawet przejawy 
terroryzmu czy przemocy w krajach islamskich. Ot6z Stany Zjednoczone 
w okresie zimnej wojny, obawiaj'lc si((, ze ZSRR uzyska znaczne wplywy 
w krajach naftowych, rozpocz((ly na Alasce i w Teksasie bardzo 
kapitalochlonne inwestycje, kt6re mialy powi((kszyc wlasne zasoby ropy 
naftowej. W momencie, kiedy skonczyla si(( zimna wojna, Amerykanie 
uznali, ze nic juz nie zagraza ich interesom w swiecie arabskim , dlatego 
mog'l zrezygnowac z tych kosztownych inwestycji i bez przeszk6d 
sprowadzac rop(( z Zatoki Perskiej. A przeciez to wlasnie tanie paliwo 
nap((dza amerykansk'l cywilizacj((, kt6rej sukces oparty jest na samochodzie 
i ropnym ogrzewaniu mieszkan. Amerykanskie zapasy ropy naftowej 
tymczasem wynosz'l zaledwie nieca1e 3% zapas6w swiatowych, a 50% 
konsumpcji ropy w Stanach Zjednoczonych opiera si(( na paliwie z importLi. 
Gdyby wi((c zamkni((to "arabski kurek", Stany Zjednoczone bylyby 
sparalizowane. Region Zatoki Perskiej pozostaje zatem obszarem 
zywotnych interes6w amerykanskiego mocarstwa i to powoduje, ze 
spokojna dyskusja 0 islamie jest tam praktycznie niemozliwa. 

Stan ten pogl((bil si(( ostatnio, od kiedy ujawniono, ze konkurencyjne 
zr6dlo ropy naftowej znajduje si(( w rejonie Morza Kaspijskiego. Region 
ten jest 0 tyle wazny, ze to stamt'ld poplynie w przyszlosci ropa do Japonii 
i Chin. Tam scieraj'l si(( obecnie interesy trzech stron - islamu, Rosj i 
i Stan6w Zjednoczonych . Jest to wi((c kolejne potencjalne zr6dlo napi((cia 
mi((dzy islamem a Ameryk'l. 

Pewnie dlalego tak duze emoeje wzbudzila w Stanaeh Zjednoezonyeh woj
l1a )oil Czeezel7ii. 

Oczywiscie. Polacy patrz'l z politowaniem na Amerykan6w i dziwi'l si((, 
dlaczego popieraj'l oni Rosj((. Czyzby Amerykanie byli tacy naiwni? Polacy 
nie rozumiej'l najcz((sciej jednej rzeczy - Stanom Zjednoczonym zalezy 
w tej chwili na utrzymaniu silnej Rosji , bo prawoslawna Rosja staje si(( 
przedmurzem, kt6re moze powstrzymac awans islamu na p6lnoc Azji Cta 
ekspansja przebiegala historycznie wzdluz Wolgi). Post((P islamu m6glby 
rozpolowic Rosj(( na dwie cz((sci - europejsk'l i syberyjsk'l. 

Amerykanski socjolog Immanuel Wallerstein uwaza, ze reakcja swiata 
islamu na konfrontacj(( z Zachodem moze przybierac trzy postaci: model 
Chomejniego - izolacj« od polityki swiatowej, model Husajna - zbrojnej 

\ 
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konfrontaeji , i trzeei model- indywidualny, ezyli formt( migraeji do swiata 
Zaehodu . Utrzymllje on, ze za 20, 30 lat konfrontae ja bt(dzie sit; rozwi~ 
ale modele pozostanq trwale. Mys! amerykanska kfadzje zatem naeisk na 
konfrontaeyjnosc. Wsr6d politolog6w i soeJolog6w islamskieh dominujct 
glosy bardziej pojednaweze - oni nie m6wiq na og6l 0 konfrontaeji 
eywilizaeji , leez 0 wymianie. Sklaniajq sit( raezej ku tradyeji Bronislawa 
Malinowskiego, ktory uezyl, ze kontakt jest przede wszystkim wymianct. 
W obu eywilizaejaeh bowiem istnieje tyle wartosei sprawdzonyeh przez 
histori«, ze w dobie rewolueji komunikaeyjnej te dwa swiaty mogq sit( 
wzajemnie ubogaeac. 

Czego moze l1allczyc si~ czlowiek cywilizacji lacinskiej IV zetkni~ciu ze 
swiatem islamu ? 

Bardzo wazna jest postawa, kt6rct przyjmiemy. Trzeba bowiem pamit(tac, 
ze nasz sto sunek do isJamu ksztaHuje silu pott(gi wielkieh sieei teJewizyj
nyeh. Na ogol witte nie mamy wlasnego poglctdu, wlasnej wiedzy - korzy
stamy z posrednietwa tyeh kanalow informaeji. Poniewaz sieei owe majq 
za zadanie ksztahowac nieufnosc w stosunku do swiata muzulmanskiego, 
nasz punkt widzenia naznaezony jest stronniczoScict. Dyskutujemy wit(c 
zazwyezaj, dysponujctc jedynie zmanipulowanct porejq informaeji, ktorq 
daje sit( nam do wierzenia. 

ezy tego eheemy, ezy nie, musimy pogodzic sit( z faktem , ze zyjemy 
w swieeie wielokulturowym, ktory bt(dzie sit( stawal jeszcze bardziej 
r6Znorodny. Dzisiaj nie da sit( juz pozostawac w kulturowej izoJaeji. 
Naszym zadaniem jest wit(c znalezienie sobie w tym swieeie miejsca, 
a pierwszq zasadct owego poszukiwania jest zasada tolerancj i, uznania, ze, 
jak mowil Bronislaw Malinowski , nie rna kuJtur wyiszych i nizszyeh. 
Zasadzie tolerancji musi towarzyszyc poznawcza ciekawosc - musimy 
zdobyc elementall1q wiedzt( 0 kulturze islamu - i zyczliwosc. Taka postawa 
nie jest jedynie odruehem dobrego serea, ale od niej zalezy sam byt naszej 
eywilizaeji , w tym i naszego kraju . Bo przeciez juz niedlugo i do Polski, 
kt6ra staje sit( coraz atrakeyjniejsza dIa uchodZeow, zaeznie naplywac 
migracja z kraj6w muzulmanskieh. To Sq proeesy nieodwracalne, gdyz 
gwahownie powit(kszajqea sit( grupa najbiedniejszyeh musi szukac dla 
siebie miejsea. Dlatego tak wazne jest, bysmy cheieli poznawac kulturt( 
mllzulman6w, 

Takiej postawy zyczliwej ciekawosci moi emy si~ uczyc z Sonetow krym
skich. 

Tak. Sonely pozostajq pit(knym swiadeetwem urzeezenia kulturct islamu. 
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Co osobiSc i e zawdzi~cza Pan kOlltaktom z kulturq islamu? Jakiejej ce
chy sq Panu najbliisze? 

I 
Bardzo wiele. Przede wszystkim za spraw'l. muzulman6w iyj«' W r6inych 
sytuacjach wojennych dzi«ki temu, ie szli do walki, udalo mi si« przeiyc. 
Generalnie moje doswiadczenia kontaktu z muzulmanami bylo bardzo 
dobre. Szczeg6lnie w malych spo!ecznosciach wiejskich spotykalem 
ogromnie przyjaznych, spokojnych ludzi. By!i bardzo poboini, serio trak
towali zasady swej wiary, kt6re nakazuj'l. szacunek dla drugiego czlowie
ka. Koran bowiem uczy, by nie gardzic nawet innowierc'l. - w przeszlosci, 
gdy islam byl w natarciu , mieszkancy podbitych kraj6w nie byli zmuszani 
do konwersji, wyznawey innych religii zobowi'l.zani byli jedynie do pla
cenia podatku. Ludzie, kt6rzy mnie przyjmowali, byli bardzo goscinni 
i czerpali z tego satysfakck Otaczali mnie swoim duchem wsp61noty. 

/f'ynika to chybCl ze skazenia, 0 kto,ym Pan wspominal, ale truelno si~ oprzec 
natr~tnej mysli, i.e muzulmanie sqjednak]Jodatni na ekstremizmy. Te skan
dujqce ttumy w Iraku czy Iranie nie sqjedynie marginesem. I wlasl1ie tego 
najbardziej boi si~ Europejczyk. Sklonny jest uwierzyc w owq lolerancj~ 
czy pokojowosc l11uzulmanow, I~ka si~jedl1ak, i.e wowczas, gdy imamowie 
nakaiq swemu ludowi zabijac, wierni bezkrytycznie s if im poddadzq. 

Jesli wspomnial Pan 0 imamach, to trzeba dopowiedziec, ie funkcja ta 
istnieje jedynie w szyizmie, a szyici stanowi'l. 10 % calej ludnosci muzul
manskiej. Tylko w szyizmie istnieje religijna struktura czy hierarchia. Tego 
rodzaju mobilizacja jest rzadka w sunnizmie. Co charakterystyczne jed
nak, jest to mobilizacja typu defensywnego. Szyici protestuj'l. wtedy, gdy 
czuj<l, si« poniieni. Kiedy cos im zagraia, reaguj<l, masowo i w tym zbioro
wym ruchu S<l, doskonale zorganizowani , bo nauczyli si« tego praktykllj 'l.c 
wsp6ln<l, modlitw«. Taki tlum rzeczywiscie robi pot«ine wraienie: rna je
den cel, jedn<l, emocj«, ale nie jest to grupa atakll.i<l,ca. W ezasie rewolucj i 
iranskiej podziwia!em ich dyscyplin« - podczas miJionowyeh manifesta
eji w Teheranie nie zniszezono na chodnikaeh ani jednej trawki, a gdy thun 
mijal szpitale, zapadalo calkowite milczenie. T'I. mas<l, ludzk<l, nikt nie kie
rowal! Przypomn« tei inny fakt: choeiai rewolueja Chomejniego byla zde
cydowanie antyamerykanska, nikomu sposr6d 55 000 Amerykan6w miesz
kaj<l,cyeh w6wczas w Iranie wlos nie spadl z glowy. 

Moina wspomniec takie 0 przypadkaeh przeraiaj<l,eyeh, ale takie 
incydenty zdarzaj<l, si« w kaidej kulturze i nie da si« ieh wyeliminowac. 
Przeciei na ulieaeh Nowego lorku rocznie ginie od kuli 2000 ludzi i nie 
rna na to rady' 
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lstniej'l wreszcie zjawiska ogromnie zafalszowane. Na przyklad 
w Algierii rna my dzis do czynienia z oczywist'l wojn'l domowq, do kt6rej 
nie przyznaje si(( rZ'ld stworzony dzi((ki przewrotowi wojskowemu. 
Oficjalnie wi((c m6wi sit;, ze jacys bandyci zabij aj'l niewinn'lludnose, ale 
tak naprawd(( nie spos6b rozstrzygn'le, kto strzelal czy podrzynal gardla. 
Niekt6rzy Algierczycy utrzymujq, ze robi to rezim militarny po to, by 
w oczach opinii swiatowej jeszcze bardziej zohydzie swych przeciwnik6w. 
To S'l takie strefy, 0 kt6rychjako doswiadczony reporter mog(( powiedziee, 
ze jesli samemu sit; czegos nie stwierdzilo, nie zbadalo, niczemu nie mozna 
dawac wiary. Trzeba wit;c duzej wnikliwosci, by dojsc prawdy. Warto 0 tym 
pamit;tae, sluchaj'lc komentarzy na temat polityki swiatowej. 

Oczywiscie propaganda istnieje tabe w krajach muzulmanskich. 
Pott;g'ljest radio, kt6re jest tanie, lekkie i moze bye uzywane tam, gdzie 
nie rna elektrycznosci. Muzulmaninjest bardzo dumny, gdy Sfyszy w swoim 
odbiorniku, ze swiat islamu jest pot((zny, ze swiat islamu jest swiatem Boga. 
Podczas wojny w Zatoce odczytywano w radio specjalne ogloszenia 
o smierci rnuzulrnanskich zolnierzy. M6wiono: "Gratulujemy rodzicom
tu nast((powalo nazwisko - kt6rych syn zgin'll dzis w wa!ce tam i tam!" 
Dostqpili wielkiego zaszczytu, bo maj'l syna, kt6ry zgin'lljako mudzahedin. 
Ci rodzice, jdli bylo ich na to stac, rozdawali potem swoim bliskim 
specjalnie w tym celu wywolane zdj((cia syna-bohatera. 

Powtarzam jednak - w swojej istocie islam jest religi'l pokojow'l. 

Bardzo dzif(kujemy za rozmowf(. 

RYSZARD KAPUSCINSKI, ur. 1932, pisarz, rcporlcr, publicysla. Autor m.in.: Cesarz ( 1978), 
Szacll/Ilszach ( 1 982), bl1perillm (1993), Lapidaria (wyd. l'lcznc - 1997). 

27 



, 

SWIETLISTA 


TWARZ 

MUZULMANKI 


Ewa Machut-Mendecka 

Islam wydobyl poganskich Arabow z diahiliyyi, czyli niewiedzy j ciem- . 
nosci, a swoim oswieceniem ogamql zarowno m~zczyzn,jak i kobiety. Wszy
scy na rowni sluchali Koranu i gorliwie praktykowali wiar~, do konca po
sluszni Bozym wyrokom. Wyznawac islam (dosl. poddanie si~) to shlchac 
Boga zawsze i we wszystkim. lako osoba religijna, muzulmanka prowadziia 
bogate zycie duchowe i w porownaniu z pogankami dzahilijji byia kobietq 
nowego typu. Koran zatroszczyr si~ 0 jej miejsce pod niebem islamu i obie
cywal rajskie ogrody, do ktorych zmierzala rami~ w rami~ z m~zczyznq: ,,Kto
kolwiek petni dobre dzieta -m~zczyzna czy kobieta - i jest wierzqcym- tacy 
wejdq do Ogrodu i nie doznajq niesprawiedliwosci nawet na rupink~ dak ty
la"(IV, 124)'. 

Muzulmanie utracili swoj raj , podobnie jak chrzescijanie, u zarania dzie
jow, ale nie obarczajqza to winq kobiety. Zgodnie z islamem Adam i Ewa za 
namow'lszatana zblizyli si~ do drzewa, ktorego Bog zabronil dotykac i obo
je zostali wygnani z raj skiego ogrodu, sprzed Bozego oblicza (Koran, II, 36). 
Wydaje s i~, ze jesli w ogole szukac winnego tragedii, to Koran wskazuje 
raczej na Adama: ,,1 szatan podszepnql mu pokus~, mowiqc: 0 Adamie' czyz 
mam ci wskazac drzewo wiecznosci i krolestwo nieprzemijaj'lce? 1 zjedli oby
dwoje z niego, i ujrzeli swojqnagosc, i zacz~li przysposabiac dla siebie li
scie z ogrodu. Adam zbuntowar si~ przeciwko swemu Panu i zblqdzil" (XX, 
120,121). 

Od tego czasu, obok chrzeScijanskich kobiet i m((zczyzn, muzulmanka 
i muzuhnanin mozoJnie zdobywajq sobie raj bogobojnym zyciem. 

J Wszys lki c cylaly z Koranu pochodzq z wydania w przckladzic lozc fa Oiclawskic
go opatrzollcgo jcgo komcntarzcm , Warszawa 1986. 
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Pod opiekl! islamu 

Muzulmanin i mllzuhnanka iyj'l wedtugKoranu, z kt6rego ucz<isi€( prawd 
wiary i dowiadllj'l,jak post€(powae na co dzien. W islamie nie rna rozdzialu 
mi€(dzy zyciem sakralnym i swieckim, czlowiek moralny i uczciwy to czlo
wiek pobozny. Jesti Koran nie wystarcza, s'ljeszcze hadisy, przekazy z zycia 
Mahometa, z kt6rych muzultnanie czerpiq wiele praktycznych wskaz6wek. 

Muzulmanka wie, co rna robie i czego si€( od niej oczekuje . Ona sarna 
oczekuje pod oslonq islamu pomyslnego, bezpiecznego zycia . To islam 
polozyl kres ponuremu zwyczajowi wadu - zabijania dziewczynek - i ostro 
wystqpil przeciw temu barbarzynstwu stosowanemu w przedmuzulmanskiej 
Arabii. Koran nie pozostawia tu miejsca na wqtpliwosci : 

"A kiedy zwiastujq kt6remus z nich c6rk((, to jego oblicze si€( zas((pia 
i jest udr€(czony. On ukrywa si(( przed ludzmi z powodu tego nieszcz((scia, 
kt6re mu obwieszczono; czy on rna je zachowae, mimo ponizenia, czy tez 
pogrzebae je w prochu. lakZe zle oni rozumujql " (XVr,58,59). 

Koran, objawione Slowo Boze, juz u progu zycia nobilituje kobiet(( 
w oczach wszystkich muzulman6w. Ale to nie wystarcza: wiara - a jest to 
nadrz((dne kryterium muzulmanskiego systemu wartosci - w r6wnym stop
niu dotyczy m((zczyzn i kobiet. W swiecie, w kt6rym 0 wszystkim decyduje 
szari 'at - prawo religijne, oznacza to, ze muzulmanie i muzuhnanki powinni 
zye na podobnych zasadach. Dla patriarchalnego spoleczenstwa na przelo
mie diahi/ijji i islamu, rzqdzonego przez plemiennych szajch6w, koncepcja 
ta moze byla szokujqca. Ale zdqiylo ono juz przywyknqe do nowych, zadzi
wiajqcych doswiadczel1; Mahomet od pierwszych wystqpien szokowa! 
pogan wizjq monoteizmu i nowego ladu spolecznego. Zwyci€(i:aly chary
zma i autorytet Proroka. Uzywal go tei: w sprawie kobiet, swiadom potrzeby 
zbudowania nowego modelu spolecznego: "Kto ma c6rk€(, niechaj wycho
wuje jqjak najlepiej, niechaj jq ksztalci i obdarza tymi Boskimi laskami,jakie 
sam posiadl , w ten bowiem spos6b ochroni si€( przed ogniem piekielnym"
pouczal,2 Sam zresztq dal tu przyklad, gdyi: pozwolil, by jego c6rka - Fatima 
az-Zahra, Fatima "Swietlista" - przeszla do historii i zaslyn€(la jako bogo
bojna niewiasta, bliska sercu wszystkich muzulman6w. 

Skoliczyl si(( czas barbarzynskiej niewiedzy dla kobiet z obszar6w obj€(
tych islamem, mlodziutka muzulmanka byla bezpieczna i rozwijala swojq oso
bowose pod okiem troskJiwego ojca. Miala tei: wi((ksz<i swobod€( osobistq 
i prawa materialne niz poganka w przedmuzulmanskiej Arabii. Wolna kobieta 
nie mogla bye,jak przedtem, dziedziczona, a co wi((cej sarna uzyskala prawa 
do spadku, kt6rych dawniej byla calkowicie pozbawiona. Dziedziczyla polo
W(( tego co m((zczyzna, gdyi:,jak si€( na og6l argumentuje, to on ponosi wszel

2 Wszys tkic hadi.l), cyluj ~ za: Mahomet. Ivlqdro.(ci . wybor, przcklad i wsl~p Janu sz 
Danccki, Warszawa 1993. 
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kie ci((zary utrzymania domu i rodziny.3 Dopuszczono jll do Slldu w charakte
rze swiadka, choc wedlug szari 'atu zeznanie dwoch kobiet warte jest tyle co 
jedno m((skie. Islam nie do kOIlca zatem rozprawil si(( ze starym porzqdkiem, 
a muzulmanka z calll niewinnoscill wkroczyla w stref(( granicznll obu syste
mow. Oczy wzniosla do nieba, a na brod(( i usta nalozyla zaslon((. 

Czas hidzabu 

"I takjuz starozytni Grecy twierdzili, ze Persowie sllludzmi niebywale 
zazdrosnymi, bo nie pozwalajll nikomu ogllldac swoich kobiet, kt6re prze
bywajll zamkni((te w gyneceach, a publicznie nie pokazujll si(( inaczej, jak 
w szczelnym zawiciu. Nie wydaje si((jednak, by te praktyki byly formll dys
kryminacji kobiet. To, ze perskie panie nie pokazywaly si(( publicznie, willze 
si(( raczej z rodzajem tabu, kt6re spowodowalo, ze wsrod niezliczonych wi
zerunkow ludzi wyrzezbionych na kamiennych scianach Persepolis nie rna 
ani jednej postaci kobiecej" - pisze Maria Skladankowa 4 

Zaslona zakladana przez dorastajllcll muzulmank((: arabski hidiab, perski 
czadar, turecki czarczaJ, budzi wiele kontrowersji i pytan,jestjednllz tajem
nic Wschodu. Zaslaniano si((juz w starozytnosci. W starozytnej Persji kryly 
si(( przed swiatem nie tylko Persjanki w swoich "zawiciach", ale - wedrug 
Wiebke WaltherS- dygnitarze sassanidzcy porozumiewali si(( z otoczeniem 
zza kotary, co stosowano tez p6Zniej na dworach muzulmanskich. 

"Na starozytnym Wschodzie, w Asyrii i Babilonii, zaslona byla symbo
lem przynaleznosci stanowej; tylko wolna kobieta miala prawo jll nosic. Za 
to niewolnica, ktora jll zalozyla, podlegala karze" - pisze Wiebke Walther." 
Podobnie funkcjonowal,hidiab w swiecie islamu, choc trudno blizej ustalic 
drogi,jakimi przenik;i'll on do obyczajowosci muzulmanskiej. Przyslugiwal 
przede wszystkim kobietom wysoko urodzonym, kt6re ch((tnie zaslanialy 
twarz na dowod swojej pozycji spolecznej i w obawie 0 reputacj((. Kobieta 
z odsloni((ta twarzll byla przyst((pna, a wif(c narazona na znieslawienie, 
w konsekwencji zbeszczeszczenie rodu i smierc z rllk krewnych. Stlld bez 
hidiabu pokazywaly si(( raczej niewolnice. 

Jak sugeruje Joanna Wronecka7
, Mahomet poczlltkowo nie wymagal 

od kobiet uzywania zaslon, ale gdy przeciwnicy isJamu zacz((li plotkowac 
o muzulmankach - nie oszcz((dzono jego zony A'iszy - zabral glos. Dostll
pil kolejnych objawien: ,,0 Proroku! Powiedz swym malzonkom i corkom 

3 Gamal A. Badawi, Womall ill islam , w: Islam - ils meaning ami message, London 
1980, s. 141. 

4 M. Skladankowa, Zvjqc za zaslonq, w: Kobiely kmjow pozaelfropejskich wobec 
problemolV lVspolczesnosci, red . Anna Mrozek-Dumanowska, Warszawa 1995. 

5 W. Walther, Kobieta IV islam ie, Warszawa 1982, s . 40 , 
6 Ibid., s. 39. 
7 j. Wrol1ccka, Powab kobielY lI'islamie, w: Kobiely " ', dz, eyl. , 5.100. 
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oraz zonom wiernych, aby narzucily na siebie zaslony. Oto najprostszy 
spos6b, aby zostaly uznane i aby ich nie molestowano" (XXXIII, 59); 
,,1 powiedz wiernym kobietom, aby spuscily wzrok i strzegly swej czysto
sci; niech nie pokazujq swych ozd6b, chyba ze Sq one zwykle widoczne, 
niech zaciqgnq zaslony na piersi, a ozdoby ukazujq tylko swym m((zom i oj
com, ojcom swych m((z6w, swym synom i synom swych si6str, swym ko
bietom sluzqcym i niewolnikom" (XXIV, 31). 

Jak widae, wersety te nie m6wiq nic 0 zaslanianiu twarzy i w calym 
Koranie pr6Zno by szukae takiego nakazu. Wypada uznae, ze chodzi tu 
raczej 0 to , co szyicki teolog Husajn Fadl Allah nazywa prawem hidiabu. 
Jest to "prawo nakazuj'lce kobiecie zakrywanie ciala i zachowanie skromno
sci"g 6w nakaz lagodnieje, gdy przemija uroda i zmienia si(( status spolecz
ny kobiety: "A kobiety starsze, kt6re si((juz nie spodziewajq malzenstwa, 
nie b((dqmialy grzechu,jeSli zdejmqswe szaty,jednalcie w taki spos6b, aby 
nie ukazywac swoich ozd6b. Lecz lepiej dla nich, zeby si(( od tego powsciq
gn((ly. 86gjest Slyszqcy, Wszechwiedzqcy!" (XXIV, 60). 

Wskaz6wki Koranu potraktowano rygorystycznie: przez wieki kobieta 
muzulmanska nie wazyla si(( stanqe przed obcym m((zczyznq z odsloni((tq 
twarzq. Dopiero wsp6lczesne muzulmanki mniej wi((cej (w zaleznosci od 
regionu i kraju) na poczqtku XX wieku zacz((ly zrzucac zaslony, kt6re w no
wych stosunkach, jakie zapanowaly w krajach islamu, wydawaly si(( relik
tern starych czas6w. Moze jednak bylo to zludne mniemanie, gdyz dzisiaj 
hidiab powraca w formie bialej chusty oslaniajqcej glow(( kobiety, podczas 
gdy cale jej cialo okrywa dlugi plaszcz. Wlosy nie Sq widoczne, muzulman
ce wolno wystawie na widok publiczny jedynie dlonie i stopy. 

Czas haremu 

Islam zadecydowal, ze kobiety obowiqzuje surowe prawo hidiabu, jed
no z tych, kt6re skladajq si(( na kodeks obyczajowy obowiqzujqcy w swie
cie muzulma11skim. Relacje plci Sq tujednqz wazniejszych kwestii, a Koran 
rozwaza je od podstaw, by zgodzic si(( z powszechnie przyj((tym porzqdkiem 
ontycznym: "Stw6rca niebios i ziemi, On uczynil dla was z was samych 
pary" (XLII, II). 

M((zczyzna i kobieta majq te same prawa i obowiqzki religijne, Sq wi((c 
sobie r6wni , i musi to znalezc potwierdzenie w codziennej praktyce. Zadzi
wiajqce,jak z dylematem tym uporala si(( religia gl((boko zwiqzana z cywili
zacjq m((zczyzn. Koran nie waha si(( stwierdzic: "One majq prawa r6wne 
swoim obowiqzkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. M((zczyzni majqnad 

S A. Waskiewicz. PrulI'a i obowiqzki kobiery w ,'wietle prac szy ickiego leo logo Saj
jida Muhulll ill utfa Husajlla Fadl AI/alta, w: Kobiely ... , dz. cyl., s. 117. 
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nimi wyzszose" (II, 228) oraz "Mt;zczy:i:ni stojq nad kobietami ze wzglt;du na 
to, ze Bog dal wyzszose jednym nad drugimi, i ze wzgl((du na to, ze oni 
rozdajq ze swojego majqtku"( rv, 34). 

Ale, zdaniem teologow, wersety te nie obnizajq pozycji kobiety, 0 czym 
decyduje calkowite zroznicowanie ludzkiej pary. Popularny jest argument 
kiwamy - opieki, ktorej kobieta , jako slabsza fizycznie , wymaga ze strony 
mt;zczyzny.9 Chodzi tu 0 podzial rol: psychicznie wywazony mt;zczyzna bar
dziej nadaje si(( na glowt; rodziny i do niektorych zawodow (paniom nie 
wolno wykonywae zawodu st;dziego) niz ona, z natury uczuciowa i latwo 
ulegajqca emocjom. 

Zakladajqc hidiab, muzulmanska kobieta w majestacie prawa oczekuje 
opieki, Zyczliwosci i troski od swojego partnera, krewnych, znajomych, od 
wszystkich mt;zczyzn. przyjacielskim gestem na wstt;pie planowanego zwiqz
ku malzenskiego rna bye mahr - dar malzenski , zalecany przez Koran: ,,1 da
wajcie kobietom wianajako dar"( IV, 4).Wokol mahru narosly cale legendy: 
ongis skbdal sit; z wielblqd6w, koz i owiec, obejmowal wi((ksze i mniejsze 
sumy pienit;zne az po symbolicznq oplatt; wnoszonq przez narzeczonego 
tylko po to, aby uczynie zadose prawu. Wysokose tego daru ustala ojciec 
dziewczyny z jej przyszlym narzeczonym. To ojciec decyduje 0 malzenstwie 
muzulmanki, ale skoro "obdarzajq tymi Boskimi laskami,jakie sam posiadl", 
powinna bye szczt;sliwa. 

Przed islamem zadna fonnula nie bronila dziewczyny przed rodzicielskq 
brutalnosciq. Powszechne byly wowczas zwiqzki poligyniczne, choe gdzie
niegdzie panowala nawet poliandria. Z prostytucjq kojarzyl sit; zawadi al
mut 'a (malzenstwo dla przyjemnosci) czy az-zawadi a/-mu 'akkal (malzen
stwo czasowe), zwiqzki zakazane w VIl wieku przez kal ifa Umara. 

Jak wynika z Koranu, Prorok docenial cnotliwq kobiett; i udanq rodzint;: 
"Panie nasz! Oaj nam od naszych zon i naszego potomstwa ochlodt; oczu 
i uczyfI nas wzorem dla bogobojnych" (XXV, 74). Koran zarysowuje model 
malzellstwa powszechnie przyjt;ty w swiecie muzulmanskim. Zgodnie z nim 
mt;zczyzna jest glowq rodziny, kt6rq utrzymuje od poczqtku do kOIlca i dba 
o jej wszelkie wygody. Koran wyraznie oczekuje dobrej atmosfery, zyczli
wych stosunkow mit;dzy malZonkami i nakazuje im milose w szerokim zna
czeniu tego slowa: ,,1 z Jego znakow jest to , iz On stworzyl dla was zony 
z was samych, abyscie mogli odpoczqe przy nich; i ustanowil mit;dzy wami 
milose i milosierdzie" (XXX, 21). 

Kobieta w islamie rna bezspome prawo do swojego majqtku,jesli ina
czej nie przewiduje umowa malZeI1ska; nikomu, ani ojcu, ani mt;zowi , nie 
wolno pozbawie muzuhnanki jakichkolwiek dobr materiainych. Wedlug sza
ri 'alu mt;zczyzna nie zmusza zony do pracy zarobkowej , a pracujqca kobie

9 Par. np. Gamal A . I3adawi, op.cil., s. 139. 
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ta rna prawo do zarobionych pieni«dzy. Ponadto mll,z zapewnic rna zonie nie 
gorszy status materialny niz ten, jakim cieszyla sift w domu rodzicielskim. 
Od kobiety oczekuje, ze b«dzie zaspokajac jego potrzeby seksualne, aby 
mogf prowadzic moraine zycie w poczuciu stabilizacji. Jak przypomina Pro
rok w jednym z hadisow, mll,z liczy tez na codzienne uSfugi i troskliwosc 
zony: "Bog szanuje kobiet«, ktora wstaje nocl\.., by sift modlic, a potem budzi 
m«za,jesli zas ten nie chce wstac, polewa mu twarz wodll,. " 

Ale sytuacja najbardziej bogobojnej pary ludzkiej moze sit( skompliko
wac, gdy muzufmanin wprowadza do domu kolejne zony i kolejne kobiety. 
Islam daje mu prawo do czterech rownolegfych mafzenstw oraz nieskonczo
nej liczby nafoznic i konkubin, choc rownoczesnie oSfania te kobiety przed 
ewentualnll, brutalnoscill, m«zow. "Zencie si(( zatem z kobietami, ktore Sll, dla 
was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. Leczjesli si(( obawiacie, ze 
nie b«dziecie sprawiedliwi, to zencie sift tylko z jednll, albo z tymi, ktorymi 
zawl:adn«fY wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyscie nie 
post«powali niesprawiedliwie" (IV, 3). 

Sprawiedliwie traktowac zony to dobrze przemyslec swoje ma1Zenstwa. 
Ow koraniczny wymog sprawiedliwosci w zwill,zku mafzenskim niepokoi tez 
teologow muzulmanskich, sklaniajll,c niekt6rych - jak znany refonnator egip
ski Muhammad Abduh 10 

- do wniosku, ze Koran wypowiada sift przeciwko 
wielozenstwu. Ale poglll,d ten nalezy do rzadkosci - zgodnie z powszech
nie przyj«tll, opinill, prawo muzulmanskie sankcjonuje poligyni((. 

Muzulmanski dom, zar6wno 0 profilu monogamicznym,jak i poligamicz
nym, znany jest powszechnie pod mianem haremu, co will,ze si(( najscislej 
z poj«ciemsacrul1l w swiecie muzulmanskim. Dowodzi tego juz sarna etymo
logia haremu, tenninu, kt6ry wywodzi sift od arabskiego haram (wyst«puje tu 
wspolny rdzen - h r m), co znaczy : miejsce swi«te, zakazane, sanktuarium, 
swill,tynia. Taki jest wfasnie muzufmanski dom: nienaruszalny i nietykalny, 
wymaga starannej ochrony przed obcymi. Poj«cie "obcych", choc dyskusyj
ne, wyklucza w zasadzie wszystkich m«zczyzn z viyjll,tkiem zwierzchnika hare
mU,jego syn6w i lekarza (w niekt6rych regionach r6wniez mogli znaJezc si« 
tu m«zczyzni wykonujll,cy zawody usfugowe). W etyce. w obyczajowosci 
muzulmanskiej haremjestjakby wzmocnieniem hidiabu, bo daleko bardziej 
niz zaslona chroni kobiet« przed kontaktami z pkill, odmielUlll, i wszelkimi po
m6wieniami 0 zblizenie z m«zczyznll,. W ten sposob dba sift 0 honor i skrajnll, 
czystosc rodu. Arabowie bardzo troszczll, si(( 0 swoje pochodzenie, a gene
alogia -l1asab - rozwin«la si« w nauce muzufmanskiej w odr«bnll, galll,z wie
dzy. Arabskie drzewa genealogiczne si«gajll, korzeniami czas6w Adama, na 
przyklad obecny monarchajordanskijest Haszymitll, i wywodzi si« w prostej 
linii od Mahometa. Muzulmanie przychodzll,cy na swiat w sterylnych wn«

10 Por. A . Waskiewicz, Op.!.:il., S. J 13. 
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trzach haremow stali si« chlub<tprzyszlych pokolell, ch«tnie przywohlj<tcych 
imiona przodkow. Harem wi«c, takjak hidiab, zapewnial kobiecie muzuhnan
skiej szacunek i prestiz spoleczny. Wolna l11uzuhnanka w haremie z dum<t zno
sila izolacj« od swiata w poczuciu swojej misj i zeslanej jej przez Soga i natur«. 
Plasowala si« w centralnym punkcie sacrum, po ktorego obrzezach kr<tzyly 
niewolnice, co paradoksalne, znacznie od niej swobodniejsze. 

W haremie bylo zawsze rojno i gwamo. Obok zony (zon) i dzieci (chl'op
cy do pemoletnosci, a dziewcz«ta do zamqzpojscia) mieszkala tu matka pana 
domu i jego krewne oraz mnostwo sluzby czy niewolnikow z nieodl<tczn<t 
ochmistrzyniC\. i eunuchem, ktory strzegl kobiet i opiekowal si« nimi staran
nie w trakcie ewentualnych wycieczek do miasta. M«zczyini w haremie sta
rali si« bye sprawiedliwi dla swoich zon: przyj«lo si«, ze kazdq noc sp«dzali 
z inn<t i kazdej poswi«cali mniej wi«cej tyle samo czasu. W palacach wlad
cow tureckich naruszanie porzqdku przyj«tego przez wladc« w relacjach 
z kobietami prowadzilo niekiedy do zamieszek.11 

Z czasem, w miar« bogacenia si« wladcow muzulmanskich, zwlaszcza 
od panowania legendamego Haruna ar-Raszida ("m<tdrego" kalifa z Ksiegi 
tysiqca ijednej nocy - VIII/IX w.), haremy rozrastaly si« i dochodzily do 
monstrualnych rozmiarow. W stambulskim palacu sultana przybytek ten 
Iiczyl czterysta pokoi. Mieszkanki haremu byly poboznymi muzuhnankami, 
modlily si« i poscily, a zarazem dokladaly wszelkich staran, aby sprostae 
oczekiwaniom Proroka, kt6ry ongis pouczal pierwszych wyznawc6w isla
mu: "BiorC\.c sobie zon«, pami«taj 0 czterech sprawach: 0 jej maj<ttku, jej 
dobrej slawie,jej urodzie i wierze." 

Haremowe kobiety mialy sporo czasu, z przej«ciem wi«c piel«gnowaly 
urod«, icb inwenci i zawdzi«cza si« wymyslne fryzury, stroje czy zestawy 
perfum. Niemniej wedlug kanonow obowi<tzuj<tcych w swiecie muzulman
skim atrakcyjna kobieta byla nie tylko pi«kna, ale miala rowniez ujmuj<tcy 
spos6b bycia i bystry umysl, znala Iiteratur« i sztuk«. Wyksztakone nie
wolnice rywalizowaly 0 wzgl«dy m«zczyzn z wolnymi muzulmankami. Po
przez wieki ksztaltowal si« wzorzec Szeherezady, czaruj<tcej narratorki Ksie
gi tysiqca i jednej /lOcy, ktora m<tdrym slowem potrafila zjednae serce swo
jego malzonka, srogiego kr61a. Muzulmanki same ch«tnie si«galy po pioro. 
Niektore zaslyn«l'y jako poetki, na przyklad ksi«zniczka omajjadzka z Kor
doby Wallada (Xl w.) , ktora prowadzila wlasny salon literacki, sci <tgaj <tc do 
siebie najwybitniejsze umysly owczesnej Andaluzji. Muzyka, spiew, taniec 
byly chlebel11 codziennym haremowych kobiet, a do najwybitniejszych ar
tystek w tej dziedzinie nalezala siostra kalifa Haruna ar-Raszida - Ulajja. 

Wszystkie te wzgl«dy nie mialy znaczenia wobec pozycji, jakq dawalo 
muzulmance l11acierzyllstwo. Zgodnie z populamym hadisem: "Pewien czlo-

II Zob. J. S. Lqlka, Tajelllllice harem6w, Krak6w 1992, S. 47 . 
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wiek spytaf Wysfannika Boga: - Powiedz mi, Wysfanniku Boga, kto jest dla 
mnie najblizszym cZfowiekiem? - Twoja matka. - A po niej? - Twoja matka. 
- A po niej? - Twoja matka. - A po niej? - Twoj ojciec." 

Muzulmanin i jego rodzice, niezalemie od panujqcej poligamii, to w swie
tie Koranu po prostu para ludzka i jej dziecko: ,,1 polecilismy cZfowiekowi 
dobroc wzgl((dem jego rodzicow. Matka nosifa go w trudzie i urodzifa go 
w trudzie. Noszenie go i jego odstawienie od piersi winno trwac trzydziesci 
miesi((cy. Kiedy w kOllCU osiqgnie on dojrzafosc i dojdzie do czterdziestego 
roku, mowi: »Panie moj I Natchnij mnie, abym podzi((kowaf za Twoj'l, dobroc, 
ktor'l, okazafes mnie i moim rodzicom«" (XLVI, 15). 

Dziecko, zwfaszcza syn, calkowicie zmienial Zycie muzulmanki. Szcz((sli
wa i spokojna wychowywaia go w poczuciu swojej wysokiej pozycj i wsrod 
domownikow i w spofeczenstwie. Bezpiecznie oddawaia si(( macierzynstwu, 
nie grozilo jej juz, ze ktoregos dnia opusci dom jako bezdzietna rozwodka. 
R6d musiaf si(( rozwijac, mogi przetrwac dzi((ki licznemu potomstwu patriar
chy. Prawo sankcjonowalo t(( zasad((: niewolnica, ktora urodziia swojemu 
panu dziecko, nie mogia zostac sprzedana, a Koran zach((cal wlasciciela, 
aby j'l, poslubiL W relacjach matki z synem kruszaly prawa patriarchatu. 
WedIugjednego z hadisow: "Wobec kobiety najwi((ksze prawa rna jej m'l,z, 
wobec m((zczyzny najwi((ksze prawa majego matka." 

Kobieta-matka znajdowaia si(( u szczytu haremowej hierarchii, tuz po 
swoim synu, jeSli byl on panem domu. 1m wi((kszy i zasobniejszy byl to 
dom, tym bardziej komplikowal si((jego porz'l,dek i rozbudowywal ceremo
nial. BywaIo, ze harem stanowil pans two w panstwie, z wlasnymi urz((dami 
niemalze rangi politycznej, dokumentami i piecz((ciami. Bogacze i wfadcy 
z reguly utrzymywali liczn'l, sruzb(( i rzesz(( niewolnikow 0 bardzo w'l,skich 
specjalizacjach - parzenie kawy czy usIugiwanie przy goleniu. Wsrod wol
nych i wysoko urodzonych mieszkanek haremu panowaia scisia hierarchia, 
poczynaj'l,c od pierwszej i drugiej zony, poprzez kolejne faworyty, konkubi
ny az po naIoznice. Nad calym tym porz'l,dkiem wznosiia si(( majestatyczna 
postac wladczyni, matki zwierzchnika haremu, ktory przewaznie pozosta
wial dom w jej r((kach. BywaIo, ze wpIywy haremowych matek rwtowaly na 
polityk(( panstwa; do historii przeszIa niewolnica Chajzuran, matka kalifa 
Hanma ar-Raszida, zaslyn((ly rodzicielki suhan6w tureckich Murada III (XVI 
w.) - Nurbanu Sultan - czy Mehmeda III (XVVXVII w.) - Safije Sultan.12 

Niejednej kobiecie przychodzilo opuscic harem. Rozwod przerazal ko
biety i m((zczyzn, totez choc islam pozwala rozwi'l,zac maizenstwo, jest to 
bardzo niepoz'l,dane. Muzulmanie ch((tnie przytaczaj'l, populamy hadis: "Dla 
Boga najwstr«tniejsz'l,z rzeczy dozwolonychjest rozw6d", choc wizj(( roz
stania Iagodzi Koran: "Ajesli malzonkowie si(( rozl'l,cz'l., to Bog wzbogaci 
kazde Swojq obfitosci'l," (IV, 130). 

12 Zob . Pars Tuglaci, The Olloman Palace Wamen, ISlanbul 1985, S. 17. 
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W isJamie malzel1stwo rozwiqzuje mt(zczyzna, co nie wymaga specjalnej 
procedury: po prostu oznajmia ten fakt zonie, a komplikacje zaczynajq sit( 
p6Zniej, jako ze Koran wprowadza drobiazgowe przepisy na okolicznose 
rozwodu. K westii tej poswit(cona jest Iliemal w calosci sura Rozw6d (tytuly 
koraniczne nie zawsze znajdujqpotwierdzenie w tresci), kt6ra juz w pierw
szych slowach Ilapomina: ,,0 Proroku' Kiedy odprawiacie zony, to odpra
wiajcie je w wlasciwym dla nich tem1inie. Przestrzegajcie tego terminu i b6j
cie sit( Boga, waszego Pana' Nie wypt(dzajcie ieh z dom6w i nieeh weale nie 
wyehodz'l., chyba ze dopuscily sit(jawnej bezecnosci" (LXV, I). Koran upo
mina mit(dzy innymi, ze nalezy z rozwodem poczekae trzy miesiqce, zeby 
stwierdzie, czy zona nie spodziewa sit( dziecka, a jesli tak - odlozye sprawt( 
do porodu. Wszystkie rozw6dki Sq przez mt(z6w alimentowane w zasadzie 
az do ewentualnego powt6mego zamqzp6jscia. 

Fom1a kr6tkiego oznajmienia, przy pomocy kt6rej mqz moze w kazdej 
chwili odprawie zont(,jest niebezpieczna dla obu stron. Bywa, ze mt(zczyzna 
oznajmia rozw6d w gniewie i potem zaluje tego kroku, z kt6rego nie moze 
jllZ bezbolesnie sit( wycofae. Jesli pobozny muzlllmanin zeehce przywr6cie 
zwiqzek, p6jdzie za radqKoranu: "Ajesli on rozwi6dl sit( z niq ostatecznie, 
to ona nie jest mll dozwolona, dop6ki nie wyjdzie za illnego mt(zczyznt(. 
A jesli ten da jej rozw6d, to nie popelnia grzeehll, powracajqc do siebie,jesli 
oboje sqdz'l., ze zachowujq granice Boga" (II, 230). JeSli doehodzi do trwale
go rozwodu, Koran (II, 230) zqda, aby mllzlllmanin nie przeszkadzal rozwie
dzionej zonie ponownie wyjse za mqz. Swit(ta Ksit(ga pomaga zatem roz
w6dkom i wdowom ulozye sobie pomysJnie zyeie. 

Islam, podobnie jakjlldaizm i chrzescijaJ1stwo, sankcjonuje typ kllltury 
patriarehalnej i jak obie poprzedzajqee go religie monoteistyezne wydoby
wa part( Illdzkqz ehaosll. Przepisy szari 'atu rozstrzygajq wszelkie zyciowe 
problemy, pobozny mllzulmanin i bogobojna mllzulmanka nie popadaj'l. 
w rozterki, przewodnikiem w ieh wzajemnych relaejachjest Koran. Odrzueie 
partnerskie relacje plci to zye w konflikcie z prawem koranicznym i wlasnq 
rodzinq. Z takiej wlasnie postawy rozwin'l.1 sit( pewien stereotyp muzulman
ki jako kobiety zniewolonej i calkowieie podporzqdkowanej mt(zezyznie. 
Stereotyp ten wynika z moralnosei sprzeeznej z islamem i obyezaj6w na
ganllych w swietle szari 'atll. 

EWA MACHUT-MENDECKA, dr hab., pracownik Zakladu Arabistyki i IsJamistyki 
Illstylulu OriclltaJistyczncgo uw. Wydala m.in.: WspolczeslIY dramal egip.,ki lal 1870
1975 (J 984), Glowlle kierullki rozwojowe dramalllrgii arabskiej (J 992), The Arl of 
Arabic DramG. A Study ill Typology (1997) 
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W podrf(cznikach zadomowilo sif( juz twierdzenie, ie kultura islamu 
nie tylko miab istotny wplyw na ksztahowanie sif( europejskiej nauki, ale 
rowniei przyczynila sif( do przechowania wiedzy staroiytnej Grecji i prze
kazania jej Europie. W ten sposob Arabowie splacili nam jakoby dlug, 
jaki zaciqgnf(li , buduj'lc cywilizacjf( islamu . l rzeczywiscie: nie rna wlasci
wie dziedziny wiedzy, w ktorej nie daloby sif( dostrzec wplywow klasycz
nego islamu. Matematyka, fizyka, mechanika, astronomia, medycyna .. . 
Nawet w literaturze nie moina zapominac 0 sladach arabskich: poezja pro
wansalska, pocz'l.tki powiesci, literatura pikarejska. Wystarczy sif(gn'lc do 
skrotowego, dzis jllz klasycznego dzida W. Montgomery'ego Watta The 
Influence of Islam 011 Medieval Europe (Edynburg 1972), by zdac sobie 
sprawf( z zasif(gu owych wplywow. Nie chcialbym jednak proponowac 
czytelnikom wyliczanki , choc od przykladow nie bf(df( stroniL W zamian 
chcialbym krotko omowic cechy charakterystyczne tego procesu, jego 
wewnf(trzn'l. logikf( i nieJogiczne CZf(sto skutki wzajemnych kontaktow. 

Zaczelc trzeba od stwierdzenia, ie obie tezy, a wif(c zarowno teza 0 wply
wie islamu na ksztaltowanie sif( nowoczesnej Europy, jak i teza 0 przecho
waniu przez swiat mllzulmanski dziedzict\'1a greckiego wraz z hellenistycz
nym, S'l. zazwyezaj przedstawiane w sposob nader abstrakcyjny, pozbawio
ny rzeteinej argumentacji. Czasami dostarcza sif(jakichs pojedynczych przy
kladow, wspomina algebrf( ezy szkofy tlllmaczen, i na tym wlasciwie kon
czy sif( wykaz arabskiego i muzlllmanskiego wkladu do naszej kultllry. 

Z drllgiej strony przeciwnicy islamu, muzulmanow i Arab6w zwraca
j'l uwagf( na to, ie kuitura muzulmanska nie rna dzis nic do zaproponowa
nia - co mialoby 5wiadezyc 0 tym, ie przekonanie 0 jej minionej wielko
sci jest ty1ko mrzonk'l. OWl przeciwnicy patrz'l. na ni'l przy tym z punktu 
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widzenia dzisiejszej cywilizacji Zachodu z jej bombami atomowymi, kom
puterami i calym oszalamiajqcym rozwojem technologicznym. Oczywi
scie islam nie mial i nie rna w tych dziedzinach nic do zaproponowania, 
gdyby bowiem mial, nie by1by niczym innym,jak zwyklym odbiciem kul
tury zachodniej lub jednym z jej ogniw. 

Powstaje zatem pytanie, czy islamjako cywilizacjajuz wyczerpa1 SWq 
tw6rczq moc, czy nie jest tak, ze przed wiekami wni6s1 wiele do naszej 
cywilizacji, ale na tym skonczy1a sit( jego rola. leSli chodzi 0 stworzenie 
zaczqtk6w 110woczesnej kultury opartej na racjonalnej interpretacji swia
ta, tak sit( niewqtpliwie sta1o. Islam zachowal dziedzictwo naukowe staro
zytnosci i nie tylko je rozwinql, ale przede wszystkim wyciqgnql z niego 
praktyczne wnioski. Nastt(pnie tt( wiedzl( przekazal, przyczyniajqc sit( do 
powstania nowoczesnej cywilizacji zachodniej. Odegral wit(c istotn'l. roll( 
w rozwoju 110woczesnego swiata. W tej dziedzinie jego wplywy nalezq 
juzjednak do przeszlosci. 

Nie oznacza to przeciez, ze rola islamu w swiecie wsp6!czesnym sit( 
skonczyla. Dzis jego si1q napl(dowq wydaje sit( opozycja wobec cywiliza
cji Zachodu, bunt przeciwko nowoczesnej cywilizacji , w kt6rej budowie 
sam niegdys uczestniczyl. Nie jest to jednak bunt przeciwko materialnej 
stronie kultury europejskiej, lecz bunt przeciwko narzucanym przez Za
ch6d wartosciom duchowym. Czasami ten bunt przyjmuje drastycznq for
mt( terroryzmu: tak bylo i jest w Palestynie, tak ciqgle jest w Algierii ... 
lednym slowem problemy rodz'l sit( wszt(dzie tam, gdzie dochodzi do ze
tknit(cia sit( kultur, gdzie swiat zachodni pr6buje ustanawiae swoje po
rz'ldki. W tym celu Zach6d zbudowal w Palestynie wlasne panstwo - Izra
eJ, przeciw kt6remu buntuj'l sit( nie tylko Palestynczycy, walcz'lcy wy
l'lcznie 0 wlasnq ojczyznt(, ale r6wniez wszyscy ci, kt6rzy chcq reprezen
towae islam, na przyklad Iranczycy. W Algierii Europejczycy pr6buj'l na
rzucie w1asne porz'l.dki od roku 1830. Najpierw Francuzi chciel i zbudo
wac po drugiej stronie Morza Sr6dziemnego kolejn'l prowincjt( - skon
czylo si, to krwaw'l wojn'l. W 1991 przy cichej zmowie Zachodu pr6bo
wano powstrzymac wprowadzenie wladzy odwoluj'lcej sit( do wartosci is
lamu. Zacit(ta walka trwa tam do dzisiaj. 

Bye moze to wlasnie na zasadzie przekory swiat islamu sprzeciwia sit( 
dzis kulturze Zachodu, nie chce sif(jej podporz'ldkowac. St'ld stale odwo
lywanie sit( do wlasnych zaslug w tworzeniu nowoczesnej kultury euro
pejskiej i twierdzenie, ze stanowi ona czt(se dziedzictwa muzulm311skie
go. 

Mimo takich irracjonalnych dzialan islam wci'lz rna cos do zapropo
nowania swiatu. Przede wszystkim nawoluje do spowolnienia tempa roz
woju, zwrocenia sit( do wartosci ludzkich, proponuj'lc szukae ich w swojej 
przeszlosci. Dla Zachodu z pewnosci'l nie jest to alternatywa atrakcyjna, 
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ale czy tak sarno rna 5i« sprawa z Irzecim Swiatem? Osi~ni«cie poziomu 
ekonomicznego swiata zachodniego jest tam coraz mniej realne. Europa 
nie powstanie szybko ani w Afryce, ani w Ameryce Potudniowej. Bye moze 
tylko droga niewolniczego nasladowania Zachodu wybrana przez Azj« Po
tudniowo-Wschodni q przyniesie jakies sukcesy. 

Ale znacznej cz«sci swiata islam wydaje si« wciqz obiecujqcct drog<t 
rozwoju. Czy zdota zwyci«zye koncepcja odwr6cenia si« od stechnicyzo
wanej europejskosci na rzecz spokojnego humanizmu - na to pytanie nie 
da si« dzis odpowiedziee. Niemniej faktem jest, ze walka toczy si« dzis 
mi«dzy technikq a refleksjit, robotem a lotosem. 

Chciatbym jednak powr6cie do postawionego na poczqtku pytania 0 to, 
co zawdzi((czamy Amborn i islamowi. przede wszystkim podkreslie trzeba, 
ze tworzymy z muzutmanami wsp6lnot(( kulturowit, w kt6rej wzajemne od
dzialywania, wsp6lne wartosci i tradycje, w tym religijne, od wiek6w si« 
przeplatajq. Chrzescijanstwo "vyrosto jako kontrpropozycja wobec judaizmu, 
islam powstal na gruncie judaizmu i chrzescijanstwa. Jest jednak charakte
rystyczne, ze 0 ile p6Zniejsze cywilizacje przyznaj<t si« (z pewnymi zastrze
zeniami) do korzystania z dorobku wczesniejszych, to te drugie czyniq to 
niech«tnie. Chrzescijanstwo uznajejudaizm za swojego poprzednika, islam 
uznaje judaizm i chrzescijanstwo. Natomiast judaizm jest niech«tny chrze
SCijaJ1Stwu, a chrzescijanstwo islamowi. Kazda z tych cywil izacj i budowala 
sw6j swiat. Islam i chrzescijanstwo wkraczaly na aren« cywilizacji w odst«
pie kilku wiek6w, ale ich losy splataly si« ze sobq: Bizancjum i kalifat przez 
wieki rywalizowaly 0 wptywy. W pierwszym etapie rozwoju islam okazal 
si« pr«zniejszy, Bizancjum, a wi«c i kultura chrzescijanska, poniosto kl«sk«. 
W drugim etapie, w czasach nowozytnych, zwyci«zyl swiat wywodz<tcy si« 
z chrzescijanstwa. Mimo wrogosci oba swiaty zawsze kulturowo wsp6ldzia
faly. 

W tym ei~u przemian islam zdqzyl juz przezye okres rozkwitu , prze
szedt przez rewolucj« techniczn<t i dlatego, bye moze, nie cbee do niej 
wracae, by ponownie budowae na niej wtasne wartosci. Przypomnijmy 
zatem, jak przebiegata ta rewolucja i jak doszto do przekazania jej osi q
gni«e Europie, gdzie 6w cykl si« powtarza wtasnle w spot«gowanej posta
cl. 

Zaczn(( od banalnego stwierdzenia, ze kazda kultura rna swoj'l we
wnl(trznqlogik« rozwoju. W islamie ta logika wiqzala si« z niezwykle sze
rokim horyzontem akceptacj i dla wartosci innych kultur. Za tq akceptacj<t 
szto nie tylko ich przejmowanie, ale rowniez wchlanianie, integracja wie
lu CZ((sto z pozoru sprzecznych wartosci i budowanie z nich jednej caro
sci. Iaki byt duch kultur przed islamern. Doktadnie te same tendencje ksztal
towaty wieloaspektowq kultur« hellenistycznq. Iej cechy nie znajdujemy 
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w kulturze wspolczesnego Zachodu. Wartosci innych kultur traktuje Sit; 
jako potencjalne zagrozenie, a co za tym idzie - nie tylko nie darzy ich 
sympatiq" ale walczy z nimi wszelkimi mozliwymi sposobami. Ta postawa 
znajduje czt;sto wyraz nawet w dzisiejszej filozofii zachodniej. 

Trzeba jednak odpowiedziec sobie na pytanie, dlaczego islam przej<t1 
tak wie Ie wartosci innych ku Itur, sk<td sit; wzi<t1 jego sukces (co dziwniejsze, 
wci<tz sit; powtarzaj<tcyl), wreszcie pokazac, co ze swiata islamu przenikalo 
do Europy i w jaki sposob do tego dochodziio. ChciaIbym tu w pierwszym 
rzt;dzie zwrocic uwagt; na systemowosc przemian, jakie nastt;powaly w kul
turze islamu. CZt;sto bowiem widzi sit; poszczegolne elementy islamu, wska
zuje, sk<td sit; one wzit;ly, a zapomina, ze nie htczyly sit; ze sob<t na chybil 
tram, lecz tworzyly doskonale zorganizowan<t calosc. 

Pierwszym i podstawowym czynnikiem otwarcia islamu na inne kul
tury byia jego niezwykla prostota. Islam proponowali beduini z Polwyspu 
Arabskiego, ale narzucali jedynie monoteistyczn<t wiart; i jt;zyk arabski. 
Jesl i ktos juz byl monoteist<t (niekoniecznie muzulmaninem), akceptowa
no go i otaczano szczegoln<t opiek<t. Wszelkie wartosci innych kultur mu
zulmanie gotowi byli akceptowac i czynili to bez powazniejszych zastrze
zen. Po pierwszym etapie podboju swiata i narzuceniu jt;zyka oraz wiary 
(etap arabizacji) zaczt;to wchianiac kulturt; opanowanych ludow. Rozpocz<t1 
sit; etap budowy cywilizacji islamu: islamizacji. 

Istnienie wspolnego jt;zyka ulatwialo gromadzenie wiedzy. Tlumaczono 
dziela z jt;zykow wszystkich krt;gow kulturowych, ktore znalazly sit; pod 
panowaniem arabskim: greckiego, syryjskiego, perskiego, sanskrytu. 
W sposob uporz<tdkowany dzialalnosc ta zaczt;la sit;juz za panowania ka
lifa Haruna ar-Raszida (786-809). W Bagdadzie, zalozonej w 762 roku sto
licy imperium, stworzono Bajt al-Hikma - Dom M<tdrosci - w ktorym gro
madzono dziela naukowe zdobyte w czasie podbojOw. Za nastt;pcy Haru
na - AI-Mamuna (813-833) - w Domu M<tdrosci pracowaly zastt;py uczo
nych. Jedni tiumaczyli te dziela na arabski, inni rozwijali zawart<t w nich 
wiedzt; przez komentowanie i dalsze badania, jeszcze inni szukali prak
tycznego zastosowania dla zdobytej wiedzy. Dalszym badaniom sluzylo 
obserwatorium astronomiczne oraz szpital. To oczywiscie zacz<ttki syste
mu: zapozyczone elementy i wlasne pomysly. 

W tym miejscu trzeba poczynic niezwykle wazn<t uwagt; dotycz<tC'l 
ludzi, ktorzy tt; kulturt; budowali. Otoz nie byli to wyl<tcznie Arabowie, 
lecz przede wszystkim przedstawiciele ludow (a co za tym idzie kultur) 
podbitych przez Arabow w VII wieku. To oni zbudowali cywilizacjt; mu
zulmansk<t w ten sposob, ze najpierw sit; zarabizowali, potem CZt;sto, choc 
nie zawsze, zislamizowali i podjt;li sit; budowania nowej cywilizacji, w kto
rej Arabowie stanowili mniejszosc. Ale byia to mniejszosc, ktora narzuci
la swoj jt;zyk i zarz<tdzala wylaniaj<tC'l sit; cywilizacj<t. 
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W rezultacie tych procesow w islamie powstal nowy spojny system 
wiedzy, calkowicie odmienny od skladowych elementow, ktore uczestni
czyly w jego budowie. Nie mozna wit(c mowie, ze filozof AI-Farabi (zm. 
950) byl przedstawicielem mysli plat0l1skiej , a Ibn Ruszd (zm.1198) - ary
stotelesowskiej . Obaj , podobnie jak dziesi<\.tki innych wybitnych mysli
cieli swiata islamu, znali dziela swoich greckich poprzednikow, ale nie 
tylko je rozwijali, lecz tworzyli z nich nowy, znacznie bardziej rozwinit(ty 
system. Pol<\.czyli w nim dziedzictwo przeszlosci z wlasnymi ideami i re
aliami swiata islamu. 

Najlepszym przykladem takiego zespolenia wiedzy zaczerpnit(tej z wie
lu zrodel i jej rozwini!(cia w system jest arabska medycyna. Wszystkie pod
stawowe dziela medycyny greckiej i hellenistycznej przelozono na arab
ski (Galen, Hipokrates, Serapion). Ksztalcili sit( na nich lekarze muzul
manscy, przejmujqc jednoczesnie od syryjskich medykow wiedzt( prak
tyczn<\.. Ksztalcenie odbywaio sit( w nowych instytucjach zwanych bima
ristanami: szpitalach, w ktorych chorych ieczyly zespoly lekarzy i studen
tow. Ukonczenie takiej uczelni potwierdzane bylo dyplomem, zgodnie z tra
dycj<\. przej!(tqz muzulmanskiej teologii. Zwano j<\. idiaza: dopuszczeniem 
do uprawiania zawodu. W bimaristanach podstawt( ksztalcenia stanowila 
bezposrednia praktyka, obserwacja chorych. 

Wielu lekarzy zgodnie z tradycj<\. greck<\. bylo teoretykami, a wit(c fi
lozofami. A wlasciwie na odwrot: wybitni filozofowie wyksztalceni 
w tradycji greckiej i hellenistycznej byli rowniez lekarzami. Nic dziwne
go, ze rozwijali system medyczny, tworz<\.c nowe dziedziny. Ar-Razi, czyli 
Rhazes - jak go nazywano w lacinskim kr!(gu kulturowym (zm. 923) 
stworzyl podstawy pediatrii jako odrt(bnej dziedziny nauk medycznych . 
Zajmowal sit( higien<\., epidemiologiq, toksykologiq, a nawet klimatologi<\.. 
Medycy-filozofowie opisywali wci<\.z nowe dotychczas nie zdefiniowane 
choroby: wietrzn<\. ospt(, odrt(, tr<\.d . Doskonalono metody chirurgiczne, 
czemu towarzyszyla produkcja instrumentow medycznych. Tak<\. encyklo
pedi<\. chirurgii jest At-Tasrif, dzielo Az-Zahrawiego (zm. 1013; znanego 
jako Albucasis AJsahravius) . 

Z czasem do systemu lecznictwa wl<\.czono farmakognozjt(. Tu znow 
sit(gano do dawnych tradycji : Dioskurides (I w.) byl niew<\.tpliwie mistrzem, 
ale jego zestaw lekow i ich opis szybko zostal poszerzony 0 wiedzt( po
chodz<\.q z Indii i Chin oraz 0 doswiadczenia dokonywane przez samych 
muzulmanow. Farmakognozja AI-Biruniego (zm. 1058) czy Ksi~ga lek6w 
Ibn al-Bajtara nie s<\. zwykl<\. kontynuacj<\. dziela Dioskuridesa, lecz orygi
nalnymi, 0 wiele bogatszymi muzulmanskimi opracowaniami. Apteki 
wydajqce leki na podstawie recept sporzqdzanych przez lekarzy staj<\. sit( 
elementem muzulmanskiego lecznictwa otwartego. 
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W islamie w ciqgu kilku pierwszych stuleci rozwinqi siC( zatem system 
lecznictwa, kt6rym objC(ta byia znaczna czC(sc spoieczenstwa muzulmanskie
go. Ten stan odzwierciedlajq powstak wowczas podrC(czniki. Najwazniej
szy niewqtpliwie jest Kanon medycyny Awicenny (zm. 1037) przdozony 
przez Gerharda z Kremony. Ow systemowy wz6r zostai przejC(ty w Europie, 
kt6ra w okresie sredniowiecza nie znaia systemu lecznictwa otwartego. przej
mujqc system arabski, medycyna europejska powt6rzyia rozw6j,jaki w isla
mie nastqpii kilkaset lat wczeSniej. Najpierw tl:umaczono dzida medyczne; 
Kanon medycyny Awicenny byi w uzyciu w Europie co najmniej do wieku 
XVI. 

Jnnym przykiadem tworzenia systemu z element6w r6znych kultur 
moze bye rolnictwo. Tradycje Arabow w zakresie rolnictwa byiy zniko
me, by nie powiedziee - zadne. Niemniej w klasycznym okresie islamu 
nie tylko utrzymali oni rolnictwo na terenach, kt6re opanowali , lecz przy
czynili siC( do jego znacznego rozwoju. Podstawq owego rolnictwa byla 
technika nawadniania. Z systemem kanai6w wykorzystujqcym istniejqce 
rzeki Arabowie zapoznali siC( w Mezopotamii i Egipcie. Na terenach iran
skich poznali niezwykle praktyczny w gorqcym klimacie system kanai6w 
podziemnych (tzw. kanatow). Poznane techniki niemal natychmiast prze
noszono winne rejony swiata islamu. Najdobitniejszym swiadectwem tego 
systemowego przenoszenia jest arabska Hiszpania, gdzie nie tylko odtwo
rzono stary system przedwandalski, ale zbudowano nowy, oparty na do
swiadczeniach Wschodu, z kanaiami, zaporami, przepustami i machinami 
nawadniajqcymi. 

Waznym wydarzeniem politycznym byio przejC(cie wiadzy nad Hisz
paniq przez zbiegiego potomka kalif6w umajjadzkich, syna berberyjskiej 
niewolnicy - ' Abd ar-Rahmana J, zwanego Ad-Dachil ("Zdobywca"). Nie
mal natychmiast przystqpiono nie tyle do rekonstrukcji, co do budowy 
now ego systemu nawadniania. System gospodarczy Hiszpanii gockiej byi 
opiakany. Za gockiego panowania zaniechano wszelkiego rozwoju i in
westycji: drogi stawaiy siC( nieprzejezdne, pola uprawne zamieniaiy siC( w 
ugory. Niemniej po czasach rzymskich Hiszpania odziedziczyia resztki 
systemu zaopatrywania miast w wodC(, czego sladem jeszcze dzisiaj jest 
siynny rzymski akwedukt w Segowii. Ale irygacjajako taka nigdy nie byia 
mocnq stronq Rzymian ani ich dziedzicow na P6iwyspie Jberyjskim. Zresztq 
sr6dziemnomorski typ rolnictwa w6wczas jej nie potrzebowal:. Typowa 
roslinnose sr6dziemnomorska (oliwki i zboza) swietnie wegetowala w wa
runkach diugiego i suchego lata. 

Arabowie mieli zupdnie inne podejscie do rolnictwa niz ich poprzed
nicy. Chodzilo im 0 to, by poznane na obszarze olbrzymiego imperium 
muzuimanskiego najlepsze gatunki drzew, krzew6w oraz roslin uzytko
wych i przemyslowych mogli uprawiae wszC(dzie tam, gdzie siC( znalezli. 
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Dlatego tez do Hiszpanii arabskiej sprowadzili wszystko, co najlepsze, 
z najdalszych zakqtkow 5wiata, przede wszystkim zas z Indii i Azji Polu
dniowo-Wschodniej. W tradycji arabskiej mowilo si(( wowczas 0 filaha 
hindiyya, czyli "rolnictwie indyjskim", nazywanym tak na wzor rolnictwa 
nabatejskiego (jilaha nabatiyya) w Mezopotamii. 

Arabowie zaj((li si(( racjonalnym inwestowaniem w ziemi(( hiszpanskq, 
a przede wszystkim przeksztafcaniemjej na wzor bogatych prowincji kali
fatu, poczqtkowo gfownie Syrii, stqd bowiem pochodzili pierwsi osadnicy 
arabscy. Uprawa roslin wywodzqcych si(( ze stref klimatu monsunowego 
wymagala innych zabiegow, przede wszystkim stafego nawadniania w okresie 
letnim. Najpierw przygotowano warunki do przeniesienia roslin, ktore do
tychczas nie mogly tu rosnqe. W tym celu sprowadzono i udoskonalono 
odpowiednie urzqdzenia techniczne, bez ktorych nawadnianie byfo niemoz
liwe, a wi((c kola nawadniajqce (norie) , szadufy, zegary wodne. Do tak przy
gotowanej infrastruktury mozna byl0 wprowadzae nie znane rosliny. Do
skonalym przyktadem moze tu bye trzcina cukrowa lub drzewa cytrusowe. 
Niemal natychmiast pojawila si(( palma daktylowa - symbol arabskich tra
dycji, opiewana juz w porowie Vlll wieku przez pierwszego emira umaj
jadzkiego. . 

Z cal ego swiata do arabskiej Hiszpanii sprowadzano nasiona i wpro
wadzano nie znane uprawy. Ze zbM uprawiano j((czmien i pszenic((, ito 
w wielu rMnych odmianach opisywanych w dzie!ach agronomicznych. 
Z roslin strqczkowych zacz((to uprawiae groch, soczewic(( i fubin. Z wa
rzyw pojawify si(( baktazany, ogorki, czosnek, kapusta , buraki, marchew, 
por, szpinak, karczochy, melony i arbuzy. Wsrod roslin przemysfowych 
szczegolnie cenna byta bawe!na, sprowadzono tez len, konopie, szafran, 
sumak oraz wspomnianqjuz trzcin(( cukrowq. 

Kultura arabska nie mogla si(( obejsc bez roslin przyprawowych. Za
miastje wi((c importowae, rozpOCZ((to ich hodowl((: uprawiano majeranek, 
kolendr((, kmin rzymski, sezam, kapary, koperek i anyz. W ogrodach sa
dzono nowe rosliny ozdobne, z ktorych CZ((SC byla w Hiszpanii zadomo
wiona, cz((se sprowadzana: ozdobne drzewa cytrusowe (gorzkie po maran
cze), do dzis sadzone na ulicach miast andaluzyjskich, mirt, dqb, pinie. 
Nie zabrakl0 tez kwiatow, takich jak raze, chryzantemy, fiolki, kosaece 
i lilie wodne. 

Dzis wi((kszosc z tych roslin w sposob oczywisty kojarzy si(( z Hisz
pani'l, ale kiedy Arabowie tam przybywali, zadne z nich nie byro na owym 
obszarze rozpowszechnione. W ten sposob arabskie osiqgni((cia agrokul
tury w Hiszpanii przyniosly rozwoj rolnictwa w catej Europie. I znow syste
mowose byfa glownym atutem przemawiajqcym za jej przej((ciem. Warto 
tu wspomniee, ze system uprawy lasow przej((li z Hiszpanii arabskiej na 
przyklad Niemcy. 
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Zespolenie obu system6w: wprowadzania nowych roslin i technik 
ich uprawy wymagalo nie tylko ruchliwosci , ale przede wszystkim 01
brzymiej wiedzy, kt6rq uzyskiwano dzi((ki badaniom prowadzonym na 
szerokq skal((. W arabskiej Hiszpanii powstaly Jiczne osrodki badawcze 
zajmujqce si(( hodowlq roslin, ich przystosowywaniem do nowych wa
runk6w. Te badania skrz((tnie spisywano w dzielach, z kt6rych zapewne 
tylko nieliczne uratowaly si(( przed chrzescijanskq rekonkwistq. Ta tw6r
czose naukowa rozkwitla w pelni w okresie od XI do XIII wieku, kiedy 
swiat andaluzyjski politycznie znajdowal si(( juz w stanie rozpadu. Au
torow piszqcych 0 agronomii bylo bez liku. Niekt6re z ich dziel zacho
waly si(( bqdZ w oryginale, bqdz w Humaczeniu na hiszpanski i katalon
ski, jak na przyklad dziela Ibn Wafida, Ibn Bassala, Abu al-Chajra, Ibn 
Hadzdzadza, At-Tighnariego, Ibn al-Awamma. 

Toledanczyk Ibn Wafid (zm.l 075) znany byl w kr((gu sredniowiecz
nych farmakologow jako Abenguefith. Przypisuje mu si(( autorstwo dziela 
Madzmu al-filaha (Zbi6r 0 rolnictwie). istniejq sredniowieczne katal0!1
skie i hiszpanskie jego przeklady, a takze fragmenty tekstu oryginalnego. 
Te przeklady legly u podstaw renesansowego opracowania agronomiczne
go Gabriela Alonso de Herrera Agricultura general. Praktycznym rezulta
tern dzialalnosci Ibn al-Wafida byly ogrody, ktore na kr6tko przed podbo
jem chrzeScijanskim zalozyl w Toledo dIa tamtejszego wladcy. Mial on 
tez wielu kontynuatorow i nast((pCOW; wymienie sposrod nich warto Ibn 
Bassala, kt6ry pracowal w ogrodach zalozonych przez swojego mistrza 
w Toledo, a potem w Sewilli u AI-Mutamidajako zarzqdca Ha'it as-sultan 
- "Ogrodu Sultana", poswi((cajqc si(( aklimatyzacji roslin . 

Zaprezentowane tu dwie malo znane dziedziny arabskiej dzialalnosci 
- medycyna i rolnictwo - to jedynie wybrane przyklady owej wielostron
nej roli, jakq w cywilizacji odegral islam w swoim klasycznym okresie. 
Dzi((ki temu, ze powstalajednolita cywilizacja isJamu, mozliwe bYlo stwo
rzenie nowego etapu rozwoju kultury nie tylko w wymiarze lokalnym, ale 
znacznie szerszym. Z tego tez punktu widzenia nalezy widziee w islamie 
przygotowanie do rozwoju kultury zachodniej. Pewne wazne eJementy 
kultury zachodniej tu si(( wlasnie narodzily. To podkresJana przeze mnie 
po wielekroe systemowose byla najwazniejszym z nich: tworzenie cywili
zacji z wielu marych elementow skladajqcych si(( na jeden wielki system. 

Myslenie w kategoriach systemowosci przej((te przez Zachod przyczy
nilo si(( do jego sukcesu. Podobnie jak islam, Zachod wlqczal w krqg swo
ich zainteresowan wielkie obszary cal ego swiata. Odpowiednikiem mu
zulmanskich podbojow i wypraw kupieckich staly si(( zachodnie odkrycia 
geograficzne i kolonializacja. Muzulmanski wz6r okazal si(( zarazliwy. Jed
nak w nowym wydaniujego ofiarqpadl rowniez swiat islamu, ito w pierw
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szej kolejnosci; on tabe najokrutniej zostai doswiadczony. Czyj<\. ofiar<\. 
padnie cywilizacja Zachodu? 

Nie mozemy jednak w zadnym wypadku mowic, ze swiat zachodni jest 
odbiciem muzuimanskiego, tradycje cywilizacji muzulmanskiej stanowi<t 
w nim bowiem tylko jeden z wielu elementow. Co wil(cej, wiedza przejl(ta ze 
swiata mllzuimanskiego zostala przez Europejczykow zasadniczo przeksztal
cona. Zachowano sam<\. idel( systemu, ale pojmowano j<\. zllpelnie inaczej. To 
na styku tych rMnych interpretacji caloksztahu wlasnych wartosci rodzily sil( 
nieporozumienia i defonnacje. Wynikaly one z odmiennej perspektywy kul
turowej, z przekladania obcych elementow na jl(zyk wlasnych pojl(c przy row
noczesnym przeoczaniu, ze gdzie indziej tkwily one w calkiem innym kon
tekscie. 

Doskonalym przykladem na to , co z wiedz<\. muzulmansk<\. dzialo sil( 
w Europie, Sq dzieje idei Ibn Ruszda, czyli Awerroesa. Europejscy awer
roisci, korzystaj<\.c z nieprecyzyjnego przekazu, stworzyli teoril( dw6ch 
prawd,jakoby przejl(t<\. od arabskiego mysliciela. W rzeczywistosci u Awer
roesa nie pojawia sit( taka teoria: prawda jest jedna, !ecz sposobow jej 
podawania winno bye wiele, w zaleznosci od intelektualnych mozliwosci 
odbiorc6w. Koncepcje Ibn Ruszda byly logicznym rozwojem mysli mu
zulmal1skiej pozostaj<\.cej pod wpiywami dziedzictwa greckiego. 

W islamie od wiek6w trwaly spory kompetencyjne mit(dzy filozofami 
a teologami. Na ten zasadniczy dla mysli muzulmanskiej spor nakladaia 
sit( swiadomosc istnienia klas spoiecznych: ludzi wyksztalconych oraz mo
ttochu. R6znica mil(dzy nimi nie byia zwi<\.zana ze stanem maj<\.tkowym 
ani z rodzajem wykonywanej pracy - te bowiem w swiecie muzulman
skim nie odgrywaly zasadniczej roli -lecz wynikaia z cech intelektu . Jest 
to zatem podziai spoleczny oparty na zaletach rozumu. Przedstawicieli 
pierwszej klasy cechuj<\. Arystotelesowskie cnoty spekulatywne, intelek
tualne i etyczne oraz zdolnosci praktyczne. przedstawiciele drugiej klasy, 
tworz<\.cy zasadniczq mast( sp0feczenstwa, tych cech nie posiadajq. 

Do obu klas muzulmanscy mysliciele odnosz<\. wiedzl(, jakq z jednej 
strony znaleze mozna w filozofii, z drugiej zas w teologii i prawie muzul
manskim. Rodzi sit( bowiem problem, czy przedstawicielom tych klas da 
sit( przekazywac wiedzf( w identyczny spos6b. Odpowiedijest oczywista: 
inaczej wiedzt( trzeba przekazywae ludziom m<\.drym, inaczej zas trzeba 
ksztalcie molloch, poniewaz mozliwosci intelektllalne kazdej z tych grup 
s<t inne. 

Idet( tl( wypowiadai juz Al-Dzahiz (zm. 869), potem powtarzal j<\. Al
Farabi . Teolog Al-Ghazali (zm. 1111) w zasadzie j<\. akceptowal, choe wpro
wadzal swoje modyfikacje. Dopiero Ibn Ruszd dokonal szczeg610wej ana
lizy zwiqzanych z niqzagadnien spolecznych i politycznych. Wediug nie
go prawdl( poznajq rMni ludzie - zar6wno ci, kt6rzy nalez<\. do klasy filo
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zofow, jak i ci, ktorzy wywodzq Si« motlochu. "Filozofia objasnia SZCZ«
scie niektorym tylko intelektom; studiowanie filozofii czyni z nich istoty 
ludzkie. Natomiast prawo religijne rna na celu nauczanie pospolstwa i pro
wadzenie go ku szcz«sciu." Tej jednej jedynej, objawionej przez Boga praw
dy nie mozna przekazac obydwu klasom w taki sam sposob, chociazby 
dlatego, ze motlochowi brakuje odpowiednich dyspozyeji intelektualnych. 
Potrzebne Sq r6Zne metody jej przekazywania . Pierwsza metoda zgt«bia
nia prawdy objawionej, przeznaczona dla m«drcow, stanowi domen« filo
zofii (zwanej przez Ibn Ruszda hikma, czyli "mqdrosC"). Druga, przezna
ezona dla motlochu, jest przedmiotem teologii (szar). Cele obu nauk Sit 
r6Zne, choc powiqzane, obie jednak uprawiajq ludzie mqdrzy. Filozofia 
jest towarzyszkq teologii, jej mlecznq siostrq - twierdzi Ibn Ruszd. 

o ile jednak filozofia i teologia Sq sobie bliskie, 0 tyle wedlug Ibn 
Ruszda konieczne jest wyrazne odr6Znienie fiJozof6w od teologow, 
a zwtaszcza od teologow zajmujqcych si« muzulmanskq teologi q spekula
tywnq - mutakallimow. Przy czym przez mutakallimow rozumie przede 
wszystkim aszaryt6w, a wi«c zwolennikow teologa Al-Aszariego (zm. 934). 
Celem filozofow jest poznanie ostateeznej prawdy, co wymaga poslugi
wania si« rozumem i dowodami rozumowymi. Natomiast celem teologow 
jest przekazanie wiedzy pospolstwu i dlatego odwolujq si« oni do dialek
tyki i dowodow natury retorycznej i poetyckiej. 

Bywa jednak i tak, ze teologowie zap«dzajq si« zbyt daleko i zamiast 
si« ograniczac do retorycznej i poetyckiej wykladni prawd ostatecznych 
probujq za pomocq metod dialektycznych do nich dotrzec. Metody dialek
tyczne sqjednak niewystarczajqce i nie pozwalajq racjonalnie zinterpreto
wac wierzen i przekonan ludzi. Innymi slowy, Ibn Ruszd stanowczo od
rzuca dialektyk« mutakallimow: niedopuszczalne jest stosowanie ich me
tod do interpretowania wierzen ludzi, albowiem tylko racjonalni filozofo
wie majq kwalifikacje do tego potrzebne. Stosowanie dialektyki grozi po
wstaniem herezji. A do tego Ibn Ruszd, jako wierzqcy muzulmanin, nie 
chcialby pod zadnym pozorem dopuseic. 

Tym samym arabski filozof ustanawia harmoni« mi«dzy celami po
znania a jego metodami. Prowadzi to do wyroznienia trzech grup ludzi, 
postugujqcych si« r6Znymi metodami poznania: filozofow, teologow i sze
rokich mas pospolstwa. Rozumienie, interpretacja, wiara - oto trzy sposo
by przyjmowania tej samej , objawionej przez Boga prawdy. Kazda kJasa 
ludzi inaczej do niej podchodzi . Niemniej, i to nalezy jeszcze raz podkre
slic, sarna prawda objawiona jest jedna i ta sarna dla wszystkich. 

Europejska teoria dwoch prawd znieksztalcala i bardzo upraszczala 
t« wyrafinowanq argumentacj« . Nic dziwnego, ze Tomasz z Akwinu 
(a w slad za nim wielu innych teologow) z oburzeniem atakowal t« ide«. 
Przy okazji zupelnie niezasluzenie pot«pieni zostali muzulmanie. Ta euro
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pejska metoda przeksztalcania oryginalnych idei muzuhnanskich sluzyla 
wlasnym celom naszych teolog6w i myslicieli i niewiele miala wsp6lnego 
z rzeczywist'l kuituq swiata mllzulmanskiego. Wyrwane z kontekstu frag
menty byly albo wykorzystywane do budowy wlasnej kultury, albo uzy
wane dla pot((pienia strony przeciwnej. 

Dzisiaj wci'lZ d'lzymy do tego, by odtworzyc prawdziwy obraz kul
tury islamu i opisac jej rzeczywiste znaczenie dla Zachodu. Wci'lz jednak 
stary model zafalszowania obcych wartosci d la wlasnych cel6w, g16wnie 
dla podkrdlania dumy z wlasnej kultury i szukania uzasadnienia dla od
rzucania innych, pojawia si(( w naszych dzielach. Oto niedawno czytalem 
pi((knCJ. ksiCJ.zk(( 0 Wloszech, z kt6rej si(( dowiedzialem, ze kultura arabska 
zacz((fa rozkwitac na Sycylii dopiero za .... Norman6w. Autor ksiCJ.zki idzie 
dalej i twierdzi, ze Maurowie (sci!. Arabowie) zastali w Hiszpanii pot((zne 
i dobrze zorganizowane panstwo chrzescijanskie ... (por. Wojciech Karpin
ski, PallliqL' W/och, s. 225). Autor skarzy si((, ZC tak male jest slad6w klli
tury arabskiej na przyklad na Sycylii i delikatnie strofuje Jaroslawa Iwasz
kiewicza za to, ze bezpodstawllie zachwycal si(( dziedzictwem arabskim 
we Wloszech. JesliJednak dzisiaJ tak nicwiele spotykamy tam slad6w kllI
tury arabskie.J, to niestety dlatego, ze p6Zniejsi europejscy wladcy okazali 
si(( wi((kszyrni wandalami, nizby zyczyla sobie tego nasza sklonnosc do 
idealizacji wlasnej przeszlosci. Rzeczywiscie brakuje narn laroslawa Iwasz
kiewicza, kt6ry nie tylko widzial, ale i wiedzial. 
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Fundamentalizm religijny stal sit( dzis trwaiym elementem pejzazu poli
tycznego, przede wszystkim w swiecie islamu, lecz nie wyl<\.cznie. lako ide
ologia radykalna i antyzachodnia szerzy sit( szybko, zajmuj<\.c stopniowo 
w ubogich i rozczarowanych regionach swiata miejsce, kt6re kiedys przy
padato ruchom lewicowym. Niekiedy zapeinia pustkt( po upadiym komuni
zmie, na kt6ry bywa reakcj<\, ale kt6rego jest takie lustrzanym odbiciem. Ma 
r6Zne oblicza i liczne odmiany lokalne, w tej chwili najgrozniejsze niew<\.tpli
wie w Algerii i Afganistanie, gdzie skrajni fundamentalisci walcz<\. 0 wladzt( 
Niemniej, w potocznych wyobrazeniach Zachodu, ojczyzn<\. i matecznikiem 
fundamentalizmu muzulmanskiego nadal pozostaje Iran. lest to rzeczywi
scie pierwszy kraj, gdzie ideologia tego typu zwycit(Zyla w rewolucji , zosta
la uznana za podstawt( ustroju panstwowego i funkcjonuje w tej roli juz 
blisko 20 lat. 1ednak z powodu swojego szyickiego i narodowego charakte
ru model iranski, mimo usilnych pr6b ekspOIiu, nie stal sit( wzorcem bezpo
srednio przejmowanym w innych regionach swiata muzulmanskiego, raczej 
posredni<\. inspiracj<\.. W samym lranie system ten ,jak sit( zdaje, wyczerpal 
juz swoje mozliwosci , stracil impet i utrzymuje sit( sir<\. inercji. 

1ak wyrainie pokazuje przyklad iranski, fundamentalizm religijny w swej 
teorii i praktyce nie r6Zni sit( zasadniczo od innych dyktatur ideologicznych 
znanych dotychczasowej historii. Jest ideologi<\. wojuj<\.C<l. i d<\.z<\.c<\. do pod
porz<\.dkowania swojej kontroli calych obszar6w zycia obywateli . Gf6wna 
r6znica polega na zrodlach i naturze mitu, do kt6rego sit( w tym celu odwo
fuje. Pokutuje obiegowe przeswiadczenie (Bassam Tibi w swojej wydanej 
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u nas niedawno ksi'l.zce l przypisuje je zachodniej "poprawnosci politycz
nej", lecz miewa one zwolennik6w tabe w tradycyjnych srodowiskach chrze
scijanskich), jakoby islam w roli ideologii rewolucyjnej mial byc bardziej 
autentyczny i szlachetny, zatem bardziej godny szacunku, od na przyklad 
komunizmu, a to z racji swojego religijnego charakteru i odwolywania sit( do 
autentycznych waltoSci moralnych, z kt6rymi identyfikuj<t sit( wyznawcy. 
Istnieje tendencja do utozsamiania islamu fundamentalistycznego z isla
mem jako takim czy z odtworzonym we wsp6lczesnych warunkach islamem 
"pierwotnym" lub "sredniowiecznym", kt6ry mialby rzekomo najbardziej 
odpowiadac mentalnosci, kulturze i potrzebom duchowym spofeczenstw, 
kt6rymi rz<tdzi. 

Rzeczywiscie, wszystkie zal<tzki fundamentalistycznych doktryn mu
zu!manskich zawarte s<tjuz w podstawach islamll jako takiego. Ale okru
cienstwa usprawiedIiwiane alltorytetem boskim wcale nie s<t mniej odraza
j<tce niz okrllcienstwa bezbozne. przy tym gdy lIwazniej przyjrzec sit( natu
rze wsp6lczesnego islamll rewolucyjnego, widac jasno, ze fenomen ten 
(w r6znych swoich lokalnych~odmianach) nie jest w rzeczywistosci ani po
wrotem do pielwotnych zr6de! religii , ani pr6b<t odtworzenia kt6rejkolwiek 
z jej rzeczywistych faz historycznych, lecz tworem nowym i jakosciowo 
odrt(bnym, nadbudowanym na zastanym systemie religijnym, bez wit(kszej 
troski 0 realia historyczne czy rzetelny zwi<tzek z tekstem Koranu. W ideolo
gii, kt6ra lezy 1I podstaw rewolucji iranskiej, elementy szyickiej teologii, 
systemu prawnego i obyczajowosci zostaly uzyte wybi6rczo,jako budulec 
nowej konstrukcji ideowej, w sklad kt6rej weszly takie elementy zapozy
czone z zachodnich teorii i praktyk spo!eczno-politycznych . Zas6b pojt(c 
i obraz6w z dziedziny czysto religijnej zastosowany tu zostal do opisll i war
tosciowania zjawisk nalez<tcych do swiata nowoczesnego, takich jak impe
rializm, walka klas czy aktllalna sytuacja mit(dzynarodowa Iranu. Doktryna 
rewolucyjnajest tworem eklektycznym i trudno dzis okreslic, jaki udzial w 
jej ksztaHowanill mial swiadomy zamysl tw6rc6w, ile bylo w tym przypadku, 
ile pragmatyzmll podyktowanego potrzeb<t chwili . Tak wit(c, wbrew deklara
cjom swoich ideolog6w, "islam polityczny" nie jest identyczny z islamem 
"bezprzymiotnikowym", chociaz sit( z niego wywodzi i bazuje najego struk
turach. 

U schylku XIX wieku w Iranie scieraly sit( dwie koncepcje naprawy 
panstwa: poprzezjego modemizacjt( i wprowadzenie nowoczesnych insty
tucji demokratycznych na wz6r zachodni (konstytllcji, parlamentu, partii 
politycznych) lub przez odcit(cie sit( od wplyw6w Zachodu i konsekwentne 
oparcie iadll spo!ecznego na szari 'acie (prawie koranicznym). Celem mia!o 

13 . Tibi , FlIIlllam el1lalizm religijl1Y, przck!. J. Danccki , Wars zawa 1997. 
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bye, w obydwu przypadkach, ukrocenie samowoli panuj'lcego monarchy, 
ograniczenie wp-lywow mocarstw zachodnich, wprowadzenie ladu i wi«k
szej sprawiedliwosci w zycie publiczne. W Rewolucji Konstytucyjnej 1905
1906 roku koncepcja religijna przegrala - mi«dzy innymi dlatego, ze wielkie 
autorytety leologiczne tamtych czasow poparly swieckich reformatorow.2 

lranski eksperyment z demokracj'l, niezbyt udany, skonczy! si« na poczqtku 
lat 20., gdy po npadku dynastii kadZarskiej zamiast oczekiwanej republiki 
wylonila si« z chaosu kolejna monarchia - pahlawijska. Nowy szach, Reza 
Pahlawi, zdusd wszelkie aspiracje zarowno prozachodnich libera!ow, jak 
zachowawczego duchowienstwa, przeprowadzaj'lc wlasn'l, przymusow<\. mo
dernizacj«, ktorej towarzyszy!a nacjonalistyczna, faszyzuj<\.ca ideologia. l 

Spor dwoch nurtow opozycyjnych (i stoj'lcych za nimi dwoch koncep
cji spoJecznych) nie zostal przez to zakonczony. Podskornie towarzyszy-l 
ca-lej nowoczesneJ historii Iranu i z now<\. si-l<\. powroci-l po-l wieku pozniej, 
przy okazji kolejnego kryzysu politycznego. Tym razem opcja religijna w no
wej, zradykal izowanej postaci zwyci«Zy-la. 

Szach Mohammad Reza zast'l.Pil swojego ojca Rez«, zdetronizowanego 
przez AI iantow w roku 1941. J ednak pdni« w-ladzy osi'l,gn<\.-I dopiero po tym, 
Jak, drog<\. zamachu zorganizowanego z pomoc'l CIA, obalil reformatorski 
rZ'ld premiera Mosaddeqa w roku 1953 4 Amerykanie pomogJi mu zorgani
zowae tajn'lpolicj«polityczn<\. (SAWAK), ktora posruZyla do rozprawy z opo
zycj'l. W latach 60. Mohammad Reza zaczql wprowadza-l swoj program re
form zwany "B ial<\. Rewolucj<\.", przy silnym poparciu Stanow Zjednoczo
nych.5 Szybkiej, lecz powierzchownej okcydentalizacji i rozwojowi gospo
darczemu towarzyszy-l telTor pol icyjny. Intelektualisci iranscy, ktorzy miel i 
juz za sob<\. fascynacj« komunizmem i "trzecioswiatowymi" pr<\.dami lewico
wymi przychodzqcymi via Zachod, coraz cz«sciej probowali szukae rozwi'l
zan na gruncie rodzimym. Nast«powalo ponowne "odkrycie" islamu przez 
zlaicyzowane elity. 

W roku 1962 Dzalal Ale Ahmad, wybitny pisarz i publicysta 0 lewico
weJ przesz-losci, wydal ksiqzk«, ktora wywarla wielki wplyw na swiadomose 
zbiorowq Iranczykow. Jej tytul Qarbzadegi - stworzony przez autora neo
10gizm, ktory mozna oddae jako "porazenie" Jub "zarazenie" Zachodem
stal si« obiegowym telminem na okreslenie choroby toczqcej Iran. Ale Ah
mad, ktory pierwszy postawi-l tak jednoznaczn<\. diagnoz«, mozliwose uzdro
wienia Iranu widzia-l tylko w powrocie do autentycznych :hodd kultury 

2 Ahmad Kasrawi , Toriche moszruteje Iroll (His toria konslylucji iranskiej), Tehran 
2536 (1977), s. 48 i nast~pnc . Zob. tei N.R. Keddie, Y. Richard, Roofs of Revolution, 
N. 	 Haven - London, 1981, S. 63-7R. 

3 Keddie, RieharJ, op. cit, S. 93- 111 
4 Tamze, S. 119-141 
5 Tamze, S. 142-182. 
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narodowej, ktore identyfikowai z islamem. Cywilizacjf( zachodniq uwazai za 
nieprzyswajalnq dla Iranczyk6w, bo w caiosci (nie wylqczaj'l,C pozornie an
tychrzescijanskiego komunizmu) wywodzqcq Sif( z obcej im tradycj i chrze
scijanskiej. Podzial swiata na Blok Wschodni i Zachodni postrzegai Ale 
Ahmad jako pozomy, a Iywalizacjf( mif(dzy Amerykq i ZSRR - za ledwie jako 
sprzeczkf( dw6ch wsp61nik6w 0 podziat lupow. Rzeczywisty kon Dikt prze- i 
biegal, wediug niego, mif(dzy bogat'l" imperialistyczn'l, P6lnocq a ubogim, 
wyzyskiwanym Poiudniem. Polnoc (u lllo\\'nie okrcsla najako Zacli6d) d'l
zyia do zniewolenia Poludnia (czyli Trzeciego Swiata) przez narzucenie mll 
swojej kultury w jej najbardziej prymitywnej , zdegenerowanej wersji. Jako 
alternatywf( i lek na spustoszenia spowodowane ofensywq kultury zachod
niej w Iranie proponowal Ale Ahmad nowoczesnq, odrodzonq intelektual
nie i technicznie cywilizacjf( rodzimq, opaltqna najlepszych tradycjach swiata 
muzlllmanskiego, zaprzepaszczonych wskutek zachodniego spiskll." 

W latach 70. inny swiecki prekursor rewo]ucji religijnej, Ali Szari 'ati, 
w swoich licznych odczytach i nielegalnie wydawanych broszurach wy
pracowa! sllgestywnq wizjf( rzeczywistosci, gdzie podstawowe mity og61
nomllzllimanskie i szyickie (misja Prorok a i Imama; obowi'l,zek swif(tej woj
ny - di,ahadu; klllt szyickiej Swi«tej Rodziny; mf(czenska smierc imama 
HoseJna pod Kerbelq; przeciwstawienie idealnej wsp61noty Domll Proroka 
despotycznej wiadzy Omajjad6w; powt6rne przyjScie UkIytego Imama)1, 
a takZe znane islamowi mity Starego Testamentll (upadek Adama; Kain 
i Abel; Mojzesz i Faraon) zreinterpretowane zostaly w kategoriach konflik
t6w politycznych i spoiecznych wsp6kzesnego swiata. Archetypiczne 
sytllacje z historii swif(tej znajduj'lswoje przedruzenie w walee klas uciska
nych i lIciskaj<tcych, w opozycji bogatego, zbrodniczego Zachodu i ubo
giego, cierpiqcego Trzeciego Swiata. Szari 'ati uwaza islam szyicki w jego 
pierwotnej , nieskazonej formie za dynamiczn'l ideologif( rewolucyjn't, zdol

(, Ale Ahmad, Qarhcadegi, wyd . 2, Tehran 2536 (1977) . 
7 Zgodnie % doklrYll<\. szyiek<\. knzdcmu prorokowi, ktory olrzymujc od Boga zas2y

frowanc objnwicnic w postaci swi~lcj Ksi~gi, lowarzyszy czotcryczny intcrprctntor 
imam. Gal<\.z szyizmu tzw. dZa'farycka lub dwunastkowa, b~dqca oficjalnym wyznanicm 
Iranu, uznaic szcrcg gencalogiczny dwunaslu imamow, z ktorych picrwszym byl zi<;,c 
proroka Mohammada - Ali . Mlodszy z synow Alcgo, Hoscjn, wraz z gruPil swo ich 
zwolcnnik6w zginql w bilwic pod Kerbel<\. nad Eufratcl11 (w r. 680). walcza,e 0 w!adz~ 

z kalifem Jazidcm 2 dynastii Omajjadow. Wydarzcnic to co roku w micsia,cu 1l10harra
mic upami<;'lnianc jcst zalobq, procesjami biezownikow i misteriami pasyjnymi. ]ak 
wierzil szyici, ostatni z imamow, Mohammad Mchdi, zwany Panem Czasow (Sa hebe 
Zaman) i Wtadc<\ Epoki (Wah Asr), klory w tajcmni ezyeh okolicznoseiach znikn<\l 
jako dziccko (w roku 873), w rzeczywiSlosci nigdy nie umarl, Iccz przeszedl w stan 
okultaeji , ni ewidzia lnie towarzysz<\.c swoim wyznawcom na ealcj przestrzeni dziej·ow. 
lego powtorne przyjscic b<;,dzic zapowicdzi<\ Sildu Ostaleezncgo i utworzenia Pailstwa 
Boicgo na Ziemi (zob. H. Corbin, Hislaire de la philasap/lle islamique I, Pads 1964, 
s.53-109) . 
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n'l. obalac zie rezimy takie we wsp6kzesnym swiecie. W konsekwencji zwy
ci,stwa takiej rewolucji przewiduje powstanie idealnego ustroju opartego 
na zasadach islamll, chociaz nie precyzuje jego szczeg6t6w. Szari 'ati kl-adzie 
nacisk na osobiste zaangazowanie jednostki i wsp61noty wiemych, nato
miast kapl-an6w wszelkich wyznan uwaza za uZllrpator6w, kt6rzy bezpraw
nie zawl-aszczaj'l. i fal-szuj'l. rewolllcyjne przesl-anie prorok6w. W instytucjo
nalnym duchowiel1stwie (takze szyickim) widzi klas, wyzyskiwaczy tym 
grozniejszych, ze uczonych, mistrzowsko posl-uguj'l.cych si, demagogi'l. 
i oszustwem. Ich polityka piel((gnowania przes'l.d6w i ciemnoty w celu znie
walania wiemych, paradoksalnie popycha tych ostatnich w ramiona ate
istycznego Zachodll. R 

Pocz'l.tk6w doktryny fllndamentalistycznej w Iranie naleiy wi,c szukac 
II ideolog6w swieckich 0 nowoczesnym, zachodnim wyksztatcenill i do
swiadczeniach lewicowych. Oni pierwsi dostrzegJi w tradycyjnym islamie 
szyickim cechy, dzi,ki kt6rym daje si, on wykorzystac jako rewoJlIcyjna, 
egaJitama ideologia spol-eczna, swojska i zrozumiala dla prostego czl-owieka 
(ze szczeg6lnym naciskiem na mesjanizm, etos wojny swi,tej i maJ1yrolo
gii); oni upowszechnili dualistyczn'l. wizj, swiata, kt6ra zepsutej, materiaJi
stycznej i zaborczej kulturze Zachodll przeciwstawia swiat islamu, dyspo
nuj'l.cy autentycznymi wartosciami duchowymi. Odkryli, ze j,zyk teologii 
szyickiej, a takZe naiwnej ludowej hagiografii i moralitetu dobrze nadaje si, 
do opisu wsp6lczesnej rzeczywistosci politycznej . 

W latach 70. meczety stal-y si, dla nowej opozycji iranskiej tym mniej 
wi,cej, czym koscioly dla polskiej w schyl-kowym PRL-u. Odczyty i dysku
sje poJityczne finnowane byly przez k61ka modlitewne; nast,powal-o zbrata
nie opozycj i laickiej z post,powym duchowienstwem. Wsp6Jn'l. ptaszczy
zn'l. byl wrogi stosllnek do dynastii panuj'l.cej i do zachodnich mocarstw 
(przede wszystkim Ameryki i Izraela), sprzeciw wobec l-amania przez rezim 
praw czl-owieka oraz przeswiadczenie 0 koniecznosci ratowania zagrozonej 
tozsamosci kuJturowej. 

Wbrew schematom spotykanym dzis w pllblicystyce wieJki ruch rewo
lucyjny, kt6ry obalil monarchi, iransk'l. w rokll 1979, nie byl- jednolity ide
owo i pocz'l.tkowo wcale nie hierarchowie duchowni w nim dominowali. 
Byto to cal-e spectrum idei i postaw, od skrajnie lewicowych, przez liberalne, 
az po ortodoksyjnie religijne. Sil'l. nap,dow'l.rewolucji byJi studenci i mloda 

8 Do waznych dcklaracji programowych Szari'aticgo zaliczy6 mozna m.in . tcksty: 
Chad-agoh; (Samoswiadomos6), Cze bajad kord.? (Co robi6?), Mos'ulJja/e szi'e budoll 
(Odpowicdzialnosc bycia szyitq), Maz/wb olejhe lI1az/wb (Rcligia przcciw rcligii) ; Ta
szajjo 'e sorch - ",szajjo 'e sJjah (Czcrwony szyizm - czarny szyizm) , publikowanc 
\V latach 70. pod pscudonimami (m .in. Ali Sabzcwari, Ali Zamani) lub anonimowo, 
zwykle bez micjsca i roku wydania . Oficjalnc wydanic dzicl zcbranych ukazalo si~ po 
rcwolucji. Sam Szari'ati zmar! (lub zostal zamordowany przcz SAWAK) IV Londynic, 
w rokll 1977 . 
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inteligencja, czyli ci, ktorzy wspohworzyli i propagowali idee i gotowi byli 
si« za nie poswi«cac. Przede wszystkim jednak byf to pot«zny ruch plebej 
ski we wszystkich wit(kszych miastach lranu. Wzi«fa w nim udziaf za rowno 
now a klasa srednia, w ktor<t przeksztakafa sit( wfasnie tradycyjna iranska 
bi urokrac ja i bazar, j ak tez mieszkancy dzie In ic s I umsowych - swiezo przy
byli do miast chfopi i koczownicy, zbiedniali na skutek nieudanej reformy 
rolnej lub przyciqgnit(ci wizj'llatwego zarobku. Ci wykorzenieni, bezrobotni 
ludzie, podatni na demagogiczne slogany, stali sit( mi«sem annatnim (w of i
cjalnym zargonie - "mt(czennikami") rewolucji i wojny irackiej, a tahe baz<t 
spofeczn<t nowej wfadzy. Wzbudzaj<tce powszechny postrach Komitety 
Rewolucyjne rekrutowafy si« z tych wfasnie srodowisk. 

Rozne byfy intencje i nadzieje llczestnikow rewolucji. Jedni oczekiwali 
sprawiedliwego podzialu dobr i poprawy warunkow materialnych, inni demo
kratyzacji Zycia, rozwi'lzania SAWAK-u i zniesienia cenzLUy. Ogolnie zgadza
no si«, ze niezb«dnym wanmkiem wszelkich zmianjest likwidacja monarchii 
i uwolnienie Iraml od wpfywow gospodarczych i politycznych USA. Po
wszechne bylo przekonanie, ze konieczna jest odnowa moralna sPOleczeI'l
stwa poprzez zerwanie z bezmyslnym mafpowaniem Zachodu i powrot do 
wlasnej tradycji, przede wszystkim religijnej. Ale chociaz religijno-rewolucyj
na retOlyka byla w.powszechnym obiegu, tylko nieliczni,jak sit( wydaje, ide« 
utworzenia Panstwa Bozego na Ziemi traktowali doslownie.9 

Demonstracje, ktore przerodzify sit( w zbroj ne starcia rewolucjon istow 
z rezimem, trwaly przez kilka miesit(cy. W styczniu 1979 pod naporem tego 
ruchu szach opuscil Iran, a struktury starej wladzy rozpadfy sit(. Z paryskiej 
emigracji wrocif Chomejni - opozycyjny autorytet religijny, ktorego ort(dzia 
zach«caly do obalenia szacha. Byf to pierwszy krok w kierunku przeksztal
cenia lranu w teokracjt(. 

Grupa radykalnych muH6w przejmowafa wfadzt( stopniowo, eliminuj<tc 
po kolei bardziej liberalnych rywali (rz'ld tymczasowy Mehdiego Bazarga
na, prezydenta Bani Sadra i innych), krok po kroku "islamizuj'l.c" ustroj 
i wprowadzaj<tc kolejne restIykcje godz<tce w prawa czfowieka. Ie zmiany 
zostafy p6Zniej utrwalone w nowej konstytucji. Ci, ktorzy przyszly Iran 
wyobrazali sobie jako panstwo demokratyczne i tolerancyjne, fund amenta
listyczne hasia i symbole, coraz obficiej pojawiaj<tce sit( w rewolucyjnej 
propagandzie, traktowali pocz'l.tkowo jedynie jako umowne znaki jednosci 
narodowej i apom Akty okrucienstwa usprawiedliwiano rewolucyjn'l. ko
niecznosciq, a wprowadzane stopniowo rygory obyczajowe lekcewazono, 

9 Pcwnc wyobrazcnic 0 6wczcsnych postawach i nastrojach moi.na sobic wyrobic na 
podstawic prasy iranskicj Z okrcsu rcwolucji, a taki.c opublikowanych zapis6w litcrac
kich, m.in.: Goli Taraqqi, Bozu/gbunllje mile mall (Dama mojcgo scrca), w zbiorzc 
Gandiilleie ,{IIlall (Skarbnica kobict) , Spanga 1992; Huszang Golsziri, cykl opowiadan 
Pundi gUild" (Pi«c skarb6w), wyd. tamzc, 1989. 
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uwazajqc jc za przejsciowe. Gdy wiosnq 1979 Iranczycy mieli zadecydowae 
w referendum, czy chcq "republiki islamskiej", pod pllsty jeszcze term in 
kazdy podkladal odmienne, bliskie sobie tresci. Cz((se glosowala po prostu 
przeciw monarchii, cz((se nie pozwalala sobie na obiekcje wobec hasel mo
ralnie slusznych i popartych szacownym autorytetem religii, inni lIlegali 
presj i tiumll. W ten spos6b, mimo sporadycznych protest6w, praktyka i ide
ologia flindamentaJistycznego panstwa ksztahowaly si(( w atmosferze spo
lecznego przyzwolenia . Sam Chomejni, kt6ry w decyduj'l.cym momencie 
rewolucji pojawil si((jako charyzmatyczny w6dz, a nast((pnie przejql naj
WYZSZq wladz(( w panstwie, przeszedl w ciqgu lat swojej dzialalnosci opozy
cyjnej znaczn'l. ewolllcj(( ideowq. Na pocz'l.tkll (lata 40.-60.) krytykowal tyl
ko posllni((cia dw6ch kolejnych szach6w, ojca i syna Pahlawich, godzqce 
w tradycyjny porzqdek spoleczny i w interesy duchowienstwa. Nie nego
wal przy tym ani legalnosci wladzy kr6lewskiej jako takiej, ani konstytucji 
z roku 1906 (przeciwnie - zarzl.lcal monarchom jej lamanie). Ale juz w swoim 
traktacie politycznym Welajate/aqih z poczqtku lat 70. zaprzecza Chomejni 
legalnosci nie tylko monarchii, Jecz wszelkiej wladzy swieckiej (takZe po
chodzqcej z demokratycznego wyborll) i wszelkiego prawa 0 charakterze 
laickim.1O Wprowadzony przez niego w obieg polityczny tennin welajate 
/aqih oznacza "nadz6r znawcy prawa koranicznego [nad wiernymi]". W in
terpretacji Chomejniego jest to jedyna forma rzqd6w dopuszczaJna pod 
nieobecnose na ziemi Ukrytego lmama, gdyz tylko najwyzsze alltorytely 
teoJogiczno-prawne majqkwalifikacje niezb((dne do kierowania panstwem, 
rozllmianym Jako wsp6lnota wiemych. Jedynq podstawq prawn<L najakiej 
opierae si(( moze funkcjonowanie takiej wsp6lnoty, jest lekst Koranu i ha
disow (lisankcjonowanych tradycjq przyklad6w z zycia Proroka) oraz ich 
religijno-prawne wykladnie. Rzqdzone przez/aqiha panstwo ma bye z nalll
ry idealnie sprawiedliwe i wolne od llciskl.l, kt6ry towarzyszy wszelkim in
nym, swieckim fonnom rzqd6w. I I 

Tak skrajna i szczeg610wo wypracowana koncepcja teokracji byla czyms 
nowym nawet na gruncie mysli szyickiej. Tradycjonalisci religijni z czas6w 
Rewolllcji Konstytucyjnej, mimo wszelkich zastrzezen wobec wladzy swiec
kiej, gotowi byJi zawierae z niqkompromisy. TakZe 1'Ola ziemskiego reprezen
tanta dWllnastego imama jako posrednika mi((dzy Bogiem a ludzml, stop
niowo przyj((ta przez Chomejniego w trakcie jego rzqd6w, na gll..lncie trady
cyjnej teologii szyickiej jest uzurnacjq. 

Wydaje si((, ze w trakcie blldowania swojej doktryny Chomejni przejql 
wiele gotowych pomys16w Szari 'atiego, odrzucajqc jego antyklerykalizm. 
DuZa cz((se malowniczej, religijno-lewicowej fra zeologii Szari 'atiego, a za

10 Emam Chomcjni,Welaiofe jilqih. Hokumufe eslumi. Qom, b.r.w., 45-55. 
II Ervand Abrahamian, Khollleillism. Essays 011 fhe Islamic Repuhlic, London-

N. York, 1993, s. 17-38. 
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tern jego schema tow myslowych (szczegolnie tych dotyczqcych opozycji 
Wschod - Zachod j walki klas) weszla do repertuaru oficjalnej propagandy 
Republiki lsJamskiej .11 W chwili wybuchu rewolucji te schematy ita fraze
ologia byly w powszechnym obiegu i ksztaltowaiy swiadomosc przeci((tne
go mlodego Iranczyka. W slad za zawlaszczeniem idei poszla krwawa roz
prawa z ugrupowaniami muzuhnansko-lewicowymi, takimi jak Modzahedi
ne Chalq (80jownicy [relig0ni 0 prawa] Ludu), ktore w najpelniejszym stop
niu uwazaly si(( za spadkobiercow Szari'atiego. Byly to bojowki zlozone 
z ludzi przewaznie bardzo mlodych - studentow i licealistow - aktywn e 
w czasie rewolucji. 

Podobnie jak kiedys Reza-szah, wprowadzajqcy swoj't dyktalUr((, Cho
mejni, wbrew swoim teoretycznym koncepcjom, zachowal zewn~trzne atry
buty demokracji: parlament wyianiany w wyborach powszechnych, rad(( 
ministrow z premierem na czele, nie istniej'tcy wczesniej urz'td prezydenta. 
Ale ponad tym swieckim aparatem wladzy stan'tl on sam jako Ji',qih (znawca 
prawa) - najwyzszy autorytet religijno-prawno-moralny, ktory sprawuje 
piecz(( nad caloksztaltem spraw panstwowych i podejmuje ostateczne, riie
odwolalne decyzje. Stanowisko to, 0 bardzo szerokich i niejasno zdefinio
wanych uprawnieniach, stworzone zostalo dla Chomejniego zgodnie zjego 
koncepcj't. Towarzysz'tce mLl kolegium wysokich autorytetow religijnych 
dubluje kompetencje swieckich organow wladzy, w ktorych zreszt't cz~sto 
zasiadaj't takze duchowni. Bardzo silne Llprawnienia zyskala, przewidziana 
jeszcze w dawnej konstytucji, zlozona z teologow Rada Nadzorcza, czuwa
j'tca nad zgodnosci't konstytucji i ustawodawstwa z zasadami islamu. 13 

Tozsamosc Republiki Islamskiej ksztaltowala si~ w ostrej opozycji do 
Zachodu, przec..le wszystkim Stanow Zjednoczonych, ktore propaganda 
oficjalna przedstawiala jako ucielesnienie wszelkiego ziemskiego zla. Wyol
brzymiony konflikt prezentowany byl w konwencji eschatologicznych zma
gan pierwiastka boskiego z szatanskim. Do tej samej kategorii "szatanskiej" 
i wrogiej islamowi zal iczano zarowno wewn~trzn't opozycj~ (wsz~dzie wy
krywaj'tc spiski syjonistow, monarchistow, demokratow itp.),jak i wrogow 
zewn~trznych, takich jak lrak. Spor graniczny z tym ostatnim przeksztalcii 
si(( w wicloletni't (1980-89), krvvaw't wojn~, oficjalnie propagowan'ljako 
diahad, czyli swi~ta wojna z niewiernymi, mimo ze lrakjest krajem muzul
manskim. Obraz bitwy pod Kerbel<\., gdzie Imam Hosejn z garstk't towarzy
szy bobatersko przeciwstawial si(( armii kalifa Jazida, by w koncu polec 
smierci't m~czensk<\., byl tu nieustannie przywoiywanym wzorcem sytLlacyj

120p eil . s. 22-23. 
13 Abrahamian. op.cit., s. 15-16; H.E . Chehabi, Eighteen Yea/'s Lat eIC Assessing the 

Is lamic Republic uf frail , "Harvard International Review", Vol. XIX. No.2. 1997, 
s. 28-3 I. 
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nym. Role bojownika i m((czennika za wiar(( przedstawiano jako najbardziej 
atrakcyjne i pozqdane spoiecznie. Rozpowszechniana przez media wizja 
bohaterskiego lranll atakowanego z zewnqtrz i od wewnqtrz przez wielki 
spisek wrog6w islamll wywolywala w spoieczenstwie, przy odci((cill od 
niezaleznych :h6del infonnacji , efekt zastraszenia i psychozy. 

Rewolllcja miala nie tylko llwolnie Iran od obcej dominacji, lecz takze 
oczyscie jego kllltllr« ze wszystkich obcych nalecialosci, przywr6cie jej 
alltentyzm i czystose. Wodzowie rewolllcji za jedyny liczqcy si(( skladnik 
ojczystego dziedzictwa llwazali religi(( w jej nowym, pllrytanskim i upoli
tycznionym rozumieniu. Dlatego wszelkie odmienne przejawy kultury, takZe 
rdzennej, byly eliminowane. Cala dydaktyka panstwowej propagandy na
stawiona byla na stworzenie now ego czlowieka - wzorowego muzulmani
na-bojownika, zaangazowanego spolecznie i oboj((tnego na doczesne przy
jemnosci , w pelni podporzqdkowanego regulom nowej moralnosci religij
nej. Reguly te staly si(( obowiqzujqcymi powszechnie zasadami prawnymi 
i w zwiqzku z tym mogly bye egzekwowane silq. 

Nowy kodeks przewidywal kary za czyny przez islam uznawane za grzech 
(picie alkoholu, hazard, lichw((, seks przedmalzenski i cudzol6stwo, homo
seksualizm, bluznierstwo i apostazj~) ograniczal prawa i swobody oby14 ; 

watelskie kobiet '5; mniejszosci wyznaniowe sprowadzal do roli obywateli 
drugiej kategorii; przywracal drakonskie, archaiczne kary religijne (kamie
nowanie, chlost~ publicznq, obcinanie konczyn; kar~ smierci przewidywal 
w bardzo wielll przypadkach). Nowy ustr6j poddal kontroli liczne dziedziny 
zycia publicznego i prywatnego, szczeg6lnie zas wzajemne relacje pomi~
dzy plciami, reguly stroju i zachowania, wypelnianie praktyk religijnych, 
rozrywki i kllltur~ . 

Pierwsza polowa lat 80. -apogeum wojny irackiej i ostry konflikt z Ame
rykq na tIe okupacji jej ambasady w Teheranie - to czasy najw i~kszego 
rewolucyjnego terroru: kampanii nienawisci i czystek, w kt6rych rozprawia
no si~ z kolejnymi kategoliami wrog6w (w tym z kolejnymi grupami wetera

14 Iran Yeal·book '93, Bonn 1993 , s. 70-72 . 
15 Mi ~dzy in nymi przez usankejono wa nic poligamii i szyiekieh malzelJslw ezaso

wyeh (siqe); obniienie dla dziewez'lt wieku dOjfzalosei do malicnstwa do lat 9; puzba
wienie kobict prawa iniejowani a rozwodu i odebranie rozw6dkom prawa do opieki nad 
dzieekiem; uza leinienic lieznych sfer zycia doroslyeh kob iet od zgody m«za, ojca lub 
inncgo m~sk iego opiek una . Zakaz piaslowania niektoryeh stanowisk, wykonywania 
niektorych zawod6w, ws t«PU na nieklorc kicrunki studi ow (Szirin Ebadi, Tari chcze IVa 
aSl1ade hO'!lIqe baszllr dol' lrall [Historia i dokumentaeja praw ezlowicka w Jrani e), 
Tehran 1373 [1994), s. 107-139). Od konca lat 80 . sytuaeja prawna i rzeezywista 
kobict ulega stopni owej poprawie, alc dysk rymi naeja nadal jest drastyezna. Nowy 
rezim wprowadzil obowi'lzkowo ..stroj muzulmanski" dla kobiet (zasloni<;ta glowa i calc 
eialo z wyj'ltkicm twarzy i dloni; nakazu tego nie ma w Koranic) oraz (niekonsekwcnt
nie) separacj« plci w miejseaeh publieznyeh (wydzielona przestrzeli np. w aUlobusach 
miej skieh , stol6wkaeh, ezy telniaeh, na plazaeh i trasach nareia rskich). 
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now rewolucji); lata masowych aresztowan i egzekucji, polowan na czarow
nice i palenia ksillzek; okres przepelnionych wit(zien, nieczynnych uniwer
sytetow i prob islamizacji oswiaty, nauki i sztuki; czas nieustajllcej zaloby 
narodowej , masochistycznego kultu smierci i mt(czenstwa . Powoli jednak 
ferwor rewolucyjny opadal, wytwarzal sit( pewien consensus mit(dzy spole
czenstwem a wladzll. Czynnikiem cementujllcym byla niewlltpliwie wojna 
iracka, dzit(ki ktorej nawet wrogowie rezimu poczuwali sit( do patriotycznej 
z nim soJidarnosci. Waznllrolt( odegral tez element dumy narodowej : wielu 
lranczykow mialo poczucie, ze chociaz rezim ich krzywdzi, to jednak naresz
cie Iranjest niezalemy i bohatersko przeciwstawia sit( krajom silniejszym od 
siebie. Chomejni w roli ojca narodu cieszyl sit( prestizem i przywillzaniem 
wielu z tych, kt6rzy nie akceptowali nowego rezimu ijego metod. 

Proces "islamizacJi" kultury i Zycia codziennego nigdy nie zostaf prze
prowadzony konsekwentnie. Po pierwsze, jak sit( wydaje, z braku sp6jnej 
wizji u rZ'ldZllcych, wahajllcych sit( mit(dzy ideologill a pragmatyzmem; po 
drllgie - z biurokratycznego bafaganu i indolencji ; po trzecie - na sklltek 
biernego, lecz trwalego opom rZlldzonych . Mimo ideologizacji mass me
diow i istnienia wielostopniowego systemu cenzury nigdy nie przeprowa
dzono pelnej " islamizacji" szkolnictwa, nauki i kultury. Nigdy na przyklad 
nie sformulowano zasad kinematografii odpowiadaj llcej wymogom islamu . 
Programy nallczania nie tyle przebudowywano, ile raczej doczepiano do 
nich przedmioty Jub treSci ideologiczne. Nie jest jasne, dlaczego niektore 
z tradycyjnych nakaz6w obyczajowosci islamskiej byly przestrzegane ry
gorystycznie, inne - ignorowane. Wprowadzono przykfadowo zakaz wy
konywania muzyki - nie tylko rozrywkowej zachodniej , lecz takZe klasycz
nej iranskiej - i zakaz sprzedazy instrumentow muzycznych 16, nigdy za to 
nie byl przestrzegany koraniczny zakaz plastycznych wyobrazen figural
nych: realistyczne pOI1rety wodzow i mt(czennik6w rewolucji zdobiry wszyst
kie iranskie miasta, propaganda rewolucyjna bez opor6w posfugiwafa sit( 
plakatem, fotografi'l i filmem . Bardzo silnej cenzurze poddano prast( co
dziennll i media, w znacznie mniejszym stopniu jednak niskonakfadowll I ite
raturt( pit(kn'l, naukow'l. i popularn'l, zar6wno w!asn'l,jak tlumaczonll z jt(zy
k6w zachodnich. Ogilldanie telewizji satelitamej do dzis jest zabronione, ale 
nikt nie likwiduje anten, dyskretnie zamontowanych na kazdym niemal domu. 
Zezwalajllc na kompllteryzacjt(, rezim nie moze powstrzymae coraz wit(ksze
go otwarcia na swiat zewnt(trzny. 

Rewolucja nie rozwillzafa problem6w, na ktore miafa bye Iekarstwem. 
Niekt6re z nich ulegry zamrozeniu, inne sit( spott(gowary, pojawiry sit( nowe. 

1(, W rad iu i tclcwi zj i wyj'ltkicm by/y marszc wojskowe i pid ni pobozno-rcwolueyjne; 
Chomcjni eofn'll ten zakaz w roku 1988 (fran Yearbook, s . 468). 
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Nie dokonafa sit( demokratyzacja ani sprawiedliwszy podziaf dobr, a tylko 
zmiana elit rz<tdz<tcych. Wfadza i pieni<tdze, z r<tk dawnego eSfablishmenlu 
zwi<tzanego z monarchi<t pahlawijsk'l, przeszfY w rt(ce pott(l.nej klasy dll
chownej i swieckich fllnkcjonarillszy nowego rel.imu - sfabo wyksztako
nych i niekompetentnych ludzi z awansu spofecznego. 

Powrot do korzeni i odwrot od materializmu do zapomnianych wartoSci 
dllChowych okazaf sit( fikcj<t. "Korzenie" okazaty sit( nieautentyczne, a "war
tosci" - barbarzynskie b<tdi czysto pozorne, przymusem egzekwowane przez 
panstwo, zresztq gfownie w sferze oznak zewnt(trznych. St<td podwojnn 
moralnose. Iranczycy na zewn<ttrz przestrzegaj<t skrupulatnie wszystkich 
oficjalnie wymaganych reguf "moralnych", ograniczajqcych sit( wlasciwie 
do szczegofow stroju i sposobOw zachowania w miejscach publicznych; 
w domu staraj<t sit( Zye normalnie. W OdCZllCiu wielu osob islam przez poli
tyczne nadul.ycie lllegf desakralizacji i utracif wiarygodnose, w zwi<tzku 
z czym stosunek do religii jest w dul.ej mierze oportunistyczny. Gesty rel i
gijne staty sit( oznak<t konfonnizmu, a pobol.nose zbiorowa - fonn<t manife
stowania lojalnosci wobec wladzy. 

Rewolucja miala potoZye kres pogoni za dobrami materialnymi, kierlljqC 
powszechne zainteresowanie ku celom wyl.szym. Jednak obecnie nasta
wienie na konsumpcjt( jest bodaj jeszcze wit(ksze nil. przed rewolllcj<t. Ta 
sfera prywatnosci, w odrOl.nieniu od dziafalnosci intelektllalnej, artystycz
nej czy spofecznej , nie poci<tga za sob<t politycznego ryzyka, a pozwala 
upodobnie sit( zewnt(trznie do reszty swiata i zaspokoie ambicje. 

Co dzis zostafo z iranskiego fllndamentalizmu? Przede wszystkim po
tt(l.ny aparat wfadzy duchownej, ktora nie ma zamiaru rezygnowae ze swo
jego monoPolu . Pozostaf wrogi stosunek do Ameryki i izolacja poli tyczna 
Iranu, hamuj<tca rozwoj gospodarki i normalne kontakty ze swiatem. Trwa 
jeszcze eksport niepopularnej w domu rewolucj i za granict( - do muzuhnan
skich krajow Afryki, Azji i bylego ZSRR - oraz poparcie dla terroryzmu 
muzuhnanskiego w r6Znych pllnktach swiata. Zostala purytanska obycza
jowose w l.yciu publicznym i rozlegly, chocial. coraz mniej gorl iwy aparat 
policyjny maj<tcy egzekwowae posfuszenstwo. Zostal porewolllcyjny wyz 
demograficzny, domagaj<tcy sit( nowoczesnej edukacji, miejsc pracy i miesz
kan; narastaj<tcy kryzys gospodarczy i coraz trudniejsze do nadrobienia 
op6Znienie cywil izacyjne. 

Spoleczenstwo Iranu, d<tzqc do normalnosci z podziwu godnq determi
nacj 'l, wymusza na wladzy coraz dalej id<tce koncesje. 

Na iranskim przykladzie mozna starae sit( odtworzye mentalny syndrom 
fundamentalistyczny, w pewnym sensie uniwersalny. Nie jest konieczne, 
by wszystkie czynniki wyst<trity naraz i w rownym nasileniu, lecz juz pewna 
ich ilose decyduje 0 zaistn ieniu zjawiska. Aby taki system powstal i znalazl 
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zwolennik6w, konieczne S'lspecyficzne wanmki historyczne i pewien szcze
g6lny typ mentalnosci, aktywnie Iub potencjalnie obecny w danym spofe
czenstwie oraz wsr6djego duchownych przyw6dc6w. W przypadku Iranu 
syndrom obejmuje: 

1) Uzycie powszechnie wyznawanej religii (islam szyicki) do cel6w po
Iitycznych. Stworzenie nowej ideologii z element6w goto\'I)'ch, przy wyko
rzystanill emocji i skojarzen wiqzanych powszechnie z tradycyjnym syste
mem waliosci, rytllafem, symbolikq; (szczeg6Inie nosne tematy: eschatolo
gia, martyrologia, wojna swi((ta). 

2) przekonanie 0 tym, ze doktryn(( przyjmuje si(( w jej najpierwotniejszej, 
nif'skazonej i niezmiennej fonnie; w rzeczywistosci - swobodna manipula
cja elementami, nadawanie im nowych, aktualnych interpretacji zgodnie 
z potrzebq chwili (por. instrumentalne traktowanie poj((cia "wojny swi((tej"). 

3) Przeswiadczenie, ze \'I)'znawana religia (ideologia) jest w cafosci toz
sama z prawdct objawionq, czyli usankcjonowana autorytetem boskim. 

4) Wiar((, ze system zawiera w sobie idealne rozwiqzania wszelkich pro
biem6w indywidualnych, spoiecznych i globalnych, zatem naleZy go wpro
wadzic w zycie powszechnie i we wszystkich szczegrnach; raj, kt6ry rna 
zapanowac na ziemi przez wprowadzenie systemu, posiada wzorce zarowno 
retrospektywne typll Zfotego Wieku (Dom Proroka, wsp6lnota pierwszych 
\'I)'znawc6w itp.),jak eschatologiczne (swiat po powt6mym przyjscill Ukry
tego Imama, wsp6Inota zbawionych). 

5) Przekonanie 0 koniecznosci narzucenia doktryny innym, takZe wbrew 
ich woli, do uzycia przymusu lub wyniszczenia fizycznego wfqcznie (represje 
wobec opomych, eksport rewoIllcji za granic«, terroryzm mi((dzynarodowy). 

6) Przekonanie 0 grzesznosci i niedoskonafosci natury Illdzkiej, kt6rej 
skutkom zapobiec moze tylko silna (obejmujqca wszystkie dziedziny Zycia) 
kontrola i dziaIalnosc represywna aparatu w!adzy. 

7) Hierarch iczny, patriarchalny model spoieczenstwa i rodziny, gdzie 
kategoriom pki , wiekll i statusu spoiecznego przypisane Sqsztywne, trady
cyjne role i sposoby zachowan. 

8) Zasad((, ze osoby Iub gremia szczeg61nie dobrze znajqce Doktryn(( 
(Prawu(( Objawion'l) z racji swej wiedzy i kwalifikacji moralnych powinny 
petnic rol(( przyw6dczq w spo1eczenstwie, z natury pozbawionym rozezna
nia i wymagajqcym przewodnictwa duchowego (welajatefaqih, kierowni
cza rola hierarchii duchownej). 

9) Utozsamienie narodu ze wsp6lnotq wiemych (innowierca nie nalezy 
do wsp6lnoty, najwyzej jest tolerowany; roznice w obr((bie wspolnoty 
etniczne, j((zykowe, regionalne - Sq ignorowane jako nierelewantne). 

10) Utozsamienie zasad moralnych i reguf wspoiZycia przyjmowanych 
przez doktryn(( reiigijnq z zasadami ustrojowymi i prawnymi obowiqzujqcy
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mi w panstwie (niestosowanie sit:; do nich powoduje sankcje kame, do kary 
smierci whl.cznie). 

11) Dualistyczny charakter i silne nacechowanie emocjonalne ideologii 
(ostre przeciwstawienie dobra i zla, swoich i obcych); postrzeganie rzeczywi
stosci spolecznej i politycznej w kategoriach walki moralnej; koniecznosc 
istnienia wroga i stalego zagrozenia z zewn<\.trz i od wewn<\.trz dla konsolidacji 
wsp61noty (demonizacja Ameryki, Izraela, Iraku, monarchii pahlawijskiej). 

12) Spiskow<l, teorit:; rzeczywistosci: nic nie dzieje sit:; tak sob ie, nie rna 
zjawisk przypadkowych. W sp61nota wiernych opl<l,tana jest przez sprzysit:;
zenie wrog6w, kt6rych wszelkie, pozomie nawet nie powi<\.zane dzialania s<l, 
potajemnie koordynowane i maj<l, na celu wyl<l,cznie jej zniszczenie. 

13) Ksenofobit:; i konformizm: strach i nienawisc do wszystkiego co inne, 
obce i nietypowe - inaczej mysl<\.cych, inaczej zachowujqcych sit:; i wygl<l,
daj<\.cych: cudzoziemca, innowiercy, ekscentryka, indywidualisty. Wrogosc 
do kultury zachodniej i gloryfikacja swojskosci. 

14) Selektywny stosunek do kultury wlasnej: pr6ba usunit:;cia z niej lub 
"islamizacji" tego, co nie rna zwi<\.zku z islamem; przerabianie historii w du
chu obowi<\.zuj<l,cej ideologii. 

15) Antyintelektualizm i antyinteligenckosc. Lctczenie wyksztalcenia z de
moralizacj<l., wiara w "czystosc mora In<l," prostego czlowieka. 

1G) Populizm i demagogit:; ekonomiczn<\.: motyw "sprawiedliwosci spo
lecznej", obietnicC\ "odebrania bogatym", wizja powszechnej szczt:;sliwosci, 
przekonanie 0 wyzszoSci moralnej ubogich ("islamjest religi<l, biedak6w"). 

17) Purytanizm: pr6ba wyeliminowania z Zycia wszelkich kontakt6w mit:;
dzy pkiami i form seksu innych niz te, kt6re S<l, dopuszczane drobiazgowy
mi przepisami religijnymi; ograniczenie rozrywki i zabawy, bezinteresownej 
estetyki i ekspresji artystycznej. 

18) Rytualizacjt:; zachowan zbiorowych; poslugiwanie sit:; zrytualizowa
nym i zideologizowanymjt:;zykiem (nowomow<l.), znakiem ikonograficznym 
i dZwit:;kowym 17; kult symboli i autorytet6w szeregowanych w hierarchicz
ne panteony; patos. Drug<l, stron<\. tego zjawiska jest brak poczucia humoru, 
bt:;d<l,cego form<l, dystansu intelektualnego i autoironii. 

19) Ideologie fundamental istyczne apeluj'l do prymitywnych uczuc i od
ruch6w ludzkich, takich jak potrzeba swit:;tosci i nienawisci r6wnoczesnie; 
poczucie krzywdy i cht:;c agresji; kompleks nizszosci i wyzszosci zarazem); 
maj'l tendencjt:; do pojawiania sit:; w sytuacjach prze1omowych, w oblicZll 
kryzys6w gospodarczych i politycznych, w okresach gwaHownych trans
fOlmacji i zachwiania tozsamosci kulturowej . 

J6ZEF STRZEBEL, oricl1talista, absolwcnl Uniwcrsylclu JagicllOilskicgo . 

17 A. Krasnowo lska , Uwagi 0 j,{zyku propagandy Repl/bliki MIIZIIllllwiskiej frail 1/, 

w: Nowo-mowa. MaleJ'iaiy z se:;ji Ilaukowej ... , Londyn 1985, s. 142-51. 
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DZIEJE ISLAMU W INDIACH 

Piotr Klodkowski 

1. Indie kojarz'l. sit( Europejezykowi z bajeeznym wizerunkiem bogae
twa maharadz6w, surowosei'l. nagieh aseet6w, mnogosei'l. bog6w hindu
skiego panteonu ezy wyrafinowan'l. kultur'l. buddyzmu. Prawie wszysey 
wskaz'l. ten subkontynent jako miejsee narodzin dw6eh wielkieh religii 
swiatowyeh - hinduizmu i buddyzmu, niewielujednak zdaje sobie sprawt(, 
jak bardzo kultura Indii zanurzonajest w tradyeji muzulmanskiej. Dzisiaj 
mniejszosc muzu1manska w Republiee lndii liezy 120 milion6w, oko1o 130 
milion6w wyznawe6w proroka zamieszkuje dzisiejszy Pakistan, ponad 100 
milion6w obywateli Bangladeszu wyznaje islam. Tak witte na terenie daw
nyeh wielkieh Indii zamieszkuje najwit(ksze na swieeie skupisko muzu1
man6w. L'l.eznie stanowi'l. oko1o jednej trzeeiej wszystkieh wyznawe6w 
proroka Muhammada. 

Pierwsze na szersz'l. skalt( kontakty eywilizaeji indyjskiej z islamem 1'1.
eZl! sit( z pr6b'l. podboj6w Sindu przez oddzialy Arab6w w VIII wieku. Pro
ees krzewienia isliJ.mu na ziemiaeh Indii by1 zjawiskiem dlugotrwa1ym, roz
ei'tgnit(tym na setki lat. Jak uwaza Jan Kieniewiez, eezur'l.jest tu rok 1206, 
"kiedy ksztahuje sit( w ea1ym tego slowa znaezeniu indyjskie pans two wy
znaweow islamu"l. Fakt zetknit(eia sit( zupelnie nowej, odmiennej tradyeji 
religijnej z kulturami hinduizmu i buddyzmu okaza1 sit( brzemienny w skut
kaeh dla kazdej ze stron. Buddyzm zosta1 prawie ea1kowieie wyrugowany 

IJ. Kicnicwicz, His/oria Intlii, Wroclaw 1980, s. 228. 
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z terenow Indii, stajqC Si(( religiq wyznawanq przez niewielkq gruP(( wier
nych (dzisiaj ok.l %). Hinduizm z jednej strony przybral form(( obronnq, nie 
zmieniajqc przez stulecia swojej sztywnej struktury spotecznej i obyczajow, 
co przyczynil0 si(( do zachowania tozsamosci kulturowej , ale takze do sci
slej izolacji wzgl((dem "nieczystych" muzu1rnanow. Z drugiej jednak strony 
stal sic< r6wniez zywq religiq mistyk6w sredniowiecznego ruchu bhakti opar
tq na miiosci Boga i czlowieka i zakladajqcq bardzo osobisty kontakt wier
nego ze swoim Panem. Niekt6rzy z nich, jak Kabir, kt6ry byl nominalnie 
111uzulmaninem, czy Guru Nanak, korzystali zar6wno z tradycji indyjskiej, 
jak i islamskiej. Sarno powstanie i uksztaltowanie sic< religii Sikh6w byto 
wynikiem pewnej syntezy nauk hinduizmu oraz islamu. 

Wsr6d samych muzulman6w stosunek do tradycji hinduistycznej byl 
dose zlozony. W pr'lypadku calych grup hindus6w (cechy bednarzy, szew
c6w, garbarzy) przechodzqcych, niekoniecznie dobrowolnie, na islam trudno 
m6wie 0 zerwaniu z dotychczasowym stylem zycia . Mimo wi((c przyjc<cia 
zewnc<trznych atrybut6w nowej religii wielu swiezo nawr6conych muzul
man6w zachowalo liczne zwyczaje hinduizmu, przekazujqc je z pokolenia 
na pokolenie. Niewykluczone, ze wlasnie ze srodowisk znajdujqcych si(( 
na pograniczu religijno-kulturowym rekrutowali sic< zwolennicy ruch6w 
bhakti (mistyk6w hinduizmu) czy sufi (mistycy muzulmanscy) czerpiqcy 
w r6wnym stopniu ze spuscizny dwoch wielkich tradycji. 

Innajeszcze grupa muzulman6w, do kt6rej zaliczylibysmy r6wniez nie
kt6rych przedstawicieli sufizmu, czerpala wiele ze wzorc6w rodzimej lite
ratury indyjskiej i zyczliwie odnosila si(( do przejaw6w religijnosci hindu
istycznej. N iemniej jednak zachowala wiernose naukom islamu, kt6ry uzna
wala za religic< panujqcq w panstwie. 

Naturalnie nigdy tez nie brakowalo muzulman6w, kt6rzy nie kryli swej 
wrogosci w stosunku do "niewiernych". Oni to w znacznym stopniu pr7y
czynili silt do usunic<cia z Indii buddyzmu oraz zniszczenia tysic<cy swiqiyn 
hinduistycznych. Chociaz niekt6rzy jurysci muzulmanscy gotowi byli uznae 
hindus6w za zimmi - ludzi Ksi((gi, to jednak ich opinie nie zawsze byly 
wiqzqce dla wszystkich wladc6w. Dla wyznawc6w hinduizmu symbolem 
zbytniej gorliwosci religijnej, odleglej od tradycyjnych idei tolerancji , byl 
Aurangzeb (zm. 1707) z dynastii Wielkich Mogolow. Oskarzano go 0 znisz
czenie setek hinduistycznych swiqtyn i takie kierowanie politykq panstwa, 
ze hindusi stali sic< przdladowanll wi((kszosciq. 

Zupdnie innq postaciq, tylez chwalonq przez hindus6w, co krytyko
wanq przez muzulmanow, byl bodaj najwi((kszy cesarz timurydzki - Ak
bar (Z111. 1605) z dynastii Wielkich Mogo16w panujqcej w lndiach od 1526 
roku do polowy XIX wieku. Zni6s1 on podatek - diizj~ - nakladany na 
"niewiemych" (co jednak nie musial0 oznaczae zr6wnania islamu z hindu
izmem) i wprowadzil dose osobliwy z muzuhnanskiego punktu widzenia 
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spos6b realizowania dialogu mi«dzy dwiema tradycjami. Akbar korzystal 
z nauk swego nauczyciela - Abu 'I-Fazla, kt6ry objasnial mu wszelkie za
gadnienia sufizmu. Sam Abu 'J-Fazl przedstawia swego wladc«jako ucie
lesnienie idei "Czlowieka Doskonalego", pelni'l.cego funkcj« "starszego" 
nie tylko w stosunku do czlonk6w zalozonego przez siebie bractwa, ale 
takze wszystkich poddanych. Owe bractwo mialo w zalozeniu realizacj« 
koncepcji tauhid-i-ilahi, afirmacji boskiej jednosci. W rzeczywistosci 
przedsi«wzi«cie to dalo pocz'l.tek nowej religii promowanej przez cesarza. 
Wbrew sugestiom prawnik6w muzulmanskich kazal zast'l,Pie kalendarz 
lunamy kalendarzem solamym uzywaj'l.c przy tym staroiranskich nazw 
miesi«cy. Stworzyl "dom modlitwy", gdzie obok muzulmanow glosili swe 
pogl'l.dy hindusi, a takze misjonarze chrzescijanscy. 

Chociaz sam pozostal niepismienny do konca zycia, kazal w swoim 
imieniu oglosie wyznanie wiary, ktorym sam mial si« kierowae. 

0, Boze, w kazdej swi[(tyni widzt( ludzi, ktorzy Cit( szukaj[(, 

J w kazdym jt(zyku, jaki slyszalem, ludzie Ci« wychwalaj'l.' 

Poszukuj'l. Cit( politcisci i muzulmanic. 

Kazda religia mowi: "Ty jcsteS jeden, nie ma rownego Tobie." 

W meczecie ludzie szepcz'l. swit(te slowa modlitwy, 

W kosciele chrzeScijanskim ludzie uderzaj~ w dzwony z milosci do 

Ciebie. 

Czasem odwiedzam chrzescijanski klasztor, a czasam i meczet. 

Ale w kazdej swi'ltyni szukam tylko Ciebie. 

Twoi wybrani nie maj~nic wspolnego ani z herezj'l, ani z ortodoksj'l, 

Bo zaden z nich nie znajduje sit( poza zaslon'!. Twej prawdy2 


Wszelkie sugestie teologiczne Akbara dotycz'l.ce mozliwosci utworzenia 
uniwersalnej religii spajaj'l.cej jego poddanych byly naturalnie uznawane za 
niezgodne z ortodoksyjnym islamem. MysJ, ze nauka muzulmanska moze bye 
zl'l.czona z filozofi'l. hinduizmu, byla nie do przyj«cia nawet przez dalekich od 
fanatyzmu zwolennik6w proroka Muharnmada. Chociai: "uniwersalna religia", 
kt6r'l. Wielki Mogol probowal stworzye, nie przetrwala jego smierci, to sarna 
atmosfera otwartosci na odmienne tradycje religijne pozostala cech'l. szcze
g61n'l.jego nast«pCOW - cesarzy Dzahangira i Szachdzahana. 

Miano duchowego nast«pcy Akbara przyznano ksi«ciu Dara Szikoho
wi (zm. 1659) - synowi Szachdzahana. Byl on czlonkiem wspolnoty sufic
kiej Kadarija zalozonej w XII wieku, do ktorej wprowadzil go po dose 
niezwyklej inicjacji Mijan-mir.3 Darajest autorem zywotow swi«tych mu
zulmanskich, podr«cznika poswi«conego bractwu Kadarija oraz dziela, 

2 przeklad T Gerlacha, w: 1. B. Chclhimallam, Nurty my,'/i Indyjsklej, Warszawa 1974 . 
3 Por. W. Hansen, Pawl Troll - Drallla! Inilli Wielkich MagalolV, ttum. 1. Schwakopf, 

Warszawa 1980, s.145. 
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ktore mialo przyniesc mu oskarzenie 0 herezjt( i me;czenskq smierc - Zmie
szanie si~ dwoch oceanow. Byl takZe tlumaczem niektorych swit(tych tek
stow hinduizmu, w tym Bhagawadgity, na je;zyk perski. Jego zaintereso
wanie mistyk'l. nie ograniczalo sit( jedynie do islamu, lecz obejmowalo 
wedantt( i jogt(. Swoje doswiadczenia mistyczne Dara mial zwyczaj spisy
wac i interpretowac w sposob, ktory nie mogl odpowiadac ortodoksyjnym 
muzulmanom. Jego odczytanie "ukrytego sensu" kilku wersetow z sury LVI 
Koranu bylo calkowicie sprzeczne z dotychczasowym rozumieniem tek
stu. Chodzi tU,jak sit( tradycyjnie interpretuje, 0 nawiqzanie do niebieskie
go pierwowzoru Koranu, Matki Ksit(gi istniejqcej u Boga. 

A to, zaprawdC(, jest wielka przysiC(ga 
- iebyscie tylko mogli wiedziec ' 
Zaprawdf(, to jest Koran szlachetnyl 
Zawarty w KsiC(dze ukrytejl 
Dotykaj<'l go tylko oczyszczeni 4 

Dara jednakZe sugerowal, ze tekst wspomina 0 pismach ezoterycznych 
hinduizmu. Tak wit(c slowa Koranu mialy bye bodZcem do podjl(cia stu
diow nad sanskrytem i calq spusciznq filozoficznq starozytnych lndii. Zmie
szanie si~ dwoch oceanow Dary stanowi probe;, po blisko 10 latach stu
diow, polqczenia pierwiastkow mistycznych islamu i hinduizmu. Jest to, 
jak powiada Waldemar Hansen, dzielo z dziedziny religioznawstwa po
rownawczego pragnqce znalezc podstawl( dialogu dla obydwoch tradycji 
religijnych 5 Sarna tematyka dziela, niezaleznie nawet od koncowych wnio
skow, a takZe przyjt(cie przez Dart( imienia ,,Prabhu" (sanskr. Pan, Wlad
ca), co sugerowalo bliski zwiqzek z hinduizmem, musialo spowodowac 
gwaltownq reakcjt( na dworze cesarskim. Dara zostal oskanony 0 herezJe; 
i stracony, w czym glownq rolt( odegral jego brat - wspomniany juz cesarz 
Aurangzeb. 

Koncepcje Dary Szikoha mogly mu przysporzyc zwolennikow wsrod 
wyznawcow hinduizmu, ktorzy przyjmujqc niektore idee sufickie, odrzu
cali zarazem rygoryzm prawa islamskiego. W Santiniketan, osrodku zalo
zonym przez Rabindranatha Tagore, opracowano specjalnq monografit( po
swit(conq ksit(ciu, uznajqc go zajednego z najwit(kszych mistykow,jakich 
mialy wydac Indie. 

Z okresem panowania dynastii Wielkich Mogolow zwiqzanajest row
niez postac Ahmada Sirhindiego (zm.1624). Byl on, wedlug slow badacza 
isJamu J. Baldicka,jednym z najbardziej oryginalnych i kontrowersyjnych 
sufich owego czasu.6 Pocz'l.tkowo wspolpracowal z wspomnianymjuz wcze

4 Koran, trurn. 1. Bielawski, Warszawa 1986, s. 647, wersety 76-79. 

5 W. Hansen, op.cit., s. 150. 

6 J. Baldiek, Mystical Islam. An Introductioll to Sufism, London 1989, s. 120-12 I. 
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sniej Abu 'I-Fazlem, pomiej zosta1 cz10nkiem sufickiego brach-va Nakszban
di znanego ze swego rygoryzmu (zabrania1o m.in. tanca i sluchania muzy
ki). Sirhindi jest autorem dose oryginalnej koncepcji zwi'izanej z tysi'icle
ciem smierci proroka Muhammada (Jiczonej w latach wed1ug kalendarza 
lunarnego). Naucza1, ze powyzej "Rzeczywistosci Muhammada" (haqi
qat-i-Muhammadija), uwazanej do tej pory przez sufich za najwyzsz'i spo
srod wszystkich Rzeczywistosci ponizej samego Boga, istnieje .•Rzeczy
wistose Koraniczna", ponad ni'i zas "Rzeczywistose Ka'aby". Tysi'tc lat 
po smierci proroka islamu "Rzeczywistose Muhammada" wznosi si~ po
nad "Rzeczywistose Ka 'aby" przyswajaj'ic sobie now'i nazw~ - "Rzeczy
wistose Ahmada". Imi~ "Ahmad" jest alternatywn'i wersj'i imienia "Mu
hammad", ktore nosi1 prorok, a zarazem imieniem samego Sirhindiego. 
Nie byl to naturalnie czysty zbieg okolicznosci, jako ze Ahmad Sirhindi 
twierdzil, ze w1asnie w tysi'ic lat po smierci proroka islam potrzebuje .,od
nowiciela" - mudiaddid. Tym odnowicielem mial bye on sam. Twierdzil 
rowniez, ze jest uczniem Boga nie potrzebuj'icym posrednikow na drodze 
ku Niemu. W jego teorii mistyk zst~puje po ostatnim etapie duchowej pod
rozy do swiata widzialnego, gdzie odgrywa rol~ podobn'i do roli proroka. 
Oczywiscie nie jest on jemu rowny, ale, jak sugerowal Sirhindi, pod pew
nymi wzgl~dami moze go nawet przewyzszae, jak rna to miejsce w przy
padku m~czennikow za wiar~. Ow "odnowiciel" cieszy si~ specjalnymi 
wzgl~dami Boga, jako ze potrafi, dzi~ki bezposredniemu z Nim kontakto
wi, przekazae swoim potencjalnym uczniom Jego slowa. To on sam jest 
pewnego rodzaju posrednikiem mi~dzy Bogiem a wyznawcami, odpowie
dzialnym za ci&gle "odswiezanie" doktryny islamu. 

Sirhindi jest tel. autorem "korekty" teorii wahdat al-wudiud. "jed no
sci istnienia" Ibn' Arabiego. Trudno obecnie sh-vierdzie, czy powodem tego 
by10 niedok1adne rozumienie owej teorii, czy tel. raczej ch~e wyelimino
wania z niej pierwiastkow panteistycznych, czy moze odrzucenie interpre
tacji monistycznej, jaka miala cechowae relacj~ mi~dzy Bogiem a czlo
wiekiem w "jednosci istnienia". Sirhindi uznal, ze zamiast nazwy wahdat 
al-wudiud lepiej uzye terminu wahdat al-szlIhud. jednose kontemplacji 
lub swiadectwa . R6Znica w obydwu podejsciach jest zasadnicza. Mistyk 
w swoim doswiadczeniu nie jest juz oslepiony swiatlem slonca, jak powia
da Sirhindi, nie widz'ic jednoczeSnie blasku gwiazd. Innymi slowy, zaczy
na dostrzegae z pe1n'i swiadomosci'i istnienie innych by tow, ktore choe 
odlegle od Bytu Najwyzszego, to jednak zachowuj'i realnose. W przypad
ku wizji wahdat al-wudiud mogJibysmy wnioskowae, id'ic za mysl'i Sir
hindiego, ze mistycy popelniali pomy1k~ epistemologiczn'izaslepieni nie
zwyklq ekstaz'i. Skutkiem tego formu1owali pogl'id metafizyczny, ktory 
by1 skazony powaznym bl~dem - mianowicie uznaniem Boga za jedynie 
istniej'ic'iRzeczywistose. "Jed nose kontemplacji" S irhindiego ustanawia
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laby ponownie bariert( mi((dzy doswiadczajqcym a Doswiadczanym, zas 
samo pojt(cie "jednosci" odnosiloby si(( tylko do aktu, w ktorym mistyk 
subiektywnie odczuwa brak r62:nicy mit(dzy sobq a Bogiem. 

Prawdopodobnie jednak z takq interpretacjq doktryny wahdat al-wu
diud, jakq przedstawil Sirhindi, mogloby nie zgodzic sit( wielu sufich. Nie 
chodzi tu bowiem 0 bezwzglt(dnq negacj(( bytu czlowieka, sugerowaliby, 
ale 0 stwierdzenie, ze terrnin "istnienie" w peini przyslugiwac powinien 
tylko Bogu. W przeciwnym wypadku mielibysmy do czynienia z ideq po
liteizmu - szirk, co naturalnie jest calkowicie sprzeczne z islamem. 

Niewykluczone jednak, ze Sirhindi pragnql usunqc wszelkie wqtpliwo
sci zwiqzane z doktrynq Ibn'Arabiego, glownie zas te, ktore przypisywaly 
sufim szerzenie monizmu. Wahdat al-szuhud byloby wit(c odpowiedziq na 
zarzuty dotyczqce kwestii interpretacji doswiadczenia mistycznego. 

Mimo ze sam Sirhindi uwazal przesladowania hindusow za wskazane 
i nie uznawal waznosci zadnej religii z wyjqtkiem islamu, to jednak jego 
pomysly filozoficzne nie zawsze byly uznawane przez muzulmanOw. Do
tyczylo to glownie jego nauki 0 "przyjaciolach Boga", ktora mogla byc 
rozumiana jako zagrazaJ'lca fundamentom pozycji proroka Muhammada. 
W XVII stuleciu jego poglqdy zostaly ofiejalnie pott(pione i zabroniono 
gloszenia ich na terenie eesarstwa. W XX wieku uznano go, mimo wcze
sniejszyeh zastrzezet'!, za prawowiernego muzulmanina. 

2. ledna z najciekawszych prob propagowania mistyki muzulmanskiej 
w Indiach zostala podjt(ta przt:L: poetow poslugujqcyeh si(( swoistym szy
frem. W poemataeh milosnych, ktorych byli autorami, wyst((powaly posta
cie symbolizujqce okreslone przymioty, stany mistyczne, doznania, jak row
niez przedstawiajqce pelnq cierni drogt( czlowieka ku Bogu. Owe poematy 
zawieraly wit(e dwie warstwy tekstu, z ktoryeh jedna jest na pozor zwy
czajnym opisem uczucia mi((dzy kochankami, a druga zlozonym przedsta
wieniem nauki sufickiej, ktorej nie 1110zna jednak prawidlowo zinterpreto
wac bez bardzo szczeg610wych wyjasnien. 

Najbardziej cenionym ze wszystkieh poematow sufiekieh jest do dzis 
w Indiach Padumawati autorstwa Malika Muhammada Dzajasiego 
(zm.1542) okreslanego jako poeta-mistyk (rahasyaVlidikavi). 

Dzajasi przedstawia samego siebie jako postac wyjqtkowo odrazajq
<:'1, pozbawionq jednego oka.7 Trudno stwierdzic z ealq pewnosciq, ezy 
jest to opis rzeezywisty, czy raezeJ ehodzi tu wskazowk(( dla czytelnika 
porownujqcego pi((kno milosci doskonalyeh koehankow z niezbyt eieka
Wq aparycjq autora. Zamierzony kontrast wskazywalby na powinnosc sku
pienia sit( na milosci duehowej i odrzucenie aspektu cielesnego. 

7 Varma Ram Kumar, Hilldi Sahilya ka Alocllaalmak llihas, Ulahabad 1992, s. 69. 
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Padumawati czt(sciowo nawiqzuje do rzeczywistego wydarzenia z hi
storii podboju muzulmanskiego w lndiach, mianowicie oblt(zenia twier
dzy Cittor w 1303 roku, bt(dqcej we wladaniu ksit(cia Ratansena, przez 
sultana Ala ud Dina. Wit(kszose postaci jest jednak fikcyjna 8 

Trese poematu nie r6zni sit( w zarysach od innych utwor6w znanyeh 
juz wczesniej. Tak wit(c ksi4.zt( Ratansen dowiaduje sit( od papugi 0 pit(k
nosci ksit(zniezki Padllmawati. Zakochllje sit(, bt(dqc jednal< ~wi adom, ze 
dla zdobycia oblllbienicy zmuszony jest zlozye ofiart(. W prLcbran iu Jogi
na udaje sit( w podr6z. Po lieznyeh przygodaeh zdobywa Padumawati i wra
ea do Cittoru, gdzie ezeka na nieh jego pierwsza malzonka - Nagamati. 
Seena radosei przeplata sit( ze seenq zazdrosei, jako ze Nagamati odezuwa 
obeenose innej kobiety jako afront. W mit(dzyezasie 0 pit(knosei Paduma
wati dowiaduje sit( sultan Ala ud Din z Delhi. Po dlugim oblt(zeniu zdoby
wa podstt(pem twierdzt( Ratansena. Ten jednak dzit(ki pomoey przyjaci61 
ueieka, ale po pewnym ezasie ginie w wa1ce. Obydwie kobiety - Paduma
wati i Nagamati popelniajq rytualne samob6jstwo -sati. 

Cala opowiese jest symbolicznym przedstawieniem nauki sufickiej. 
Tak wit(c f0l1 Simhala, zamieszkany przez Padumawati, jest w rzeczywi
stosci ciatem, kt6re nalezy ujarzmie, jesli pragnie sit( zdobye boskq mi
lose. Milose z kolei to dlugie pielgrzymowanie, w czasie kt6rego niezbt(d
ne Sq ofiary i cierpienie, oczyszczajqce czlowieka poprzez j ego "smiere" 
w Bogu (Muhammad wspomina 0 ukrzyzowanym mistykll al-Halladzu, 
kt6rego cierpienie w imit( Prawdy jest wzorem dla sufiego). Sposr6d g16w
nych bohater6w lItworu Ratansenjest symbolem dllszy llldzkiej, Padllma
wati - rozumu (albo czystego intelektll), papuga - guru, Ala ud Din - ilu
zji, zla i okrucienstwa, wystt(pny pandit Raghawa - szatana. Rozstanie 
mit(dzy kochankami - wirah - uwazane jest za symbol rozlqki duszy ludz
kiej z Bogiem. Cierpienie, kt6re zawsze mu towarzyszy, opisywane jest 
jako cierpienie kochank6w dqzqcych za wszelkq cent( do zespolenia. Roz
stanie i polqczony z nim b61 Sq interpretowane jako znak dla czlowieka, 
kt6ry dzit(ki temu jest w stanie lepiej zrozumiee Boga i lego milose ku 
Niemu. 

Tradycja przypisuje Muhammadowi Malikowi slowa, ze obyczaj piel
grzymki i postu w hinduizmie (tirth-vrat) jest mu r6wnie bliski jak modli
twa i post w islamie (namaz-roza). Ze sformulowan Dzajasiego trudno jed
nak wyciqgqe wniosek, ze sufizm i hinduizm Sq dla niego dwiema stronami 
tego samego medalu . lego znajomose doktryn hinduistycznyeh, w tym fi
lozofii wedanty, spowodowa1a, ze nie traktowal wyznawc6w Wiszl1u i Si
wy jako politeist6w, kt6rych nalezy z pelnq gorliwosciq zwalczae. Nie-

R Por. R.S. McGregor R. S., Hindi Literatll,.e/i'olll ils Beginnings 10 the Nineteenth Cen
ItllY, Wicsbadcn 1984, s. 69, por. T. Rlilkowska, ZalYs hislo,.ii literalury hindi, Warszawa 
1992, s. 59-69. 
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mniej jednak wielka tolerancja nie oznacza!a wybiorczego rozumienia 
obydw6ch tradycji, co mia!o miejsce wsr6d niekt6rych zwolennik6w bhakti. 
Moina jedynie zaloiye, ie odwolanie sit( do indyjskiego kanonu literac
kiego by!o niczym innymjak tylko uznaniem wielkosci tradycji kraju, kto
ry zamieszkiwa!. 

3. Po smierci cesarza Aurangzeba dni swietnosci cywilizacji muzu!
manskiej w Indiach by!y jui polic2One. Formalnie Timurydzi, czyli dyna
stia Wielkich Mogo!6w, sprawowali wladzt( do 1857 roku, ale rzeczywi
stymi panami wielkich Indii zostali Anglicy. W drugiej po!owie XIX wie
ku muzulmanie stali sit( faktycznie obywatelami trzeciej kategorii, po Eu
ropejczykach i hindusach. Nie mogli sprawowae gl6wnych urzt(d6w w pan
stwie, odrzucali tei moiliwose ksztalcenia sit( w instytutach zak!adanych 
przez Anglik6w. Probowali jednak temu zaradzie tworzqc swojq w!asnq 
siee szkolnictwa. W 1875 roku powstaje Aligarh Muhammedan Anglo
Oriental College zwiqzany z nazwiskiem ayeda Ahmada Chana, kt6ry 20

stal wiele lat pMniej uznany za ojca muzu!manskiego odrodzenia intelek
tllalnego. Na poczqtku XX wieku zosta!a utwor2Ona Liga MUZlllmanska, 
kt6ra od tego czasu, praktycznie do dzis dnia, stala sit( g!ownq si!q poli
tycznq reprezentujqC'l. swiat islamll na terenie subkontynentu. 

W czasach wspomnien dni chwaly splecionych z narastajqcym upoko
rzeniem iyl cz!owiek, kt6rego tw6rczose poetycka i filozoficzna miala na 
dziesiqtki lat odmienie ksztaH subkontynentu i wp!ynqC na dzia!alnose mu
zu!manow w wielu zakqtkach swiata. Sir Muhammad Allama Iqbal (1878
1938) egzystowal na styku trzech kultur: muzu!manskiej, hinduistycznej 
oraz europejskiej. Jako wyznawca islamu stawia! na pierwszym miejscu 
Koran jako g!6wne ir6d!0 objawienia i podstawt( swej filozofii. Jego inte
lektualna tw6rclOse to, jak sam twierdzil, odpowiednie interpretowanie 
Ksit(gi i chociai nie wszyscy byli w tym zgodni, Iqbal uznawa! sit( za filo
lOfa, kt6ry scisle nawiqzuje do ortodoksji muzu!manskiej. Obok Koranu 
sit(ga! do tradycji mistyki muzu!manskiej, pr6bujqc uznae mistykt( za nor
maIne zr6d!0 ludzkiej wiedzy 0 Rzeczywistosci. Ojczyznq duchowq by!a 
dla niego Persja, stqd tei decyzja 0 uzyciu jt(zyka perskiego w swoich utwo
rach czy tema! jego pracy doktorskiej Rozw6j metafizyki w Persji. 

Mimo nieeht(ei do hinduizmu jako calosei Iqbal nie ukrywa! swych 
sympatii do poszezeg61nyeh jego przedstawieieli. Swami Wiwekananda 
ezy Swami Dajananda wywarli pewien wp!yw na jego tworezose. Z kolei 
studia w Niemezeeh i Anglii umoiliwily Jqbalowi zapoznanie sit( z litera
turq ezy filozofi q Starego Kontynentu. Pobyt w Europie to rowniez przy
ezyna lieznyeh frustraeji i konflikt6w duehowyeh, kt6re zaowoeowa!y no
wymi teoriami polityeznymi i osobliwq poezjq "zaangaiowanq". 

68 



o 80GU. MISTYCE I DOSKONAl YM PANSTWIE 

Pl1nktem wyjscia jego tworczosci byio rozl1mienie islaml1, ktory w j e
go mniemaniu rrezentowal sit( wowczas jako "religia roslin, kamieni i mUf
low". Sam podj'll si(( trudu, by zrnienie ten stan rzeczy. Duzo poiniej oka
zafO si((, ze zostal l1znany przez wielu Europejczykow za duchowy pomost 
fqCZqCY Wschod z Zachodem. 

Allama Iqbal opisywal islam jako cywilizacj~ stojqc 'lna zlych funda
men tach filozoficznych. Biernose, wszechogarniaj'lca apatia uzewn~trz
niajqca si(( w tradycji gestow i slow, ktore coraz rzadziej odnosily si(( do 
transcendentnej rzeczywistosci, brak mysli ozywezej mogC[cej przemoue
lowae sposob religijnego myslenia - to diagnoza poety i tilozofa, b«dC[ea 
zarazem usprawiedliwieniem dJa przedstawianych metod nowel interpre
tacji odwiecznych prawd. Jqbal obserwowal skutki biernosci muzu!ma
now w owczesnym swiecie, Islam dawno juz stracil swoj'l moc poJitYCZll'l, 
Imperium ottomahskie przestalo istniee, maNc przed sobq przyszlose wy
tyczonQ przez AtatLlrka , wrogo nastawionego wobee tradycji muzuiman
skiej, Wi~kszose hajow islamskich znajdowalo sit( pod pol itycznq kurate
I'l pallstw europeJskich, zas w samycb lndiach zwolennicy proroka uZlla
wali siebie za grup~ ludnosci wysoce uposledzo ll q pod wzglt(dem zamoz
Ilosci i wyksztalcenia. Dawne osia,gnit(cia cywilizacj i isJamu zostaly prze
stoni~te sukcesami Europejczykow, a sarni muzulmanie przestali juz bye 
partnerami chrzesci,i allskiego Zaehodu, stajqc sit( alba biernymi widzami, 
albo, w najJepszym wypadku, wykonawcami politycznych planow powsta
lyeh \V stolicach El1ropy, Wydawalo sit( wowczas, ze islam stan ie si(( sym
bolem niemocy milionow Illdzi pogrctzonych w jakims reJigijnym letargll, 
Iqbal, jak sam sqdzit, znalazf wlaseiw'l. przyczynt( takiego stanu rzeczy, 
W sporze z tradyeyjnie pOJmowanym islamem nigdy nie odrzucal zasad
niczych nallk Koranu, staral si(( raezej usunqe filo zoficzne fundamenty in
terpretacj i prawd rei igijnych, na ktoryeh od stuleci opierafa si(( muzuhnah
ska egzegeza, Kluczem byi tu problem jaini, Iqbal zdawill sobie spraw~ 
z wplywll buddyzmu czy hindllizmu na islam, choeiaz nie stara! sit( blizej 
analizowae tego proceSll, Islam, zwlaszeza w Indiaeh, mogl wiele czerpae 
z tradyeji mistyeznej b~dC[cej znakiemrozpoznawczym wielll nurtow hin
duistyeznych, Wlasnie kwestia najgl((bszej jazn i kazdej istoty stworzonej 
byla centrum, wokol ktorego obracaly si(( liczne debaty na przestrzeni ty
sit'(ey lat. W swej przedl110wie do dziela Asrar-e-Klwdl tak pisze: "filozo
ficzne ludy Wschodu S'l sklonne do wyeiqgania wniosku , ze jaz6jest pew
n4. i luzjq stworzon'l przez wyobrazni((, zbawienie zas polega na uwolnie
niu si(( z .Iej wi~zow, Z drugiej strony zas praktyczny zmysl ludzi Zachodu 
doprowaclzil ich clo wl1ioskow, ktore zgodne byly z iell naturq,"') Tak wi~c 
upadek Wschodu by! wynikiem zastosowania w zyeiu tycb filozofii, ktore 

o M, A, Iqbal. AsnJr-c-Klwdr, Lahore 1956, [7orcword, s, I, 
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jazl; p'oddaly calkowitej negacji. Iqbal przedstawia tu przyklad hinduski ch 
m~drc6w twierdz'lcych, ze Jain zdeterminowana jest przez dziaJ:anie, tak 
wi<;c moze istniee tylko jedyna droga, by si<; od niej uwolnie, mianowicie 
zerwac z wszelk q aktywnosci,l. zyciow'l.. 

Zastosowaniem tego modeJu interpretacji miata bye filozofia pante
istyczna Ibn' Arabiego, ktora zabarw ila nauki islamu. Cate zJ:o biernosci 
i kwietyzmu pochodzilo z akceptacji element6w panteizl1lu. Powstal fal
szywy obraz cziowieka i Boga, a to z kolei doprowadziio do cywilizacyj
nego bezruchu swiat muzull1laIiski. Iqbal dorzucal jeszcze oskarzenia prze
ciw szkole Ghazalego uznaj'l.cej .I azn za prost'l., niepodzieinqi nieruchol1lq 
sllbstancj<; duszy. Wnioskiem bylo opracowanie na nowo caJ:ej koncepcJi 
jazni, usuni<;cie wsze lki ch element6w panteizmll w przekazie religijnym 
i powstrzymanie w ten spos6b upadku islamu. Filozoficzne lekarstwo przy
gotowane przez Iqbala musialo spotkac si<; z krytyk'l. tradycjonalist6w, ktora 
jednak nie okazab si<; trwalsza od dzid filozofa. Bezposrednim skutkiem 
zastosowan ia owego lekarstwa byio, co nie powinno dziwic, powstanie 
nowego panstwa islamskiego, jak r6wniez nasycenie milion6w mllzulma
n6w dllchem aktywnosci gospodarczej, edukacyjnej i-last bulnot leasl
militarnej , kt6ra miab bye najbardzieJ odczuwana w drllgiej polowie XX 
wiekll. 

4. Czym wi~c jest sama Jain, w jaki spos6b istnieje, co jest jej istot'l.')IO 
"Ta jasna iskierka swiadomosci - pisze Iqbal- kt6ra oswietla wszelkie ludz
kie poz'ltiania, uczucia lub idee, nie jest w zadnym wypadkll jak,!s zjaw'l., 
i1uzj,! czy zicm, .iak dawniej S'1dZOnO, ale zyw'l. zasadq wszechswiata, pod
staw'1. wszelkiego 11Idzkiego wysilku i triumfu."11 Kazde wi~c drgnienie, puis 
mysli, obecny czy zanikajqcy, stanowi niepodzjeln'ljednostk~, kt0ra roz])o
znaje to, co Jest dane. Przyswajanie przernijajqcego impllIsli przez obecny 
irnpul s, tego zas z ko lei przez jego nast<;pc~jest wlasnie samqjainiq. 

Wolnose jazni jest darem Ostatecznej Jazni, powiada Iqbal, kt6ra stwa
rzaj'lcjazlljednostkowq ograniczyla wlasnq WolnqWol<; i otworzyJ:a przed 
ni q rnozliwosc swobodnego, nieskr~powanego dzialania. Konsekwencjq 
takiej koncepcji jazni jest "skazanie" jej na tworcze dziaJ:anie, poprzez 
kt6re mo ze realizowac sam'l. siebie. Jest to jakby powt6rny akt stworzenia, 
a moze raczej nieLlstannego stwarzania,jako ze Jain sarna decyduJe 0 sweJ 
pot~dze i wolnosci. Odrzllcenie szansy samotworzenia jest wobec tego po
gr'l.zenielll si<; w otchlani samozniszczenia. Jazll stoi wi<;c wobec jasnego 
wyboru - dzialac, a przez to istniec, albo skazae si<; na nicosc wskutek 
bezruchu. 

10 Jqb8J IV swoich wyk Jadach fiJozoficznych uiywallerminu zj,zyka angie lskiego ..,elf'. 
w poezji nalomias( slosolVal wyraz perski, zllany rowniei w j,zyku urdu j8ko ..I<1111di" 

II M. A. Iqbal, The Reums/melioll of Religiolls Thollgh/ ill I\'/alll, Lahore 1989, s. 78. 
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Ze swojq interpretacjq kwestii jazni Iqbal podejmuje spor z sllfizmem. 
Sufizm zostal z oporami wlqczony w muzulmanski krwiobieg religijny,jed
nak nigdy nie brakowalo teologow gloszqcych, ii w iaden sposob nie moina 
pogodzic jego nauk z prawdami objawionymi przez Koran. W IX wieku 
w mistyce muzulmanskiej znane byly trzy teorie zjednoczenia z Absolu
tern. Unit; mistycznq pojmowano bqdz jako "polqczenie" zwane il/isa/tub 
wisal, wykluczajqce idee toisamoSci duszy i Boga, bqdz ittihad - utoisa
mien ie, co oznaczalo synonim poprzedniego lub tei zjednoczenie wyply
wajqce z samej natury, i wreszcie hulul- niezamieszkanie, czyii fakt za
mieszkiwania Ducha Boiego, bez zaklocania natury, w oczyszczonej du
szy mistyka. 12 

Iqbal, nawiqzujqcy do spuscizny mistykow-sufich, nie mogl zaakcep
to wac koncepcji unii mistycznej, gdzie jednostkowa jazn wymazuje SWq 
wlasnq toisamosc poprzez wchlonit;cie jej przez Jazn Nieskonczonq. Unio 
mystica,jak sugeruje, to milosny uscisk Nieskonczonego z tym, co ograni
czone. Mowiqc slowami sufich, powiedzieiibysmy, ie ukochany jest swia
domy milosci do Ukochanej i podczas doswiadczenia mistycznego nie staje 
sit; Tym, kogo kocha. A wit;c ittisa/, a nie ittihad bqdz hulu/. 

Swoje koncepcje filozoficzne ilustruje Iqbal poezjq, ktora z natury jed
nak nie rosci sobie pretensji do scislego wyjasniania problem6w. Wit;cej 
tu emocji anizeli chlodnego intelektu. Co wit;cej, niekt6re utwory pozor
nie bliskie Sq naukom buddyzmu czy hinduizmu, jak chcqjedni, lub tei po 
pro stu sit;gajq do ezoterycznego jqdra sufizmll, jak pr6blljq wyjasniac inni. 
Do tego dochodzijeszcze niebagatelna sprawaj((zyka. Iqbal w znakomitej 
wit;kszosci tworzyl traktaty filozoficzne czy eseje polityczne w j«zyku an
gielskim, poetq byl wylqcznie w perskim i urdu. 

Zaleznosc od losu czy tel od nakazow Boga? 
Odpowiedz nie jest trudna dla czlowieka mqdrego 
W jednej chwili po stokroc zmienia siC'( los 
Wyznawca Jego raz smutny to znow radosny 
Los dzieriy w obj((ciach rosliny i skaly 
Wierncgo konicc zlqczon jest z nakazem Boga 

Nakazy Saga (Ahkam-e-Illahi) 

To calkicm moz!iwe, i.e to, co ty uwa zasz za wiosn(( 
W oczach innych Jest czasem jesieni 
Bo lancuch wydarzen w kazdej chwili nabiera inneJ barwy 

12 Por. M. Eliadc , His/OI'ia wierzell i idei religijllych, t. 3, Warszawa 1995, s . 89. Hu/u/ 
ttumaczy si" tabc jako "wciclcnic, przcnikanic, wcjscic w kogos" . 
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W({droweze na drodze mysli, nie troszez si({ 0 zysk i strat~ 
Bye moze to, co bierzesz za bliskie ci niebiosa 
Jest ziemi'l zupclnie innego swiata 

Ziemia i Niebo (Zalliin-o-Asman) 

Nie moze mnie przerazic ogrom ciemnosci 
Bo mOJa natura jest jasna i ezysta 
Ty, podr6zniku nocy, sam zostan swym swiatlem 
Z plamy swej duszy uczyn noc peln'l blasku" 

Misja gwiazdy (Silm'!? ka Paigham) 

Czlowiek w filozofii i poezji Iqbala jest istot'l wolnit, nie uwi((zion'l 
we wszechmocy Boga. Ale wolnose jest mu dana dzi((ki wolnosci samego 
Boga, kt6ry ogranicza sw'l moc, by dae czlowiekowi szans(( na si((gni((cie 
po niesmiertelnose. N iesmiertelnose, paradoksalnie, jezeli wezmiemy pod 
uwag(( nauczanie niekt6rych szk61 muzulm311skich, jest wlasnie nagrod'l 
dla czlowieka wolnego, kt6ry wykorzystal SW'l wolnose, aby stae si(( kims 
autentycznym i niepowtarzalnym. Autentyzm wyraza si(( ~' czynie, kt6ry 
z kolei sprawia, ze czlowiek staje si(( kandydatem do zycia wiecznego, co 
u Iqbala nalezy rozumiee jak najbardziej doslownie. 

5. Idee filozoficzne Iqbala znalazly swoje przelozenie r6wniez w kon
cepcjach i dzialalnosci politycznej. Znaczna cz((se jego tw6rczosci byla z za
lozenia przeznaczona do realizacji przez polityk6w pragn'lcych odmienie 
obIicze XX-wiecznego islamu. Chociaz wi((c kwestie epistemologiczne czy 
problematyka dotycz'lca mistyki moglyby bye jedynie rozwazane w salkach 
seminaryJnych w niewielkim kr((gu wtajemniczonych, to juz sugestie doty
cZ'lce jazni mialy wyrazne odniesienie do sfery poIitycznej. Niedlugi flirt 
z nacjonalizmem, kt6ry mial umozliwie zblizenie wszystkich Indus6w nie
zaleznie od wyznania, skonczyl si(( wraz ze studiami w Europie. Z kolei 
wydarzenia zwi'lzane z 1 wojn'lswiatow'l, a wi((c powolny rozklad imperium 
ottomal1skiego i wybuch rewolucji bolszewickiej, mialy okrdlie nowy ho
ryzont w3110sci. Od tego czasu idee nacjonalistyczne mialy bye wedlug Iqbala 
"odrazaj'lC'l. sil'l niszcz'lc'l. kazd'l. cywilizacj((". Najlepszym antidotum anty
nacjonalistycznym stal si(( wobec tego socjalizm. Wydawal si(( ucielesnie
niem filozoficznego systemu mocy i czynu. Zdawal si(( takZe bliski idei isla
mu, gdzie koncepcja r6wnosci wszystkich wiemych byla obecna od samego 
pocz'ltku. W swym liscie do Quaid-i-Azama (Mohammed a Ali Dzinnaha, 
pierwszego Generalnego Cubematora Pakistanu) Iqbal pisal: "Jezeli hindu
izm zaakceptuje demokracj(( socjalistycznit, to przestanie bye z oczywistych 

13 Ulwory 19bala pochodz<t zc zbioru KlIlliyril-e-JIjb6J Tlumaczcnic mojc. 
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wzglf(dow hinduizmem. Dla muzulmanow wprowadzenie socjaJizmu w ja
kiejs odpowiedniej formie nie bf(dzie oznaczac rewolucji, ale powrot do 
poczqtkowej czystosci islamu. ( ...) JesJi zostalbym dyktatorem panstwa mu
zulmanskiego, to uczynilbym go najpierw panstwem socjalistycznym."14 

Rewolucja pazdziemikowa wydawala sif( zmaterializowaniem pragnien 
Iqbala 0 "czlowieku czynu, ktory sam bf(dqc potf(g<t, przeksztaka rzeczy
wistosc". System rosyjski, acz niedoskona1y, mial jednak bye korektq ow
czesnych stosunkow spolecznych, do ktorych Iqbal czul wyjqtkowq nie
chf(e. Lapidamie okreslil wowczas istotf( doskona1ej religii: "bolszewizm 
plus Bog jest prawie tozsame z islamem"15. Zrozumiawszy po pewnym 
czasie, ze system bolszewicki jest jednak z samej swej natury bezbozny, 
tak'!. stawial diagnozf( w Iiscie do sir Francisa Younghusbanda: "obecny 
fatalny stan rosyjskiego umyslu nie moze trwae w nieskonczonose, ponie
waz zaden system spo1eczny nie moze opierae sif( na zasadach ateistycz
nych"1 6. 

Obie namif(tnosci Iqbala - islam i socjalizm -zaowocowaly dose oso
bliwym utworem Lenin Khuda ke Huzur mem (Lenin przed majestatem 
Boga). Wodz bolszewikow zjawia sif( przed obliczem Stworcy pe1en oskar
zen przeciw okrutnym rZqdom "krwiozerczych kapitalistow". Jako gorli
wy chrzescijanin staje w obronie slabszych i ucisnionych, z pragnieniem 
zbudowania "nowego, lepszego swiata". 

Ta poetycka mistyfikacja pozwala dojrzee istotf( politycznego marze
nia Iqbala. Rzeczywista chf(c stworzenia panstwa idealnego nabrala mate
rialnych ksztahow w czasie sesji Ligi Muzulmanskiej w Allahabadzie 
w 1930 roku. Wtedy po raz pierwszy Iqbal rzucil haslo "kraj u dla muzul
manow" - Pakistanu, wydzielonego z czt(sci Indii. Mialo to bye panstwo 
bez "drapieznego" kapitalizmu, 0 sprawiedliwym systemie spolecznym; 
panstwo, ktorego fundamentem powinien zostac islam. Korzystajqc ze 
wzorow rewolucji bolszewickiej, nalezaloby zmienie stary uklad spolecz
ny, ale naturalnie bez opierania go na zasadach ateizmu. Sama nazwa "Pa
kistan" jest zresztq tlumaczona na angielski jako ,.,sacred land". Co praw
da ilekroe lqbal mowi 0 socjalizmie, nie ma na mysli, jak mozna wniosko
wac z pism filozoficznych i utworow poetyckich, doktryny "materializmu 
dialektycznego", lecz raczej ustroj oparty bardziej 0 pomysly chociazby 
Saint-Simona. A wit(c socjalizm w wydaniu marzycieli, a nie socjalizm 
zawodowych rewolucjonistow. Co ciekawe, sam Iqbal oswiadczal, ze so
cjalistq nigdy nie byl i wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak wie
rzye mu na slowo. Faktem jest, iz do konca zycia nie porzucil idei zbudo

:: H. Riffat, Iqbal olld socialism, s. 1 [9. 

15 Ibid, S. [27. 


16 Za: MA Sadiq, A HistolY oj Urdll Literature, Karachi [985, s. 451 . 
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wania doskonalego panstwa - panstwa Boga i sprawiedliwosci SpOfeCZ
neJ. 

Zwiqzek islamu z socjalizmem nie byljednak ostatnim slowem Iqbala. 
Staral si~ takZe odtworzye stant, wielokrotnie postulowanq przez innych, 
ide~ panisl amizmu, rozumianqjako przeciwwaga nacjonalizmu. Oczywi
scie twierdzenie, ze wszyscy muzulmanie S'l. braemi, nigdy nie moglo bye 
czyms "nowym". Zastqpienie materialnych wi~zow krwi , stanowiqcych 
o narodzie, przez duchowe wi~zy religii lezy w samej istocie islamu. Teo
ria ta pozostawalajednak najczt(sciej bardziej w sferze poboznych zyczen 
anizeli faktow dokonanych. 

Iqbal pragnqI, by wszyscy muzulmanie skupili sit( wokol swego du
chowego centrum - Ka 'aby i podobnie jak w czasach wypraw krzyzowych 
silq swej jednosci pokonali niezwyci~zony jak dotqd swiat Zachodu. 

"PanisJamizm - jak zauwaza M.Sadiq, badacz literatury urdu - zdobyl 
swych zwolennikow glownie na subkontynencie indyjskim. Postrzegany 
byl jako srodek polityczny raczej niz sln'cte religijny, ktory mogl zapewnie 
sp6jnose mniejszosci muzulmanskiej i stworzye skuteczn'l zaport( wply
wom brytyjskim i muzulmanskim."17 

U Iqbala panislamizm stanowil w pewnym sensie pochodnq idei jazni 
i oznaczal nasycenie muzulmanow duchem tworczej aktywnosci, zniszcze
nie widocznycb zarodkow letargu politycznego i religijnego, jak rowniez 
wpojenie zqdzy walki z dominacjq Zachodu. Pomoc w propagowaniu no
wej-nienowej idei czerpal Iqbal z historii. Ku pokrzepieniu serc tworzyl 
wersy 0 wspanialosci muzulmanskiego or~za w czasach, gdy cz~se Euro
py nalezala do nieco innego kr~gu kuJturowego niz obecnie. Slowami klu
czowymi utworow Sq "miecz", "polksi~zyc" , "krew", "wrogowie", "mo
dJitwa". 

Poezja panislamska byla bez wqtpienia doskonalym lekarslwem w okre
sie kl~ski i zoboj~tnienia, ale z czasem stawala si~ takze bodzcem do roz
woju swiadomosci spolecznej muzulmanow w Indiach. Stopniowo dojrze
wali do decyzji 0 stworzeniu panstwa tylko dJa siebie. Echa utworow i ar
tykulow politycznych przekroczyly takze granice subkontynentu, stajqc si ~ 
p6Zniej inspiracjq dla wielu Jiderow spolecznosci muzulmanskich. Nie trze
ba dodawae, ze wlasnie obecnie idea ta przezywa swoj renesans, zyskujqc 
popuJamose zwlaszcza w krajach , gdzie muzulmanie stanowi q mniejszosc 

Pod koniec zycia Iqbal dose nieoczekiwanie zmienil swe poglqdy w sto
sunku do panislamizmu. W 1934 roku pisal: "Ta doktryna [panislamizm] 
zostata sformutowana przez jakiegos francuskiego polityka, ktorego na
zwiska nie mogt( sobie przypomniee, po to, by wzbudzie uczucie niech((ci 
wsrod Europejczyk6w przeciw krajom muzuhnanskim i pop rzez nieuspra

17 fbid, s. 461. 
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wiedliwiony strach przed agresjq muzulman6w dac im prawo ingerowania 
w ich sprawy panstwowe. Angielscy politycy rozwin((li t(( doktryn(( w In
diach jedynie po to, aby indyjscy muzulmanie porzucili biezqce kwestie 
polityczne i zastqpili si!(( dzialania slowami poparcia dla swiata 
muzulmanskiego. Pragn((li, by muzu!manie stali si(( bardziej teoretyczni 
niz praktyczni."IS 

Trudno dociec, dlaczego Iqbal tak nagle porzuci! holubionq wczesniej 
ide((. Ta gwahowna zmiana nastqpila akurat w czasie, gdy mysl 0 Pakista
nie (wyrastajqca poniekqd z panislamizmu) stawala si(( stopniowo rzeczy
wistym planem dzialania Ligi Muzu!manskiej, do dzis zresztq sprawujqcej 
rZ'l.dy w utworzonym panstwie. Prawdopodobnie zwqtpienie filozofa mu
sialo pokonac wiar(( poety. 

*** 

Jest faktem, ze islam przezywa dzis swoisty renesans. Co prawda,jest 
to proces gwahownej islamizacJi kraj6w, kt6re od dawna majq zwiqzek 
z islamem, ale nie wydaje si((, aby ta dynamika mogla wygasnqc w najbliz
szym czasie i miala miec jedynie ograniczony zakres geograficzny, zw!asz
cza na obszarze Afryki. Trudno jednoznacznie stwierdzic, do jakiego stopnia 
6w proces ma swoje korzenie w mysli Muhammada Allamy Iqbala, Nie
mniej jednak moze zdumiewac niezwykla, globalna aktywnosc muzu!ma
n6w w ciqgu ostatniego p61wiecza b((dqca jakby odzewem na tresc "filo
zofii religijneJ mocy" indo-pakistanskiego wizjonera. Dla wielu obserwa
tor6w owa polityczno-religijna aktywnosc wydaje si(( spdnieniem marze
nia Iqbala 0 wolnym, "pdnym m((stwa" muzulmaninie, gotowym przeksztal
cac swiat. Niewqtpliwie owa gorliwosc moze jednak przekszta!cic si(( w czy
ste barbarzynstwo, czego przykladem Sq Algieria czy Afganistan, gdzie 
w imi(( Boga dokonuje si(( brutalnej rzezi tysi((cy ludzi. Po raz kolej ny mamy 
szanst(, przekonac si((, jak wyglqda proces wcielenia w zycie idei doskona
!ego panstwa. Pytanie, czy 6w proces jest karykaturq filozofii Iqbala, czy 
tez moze nieuniknionq konsekwencjq przyj((cia teorii 0 "reJigijnej aktyw
nosci", pozostawiam bez odpowiedzi, Natomiast dla nas, ludzi Zachodu, 
problemem do rozwiqzaniajest to, w jaki spos6b cywilizacja chrzeScijan
ska ma odpowiedziec na wyzwanie cywilizacJ i islamu. 

PIOTR KLODKOWSKI, ur. 1964, dr filologii orientalnej. Studiowal w UJ, PAT, University 
College Cork, Quaid-i-Azam University. Wsp61praeuje z miesi~cznikicm "W drodze". Przy
gotowuje do druku ksi<tzk~ Homo tIIys/ieus hinduizmu i is{amu. 

18 Za: M. S. Ikran, Moclem Muslim India alld Pakistan, Lahore 1970, s. 159. 
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SUFIZMU 


Wojciech Skalmowski 

Pami~e i Krzyszlofa Broel Plale ra 

Slowo "sufizm" jest europejskim tenninem ([pseudo ]lacinskie ,,suji
smus") na oznaczenie muzulmanskiego pr'ldu mistyczno-filozoficzno-reli
gijnego, ktory powstal w ciqgu pierwszych trzech wiekow istnienia islamu, 
rozwin'll sit( szczegolnie na terenie sredniowiecznej Persji (XI-XV w.) i w r6Z
nych fonnach istnieje do dzis na calym obszarze islamu. Slowo to zostalo 
utworzone od arabsko-perskiej nazwy adeptow tego kienmku (ar. Suji) jako 
port(czniejsze niz abstractum arabskie laSawl'mj, ktorym pOSlllguj'lsit( auto
rzy "Iokalnych" prac na ten temat. Co do pochodzenia i pierwotnego sensu 
slowa ,,suji" do dzis trwa kontrowersja si~aj,!cajeszcze XI wieku, kiedy to 
jeden z pierwszych teoretykow tego pr,!du (HudZwiri w dziele KaszJulmah
dzub ["Odslonit(cie tego, co zakryte"]) zaproponowal az cztery r6Zne zro
dloslowy arabskie. Obecnie najpowazniej bierze sit( pod uwag«. wyraz ,,suI' 
oznaczaj(tcy surow'! welnt(. Wit(kszose orientalistow przyjmuje, iz chodzi tu 
o nazwt( wojlokowych, "pokutniczych" plaszczy noszonych jakoby przez 
dawnych sujich. Juz ta kwestia tenninologiczna moze bye przykladem ogol
nej niejasnosci otaczaj'lcej cale zagadnienie sufizmll. Mimo iz literatura zro
dlowa i p6Zniejsze opracowania tego tematu (zarowno orientalne, jak i za
chodnie) wypelnilyby bez trudu spar,! bibliotek(;(, do dzis nie rna anijasnego 
obrazu doktryny inspiruj'lcej dziesi,!tki tysi(;(cy tekstow okres lanych jako 
"sufickie", ani nawet zwit(zlej definicji tej dziedziny, ktora zadowolilaby 
wszystkichjej badaczy. W tak krotkim artykule jak niniejszy temat ten moze 
bye omowiony tylko bardzo powierzchownie.' 

• Z mysl<t 0 czytelnikach, kt6rzy pragn~liby s i~nqc do obszcmiejszych tekst6w wprowadza
j'lcych w t<;, dzicdzi n<;" podaj ~ kilka uZylecznych rozyeji: R.A. Nicholson, The Mvslics a/lslum 
(1914); Marijan Mole, Les IllVSliqlles II1I1Slllnwns (1965); Anncmaric Schimmel, M)'slicul dimell
sions ofIslam (197 5); wersja niem iecka: Myslische Dimensiollen des Islam. Die C(!sci,ichle des 
SlilislnuS (1985); Jean Chevalier, Le sOIl!isme (PUF, "Que sais-je?" nr 21 76, 1984). 
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Najog61niej m6wi'tc, termin "sufizm" odnosi sit( do spekulacji dotyczct
cych istoty Boga i dr6g wiod'tcych nie tylko do poznania Go, ale i "zjedno
czenia sit(" z Nim. Mimo iz pr'td ten powstal i trwa w !onie islamu, religii 
rygorystycznie monoteistycznej i odwo!uj'tcej sit( do bezposredniego obja
wienia w postaci Koranu, teksty i wypowiedzi czo!owych postaci klasycz
nego sufizmu sprawiaj'l. wrazenie nieortodoksyjnych, niekiedy wrt(cz here
tyckich. Doktryna ta jest raczej zabarwion't panteizmem teozofi't sugeruj't
C'l., ze "prawdziwe" poznanie dostt(pne jest jedynie wybranym, niz teologi'l. 
wypracowuj'tClt w jednoznacznymjt(zyku model okreSlonego systemu me
tafizycznego. Z drugiej strony jednak mimo iz programowa mglistosc i alu
zyjnosc orientalnych "objasnien" i "wprowadzen" do tej dziedziny (poshl
gl.lj'tcych sit( zazwyczaj poetyckimi alegoriami i przypowiesciami) uniemoz
Iiwiajej scisl'tkodyfikacjt(, z klasycznych tekst6w sufizmu wylania sit( pewna 
koncepcja, kt6r't mozna uznac zajego esencjt(. Spr6bujmy j't tu zrekapitulo
wac. 

Centralnct idect sufizmu jest twierdzenie (czy raczej, zgodnie z charak
terem doktryny, sugestia), ze poznanie Boga j est scisle indywidualne i ze 
daje sit( ono osi<tgn'tc tylko dzi~ki intensywnym wlasnym poszukiwaniom. 
Adept (ar. Murid, dosl. "pragnctcy/d'tz'tcy") wstt(pujctcy na tt( drogt( (ar. 
Tariqa) winien znajdowac sit( pod opiek't duchowego przewodnika (ar. 
Murszid - "kierownik", perskie pir - "starzec/mistrz"), kt6remu uczeit 
winien jest slepe posluszenstwo we wszystkim. Przewodnictwo takie nie 
gwarantuje jednak osi<tgnit(cia celu, gdyz ostateczny wynik zalezy wy
l'tcznie od "jakosci" samego kandydata; murszid moze jedynie u!atwic 
Inllridowi zachowanie wlasciwego kierunku poszukiwan. Rozpowszech
nienie sit( tej zasady "duchowego telminatorstwa" sprawilo, iz sufizm dosc 
wczesnie, to znaczy juz okolo X wieku, ulegl instytucjonalizacji w postaci 
szk6! skupiaj'tcych wok61 slawnych murszid6w dziesi'ttki, a nawet setki 
adept6w. \Viele ztych szk61 (okreslanych rowniez s!owem tariqa, "dro
ga", z dodaniem imienia pierwszego mistrza, np. tariqa naqszbandiya 
"szko!a/droga" Naqszbandiego) kontynuowa!o SWct dzialalnosc po smier
ci zal"ozyciela i nabralo charakteru niefonnalnych (jako ze ortodoksyjny 
islam programowo nie uznaje monastycyzmu) zgromadzeit zakonnych, 
utrzymujctcych sit( setki lat. Niekt6re z nich przetlwaly po dzis dzieit . 

Drugim istotnym punktem doktryny jest sugestia, ze Bog jest w ja
kims sensie immanentny, czyli ze szukac Go nalezy we wlasnej jazni, gdyz 
prawdziwe, ostateczne poznanie jest rodzajem utozsamienia sit( z Absolu
tem, kt6rego czt(sc stanowi ludzka swiadomosc. Zapatrywanie to znalaz!o 
najjaskrawszy wyraz w wypowiedziach arabskiego mistyka Husain ibn 
Mansur al-Halladza (ur. ok. 858), kt6rego ekstatyczny okrzyk "ana l-Haqq" 
(,jam jest Prawd't") kosztowal go oskarzenie 0 herezjt( i mt(czeitsk't smierc 
w Bagdadzie w 922 roku. Arabski termin "al-haqq" ("prawdals!usznosc") 
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jest bowiem wedlug muzulmanskiej teologiljednym z imion boskieh, a wi~e 
w oezaeh ortodoksow Halladi dopuseil si~ bluznierstwa najwyiszego stop
ma. 

Halladi byl ekstremist'l sufizmu i ehoe pamit(c jego w tyeh kr((gaeh 
pozostala na zawsze otoezona ezeiq, p6Zniejsi przedstawieiele doktryny 
byli powsci'tgliwsi w wypowiedziaeh. Moina przypuszezac, ie grala tu 
rolt( nie tylko zwykla ostroinose, ale tei i eht(e unikania skandalu i "gor
szenia maluczkieh" . Ta wlasnie powseiqgliwose przyezynila sit( do wy
tworzenia charakterystyeznego stylu komunikowania mysli za pomoq 
przypowieSci i wieloznaeznyeh wypowiedzi. St'ld byl jui tylko Jeden krok 
do literatury i istotnie wielu wybitnyeh sufieh bylo rownoczeSme poeta
mi. Ta symbioza slowa i przeiycia religijnego zaznaezyla sit( szczegolnie 
na terenie !ranu. Chociaz obszar ten przez wiele wiekow po podboju arab
skim pozostawal jeszcze formalnie ezt(sei 'l kalifatu, od konca X wieku 
rz'ldzily nim miejscowe dynastie, na dworaeh ktOlych dominowal juz nie 
jt(zyk arabski , a lokalny nowoperski. Prestii kultury perskiej byl tak wy
soki, ze kolejne fale zdobyweow - tmeekieh Seldzukow w XI wieku i mon
golskieh nastt(pcow Diyngis Chana w XIII - przyjmuj'le dose szybko is
lam, przyjmowaly go tei niejako za posrednietwem Iranu, to znaczy w opra
wie jego szuki, mysli i jt(zyka. Podczas gdy jt(zyk arabski nadal pozosta
wal jeszeze glownym medium dyskursow teoretyeznych, w literaturze pit(k
nej zaez'll dominowae perski. 

Szezytowym okresem rozwoju sufizmu w jego najbardziej prestiio
wej formie, to znaezy w postaei dziel filozofieznyeh i utworow literac
kieh, do ktoryeh dzis jeszeze najeht(tniej odwoluj'l sit( lokalni i zachodni 
entuzjasei "duehowej glt(bi" islamu, byly wieki XI-XIII, ezyli grosso modo 
okres pomit(dzy przejt(ciem rzeczywistej wladzy w zaehodnim kalifaeie 
przez Seldzukow a inwazj'l mongolsk'l. Dzialaj'l wtedy tacy naznaezeni 
mistyk'l filozofowie, jak Abu Hamid Ghazzali (1058-1111), Szihaboddin 
Yahya Sohrawardi (1155-1191) i Ibn 'Arabi (1165-1240), a takie czolowi 
perscy poeci sufizmu: Faridoddin ' Attar (ok. 1140-1220; Niszapur w pn.
wsch. Iranie) i "Maulana" ("nasz mistrz") Dzalaloddin Rumi (1207-1273; 
Konya w srodkowej Turcji). leh enigmatyczna tworezose jest ehyba naj
bardziej charakterystyczna dla wyrafinowanej odmiany literackiego sufi
zmu, ktora do dzis fascynuje wielu zaehodnich orientalistow, a takie oso
by gustuj'lee w roznyeh formaeh "m'ldrosei Wsehodu", nie od rzeczy wit(c 
bt(dzie poswit(cie im tll kilka slow. 

o zyciu ' Attara nie wiemy nic pewnego poza tym, ze przypuszezalnie 
byl z zawodu drogist'l-aptekarzem (ar. 'attar znaczy "produeent perfum") 
i ze zgin'll w ezasie szturmu Mongolow na jego rodzinne miasto. luz za 
Zycia uchodzil za jednego z czolowych mistrzow sufizmu i dzit(ki temu 
kilka sposrod (rzekomo) setki jego dziel zachowalo sit( do dzis: wsr6d 
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nich m.in. obszerna kolekeja biografii "swi~tych" sufickich, Diwan, czyli 
zbi6r poezji, oraz utw6r pt. Mowa ptak6w (Mal1teq-ot-tayr) - alegoryczna 
wierszowana powiesc opisuj::tca w~dr6wk~ grupy ptak6w w poszukiwa
niu ich Kr61a, czyli mitycznego "superptaka" 0 imieniu Simorgh. Przej
rzysta meta fora sufickiej koncepcjiperegrinatio mentis ad Deum zostaia 
w tym utworze uwypuklona jego slynn::t puent::t: sposr6d tysi~cy ptasich 
pielgrzym6w wi~kszosc ginie, nie mog::tc sprostac trudnosciom "drogi" 
(poszczeg6lne jej etapy nosz::t nazwy kolejnych duchowych "stan6w" [ar. 
Ahwal], kt6re winien osi::tgn::tc kazdy murid) i ostateeznie tylko trzydzie
sci ptak6w dociera do potozonego na skraju swiata paiacu Simorgha. W mo
mencie, gdy czuj::t, iz znalaziy si~ przed obliezem Kr61a, popadaj::t w "po
mieszanie" (przedostatni "stan" duchowy, ar. Hayrat), nie mog::tc rozr6Z
nie, "ezy [Q one s::t Simorghiem, czy tez Simorgh jest nimi" - i punkt ten 
zostaje wymownie podkreslony za pomoq gry si6w, po persku bowiem 
wyrazenie "trzydziesci ptak6w" brzmi ,,si mOlgh". Na koncu opowiesei 
Kr61 Ptak6w poucza trzydziestu wybrane6w, iz winni porzucic swoje "ja", 
by poi::tezyc si~ z jego ,Ja" i w ten spos6b odnalezc "siebie". ld::tc za t::t 
wskaz6wk::t, goscie Simorgha dost'tlJili stanu, kt6ry fachowy termin sufic
ki okresla jakofaqr-o-fana (co znaczy mniej wi~eej: "Pozbycie si~ wszyst
kiego i Zatracenie"; jest to si6dmy i ostatni stopien drogi do Absolutu) 
i "rozpfyn~li si~ w Nim na zawsze - tak jak cienie znikaj::t w blasku sion
ca". Nietrudno dostrzec tu zbieznosc z buddyjsk::tkoneepej::t nirwany, a tak
ze z hinduistycznymi spekulacjami na temat tozsamosci brahmana (mnw. 
"b6stwo/absolut") z atmanem (mnw. "indywidualna jazn"), totez jednym 
ze staiych motyw6w zachodnich opracowan tej tematyki s::t rozwazania na 
temat zapozyczen ezy tez wpiyw6w indyjskich w sufizmie. 

o zyciu Rumiego wiemy nieco wi~cej: urodzii si~ w Balchu (pin. Afga
nistan), gdzie jego ojciec byi szanowanym dostojnikiem religijnym, lecz 
wiesci 0 bezwzgl~dnosci nadci::tgaj::tcyeh Mongoi6w sk.fonily rodzin~ Dza
laloddina do ueieczki na zach6d. Po drodze, w Niszapurze, przysziego poet~ 
przyj::ti po Doe i pobiogosiawii sam'Attar. Wieloletnia tuiaczka zakonczyia 
si~ dopiero w Maiej Azji w Konyi, gdzie ojciec Rumiego, a p6zniej on sam 
stali si~ cenionymi profesorami teologii, kaznodziejami i murszidami oto
ezonymi przez setki adept6w. Wszyscy biografowie Rumiego wspominaj::t 
tez dziwny epizod z okresu jego dojrzaiego Zycia, mianowicie wieloletni'l. 
i burzliw::t "mistyezn::t miiose" do enigmatyeznej postaci zwanej Szams-e 
Tabriz ("S lonce TeblYzu"). Imi~ to istotnie cz~sto pojawia si~ w jego ghaza
tach - ekstatycznyeh i nader niejasnych utworach, tresci'l.przypominaj::tcych 
nieco renesansowe sonety (ni to erotyki, ni to panegiryki). Ghazale te (ok. 
3500) stanowi::t gi6wn::t cz~sc Diwal1u Rumiego i obok jego drugiego waz
nego dzieia pt. Mathnawi-ye ma 'allawi (tytui ten tfumaczy sj~ zazwyczaj 
jako "Rymy duchowe") - ogromnego zbioru alegorycznych przypowiesci
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s<\. podstaw'l. niezliczonych rozpraw, analiz i "wprowadzen" do jego mysli, 
kt6ra mimo wszystkich tych zabieg6w pozostaje nadal nie w pelni uchwyt
na. Dla zilustrowania owej nieuchwytnosci (czy po prostu niejasnosci) jego 
stylu przytOCZ(( tu Humaczenie jednego - wybranego prawie na chybil trafil, 
ale bardzo typowego - ghazalu Rumiego. Przetlumaczylem go z perskiego 
proZ<t bez zadnych aspiracji poetyckich, dbaj<\.c jedynie 0 mozliwie wieme 
oddanie sensu. W populamym wydaniu iranskim Diwanu (KoIIIJ1at-e Szams
-e Tabrizi, ed. B. Foruzanfarr, Teheran 1985) nosi on numer 1464: 

I. Nie trac z oczu (prawdziwej) rzeczywistosci, bys nie zgubil (wlasciwej) 
drogi - (gdyi:) w groznej pustyni na nic nie zdadz<\. (ci) sit:( liche sandaly .. 

2. W (tym doczesnym) swiecie pelnym plomieni odwracaj glowf( od wszyst
kiego (i) wygl<\.daj Uedynie) swiata (prawdziwej) rzeczywistoSci, gdzie niebo isni 
(mit:(kko) jak wlos gronostaja. 

3. (Zamknil(ty) pod rozi:arzonym firmamentem, (uwif(ziony) w czujnym krf(
gu (horyzontu) niczego nie zdzialasz (ziemskim) rozumem, (bo swiat) nie zezwo
Ii ci na (samodzieiny) krok w przod czy w tyl. 

4. (Ten swiat) widzial Uui:) wszelkie zlo (i) sam (tei:) jest okrutny - glup
stwem (wif(c) jest (mysl), i:e jest on festynem (a) reszta to (tylko) bf(bnienie na 
postrach . 

5. Pojmij (przycZYIlf() mego wzburzenia, gdy krzycz,< do ciebie: 
,,0 (kruche) drewienko, zawolaj (do mnie) sposrod plomieni : »tak, jestem 

twoim... «!" 
6. (Ach) kiedyi: (wreszcie) na tym ugorze wyrosnie cos wit:(cej niz kf(s mdlej 

strawy (i) kiedyi: ta szkapa 0 slabych pl(cinach pogalopuje (wreszcie) ku niebu?1 
7. 80 nawetjesli (ktos) wzleci (st<\.d) w gorl(jak (wyglodnialy) jastrZ<tb, zie

mia rychlo sciqgnie go w dol; kai:da rzecz (bowiem) powraca (zawsze) do wla
snej natury - (dobrze) wiem 0 tym .. 

8. (Wif(c) jesli jestes czlowiekiem (godnym tego imienia), szukaj tajemnej 
esencji (istnienia), gdyz ona jest Wod<\. Wiecznego Zywota, ukryt<\. - jak w umie 
z gliny - (w gl,<bi) cieiesnej powloki. 

9. 0, Szamsolhaqqu z Tebryzu l My - tojajo, a Ty- kura .. Grzej<\.c sif( (w cie
pie) Twych pior czekamy na czas wyklucia l 

Charakterystycznym motywem tego wiersza, stale zreszt'l. obecnym 
zar6wno u Rumiego, jak i u innych poet6w sufickich, jest niech((e do ma
terialnego swiata i aluzje do "prawdziwego" istnienia, kt6rego esencji na
leZy szukae w samym sobie. Obok tego znajdujemy tu jednak r6wnocze
snie maIo czolobitn'l. (wr((cz zartobliw'l.') inwokacj(( do sbwnego Szamsa. 
Podobny melanz "gI((bi mistycznej" z dose zastanawiaj'l.C'l."swiatowosciC\." 
(zach((ta do picia wina i "zamiany meczetu na spelunkt(", opisy fizycznych 
aspekt6w pi((kna "Oblubienca" - Jego twarzy, wlos6w i warg itd.) wyst((
puje we wszystkich - niezliczonych! - ghazalach napisanych w cictgu wie
k6w z inspiracji tej doktryny. 
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Obecny consensus omnium (zarowno "orientalny",jak i orientalistycz
ny) na temat znaczenia tych utworow jest chwiejn~ kombinacj~ wykladni 
"mistycznej" i alegorycznej . Zak1ada siC(, ze poeci suficcy istotnie dostc(
powali jakiegos zblizenia z Absolutem, ale poniewaz doswiadczenia tego 
nie dawal0 siC( uj~c w slowa, musieli uciekac siC( do quasi-erotycznych 
i "rozwiqzlych" przenosni - w rodzaju milosci, szalenstwa, pijanstwa czy 
herezji. Co wiC(cej,jako prawdziwi "wtajemniczeni", mieli onijakoby po
czucie, ze tradycyjne rygory islamu s~ tylko hipokryzj~ i icll samych nie 
dotycz~. W pewnych wypadkach przypuszcza siC( nawet, ze poszczegolni 
sufi opiewali rzeczywistych "mistycznych ukochanych", ktorych ziemska 
uroda stanowila w ich oczach odbicie piC(kna Istoty Najwyzszej - w ten 
sposob na przyklad Uumaczy siC( zafascynowanie Rumiego rzekomo rze
czywistym derwiszem z Tebryzu (sam ogl~dalemjego nagrobek w jednym 
z meczetow Konyi ; nota bene drugi grob tegoz Szamsa znajduje siC( w Mul
tanie w Pakistanie ... ). 

Od wielu lat zajmujC( siC( zagadnieniem sufizmu z poczuciem zawodo
wej rozterki, poniewaz z jednej strony winienem "naukowo" objasniac stu
dentom te dziwne teksty, a z drugiej wsponmiany wyzej consensus wydaje 
mi siC( maro prawdopodobny i wrC(cz naiwny. Trudno sobie bowiem wyobra
zic, by ludzie 0 najswietniejszych umyslach owych czasow - ' Attar, Rumi 
ezy Hafiz - trawili czas, oplakujqc na serio "mistycznych kochankow", za
chC(cali czytelnikow do hulanek w podejrzanym towarzystwie i rownocze
snie pouczali ich, jak osiqgnqc zbawienie. Po dlugieh rozwazaniach do
szed!em do przekonania, ze mozliwy jest tez inny model wyjasniajqcy zja
wisko sufizmu. Byl'o to - m 0 i m zdaniem, bo niewielu kolegow-orientali
stow dzieli me poglqdy - p6Zne echo starozytnego gnostycyzmu, ktory, 
jak siC( wydaje, stanowil' obrazowq formC( spekulaeji nad jC(zykiem. Wy
nikiem ich by! radykalny podzia! rzeczywistosci na dwa odrC(bne "swia
ty" - swiat "czystych", niezmiennych j idealnych pojC(c (czyli seman
tyczna warstwa ludzkiego jC(zyka) i zewnC(trzny, przemijalny swiat "brud
nej" materii, pel-en bolu, zbrodni i chaosu. Mozna przypuszczac, ze nie
ktorzy mysliciele doszli do wniosku, izjedynym sposobem na wyzwole
nie siC( ze "zlego" swiata materialnego jest wycofanie siC( w kontempla
cjC(, w dziedzinC( pojC(c, w utozsamienie wl'asnego "ja" z kosmosem jC(zy
ka "jako takiego". Co wiC(cej - prawa logiczne, rzqdzqce jC(zykiem w taki 
sposob, by uk!adal' siC( w poprawne rozumowanie, mogl'y zostac uznane 
za rodzaj uniwersalnego rozumu, sterujqcego ogolnym "biegiem rzeczy", 
a wiC(c za sui generis bostwo czy Absolut. A poniewaz kazda istota ro
zumna poslugujqca siC( jC(zykiem partycypuje niejako w tym Absolucie, 
mogl'a zrodzic siC( mysl, iz mozliwajest swiadoma rezygnacja z wl'asnej 
indywidualnosci na rzeez "roztopienia siC( w Absolucie", czyli w prakty
ce - osiqgniC(cie tak intensywnego wyobcowania siC( z codziennej rzeczy

81 



WOJCIECH SKALMOWSKI 

wistosci , ie mogl0 ono niekiedy dawac zludzenie pe1nego "wyzwolenia" 
z istnienia. 

Osobiscie s'ldz«, ie taki wlasnie byl gf«bszy podkfad sufizmu w jego 
najlepszym, inteJektuaJnym wydaniu. S<tdz« tei, ze mistrzowie suficcy 
dobrze zdawaJi sobie spraw«, primo, z nieortodoksyjnosci tego rodzaju 
koncepcj i i secul1do z faktu, iz przyswoic je mogly tylko nieJiczne umysfy, 
woJne od zabobonnego antropomorfizowania poj«C metafizycznych i sklon
ne do rozumowania abstrakcyjnego. St<td zawoaJowany j«zyk ich enuncja
cji. Co wi«cej - podejrzewam, ze ich obfita tw6rczose poetycka byla czyms 
w rodzaju testu sprawnosci umyslowej odbiorc6w. Enigmatyczne ghazale 
(wJiczaj<tc w to i tekst Rumiego zacytowany powyzej) nabieraj<t bowiem 
znacznie jasniejszego sensu, gdy przyjmiemy (lub tez: "odlayjemy" - za
kiadaj<tc , iz tak byl0 istotnie) , ze ich narrator, m6wi<tcy w pierwszej oso
bie, to n i e autor poematu, tyJko sam tekst (mnw. "ja - ten tekst", "my - te 
sfowa"), zas adresatem ("ty") jest kazdy czytelnik w momencie Jektury. 
Jest to bardzo prosty trick semantyczny, ale tak nieoczekiwany, ze wydaje 
si« nieprawdopodobny - zgofa "niemozliwy'" - i st<td tei dwa odrnienne 
podejscia do cafosci zagadnienia: opisany uprzednio consensus "mistycz
ny" i m6j indywiduaJny, bardziej "trywialny" pogl<td na t« spraw«. 

Powodem, dla kt6rego opisalem tu moj<t hipotez« - rezultat ponad 
dwudziestoJetniego intensywnego studiowania tych dziwnych tekst6w 
jest to, ze nie chcialem, a nawet nie moglem z czystym sumieniem zakon
czye tej szkicowej prezentacji sufizmu tradycyjnym jui w tej dziedzinie 
stwierdzeniem: "stoimy tu wobec Nierozwi<tzalnej Zagadki, przed kt6r'l 
wypada nam tylko sklonic glowy", czy tez innymi slowami w tym guscie. 
Tajemniczose tej doktryny wywoluje zazwyczaj dwie reakcje: u zachod
nich obserwator6w lekko znudzon<t czy tez paternalistyc zn<t postaw«, kt6
rit - gdyby to wypadalo - mozna by uj<te w slowa: "no tak, typowy pro
dukt wschodniej mentaJnosc i, dla nas niepoj«ty. .. ", zas u wschounich pro
pagator6w isJamu (CZ«sto wciitzjeszcze podszytych kompJeksem nizszo
Sci wobec Zachodu) tryumfaJn it satysfakcj«: "acha, mimo caiego waszego 
m«drkostwa tego nie potraficie zrozumiee ..." 

Poniewaz wierz« w r6wne prawo wszystkich twor6w ludzkiego umy
sill - w tym wi«c i muzulmanskiego sufizmu - do stawienia si« przed s<t
dem rozumLl, daleki jestem zar6wno od traktowania go jako przejawu "eks
tatycznej wyobrazni religijnej", jak i od padania przed nim na kolana w bal
wochwalczym zachwycie. 

WOJCI ECH SKALMOWSKI , ur. 1933, absolwcnt filologii oricntalncj i iranistyki, od 1968 
za granic4, (iran, USA, Bcigia), profcsor iranislyki na (flamandzkim) Kalolickim Uniwcrsy
Iccic w Lowanium. Publikujc lcksty krytycznolitcrackic (m. in . w "Kuilurzc" paryskicj, pod 
pscudonimcm "Macicj Bronski") . 
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Marek Smurzynski 

Shahab ad-din Yahya Sohrawardi urodzi1 si(( w 549 roku hidzlY, czyli 
w 1155 roku po Chrystusie w p61nocno-zachodnim lranie w Sohrawar
dzie. Jest on cz010wym reprezentantem ezoterycznej filozofii mllzufman
skiej, zwanej filozofiqishraq , kt6ra powstalajako reakcja na mocno zako
rzenion'lod pierwszych wiek6w islamu perypatetyck'l tradycj(( greck'l. Ze 
wzgl((du na wyj'ltkow'lpozycj(( w teozofli mllzu1manskiej Sohrawardi zo
sta1uhonorowany przydomkiem "mistrza teozofii orientalnej" (shaykh al
ishraq), do historii filozofii wszedl r6wniez pod przydomkiem "zamordo
wanego szejcha" (shaykh maqtu[). Przydomek ten nawi'lzuje do podst((p
nego zamordowania filozofa w wieku 38 lat przez ideologicznych adwer
sarzy w wi((zienill w Aleppo (w Syrii) w 587 roku hidzry. 

Sohrawardi byl Iranczykiem z pochodzenia, ale zgodnie z obowi'lzu
j'lCfl. tradycj'lj((zykow'l swiata muzuhnanskiego swoje wielkie dzie1a filo
zoficzne, kt6re stanowi'l systematyczny wyk1ad teozofii swiaUa, napisa1 
po arabskll. Skromniejsza obj((tosciowo, perskoj((zyczna spuscizna Sohra
wardiego obejmuje traktaty, kt6re S'l antysystemowym, paraboliczno-ale
gorycznym uj((ciem wiedzy teozoficznej . 

Sohrawardi w alegorycznej wizji wiedzy i swiata zaprezentowanej 
w traktatach, reinterpretuj'lc staroiranskie poj((cie ogniowej charyzmy, 
postae Kajomarsa - Pierwszego Stworzonego Cz10wieka, symbole g6ry, 
dnia i nocy, jasnoSci i ciemnosci, oraz wprowadzaj'lc do swych przypo
wiesci postae ptaka Symorgha, Rostama - iranskiego Herkulesa , Esfnn
djara - iranskiego Achillesa, nawi'lzuje do awestyjsko-zoroastryjskiej sym
boliki kosmologicznej i do antycznej iranskiej tradycji narracyjnej. 
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Struktura tematyczna traktatu Ognista Mqdrosc (Aql-e sorkh) jest zbu
dowana z trzech podstawowych motywow: I. preegzystencji duszy sym
bolizowanej postaci'l. sok01a; 2. zniewolenia i uprowadzenia duszy, sku
szonej mirazem wolnej woli i Boskiej koniecznoSci, w swiat jej obcy; 3. 
powrotu duszy do miejsca jej pochodzenia. 

Dusza poznaje strukturt( swiata, w1asne pochodzenie i miejsce oraz 
tajemnict( drogi powrotu dzit(ki opowiesciom spotkanego na pustyni Swie
tlistego Starca, ktory jest pierwsz'l. emanacj'l. Stworcy. Dusza spotyka go 
w momencie, gdy zbllntowana przeciw dyktatowi zmysfow, symbolizo
wanych w traktacie przez dziesit(ciu Peinomocnikow - pit(c zmys10w ze
wn((trznych i pit(c zmysf6w wewnt(trznych - wybrata drogt( ascezy. 

Powrot, ktory nalezy tutaj rozumiec jako pof'l.czenie z prawd'l. wfasnej 
istoty, jest mozliwy dzit(ki zgft(bieniu tajemnicy siedmiu cud6w swiata, 
z kt6rych pierwszymjest Gora Qaf, a nastt(pne to Rozjasniaj'l.cy Noc Klej
not, Drzewo Tuby, Dwanascie Warsztat6w, Ko1czuga Dawida, Ostrze Czy
stej Stali i Zr6d10 Zywota. 

Najbardziej rozbudowan'l.sekwencj'l. tej filozoficzno-alegorycznej przy
powiesci jest sekwencja z Drzewem Tuby. Drzewo Tuby jest rozpowszech
nionym w mitologii Bliskiego Wschodll muzu1manskim inwariantem mo
tywu drzewa kosmicznego, kt6re w traktacie Sohrawardiego, analogicz
nie do Pierwszej Stworzonej Rosliny w mitologii iranskiej, jest archety
pem wszelkiego bytLl roslinnego na ziemi. 

Do opowieSci 0 Drzewie Tuby zostafY wprowadzone cztery postaci 
z epickiej tradycji iranskiej, ktorym Sohrawardi w swoim traktacie daje 
wyk1adni(( mistyczn'l.: zyj'l.cy na czubku Drzewa Tuby kosmiczny ptak Sy
morgh, postaci Zala, Rostama i Esfandjara. Zgodnie z tradycj'l. epick'l. Zal 
byf chtopcem od urodzenia zeszpeconym starcz'l. siwizn'!., z powodu ktorej 
zostaf Odtr'l.cony przez rodzic6w i wychowany przez ptaka Symorgha. W 
traktacie Sohrawardiego Zal jest epifani'l. samego swiaUa, odrzuconego 
i na powr6t przyjt(tego przez swiat ludzki. Rostam i Esfandjar to dwaj dia
metralnie rMni bohaterowie epiccy, z ktorych pierwszego mozna przybli
zyc poprzez postac Herkulesa, drugiego porownuj'l.c z Achillesem. 

Zgodnie z Shalll1ame Ferdousiego, monumentalnym iranskim poema
tem epickim z X wieku, kt6ry stanowi kompendium iranskiej tradycji mi
tologiczno-epickiej , legitymacj'l. chwaty Rostama , syna ptasiego Zala, S'l. 
przede wszystkim jego czyny i vox populi, natomiast chwata Esfandjara, 
syna Goshtasba - pOfboskiego wtadcy Iranu, ma charakter magiczny. Sam 
Zaratusztra dziataniami 0 charakterze magicznym sprawi}, ze cafe ciafo 
Esfandjara z wyj'l.tkiem oczu zostato uodpomione na smiertelne ciasy. 

Goshtasb dotkni((ty niepos}uszenstwem Rostama wysYfa Esfandjara 
do walki z nim. Goshtasb wie, ze Esfandjar zostanie zabity, ale poniewaz 
nie chce dzielic sit( swoj'l. w}adz'l. z synem, rzuca go na szalt( przeznacze
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ma . Walka uklada si~ poczettkowo po mysli Esfandjara. Po tym, jak Esfan
djar rani Rostama, dalszy cictg walki zostal prze!ozony na inny dzien . Ptasi 
Zal, ojciec Rostama, widzetc, co grozi jego synowi, prosi 0 wstawiennic
two Symorgha, swego symbolicznego ojca. Symorgh wyjawia tajemnic~ 
siabego punktu Esfandjara, kt6rym Set oczy. W nast~pnej walce Rostam 
wypolerowanet do zwierciadlanej bialosci zbrojet oslepia Esfandjara, i wy
korzystujetC chwil~ jego nieuwagi, strzalq 0 podw6jnym grocie, sporzet
dzonet z rozwidlonej gaj~zi drzewa giaz, godzi Esfandjara w oczy. 

W interpretacji Sohrawardiego rozwidlenie w strzale to dwa pi6ra pta
ka Symorgha. Znaczetce przesuni~cie akcent6w wyst~puje r6wniez W przed
stawieniu okolicznosci smierci Esfandjara . W koncepcji Sohrawardiego 
g16wnet przyczynet smierci Esfandjara bylo ujrzenie swiatla. W rezultacie 
takiego rozlozenia akcent6w Rostamjako potomek swietlistego Zala staje 
si~ zwyci~zajqcym uzurpowane swiatlo Esfandjara swiatlem wcielonym. 

Perskie traktaty Sohrawardiego Set kopa1niet odniesien do r6znorod
nych tekst6w kultury iranskiej i bliskowschodniej. Letczy je wiele z trady
cjet hermetycznet· W traktacie Ognisla Jvhldrosc jej slady Set obecne w kon
cepcji Dwunastu Warsztat6w (dwunastLl znak6w zodiaku) i Kolczugi Da
wida. Niestety nie jest to miejsce na tropienie wszystkich slad6w intertek
stowych i interkulturowych powietzan. Mam nadziej~, ze tekst Sohrawar
diego zainspiruje niekt6rych do samodzieinej podr6zy w czasie i prze
strzeni wielow'ltkowej kuitury muzulmanskiej. 

MAREK SMURZYN SK[, ur. 1954, doktor iranistyki Uniwcrsy tetu Tchcranskicgo, autor 
artykul6w na tcmat kultury [ranu i islamu, drukowanych w "Przeghtdzie Oricntali sty cznym" 
i "Hemispheres". Autor pierwszego polskiego przckladu pocmatu Sohraba Sepchriego Cla
sv tI brzegll weid ( 1994). 
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W Imi~ Allaha Litoseiwego i Milosiernego 
Chwala Panu, do kt6rego nalezy Kr61estwo Dw6eh Swiat6w, z kt6rego 

bytu wzi'll si~ byt wszelkiego bytu, z kt6rego istnienia poehodzi istnienie 
wszelkiego istnienia, a wszystko, eo rna bye, z Niego b~dzie. Onjest Pierw
szym i Ostatnim, On jest Widzialnym i Niewidzialnym. lego wzrok przenika 
kazd'l. rzeez. Nieeh b~d'l. poehwaleni Jego Wyslannicy, zwlaszcza Moham
mad- Wybraniee Bozy, przez kt6rego spelnil si~ Czas Prorok6w. Chwala 
niech b~dzie wieezna wszystkim Swiadkom Czas6w Prorokowania i wszyst
kim Uezonym Teologom. 

Jeden z drogieh memu sereu przyjaci6l zapytal mnie, czy ptaki rozumiej'l. 
j~zyk innyeh ptak6w. Odpowiedziatem, ze rozwniej'l,. Powiedzial wi~e: 

- A sk'l,d w tobie ta pewnose? 
Odpowiedziatem: 
- Kiedy na poez'l,tku Stworzenia Malarz zapragn'll ukazae moj'l. istot~, 

stworzyt mnie pod postaei'l sokola. W Krainie, gdzie przebywatem, byty 
r6wniez inne sokoly. Wiele ze sob'l, rozmawialismy, stuehalismy siebie na
wzajem, rozumielismy wypowiadane przez nas stowa. 

M6j przyjaeiel zapytat w6wezas: 
- W jaki spos6b osiqgn'l,les stan, w kt6rym znajdujesz si~ teraz? 
Odpowiedziatem: 
Pewnego dnia Lowey Boskiej Koniecznosei zastawili Pulapk~ Przezna

czenia i rozsypali w niej Ziarna Woli.l tak zamieniono mnie w Niewolnika. 
Z Krainy, w kt6rej byto nasze Gniazdo, przeniesiono mnie winne miejsce. 
Zaszyto mi w6wezas oezy, sp~tano Czterema R6Znymi Wi~zami i ustano 
wiono nade mnq dziesi~eiu Pelnomoenik6w. Oblieze pi~eiu z nieh skierowa
ne byto na mnie, a ieh pleey na zewn'l,trz. Pozostalyeh pi~eiu ustawionyeh 
bylo pleeami do moieh plee6w, a obliczem na zewn'l,trz. Tyeh pi~eiu, kt6rzy 
byli zwr6eeni twarz'l do mnie, a pleeami na zewnqtrz, tak dtugo trzymato 
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mnie w Swiecie Zdumienia, ze zapomnia1em 0 swoim Gnieidzie, tamtej Kra
inie i 0 wszystkim, CO by10 mi znane i oczywiste. S"dzi1em, zeja sam zawsze 
by1em taki, a nie inny. Po pewnym czasie odemkni«to mi nieznacznie oczy. 
Oglqdakm swiat na miar« szpary mi«dzy powiekami. Oglqdalem rzeczy, kt6
rych wczesniej nie widzia1em i ktore mialem za dziwne. Przez caly ten czas, 
kiedy dzien po dniu odsianiano po trochu moje oczy, oglqdalem rzeczy, 
ktore wprawialy mnie w zdumienie. W koneu ods10ni«to mi oczy ealkowicie 
i pokazano mi swiat w takiej postaci, w jakiej istnial. Spojrzalem na Wir;;.zy, 
ktorymi mnie spr;;.tano i na Pe1nomocnikow. Pytalem sieb ie, czy kiedykol
wiek nadejdzie dzien, kiedy zdejmqze mnie Cztery R6Zne Wi«zy, uwolniq od 
Pelnomocnikow, by rozwinr;;.ly sir;;. moje skrzyd1a i choc przez ch\vil« poszy
bowaly w powietrzu wolne od pr;;.t? 

Te pytania nr;;.ka1y mnie do dnia, gdy zorientowalem sir;;., ze Pelnomocni
cy trwajq w nieSwiadomosci mojej istoty. Powiedzialem sobie, ze nigdy nie 
nadarzy si« okazj a Jepsza od tej. Wcisnqlem sir;;. w kqt i spr;;.tany Wir;;.zami, 
utykajqc udalem si« na Pustynir;;.. Tam ujrzalem postac, ktora szla w mojq 
stronr;;.. Wyszedlemjej naprzeciw i przy\vitalem sir;;.. Odpowiedziala mi z pel
nq uprzejmosci q. Gdy przyjrzalem si«jeJ lepiej, spostrzeg1em, ze jej w1osy, 
broda i cak oblicze mienily sir;;. czerwieniq. Pomyslalem, ze cz10wiek ten musi 
bye mlody wiekiem. Spytalem: 

- Skqd przychodzisz, mlody czlowieku? 
Odpowiedzial: 
- Chlopcze, twoj .ir;;.zyk zdradza twojq niewiedzr;;.. Jestem Pierwszym Sy

nem Stworzenia, a ty nazywasz mnie mlodziencem? 
Zapytalem: 
- Wir;;.c dlaczego twoje wlosy nie Sq biale? 
Odpowiedzial: 
- Moj e wlosy Sq biale. Jestern Swietlistym Starcem, lecz ten sam, kt6ry 

uwir;;.zil ciebie w Pulapce, nalozyl na ciebie R6Zne Wi«zy i postawil nad tobq 
Pelnomocnik6w, dawno temu wtrqcil mnie do Czarnej Jamy. Dlatego to, co 
widzisz, jest kolorem ezerwonym. Naprawd« zas jestem bialy i swietlisty. 
Kazda biel, w ktorej jest swiatlo, gdy zostanie zmieszana z czemi'l., mieni si« 
czerwieniq. Podobnie jak pierwsze chwile zmierzchu lub ostatnie chwile 
brzasku, ktore Sq biale i w ktorych jest swiatlo Slonca. Jedna ich strona jest 
zwr6col1i:! ku swiatlu, kt6re Jest biaIe, a druga ku stronie lewej, ktora jest 
czama. Dlatego zmierzch i brzaskjawiqsi(( czerwono. Podobnie rzecz si« rna 
z Ksir;;.zycem w pelni w ehwili wschodu. Wprawdziejego swiatlo jest pozy
czone, ale nic innego jak swiatlo nie okresla Ksir;;.zyca . Jedna jego strona 
Jest zwrocona ku dniu, druga ku noey. Stqd r6wniez Ksi«zyc mieni sir;;. czer
wieniq. Nie inaczej jest ze swiec'l., kt6ra przy knocie jest biala, nad niq snuje 
sir;;. czarny dym, a pomi«dzy ogniem i dymem mieni si« czerwono. Analo
gicznych przykladow takiego stanu rzeczy istnieje bardzo wiele. 
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Powiedzialem wit(c: 
- Mistrzu, skqd przychodzisz? 
Odrzekl: 
- Zza Gory Qaf. Tam bowiemjest moje miejsce, twoje Gniazdo rowniez. 

tam sit( znajdowalo, ale ty 0 tym zapomniaks. 
Powiedzialem: 
- Co tutaj robiles? 
Odrzekl : 
- Jestem Wt(drowq, bez konca przemierzam Swiat i przyglqdam sit( 

jego Cudom. 
Zapytal"em: 
- Z Cudow Swiata cozes widzial? 
Odrzekl: 
- Siedem rzeczy: pierwsza Gora Qaf, ktora jest naSZq Krain£t, druga 

Rozjasniaj'tcy Noc Klejnot, trzecia Drzewo Tuby, czwarta Dwanascie Warsz
tatow, piqta Kolczuga Dawida, szosta Ostrze Czystej Stali , siodma Zrodlo 
Zywota. 

Powiedzialem: 
- Opowiedz mi cos 0 kaidej z nich. 
Rzekl: 
- Na poczqtku pojawila sit( okalajqca swiat Gora Qaf Sklada sit( ona 

z jedenastu gor. Pojdziesz do niej, gdy uwolnisz sit( od Wit(zow, bowiem od 
niej wlasnie przyprowadzono cit(. Ostatecznym celem wszystkiego, co ist
nieje,jest wt(drowka do Pierwszej Postaci. 

Spytalem: 
- W jaki sposob tam sit( dostant(? 
Powiedzial: 
- Drogajest cit(zka. Najpierw bt(dziesz mial przed sobq dwie inne gory, 

ktore nalezq do Gory Qaf Jedna rna naturt( gorqc£t, a druga zimn'l, gorqCO 
i zimno nie rna tam gran icy. 

Powiedzialem: 
- Czyz nie jest latwo przez gort( 0 naturze gorqcej przejsc zim£t, a przez 

gort( 0 naturze zimnej -latem? 
Odpowiedzial: 
- Jestesw blt(dzie. Klimat Krainy nie zmienia sit( w zadnej porze roku. 
Zapytalem: 
- 1ak daleko stqd znajduje sit( ta gora? 
Odpowiedzial: 
- Odleglosc jest taka , ze jakkolwiek dl"ugo bt(dziesz szedl, ponownie 

mozesz wrocic do punktu wyjscia. Jak cyrkiel, ktorego jeden koniec jest 
w punkcie centralnym, drugi zakresla linit( i wielekroc zakresli linit(, ponow
nie trafi tam, skqd na pocz<ttku wyruszyl. 
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Zapyta1em: 
- Czy mozna w tych gorach wydr<tzyc tunele, by przedostac sit( na 

drug<t stront(? 
Odpowiedzial: 
- Wydr<tzenie tunelu jest rowniez niemozliwe, ale ten, ktory jest zdolny 

przejsc nie wydr'lzaj<tc tunelu, przejdzie w cictgu jednej chwili. Jak balsam. 
Jezeli dion wystawisz na slOilce, by sit( ogrzaIa, i puscisz na ni<tjedn<tkroplt( 
olejku balsamowego, to zobaczysz, ze dzit(ki ukrytej w sobie wlasciwosci 
wycieknie po przeciwnej stronie dloni. Jezeli ty rowniez wyrobisz w sobie 
tak'!. wlasciwosc przejscia przez gort(, to w mgnieniu oka zdobt(dzieszje obie. 

Zapytalem: 
- Jak mozna wyrobic w sobie tt( zdolnosc? 
Odpowiedzial: 
- Wsluchaj sit( w to, co mowit(, a zrozumiesz. 
ZapytaIem: 
- Kiedy juz zdobt(dt( te dwie gory, zdobycie nastt(pnych bt(dzie proste, 

czyz nie? 
Powiedzial: 
- Proste, ale dla tego, ktory wie. Niektorzy sami z siebie na zawsze 

pozostaj<t w niewoli dwoch pierwszych gor, niektorzy dochodz'!. do trzeciej 
i tam ustaj<t w wysilku, inni docieraj<t do czwartej, pi<ttej i tak az do jedena
stej. Przebieglejszy ptak dolatuje dalej. 

Powiedzia1em: 
- Teraz, kiedy wyjasniles mi , czym jest Gora Qaf, opowiedz 0 Rozjasnia

j<tcym Noc Klejnocie. 
Rzekl: 
- Rozjasniaj<tcy Noc Klejnot znajduje sit( rowniez w Gorze Qaf, ale jego 

siedliskiem jest Trzecia Gora. Z daru istnienia tego Klejnotu ciemna noc 
swieci jasno. Klejnot nie pozostaje raz na zawsze w jednym i tym samym 
stanie. Jego jasnosc pochodzi od Drzewa Tuby. Ilekroc znajdzie sit( na 
przeciwko Drzewa Tuby, w miejscu, gdzie ty teraz stoisz, bt(dzie jasnial 
calym swoim blaskiem,jak swietlista kula. Gdy trajektoria Klejnotu zejdzie 
nieco w bok, zblizaj<tc si t( jednoczesnie do Drzewa Tuby, czt(sc jego po
wierzchni bt(dzie czarna, pozostaia czt(sc bt(dzie swieciia dotychczasowym 
blaskiem. 1m bardziej Klejnot zbliZy sit( do Drzewa Tuby, tym bardziej zmniej
SlY sit(jego obszar jasnosci na korzysc obszaru ciemnego. Taki bt(dzie stan 
rzeczy ogl<tdany z twojego miejsca, jako ze od strony Drzewa Tuby jedna 
polowa Klejnotu bt(dzie swiecila poprzednim blaskiem. 

Gdy Klejnot bez reszty znajdzie sit( w sferze Drzewa Tuby, cala ta czt(sc, 
ktora jest po twojej stronie, bt(dzie czarna, a ta od strony Drzewa Tuby 
jasna. Z chwil'lgdy Klejnot minie sfert( Drzewa, pewnajego czt(sc ponow
nie sit( rozjasni. 
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1m bardziej rozjasniajqcy Noc Klejnot oddala si(( od Drzewa, tym jego 
jasnosc w cz((sci widzianej przez ciebie zwi((ksza si((. Dzieje si(( tak nie dlate
go, by swiaHo byio w ruchu , ale dlatego, i.e masa Klejnotu wchlania wi((cej 
swiatia. To powoduje, i.e obszar czerni zmniejsza si(( do momentu, gdy Roz
jasniajqcy Noc Klejnot powt6rnie znajdzie si(( naprzeciwko Drzewa Tuby. 
W6wczas caiq mast; Klejnotu bez reszty ogarnie swiatto. 

lest to przypadek kuli, na kt6rej obwodzie zrobiles dziur(( i cos przez niq 
przewlokies. Nast((pnie napelni1es wodqmiednic(( i ustawi1es kul(( w jej punk
cie centralnym w taki spos6b, by polowa kuli byla zanurzona w wodzle. A te
raz w jednej chwili dziesi((ciokrotnie ze wszystkich stron kul(( zajmie woda. 

lednakZe jei.eli ktos b((dzie patrzyl na kul(( spod wody, jednq polow(( 
kuli powinien widziec caly czas w wodzie. lei.eli natomiast obserwator, kt6
ry patrzy na miednic(( dokladnie spod jej punktu centralnego, spojrzy na niq 
troch(( z boku, to nie b((dzie m6gI zobaczyc w wodzie jednej polowy kuli, ale 
tak'l:jej CZ((SC, kt6ra b((dzie odpowiadala skrzywieniu horyzontu widzenia 
od centrum ku obwodowi. Tej cz((sci kuli, ktora nie znajduje si(( naprzeciwko 
wzroku obserwatora, nie b((dzie m6gI zobaczyc, zobaczy w to mi ejsce nie
wielkq CZ((SC od strony, gdzie nie ma wody. 1m bardziej wzrok obserwatora 
przesunie si(( ku brzegowi miednicy, mniej b((uzie widoczna CZ((SC, kt6rajest 
zanurzona w wodzie, a bardziej CZ((SC bez wody. Gdy spojrzymy dokladnie 
z boku miednicy, to zobaczymy jednqpolow(( kuli w wodzie, a drugqpolow(( 
bez wody. A teraz,jezeli obserwator spojrzy sponad brzegu miednicy, mniej
SZ'l:CZ«SC kuli zobaczy w wodzie, a wi((kszq bez wody. Tak b((dzie do chwilt, 
gdy spojrzymy na kul(( calkowicie z punktu centralnego sponad miedn icy. 
Z tego miejsca zobaczymy jq calkowicie bez wody. 

lezeli ktos twierdziIby, ze spod samej miednicy ani wody nie mozna 
zobaczyc, ani kuli, odpowiemy mu, ze owszem mozna. Miednica jest bo
wiem wykonana ze szkla lub materialu jeszcze bardziej delikatnego od szkla. 
Dopiero w takim przypadku patrzqcy okrqi.a kul(( i miednic(( w miejscu, gdzie 
one si(( znajdujq, i w taki spos6b, by mozliwe bylo ich obserwowanie. Roz
jasniajqcy Noc Klejnot i Drzewo Tuby r6wniez dziaIajq na zasadzie Kola 
Obserwatora. 

Zapytalem wi((c starca, czym jest Drzewo Tuby i gdzie si(( znajduje. 
Odpowiedzial: 

- Drzewo Tuby jest olbrzymim drzewem. Ten, kt6ry rna niebia6skq n3
tur«, kiedy p6jdzie do Raju, zobaczy tam Drzewo Tuby. Wsr6d tych jedena
stu g6r, 0 kt6rych m6wilem, jest g6ra, gdzie znajduje si(( Drzewo Tuby. 

Zapyta1em, czy daje ono jakies owoce. Odpowiedzial: 
- Znajdziesz na nim wszelki owoc, kt6ry widzisz na swiecie. Owoce, 

kt6re Sq w zasi((gu twej r((ki, wszystkie pochodzq z tego drzewa. Gdyby nie 
bylo Drzewa Tuby, nie mialbys ani owoc6w, ani drzew, ani zi6i, ani zadnej 
innej rosliny. 
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Powiedziakm: 
- Owoce, drzewa i zioia, w jakim pozostajq z nim zwiqzku? 
Odpowiedziat 
- Na czubku Drzewa Tuby ptak Symorgh uwii sobie gniazdo. 0 swicie 

Symorgh opuszcza gniazdo i rozposciera skrzydia nad ziemiq. To za ich 
spraw'l. drzewa obfitujq w owoce, a ziemia we wszelkq roSlinnose. 

Zwracajqc si~ do starca, powiedzia1em: 
- Slyszakm, ze Zala wychowai Symorgh, a Rostam zabii Esfandiara 

dzi~ki pomocy Symorgha. 
Starzec odpowiedziat 
- Tak, to prawda. 
Zapytakm: 
- Jak to si~ staio? 
Odrzekt 
- Kiedy Zal przyszedi na swiat, okazaio si~, ze jego wiosy i skora Sq 

biak Jego ojciec imieniem Sam rozkazat, by wywieziono niemowlt( na pu
styni~. Matka, ktora wiele wycierpiaia nOSZqC Zala pod sercem, gdy zoba
czyia, ze chiopiec rna brzydkie oblieze, przystala na tt( propozycj~. 

Zala wywieziono na pustyni~ i tam porzueono. Pora byia zimowa, 
zewszqd wiaio mrozem, nikomu nie postaio w giowie, ze ktos mogiby to 
przetrwae. Gdy min~io kilka dni, a matka Zala uwolniia sit( od mysli 0 szpe
toeie syna, w jej sereu zrodzilo sit( uezueie zalu i mitosci do dzieeka. Ktore
gos dnia powiedziala sobie, ze pojdzie na pustyni~ i zobaezy, co sit( z nim 
stalo. Gdy znalazia si~ na pustyni, zobaezyla, ze malec jest zywy. Ptak Sy
morgh trzymal go pod swoim skrzydkm. Gdy wzrok dzieeka spotkal sit( ze 
wzrokiem matki , najego twarzy pojawif sit( usmieeh. Matka przytuliia Zala 
do piersi i nakarmi1a mlekiem. Cheiata wstae i pojse w drogt( powrotnq do 
domu, gdy powiedziala do siebie: Dopoki si~ nie dowiem,jak to si~ staio, ze 
Zal przez te wszystkie dni pozos tat zywy, nie wroet( do domu. 

Polozyta wi~e Zala tam, gdzie byl wczesniej, pod skrzydtami Symorgha, 
a sarna ukryla si~ w poblizu. Gdy nadesz1a noc i Symorgh odleeial z pustyni , 
przy Zalu pojawita sit( Sarna. Przygarnt(ta ona Zala do piersi i nakarmila go 
mlekiem. Gdy dzieeko zaspokoilo glod, Sarna uiozyla sit( do snu nad jego 
giow<\., by dziecka nie spotkaio nie niedobrego. Gdy matka to zobaezyla, 
wstata, przegonila Sarnt( znad glowy ehtopea i zabrala go ze sobq do domu. 

Zapytalem starca, jakq tajemnie~ kryje ta his tori a? 
OdpowiedziaL 
- Zapytatem 0 to Symorgha. Symorgh powiedzial, ze Zal przyszedl na 

swiat pod iaskawym okiem Drzewa Tuby. Dlatego nie pozwolilismy, by Zal 
zostal zgiadzony. Dzieeko Samy oddalismy w r~ee mysliwego, a w jej sereu 
rozbudzilismy ezulose do Zala, by wieczorami troszezyia sit( 0 niego i karmi
la mlekiem. Za dnia natomiast ja sam ehronilem go swoimi piorami. 

91 



SHAHAB AD-DIN YAHYA SOHRAWARDI 

Powiedzia!em: 
- A teraz 0 Rostamie i Esfandjarze? 
Odrzeld: 
- Sta!o sit( tak, ze Rostarn okaza! sit( bezsilny wobec Esfandjara i zrnt(

czony walkqpowroci! do domu. Za1, ojciec Rostama, na znak pokory wobec 
Symorgha zanios! do niego swojq prosbt(. 

Symorgh jest obdarzony takq w!asciwosci<t, ze jezeli zwierciad!o lub 
inny przedmiot 0 cechach zwierciad!a ustawi sit( naprzeciwko Symorgha, to 
kazdy, kto w nie spojrzy, ustanie w zdumieniu. 

Zal sporzqdzi! z zelaza taki pancerz, ze caty by! jednym blaskiem, i rozka
za! za!ozyc go Rostamowi. Na g!owt( da!mu wypolerowany szyszak, a do 
konia przywiqza! b!yszczqce lusterka. Wys!a! wowczas Rostama na pole 
walki, rozkazujqc mu stanqc naprzeciw Symorgha. Esfandjar by! zmuszony 
zwrocic sit( twarzq do Rostama. Kiedy zblizy! sit( do niego na pewnq odle
g!osc, promien swiaHa Symorgha pad! na pancerz i lusterka, jego odbicie 
skrzyzowa!o sit( ze wzrokiem Esfandjara, sprowadzajqc na niego zamrocze
nie i zawrot g!owy. W stanie jakby halucynacj i wydalo sit( Esfandjarowi, ze 
zosta! raniony w oczy, jako ze widzia! inaczej niz przedtem. Esfandjar spad! 
z konia, ponOSzqC smierc z rqk Rostama. Podobnie bylo z rozwidlonq ga!qz
kq drzewa giaz, 0 ktorej mowi<t, ze by!a jako dwa piora Symorgha. 

Zapyta!em Starca, czy uwaza, ze na swiecie by! tylko ten jeden Sy
morgh. On odpowiedziat: 

- Tak mysli ten, kt6ry nie wie. Ten, kt6ry wie, rozumie, ze Symorgh 
schodzi na ziemit( z Drzewa Tuby w kaZdym czasie. Rozumie rowniez, ze ten 
ptak, ktory byl na ziemi, ulega ca!kowitemu unicestwieniu. Tak wit(c jezeli 
Symorgh nie pojawi sit( w kazdym czasie, wowczas to, co istnieje, nie prze
trwa. Symorgh, lecqc z Drzewa Tuby w kierunku ziemi, przelatuje przez 
Dwanascie Warsztatow. 

Zapyta!em : 
- Mistrzu, czym jest tych Dwanascie Warsztatow? 
Odpowiedziat: 
- Na poczqtku musisz wiedziec, ze gdy Pan i Wbdca zapragnCl! zago

spodarowac swoje dobra, najpierw zagospodarowa! nasz'l Kraint(, by na
stt(pnie wprawic nas w gor'lczkt( pracy. Rozkazal, by powstal0 Dwanascie 
Warsztatow. W kazdym Warsztacie posadzi! kilku czeladnikOw. P6Zniej 
wprawi! ich w wir pracy, az pod Dwunastoma Warsztatami pojawi! sit(jesz
cze inny Warsztat, wowczas posadzil w tym Warsztacie Mistrza. Nastt(pnie 
Pan i W!adca wciqg,n'l! Mistrza w wir pracy, by pod Pierwszym Warsztatem 
pojawil sit( kolejny Warsztat. Pan przykazal pracowac rowniez Drugi emu 
Mistrzowi az do pbjawienia sit( pod Drugim Warsztatem nastt(pnego Warsz
tatu i nastt(pnego Mistrza. 
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Ten porzqdek rzeczy doprowadzi1 do powstania Siedmiu Warsztat6w, 
a dla kazdego Warsztatu zosta1 wyznaczony jeden Mistrz. W6wczas to 
Pan i Wladca kazdemu z uczni6w, kt6rzy przebywali w Dwunastu Do
mach, podarowal Szatt(. Podarowal jq r6wniez Pierwszemu Mistrzowi, 
a nadto przekazal mu dwa sposr6d Dwunastu G6rnych Warsztat6w. Dru
gi Mistrz r6wniez otrzymal Szatt( oraz dwa Warsztaty z dwunastu innych. 
Podobnie postqpil z Trzecim Mistrzem. Natomiast Czwartemu Mistrzowi 
podarowal Szatt(, kt6ra byta pit(kniejsza od wszystkich pozosta1ych oraz 
jeden sposr6d Dwunastu G6rnych Warsztat6w. lednoczesnie przykaza1, 
by mie1i baczenie na wszystkie Dwanascie Warsztat6w. Z Piqtym i Sz6
stym Mistrzem postqpi1 wedlug zasady, j akq kierowal sit( wobec Pierwsze
go, Drugiego i Trzeciego. 

Gdy nadeszla kolej na Si6dmego Mistrza, z Dwunastu Warsztat6w pozo
stal juz tylko jeden i Pan dal Si6dmemu Mistrzowi to, co pozosta1o, a nie 
podarowal mu zadnej Szaty. Z piersi Si6dmego Mistrza wydobyl sit( krzyk 
protestu: jak to, kazdy Mistrz rna po dwa Warsztaty, a ja mam tylko jeden, 
wszyscy otrzymali Szatt(, a ja nie' Pan rozkazal, by pod jego Warsztatem 
postawiono jeszcze dwa inne, a ich los przekazano w rt(ce Si6dmego Mistrza. 

Pod wszystkimi Warsztatami przygotowal Pan Ziemit( Pod Uprawt(, a roz
porzqdzanie ni'l.przekazano r6wniez Si6dmemu Mistrzowi . Um6wiono sit(, 
by zjedwabnej Szaty Czwartego Mistrza przez caly czas dawano po kawa
feczku Si6dmemu Mistrzowi. Dzit(ki temu mial on w kazdym czasie innq 
i nOWq Szatt(. 

Widzisz, ze z Szatqrzecz sit( rna podobnie,jak z Symorghiem. 
Spytaiem: 
- Mistrzu, co tkajq w tych Warsztatach? 
Odpowiedziat 
- Najczt(sciej tka sit(jedwab, ale i wszystko to, czego czlowiek nie jest 

zdolny objqc rozumem. W tych tez Warsztatach tkajq Ko1czugt( Dawida. 
Zapytalem: 
- Mistrzu, a cM to jest Kolczuga Dawida? 
Odpowiedzial: 
- Kolczuga Dawida jest wielosciq tych Wit(z6w, kt6re na ciebie na1ozono. 
Zapytafem: 
- W jaki spos6b jest tkana? 
Odpowiedziat 
- W co trzecim sposrod Dwunastu G6rnych Warsztatow produkuje sit( 

jedno kolko, w innych czterech z tychze Dwunastu przygotowuje sit( k61ka 
nie dokonczone. Nastt(pnie te cztery kolka przekazuje sit( Si6dmemu Mi
strzowi, by kazdy z Dwunastu Warsztat6w poddal je obr6bce. Gdy koika 
dostanq sit( w rt(ce Si6dmego Mistrza, wysylajqje na Pole Uprawne. Kolka 
przez dlugi czas pozostajq nie dokonczone. W odpowiednim czasie cztery 
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nie dok0J1czone k6lka lqczy si(( w jedno Kolo. Musisz wiedziec, ze k6lka 
byly calkowicie przewiercone. P6Zniej sokola takiego jak ty zamykaj'l w nie
woli i zarzucaj'l mu na szyj(( Kolczug((, by domkn((ly si(( k6lka na jego szyi. 

Zapytalem Mistrza: 
- Z ilu k6lek sklada si(( kazda Kolczuga? 
Odpowiedzial: 
- Jezeli mozna by powiedziec, z ilu kropel sklada si(( Morze Omanskie, 

w6wczas mozna by r6wniez przeliczyc liczb(( k6!ek w kazdej Kolczudze. 
Zapytalem: 
- W jaki spos6b powinnismy zrzucie z siebie t(( Kolczug((? 
Odpowiedzial: 
- Przy pomocy Ostrza Czystej Stali. 
Spytalem: 
- Gdzie mozna zdobyc Ostrze Czystej Stali? 
Odpowiedzial: 
- W naszej krainie zyje Kat, w kt6rego rt(kach znajduje sit( Ostrze Czy

stej Stali. Los kazdej Kolczugi jest z g6ry ustalony. Po pewnym czasie odda
nej sluzby, kiedy czas Kolczugi dobiegnie konca, Kat uderza Ostrzem Czy
stej Stal i w taki spos6b, ze rozdzieJa od siebie wszystkie jeJ k6lka . 

Spytalem Mistrza: 
- Czy jestjakas r6znica pomi((dzy ranami tych, kt6rzy nosz'l Kolczug((? 
Odpowiedzial: 
- Jest. 
Dalej rzekl: 
- W przypadku niekt6rych rana jest tak wielka, ze jezeli ktos mialby zye 

sto lat i w polowie przydzielonego mu zywota rozmyslalby nieustannie 
o tym, ktore z cierpien jest ci((zsze, i jezeli przedstawilby sobie jakiekolwiek 
z mozl iwych cierpien, to i tak nigdy nie zgl((bilby wyobrazni'l wielkosci 
szkody plyn'lcej z rany zadanej Ostrzem Czystej Stali. Niemniej niektorym 
jest latwiej . 

Rzeklem: 
- Mistrzu, co mam zrobie, by moje cierpienie bylo Izejsze? 
Odpowiedzial: 
- Musisz posiqse Zr6dlo Zywota. Zaczerpnij z niego wodt( i oblej nill 

glow((, by Kolczuga byla na miar(( twego ciala i bezpieczna od ran Ostrza. 
Woda bowiem skurczy KoJczug((, a gdy Kolczuga ciasniej oplecie twoje 
cialo, rany od Ostrza b((d'l Jzejsze. 

Powiedzialem: 
- Mistrzu, gdzie jest to Zr6dlo Zywota? 
Odpowiedzial: 
- W Ciemnosciach. lezeli pragniesz Zr6dla Zywota, musiszjak Chezr przy

sposobie swoje stopy i p6jse Drog'l Zaufania, az dojdziesz do Ciemnosci. 
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Zapytaiem: 
- W ktorq stroni( nalezy sii( udac? 
Odpowiedzial: 
- W ktorqkolwiek,jak tylko ruszysz w drogi(, znajdziesz drogi(. 
SpytaIem: 
- Jaj<:ijest znak Ciemnosci? 
Odpowiedziat: 
- Czen'! , ty sam w niej tkwisz, ale 0 tym nie wiesz. Ten, ktory pojdzie tq 

drog'!., kiedy zobaczy siebie w Ciemnosciach, musi zrozumiec, ze przedtem 
tez byl w Ciemnosciach i ze nigdy nie widzial Jasnosci na oczy. Taki wlasnie 
jest pierwszy krok Idqcych Drogq i tylko z tego miejsca mozliwy jest dalszy 
posti(p. Tak wii(c, jezeli ktos dostqpi zaszczytu tego miejsca, to pOCZqwszy 
od niego, moze pojsc dalej przed siebie. Ten, ktory glosi, ze posiadl Zrodio 
Zywota, blqdzi w wielkich ciemnosciach. Jezeli bi(dzie trwal w cichej sym
patii ze Zrodlem, po Ciemnosciach zobaczy w koncu Jasnosc, ale nie moze 
juz isc dalej Drogq Jasnosci. Jest ona bowiem Swiatiem Niebianskim, ktore 
pada z gory na Zrodto Zywota. Ktos, kto znalazi Drogi( i obmyl sii( w Wo
dzie Zywota, uchronil sii( przed ranami Ostrza Czystej Stali. 

Pozwol sii( zabic Ostrzem Milosci, by znalezc zycie wieczne, 
Bo z twego miecza, chocby na chwili(, nikt sii( nie odrodzi. 

Kazdy, kto zanurzy sii( w Wodzie Zywota, nigdy nie bi(dzie sii( kochal 
~ urojeniem sennym. Kazdy, kto odnalazi prawdziwy sens, dojdzie do tego 
Zrodla. Gdy wyszedl ze Zrodla, znalazi w sobie gotowosc podobnq do 
olejku balsamowego, ktorego jednq kropli(jezeli puscisz na dion wystawio
nq na sionce, to wycieknie po przeciwnej stronie. Jezeli staniesz sii( Che
zrem, bez trudu bi(dziesz mogi przejsc przez Gori( Qaf. 

Gdy opowiedziakm ti( historii( memu drogiemu sercu przyjacielowi, on 
odrzekl: 

- Ty jestes tym Soko!em, ktory siedzi w PuIapce i szuka Zdobyczy. Tak 
wii(c wez mnie na pasek, bo nie jestem zlqZdobyczq, 

]am jest Sokol, 

odwieczne marzenie mysliwych sWlata tego. 

Trofeum mym czarnookie sarny, 

ktorych oczy nie zaluj'l. lez m'l.drosci. 

Przy nas obce 1m S'l. dzwil(ki slow. 

Przy nas rodz'l. sens wlasciwy rzeczy. 


Ku chwale Allaha i w nadziei na Jego Laski( rozprawa dobiegla konca. 
Niech bi(dzie pochwalony Muhammad i Jego Rodzina. 

przeklad Marek SlIIurzynski 
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Krzysztofowi Sliwii\skicmu z Maroka 

I. To prawda, zywit( sit( nimi od dluiszego czasu. Ich tomy wierszy jeidz'1 
ze mn<\. po swiecie tak jak Biblia i Regula sw. Benedykta. Ale czy to grzech, 
skoro pozwalaj<\. mi nazwac? 

II. Parafraza z pierwszego l : "Sk<\.d mnie, Slowianinowi, do sprazonych 
okolic?" Nie, nigdy nie interesowalem sit( islamem. Poci~ala mnie raczej 
kultura i literatura iydowska. Urodzilem sit( w domu, ktorego dawni miesz
kancy zgint(li w dolach przy miechocinskim cmentarzu albo za browarem 
Tarnowskich. Natomiast to, ie w okolicznych wioskach siedzieli dawniej jency 
tatarscy, i st<\.d ich gwaltowny charakter i zwady z chlopam i z krolewszczyzn, 
jak opowiadal moj ojciec - bylo dobre dla stworzenia jeszcze jednego literac
kiego mitu. Albo majowa wizyta w Kruszynianach ... W zielonym meczecie 
stawianym wedlug wzorow chrzescijanskich ciesli . To jednak za malo na 
wytlumaczenie . W armii mojego pans twa nie bylo jui pulku tatarskiej jazdy 
etc. Spod orla w klasie patrzyla na nas twarz Gomulki - twarz malomiastecz
kowego organisty. 

Ill. W 1995 wyl<\.dowalem w Casablance. Potem poci~iem do Fezu. Co 
mogt( powiedzie6? To nie wybor i nie wygnanie, ale powolanie, ktore pewnie 
miesci w sobie i te dwa stany. Ale to gh;boko, na dnie duszy. Rozprawianic 
o tym pod pott(inym sloncem, w otoczeniu nowych zapachow i mit(ty, nie jest 
dobre ani m<\.dre. Jeszczc za krotko, jeszcze zbyt to swicze, chociaz przygoto
wania trwaly tyle lat. Fakt - mnisi praktykowali dawniej "xeniteit(" dla dobra 
duszy, wybierali dalekie miejsca, nie znaj<\.c jt(zyka, a poduczywszy sit( nieco 
mowy, znow szli dalej na spotkanie obcego. Sw. Bazyli mowi do Grzegorza 

I Czcslaw Milosz, Osobny zeszyl. 

96 



STREFA BOG A 

z Nazjanzu: "Oddalie sif; od swiata to nie odejse fizycznie, ale przeci'l.e zwi'l.zki 
sympatii, kt6re jednocz'l. cialo z dusz~ to bye bez miasta, bez domu, bez wla
snosci, bez srodk6w do zycia, bez spraw, bez spolecznych relacji, bez pragnie
nia nabywania ludzkiej nauki, bye gotowym przyj<\.e w sercu slady, jakie w nim 
wyrysuj<\.Boze pouczenia." Czyli inaczej - niekoniecznie trzeba ruszac sif; z miej
sca. Wystarczy bye pewnie zdanym na Boga. 

IV W 1996 wrocilem do Polski zalatwiae papiery do Algicrii. W miesi<\.c 
po moim wyjeidzie lslamska Grupa Zbrojna porwala moich br<lci z aJgi er
skiego Tibhirine. W maju zosta li zgladzeni. Ciala ukryto, glowy w worze za
wieszono na drzewie pod Mede<\.. Wtedy zostal otwarty testament Christiana 
de Cherge. " I ty, przyjacielu ostatniej minuty" - zwracaf sif; do swojego za
b6jcy.. . Ibu Abbas naucza: "Poslany mow ii, iz najgorsi mif;dzy nami to ci, 
kt6rzy nie przyjmuj<\. upadkow i przcprosin i nie przebaczaj<\. grzechu." W gru
pie siedmiu zamordowanych trapistow znalazf sif; Bruno Lemarchand - prze
fozony z Fezu, ktory na krotko przyjec hal do Algierii. 

V Teraz wif;C myslf; 0 wygnaniu. St<\.d cytat z drugiego (tym razem cho
dzi 0 10sifa Brodskiego) : "Jezeli wygnanie przynosi jakiekolwiek korzysci, 
to z pewnosci<\. uczy pokory ... przyspiesza profesjonalny sk<\.din<\.d pl'{d - lub 
dryf - ku odosobl}ieniu, ku widzeniu absolutu : ku stanowi, w ktorym cZfo
wiek zostaje sam ze sob <\. i z wlasnym jf;zykiem... Wygnanie z dnia na dzien 
przenosi nas tam, dok<\.d normalnie dochodzilibysmy przez cale zycie." "Jf;
zyk" - to nie polski , nie francuski i nie arabski . To ulomna komunikacja z Bo
giem, teraz jeszcze bardziej ufomna. Ana wszystkie ostre pytania Sw. Anto
niego z pustyni Aniof odpowiedziaf krotko: "Antoni , zajmij sif; samym sob<\.." 
I tak tez trzeba zrobic . 

VI. Za ogrodzeniem z cierni i bambusa. Wtloczeni ze swoimjednym hek
tarem mil'{dzy ogrody s<\.siad6w, w dawnym hoteliku dla robotnikow buduj<\.
cych linil'{ kolejow<\. Rabat - Fez - Marakesz, blisko szkoly podstawowej 
i dwoch liceow, brama w bramf; z klinik<\. okulistyczn<\.. Wyznawcy Tego, kt6
ry przez Arabow-chrzeScijan nazwany jest Yoshu, a przez muzulmanow '\ssa. 
Ten pierwszy poniosl smiere na krzyzu, jest Synem Bozym i Mesjaszem, 
zmartwychwstal, zasiada po prawicy swojego Ojca . Ten drugi jak zaden inny 
prorok otrzymal w Koranie tytul "Mesjasza". Zostal skazany, ale nie ukrzy
zowany, gdyz Bog cudownie Go ocali!. Stworzony bez ojca jak Adam, ale 
Adam nie jest nazwany Slowem Boga. Ma szczegolne miejsce w pochodzie 
124 000 prorok6w przed Mahometem, z ktorych trzystu trzynastu powierzo
no specjaln<\. misj~. Dwie rozne osoby czy ten sam Jezus? W kaplicy w Tibhi
ri ne, ktor<\. odwiedzali takze muzulmanie, Chrystus na krzyzu przedstawiony 
jest w wielkanocnej szacie, a rany na rl'{kach i nogach zakrywaj'l. gwiazdy. 

Po co tu jesteSmy? Niby Ludzie Ksi~gi, a przeciez bardziej zwracajqcy 
uwagl'{ na osobist'l przyjazn z Jezusem. l'l.kaj'lcy sif;, gdy muzulmanie z'ldaj<\. 
dokfadnej listy os6b (isnad) przekazujqcych nam przez wicki Ewangeli«. 
Uwazani za aktywnych, za ludzi dzi alania - nie modlitwy. Wreszcie za Fran
cuzow przede wszystkim. To wiele zmienia. To znaczy tei:, ze jestdmy boga
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ci i moze przez dziwactwo lub z innym ukrytym zamiarem chodzimy w wy
tartych piaskowych habilach. Lecz kim my takim jestesmy, zeby zadawae 
sobie pytanie, co ludzi e 0 nas myslq? "Zajmij sit; sobq, Antoni." Tak tei: mowi 
Papiez: "Pierwszym zadaniem zycia konsekrowanego jest ukazanie wielkich 
dzicl, jakich Bog dokonujc w ulomnej natulze osob powolanych. Bardzi ej ni z 
slowami osoby konsekrowane dajq swiadectwo 0 tych wielkich dzielach wy
mownym j~zykiem zycia przemienionego, zdolnego zadziwie swiat" (Vila 
consecrata) . Tekst zawstydzajqcy i ogromnie wymagajqcy, a skoro tak, to 
i pewnie mowiqcy prawd~. Szkola sw. Bernarda, do ktorej nalezymy, wyma
ga, aby cysters szukal prawdy w sobie samym i swoim bracie. Jest to warunek 
zblizenia si~ do Boga . I lepiej jeszcze, zeby nie ocenial sam siebie, ale przy
stal do tego, kto post<;puje wlasciwie. Ajeszcze lepiej, jei;li swojq przewod
niczkq uczyni Regu{r:(. 

Nie jestesmy misjonarzami , katechetami, nie prowadzimy tu dziel chary
tatywnych. Chcialbym po prostu napisae: jestei;my. Zachowujemy rytm cy
sterskiego zycia, z godzinami pracy i modlitwy. Ale to za malo. Tak mozna 
si~ przechowae przez cale zycie, i to gdziekolwiek. Wie 0 tym sw. Bernard, 
ktorego jeszcze raz wspomn<;: "Zyciem duszy jest prawda i swiadomosci q 
du szy jest miloM:. Dlatego nie rozumiem, jak ktos moze bye uwazany za zyjq
cego (tym bardziej w takim zyciu wspolnym jak nasze), Jesli nie kocha tyc h, 
wsrod ktorych zyje ... " Kardynal Duval z Algierii, biskup Clavezie z Aigierii 
wysadzony przez bombt; na progu swojego domu. Jak oni kochali tych, wsrod 
ktorych zyli? Trudno podsumowac czyjqS milose, dobro czyjes, ale przeciez 
one istniejq, nie przeszly w nicosc, trwajq w terazniejszym pulsowaniu, pro
mieniowaniu, gh;bokim milczeniu ich ofiary, takze w slowach, w pami<;ci: "Nie 
jestei;my ani prorokami, ani fanalykami " - mowil biskup Clavezie. "Nie je
stesmy bohaterami i wyrzutkami tego spo leczenstwa. Jestei;my tu uczniami 
Jezusa Chrystusa. I to wszystko. A nasza obecnosc w Maroku, w Algierii? Czy 
jest to obecnose niepotrzebna, bezuzyteczna? Bye moze. Nasze przebywanie 
tutaj to prezenL Prezent prawdziwej milosci od ubogiego Kosciola, ktory nie 
zyje dla siebic." A mama Krzysztofa Lebreton - najmlodszego z siedmiu za
mordowanych przez GIA trapistow - przygarbiona, oparta na kosturku , gla
dzi mnie po glowie i mowi : uTy jesteS teraz nasz, z naszej rodziny, slyszysz?" 
I jeszcze ta ogromna ciekawose ludzi, ich zycia, modlitwy, kuchni i pachni
del , delikatna, ale namit;tna . Bolesna, nie zaspokojona , kiedy z przeorem sto
imy w piqtek na ulicy, bo Guy kupuje w aptece Jekarstwa, a mijajq nas raz po 
raz grupy m~zczyzn spieszqcych do meczetu w bialych dzelabach. Kobiety 
w tym czasie niosq do pobliskiej piekarni plaskie chleby na drewnianych ta
cach. Za ch wil~, przed modlitwqpoludniowq,jeden z poboinych zacznie uro
czystq lektur~ 18. rozdzialu, sur~ Siedmiu spiqcych z Elezu. Ale tego mozemy 
si<; tylko domyslae. I jui wiemy, ie nie jesteSmy stqd. Leez nie ma powrotu. 
Chociai moj rowidnik pisze do Papiei:a poeztq niedyplomatyeznq: "Prosz~ 
zabrac swoieh misjonarzy z Afryki i Azji - kiedy milczec wystarczy, by kla
mac, mowic »wiem«jest zbrodniq." Pozostae z modlitwq 0 wdzit;cznosc. Tylko 
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wdzi«cznosc za wszystko. Za kazdy szczegof ulicy, za dymy piecow wypala
j<tcych garnki, za pi«knych ludzi z gor. Boze - mowi« wi«c - niech ust'lPi 
zdziwienie, bo ono jest niewiar<t. Niech zostanie zdumienie i dzi«kczynienie. 
Potem psy przez caf<t noc. Mozna isc z dworca kolejowego i sluchac tego po
szczekiwania i zawodzenia. Mijac domy, wchodzic w cien, wchodzic w ra
miona Chrystusa, niedomkni«le, otwarte jak ksi«zyc lego kraju . 

VII. Przed ramadanem zapisujl:( w notesie zaslyszane hislorie. Pozniej te 
kartki nazwakm zartobliwie "Alphabeticonem", ale rzeczywiscie s<t sfowem 
do rozwazenia, zapamil:(lania, Irawienia w czas postu. 

BIEDAK z Sale pod Rabalem. A wfasciwie dwoch biedakow. Opowie
dziaf II:( hislOril:( ojciec X., dominikanin z "La Source" w Rabacie. "La Sour
ce" to biblioleka i miejsce sludiow nad islamem. Oloz ojciec X. wybraf sil:( 
w odwiedziny do swojego znajomego z Sale. Biedak przyj<tf go serdecznie 
i ugoscil karloflami, ale sam nie jadf. "Dlaczego nie jesz ze mn<t?" - zapytaf 
ojciec X. "Wslyd powicdziec, ale oszczl:(dzam - odpowiedziaf gospodarz. -
Wczoraj zapukat do mnie biedak z prosb<t 0 wsparcie. Nie miakm mu co dac, 
wil:(c kazalem mu przyjsc za trzy dni. Moze uda mi sil:( zdobyc troch« swie
zych jarzyn?" 

BOGACZ nieznajomy. I biedak z Sale, ten sam, znajomy ojca X. Kilka 
miesi«cy pozniej. Uradowany, podniecony: "Patrz, dostafem pieniq,dze na piel
grzymk« do Mekki l" "Przeciez to ogromna suma! Wiem, ze nie ukradfes, 
ale..." "Dobrze ubrany czlowiek w ciemnych okularach zatrzymaf moie na 
ulicy i wr«czyf pieniqdze, mowi<tc: »Masz, trzymaj, to na pielgrzymkl:( do 
Mekki«, po czym oddalil sil:( ." 

CELESTYN I CZAPECZKA CELESTYNA. Opowiadaf Jean de la Croix, 
moj wspofbrat z Fezu. Ojciec Celestyn to jeden z siedmiu zamordowanych tra
pistow z Tibhirine. Kiedys,jeszcze we Francji, duszpastcrz "marginesu". "Przy
leciaf z Algierii Celestyn. W niedziell:( po nonie powiedziaf do mnie: »Chodz, 
pojdziemy na maly spacer.« Poszlismy. Medina zatloczonajak zwykle. Slychac 
muzyk«, flety, bl:(benki, jak<ts gitarl:(. Celestyn jakby zapadl sil:( pod ziemil:(. 
Odwracam si«, szukam, nie rna go nigdzie. Posuwam si« w stron« muzyki, 
widz« tanczq,cych ludzi , ale Celestyna nie rna w Humie gapiow. Wreszcie mil:(
dzy glowami tancz<tcych dostrzegam rytmicznie posuwaj<tC1l sil:(jego czapecz
kl:(. Celestyn tanczyl Muzycy przerwali dla oddechu, a jakas marokanska ko
bieia chciala ofiarowac Celestynowi potl:(zn<t szklanicl:( mleka, ale odmowiL 
ZegnafY go brawa. Poszlismy dalej." 

JEZUS. Z tradycji muzufmanskiej: "Jezus i uczniowie id<t drog<t. Na dro
dze lezy zdcchfa suka w roju much. Uczniowie zatykaj<t nosy, nieklorzy mo
wi<t: jakie± to wstrl:(tne l A Jezus: "Patrzcie, jakie ona rna pil:(kne biafe zl:(by." 

MAHMED z Tibhirine. Razem z Christianem przez wiele tygodni ko
pi<t studnil:(. Tryska wreszcie woda. "Kopalismy razem, jak wil:(c s<tdzisz
muzufmanska to woda czy chrzeScijanska?" Ale Christian smieje sil:(, gdy 
to mowi. Mahmed odpowiada: "Ty dobrze wiesz, ze jest to woda samego 
Boga." 
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PROSTYTUTKA I PIES. Skqd? Z Marakeszu, Fezu, Kenitry. Czy to 
wazne? Opowiada Muslim: "Oszala1y z pragnienia pies kr~ci si~ po placu. 
Prostytutka zdejmuje pantofelek, czerpie nim wod~ z fontanny. Oaje mu pic. 
Bog przebacza jej wszystkie grzechy." 

VIII. Ramadan 1997 roku zakonczy si~ w Maroku 8 lutego. Zwolnione 
obroty miasta sl~czqcego teraz nad Koranem. A i we mnie porzucona skrz~t
nose, poprawnose, bo coz to znaczy: nie zmamowany dzien? To ciijg!e zagroze
nie faryzcizmcm w tysiqcach postaci, optymalizacja w imi~ szacunku dla dru
gicgo, ktora ostatecznie niszczy z nim spotkanie. Siedzqc na niskim st01ku, zdzie
ramy starq farb~ z zelaznych drzwi prowadzqcych do ogrodu. W kadrze framu
gi, kilka centymetrow ode mnie, przeciijgajq rzqdkiem osiolki: powalany 1aj
nem ogon jednego dotyka filcowej g10~vy drugiego. Niektorym na pyski za10
zono kagance wyci~te z pomaranczolVych bidonow na oliw~. W koszach niosq 
szmaty, zgnile mandarynki, badyle i papierzyska - wszystko, co oszcz~dna 
Medina oddaje na smiccie. Potem mul z "but-gazem" w specjalnym stojaku, 
mu1 z coca-coli!, rytmicznie poruszajqca si~ piramida czerwonych skrzynek. 
Potem znow sennie. Ramadan nie jest miesiqcem pokuty, ale okresem wzmozo
nej modlitwy, dobrych czynow i wewn~trznych, duchowych ewiczen. Jeden hadis 
mowi: ,,0, synu Adama, bylem chory i nie odwiedziles mnie..." "Jak moglem 
Ci~ odwiedzic, Panie, skoro jestes Panem Swiatow?I" "Czy nie wiedziales, ze 
skoro nie odwiedziles jednego z moich chorych slug, mnie nie odwiedziles?" 

Kawiarnie zamkni«te, m~i.czyzni na rogach ulic nie palq. W sklepikach 
wolno obsluguje si~ klientow, ktorzy cierpliwie czekaji!, az sprzedawca skon
czy fragment Koranu. Ramadan jest pamiqtkq objawienia Koranu, zejscia 
Koranu z wysokiego nieba do nieba, na ktorym swieci ksi~i.yc i skqd Aniol 
Gabriel przenios1 go po kawalku Mahometowi. Dfugi byl czas objawien. 
Mahomet, jak kazdy mistyk, zazna1 tez milczenia Boga. Kiedy powtarzal to, 
co mowi! Aniol , i kiedy doszedl do 96. sury Koranu, zda10 mu si~, i.e tekst 
zlotymi literami zlobi mu serce. ,,Jestes Apostolem Bogal" Siowo Boga 
Wszechmogqcego i Milosiemego stalo si~ Ksi~gq. 

Zjawia si~ mary Tarik. "Mikael, kupisz ode mnie malego sokol a?" "To dro
gi ptak, nie mam tyle pieni~dzy." ,,0 tak. To drogi ptak, moglbys go sobie wy
chowac." Tarik trzyma ptaka mocno za skrzydla i szpony. "Ale za to daj mi 
troch~ pomalowac l " Teraz trzyma ptaka juz tylko w jednej r~ce. "Zostaw, Ta
rik, lepiej sokory w spokoju. Nie mozesz sprzedawac kanarkow'?" Potem przez 
kilka dni, kiedy id~ kupowac farby, biegnie za mnq z grupq kolegow i ewierka, 
gwizdzc jak kanarek. Czy Tarik wie, ze Bog, choc wszechmocny, nie wybiera 
nikogo z gniazda, nie p~ta skrzydel, ale czeka, az czlowiek ufnie zlozy si~ w Je
go r«ce i b~dzie Mu posluszny? I choc historia czlowieka rozpoczyna si~ od 
nieposluszenstwa i wyrzucenia z zicmskiego raju Adama i jego kobiety, to jed
nak Allah p070stal wiemy czlowiekowi, kierujqc nim przez Prorokow. Niekto
rzy z nich przynieSli ludziom Ksi«gi - jak Tora, Psalmy, Ewangelie. Zmieniane 
i deformowane przez wieki, znalazly sj~ wreszcie w promieniach Koranu, w kto
rym Bog zawarl istot« obj awien uczynionych Prorokom i obiecal Mahometowi , 
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ie b~dzie czuwal, aby ta ostatnia Ksi~ga nie zostala zdeformowana. Tarik wie 
o tym wszystkim, bo uczy si~ 0 Bogu i Proroku od najmlodszych lat i wiara 
w cud, zmartwychwstanie, triumf sprawiedliwych i poddanych Bogu nie jest 
dla niego niczym nadzwyczajnym. Ani to, ie nad zm~czonet Mari<\., matket pro
roka Jczusa, pochylila sit{ daktylowa palma, ofiarujetc cien i posilek. 

IX . Wieczor. Gluche stt{knit{cie zabytkowego dziala, potem przecictgle 
wycie syren. Znow strzal. To z fortu zachodniego. I on wletcza syreny. Droga 
za rzeket zapelniona samochodami, tretbiet niecierpliwie klaksony, pomit{dzy 
zderzakami aut smigajet skutery i mobiletki. Fez spieszy sit{ na pierwszy w tym 
dniu posilek. Mt{zczyini siedzetcy na murku pod naszym domem wycictgajct 
plastikowe worki z chlebem, jajami, oliwkami. Z worka pijet tei zup~, grocll 
wybierajct palcami. Siadajet potem w kucki, zacictgajet sit{ glt{boko papiero
sem. Z tarasu widzt{ takie swiatlo nie osloni ~ tej zarowki przy stajni setsiadow, 
zasloni~te grubet tkanet kapet drzwi do domu, sketd dochodzet sciszone glosy, 
diwit;k przcstawianych naczyn, wolanie na dziecko, ktore wymknt;lo si~ na 
dwor pobaw ie si~jeszcze z psami. Islam zdaj e si~ nam czysty, swi~cie prosty. 
Nie ma w nim rozwoju Objawienia, bo w dziedzinie dogmatow Bog objawit 
wszystko na poczcttku Adamowi - to samo co jego nast~pcom. Koran jest 
nauket "na nowo" tego, co Jui znal Adam. Dobry Adam, bo choe skuszony 
przez Iblisa-Szatana upadl, ale powstal zaraz, ufny w Boie przebaczcnie i mi
losierdzi c. Ale wybor pozostaje, wiernose drodze zbawienia pozostaje, moz
liwose grzechu pozostaje, niebezpieczenstwo gnusnosci (qu 'ud) pozostaje . 
To "twarzet w Twarz" islamu, ustawicznc trwanie w obecnosci Boga, ktory 
nosi 99 imion, a setne zna tylko On, bo jest Wiedzetcym - jest ufne i choe 
zdaje sit{ bye napit;te, wysokie, idea Inc, to jednak otoczone jest ludzket trady
eja.., Silnet i trudnet do wydarcia: proccsje z ogromnymi swiecami w Mulej Jdri s, 
prosby 0 plod nose pozostawiane przy grobowcach Marabutow. Klimat tego 
ramadanowego posilku z harirq z delikatnych szalotek i pais-chiche, ciastka
mi nurzanymi w gotujetcym si~ miodzic, otula i nas , ehrzeScijan, nie tylko przy
wOlujetc pami~e Boiego Narodzenia, kiedy Slowo stalo si~ Cialem, odwie
dzin krewnych, ubogich, ktorzy takie Set oczekiwani u stolu, ale przypomina
jetC tei 0 czyms wymagajetcym : 0 drodze z Nieba, po ktorej sehodzi w ciszy 
Jego Slowo. 0 drodze, po ktorej idzie do Nieba cztowiek ufajetcy Bozym obiet
nieom zawartym w Stowie. Bo miejsce jego Jest przy boku Boga. 

Tego wieezoru kapitula w naszej ciasnej bibliotece. Przeor decyduje od
dae 10% naszych dochodow z ogrodu i darowizn na ubogich z naszej dzielni
cy. Tak kaze zwyczaj rytualnej jalmuzny (zaka) pod koniee ramadanu. Trzeba 
to zrobie bardzo dyskretnie. Sw. l3enedykt w 4. rozdziale Reguly, Jakie Sll 

narzr;.dzia dablych uczynk6w, poleca takze: "Szanowae wszystkieh lud zi." 
Dlatego bezustannie trzeba przedzierae si~ przez blony, matowe szkla, mury 
i granice oddzielajetee od ludzi i od Jego serea. Dlatego mowie: jesteS Kims 
wi~kszym, ni i moze to wyrazie moja radose z Ciebie. 1 ludzie tei Set wi~ksi 
od naszego spojrzenia, mysli, eiasnego serca, z ktorym powinnismy prowa
dzie .,wielki diihad". 
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X. Drog'l na Algieri~, potem pod gor~, kolo torow kolejowych poloio
nych w w'lwozic, obok slumsow nazywanych tu bidon-villes, ktore przycup
n~ly metr od podkfadow i szyn. Potem juz tylko pod gOr~. Zaorane pola, zie
lana dolina, ukryte za wysokim murem farmy, zapach mleka ... tak pachn'l. 
krowy - czerwone i nieduie. Zm~czenie. Siadamy przy w'l.skiej kieice na 
czerwonej ziemi. Dla muzulmanow nadszedl czas modlilwy poludniowej du 'hr. 
Dla nas czas seksty. Modlimy si~ psalmami z duiych monastycznych brewia
rzy. Pochwala Boga za dzielo slworzenia - jakZe pictkna rowniei w Koranie l 
Nie odpoczywa On siodmego dnia i to nie Adam nazywa zwierz~ta - Koran 
to panowanic zachowal dla Boga. Pod siedmioma niebami - jak mowi Ksi~ga 
- pod ukrytymi za dnia gwiazdami, ktorymi bombardowane s'l demony 
w skwarny dzien lutego. Ale za malo zycia, zeby to poj'lC - juz czujemy nasz'l 
biedct, kiedy wi~cej pokazujemy r~kami, niz nazywamy slowami. Jeszcze lu
dzimy sict, ze przyjdzie czas na opowiedzenie 0 tej ziclonej dolinie, w ktor'l 
wchodz'l. - mijaj'lc nas - kobiety w czerwonyeh i barwionyeh na fioletowo 
dzelabaeh, poprzcdzane przez starego mctzczyznct na osle. Berberki, bez za
slon na twarzaeh, z pakunkami na glowaeh, z nie znanymi nam ziolami w r~
ku. I jedna z nieh wyci'tga rctk~ z lym bukietem, mnisi wahaj'l si~, ale ja bior~, 
bo che~ bye st'ld, jeieli Bog pozwoli - zawsze st'ld . Moze jednak nie trzeba 
pojmowac? Raczej chlon'le, kontemplowac, dotykae intelektem, t~sknic wla
snie st'ld do Nieba. Jak lei schodzic z Gory, zye, trudzic sict, trwac na modi i
twie za tyeh bezrobotnych z domow przy torach, dziecko wyrabiaj'lce cegly 
przy starej gliniance. Modlic si~ krotko i czysto - jak kaie mnichom sw. Be
nedykt. Modlic si~ za "spraw~ Hioba", chociai zajmuje ona w Koranie tylko 
trzy wersely. Muzulmanie, chrzescijanie i zydzi wiedz<t, ze odpowicdz na ni'l 
jest wei'lz ta sarna: Bog Jedyny - "dostateczny powod do diaJogu". 

Mnie tu jest bJizej do Boga. Nie tylko dlatego, ie swi~ci - Jego przyjacie
Ie - zostawili tutaj swoje slady: Matka Magdalena, zaloiycielka Malych Siostr 
Jezusa , od ktorej wzi~lismy dom, Karol de Foucault ktory mieszkal kilka ulic 
dalej. Nie tylko dlatego, ie pi~c razy w ei'tgu dnia rozbrzmiewa melodia prze
nikaj'lca do szpiku kosci, a portier szpitalny kl~ka wtedy na szarym kartonic, 
z twarz'l zwrocon'l w kierunku pobl iskiego fortu, przez ktory przechodzi nie
widzialny trakt na Mekk" Bardziej z powodu nadziei, ktor'l trzeba uzasad
niae eodziennym rytmem - chlopskim, widniaczym, nie tak znowu koloro
wym - 0 , jak chocby wtedy, gdy na w'lskiej betonowej kladce nad lustrem 
wody w studni oblepieni blotem, podtrzymuj'lc si~ wzajemnie, walimy z Ta
mi mlotami w zardzewiale mutry przytrzymuj'lee zalan'l pomp", a z gory 
w okienku swiatla Jean-Baptiste, maly jak wiewiorka, wola: "Wylazeie, nie 
dacie rady, trzeba si~ pomodlie do sw. Jozefa ... " 

Xl. Po raz pierwszy w marokanskim parlamencie 9 miejsc zdobyli islam
scy fundamentalisci. 

MICHAL ZlOLO, Irapisla, w latach 1989- I995 duszpastcrz akadcmicki w Gdailsku. Micsz
ka w opactwic D'AigllcbcIlc. 
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Barbara Chyrowicz SSpS 

Podczas lektury materialow z sympozium na temat etycznych aspektow 
transplantacji narzqdow (Etyczne aspekty transplantac}i narzqd6w. Mate
rialy z sympoz}wn w Kamieniu Slqskim w dl1iach 15-16. 04. 1996, red. 
A. Marcol, Opole 1996) zaskoczyla mnie stanowczosc, z jakqprof. dr A. Laun 
opowiada si« za pobieraniem narzqdow do transplantacji: "pobranie organu 
dla ratowania czlowieka? Co w tym rna bye tak dramatycznego? W sytuacji, 
w ktorej chodzi 0 zycie i smiere' Co roku umiera tylu ludzi , poniewaz zabra
klo dla nich nerki, a jednoczesnie co roku tyle nerek butwieje w grobie." 
Prof. Laun przyznaje dalej, ze nie pojmuje, czemu godzimy si« na smiere 
czlowieka tylko dlatego, ze "pani Muller oswiadczyla, ze jej zwloki majq 
zbutwiec.. ." (j.w., s. 180). W przeciwienstwie do prof. Launa (ktorego nb. 
bardzo ceni«) sqdz«, ze rozumiem paniq Muller (co nie jest rownoznaczne 
z pemq akceptacjqjej decyzji) i obronie "bezdusznej" pani Muller chc« po
swi«cie mojq wypowiedZ. Problematyka transplantologii zbytjest szeroka, 
by ustosunkowae si« do niej wyczerpujqco, dysponujqc kilku zaledwie ~tro
nami. Sposrod wielu kontrowersyjnych kwestii wybieram zatem problem 
zgody na pobranie organow post mortem, a w nim interesowae mnie b«dq 
powody, dla ktorych pani Muller czy pan Kowalski nie spieszy z deklaracja
mi zgody na darowanie po smierci wiasnych organow. 

Mysl«, ze paniq Muller powoduje I«k i ze ten I«k rna kilka imion. Po 
pierwsze pani Muller rna Szcz«scie jeszcze zye i jakkolwiek swiadoma jest 
kruchosci swego biologicznego istnienia, to rownoczesnie gotowajest wie
le poswi«cie, by moc jak najdluzej si«nim cieszye. Powierzaj<l,c trosk« 0 swoje 
zdrowie i zycie sluzbom medycznym, chce miee gwarancj«, ze w sytuacji 
zagrozenia dolozq one wszelkicb staran dla ratowaniaj ej zycia. Pani Mi.iller 
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niejednokrotnie slysza1a, ze kolejka oezekujqcych na zabiegi transplanta
cyjne znaeznie przewyzsza ilose potenejalnych dawe6w, i obawia si~, ze 
w sytuaej i krytyeznej lekarze mogq nie poswi~eie si(( dostatecznie ratowa
niu jej zyeia, leez jqraczej "poswi~cq" dla ratowania zycia innych. 

Zrozumiale, ze pani Muller nie patrzy na swoje cia10 z oboj~tnoseict nie 
mysli 0 nim zresztq w oderwaniu od w1asnej osoby. Poniewaz doswiadeza 
w1asnego eia1a jako samej siebie, a doswiadezenie smierei jest jej obee, 
sk10nna jest raezej myslee 0 tym, co po smierci "zrobiq z niq", niz co po 
smierei "zrobiq z jej eialem", a perspektywa "cz~sci zamiennyeh" moze si~ 
jej wydawae koszmama.Choeiaz logieznie rzeez biorqe pani Muller bezpod
stawnie obawia sir(, ze po smierci zostanie potraktowana przedmiotowo 
(zw1oki nie mogq miee eharakteru podmiotowego), to jednak element psy
ehologiezny odgrywa tu swojq rol~ i przekreslenie go w imi~ logiki nie wy
daje mi sir( sluszne. Mozna by przypuszczae, ze w spo1eczenstwaeh, w kt6
rych kremaeja zw10kjest zwyczajnqpraktykct obawy te winny zniknqc, a jed
nak pani Muller moze nie bye oboj((tne, ezy jej cia10 zostanie wealosei 
poddane kremacji, ezy kremaej~ poprzedzi pobranie narzqd6w. 

Zal6i:my, ze pani Muller, poruszona informacjami 0 szansie ratowania 
zycia innyeh po w1asnej smierei, rozwaza mozliwose wyrazenia zgody na 
pobranie wfasnyeh narzqd6w post mortem. Wyrazajqc zgod((, dysponuje 
sob'!., godzqe si~ na dar "z siebie", antyeypuje (nie mogqe miee pewnosei, 
ezy dar rzeezywiseie zostanie zlozony) jego zlozenie w momeneie, w kt6rym 
moze to uezynie w spos6b wolny. Zasad<\. daru jest wolnose. Pani Muller 
doskonale zdaje sobie spraw~, ze po smierei nie b~dzie juz wolnym dyspo
nentem ciala. Rozei'lganie poj~eia wolnosei poza graniee smierei wydaje si(( 
paradoksalne, paradoksalne jest jednak r6wniez - jesli pozostajemy przy 
kategorii daru - deeydowanie przez drugq osob(( 0 darze sk1adanym przez 
pani<\. Muller. lesli natomiast zastqpimy w tym miejscu kategori(( daru kate
gariq obowiqzku, nie respektujemy,jak s<\.dz((, w wystarczaj<\.ey spos6b spe
eyfiki ludzkiego bytu. 

Pani Muller ma zatem prawo do obaw, ze dysponentemjej doezesnyeh 
szezqtk6w stanie si(( ktos inny, ktos obey, kogo zupdnie nie b~dzie obehodzi
10 jej stanowisko. W imi(( wolnosei daru ma prawo zyezye sobie, by jej wola 
zosta1a do konea respektowana. A skoro mowa 0 darze, to pani Muller moze 
zgodzie si~ na ofiarowanie narzqd6w, ale nie musi. lakakolwiek irytaeja, ezy to 
ze strony srodowisk medyeznyeh, ezy tez potenejalnyeh bioreow, najpraw
dopodobniej nie b((dzie ksztahowae jej deeyzji w pozqdanym przez nieh kie
runku. Oburzanie si(( na paniqMuller uwaiam za nieporozumienie. Naleza1o
by raezej zastanowie si(( nad tym, w jaki sposob mozna pom6e pani Muller 
pozbye si~ wymienionyeh wyzej l((kow, to zas moze bye misjq zarowno medy
eyny,jak i filozofii i teologii. "Smiere to wyrzeezenie si~ ludzkiego eia1a"
ezytamy w wypowiedziaeh zmarlej ostatnio Matki Teresy z Kalkuty. Jesli pani 
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Muller dojdzie do takiego wniosku i wyrazi oczekiwanqprzez biorcow zgod« 
- bye moze uratuje w ten sposob czyjes zycie, jesli nie - nie b«dzie winna 
niczyjej smierci. Pobieranie narzqdow do transplantacjipost mortem uznaj« 
za wyraz ludzkiej solidamosci, nie jest to dla mnie jednak tak oczywiste jak dla 
prof. Launa. Nie tyle ze wzgl«du na szczegolny status smiertelnych szczqt
kow (choe to nie bez znaczenia), ile z uwagi na bogactwo psychofizycznych 
relacj i, przekonan i wierzen "opuszczajqcej" je osoby. 

BARBARA CHYROWICZ SSpS, ur. !960, dr filozofii , adiunkt w Katcdrzc Etyki Szczc
gotowcj KUL. 

"TRANSPLANTACJA 
. 
DAR ZYCIA CZY 

KANIBALIZM" 


Andrzej Paszewski 

Powyzszy tytul pochodzi ze styczniowego numeru miesi«cznika 
"w drodze" (1/97), w ktoryrn obszemie omowiony jest, z r6Znych punktow 
widzenia, problem transplantacji organow ludzkich. Wielkq zaslugq redak
cji jest tak swietne potraktowanie tematu, ktorego aktualnose wzmocnita 
ustawa z 26 pazdziernika 1995 roku dotyczqca pobierania i przeszczepiania 
komorek, tkanek i narzqdow ludzkich. Sprawa ta,jak si« okazuje, wzbudza 
kontrowersje. Jesli mowa 0 mozliwych naduzyciach,jak na przyklad handel 
organami, korupcja przy typowaniu chorych do przeszczepu czy zbyt po
chopne stwierdzeme smierci, to trudno nie podzielae wysuwanych obaw. 
Trzeba sobie jednak zdawae spraw«, ze mozliwose podobnych naduzye 
wyst((puje w szeregu stosowanych procedur medycznych, do ktorych juz 
przywyklismy. W koncu zawsze zdarzajq si« sytuacje, gdy jest za malo leku 
Iub niedostateczna liczba aparatow diagnostycznych czy Ieczniczych w sto
sunku do liczby potrzebujqcych. 
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Wydaje sit<, ze niektorzy krytycy transplantacji odrzucajqjqjako no
wose, do ktorej trudno im si(( przyzwyczaie. Mozna przypomniee, ze kiedys 
za niedopuszczalnq uznawano sekcj(( zwlok. Co wi((cej, transplantacja koja
rzy sif( niektorym oponentom nawet z kanibalizmem. Przypuszczam, ze ci 
sami ludzie nie sqjednak przeciwnikami transfuzji krwi, a przeciez powinna 
sit< im ona kojarzye z praktykami Drakuli , czyli czymsjeszcze gorszym, bo 
pobieraniem tkanki z zywego jeszcze czlowieka. Do transfuzjijednak zdqZyIi 
sit<juz przyzwyczaic, stqd nie wzbudza ona oporow. 

Wysuwane sqjednak r6wniez innego typu zastrzezenia , ktore wymaga
jq,jak sqdzf(, glf(bszej refleksji . Profesor Jerzy Kopania we wspomnianym 
wyzej numerze "W drodze" pisze: "Naj istotniejsze z moralnego punktu wi
dzenia nie jest w tym przypadku ani niebezpieczenstwo handlu narzqdami, 
ani nawet problem trudnosci z ustaleniem momentu nieodwracalnej smierci 
dawcy narzqd6w. Znaczenie zasadnicze ma sam fakt, ze wpierw musi Limrzee 
dawca, aby biorca przejq1 jego organ. Medycyna po raz pierwszy znalaz1a 
sif( w sytuacji, kiedy mozna uratowac zycie cz1owiekowi wyhlcznie dzi((ki 
smierci drugiego czlowieka. Ten fakt nie moze bye uznany za moralnie neu
tralny." Autor stwierdza dalej, ze: "nie mozna zaakceptowae z morainego 
punktu widzenia czyjegos oczekiwania na smiere drugiego czlowieka, by 
samemu przezyC" 1 sprzeciwia sif(jednoznacznie pozytywnemu w sprawie 
transplantacj i stanowisku Kosciola, w tym osobiscie Jana Pawla ll, formu
lujqc ostry zarzut: "w swietle slow papieskich wolno sqdzie, ze Kosci61 
pozwala czlowiekowi modlie sif( 0 nowy organ, pozwala zagruszae swiado
mose, izjest to w istocie modlitwa 0 smiere drugiego czlowieka.l wlasnie to 
przyzwolenie jest swiadectwem degeneracji moralnej - zycie biologiczne 
uznane zosta1o za wartose wit(kszq niz poczucie ludzkiej godnosci ." 

Jest to bardzo szczegolna wykladnia tego, 0 co Kosci6l pozwala czlo
wiekowi sif( modi ie, dla mnie niewqtpliwie wypaczajqca sens moralnego 
nauczania Kosciola. Sama sprawa nie jest jednak, jak sqdzt<, tak prosta, jak 
jq z kolei przedstawia polemizujqcy z Jerzym Kopaniq ojciec Wojciech Gier
tych: "chory, ktoremu powiedziano, ze jedynie transplantacja moze zacho
wac go przy zyciu, gdy sif( modli, modli sit( do Boga. W nadziei teo!ogalnej 
jest przede wszystkim otwarcie na real izuj qGq sif( boskq rf(kq tajemnict<. Cz1o
wiek, ktory ma nadziejf( teologalnq, ufa , ze Boze drogi okazq sif( najJepsze. 
W modlitwie chorego jest prosba skierowana do Boga, i jest nadzieja na 
opatrznosciowe pokierowanie wydarzeniami, tak aby sit( znalazla potrzebna 
nerka czy wqtroba. Niema natomiast zlos J i w ego [podkr. mojeJ pragnie
nia smierci." 

Jest to typowy postulat pozqdanej formy modlitwy formu1owany jed
nakjak opis istniejqcej rzeczywistosci. Jeden Bog wie, jak i 0 co ludzie sif( 
modl q. W sytuacji, gdy jestesmy skazani na domys1y, przychyla1bym sif( 
raczej do intuicji profesora Kopani, ze w modlitwie chorych lub ich rodzin 
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jest znacznie wif;cej bezposredniej prosby i nadziei na uzyskanie nerki czy 
w~troby niz nadziei "teologalnej" ze zdaniem sit< na Opatrznose. Nie musi to 
bye jednak nadzieja z los I i wa, kt6rym to pejoratywnym przymiotnikiem 
o. Giertych dyskwalifikuje prost'l, z malosci czlowieczej ptyn~c~ modlitwt<. 

S~dzlt wiltc, ze rozwazaj~c moraIne aspekty transplantacj i, te wlasnie 
zastrzezenia profesora Kopani warto miee na uwadze. Zasadne wydaje mi 
sit< tez zwr6cenie przez niego uwagi na mozliwose traktowania ciala ludzkie
go jak "mechanizmu, kt6rego elementy s~ wzajemnie wymienialne" i wska
zanie, ze "problem »dopasowania« now ego elementu na miejsce starego, 
jest wyhlcznie problemem »technicznym«, nie zas etycznym". Problem me
chanistycznego traktowania osoby ludzkiej staje silt dzis bowiem bardzo 
aktualny nie tylko w zwiqzku z transplantacj'l, ale i w zwi~zku z calq doko
nujqc~ sit< dzisiaj rewolucj~ biomedyczn'l, kt6ra znacznie poszerza sfert< 
manipulacji genetycznych. Chodzi jednak 0 to, jaka interwencja medyczna 
narusza godnose i integral nose osoby ludzkiej, a jaka nie. Wydaje mi sit<, ze 
istnieje potrzeba nowych refleksji filozoflcznych i teologicznych nad oso
b'l, refleksji, kt6re doprowadzityby do sformulowania koncepcji osoby, kon
cepcji adekwatnej do wsp6kzesnych problem6w medycyny, takZe tych 
zwi~zanych z transplantacj~. 

Moje obiekcje odnosnie do tez profesora Kopani dotycz~jego g16wne
go zastrzezenia, ze "ratuje sit< zycie czlowiekowi wyl~cznie dzit<ki smierci 
drugiego czlowieka", zwlaszcza dlatego, ze w wielu miejscach swego tekstu 
sprawltprzedstawia on tak,jakby chodzil0 0 "zycie za zycie" (pisze np . ze 
"w sytuacji skrajnej mogt< nie sprostae wlasnym oczekiwaniom i swoje zy
cie uznam za wazniejsze od zycia jakiegos nie znanego mi czfowieka"), gdy 
tymczasem chodzi 0 zycie za ludzki organ, kt6ry w innym przypadku ulegl
by rozkladowi. A wit<c chodzi 0 zupefnie inn~ sytuack 

ANDRZEJ PASZEWSKI , ur. 1938, biolog, profcsor w (nslylucic Biochcmii i Biofizyki 
PAN. Publikowal m.in . w "Znaku", "Wi~zi" i "Tygodniku Powszcchnym". Micszka 
w Warszawic. 
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. 
ZYCIE NIE JEST 
. 

NAJWYZSZi\ 

WARTOSCIi\ 


Boguslaw Wolniewicz 

W swietle ustawy z 26 pazdziemika 1995,,0 pobieraniu i przeszczepianiu 
kom6rek, tkanek i narzqd6w" zwIoki ludzkie stajq sit( wiasnosciq panstwa. 
Jest to wit(c ustawa godzqca wprost w instytucjt( rodziny. Rodzint( pozbawia 
sit( w niej jednego z jej najswit(tszych, odwiecznych praw: prawa do swoich 
zmariych. Jest to r6wniez ustawa podstt(pna, bo rzekoma "zasada domniema
nej zgody", na kt6rq poworujqsit(jej rzecznicy,jest sofistycznym oszustwem. 
Gdzie narusza sit( odwieczny obyczaj, tam nie rna miejsca na domniemywanie 
czyjejkolwiek zgody. Wmawiajqc ludziom, ze jest inaczej, pr6buje sit( wyIu
dzic od nich cos, czego swiadomie nigdy by nie dali . 

Przy tak drastycznej ingerencj i panstwa w prawa rodziny zdumiewa 
postawa Koscioia katolickiego. Wprawdzie Sekretarz Episkopatu w jednej 
ze swych wypowiedzi wyrazi! sit( negatywnie 0 takim ograniczaniu praw 
rodziny, ale nie mialo to zadnych dalszych konsekwencji. Episkopat zadne
go wyraznego stanowiska wobec ustawy nie zajq! i zadnych realnych dzia
Ian przeciw niej nie podjqt. Niepokojqca jest owa cicha zgoda na uderzenie 
panstwa w rodzint(. Pokazuje ona, jak daleko sprawy zaszIy. Chrzescijan
stwo jest z pewnosciq kamieniem wt(gielnym naszej cywilizacji, ale rodzina 
jest od niego starsza i wainiejsza. 

Chyba wit(kszosc spoieczenstwa polskiego odczuwa, ze ubezwiasno
wolnienie rodziny wobec jej wlasnych zmarlych stanowi rozb6j pod przy
krywkqprawa. Jezeli dziecko nagle umrze, a rodzice nie zdqzyli zarejestro
wac swego sprzeciwu lub 0 tym nie pomysleli, to nie majqjui nic do gada
nia - 0 wszystkim bt(dq decydowac urzt(dnicy. Z tym sit( pogodzie nie moz
na. 

Problematyczne sq motywy, kt6rymi powodowali sit( glosujqcy za usta
Wet. Ostatecznq przyczynq Iatwego przyjt(cia tak bardzo spomego prawa 
jest, moim zdaniem, duchowy rozpad spoleczenstwa. Ludzie utracili swia
domose i poczucie, ze jest cos wazniejszego niz zycie. PrzedIuzanie zycia 
staI0 sit( najwit(kszq swit(tosciq, kt6rej trzeba wszystko podporzqdkowac. 
Nie rna Iajdactwa ani okropienstwa, kt6rego nie moina by sit( dopuscic, 
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byle jeszcze trocht:( pozye. Cieszy mnie, ze w ONZ zrozumiano juz to, czego 
nie zrozumieli w naszym Sejmie: ze wprowadzanie tzw. "zasady domniema
nej zgody" jest niedopuszczalne i stwarza rozlegle pole do naduzye. (Komi
sja Praw Czlowieka ONZ zalecila w ubieglym roku zaostrzenie legislacji klau
zulqjednoznacznie wyrazonej zgody na pobranie organu.) Nielegalny han
del narz'ldami juz istnieje i zadne grzywny ani kary go nie powstrzymajq. 
Zgodnie z ustawq to urzt:(dnicy bt(dq decydowae, kto i jakq dostanie nerkt(, 
wqtrobt( czy trzustkt(- a w rzeczywistosci decydowae bt(dq 0 tym rozmaite 
formy przekupstwa, kt6re rozkwitnie na niebywalq skalt:(. Miejsca na liscie 
oczekuj'lcych na czyjs zgon zalatwiae bt(dq pieniqdze i stosunki . Tak bylo 
swego czasu z listami kwaterunku mieszkaniowego, tak bt(dzie tez z tymi, 
w jeszcze wyzszym stopniu. 

Moje stanowisko w sprawie transplantacji czt:(sto bywa zle rozumiane. 
Nie twierdzt(, ze nalezy ich zaniechae. Twierdzt(jedynie, ze z punktu widze
nia logiki i moralnosci przeszczepy ludzkich organ6w stoj'l na tej samej 
plaszczyznie co ludozerstwo glodowe. Jak m6wimy w logice, Sq one sobie 
r6wnowazne: cokolwiek da sit:( powiedziee za lub przeciw przeszczepianiu 
organ6w ludzkich, da sit( tez powiedziee za lub przeciw odzywianiu sit( 
ludzkim mit(sem w czasach glodu - i odwrotnie. Mozna zatem uznae trans
plantacjt( za dopuszczalny spos6b ratowania zycia, ale wtedy za dopusz
czalne trzeba tez uznae ludozerstwo glodowe. I mozna bezwarunkowo od
rzucae ludozerstwo, ale w6wczas trzeba tez odrzucie transplantacjt:(. Nie 
mozna bez obludy przyjmowae obu rzeczy naraz. Takajest surowa prawda, 
kt6rej nie chce sit( spojrzee w oczy, udajqc, ze nic nadzwyczajnego sit( nie 
dzieje. A dzieje sit(. 

Kiedys prostodusznie sqdzilem, ze w uznaniu tzw. smierci m6zgowej za 
kryterium zgonu (artykul 7 ustawy definiuje smiere jako ustanie funkcji pnia 
m6zgu) chodzi 0 to, by miee calkowitq pewnose, ze dana osoba rzeczywi
scie umaria. Przez mysl mi nie przeszlo, ze chodzi 0 cos zupelnie innego, 
mianowicie 0 to, by jak najprt(dzej dobrae sit( do trupa. To, ze zmieniono 
definicjt( smierci,jestjednq z konsekwencji patrzenia na zwloki ludzkie jako 
na surowiec do dalszej przer6bki. 

Jest uderzajqce, ze niemal wszystko, co sit( 0 transplantacjach publicz
nie mowi i pisze, stanowi bezkrytycznq reklamt:( tej formy leczenia - jak 
gdyby nie istniala druga strona medalu, tez warta obejrzenia. Czy aby zwit(k
szye podaz ludzkich nerek, warto niszczye UStaw'l rodzint(? Tego rodzaju 
wqtpliwosci przyjmowane Sq z niecht:(ciq lub wrt(cz wrogosciq, jak gdyby 
mogly bye jedynie wyrazem ciasnoty umyslowej albo zlej woli. Najwyraz
niej nie chce sit:( tu dopuscie do szerszej dyskusji. A to swiadczy, ze pobud
ki owej reklamy nie s'l moze az tak szlachetne, jak sit:( je w niej cht(tnie 
przedstawia. 
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Zycie jest na pewno wieJkq wartosci'l., ale ani jedynq, ani najwyzszq. 
A to, ze si((je za tak'l. bierze i ze wszystkie inne przy nim blednq i wi((dn'l.,jest 
przejawem pewnej monokultury wartosci. Na kr6tkqmet((monokultury dajq 
CZ((sto bardzo dobre rezultaty, ale potem okazuje si~ poniewczasie, ze s'l. 
niezwykle podatne na choroby i zwyrodnienia. Sqdz((, ze i ta monokultura 
zycia, tak niby czlowiekowi przyjazna, pokaze jeszcze swoje nieludzkie ob
licze. Pierwsze zwiastuny juz mamy, a jednym z nich jest wlasnie ustawa, 
o kt6rej mowa, i brak spolecznej reakcji na ni q. 

BOGUSLAW WOLNIEW1CZ, ur. 1927, prof. w Instytucic filozofii Uniwcrsytctu 
Warszawskicgo. WydaJ: Rzeczy i fakty (1968) , On/alogia sytuacji (1985), FilozoJia 
i war/aic; (1993). 

JESTEM PRZECIW... 


Jadwiga Zyldzska 

Czlowiek jest istotq psychofizycznq. 
Stanowi integralnq calosc. 
W ostatnich dziesi((cioleciachjednak niekt6rzy ludzie maj'l. caIosc zde

komponowanq przez wszczepienie organ6w pobranych z trup6w, w celu 
przedruzenia im (pacjentom) Zycia. Czlowiek moze wi((c funkcjonowae z cu
dZq nerk'l., z cudzq wqtrob'l., cudzym sercem i cudzymi rog6wkami, a przy 
obecnym tempie rozwoju nauki b((dzie zapewne magI miee wymieniony 
m6zg i bye moze doprawione cudze konczyny. 

Jest taki makabryczny obraz Fra Angelica,jak swi((ci Panscy Cone i Da
mian przyszywajq na miejsce odci((tej, zgangrenowanej nogi cudz'l. - czarn'l. 
nog(( zmarlego murzyna. 

Ludzie rozbieraj'l. na cz((sci zepsute samochody, zegarki i r6zne mecha
nizmy i zabierajq nie uszkodzone elementy, azeby je zuzytkowae. Ale nie 
s'ldz((, azeby t(( praktyk(( nalezalo przeniesc na czlowieka. 

Na tozsamosc czlowieka sklada si((jego duchowosc i jego cielesnosc. 
JosifBrodski odmawil przyj((cia cudzego serca na miejsce jego wiasne

go, zuzytego. Powiedzial, ze poeta powinien umierac ze swoim wlasnym 
sercem ... Czy tylko poeta? 
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Poza tym chciafabym zauwazye, ze zycie ludzkie mozna przedfuzye, ale 
nie mozna uratowae od smierci. Zgon wszelkiego zywego organizmu jest 
wpisany w Jego los. 

Ale jestjeszcze inny aspekt sprawy, nie mnieJ wazny. W wif(zieniach 
skazancy oczekujq na wykonanie egzekucji, azeby w miarf( zapotrzebowa
nia dostarczye organ dla przedfllzenia zycia innym ludziom. Powstaia wif(c 
cala nowa gafqZ handlu: dostarczanie ludzkich organow za oplatq. 

Przeczytafam, ze w jakims stanie USA znaleziono zamordowanqdziew
czynkf(, zupdnie wypatroszoU<t Nie bYfa zgwakona, tylko wypatroszona,jak 
drob do konsumpcji. Widocznie morderca mial zamowienie na organ llldzki 
i czyhal, kiedy uda mu sif( wciqgnqe mlodq istott,: w zasadzkf( i obrabowae jq 
z organow. Handel organami jest bowiem intratny. Wydaje mi sif(, ze ustawo
dawstwo popdnilo bIqd, zakIadajqc, ze jezeli ktos za zycia nie sprzeciwi sif( 
pozbawieniu go po smierci organow, wyraza tym samym zgodf( na ten proce
del'. lezeli obrabowanie grobu i zabieranie nieboszczykowi zfotych zf(bow czy 
obrqczki uchodzi za przestf(pstwo, tak samo - sqdzf( - nalezy traktowae obra
bowywanie go z organow -0 ile nie zapisze ich takjak innych swoich przyna
leznosci spadkobiercy. Moze nim bye spoleczenstwo. 

Brak tej zgody oznacza, ze czIowiek nie chce bye po smierci rozlozony na 
cZf(sci I zuzytkowany. Zakaz przeszczepiania cudzych organow zlikwidowal
by haniebny proceder handlu organami do przeszczepow. Zycie ludzkie, po
dobnie jak trwanie kazdego zyjqcego organizmu - drzewa, zwierzf(cia czy 
czIowieka,jest skazane na nieuchronny koniec. Powinnismy pozwolie CZfO
wiekowi umrzee w sposob naturalny, bez wmontowywania cudzych cZf(sci. 

Wiem, ze przeciwko mojemu protestowi mozna argumentowae, ze w od
niesieniu do kogos mi bliskiego zmieniIabym zdanie. Bye moze. Ale ludzie 
rozumujqcy pod wpIywem emocji nie powinni stanowie prawa. Ustawo
dawstwo winno opierae sif( na poszanowaniu cudzej wfasnosci - w tym 
prawa do wlasnego ciaia - za zycia i po smierci. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga. CZfowiek miewa wmontowane sztuczne 
cZf(sci w swoje ciafO: sztuczne zf(by, stawy, zastawki w sercu. Ie cZf(sci 
skonstruowane z martwej materii Sq neutralne w stosunku do organizmu 
zywego czIowieka. Ale czy mamy pew nose, ze Sq nimi cudze serca, cudze 
rogowki i - w krancowym wypadku - cudze mozgi? Czy wiemy na pewno, 
ze cudze uegany Sq obojf(tne dla naszej psychiki? 

JADWIGA ZYLI NSKA. pisarka, CsciSlka . Wydata m.in. powicSci: llara wl6cZI1io 
(1961). Cwiazdo spadajqca ( 19 80) oral zbiory cscj6w. opowiadan i szkic6w hislO
rycznych Kap/ollki. amazonki i czaruwnice (1972). Wyspa Dziwnego Zor(1I (1982). 
Cra IV (01'010 ( 1987). Micszka w Warszawic . 
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Anna Swiderk6wna 


Znajomosc Pisma Swil(tego, a zwlaszcza Starego Testamentu,jest na ogol 
w Polsce - takze wsrod ludzi wierzqcych - bardzo ograniczona. Stanowi to 
nieraz jedno ze irodellicznych nieporozumien i trudnosci. Na takq trudnosc 
mozemy na przyklad natrafic czytajqc w Ewangelii sw. Mateusza skierowanc 
do Jozefa slowa Aniola, ktory zapowiada mu narodzenie poczt(tego z Ducha 
Swil(tego Syna Maryi, polecajqc zarazem, by nadal temu Dziecku imit( Jezus, 
"On bowiem wybawi Iud swoj zjego grzechow." Nie pamit(tam juz, kiedy 
dowiedzialam sil(, ze Jeszua, hebrajska forma imienia Jezus, moze znaczyc 
"Jahwe zbawia" - ta CZI(SC zapowiedzi byla zatem dla mnie calkiem jasna. 
Nie rozumialam jednak sensu drugiego imienia, ktore pojawia sit( w komen
tarzu Ewangelisty : "To zas wszystko wydarzylo sil(, aby sit( wypelnily slowa 
wypowiedziane przez Pana ustami proroka: »Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna i nadadz'l Mu imil( Emmanuel, a imit( to znaczy Z-nami-Bog«" (Mt 1,21
23), Nie umiej'l.c jeszcze wowczas si!(gn'lc do Starego Tcstamentu, nie potra
filam poj'lC, jak'l roll( odgrywa ow "Emmanuel", skoro Jezus nazywal sit( po 
prostu tylko Jezus. 

Czytajqc dzisiaj ow tekst, zatrzymujemy sil( najczl(sciej na dziewiczym 
poczl(ciu Jezusa, zapominajqc przewaznie 0 Emmanuelu, a jest to tymczasem 
slowo niezmiernie wazne, r6wniez i dla nas zyj'lcych u schylku XX wieku. 
Chcqc to nalcZycie zrozumiec, musimy cofn'lC sil( w czasie az do 734 roku 
przed narodzeniem Chrystusa. 

Dawne panstwo Salomona juZ mniej wil(ceJ 200 lat wczesniej rozpadlo 
sil( na dwie niezalezne cZI(Sci, p61nocne krolestwo, terytorialnie znaczni e wil(k
sze, ze stolic'l w Samarii, i male poludniowe, ktorym rzqdzita z Jcrozolimy 
dynastia wywodzqca sil( od Dawida, W drugiej polowie VIII wieku oba te 
krolestwa czujq sil( zagrozone wzrastaj'lcq wci'lz pot!(g'l wielkiej Asyrii, I wla
snie w roku 734 krol Samarii zawar! przymierze ze swoim s'lsiadem, krolem 
Damaszku, aby wspoJnie stawic jej czolo, Krol Achaz, panuj'lcy wowczas 
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w Jerozolimie, odm6wil jednak przyst'l]Jienia do tego przymierza. Mial nie
wqtpliwie raejl';.. Nawet polqczone trzy male panstewka nie mialy zadnyeh 
szans w wojnie z Asyriq. Kr610wie Samarii i Damaszku nie dali Jednak za 
wygranq i razem wtargnl';.li na terytorium kr61estwa Aehaza. Aehaz wpadl 
w panikl';.. Czym prl';.dzej zlozyl na ofiart( bogom poganskim swojego wlasne
go syna, a jednoezesnie wezwal na pomoe wladet( asyryjskiego. Ten nie dal 
sil';. dwa razy prosic, !eez od tego ezasu Jerozolima musiala uzna wac zwicrzeh
nosc Asyrii i plaeic jej poslusznie danint(. 

Zanim sytuaeja sil';. w ten spos6b wyjasnila, kiedy jeszeze sprzymierzone 
wojska Samarii i Damaszku zagrazaty Jerozolimie, przyszedl do kr61a Aeha
za prorok Izajasz. Wyst'l]Jil on w imit( swego najglt(bszego przekonania, ze 
eokolwiek bt(dzie sil';. dziac, Jahwe jest i pozostanie zawsze wiemy swej obiet
niey, jakq dal ongis Dawidowi: ze wywodzqeej sit( od niego dynastii nikt i nie 
nie zdola obalie. Aehaz blqdzi szukajqc pomoey i u b6stw poganskich, i u 
kr61a asyryjskiego. Niepotrzebnie r6wniez ll';.ka sil';. nadciqgajqeyeh nieprzyja
ci6/. Prorok me: dla kr61a tylko jednq radt(, a raezej nakaz, i to nakaz samego 
Boga. Wzywa Achaza do bezwzgll';.dnego zawierzenia Jahwe: "Jesli nie za
wierzycie, nie ostoieie sil';."~ (iz 7,9). 

W tY0 decydujqeym momeneie Izajasz, a wedlug sl6w proroka sam Jah
we za jego posl:ednietwem, proponuje Achazowi, aby poprosil 0 "znak", kt6
ry m6glby wzmoenie jego ehwiejnq ufnose. Kr6l jednak nie chce 0 to prosie
i w pierwszej ehwili mamy oehott( go poehwalic: czlowiek nie powinien wy
stawiae Boga na pr6bl';.. Jest to wszakZe sytuacja ealkiem wyjqtkowa, bo pro
pozyeja znaku wyehodzi od Boga. Kr61 szuka po prostu wym6wki. Jesli na
wet ten znak bt(dzie mu dany, on i tak nie uwierzy ani swego post((powania 
nie zmieni. Trzeba przy tym pamil';.tae, i:e tak tutaj, jak i wszl';.dzie, gdziekol
wiek w Bibliijest mowa 0 wierze, nie ehodzi nigdy tylko 0 intelektualne przy
jl';.eie istnienia Boga (nikt w tym ezasie nie wqtpil w istnienie jakiejs sity ezy 
sil boskich, Boga lub bog6w). W taki spos6b r6wniez Aehaz na pewno "wie
rzy" w Jahwe, a bye moze takze w fenickiego Moloeha ezy kananejskieh Ba
al6w. Nie umie jednak zawierzye Jedynemu, a tego wlasnie zqda od niego 
lzajasz. 

Prorok gani malodusznose kr61a i zapowiada mu, ze Jahwe mimo wszyst
ko da mu znak: "Oto alma jest brzemienna i porodzi syna i nazwie go imie
niem Emmanuel" (iz 7,14).0 jakiej matee i 0 jakim dzieeku myslallzajasz? 
Alma po hebrajsku to mloda kobieta, kt6rajeszeze nie rodzila, ale niekonieez
nie dziewica. Jest jednak rzeeZq godnq uwagi, ze w III wieku przed Chrystu
sem zydowsey tlumaeze przekladajqcy Biblit( na jl';.zyk greeki (przeklad ten 
nazywamy Septuagintq) oddali w tym miejscu hebrajskq alma przez greckie 
slowo parlhenos (dziewiea). A poniewaz w zapowiedzianym Emmanuel.u 
upatrywali juz wtedy z pewnoSciq Mesjasza, przeklad ten zdaje sil';. swiadezyc 
o ieh przekonaniu,ze Mesjasz rna si« narodzic z dziewiey. I wlasnie tym gree
kim tekstem posluzyl sit( Sw. Mateusz w swej Ewangelii. Jui: pierwsi ehrze
seijanie nie mieli bowiem i:adnyeh wqtpliwosei, ze lzajasz wieseil tymi slo
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wami przyjscie na swiat prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chryslusa, narodzo
nego z Maryi Dziewicy. 

Dzisiaj nauczylismy si« patrzee nieco inaczej na teksty biblijm:. S'l. one 
dla nas jakby "wielowarslwowe". Pierwsza "warstwa" to sens pierwotny, hi
storyczny, ten, ktory miaty dla swego autora. Nast((pne pokolenia odczytywa
ly owe leksty na nowo, znajduj'l.c w nich aktualny dla siebie sens. I tak tez 
dzieje si« nadal, az po nasze czasy. Jest to prawda oczywista dla wszystkich 
(Iub prawie wszystkich), wierz'l.cych i niewierzqcych . Dalej drogi si« rozcho
dzq. Wierz'l.cy chrzescijanin lub Zyd sqdzi bowiem (a tego nie moze przyj'l.e 
cztowiek niewierzqcy), ze ow sens p6Zniejszy byt juz od poczqtku ukryty 
w pierwotnym, choeby nawet ludzki aulor nie wiedziat, co jego uslami mowi 
Autor boski. Ale wtasnie dlatego tym wazniejsze dla petnego zrozumienia 
tekslu jesl jak najl epsze uchwycenie tego pierwotnego, historycznego zna
czenia, co tak mocno podkresla takzc Kosciot katolicki, zwtaszcza w Konsly
tucji soborowej oObjawieniu. 

Dla samego lzajasza alma byta zapewne jakqs konkretnq osob'l.. Wielu 
biblistow przypuszcza. ze chodzito tu moze 0 mtod q krolow'l., oczekujqcq na
rodzin swego pierwszego dziecka. Wowczas owym Emmanuei l'nl bytby syn 
i nast«pca Achaza, Ezechiasz. Tak interpretuje ten tekst rowniez tradycja zy
dowska. Imi« Ezechiasza nie zostaje jednak wymienione, a co wi«cej, w chwili, 
gdy Izajasz wyglasza swoj'l wyroczni«, nast((pca Achaza jest juz kilkuletnim 
chtopcem. 

Emmanuel to niewqtpliwie imit; symboliczne. Znaczy ono dostownie: Z
NAMI-B6G (EMMANU-EL lub IMMANU-EL). Bye moze prorok chciat 
przede wszystkim przypomniec wielk'l prawd«, ze "Bog jest z nami". Emma
nuel w oczach Izajasza nie jestjeszcze zapewne zbawc'l-mesjaszem, lecz zna
kiem potwierdzajqcym wezwanie do ufnosci. Prorok zdaje si« wotae do Achaza: 
Czemu silt boisz wrogow probuj'l.cych pozbawie ci« tronu? Czy nie wiesz, ze 
Bogjest wiemy swoim obietnicom, czy nie wiclzisz, ze mimo twej wlasnej nie
wiemosci dat ci juz dziedzica tronu, czy nie rozumiesz, ze B6G jest Z NAMJ? 

1ahwe zawar! z Izraelem zwi'l.zek jedyny w swoim rodzaju - przymierze, 
szczegolnq wspolnott; zycia i mitosci. Wspolnota ta znajduje swoj wyraz w tak 
zwanej "formule przymierza", ktor'l. z drobnymi zmianami odnajdujemy wie
lokrotnie na kartach Biblii: "Ja b«d« waszym Bogiem, a wy b«dziecie moim 
Iudem" (np. Kpt 26,12). W Ksi«dze proroka Ezechiela (poczqtek VI w.) 1ah
we obiecuje wygnanym do Babilonii synom wybranego narodu nowe Przy
mierze pokoju: "B«dzie to wiekuiste Przymierze z nimi, a moj przybytek po
srod nich umicszcz« na state . Mieszkanie moje b«dzie posrod nich, a 1a b«d« 
ich Bogiem, oni zas b«dq moim ludem" (Ez 37, 26-27). 

Izrael CZ((sto wszakze 0 lym zapominat. Zapominat juz pod l'Zqdami kro
low z dynastii Dawidowej, a coz dopiero pod panowaniem obcych, pogan
skich narodow. W miar« uplywu czasu i zmiany sytuacji politycznej postac 
Pomazanca-Mesjasza wielu zdawala si« oddalae w jak'l.S odlegl'l., blizej nie
okrdlonq przyszlosc, a sens imienia Emmanuel coraz trudniej przychoclzilo 

114 

http:Wierz'l.cy


EMMANUEL 

odnaleze w terazniejszosci. Kiedy zas Mesjasz wreszcie przyszedl, nie po
znah Go i odrzucili wlasnie ci, ktorzy wczytywali sit( w Pismo Swit(te, ci, 
ktorzy - jak sit( zdawalo - byli najlepiej na Jego przyjscie przygotowani. 

W tej to perspektywie warto moze, zebysmy my, chrzeScijanie, sprobo
wali zrobie rachunek sumienia wlasnie dzisiaj. Czyz nie czytamy w Prologu 
do Ewangelii sw. Jana : "Slowo stalo sit( cialem i zamieszkalo mi~dzy nami" 
(J 1,14)? Jui spelnila sit( zatem wyrocznia Ezechiela, w ktorej Bog zapowia
da< . ie zamieszka posrod swego ludu. A spetnila sit( w sposob niewyobrazal
ny dla samego proroka. "Slowo stalo sit( cialem" ... Ale w tym greckim "ciele" 
ukryte jest hebrajskie slowo basar, majetce znaczenie 0 wiele szersze niijego 
polski odpowiednik. Najcz«sciej basal' znaczy po prostu tyle co czlowiek 
w swojej slabosci i ziemskim uwamnkowaniu (por. np. Iz 40,5: "Wtedy sit( 
chwala Panska objawi, razem jet wszelkie cialo zobaczy"). 

Tak, Bog zamieszkal wsrod nas jako czlowiek. I to nie tylko na te trzy
dziesci kilka lat swego ziemskiego zycia. Jest przeciez prawdziwym EMMA
NU-ELEM - Z-NAM[-BOGIEM. To symboliczne imit( otwiera Ewangelit( 
sw. Matcusza, 0 tym na og61 pamit(tamy. Najczt(sciej jednak nie zauwaiamy 
wcale, ze jet rowniez zamyka. A tymczasem wlasnie w ostatnim jej wersecie 
.:ezus zapewnia swoich uczniow: "Oto JAjestem Z-WAMI po wszystkie dni 
az do skonczenia swiata" (Mt 28,20) . 

W czasie Mszy swit(tej kaplan kilkakrotnie zwraca sit( do nas m6wietc: 
"Pan z wami", na co my odpowiadamy, najczt(sciej automatycznie: ,,1 z du
chern twoim". Tak bardzo przywyklismy do tych slow, ze nie robietjui na nas 
zadnego wrazenia, przewainie ich po prostu nie zauwaiamy. A przeciez jest 
to ogloszenie tej samej niezgl«bionej prawdy, ktora zawarta jest w imieniu 
Emmanuel l Bog jest z nami, a skoro stal siC'( Czlowiekiem, jest wit(c z nami 
takze we wszystkich naszych ludzkich sprawach - jezeli Mu tylko na to po
zwolimy. Nikt z nas nie jest samotny, chyba ze sam zamknetl wlasne drzwi 
i nie slyszy slow kolaczetcego do nich Jezusa, ktory wola : "jeSli kto poslyszy 
moj glos i drzwi otworzy, wejdt( do niego i b t( d t( z n i m wieczerzal, a 0 n 
ze Mnet" (Ap 3,20). 

Myslt(, ze byloby nam znacznie latwiej zye, gdybysmy wycbodzetc z ko
sciola, zabierali ze sobet to pozdrowienie kaplanskie i pami«tali, ze Pan jest 
z nami, takie we wszystkich naszycb trudnosciach i cierpieniach. Urodzil sit(, 
jak Mu kolt(dujemy, "w ubostwie", a umarl w udrt(ce i opuszczeniu, wlasnie 
po to, by nikt z nas nie musial sit( czue opuszczony nawet w ciemnosciach 
smierci. Nie danno lotrowi, ktory obok N iego umieral na krzyiu, powiedzial: 
"Dzis ZE MNI\ BBDZIESZ w raju" (Lk 23,43). 

W naszym zyciu, a nawet nieraz w naszym sercu, czC'(sto czai sit( zlo. 
W dzisiejszym swiecie jest ono zreszt'l,jak sit( wydaje, szczegolnie wyraziste 
i niemal wszecbobecne. Wystarczy wletczye radio czy obejrzee dziennik tele
wizyjny. Ludzie buntujet sit( czasem: Jakze to pogodzie ze slowami "Pan z wa

."?mI. 
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Otoz nie wolno zapominac, ze zlo zawsze robi wiele halasu i od poczqtku 
uprawia niezwykle zr((cznq propagand((. Dobro tak nie post((puje, z natury 
jest ciche i dziala calkiem inaczej. Dlatego tez i z ostatniej wojny swiatowej 
pami((tamy przede wszystkim nieludzkie okrucienstwa i miliony pomordo
wanych ofiar. Na tym straszliwymtle postaci Edyty Stein i Maksymiliana 
Kolbe zdajq si(( czasem jakby zanikac. A przeciez za nimi stojq niezliczone 
zast((]Jy, podobnych do nich, bohaterow i swi((tych, ludzi ze wszystkich naro
dow, ras i j((zykow, tych, ktorzy swoim braciom oddawali nieraz ostatniqkrom
k(( chleba, a nawet poswi((cali za nich zycie. Na mniejszq zas skal(( i najcz((
sciej niewidocznie dzieje si(( to nada!. Tak Bog niepostrzezenie wchodzi w nasz 
dzien powszedni. 

Pismo Swi((te nikomu nie obiecuje latwej drogi. Historia jest polem wal
ki, ale tez miejscem danej nam przez Pana wolnosci, a zatem i naszej wlasnej 
decyzji: za Nim lub przeciw Niemu. Chrystus zwyci((zyl swiat (por. J 16,33), 
stal si(( Bogiem-z-nami, lecz tylko od nas zalezy, czy zwyci((stwo to b((dzie 
i naszym udzialem. 

Ostatnie strony Apokalipsy sw. Jana ukazujq najlepiej, czym jest owo 
zwyci((stwo i co naprawd(( znaczy EMMANUEL, Z-NAMI-B6G. Jest to ob
raz nie tyle konca swiata, ile raczej jego prawdziwego poczqtku, kiedy to 
nowe Jeruzalem - nowy Kosciol- zstqpi z nieba od Boga, "przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego m((za. I uslyszalem donosny glos 
mowiqcy od tronu: »Oto przybytek Boga z lummi: i zamieszka wraz z nimi 
i b((dq Jego ludem, a On b((dzie 'BOGIEM-Z-NIMI'. I otrze z ich oczu wszel
kq lz((, a smierci juz odtqd nie b((dzie. Ani zaloby, ni krzyku, ni trudu ( ... ), bo 
pierwsze rzeczy przemin((ly.« I rzekl Zasiadajqcy na tronie: »Oto czyni(( wszyst
ko nowe«" (Ap 21, 2-5). 

ANNA SWlDERK6wNA, ur. 1925, prof. dr hab., historyk, papirolog, popularyzatorka 
wicdzy 0 kulturzc staroZytncj, tlumaczka poczji grcckicj i lacinskicj. Ostatnio wydala: Roz
mowy 0 Biblii (wyd. III - 1996), Rozmow 0 Biblii ciqg duiszy (1996). 
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KRAKOWSKlE MIESZANE 

Jan Michalski 

List gonczy z moim portretem, podpisany przez krytyka i malarza Janu
sza Marciniaka, zostal wydrukowany w grudniowym "Znaku". Pokazalem 
go pani Jozefikowej, ktora od czasu do czasu pozycza ode mnie archiwalne 
numery. 

- Jasiu, jestes ludz'lcO podobny, tylko ... aa ... przeciez ty nie nosisz 
takiej czapki z generalskim otokiem ani ciemnych okularow? 

- Tu Marciniak trach~ przegi'l.l. 
- A broda i w'l.sy? 
- Licentia poetica. Przebralem si~ za dekadenta. 
- Powiedz, cos ty mu zrabi!? 
- Napisalem, ze rna zly gust. 
- Hal hal Masz wspanial'l. fantazj~ - przeciez my, Polacy, me mamy 

gustu, odk'l.d nas zdeklasowano. Sk'l.d ci to przyszlo do glowy? Wiesz, 
bardzo boleSnie doswiadczylam tego na sobie... 

- Pani Danuto, ale ja napisalem, ze on rna zly gust jako krytyk katolicki. 
- Co ty powiesz? No, to stalo si~... gora rzucila cien . 
"Gora rzucila cien." Po wyjsciu pani Jozefikowej , mocno zafrasowany, 

zadzwonilem do Andrzeja B. "Jaki pan tam jest, to pikus - strzelil z mety. -
Wazne, ze ten Marciniak obrzydzaj'l.c pan a osob~, chcial obrzydzic idee. 
A na to obaj nie mozemy sobie pozwolic. Bran pan przede wszystkim mojej 
tezy 0 plebejskosci polskiej kultury, potem powiem dlaczego, jak si'l.dziemy 
w Cafe Florian: pan na miejscu Adama, ja Aleksandra." 

Latwo powiedziec, trudniej wykonac. Moje uwagi odnosz'l.ce sit( do 
tekstow i postaw autorow Marciniak kieruje ku osobom. Michalski nie jest 
zadowolony z zycia - stwierdza - wi~c przenosi to uczucie zast~pczo na 
osoby niewinne, na poletko artystyczne, gdzie moze sobie pohasac. Bo 
gdyby byl zadowolony (to juz w domysle), nie robilby tego, ale zachowy
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wal si(( przyzwoicie: pisal 0 Wr6bJewskim, Czapskim, Baconie, rozwazyl dy
lemal "artysta czy przest~pca"l itd. Nawet goly moze i:adowolenie czerpac 
z przyzwoitosci. Chociaz ... moze jednak robilby - przeciez len interesowny 
chytrus nienawidzi artyst6w, sZluki ... Tym sposobem zacietrzewiony Mar
ciniak chce mnie pogn((bic. Z milosci do blizniego napisalem odpowiedz. 

Drogi Pallie lanllszu! 
Paliski list dotyczy problemow ogolniejszych nii osoba lana Michal

skiego, ktora to osoba, jak na pewno pan zauwaiyl, jest jednq Z poslael 
wystra;71jqcyc:h w Kronikach. Postaci te wyglaszajq sqdy, klore wywolaly 
PGliskie obllrzenie, Z klaryl1li pall si~ Ilie zgadza lub ktorych sensu pan 
l1ie pojl11l1je. W KronikQch Ilie tyle komel1tllj~, nie tyle objasnialll, co -
przeds!mviall1. Przedstawial11 050by, ich poglqdy oraz postawy. Zaleiy lI1i 
na tym , pOlliewai llwaiam, ie iyjemy welekawych czasach, gdy zmieniajq 
si~ kryteria i hierarchie, czasach, ktore rojq si~ od paradoksow. Dlatego 
pozwalam sobie zostawie na boku 11l0jq osob~ i kwesti~ wlasciwego lub 
niewlasciwego zac/Jowania, przechodzqc od raw do nah-vietlenia pro
blemaw, ktorych Pall dotknql. 

Problemy te podziel~ tei od raw na warte i Iliewarte polemiki. Za 
niewarte polemiki lIwazal11 sqdy typu " X za duio mysli" Pracz tego, ii 
naleiq one do ielaZllych arglllnel1taw ad invidiam, co jui cZyl1i je niegod
IlYl11i lIwagi, nie majq iadllego sensll logicz 11 ego, bo nie sposob ustalie 
czy to, ie X mysli za malo, za dllio czy w sam raz, ma jakikoLwiek wp/yw na 
sensowlloS(; jego sqdaw. 

Rozul1Jiem, ie poczul si~ Pall zniewaiony uwagq 0 zlym smalof. Stwier
dzenie, klore padlo w rozmowie z S., nie lvynikalo jednak Z osobistej l1Ie
ch~ci, a z konkreillego podloia - odnosilo si~ do Pal/ skich opinii /la 

temal kolaiy!ologra!icznych Zo.!ii Kulik. Uwaiam, ie opinie te sq bl~dlle, 
zarowno jdli chodzi 0 analiz~ tresci, jak ocen~ jakosci eslelycznych. Kulik 
uprawia tzw. sztllk~ krylycznq, zaangaiowan(l politycznie, i dlatego nie 
mozna ponlljac· .lej poglqdo",~ 0 korzeniu lewackim, klorYI11 olla sama przy
pisuje jimdameillalile zllaczenie. Abstrahowanie od nich wbrew wymo
wie dziel i iyciowym illtellcjol1l artystki prowadzi do za!alszowGll i absur
dow. Arlystka poslllguje si~ doH: schematycznq I1lYs-/OH'O l1letodq zesta
wie!! rozlllaitych znakow, ktore uwaza za puste lonny i nazywa cz~sto 

' ,j; 

I Zawicsisly dylcmal moralny Marciniaka "arlysla czy przcsl~pca " 10 cnlymcmal, 
co wida': Jcpicj , gdy przcoslawi si<; go w formic " hulnik czy przcsl<;pca" albo "pilkarz 
drugoJigowcj Cracovii czy przcst~pca" itd. NaJciy on do lcj samcj kal cgorii balamuI
nych powicdzonck co "kaplan czy blazcn" arcyfilozofa Lcszka KoJakowskicgo . Takl 
sylogizm-mqcicicl (bo mqci w slabych glowach) zanicdbujc r6inic<; mi<;dzy kJasami 
przcdmiotow i 10 stanowi osnow<; jcgo konSlrukcji. Moina oczywiscic zalozy.: , ZC 

hulnik wsad zi do picca drugicgo hUlnika, a pilkarz sprzeda mccz Jub okradnic s,dzicgo 
z zcgarka, ale i lak poprawnc lwicrdzcnic brzmialoby wtcdy "hutnik (pilkarz, arlysla) 
oraz przcsl,pca". 
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"broniami symbolicznymi" ze wzgl~du na to, ie byly wykorzyslywane 
przez systemy ideologiczne - mi~dzy ktorymi wyroinia trzy: konlllnizl11, 
Jaszyzm, katolicyzl1l - do "manipZ/lac)i" umyslem czlowieka. Hieratycz
nose i luslrzana symelria byly odwiecznym idiomem propagandy ltd. (pi
sze olym l1l.in. dyrektorka Zach~ly Anda ROllenberg, por Lewicowy anty
totalitaryzm w katalogu). Milcz~ co do wartosci intelektualnej I pozlZaw
czej tej metody, bo nie 0 to mi chodzi, zauwai~ jedynie, ie do symboli religij
nych artystka podchodzi tak, jakby byly rewolucyjnYl1li alegoriami. 

T~ l1lelod~ mySlenia widae w przedslawieniu, klore moina by nazwae 
alegoriq bezradnosci. Rozebrana arlyslka stoi w nim w mandorli zamiast 
Ma do nny, prezentlljqc na wysokosci biz/Slu gwiazd~ sowieckq wyrail1io
nq kolorem czerwonym, otoczona jeszcze innymi znakami. Jest to Iypowe 
dla jei praktyki polqczenie przedslawienia chrzescijaF1skiego z komulli
styczllym, draslycznie naruszajqee semalllyk~. Maj szacunek wobee prze
kOllaFl pani Kulik zmusza mllie jedllak, iebym upomllial si~ 0 je) szacunek 
dla moich, choeby dlalego, ie moglbym przez pomylk~ pomodlie si~ do 
tego wizenll1kll, a 10 oznaczaloby grzech ci~iki. 

Ciekawilo mnie, zjakich powodaw, konlemplujqc Jormalne pi~kno 
dziel Kulik, przemilczal Pan 10 ich pi~kno ideowe. Twierdzi Pan, ie z es
tetycznych Nie zaprzeczam arlyzmowi tych dziel, podlo'e.~lam, ie sq wyra
zem inlensywnych przeiyc. Gdyby lak nie bylo, nie dyskulowalibysmy z B. 
na lemal ich warlosci, klare kaidy ocenial inaczej (maj dyslans jesl oczy
wisly). Zeby doslrzec szczeroH: naszej rozmowy, musialby Pan porzueic 
roi~ mojej oJary. Ja l1aprawd~ nie mam nie kaciego, nie wydaj~ wyrokow 
IIslami hiSlori!, zwiqzek kalolika i lewaczki zaciekawil mnie wylqcznie 
z przyczyn poznawczych. ,,010 dopelniajq si~ przeciwienslwa, pomySla
lem, klore w tym samym przedmiocie - stosunku do procesu hisloryczlZe
go - oslro ze sobq konkurowaly. W milosnych usciskach ostrza idej t~ie
jq, slajq si~ kwesliq esletyki. Nic dziwnego, ie owoc lego zwiqzkll, dziec
ko nowych czasaw, Jest bezideowe. Ale skoro jest bezideowe, 10 czy Jego 
talus nie uobi mil w przyszlosci zarzulu »arlysla ezy przeSI~pCa«?" • 

Chcqc wy)asnie len Jalct, wysunqlem hipolez~, klara dOlyezyla kwe
slii smaku, wrodzonych upodoban eSlelyczllyeh. Upodobania lakie dzie
dziczymy podskarnie, przesiqkamy nimi w sposab naluralny, jesl 10 coS, 
czego nie wyruguje iadne wy/cszlalcenie, poniewai zaleiq one od wantl1
kow spolecznych, obyczajow, rodziny, oloczenia, klore nas kszlallllje, 
a ktoremu alba ulegamy, albo sprzeciwiamy si~, najcz~seiej zreszlq da
remnie. Sq 10 rzeczy bliskie ciaiu, oswojone, przyjazne. Moina je nazwac 
wzniosle kullllrq widzenia lub zwyczajnie - gustem. Ogalny slopien lej 
kultury IV minionym polwieczll znacznie si~ obniiyl z powodu najazdll 
barbarzyncow, klory przezyla nasza ojczyzna. Dlalego zwrocilem uwag~ 
na szczegalnq czulosc, zjakq poukladano w gablolach zbiory rozmailyeh 
przedmiolow Jatalnych, jakby slad kobiecej r~ki, klara przeciqga po ob
rusie. Podobny lad ukrYIY jesl w makalkach, ktorymi S(1 w istocie wielkie 
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kolaie. lch symetria, w idei zabojcza, tak naprawd~ bliska jest symetrii 
nakrylego slolu, cZllje si~ w niej nie ohyd~ manipulacji, a zapach karlo
jlanki, godzqcej czlowieka z losem i samym sobq. 1 to (czyli polrzeb(f: za
kotwiczenia), z wlasciwq sobie illtuicjq, wynikajqcq z iyciowego doswiad
czenia, wyattl B. 

To, co bylo najpierw ubostwem, brakiem Iradycji, a polem wyrzecze
Iliem, sprzeeiwel11, konleslacjq, teraz stalo si~ proslym esletyeznyl11 ladem, 
ehoc ciqgle pokrytym powlokq szlywnyeh mySlowych konslrukcji. 1 w tym, 
jak sqdz(f:, znalazl Pan upodobanie. Gdyi lell lad jesl rowniei bliski Panu 
- Pan tei jesl po slronie naluraliow, po slronie iycia, a nie syslemu, i cy
wilizowanie si~ barbarzyneow przyjmuje Pan z radoseiq . Niech Pan jed
nak zwroci uwag(f:, ie 10, 0 czym teraz l11owi~, sloi w pewnej sprzeczl10sei 
z tym, eo mowilem wezdniej. Slarannosc, dbaloH:, mily oku porzqdeezek 
konlraslujq z wystawnosciq, objilosciq, profllzjq kszlallow oraz ieh repe
Iyejq. MoraliSlyka przekazu zgrzyla z perswazyjnosciq, zawlaszczeniem 
ikonograjii i dezynwollurq wobec ClIdzych uczuc. Ta niezaleillosc ciqgle 
jesl niespokojna, nwsi oskariac, ieby siebie umocllic. Ciqgle czuje si(f: 
w syluacji plebejusza, klory ma prelensj~ i jq glosno wyraia, a nawel sk/on
ny jest do kradzieiy cudzych swi~losci, do profallacji ... 

Moim zdaniem przywiqzanie do rodzimej szluki wymaga wiedzy 0 po
chodzeniu i sellsie jejform - warunkach hisloryczllych i in., klore je kszlal
tujq, 0 Iym, co czlowiek ma za koszulq; I~ wiedz~ chcemy obecnie osiq
gnqc. D!aczego ? Dlalego, ie zOSlalo 10 zaklamane i zaniedbane, wskulek 
czego tzw. kullura wysoka nie kszlattllje naszego naluralnego oloczenia 
wySlarczajqco, zas Izw. kullura niisza nie ma znaczqcego odbicia w lej 
pierwszej i /lie wiadomo dobrze, czym jesl. In ny, rownie iSlolny powod 10 
len, ie ,~wiadomosc hisloryczna s!abnie, lakie leksly jak PGl1ski majq w Iym 
swoj udzial. Moglem si~ 0 Iym przekonac sluchajqc mlodych historykow 
sztuki, biorqeych Palla bl(f:dlle inlerprelacje za dobrq monelli, widzqcych 
W omawianym przedslawieniu nieledwie obraz Najswilitszej Panienki Hu
manilGlyzmu. JeSli mtodej osobie my!i si~ Assunta z A urorq, 10 cos jesl nie 
w porzqdku, prawda ? Niezdolnosc do elemenlarnych rozroiniell pojli
ciowych, niezllajol11osc podstawowych faklow i zacieranie roinic kll!tu
rowych 10 swiadectwo pomieszania. Za dowod plebejskosci uwaiam row
niei wszelkie zachowania rylua!ne - bezrejleksyjne, pozbawione swobo
dy sqdll podejscie do szluki. Dwa przyklady tekslow, klore podalem, sy
melryczl1e ideowo, by!y tego iluslracjq.l 

2 Na dow6d mojcj bczstronnosci w stosunku do osoby Bozcny Czubak, kt6r~ wcdlug 
Marciniaka znicwazylcm, przytaczam inny cytat, tei: odnosz~cy si~ do dzicl Klamana 
(Piotr Rogacz, Cralo w polu sil, "Exit", nr 3131, 1997): "Pr6buj~c odnalczc nicobar
czony prcsj~ wgl'l.d na cialo, Klaman stara si~ przywracac zachwianc proporcje w rcla
cjach Natury i Kultury, konfrontuj1\c nas z bczposrcdni~ a nic symboliczn<t obccnosci" 
martwcgo, ludzkicgo ciala. Istnicnic sprowadzonc w kulturzc do warstwy poj~ciowych 
konstrukcji objawia si, z now<t sil1\ w postaci anatomiczncgo prcparatu . Konfrolltacja 

120 



KRON!K! (4) 

Dostrzegam konieczno:,'C; zmiany naszego podejscia do iycia arty
stycznego. Przechodzimy od templum do agory, ze swiqtyni na rynek. Od 
naboienstwa dla artystow do zwyklego szacunku i obywatelstwa, od ka
plans twa wobec sztuk do krytyki i opinii. Jak rozumiem pojf.cie rynku? 
Proszf. przyjrzec sif. jeszcze raz rozmowie z B. Nasze opinie byly sprzeczne, 
sympatie rozbieine. Nie daliSmy sobie po pysku, uzgadniajqc te sqdy, 
ktore stanowily wspolny grunt. RozmawialiSmy 0 historii, 0 tym, kim kto 
byl i za kogo sif. uwaia. Uznalem to za konieczne dla oceny prac Kulik, 
zwlaszcza wobec slabnqcej swiadomosci historycznej. B. nie odrzucal tego 
argumentu, rozwaial go wnikliwie - przeciwnie nii Pan, chociai probo
wal od niego abstrahowac - tak samo jak Pan. J tak jak Pan posluiyl sif. 
argumentem z czystego artyzmu, wtedy dalem mu kontrprzyklad Mariny 
Abramovic. Nietrudno zauwaiyc, ie za lekkim ton em tych uwag kryly sif. 
nieco odmienne swiatopoglqdy. To one spoglqdaly na siebie spoza na
szych min. Tak wyglqdala nasza (mini) agora. 

Dlatego Panski argument z czystego artyzmu, ktorym broni pan swo
jego podej.\'cia, jest wykrf.tny. Jest jednak szkopul ... Gombrowicz. Argu
ment z autorytetu, ktory ma mnie przygwoidzic. Dialektyka jormy, niech 
jq gf.S kopnie. 

Gombrowicz zwalczal pif.knoduchow szermujqc dowodem behawio
rystycznym - z potrzeb, ktore determinujq nasze zachowania. Jest to do
wod soflstyczny, uiyteczny wszakie w krytyce kultury, gdzie sila paradok
sow jest pewnq wartosciq, bo wyjaskrawia sprzecznosci. Cytat z powie
sci, Panskie motto, jest udanq parabolq znikajqcej zaszlosci stanowej, 
rzec moina - tak abstrakcyjn~ ie ai pif.knq. (Tu miejsce, ieby pogratulo
wac Panll dobrego smaku.) Tyle ie nieaktualnq. Problem trqci starzyznq 
i nijak ma sif. do naszej obecnej sytllacji. Moj znajomy opowiada anegdo
tf.... Kiedy powolano go na katedrf. literatury jednego ze szwajcarskich 
uniwerkow, cialo projesorskie wezwalo go do auli. Wszedl. Nikt go nie 
wital. Cialo skupilo sif. przy slole, skqd dochodzily rechoty nobliwych 
akademik6w. Podszedl. Na stole stala klatka, w klatce dwa ptaszki: iywy 
i mechaniczlly. Mechanizm zrobiono tak, aby wabil. J tell iyl1J' ptaszek, ku 
llciesze szwajcarskich uczonych, pimpolil mechanicznego. Nie chcialbym, 
iebysmy znaleili sif. wsytuacji tego ptaszka. Jak Pan sqdzi, kt6rego ? 

Pim-pam. Nic mnie bardziej nie cieszy, jako anarchokonserwoliberala alba 
liberoanarchokonserwist«, jak "zachowawczosc po krakowsku". Dlatego 

z mi «s noSc i'l. istnicnia odkrywa drog« poznania w przcZyciu stan6w c!ementarnych, 
odczytaniu rytmow scalaj'l.cych ludzk'l. fizycznosc . C... ) Zindywidualizowanie obecncj 
we wczcSniejszych realizacjaeh uniwersalncj obecnosci ciala intensyfikujc proces sa
moidcntyfikacji z bezposrcdni'l. rzcczywistosci'l. mi«snosci, jest otwicranicm si« na 
prawd«." Jak widac, mlody, ambitny autor, student historii sztuki, nie ulcgl jcszczc 
calkowitcj baumanizacji (na razic wpojono mu, ZC kultura to tylko "wars twa poj«cio
wych konstrukcji"), Iccz znajdujc si« na ctapic inicjacyjnym. Przcczytal Melajizyklt 
miltsa Brach-Czainy. Piotrzc, wroc do fi zy kil 
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wybratem si<; na wieczorek literacki przygotowany przez Wydawnictwo Znak. 
Broda i Wqsy zostaly w futerale. Program wieczorku by! dwucz((sciowy. Pro
mocj(( ksiqzek 0 prozic i poezji najnowszej krakowskich krytykow i history
kow literatw-y, Jerzego Jarz((bskiego i Mariana Stali, poprzedzily wyst<;py czte
rech pisarzy - laureatow nagrody Koscielskich z ubieglych lat. S!owo zywe, 
mowione przez autorow, byro ujmujqce. Kazdy gros brzmi inaczej, czrowiek 
plus forma znaCZq wi((cej niz trese, przynajmniej w trakcie mowienia i s!ucha
nia. Glosy artystow - jak dobry deszcz, pim-pom. Siedziatem pod ich urokiem, 
lekcewazqc obecnose Kicia, ktory sapiqc probowa! zle±e do piwnicy, zeby si<; 
ze mnq pozegnac. Kiki , ktory wybi! si(( we francuskiej branzy filmowej i teraz 
phwi si(( w pieniqdzu i snobizmie (" Mediolan? Bylem w zeszlym tygodniu. 
Bardzo mnie rozczarowa{"), wrocil na gor(( do stolika w kawiarni bez sukcesu 
i klnqc pod nosem. "Cos niewialygodnego l W Paryzu rzecz nie do pomysle
nia - zaciqgnql si<; dunhilkiem, kaszlnql i skrzywil- jakis gosc czyta wiersze 
znudzonym grosem, wokol mi Iczenie, faceci kolo czterdziestki siedzq z otwar
tymi japami, no nie ... ja chyba sni((? W koncu xx wieku?I" 

W mirym nastroJu doczekalem wyst((PU obu krytykow, zyczliwych 
wspolojcow, jesli mozna si<; tak wyrazic, sukcesu czterech pisarzy. Krytyk, 
w przeciwienstwie do artysty, znajduje si<; w gorszej sytuacji - musi udo
wadniac swoje iSlnienie, ktore dla arlysly jest naluralnym darem Bozym. 
W lym przypadku jednak nic takiego nie zachodzilo: obecni na sali pisarze 
wystarczajqco udowadniali istnienie krYlykow. Podkreslano tez artystycz
ne zalety prozy Slali i Jarz<;bskiego oraz sil<; ich indywidualnosci . Ten zwiq
zek zgody i wzajemnego zaufania oparty na porzqdnym warsztacie i czytei
nej tradycji wytworzyl nastroj dobrolliwej poufalosci, rodzinnego niemal 
ciepla, typowy dla ducha Krakowa. Krytycy spoza Krakowa zaproszeni 
przez wydawnictwo, zeby zje ,~c krytykow krakowskich, degustowali ich ze 
znawstwem, z Jakim spozywa si<; jedyny w swoim rodzaju domowy smako
lyk, klorego recepta, przekazywana od pokolen, jest publicznym sekretem. 
Bawiqc si(( razem ze wszystkimi, wysluchalem slow Mariana Stab "nie pisz(( 
o tych autorach, ktorzy Sq mi obey, obey »duchowo«"; przytaknql temu 
Jarz((bski, co mnie, przy ealej sielance, zastanowilo, odrobink<; Oloz przy
pomnialy mi si(( slowa Sokratesa , klory mowil cos 0 prodzeniu z ducha (m((z
czyzn). Gdyby to plodzenie przelozyc na darwiny, to rozsqdny tubylec ra
czej nie szuka kolejnej kobiety w obr<;bie swojej wioski i w jej najblizszym 
sqsiedztwie, leez idzie hen - za rzek<;, i stamtqd, sposrod obeych, j"l; sobie 
wybiera. Taki klos, 0 innej mowie, obyczajach, karnacji skory, zapacbu, jak
i.e musi bye fascynuj qcy' A poza tym, a wlasciwie po pierwsze, ulepsza si<; 
material genetyczny ... 

Ta przenosnia nie slosuje si(( jednak do krakowian, ktorzy na ogol nie 
znosz'l. do domow wierzgajqcych dziewic, a 0 ras<; dbaj"l; jak arystokraci 
kuzynka? kuzyn? - lekkie zepsucie wybornie uszlachetnia. Winorosl hodu
je si(( latami, wiekami calymi, a byle zima moze j"l; popsuc, Stala i Jarz((bski to 
znawcy i praklYcy hodowli. Jesli jednak t(( re£leksj(( potraktowae nieco filo
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zoficznie i przyjrzec Si(( prawom rZ'ldz'lcym sfer'l ptodnosci, to dok'ld pro
wadzi cicplarniany ch6w? Czy krytyk, kt6rego pytaj'l: "jakie miejsce pisa
rzowi wyznaczy historia", nie powinien pO prostu wzruszyc ramionami: "malo 
mnie ta wiedzrna obchodzi"? Dodam, ze opr6cz pochwaty swojskosci i za
sady przemilczania obcosci, obaj krytycy stanowczo odrzucili narz((dzie 
tzw. krytyki negatywnej, opowiadaj'lc si(( wyt'lcznie za pozytywn'ljako cno
tliw'l. Czy w interesie uprawy nie lezatoby stosowanie zasady bardziej ela
stycznej: wi((cej krytyki negatywnej dla "swoich", a pozytywnej dla "ob
cych"? Wczesniej jednak nalezatoby przyj'lc, ze ci obcy "duchowo", przy 
calej nicwygodzie tej ich obcoSci, a nawet lekkim wstr((cie, jaki musi ona 
budzic, s'l pozyteczni. Rzecz jasna, dla wtasnej grz((dy arbuz6w. I sk'ld prze
konanie, ze nie rna dzis zadnych kryteri6w alba ze jest ich zbyt wiele?] 
Przeciez kryteria Jarz((bskiego i Stali S'l catkiem oczywiste - S'l pochwahl. 
tradycyjnej konwencji i autorytetu. Jarz((bski ... rasowy intelektualista, kt6
ry u progu kariery bombardowat Gombrowicza z czterystu ci((zkich dzial, 
podchodzit, szturmowat i zdobywal jego twierdz((, teraz przechadza si(( po 
polach i zagajnikach z pukawk'l po dziadku. Pukawk'l? I ta metafora jest 
niezbyt zr"czna, pukawka prowadzi przeciez do strzelby, strze lba do karabi
nu, karabin ... no... do trupa, konfliktu , masakry. Lepiej biegac po t'lkach 
z siatk1\. na rnotylki. 

Zlapatem si" za gtOW((. Dlaczego ja zawsze szukam kropJi dziegciu, zeby 
j1\. wlac do wiadra miodu cudzej pracy? Dlaczego mi nie smakuje krakowski 
piszynger? Marciniak rna racj((, to chlopski zwyczaj dzielenia wtosa na czworo, 
powinienem jeSc rodzinne przysmaki, chociaz S'l stodkie. Ub6stwo i ch((c 
poklasku, kr6tkie n6zki l Bieda, bieda. 

Jak na zlosc, w trakcie ttumnej uroczystosci, kt6ra byla i dla mnie swi((
tern literatury, przypomniala rni si(( opowieSc kolegi, filozofa. W stanie wo
jennyrn albo tuz po kolega wybrat si(( do Krzysztofor6w na wyklad Artura 
Sandauera 0 Jcsieninie. Krytyk byl wtedy nielubiany, bo popieral, wyst((
powa! w telewizj i i jadl groch6wk(( z zotnierskiego kolla, totcZ na wyklad, 
opr6cz filozofa , przyszta jeszcze jedna osoba, starsza pani. Sandauer rozej
fzat si(( po sali , trzasn'lt papierami i wybiegt zrobic sobie zastrzyk insulino
wy. Wr6ciwszy, wybuchnqt ponownie: nikogo nie rna, w tej sytuacj i nie 
widzi potrzeby, to. nonscns, a w og61e skandal, na jego wyktady w Paryzu 

J " Nic ma dzis zadnych krytcri6w, albo jcst ich zbyt wielc." Tcza oznacza: nic 
iSlnicj'l. zadnc krylcria: ani uniwcrsalnc, ani lokalnc (a), albo istnicj<\. wyll\.cznic krytcria 
lokalne , z kl6rych ni ekl6re zasluguj<\. na miano uniwersalnych (b). a i b = albo nic 
iSlnicj'l. iadnc kryleria, albo ist nicj<\. kryle ria lokalne oparlc na wicrze we wlasn l\. uni
wcrsalnosc. Zalem istnicjl\. lylko takie krytcria, w kt6rc nalc:zy bl\.di wypada wicrzyc. 
Wiara la znajduje oparcic waulorytetaeh (Slala wymicnia m.in.: Milosza, Szymborskq, 
HcrbCrla, cwo R6icwicza). Wiara w istnienic (uniwcrsa lnych) autorytet6w ozlaea czola 
(lokalnych) krytyk6w-tradycjonalist6w. Zar6wno allernatyw,<, jak kalcgori" lokalnc
-uniwcrsalnc mozna zakwcstionowac (czcmu nie "paradoksalnc"?). Wypowicdz la
rz"b skicgo mog!cm ilc zapami«tac, bye mozc brzmiala "nie ma dzis iadnych krytcri6w 
uniwcrsalnych albo jest iell zbyt wielc". Wniosck bylby jcdnak dokladnic tcn sam. 
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przychodzi tysi<tc osob etc. Na to kolega wstal i zauwaiyl, ie na sali Set dwie 
osoby, wit(c utrzymywanie, ie nikogo nie ma, byloby grubym blt(dem - te 
osoby przyszly niew<ttpliwie na wyklad. - Mlody czlowieku, widzt(, ie mysli 
pan logicznie. - Sandauer poprawil okulary na nosie i wyglosil wyklad (teza: 
Zachod jest stracony dla poezji, wielka poezja jest jui tylko w Rosji, gdzie 
chlopak zdobywa serce dziewczyny mow<t wi<tzanq), po ktorym odbyla sit( 
dyskusja, jego i kolegi, starsza pani sit( zdrzemnt(la. Nastt(pnie podzit(kowal. 

Naturalnie znajd<t sit( lacy, ktorzy mnie poprawi<t i uscisl't., ie nie przy
szly dwie osoby, tylko trzy albo cztery, ale i tak nie zmienia to istoty rzeczy, 
czyli, jak mowi<t krylycy sztuki, swoistego pit(kna lego obrazu. 

Wystt(kalem tu jui kilka anegdotek - moie nastroil mnie tak Marciniak 
pisz<tc, iem gadula? Dbam 0 nastroj tych Kronik, ktore po to na zawsze 
ogolilem z przymiotnika "krakowskie", ieby stan<tc oko w oko z rzeczywi
stosci<t. Dziwit( sit( lym, co sit( narkotyzuj't., przeciei nic bardziej podniecaj<t
cego od rzeczywistosci nie ma. Jesli nasze widzenie jest tak ulomne, jak na 
to wszystko wskazuje, to ile pracy przed nami, ile odkryc i podniet l Wystar
czy ... ale opowiem jeszcze jedn<t historit(, rownie prawdziw't., jak nieprawdo
podobn<t. Chociai nie, jednak nie ... Zanim jet opowiem i forma Kronik stanie 
sit( widoczniejsza dla czytelnika, zarysuje sit( jej stosunek do czasu i opad
net hucz<tce ialuzje, powinienem dopelnic obowi<tzku. Wobec adresata mego 
listu i wobec samego siebie bt(dt( nieszczery, jesli nie odpowiem na pytanie: 
ezy jestem niezadowolony z iycia (i dlatego brykam)? 

W zarzucie Marciniaka jest ziamko prawdy, to fakt. Jestem szczt(sliwy. 
Jak to wyrazic trafnie i apetycznie? Jestem bardzo szczt(sliwy, odk<td czujt( sit( 
czlowiekiem wolnym, odk<td glupota przestala mnie upokarzac. Samego mnie 
to zdumiewa, nigdy nie udzielalem sit( na niwie patriotycznego obowiqzku. 
Ajednak uwaiam, ie twierdzenie Gombrowicza 0 potrzebie odkrycia w sobie 
najpierw czlowieka, a potem Polaka, naleiy dzis przeformulowac. Bylo ono 
i<tdaniem imperatywnym, rzuconym ku wszystkim. Ja przerobilem je na uiy
tek ograniczony, wyl<tcznie moj wlasny, a brzmi ono tak: nie bylo Polski 
mnie nie bylo, jest Polska - ja jestem, nie bt(dzie Polski - mnie nie bt(dzie. 
Przyznam, ie nie wiem za dobrze, co ono znaczy, dlatego nikomu go nie zale
cam, ale dobrze sit( z nim czujt(. Jesli r<tb1em w patos, przepraszam, ale twier
dzenie jest sensowne. Mam ludzk<t potrzebt( przyjt(cia prawdy nadrzt(dnej, 
przyj<t1em tak<t i kwita. No, ale skoro jestem generalnie szczt(sliwy, to sk<td 
niezadowolenie? Maly dochodzik (jak sugeruje adwersarz), inna pretensja do 
losu? Zagl<tdaj<tc we wlasn<t duszt(, najprzezomiej jak umiem, znajdujt( w niej 
niepokoj. Nie chct( go definiowac, bo zatr<tca mi 0 zwierzt(cosc, dlatego nie 
babralbym sit( w nim - w domu uczono mnie, iebym zachowywal sit(jak czlo
wiek, nie jak zwierzt(. Wiem tyle, ie to zbliia mnie do ludzi, ktorymi cos szalJlie 
(jak Rousseau, Sartre, nawet Kulik), oni bardzo mnie interesuj't., a ciut mniej 
interesuj<t mnie ci, ktorymi nie szalJlie iaden octopus. 

JAN MICHALSKI, ur. 1961, krylyk SZluki. Micszka w Krakowic. 
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JegoJ1losc, Przyjocielu I 

Pisem tak se ta ino, coby sit( kapke odci<tzyc od samej sobie. Moze sit( 
dzis nie bedem spowiadac, ale to i hawto opedziec,jak to mit(dzy przyjociela
mi bywo od casu do casu. Bo od casu do casu przyjociel ozpowiado drugim 
i sit( robi kwas i gnie\vy nei na chwile spok6j od przyjociela. Ale przecie nie 
o to idzie. Kapke mi sit( zrobilo otupno. 80 to i leje, i roki lecom, drzewa 
i wnC(cki rosnom, a clek, a nawet i baba, przybacujom se mlode roki. No bo 
co robic? Clek se przybocy stare grzyski mlodosci i juz razniej . Mlode grzy
chy starosci nie worcom ani jednego zdania. Grzyski, przywary - he he! By
walo l 

Jo, to Ci powiym jegol110Sc, lubiala porno . Choc ta nie bylo w nasym 
obycaju, ale jakosi tak - tLi siC( bylo, haw siC( zajrzalo i momo siC( wartko przy
zwycaic. Nic powiym, bo i zogranicne stucki i nase bliskorz<tdowe dane mi 
bylo poznac z pomocom boskom i r6znyk gazet, do ktorychjek pisowala. f na 
ludowo, bo bez dlugie roki jo bywala tw6rcyniom ludowom i na niejednym 
festiwalu folk lorystycnym to i hawto i hej. 

Juz to pewnie i rodzinne, bo moja babka ze strony taty tyz lubiala porno. 
Biyda byla wtej, bo przecie 10 juz roki temu l Nie bylo ani Polski, ani takiego 
doSIt(pu do cywilizacji jako elzis. G6role byli i nic 0 tym nie wiedzieli, ze 
nima Polski - u nich zawse byla. Nei dobrze, byla cy nie byla, tata nas siC( 
naucyl i tyz polubiol porno. Mame jakosi przekonol, ze zawse sk<tdsi wytrza
sli i bylo. Kluska fucano na sniodanko, ale, he hel Stryk m6j to lubiol przer6
zne kU111edyje i cosi kajsi zawse wystuderowol: to dziad6wce podokucol, to 
Zydowi pejsa za lIcho schowol. (Z tym pesjem to bylo tak l jechol Zyd poci<t
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sa, kolo us6w si(( skr((caly. Stryk wzion lekucko jednego pejsa i schowol mu 
za ucho. Zyd pocul, ze cosik go kolo ucha gyrliko i maca si(( - aj wajl Goj 
ucion ozodobe' Nic nie godaj((cy wyjon swoje wlosne nozycki i odcion se 
drugiego pejsa ... ) No to tyn nas stryk powiadol, ze jak kto za mlodu porno, 
porno, to na starosc pocwi6rnie widzi! 

Moze tak, a moze niy, cas pokoze. Zrestom, co to byl za wyb6r. Ani my 
nie prowadzili takich zogranicnych handl6w, ani nie jeidzili po Europie. Toci, 
co pojechali w Ameryke, nie chwolili si(( specjalnie, a moze nimieli casu, za·· 
dowolali si(( byJe cym, bo ino work i work. r tak lecialy roki, a jo si(( przyzwy
cajala do coraz to bardziej wyrafinowanego, ze tak po europejsku powiym. 
M6j to dopiyro uwielbio porno. On jezdzil po swiecie, to si(( hojco naucyt 
i przywozil do chalupy syckie nowinki i stare zabocone, i te teroz wynalezio
ne, powiym Ci, ze nieroz to biyda bylo zdzierzyc' A tu jesce nowe i nowse l 

Pote to jo sama zacena prenumerowac gazetki, a teroz to juz si(( nie musi, bo 
jest w kozdym sklepie. Nie musi si(( prenumerowac ani zogranicom kupowac, 
hej, wiys, 0 co mi idzie. Dosli my do srodka. Pozwolomy se teroz na r6znosci , 
a jest z cego wybiyrac. Nase dzieci tyz si(( naucyly i powiym Ci, ze wn((cek 
juz pr6guje i si« wcale nie skrzywio' Tak si(( mi kapke ulzylo, bo si(( obo
wiom, cy rzecywisc ie na starosc dek za to nie beknie ... Nie zeby wierzyc, ze 
si(( pocwi6rnie widzi, ale serce, w<jtroba, nyrecki. Bo to w papryce pepsyna, 
pieprz corny i bioly pewnie mo alkaloidy, na przyklod piperyne, a curry, czuszki 
sambaI oelek' To wor! A pr6gowoleS Jalapeno Peppers? I my to, dowieku 
chlopie, wszystko jedli! I mieJi w tym przyjemnosc wielgom. Ryz z sosem 
curry, do tego male paprycki! Porno! Jaze slina ciece. Jajesnica z pieprzem, 
koloc z pieprznym serem, powiym ci, dobre. Przer6zne kawolki stuki, W((

dzonke, kie poprawis meksykanskim taco, to ino niebo lepse' I tak do dzis 
dnia . Ino do harbaty nie dajemy, jesce my si« nie naucyli. 

W nast«pnym liscie opisem Ci,jakie to dobre Iykarztwo gorzolecka porno' 

Babka Krzysia 

WANDA CZUBERNATOWA, poetka. lej utwory poetyckic, satyry, notatki i pami~tniki dru
kowal m.in. "Dziennik Polski", "Orzel Tatrzanski", "Tygodnik Podhalanski". Wydala nast~
puji\.cc tomiki : Kino (1979), Pastoralki i.:nesQne (I985), Platy za koty (I986), Wiersze ku
chenne (1986). Mlodl1lk (1989), Jeszcze troch~ id~ (1994) . Micszka w Rabie Wyznej. 

Lopuszna, styczen 1998 

Krzysiowa Babko, witojze' 

Co Ci j esce powiym, to Ci powiyrn, ale Ci powiym, ze Ty si(( rada zn«cos 
Pises, jak-dcie polubieli porno i kielo to jest dobre. I Tw6j chlop polubiyl, 
i Tw6j stryk polubiyl, a jesce wcesniej to Twoja babka ze strony tat)', a teroz 
to nawet Tw6j wn((cek zaziero i tyz gustuje. A komu to pises? Pises tyrnu, 
wtory rno porno zakozane. I cy to nie jest zn((canie? Do tego jesce nad niewi

126 


http:puji\.cc


o PORNO 

niettkiem' Colkiym jako tyn Herod. Wiys, jak to spiewajom: "Boze, Boze, 
dotes tymu, co nimoze. Jak dek mog, to nie dol Bog. " Stysolek, ze kasi w An
glii robiyli takie jakiesi eksperymenty ze scorym, co mu podsuwali pod nos 
kidbase, a pote cofali. I wiys, ze do tyinia scor bialacki dostof? A Ty sy mnom, 
jak oni z tym scorym. Moze bys sif( pociesyL Moze bys sif( zlakomiyL. Moze 
bys se polizoL Haj, bez sklo' 

A cymu ni moge? Zacyno sit( od tego, ze jakosi baba - nie wiym sketd, 
moze z kieleckiego - ruciyla na mnie urok. Pozrala jakosi krzywym okiym, jo 
sit( na cas nic osotol, nie splun6f,jako trLa, i po casie urosla mi bula w krztoniu. 
Pokiela se byla niewielko, to se mogla byc. Ale rosla. Koniec koncym trza bylo 
dac wyrzn<tc. No, nie powiym, ciekawe. Co han sy mnorn robiyli, to nie wiym, 
bo-jek spot Jak-ek si« ozbudziyl, to gado miokk zatkane kopciem ze smaty, 
jako to downiej obonki z mlykiym zatykali, kie trza je byl0 z gor zwieic. 

Do nosa wetkali mi rulecke, coby golf(bie miaty na cym siadac, jakby 
mialy ochote. I bez tom rulecke zacyni mi wlywacjodlo. No, tyz piyknie. Nie 
musis sif( mf(cyc, rusajetcy kufom. Ino ze to zarcie nosym nijakiej radosci ci 
nie daje, bo omijo smak. [ mogom Ci han wlywac sycko, co majom pod rf(
kom, a Ty i tak nie cujes, co. Nima juz nijakiej r6Znicy mif(dzy, dajmy na to, 
naftom a mlykiym, winym a kwasnicom, wodom ze zrodla a spyrytusem. A Ty, 
jak se tak lezys z kopciem w gembie, to glowe mos petnom wselnijakich sma
kow. Dopiero Ci sif( zbacuje! A to grule z kwasnym m lykiym u Krzystynioka 
w Jurgowie, a to l110skol piecony na blachach z Ostrowska, a to kwasnica przy
sposobiono z SUl11010wej kwasnicy z Lopusnej, a do tego jesce piwo, piwo 
i piwo ... A Ty lezys, jak tyn scor. A tu jesce ludziska przychodzom, patrzom 
na chlopa z rulom w nosie i kopciem w krztoniu i cekajom, coby z kopcia ja
kom pocieche uslysec. No nie trafio cie slak! Ej Boze, doleS tymu, co nimoze, 
a kie dek mog, to mu nie dol Bog. 

A do tego doset jesce Twoj list. Pises: Jalapeno Peppers, sos curry, czuszki 
sambal oelek,jajesnica z pieprzym, koloc z pieprznym syrym, harbatajesce nie 
z pieprzym, ale wto ta wiy, do tego male paprycki, meksykanskie taco - to je 
wor, todopiero w gf(mbie porno' I tojest to - powiym Ci -znf(canie nad tym, co 
nimoze. Ale w babach to takie cosi siedzi. Ich to ciesy. One to rade widzom,jak 
sit( im trafi taki z kopciym w gf(mbie. Rade kozokuJom z takim, co nimoze. 

Co na to rzec? 
Rzeke to jedno: bez tom Twojom - ostomilso Babko Krzysia - pochwale 

porno [ok sif(Jesce bardziej utwierdziyl w moim swif(tym celibatowym stanie. 
Tak to nawet z niescf(Scio, jak sit( trafi , trza cosi dobrego dlo siebie wyci<tgnetc. 

Bog Ci zaploc, Babko Krzysia. W niebie Ci to na dobre policom. 

KS. 16zEF TISCHNER , ur. 1931, profcsor filozofii, kicrownik Katcdry Filozofii Czlowic
ka w PAT. Wraz z H.G . Gadamcrcm i K. Michalskim zatoiyl InSlytut Nauk 0 Czlowicku 
w Wicdniu . Wydat m.in .: Swial/udzkiej nadziei. Elyka solidumoSc i. My,,: /enie wedlug ;var
lo,':ci. Po/sku jest ojczyzn£{. Filozajia dramalu. Nieszcz~sllY dar wolno,,'ci. SpolViedi rewolu
cjollisly, Mi~dz)' Panelll a Plebanem (wraz z Adamcm Michnikicm i lackicm Zakowskim, 
Krakow 1995), Tisehner ezyla Kalechizm (wraz z lackicm Zakowskim, Krakow 1996), W 
ATainie sehorowollej wyobrazni (1997), Hisloria Jilozojii po goralsku (1997). 
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GDZIE sA M~DRCY? 


Czeslaw Por~bski 

Jean-Fran~ois Revel, Matthieu Ricard, 

LE MOINE ET LE PHILOSOPHE, 


Editions Nil, Paris 1997, 55. 405 

Wyobrazmy sobie mlodego czlowieka z dobrej paryskiej rodziny. 
Wszechstronnie utalentowany, pasjonuje Si(( fotografi<t., muzyk<t., astrono
mi<t., omitologiq. W wieku 20 lat publikuje ksiqzk(( Les migrations animales . 
Zapowiada si(( swietnie w kazdej z wielu dziedzin, kt6re go zajmujq. Dzi((ki 
rodzicom poznaje elit(( Paryza: znajomych i przyjaci61 ojca - filozofa , wolno
mysliciela, rzecznika Oswiecenia, pubJicysty, kt6rego zdanie wazy na opinii 
publicznej cal ego zachodniego swiata. Matka - uznana malarka - przedsta
wia mu muzyk6w, malarzy, poet6w, mi((dzy innymi Andre Bretona i Strawin
skiego. Mlody czlowiek podejmuje studia w dziedzinie biologii molekular
nej. Na poczqtku lat 70. uzyskuje doktorat. Jego promotor, Franr,;ois Jacob, 
p6Zniejszy laureat nagrody Nobla, postanawia wyslac go do kt6regos z naj
lepszych osrodk6w badawczych w Stanach Zjednoczonych. I wtedy mlo
dy czlowiek oswiadcza, ze rna inne zamiary: chce wyjechac na Wsch6d, by 
poznac zasady mqdrosci buddyjskiej. 

Po prawie cwiercwieczu syn, teraz juz mnich buddyjski, bliski wsp61
pracownik Dalaj-lamy, i ojciec, zajmujqcy si(( nadal pisarstwem, publicysty
kq i filozofi<t., spotykajq si((, by przeprowadzic dlugq rozmow((, wlasciwie 
caly cykl rozm6w 0 buddyzmie, filozofii, nauce, naturze swiadomosci, isto
cie zycia i smierci, sensie Zycia. 

Jak toczy si(( ta rozmowa? Co majq sobie do powiedzenia paryski filozof 
i buddyjski mnich, zarazem ojciec i syn, kt6rzy - choc spotykali si(( nieraz 
w ciqgu tego cwiercwiecza - dopiero teraz znajdujq czas i odwag(( potrzeb
nq do zasadniczych rozm6w. 

Nie musimy wyt((zac naszej wyobraini. Ta historia zdarzyla si(( napraw
d((. Jej bohaterami Sq Jean-Franr,;ois Revel , autor mi((dzy innymi Pourquoi 
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des plzilosophes, Comment les democraties jinissent - ksiqzki tlumaczonej 
na wiele jt'(zykow - czy wydanych w tym roku pamit'(tnik6w Le Voleur dans 
la maisol! vide, i jego syn - Matthieu Ricard. Rozmowy, do ktorych doszlo 
z inicjatywy wydawcow, odbyly sit'( w maju 1996 w Nepalu, w miejscu polo
zonym wysoko nad Katmandu. Tlem ostatniej, nieco pozniejszej, byly wy
brzeza Bretanii . 

Na poczqtku pojawia sit'( naturalnie pytanie 0 powody decyzji, ktorq 
Matthieu Ricard podjql po ukonczeniu studiow. Odpowiedz wypada zaska
kujqcO prosto: Matthieu Ricard mowi, ze wyjechal na Wschod, by znaleze to, 
czego nie znalazl na Zachodzie: mqdrose uosobionq przez tybetanskich mi
strzow duchowych. Pierwszy kontakt z nimi byl posredni . Sposobnose daly 
filmy Arnaud Desjardin: "Mialem wrazenie, ze widzt'( istoty, ktore same Sq 
obrazem tego, czego nauczaj<t; wyghl.dali tak zastanawiajqco C.. ) najbardziej 
uderzalo mnie to, ze odpowiadali idealowi swit'(tego, istoty doskonalej, mt'(dr
ca, ze naJezeli do tej kategorii postaci, kt6rych juz oczywiscie nie spotyka sit'( 
na Zachodzie. Tak sobie wlasnie wy05raialem sw. Franciszka z Asyzu czy 
wielkich mt'(drc6w Antyku. Ale ich obraz byl dla mnie pozbawiony Zycia: nie 
moglem przeciez spotkae Sokratesa, posluchae rozprawiajqcego Platona, 
usiqse u stop sw. Franciszka, A tu nagle pojawiali sit'( ludzie, ktorzy, jak mi sit'( 
wydawalo, stanowili zywy przyklad mqdrosci. I powiedzialem sobie: jezeli 
jest w ludzkiej mocy osiqgnit'(cie doskonalosci, to musi bye to" (s. 22). 

Matthieu Ricarda pociqgnt'(la zatem na Wschod pewna jakosc ludzkiej 
egzystencji wyplywajqca z calkowitej zgodnosci sposobu zycia z trdci q 
gloszonych przekonan . Zrazu niczego nie wiedzial 0 swych mistrzach, nie 
znal ich jt'(zyka, nie znal nawet angielskiego, by porozumiewae sit'( z tymi, 
ktorzy mogli go zaprowadzie do tybetanskich klasztorow. Mimo tych trud
nOSci znalazl jednak drogt'( i dotarl do tego, czego szukal. 

I teraz mowi 0 tym, odpowiadajqc na pytanie ojca. M6wi pit'(knie, zajmu
jqCO, obrazowo. Jego interlokutor tez zwraca uwagt'( na walory jego jt'(zyka. 
Matthieu Ricard reaguje w ten sposob, ze metaforycznie definiuje istott'( 
metafory : jest z ni q tal< jak z dloni q wskazujqcq ksit'(zyc - widzi sit'( ksit'(zyc, 
nie dlon . 

Od metafory zaczyna sit'( rozmowa dotyczqca buddyjskiej nauki 0 swia
domosci (science de 1 'esprit). By wyjasnie, jak dochodzi do uspokojenia, 
wyciszenia swiadomosci, niezbt'(dnego, jesli chce sit'( dotrzee do jej glt'(bszej 
istoty, Matthieu Ricard mowi, ze wobec mysli przemykajqcych przez naSZq 
swiadomose mozemy sit'( zachowae na dwa sposoby. Albo tak jak maly 
psiak, kt6ry gotow jest biec za kazdym kamykiem podrzuconym mu przez 
pana, albo jak lew, ktoremu nie mozna podrzucie wielu kamyk6w, bo po 
pierwszym odwraca glowt'( ku rzucajqcemu, by go dopasc . Pierwsza posta
wa to postawa zwyklych ludzi, ktorzy dajq sit'( zaabsorbowae kolejnym my
slom: ich swiadomose niespokojnie biegnie za jednq mysl1\., kt6ra pociqga 
drug1\., ktora pociqga trzeci q itd . Postawa druga to postawa medytujqcego, 
ktory zwraca sit'( ku samemu zrodlu mysli i w ten spos6b powstrzymuje ich 
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ci<u;ly nap!yw. Toz kolei sprawia, ze umyst ucisza si« i widoczna staje si« 
jcgo natura, tak jak widoczne staje si« dno jeziora, gdy uspokajajq sif( fale, 
opada mul i woda staje si« przejrzysta. Podobnie obrazowo przedstawia 
Matthieu Ricard medytacYJne sposoby na ograniczenie bulwersujqcego 
i destrukcyjnego - bo pOl11nazajqcego cierpienia - wp!ywu emocji, by dojsc 
do centralnego dla "psychologii buddyjskiej" zagadnienia pozomego cha
rakteru naszego "ja". 1ak wiadol110, stanowisko w tej ostatniej sprawie ma 
dla buddystow zasadnicze konsekwencje etyczne: czlowiek, ktory uwolni 
si« od wplywu psychologicznej ignorancji, dostrzegajqc bezzasadnosc przy
wiqzania do wlasnego "ja", jest gotow dostrzec takZe to, ze jedynq postawq 
wobec innych ludzi i innych istot zywych godnq akceptacji jest postawa 
zgeneralizowanej zyczliwosci, przejawiaJ'l.ca si« w dqzeniu do usuwania cier
pienia i jego zrodel. Przyj«ciu lej postawy sprzyja takze pewne przygolowa
nie medytacyjne: "jeden z g!ownych tematow medytacji polega na tym, ze 
mysli sif( 0 kims, kogo si« gl«boko kocha, i w len sposob swiadomosc wy
pelnia si« tym szlaehetnym uczueiem; potem rozrywa sif( klatk« ograniczeri 
i rozszerza zasif(g milosci na istory, ktore Sq nam obojf(tne; wreszcie mi!osc 
obejll1uje takze lych, ktorych uwazamy za swych wrogow" (s. 232). 

Ten gtowny wqtek nauk buddyjskich pojawia sif( na marginesie kazde
go z poruszanych tematow. Ajest ich sporo: buddyzm a nauki przyrodni
cze, ezy buddyzm jest religiq, buddYZlll a chrzescijanstwo, buddyzm a hin
duizm, buddyzl11 a zaangazowanie w sprawy tego swiata, cry mf(drzec in
dyjski oboj«tnieje na cierpienia innych, reinkamacja, jak si« rozpoznaje "lit
tle buddhas", los Tybetu i Tybetanczykow, bilans historycznych doswiad
czen XX wieku . 1edna z kweslii ez«slo powracajqcyeh dotyezy przyczyn 
rosnqcego zainteresowania buddyzmem na Zaehodzie. 1ean-Franyois Re
vel jesl zda nia, ze glownym powodem jest to, iz gdzies na przeloll1ie XVll 
i XV II I wieku wraz z ostatnimi "moraJistami" - Pasealem, Montaigne'em, La 
RochefoLlcauld - wygasla w kulturze umyslowej Zachodu cala linia filozo
ficznej refleksji, wyznaczona przez poszukiwanie sensu zycia, rozwazania 
nad zwiqzkiem filozoficznego obrazu swiata z praktykq zycia codziennego 
czy nad slosunkiem do cierpienia i smierci . Revel powtarza zalem diagnoz« 
Ricarda : na Zachodzie od dawna nie ma juz m«drcow. Inny tego rodzaju 
problem dolyczy znaczenia recepeji buddyzll1u na Zachodzie. Tu Matthieu 
Ricard zgadza si\{ ze znanym neurobiologiem Francisco Vare!q. CytLlje jego 
opini\{: "Twierdzimy, ze odkrycie filozofii azjatyckiej, w szczegolnosci Irady
cji buddyjskiej , spowoduje drugie odrodzenie w historii kulturalnej Zacho
du i ze wplyw tego odkrycia b((dzie lak wazny jak wptyw odkrycia mysli 
greckiej w okresie europejskiego Renesansu" (s. 126). 

Trzeba powiedziec otwarcie: choc w przeliczeniu na linijki tekstu udzial 
obu rozmowcow w tym dialogu przedstaw ia si« mniej wi«cej jednakowo, 
rnerYlorycznic cif(zar rozmowy spoczywa na Matthieu Ricardzie. Tylko wte
dy, gdy on zabiera glos , czytelnik ma wrazenie, ze obcuje z myslq zywq, 
dqzqq do najlepszego wyr3zu, p!ynqq z ci<u;le prowadzonych poszuki
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wan Rola Revela - bye 1110ze wyznaczona przez wydawcow - polega raczeJ 
na zadawaniu pylan I opalrywaniu octpowiedzi Ricardil komentarzami na 
lemal ZJillVisk, koncepcji czy idei, kt6re na Zachodzie przypoll1inaly b'ldz 
przypoll1inajq lO, cZyll1 jest i czym ,zyje buddyzl11. Revcl IV sprilwach naj
istotnicjszycb prawic nie lVypowiada si~ we wtasnym il11ieniu; przell1i:lwia 
niejako w Ilnieniu hi storii filozofii zachodniej. Nic wychodzi przy tym poza 
wiadol11osci dose eleillentarne. Widocznc jesl, ze cz~slo (i raczcj zlc) Illysli 
o czytelniku, ktoremu lrzeba L1stawicznie cos przypol11inac, a to co Epikur 
mowit n3 lemat smierci, a to kicdy zaczt(ta sit( i kiedy skoliczyla cpoka helle
nistyczni:l. Pojawiajq si~ w ten sposob niekiedy cfekty prawie komiczne, 
wynikrij'lce z dysproporcji, pomit;dzy poziomem rozmowcow a forsowanym 
przez Revela pozio)11ell1 rozmowy. 

Ta b,lrdzo ciekawa ksiqzka bytaby jeszcze ciekawsza, gdyby Revel ze
chciat zrezygnowac z profesorskieJ pozy i czt;scicj naprawd~ rozillawiat. Nie
stety nawel wleety, gdy syn pyta go wyraznie: "co wed tug ciebic nadajc scns 
zyciu?", Revel odpowiada "Poczynaj'lc od narodzin cywilizacji greckiej (. .. ) 
Sq lrzy glowne typy odpowiedzi na pylanie 0 sens egzystencJi" (s. 376). Nic 
dziwi wittc, ZC w Zak{)/ic::ell;u mn;cha Malthieu Ricard, dzittkujqc ojcu za 
wszyslkie roz1110wy, dodaje: "Jednakze zaden dialog, nawet najbardziej po
L\czaJ<jcy, nic mozc zast<jjJic ciszy osobistego doswiadczenia. W is locie, do
swiadczenic jest drog'l. I jak CZt;SlO powlarza Budda , kazdy z osobna musi jq 
przebye, by pcwnego dnia z postanca stal sit( poslaniem" (s. 405) . 

Podczas leklury z oczywistych wzglt;dow przychodzil mi na mys l Hen
ryk Elzcnberg. Lalwo sobie wyobrazie, ze znalazlby z Matlhieu Ricardem 
wspolllY Jt;zyk, i to nie lylko dlatego, ze francuski byl jt(zykiem jego szkolnej 
nauki, sludiow, picrwszych wyldadow i publikacji. 0 il ez glt;bsza, 0 ilez in
tensywniejsza i prawdziwsza bylaby taka rOZl11owa, gdyby do niej dojse 
moglo. Skoro nie moze, pozostajc l11iee nadzicj«, ze na przyktad K/opOI 
z ;sll/;ell;em slanie sit( w koncu dostt;pny w jt;zykaeh bardziej rozpowszech
nionych niz j t;zyk polski i ze mysi Elzenberga przetnie siE( w jahns momen
eie z mys lcllyc h, ktorzy pracujq nad odrodzeniem kultury zachodniej. 

CZESLAW rORE;BSKI, lIL 194 5, dr hab ., wyk ladowca filozofii Akadcmii Ekonomicz
nei w Krakowic. Wydal l1l.ill. UlI/olI'a spo lecZlw 11' ':"'ietle teol';; elecyz)i (1986), Nil 
pI'zyklad Sz,,·ajcal ·: l'.. (1994). Polish Vaille ThcorF (1996) , Etyka bizlle.1'II (1997). 
Wkr6lcc llakl adcl11 Wydawniclwa Zilak ukazc si<; ksi'lzka ezy elyka sift oplaco J 
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TOLERANCJA W DOBIE 

REFORMACJI I 


KONTRREFORMACJI 


Ks_ Jan Kracik 

JanuszTazbir,REFORMACJA-KONTRREFORMACJA

TOLERANCJA, 


Wydawnictwo DolnoSI'l.skie, Wroc!aw 1996, SS. 204 

PrzywykJi do powszechnej jednorodnosci podstawowych poglqd6w 
zle znOSZq ich naglq wielosc. Pluralizm jest dla nich brzydkim slowem, koja
rzy si« im z relatywizmem, a tolerancja z oboj«tnosciCl,. Czy mowa 0 Polsce 
po 1989 roku? Nie, lecz 0 krajach Europy Zachodniej! Tak, z tym ze w wie
kach XVI-XVII. To tam podzia1 chrzeScijanstwa i powslanie niezaleznych 
od papiestwa spo1ecznosci koscielnych doprowadzily do przesladowania 
religij nych mniejszosci, protestanckich czy katolickiej. Polska pozostawa1a 
wtedy panstwem bez zape1nionych innowiercami wi«zien, bez religijnych 
wojen dOll1owych, panstwem bez stos6w. Jedynym z prawnq (od 1573 roku) 
gwarancj'l faktycznej, a nie dopiero dekretowanej , tolerancji, przygamiajq
cym europejskich wygnanc6w religijnych r6znych wyznan. Ku zgorszeniu 
wszystkich 6wczesnych Kosciol6w panujqcych, ku radosci szykanowa
nych wtedy gdziekolwiek za wiar«, ku naszej dumie dzi s. 

Ale na koncu tej chlubnej historii mamy kilka zbor6w zburzonych u nas 
w czasie wyznaniowych pogrom6w, wyp«dzenie arian w polowie XVIII wie
ku, a potem uprzykrzanie zycia i ograniczanie praw tym, kt6rzy pozostali 
przy kalwinizll1ie czy luteranizmie. Czego przeciez razem nie da si« sprow a
dzic do prostego schematu: od tolerancji do fanatyzmu. Skoro zas ich bi
lans jest w Polsce i tak bardziej pozytywny niz w wi«kszosci kraj6w europej
skich, to proba zrozumienia tego fenomenu jest bardziej potrzebna niz przy
wolywanie jego pierwszej fazy dla poprawiania zbiorowego samopoczucia 
lub drugiej - dla jego pogarszania. Wielce pomocna b«dzie tu na pewno 
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wydana w serii A to Po/sica wlasnie ... praca znakomitego znawcy przedmio
tu - profesora Janusza Tazbira . 

Katolicy polscy, w przeciwienstwie do ich zachodnich wspofwyznaw
cow, nie byli w XVI wieku nowicjuszami w ukfadaniu wspOfistnienia ludzi 
rozni'l.cych si« w wierze. Rzeczpospolita bYfa wszak krajem niejednolitym 
narodowo i religijnie juz od XIV-XV wieku. W jej granicach oprocz katolic
kich Polakow i Litwinow mieszkalo kilka milionow prawoslawnych Rusi
n6w, wyznaj'l.cy islam Tatarzy, okafo 150 tysi«cy Zyd6w (glownie w mia
stach) i troch« wyznaj'l.cych monofizytyzm (odfam chrzescijanstwa z V wie
ku) Ormian . 

Granice mi«dzy swiatem chrzescijanskim a poganstwem przebiegafY 
przez Hiszpani« i Polsk«. Gdy jednak za Pirenejami katolicyzmjednoczYf kraj 
wyzwalany stopniowo z r'l.k muzufmanskich, u nas katolicy, prawoslawni 
i poganie musieli f'l.C ZYC swe sify przeciw zagrazaj'l.cemu wr«cz bytowi pan
stwa wrogowi, jakim bYf katolicki przeciez zakon rycerski, czyli krzyzacy. 
Gloszona w zwi'l.zku z tym, takZe na Soborze w Konstancji, doktryna pol
skich teologow i prawnik6w, ze "niewiemi" to tez nasi blizni i nie wolno 
zagamiac ich ziem ani nawracac ieh sil<\., a takZe praktyka koegzystencji 
wieloreligijnych mieszkanc6w, budowaly tradycj« wazn'l. dla przyszfych 
swobod wyznaniowych. 

Drugim, obok zas iedziafej r6ZnorodnoSci religijnej, fdarem tolerancji 
w Polsce byl fakt, ze reformacj« przyjmowala gl6wnie szlachta, czyli war
stwa rZ'l.dz'l.ca panstwem. Dziel'l.c si« w wierze, nie zamierzala z tego powodu 
lamac solidamosci stanowej, strzeg'l.c nadal zgodnie swych swob6d przed 
aspiracjami krol6w. Nalezafa do nich i wolnosc religijna, kt6rej broniono 
taki:e przed duchowienstwem, gdy zaczt(lo sit( pozywanie zwolennik6w re
Iigijnych nowosci przed s'l.dy biskupie. 

Tocz'l.ce si« w krajach zachodnich wojny religijne utwierdzafY Sarma
t6w w przekonaniu, ze fanatyzm wyznaniowy niszczy zarowno panstwo, jak 
religit(, zas swobody wyznaniowe im sluz'l.. W efekcie, mimo obaw i potl(pia
nia konfederacji warszawskiej przez Kosciol, posfuzyly one najlepiej samc
mu katolicyzmowi, ktory nie mog'l.c odwolywac si« do reprcsji panstwo
wych, mobilizowal tym usilniej i owocniej srodki perswazji religijnej. Uchwa
lona i podpisana przez poslow katolickich (w tym jednego biskupa) oraz 
protestanckicb konfederacja swiadczyla, jak pisze profesor Tazbir, ,,0 duzej 
dojrzalosci spoleczenstwa szlacheekiego, ktore w trosce 0 dobro wspolne
go pans twa umialo wznieSc sit( ponad wasnie religijne". Panstwo nie mogfo 
wyrt(czac sumienia obywateli, ci zas bez wzgll(du na wyznanie mieli dostl(p 
do urz«dow i godnosci. Kazdy kandydat na elekcyjnego krola musiaf przy
j'l.C te zasady, jeSli cheial byc wybrany. 

Podzialy wyznaniowe nie przenosily sit( u nas na zyeie polityczne, na 
kultur« i obyczaje. Zawierano miesza ne mafzenstwa, spotykano sil( na we
selach, pogrzebaeh, sejmikaeh. W miaslaeh s'l.siadowaly ze sob'l. koscioly, 
zbory, cerkwie, synagogi. W Gdansku I Toruniu katolicy i lutl:ranie miewali 
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nawet wspolne swiqtynie. Lagodne traktowanie rodzimych innowiercow 
powodowalo, ze byli oni w Polsce dalecy od fanatyzmu swoich zachodnich 
wspolwyznawcow. Zgoda wyznaniowa nie wynikala z religljnej oboj«tno
sci polskiej szlachty, lecz z poszanowania cudzych przekonan, i sprzyjala 
wzaJemnoscl. 

Idee tolerancji towarzyszyly u nas jej praktykowaniu, nie zas je wyprze
dzaly, jak na Zaehodzie. Frycz Modrzewski wyslawial Zygmunta Augusta, 
ie nie stosuje przemocy wobec innowiereow, post«pujqC zgodnie z Ewan
geliq, gdyz przymus religijny to naigrawanie sit; z Boga, ktoremu nie jest 
mile "wyznanie wiary wymuszone gwaltem". Bracia polsey dodawali, ze 
bylaby to droga do obludy i eynizmu, a dobrym obywatelem mozna byc 
niezaleznie od wyznania. 

W Polsce, nazywanej przytuliskiem heretykow, katolieyzm wygral z pro
testantyzlllem w zasadzie na drodze wolnej konkureneji , mimo ie, po obu 
zreszt'l. stronach, Illialy miejsee zdarzenia, ktore mog'l. sit; nam dzis nie po do
bac. Tumulty wyznaniowe , napasei na swi'l.tynie, pogrzeby ezy procesje 
protestanckiej lub katolickiej mniejszosci wyznaniowej w Krakowie, Lubli
nie czy Poznaniu albo w Torun iu, Gdansku ezy Elbl'l,gu, byly tragicznymi 
epizodami, ktore pochlont;ly po kilkanaseie ofiar po obu stronach. Nie one 
jednak zadecydowaly 0 wygranej czy klt;sce ktorejkolwiek z nich. 

Tolerancja w szlacheckiej Rzeczypospolitej miala Jednak, podobnie jak 
inne przywileje, charakter stanowy (Jednakowej tolerancji dla wszystkich 
Europa nie znala ai do wieku XIX). Zasadt; wolnosci wyznanioweJ szlach
cic, protestant czy katolik, uznawal w odniesieniu do swojego herbowego 
wspolbrata. Poddanych natomiast traktowal wedle uznani a: przynaglaj'l.c 
chlopow do udzialu w innowierczych naboienstwach lub respektuj'l.c zasa
dt;, "iz wiara jest dar Boiy, ktorego nie wolno nikomu narzueac". Ta druga 
postawa przewaiala w miar«, jak ubywalo zwolennikow reformaeji. 

Tak zas dzialo sit; nie dlatego, "ie jeJ stronnikow wy1'l.czano z udzialu 
w dochodach i urzt;dach, ale dlatego moina bylo pomiJac ich przy obsadzie 
urzt;dow, ie ruch reformacyjny poniosl kl«skt;". Tolerancja lub nietoleran
cja zaleiala nad Wislq, w przeeiwienstwie do krajow 0 silnej wladzy krolew
skiej, nie od woli panuj'l.eego, leez od przemian myslenia Illagnaekieh i szla
cheekieh protcktorow refonnaeji , ktoryeh kr'l,g z czasem topnial . Nowe po
kolenie, wychowane w jezuickieh kolegiach, myslalo jui inaczej. 

Uboisze mieszezanstwo i ehlopi pozostali przywi'l.zani do katolieyzmu. 
Powodem by!y zarowno wi«kszy tradyejonalizm tych srodowisk, jak i obce 
poehodzenie reformacji i jej przyjmowanie przez wyisze, w wielu sprawach 
an tagonistyczne warstwy spoleezne . Biedniejsza i s!abo wyksztalcona 
szlaehta mazowieeka bliska byla plebejuszy, zarowno swym statusem, jak 
nietolerancyjnq postaw'l.. Ta zas upowszechniala sit; w XVII wieku takie na 
podobienstwo stosunkow wyznaniowych w innyeh krajaeh Europy (An
glia, Austria, Franeja, Szweeja), w ktoryeh ten ezy inny Kosciol panuj'l.ey 
pozbywal sit; wyznaniowych mniej szosei (wygnanie) ezy ograniczal ieh 
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swobody. Propaganda kontrreformacyjna w Polsce powolywala sift na szy
kanowanic katolikow w Prusach Ksi'lzf(cych czy Anglii , domagaj'lc si~ 
uszczuplenia praw rodzimych dysydentow. Ci wif(c ogl'ldali sift na pomoc 
swoich zagranicznych wsp61wyznawcow, co z kolei dawato asumpt do ge
neralizuJ'lcego oskarzania ich 0 antypolskie knowania, chf(c wszczf(cia woj
ny domowej i Scictgnif(cia obcej interwencji zbrojnej. To wzmagalo poczucic 
wyobcowania i strach podejrzewanych, popychaj'lc ich do tego , co im za
rzucano. Sytuacja geopolityczna Polski, otoczonej glownie przez kraje nie
katolickie, nap((dza1a takie b1((dne k010. 

Na wschodzie podobnie b1((dne k010 uruchomi1a unia brzeska (1596). 
Dyskryminacja prawoslawnych, ktorzy jej nie przyjf(li, spowodowala, ze ich 
obroncami og!osili si(( Kozacy, pozostaj'lcy w sp01ecznym konflikcie z pol
skimi panami. W ten sposob przybywalo zwolennikow walczqcym 0 swc 
polityczne cele Zaporozcom, a katolikom argumentow, ze ich przeciwnicy to 
wrogowie panstwa Poparcie udzielone najezdzcom szwedzkim przez spor'l 
CZ((SC kalwinskiej i arianskiej szlachty, licz'lcej na przywrocenie jej uszczu
plonych przez kontrreformacj(( przywilejow wyznaniowych, sta10 si(( dla 
wielu katolikow racj'l przeciwko tolerancji. Ta miala byc sprzeczna lak z 
nauk'l Kosciota, jak z dobrem Rzeczypospolitej. Proteslantom uogolniaj'lco 
przypisano zdrad((, zas katolikom loja1nosc, zapominaj'lc ochoczo, ze wif(k
sza CZ((SC katolickiej szlachty tuz po wkroczeniu Szwedow rowniez opowie
dziah si~ za Karolem Gustawem, podczas gdy rownoczesnic g1~boko lutc
ranski Gdansk i Torun trwa1y przy .Ianie Kazimierzu. 

W us1uznej pamif(ci przetrwato co innego: oderwanie od Polski wschod
niej Ukrainy przez prawoslawnych zwolennikow Chmielnickiego, aspiracJe 
kalwinskich RadziwiHow do utworzenia wlasnego panstwa na Litwic, plany 
traktatow rozbiorowych, w ktorych uczestniczyli polscy innowiercy. Z fak
tow budowano gcneralizuj'lce wizje i stereotypy. 1cb rozrostowi sprzyja1y 
kl((ski narodowe po10wy XVI! wieku . Trudniej sift by to przyznac przed sob'l 
do wad ustroju czy zawinionej przez egoizm stanowy slabosci militamej , niz 
wskazac na wewn~trznego wroga. Kozfem ofiamym zostali oczywiscie srabsi, 
czyli heretycy, oskarzeni sumarycznie 0 kolaboracj((. Wybrano braci pol
skich, skazui'lc ich w 1658 roku na banicj~, nie ruszaj'lc zas kalwinistow 
i luteran, maj'lcych pot~znych protcktorow w osciennych krajach. Przeto
czenie si~ przcz ziemie polskie Szwedow czy Siedmiogrodzian, ich gwalty 
i profanacjc kOSciorow, ukonkretni1y i utrwalily w swiadomosci masowej 
obraz kacerza, wzmacniaJ'lc przy tym ksenofobi~ . Spoi1y tez w jedno POCZll
cie przynaleznosci wyznaniowej i etnicznej. 

Dysydent6w zacz~to wi((c stawiac poza wspolnot'l narodow'l Jako ob
cych, wylamuj'lcych si(( z polskicj czyli katolickiej tradycji historyczneJ. 
Cudzoziemskie, a niekatolickie grupy etniczne tolerowano 1atwiej niz roda
kow innego wyznania. imigranci bowiem, zyj'lC w zwartych grupach, od
dzieleni barier'lj~zyka i obyczaju,jak Zydzi, Tatarzy czy menonici holender
scy, nie kradJi - jak mowiono - dusz Kosciolowi. 
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W pot«Znej, otwartej na Europ« Rzeczypospolitej Jagiellonow nie banD 
si« konfronlacji z naplywem zagranicznych prqdow kulturalnych i religij
nych . Ale "mieszkancy najeidzanej przez Szwedow, Turkow czy Rosjan 
Polski nie mieli juz tej pewnosci siebie. Przez.yte nieszcz«scia sklanialy do 
nieufnosci oraz do zamykania si« w obr«bie wlasnego panstwa i narodu". 
Rosl partykularyzm, a monopol religijny ust((powal dawnemu pluralizmowi, 
ktory kiedys, w okresie przedtrydenckim, wspolbrzmial z koscielnym niedo
okrdleniem. Sobor jednak ustalil mi«dzy herezjq a prawowiemosciq grani
ce tak ostre jak mi«dzy zaraZq a zd.rowiem. Sama dysputacja z wrogiem 
zbawienia stala si« czyms nagannym i niebezpiecznym. Zastqpila jq cenzura 
i opisywanie niecnego zycia i marnej smierci kacerzy oraz populama w 
Polsce maksyma "wierz, nie szperaj". Gdy zabraklo powaznego przeciwnika 
wyznaniowego, a slabszemu zamykano usta, poziom katolicyzmu obnizyl 
si«. Argumenty ust«powaly inwektywom, a w rodzimej teologii zagoscil 
intelektualny marazm. 

Po rokoszu Zebrzydowskiego projekty wzmocnienia wladzy krolew
skiej utracily poparcie jezuitow, a ich glos w obronie uciskanych chlopow 
oslabl . Kosciol w Polsce coraz bardziej podzielal szlacheckie postrzeganie 
zarowno monarchii , jak poddanstwa. W przepychu sakralnej architektury 
i teatralizowanego kullu, mozliwych dzi«ki hojnosci fundatorow, czczonych 
panegirykami i wystawnymi nagrobkami w kosciolach, wyrazila si« zarow
no dose archaiczna religijnose ekspresji materialno-wizualnej, jak i samo
afirmacja gorujqcej spolecznie klasy, potrzebujqcej kosztownego lustra. Prze
glqdanie si« w nim upewnialo 0 wlasnej i przodkow dba/osci 0 honor maje
statu Boga, umacniajqc rachuby na fawory wpierw ziemskie, a wreszcie 
niebieskie u tegoz, dajqc przy tym poczucie sankcji najwyzszej dla umilowa
nego /adu spoleczno-politycznego. Jego to wrogami stawali si« przeciwni
cy tak zideologizowanej religii , alias heretycy. 

W tolerowaniu ich dopatrywano si« - si«gajqc po zgo/a pierwotne 
szablony historii religii - powodow kl«sk politycznych, spadajqcych jako 
kara Boska za brak dostatecznej zarliwosci w zwalczaniu urqgajqcych Panu 
kacerzy. Pogromy w miastach i pozywanie innowierczej szlachty przed try
bunaly protestanci polscy przypisywa li inspiracji obcej (hiszpanscy jezu
ici, legaci papiescy), niezgodnej z tradycjq polskiej tolerancji. W rzeczy 
samej pierwsze pokolenie jezuickich szermierzy kontrreformacji w Polsce to 
cudzoziemcy. Podobnie jak nuncjusze, ciqgle nawolujqcy krolow do wywie
rania nacisku na innowiercow. 

Wojny z Kozakami i Szwedami w polowie xvrr wieku wplyn«ly znacznie 
na stosunek polskich katolikow do roznowierczej mniejszosci . Nie oznacza 
to przeciez ani pdni tolerancji w XVI, ani samych represji w drugiej polowie 
XVII i XVIII wieku. W porownaniu z sytuacjq protestantow w innych kra
jach katolickich, czy katolikow w panstwach protestanckich, w Polsce mniej
szosci wyznaniowe ciqgle mialy si« lepiej niz gdzie indziej. Bowiem"w dobie 
renesansu wytworzyly si« w spoleczenstwie polskim pewne postawy tole
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rancYJne. Ulegly one czt(sciowemu zanikowi w okresie triumfu kontrrefor
macji (na przelomie XVII i XVIII wieku), doczekaly sit(jednak pelnej odno
wy w cpoce oswiecenia. Staly sit( tez trwalym skladnikiem w latach zabo
row, kiedy to pozbawione wlasnej panstwowosci spoleczenstwo wykazy
walo wiele zrozumienia dla losow uciskanych narodow, a wit(c znajdujct
cych sit( w podobnym jak narod polski polozeniu." 

Istotne zmiany tego polozenia po 1918 i 1989 roku staly sit( historycz
nym egzaminem dla polskich postaw wobec mniejszosci wyznaniowych, 
splecionych z czasem z etnicznymi. Ksictzka nie zajmuje sit(juz ani historict 
najnowsz'L ani X1X wiekiem. Ukazujctc jednak panoramt( poprzedniej epo
ki, tak waznej dla uksztaltowania sit( tradycji polskiej tolerancji, stano wi 
doskona1ct podstaw« do rozwazania: do ktorej czt(sci owej przeszlosci kto 
i w czym dzis nawictzuje. 

KS. JAN KRACIK, ur. 194 I, profcsor historii Kosciola PAT. Autor kilku ksii\,zck, 
systcmatycznic pubiikujc rcccnzjc i szkicc w "Tygodniku Powszcchnym", "Znaku" 
oraz czasopismach historycznych. 

DRAMAT 

FILOZOFICZNY 


Andrzej Pawelec 

Ryszard Legutko, TOLERANCJA. RZECZ 0 SUROWYM 

PANSTWIE, PRAWIE NATURY, MILOSCI I SUMIENIU, 


OSrodck Mysii Polityczncj - Znak, Krakow 1997, ss. 233 

Tytulowa "toierancja" jest przedmiotem zainteresowania Autora od 
dobrych kilku lat. Temat ten pojawial sit(juz w jego tworczosci w konwencji 
felietonowej (Nie lubil~ tolerancji, Arka 1993) oraz w formie eseistycznej 
(Tolerancja, "Tygodnik Powszechny" 14/93; 0 tolerancji, "Znak" 6/93). 
Wszyscy czytelnicy tych poprzednich prac wiedz'l ju.Z, ze "tolerancja" nie 
naleiy do ulubienic Autora, i to z kilku powodow. 
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Po pierwsze dlatego, ze tolerancja w wersji wsp6!czesnej j est kategori'l. 
nader pojemnq i niesprecyzowan'l.. Ta tzw. "tolerancja pozytywna" oznacza 
zdecydowanie cos wil{cej niz tylko znoszenie - powslrzymanie silt od prze
sladowan - myslqcych inaczej; wyraznie wykracza poza zagwarantowanie 
spokojnej egzystencji "innowiercom" na podstawie przeSwiadczenia, iz 
w pewnych sferach rzeczywistosci ignoramus el ignorabimus ("tolerancja 
negatywna" jest historycznie tozsama z tolerancjq religiJnq i, zdaniem Au
tora, ugruntowana jest w pokorze wobcc Prawdy). Toierancja pozytywna 
jest co najmniej "zyczliwq otwartosciq" na obce i prima facie niesympa
tyczne poglqdy i charaktery, a w wersji skrajnej domaga silt dla nich aktyw
nego wsparcia . Jest to wi~c niejako carle blanche na cokolwiek, zach~ta do 
intelektualnej indolencji. 

Po drugie (i bardziej zlowieszcze), idea toierancji pozytywnej jest nie
bezpieczna dlatego, ze odwraca naturalny porzqdek rzeczy: to , co tradycyj
ne, sprawdzone w dzicjach , drogie sercom ludzkim jest kwestionowane, ba! 
stawiane pod pr~gierzem "post~powej" opinii w imi~ tego, co nowe, nie 
sprawdzone, a nawet bluzniercze. A tymczasem 10 na eksperymentatorach 
powinien ci'l.zye obowiqzek wykazania, ze ich pomysfy Sq cokolwiek warte . 
Ponadto, zauwazmy, tolerancjonisci okazuj'l. si~ hipokrytami , gdyz postulu
j'l. swobodl{ wyrazania przekonan dla rozmaitych marginalnych grup, a za
razel11 odmawiajq lej swobody Iradycjonalistol11 (a przynajmniej pil{tnujq 
ich prolesty jako knowani a "Ciemnogrodu"). 

Po Irzecie wreszcie, idea tolerancji pozytywnej jest po proslu oszukancza 
(albo bezdennie naiwna), gdyz ob\ecuje nam swiat maksymalnie r6Znorodny, 
umozliwiajqcy powszechnq samorealizacjl{, wolny od wszelkich ograniczeri, 
gdy Iymczasem rzeczywislose jest, po pierwsze, jakos ograniczona, a po dru
gie, byJ.a, jesl i pozostanie frustrujqca, gdyz nieuchronnie slawia przed nami 
bariery. Nawofywanie do "transgresji", do przekraczania granic i przelamywa
nia barier rna kr61kie nogi: nie prowadzi do swiala maksymalnie r6Znorodne
go, lecz do swiata zhomogenizowanego i nudnego UeSli mozna wybrae co
kolwiek, to kazdy wyb6r jesl jednakowo nieistolny). Z kolei zamykanie oczu 
na op6r rzeczywistosci prowadzi do odrzucenia prawdziwych zdobyczy kul
tury (traktowanych w lej wizji jako balast, jeSli nie zgola wi~zienny mur), a 
w konsekwencji do Iym boleSniejszych rozczarowar'i. 

Tak w najwi~kszym skr6cie przedstawiajq si~ zarzuty Autora wobec 
hasla "tolerancja pozytywna" . Hasla, kl6re stalo sil{ jego zdaniel11 "slowem
kluczem" naszej epoki (wraz z innym "slowelll-wytrychem", a mianowicie 
"prawami czlowieka" ). Mozna wif(c bylo oczekiwae (i podejrzewam, ze nie 
bylelll w lym oczekiwaniu odosobniony), ze piszqc dzielo filozoficzne na 
temat lolerancji Autor pozostanie zasadniczo na plaszczyznie dnia dzisiej
szego, ze zaoferuje cZYlelnikowi ni mniej, ni wi~cej , Iylko rozprawf( z nowo
czesnosciq. Naturalnie bylo to oczekiwanie nader wyg6rowane, a bye moze 
nawet calkiem fantastyczne . Zgodnie z maksymq Hegla 0 sowie Minerwy, 
kt6ra wylatuje 0 zlllierzchu, fi lozof nie powinien wszak brae sift za ocenianie 
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wsp6tczesnosci. Z drugiej jednak strony, Ryszard Legutko glosit niejedno
krotnie, ze zyjemy w czasach dekadenckich, czyli schylkowych, a wi\(c do
puszcza chyba mozliwosc filozoficznego spojrzenia na dzisiejszC\. epok\( z wy
starczajC\.cym dystansem . Tak czy owak, na pr6b\( tego rodzaju musimy 
nadal czekac. Chcialbym wi\(c ostrzec tych wszystkich czytelnikow Tole
rancji, ktorzy rozpocz\(li lektur\( ksiC\.iki od Uwag koncowych, dotyczC\.cych 
wspotczesnej "tolerancji czynnej" (tzn. "pozytywnej"), ze chodzi jedynie 
o dodatek, zasadniczo nie zwiC\.zany z zawartym w tej pracy wywodem (ta
kiej wlasnie informacji lIdzielil Autor podczas promocji ksiC\.iki w Znakll; nie 
calkiem jednak wierz\( w to wyjasnienie i do tej kwestti wroc\( pod koniec). 

Czego wi\(c dotyczy ta ksiC\.zka? Polem eksploracji Autora jest spor 0 to
lerancj\( religijn'l (negatywnv w wiehl XVI i XVII. Spor, w ktorym brali lldzial 
niemal wszyscy luminarze epoki: Hobbes, Spinoza, Montaigne, Locke, Bayle, 
Wolter (wymienilem tylko wi\(kszych i niekoniecznie najbardziej czynnych 
uczestnikow debaty). Jest to zatem w jakiejs mierze przedsi\(wzi\(cie histo
ryczne, a zarazem - przede wszystkim - filozoficzne. 

Autor wychodzi z zaloienia - jak s'ldz\( - ze istnieje cos takiego jak 
problem tolerancji, ktory mozna rozpatrywac w oderwaniu od realiow epo
ki. Zalozenie to uwypukla poprzez analogi\( biologicznC\.: ,,[takjak] organizm 
toleruje pewne slibstancJe lub nie toleruje innych, [podobnie] zdolnosc 
organizmu spolecznego do tolerowania rozmaitych idei czy rnchow nie jest 
czyms danym i oczywistym, ale sarna winna stac si\( przedmiotem namy
slu". Innymi slowy, idea tolerancji jest nierozerwalnie zwi'lzana z bardziej 
podstawowymi ideami (ladu politycznego i intelektualnego), hore stano
wi'l warnnek zdrowia organizmu spolecznego. A zatem, choc kwestia tole
rancji pojawila si\( w pewnym okreslonym kontekscie historycznym (Refor
macji i wOJen religijnych), to sam a w sobie jest problemem ponadczaso
wym, scilicet filozoficznym. Tym samym - nasuwa si\( wniosek - debata 
nad tolerancj'l w XVI i XVII wiekll, choc jest w jakims stopnill obarczona 
partykularyzmem epoki, moze nam dac cenny wglC\.d w dzisiejsze dyskusje 
nad to!crancH. MowiC\.c konkretniej, zawiera ona w zalC\.zku to, co na skutek 
dynamiki idei ujawnilo si\( p6Zniej. 

Weimy przyklad: Locke w pewnym miejscll ogranicza tolerancj\( religij
nC\. na podstawie argumentu, ii niektorzy llZywajC\. religii jedynie jako zaslo
ny dymnej, aby zrealizowac wlasne dC\.ienia polityczne. Autora dziwi ten 
przejaw podejrzliwosci Locke'a wobec natllry ludzkiej (gdyz taka podejrzli
wosc "charakteryzllJe raczej zdeklarowanych przeciwnikow tolerancji") . 
ZnajduJe jednak wyjasnienie: 

"Latwo ( .. . ) zallwazyc, ii tak jak zaufanie stanowi jeden z waznych wa
runkow tolerancJi , tak jego brak stanowi jeden z waznych aspektow zwal
czania nietolerancji. Nie przystajC\.c na tez\( 0 organicznym skazenill spole
czenstwa czy natury ludzkiej, obroncy tolerancji nie mogli calkowicie z niej 
zrezygnowac. UogolniajC\.c calC\. rzecz, mozemy powiedziec, ii spotykamy 
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w tym miejscu u Locke'a motyw dobrze znany w calej p6Zniejszej historii 
koncepcji tolerancji, motyw, ktory da si« uj!tc jako jednoczesny wzrost za
ufania i podejrzliwosci . Dla podtrzymania zasady tolerancji naJezy glosic 
wiar« w dobrq wol« i dobre intencje jednostek czy grup, natomiast dla zwal
czania nietolerancji nalezy byc konsekwentnie nieufuym wobec ewentual
nych zr6de! zagrozenia. Dokonujqc jeszcze wi«kszego uogolnienia, mozna 
postawic tez«, iz cala p6Zniejsza historia poj«cia tolerancji polega na stop
niowym rozszerzaniu jednego i drugiego: na obdarzaniu zaufaniem coraz 
wi«kszej ilosci grup i poglqdow oraz na szerzeniu nieufuosci wobec coraz 
liczniejszych i coraz gl«biej ukrytych hode! nietolerancji" (s. 35). 

Nie jestem przekonany. M am obawy, ze ten typ argumentacji polega 
w znacznej mierze na rzutowaniu dzisiejszych oS<l.dOw na z a sad n i c z 0 od
mienn!t sytuacj«, zach«ca wi«c do popelniania anachronizmow i do wpisy
wania w partykulame debaty uniwersalnych tendencji. Uwag« Locke'a na 
temat wykorzystywania religii w celach politycznych mozna odczytac po 
prostu jako przejaw jego zdrowego rozsqdku (jak sam Autor wielokrotnie 
przyznaje, owczesne debaty mialy wszak charakter niemal wylqcznie prak
tyczny, sluzyly rozmaitym celom doraznym). Co wazniejsze, nie widac by
najmniej prostej drogi prowadzqcej od zdroworozs<l.dkowej nieufuosci wo
bec religii traktowanej instrumentalnie przez politycznych hochsztaplerow 
do "nieufnoSci wobec coraz liczniejszych i coraz gl«biej ukrytych zrodel 
nietolerancji". Ta druga nieufuosc wydaje si« bowiem zakotwiczona w ide
ale autentycznosci, autoemancypacji, ktory pojawil si« dopiero w wieku 
XVIII, a wi«c po zakonczeniu sporu 0 tolerancj« religijnq (nie stano wi tez 
jego bezposredniej konsekwencji). 

Nader schematycznie ewolucj« t« mozna przedstawic w sposob nast«
puj!tcy: wraz z post«pujqC!t demokratyzacjq spoleczenstw europejskich i roz
padem systemow hierarchicznych, gdzie kazdy zyl w sztywnej , przypisanej 
mu z gory roli, coraz wyrazniej zacz«la pojawiac si« kwestia uznania. Tu 
par« slow wyjasnienia: mowiqc 0 " uznaniu", mam na mysli koniecznq dla 
ugruntowania indywidualnej tozsamosci akceptacj« osoby przez jej oto
czenie ("znaczqcych innych" w terminologii socjologicznej). Takie lIznanie 
jest czyms zasadniczo niezb«dnym, gdyz kazdy z nas ksztaltuje wizj« wla
snego ,Ja" w konfrontacji z innymi (jesli to, co uznajemy za konstytutywne, 
za kluczowe w naszym zyciu, nie znajduje akceptacji u "znacz<l.cych innych", 
jest uznane przez nich za bezwartosciowe bqdz szkodliwe, rodzi si« w nas 
poczllcie frustracj i, krzywdy i zagllbienia). Powracajqc do przerwanego 
wqtku: w spoleczenstwie hierarchicznym uznanie bylo zagwarantowane 
dzi«ki istnieniu powszechnie akceptowanej drabiny rol spolecznych. W ta
kim systemie poczucie wlasnej tozsamosci bralo si« z dwoch hode1- Po 
pierwsze, z miejsca na drabinie. lm czlowiek znajdowal si« wyzej, tym bar
dziej byl wyrozniony i tym wi«kszy byl jego "honor" (poj«cie to zasadza si« 
na nierownosci: "uhonorowac kogos" to wynidc go ponad innych). De
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mokratyzacJa zycia przeistoczyla to zrodlo tozsamosci: zamiast (honorowej 
z natury rzeczy) szlachty i (pozbawionych honoru) chamow mamy teraz 
"obywateli", ktorym przysluguje jednakowa ..godnose" (w praktyce z nada
nia panstwa, stoj'lcego na strazy "rownego uznania" dla wszystkich oby
wateli). Ale tym samym uznanie przestaje bye czyms automatycznym (wpi
sanym w zwyczaj, podswiadomym), a staje sit; przedmiotem publicznych 
debat i sporow (0 "rowne prawa" dla kobiet, biedoty, mniejszosci etnicz
nych, seksualnych itd.). Ta zwi'lzana z demokratyzacj'l zycia walka 0 "row
ne uznanie" (w wieku XIX i XX) oznacza ewidentn'l zmian(( sytuacji w po
r6wnaniu z okresem deb at na temat wolnosci reIigijnej w wieku XVI i XVII. 
Lecz sytuacja zmienila sit; jeszcze bardziej w przypadku drugiego :hodla 
tozsamosci w spoleczenstwach hierarchicznych, czyli przypisanej roli spo
lecznej. Naturalnie role spoleczne, choe nie S'l.juz tak sztywno przypisane, 
nie przestaly istniee i pozostaj'l. istotnym irodlem tozsamoSci . Nie s'l juz 
jednak dla niej konstytutywne. Wraz z romantycznym idealem autentycz
nosci pojawila si(( idea, iz 0 wartosci zywota decyduje indywidualne poszu
kiwanie "wlasnego przeznaczenia", ktore nie jest dane, nie jest po prostu 
wpisane w porz'ldek spoleczny jako jedna z rol, lecz wymaga aktywnych 
poszukiwan (a nawet "stworzenia siebie" - wzorem czlowieczenstwa staje 
sit; artysta) . Dopiero w takiej sytuacji pojawia sit; na dobre problem toz
samosci i lIznania: jesli tozsamoSci (czyli "siebie") trzeba szukae, to mozna 
jej nie znalei6; jesli w poszukiwaniach wychodzimy poza sfert; akceptowa
nych z gory rol spokcznych, to ryzykujemy brak uznania. Dlatego wlasnie 
wspokzesni S'l narazeni na "kryzysy tozsamosci". I dlatego rowniez doma
ganie si(( akceptacji dla wlasnej, odmiennej niz inne drogi zyciowej (wezwa
nie do "tolerancji pozytywnej") stal0 sit; tak powszechne. (Rozwini((cie 
powyzszych w'llkow znaleze mozna w pracach Charlesa Taylora.) 

Autor, rzecz jasna, zna prace Taylora (Iepiej nizja) i jest swiadom zmian, 
jakie zaszly mit;dzy wiekiem XVII a XX . Uznajejednak,jak mozna s'l.dzie, ze 
zmiany te nie wplywaj'l na istot(( problemu: "Jesli w naszej epoce lolerancja 
sit; usamodzielnila i zaczt;la bye uZywana niezaleznie od innych wzglt;dow, 
10 mamy bye moze do czynienia nie tyle z rosn'lC'l rol'l tolerancji , ile z istot
n'l. ewolucj'l duchow'l. naszej epoki, ktora zmienila, w porownaniu z epoka
mi poprzednimi, hierarchi(( stawianych pylan" (s . 6) . A zatem zmienila sit( 
jedynie "hierarchia" pytan, ale sam problem pozostal nie zmieniony. Szcze
rze w'ltpit(. Przyjrzyjmy sit( owemu problemowi (znakomicie sformlllowane
mll przez Alltora): ,jesli glosimy zasadt( tolerancji, to - 0 ile nie chcemy, by 
stanowilo to jedynie deklaracjt( bezmyslnosci w kontakcie z obcymi ideami 
i postawami - zawsze czynimy mniej lub bardziej swiadomie dodatkowe 
zalozenia dotycz'lce nas samych, innych ludzi , natury czlowieka, porz'ldku 
rzeczywistosci, poznawalnosci swiata i rozmaitych innych fundamental
nych kwestii. Dopiero w pol'l.czeniu z owymi zalozeniami i po ich weryfika
cji tolerancjajawie sit( moze jako krok rozumny, pozyteczny i moralnie slusz
ny" (5. 7). To sformulowanie pokazuje natychmiast, i:e problem nie tylko si(( 
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zmienil, ale m u s i a 1 si« zmienie i ciqgle si« zmienia. Wszak kazda kolejna 
epoka czyni r6 z n e zaloienia na temat "natury czlowieka, porz'ldku rzeczy
wistosci, poznawalnosci 5wiata i rozmaitych innych fundamentalnych kwe
stii". Co wi«cej, nie jest tak - wbrew temu, co wydaje si« sugerowae Autor 
- ze owe zalozenia mozna "zweryfikowae". Przeciei nie s'l to kwestie nauko
we! Tym samym nader wqtpliwa wydaje mi si« nie tylko ekstrapolacja roz
maitych tendencji (cytowana wypowiedZ na temat "podejrzliwosci Locke 'a" 
stanowi tylko jeden z przyklad6w), ale i sarno centralne zalozenie pracy, ze 
poprzez analiz« zalozen siedemnastowiecznego sporu na temat tolerancji 
religijnej moina powiedziee cos wainego na temat "problemu tolerancjl 
w og6le" (bo s'ldz«, ie r6Zne epoki maj'l r6Zny problem toleraneji, tak jak 
maj'l r6zny problem sprawiedliwosci, woJnosci itd.). 

Ahistorycznosc argumentaeji jest r6wniei widoczna na poziomie samej 
struktury ksiqiki. Autor powiada: "Przedmiotem analizy Sq tutaj cztery pod
stawowe argumenty za toleranej q, Jakie si« w6wczas pojawily", a debata 
wok61 nich - jego zdaniem - "z filozoficznego punktu widzenia wiemie 
oddaje c. ..) podstawowq dramaturgi« sporu". Tej dramaturgii sporu trudno 
si« doszukae. Owe eztery argumenty Sq przedstawione osobno jako odr«b
ne zagadnienia, a Autor nie pr6buje ich sprowadzie na wsp61nq plaszczy
zn«, osadzie w realiaeh , by ukazae konflikt racji tolerancjonist6w i antytole
rancjonist6w jako dramat, kt6ry rna swoje zr6dla, sw6j przebieg i sw6j final. 
o zakonczeniu dramatu dowiadujemy si« jakby mimochodem: "dzisiaj ta 
debata toczye si« jui nie moie z prostego powodu: jedna strona osiqgn«la 
calkowite zwyei«stwo, druga - calkowitq kl«sk«". C6i to za dramat, kt6rego 
rzeczywisty final wydaje si« pozbawiony znaczenia? 

Musi to bye - wkraczam w sferl( spekulacji - ponadczasowy dramat 
"filozoficzny". Na ezym on polega? Autor chce chyba pokazae, ze niezalei
nie od praktyeznej sily argument6w i faktycznego rezultatu sporu istnieje 
cos takiego, jak ponadczasowy kontlikt idei na temat "kondycJi ludzkiej". 
Toleranejonisei wygrali, ale z tego faktu bynajmniej nie wynika, ie mieli we 
wszystkim raej«. Z wielu uwag Autora moina wnioskowae, ie dynamika 
idei toleranejonist6w ujawnia rozmaite naiwnosci , aberracje i zagrozenia, 
natomiast idee antytolerancjonist6w zawierajq niekiedy trafne intuicJe _. 
kt6re zostaly jednak zlekcewaione (por. zakonczenie gl6wnego wywodu 
ksiqiki: "Antytolerancjonisci okazali si« tu dojrzalsi wskazujqc, ii sumienie 
nie jest tylko wskaz6wkq dla zmiany struktur politycznych , a le samo wyma
ga ewiezenia i szczeg61nej dzielnosci wewn«trznej", s. 206). Dramat filozo
ficzny polegalby wi«c na tym, ie w sporze 0 kondycj« ludzkq mog'! przy
najmniej chwilowo - triumfowae stanowiska uproszczone i niebezpieczne. 
Filozof zas - odslaniajqcy ten dramat oczom "szerokich k6l" - powinien 
pokazae, co istotnego obie strony wnOSZq do sporu 0 kondycj« ludzkq, 
a co jest tylko niebezpiecznym uproszczeniem (uroszczeniem?). 

To, co napisalem powyiej, to moje spekulacje wynikajqce z poczuei a 
frustracji - nie jest to bowiem, w spos6b oczywisty, ksiqika z tezq, rozwi
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ni«ciem i zakOllczeniem. ldli jednak owe spekulacje s<\. trafne, to wspo
mniane na pocz<\.tku zastn:ezenie Autora, ii Uwagi kOlicowe s<\. nader luzno 
zwi<\.zane z reszt<\. ksi<\.iki, nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Uwagi 
koncowe pokazuj<\. wszak, ie owe dostrzeione w zaI<\.iku uproszczenia i za
grozenia \-vyszly z czascm na jaw i powoduj<\. od pcwnego czasu iluzje oraz 
chaos. Ta cz«sc ksi<\.zki wydaje si« wi«c nieodzownym elementem wywodu: 
potwierdza, ze diagnoza fjlozofa w cz«sci historycznej byla trafna . 

Nie trzeba dodawac, ze sukces tego przedsi«wzi«cia wydaje mi si« w<\.t
pliwy. Nie wieTZ«, by analizuj<\.c po prostu spor 0 tolerancj« religijn<\. w XVI 
i XVII wieht, Autor byl w stanie odsionic slruklur« "problemu lolerancji" 
czy tei ujawnic groi<\.cc nam dzis ze strony tolerancji niebezpieczenslwa. 
Trudno mi tei zrozumiec, czemu obrai wlasnie tak<\. metod« wywodu. lezeh 
chciai rozjasnic "problem tolerancji", tzn. unaocznic nam owe "dodatkowe 
zaloienia dotycz'tce nas samych, innych ludzi, natury czlowieka, porz<\.dku 
rzeczywistosci, poznawalnosci swiata i rozmaitych innych fundamental
nych kwestii", to mogi przeciei napisac ksi<\.zk« 0 lym problemie (na pod
stawie ktorej mozna by powainie dyskutowac, czy istnieje cos takiego jak 
ponadczasowy problem lolerancji). leieli natomiast chcial napisac ksi<\.ik« 
o pewnym historycznym sporze, to mogi opisac Jego zrodla, przebieg, final 
oraz repcrkusje. Oba Ie przedsi«wzi«cia wydaj<\. si" scnsowne i nader cieka
we. Nic trac« nadziei, ze Autor nie rozstal si« jeszcze z tolerancj<\. i ofiaruje 
nam prac«, klora wprowadzi porz<\.dek do wspokzesnych dyskusji na ten 
temat. lego dotychczasowa tworczosc w tej dziedzinie stanowi dowod, ze 
jako jeden z niewielu wspo1czesnych filozofow byiby w stanie zadaniu temu 
podolac. 

ANDRZEJ PAWEL EC, ur. 1964, dr filozofii, cscista, ltumacz. 
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WIERZENIA 

CHmCZYKOW 


Ireneusz Kania 

Marcel Granet, RELIGIE CHIN, przel. Joanna Rozkrut, 
Znak, Krak6w 1997, ss. f47 

Derek Walters, MITOLOGIA CHIN, 
przel. Wislawa Szkudlarczyk, 

Rcbis, Poznan 1996, ss. 227 

Typ religijnosci czy Wrt,CZ religii jako korelat struktury j«zyka? Teza tak 
sfonnulowana bylaby zapewne zbyt smiata, ale jako jeden z mozliwych tro
pow refleksji nad fenomenem reJigii pytanie powyzsze moze bye godne 
namystu. Nasun«lo mi si« ono podczas lektury klasycznej juz pracy stynne
go francuskiego sinologa, zwlaszcza zas ponizszego ust«pu, ktory wydaje 
mi si« bardzo istotny, jesli nie wrt,CZ kluczowy dla wywodu autora. Otoz 
Granet, zastanawiajll.c si« nad wzglt,dnym ubostwem mitologii chinskiej 
(w zestawieniu na przyklad z indyjskll. czy srodziemnomorskv, pisze: "ezy 
przyczyna takiego ubostwa tkwila w j«zyku chinskim? Prawdll.jest, ze j«zyk 
ten, nie rozrozniajll.cy czasownikow, rzeczownikow i przymiotnikow, nie jest 
j«zykiem opisowym, co wydaje si« podstawowym warunkiem tworzenia 
mitow. Tym bardziej j«zyk starochinski, w kt6rym czasownik, zupetnie bez
osobowy, nie byt przygotowany do przedstawienia dzialaj'lcych sit pod 
postacill. zindywidualizowanych wyobrazen: dlatego nie mogl ich spersoni
fikowae. Wtasciwie pierwotne wierzenia religijne nieznacznie r6Znity si« od 
nieokresJonych, zlozonych obrazow, z ktorych wynikaty . .ladna swi«ta moc 
nie wyst((]Jowala pod postacill. zindywidualizowanll.. Miejsca Swi«te ani 
nawet sami Przodkowie nie byli wyobrazani jako odr«bne natury majll.ce 
cechy osobowe" (s. 33). 

Przyjrzyjmy si« blizej temu zagadnieniu; uwyraznimy je, przypominajll.c 
ten oto truizm, iz j«zyk to cos znacznie wi«cej niz tylko system znakow 
opisujll.cych rzeczywistose. J«zyk mianowicie, jego kategorie, jego charak
terystyczne struktury i ich rodzaJ, steruje konstruowaniem kategorii, za 
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pomocq ktorych postrzegamy, rozumiemy i opisujemy swiat. Na przyklad: 
intuicja kosmogoniczna przybierae bE(dzie innq formE( slowno-obrazowq 
w zaleznosci od tego, czy podmiot tej intuicji posluguje siE(jE(zykiem 0 struk
turze typu indoeuropejskiego z wlasciwymi jej kategoriami gramatycznymi 
(agens osobowy, czasownik w stronie biemej i czynnej, dopetnienie bliz
sze, rodzaj itd.) umozliwiajqcymi, czy nawet indukujqcymi opis swiata jako 
zbioru rzeczy, na ktore oddzialujq rozmaite agensy, innq zas, jesli mowi on 
j((zykiem takim, jak starochinski bqdz hopi, w ktorych kategorie gramatycz
ne zindywidualizowane Sq s!abo, czasownik zas wyraia raczej zdarzenie 
bqdz bezosobowy proces , okazjonalnie angazujqcy rozmaite byty, niz wy
razist'!. czynnose sprawianq przcz osobowego agensa i przechodzqC<l na 
przedmiot-rzecz (dopelnienie blizsze w zdaniu). W takim j((zyku by!oby 
czyms bardzo trudnym, jesli nie niemozliwym, oddae adekwatnie mysl za
wart'!. na przyktad w zdaniu "Bog stworzyl swiat". To, co nazywam "intuicjq 
kosmogonicznq", musialoby si(( tutaj wyrazie w sposob bezosobowy i bar
dziej dynamiczny; odpowiedni obraz konstruowalby siE( tutaj wokol swiata 
pojmowanego jako zdarzenie bqdz proces, nie zas woko! osobowego spraw
cy tego zdarzenia . W istocie, wiemy dobrzc, jak wielkie trudnosci staly sit( 
udzialem pierwszych misjonarzy chrzeScijaI1Skich probujqcych przelozye 
na Jt(zyk chinski poj((cie "Bog". 

Ten przydlugi, z pozoru dose moze abstrakcyjny wst((P rna jednak sci
sly zwiqzek z przedmiotem omawianej ksiqzki Marcela Graneta. Rzuca on, 
jak mniemam, nieco swiatla na dose zdumiewajqcy dla cz!owieka Zachodu, 
wychowanego w tradycji religii monoteistycznych (a wi((c w ktorych cen
trum jest osobowy Bog), fakt, ze najstarsza w dziejach udokumentowana 
i do dzis zywa, wielka cywilizacja wlasciwie nie wypracowala wyrazistej 
religii, jeSli za niezbywalny i prymamy wyr6Znik tejze uznamy tak lub ina
czej pojmowane zbawienie. Z tego punktu widzenia ani taoizm (dla ktorego 
najwyzsz'!. wartoscict eschatologicznq byla nieSmiertelnose w jednym z dwu 
rajow), ani tym bardziej konfucjanizm na miano religii sensu stricto nie za
slugujq. Co do buddyzmu, jest on, jak wiadomo, zaimportowany i zawsze 
w Chinach by! odczuwany jako taki . 

Nie znaczy to, rzecz jasna, izby Chinczycy nie byli zdolni do uczue 
i przdye religijnych (0 co zreszt'!. CZ((sto bywajct pomawiani). Prawd'!. jest 
Jednak, ze na elementarnym, "Iudowym " poziomie panowal zawsze w Chi
nach najzwyczajniejszy agramy animizm i kult przodkow, refleksja taoistyczna 
zas zdominowana byla przez ide(( harmonii mi((dzy mikro- i makrokosmosem 
(czyli czlowiekiem i Naturv, 0 bardzo pierwotnym i uniwersalnym rodowo
dzie. Co do konfucjanizmu, religiq jest on wylqcznie w sensie etymologicz
nym (re-ligo, "nawiqzujE(", ,,t'!.czt("), mozna go bowiem uwazae za teori(( 
i praktyk(( wi((zi spo!ecznej w warunkach scisle zhierarchizowanego spo!e
czenstwa feudalnego . Srodkami pomocniczymi byly tu rytual, muzyka, sy
nowska pietas, kult przodkow, wysoki etos suwerena odwolujqcego si(( do 
powszechnego Prawa Moralnego (woli Nieba). Konfucjanizm jest w istocie 
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zamaskowan'l prob'l deifikacji struktur i podstawowych sil kieruj'lcych spo
{ecznosci'l zicmsk'l (czyli chinsk<0. Interesuj'lce, ze pierwotn'l korelacj~ mi
kro-/makrokosmos, charakterystyczn'l jeszczc dla taoizmu, w konfucjani
zmie zast'lpila korelacja spoleczenstwo ziemskie/Niebo. Z taoi stycznego 
podmiolu religii, ktorym jest wolne i "anarchizuj'lce" indywiduum, w kon
fucjanizmic akcenl przesuwa siC( na zbiorowosc. Skutkiem tego obie Ie "re
Iigie" Sq poniek'ld antagonislyczne, ale i komplemcntarne. 

Wartosci scisle religijne (w sensie zaakcentowania wymiaru transcen
dentnego rzeczywistosci) wprowadzil do Chin wlasciwie dopiero buddyzm, 
przenikaj'lcy lam z Indii i Azji Srodkowej od pierwszych wiekow naszej ery. 
lakkolwiek w dziedzinie wysokiej refleksji filozoficznej i metafizyczneJ trafif 
na grunt do pcwnego stopnia sprzyjaj'lcy (np. dynamistyczna ontologia 
buddyzmu byla zbieZna z koncepcjami taoistycznymi; Sunjata (Pustka) 
centralny filozoficzny koncept madhjamikow - znajdowala poniek'ld od
powiednik w poj«ciu Tao, nadlo podobne byly tu i tam techniki medytacyj
ne itd.), to przeciez w zasadniczych aspektach religia buddyjska nic wko
rzcnila sil'( mocno w chinskie dusze: charakterystyczne dla Dharmy warto-· 
sci - swiQtosc osobista, d'lzenie do Wyzwolenia, etyka oparta na wspol
czuciu dla wszystkiego, co zYJe, lekcewazenie wartosci doczesnych - w za
sadzie przckraczaly, wrQcz w stronQ sprzecznosci, duchowy horyzont prze
ciQtnego Chinczyka, rozmilowanego w ziemskim bytowaniu i bardzo prag
matycznie podchodz'lcego do zycia. Totez buddyzm w Chinach rozwin'll 
siQ w dwoch kierunkach, w gruncie rzeczy rozbieznych i omijaj'lcych glow
ny (lj . soteriologiczno-etyczny) nurt Dharmy: jedna sekwencja idei dala 
cz 'an , szkolQ wyrafinowanej i wielce utechnicznionej medytacji (ktorej ostat
ni 'l hi storycZl1ct postaci'l jest japonski zen), druga - buddyzm ludowy, pe
len elementow taoizmu, animizmu i zwyczajnego zabobonu. Jak to zawsze 
bywa w syluacji przeJmowania obceJ religii , doszlo przy lym do licznych 
ni eporozumien i znieksztalcen buddyjskiej Nauki. Charakterystycznym przy
kladem S'l perypetie indyjskiej idei karmana oraz ufundowanej na nim etyki. 
OtM ludzi podrMujctcych po Chinach, w czasach, gdy dominowal tam bud
dyzm, zawsze uderzalo powszechne w tym kraju okrucienstwo wobec zwie
rZqt - a wiQc cos absolutnie nie do pogodzenia z etyk'l buddyjskq, opartq, 
jak wiadomo, na zasadzie ahimsy (niekrzywdzenia istot zywych) . Indago
wani na tcn lemal Chinczycy odpowiadali zwykle, ze nQdzny los zwierZ'l1 
jcst snadz rezultatem jakichs wielkich niegodziwosci popelnionych przez 
nie w poprzednich zywotach, wiQc nie ma siQ co nad nimi lilowac' (Por. 
wzglQdnie niedawne swiadectwo Pearl Buck w jej powiesci My Several 
WorLds.) 

Wrocmy Jednak do ksictzki, ktora nastrt,czyla mi formalny pretekst do 
powyzszej dygresji, maj'lceJ na celu nakreslenie horyzontu chinskiej religij
nosci. Praca Marcela Graneta, mimo iz powstala z gor'l 70 lat temu, jest 
w znaczncj mierze aktualna. Odznacza siQ niezwyk1ct kondensacj'l tresci i in
formacyjnYI1l bogactwem, obejmuje bowiel1l okres przeszlo czterech tysil(
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cy lat - a wszystko na 150 stronach I Najlepsze S'l partie poswi((cone religij
nosci archaicznej i ludowej oraz taoizmowi i religii oficjalnej; slabsza jest 
prezentacja buddyzmu, jak gdyby autor gorzej "czul" t(( religi((. 

Nie lekcewaz'lc walorow zaprezentowanej przez Graneta po mistrzow
sku faktografii oraz blyskotliwych uj((C syntetycznych, proponowanych 
z zaci((ciem eseistycznym, glownej wartosci tej ksi'lzeczki upatrywalbym 
w celnym i sugestywnym portrecie Chinczyka jako hominis religiosi. Jego 
postaw(( w tym wzgl((dzie, bardzo swoist<t, okreSlaj'l bodaj lakie gIowne 
cechy jak: trzezwosc pol'lczona z nieufnosci'l do uniesien mistycznych, 
przywillzanie do religijnej tradycji narodowej, deifikacja Iadu spokcznego, 
ulylitaryzm wetyce (dobro spolecznosci jako najwyzsze krylerium etycz
ne), umilowanie doczesnosci, t((sknota do harmonii z POrzlldkiem Powszech
nym, sklonnosc do magii i zabobonu. Chinczyk wierzy w rozmaite swi((te 
moce, ale "pojmowane S'l one na wskros immanentnie" - pisze Granet (s. 143), 
ito zdanie zawiera, jak s'ldz((, esencj(( prawdy 0 religijnoSci mieszkancow 
Kraju Srodka. Poniewai zas, z drugiej strony, w ci<tgu zawrolnie dlugich 
dziejow tej cywilizacji ogl'ldala juz ona narodziny - wzgl((dnie poiyczki 
wszelkich moiliwych koncepcji i form religii tudziei religijnosci, wi((c nie 
robi'l jui one na niej wielkiego wraienia. W znacznym stopniu tlumaczy to 
slabe rezultaty dzialalnosci obcych misjonarzy na terenie Chin. Granet pi
sze: "Bogactwo dogmatow katolickich rna dla Chinczykow niewielkie zna
czenie: objawienia, swi((te tablice otrzymane na gorze, wcielenie Boga, Dzie
wica MaIka, zmartwychwstanie, raj, pieklo, odkupienie win - wszystko to 
jest im znane" (s. 143). 

Na koniec par(( uwag krytycznych. Szkoda, ze redakcyjnie nie ujednoli
cono sprawy transkrypcji nazw i slow chinskich. Na ogol w swiecie slosuje 
si(( obecnie system zwany pin-yin; w przekladzie ksi'liki Graneta mamy na
tomiast pomieszanie kilku system ow (bodaj trzech: angielskiego, pin-yin 
i francuskiego - por. T'ai-chan na s. 57 1). Jesli zatem piszemy Dao, to nie 
king, tylko jing, i nie Shan tong, tylko Shandollg oraz nie Tian ts), tylko 
Tianzi itd. Na jednej stronie (52) mamy ten sam zwrot (I) pisany dwojako: 
ba-gua i pa-Iaw; w systemie pin-yin obowi'lzuje pierwsza forma. 

Ponadlo Shantong (Shandong) to nazwa prowincji, a nie imi(( wladcy 
(s. 84), Chota!! zas to nazwa krainy, nie ludu (s. 119). M((drzec taoistyczny 
nazywa si(( Zhuang-zi, a nie Zuangzu (s. 109), zas bhikszu (a nie bhiksu; 
forma bhiksusom jest zupdnym dziwol<tgieml) to mnich buddyjski (s. 128). 
Preta (s. 127) to po sanskrycku "upior", "glodny duch" . Takich usterek 
jest niestety wi((cej. 

Poniewaz w Chinach kwestia religii znacznie scislej nii na innych obsza
rach kulturowych willie si(( z mitologill (w istocie trudno nieraz wyznaczyc 
mi((dzy nimi wyrazn'l granic((), zajmijmy si(( przy tej okazji opracowaniem Mi
tologia Chin piora Dereka Waltersa. Na pocz'ltek nieco uwag ogolnych. 
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Mitologia chinska odznacza si« wielu nader swoistymi cecharni spra
wiajqcyrni , ze trudno jq - pod wzgl«dern rnorfologicznyrn, ale i funkcjonaJ
nyrn - porownywac z innyrni system ami rnitologicznyrni pozostalyeh wiel
kjch cywilizaeji staroiytnych, jak indyjska, perska, egipska ezy grecka. Rzu
ca si« w oczy jej wzgl«dne ubostwo, slaba reprezentacja pewnych wainyeh 
wqtkow (np . kosmogonicznego) itd. Innyll1 istotnyrn rysern chinskiej rnito
logii jest jej gl«bokie powiqzanie z histori'l., co jest tyrn wainiejsze, ie histo
riografia Chin niewiele wielkich dziel i postaci wydala (z wyjqtkiern, rzecz 
jasna, Si-ma Qiana). JeSli przeto zWaZyc, ze ,,0 jle w rnitologii greckiej rnarny 
do czynienia z bohaterarni, herosarni, ktorzy stajq si« polbogarni ezy nawet 
bogarni, 0 tyle w Chinach zachodzil proces odwrotny: bogowie stawali SI« 
z biegiem czasu ludZmi, cesarzarni czy tei ieh wasalarni" (M. Klinstler, Mito
logia chiliska, WAiF, Warszawa 1981, s. 58) - to wyraznie rysuje si« narn 
waznosc ll1itologii w ehinskiej kulturze, eo ipso tejze rnitologii badanie i do
ciekanie jej speeyfiki w caloksztalcie ehinskiej signosfery. 

Ten ostatni aspekt zawiera niebywale wr«ez interesujqce i zupelnie 
wyjqtkowe w kuJturze powszechnej zjawisko; zwiqzane jest ono ze specyfi
kq chinskiego pisl11a . 

1ak wiadomo, j«zyk ehinski - pozyeyjny, skrajnie analityczny - obslu
giwany Jest grafieznie przez system ideogral110w, wywodzqeyeh si« na ogol 
z piktogramow. Juz dawno istnialo w nirn rnnostwo homofonow, tj. slow 
(syJab) WYl11awianyeh tak sarno, pisanych zas r6Znymi znakarni dla oddania 
roinych znaczen. Niekiedy wszakze doehodzilo do ornylkowej bqdZ roz
myslnej podl11iany znakow graficznych, przy zachowaniu, rzecz jasna, fone
tycznej fonny slowa. W takiej sytuacji ow nowy znak hornofoniczny wpro
wadzal do tej bqdZ innej sfery Zycia - do religii, rnitologii , obrz«dowosei, 
zwyezajow, do ikonosfery publicznej - nOWq wartosc (poj«eie, obraz, skoja
rzenie, wreszcie odnosny przedmiot). Na przyklad postaeiorn pi«ciu bogow 
Szcz«scia (wu fit) CZ«sto towarzyszy na ilustracjach pi«c nietoperzy; zresztq 
rownie CZ«sto "pi«c szcz«sliwOSci ludzkiego zywota" reprezentuje wlasnie 
pi«c tych l11ilutkich ssakow, ktore na trwale skojarzono z poj«eicrn szez«scia 
doczesnego. Dlaczego? - Dlatego ie slowo "szez«scie" wyrnawianc jest tak 
sarno jak "nietoperz" - /u. 

Inny przyklad: na obrazkaeh towarzyszqcych zwyczajowo zyczeniorn 
pomyslnosci widnieje CZ«sto jelen. Dlaczego? - D1atego ie oznaeza on 
bogaetwo, gdyi slowo "jelen" brzl11i po chinsku tak sarno jako slowo "bo
gactwo" (lu), choc oczywiscie oba zapisywane Sq inaczej. Natorniast trady
eyjnq barwq szat cesarza w Chinach byl koJor zolty, jeden zas z najwi«k
szych legendarnych wladcow tego kraju znany jest jako "Zolty Cesarz" . 
Dlaczego? - Poniewaz slowa "cesarz" i "zolty" wyrnawiane Sq tak sarno 
(huang), r6Zniqc si« tylko zapisell1 . Przyklady tego rodzaju operacji idq w set
ki, jeSli ni e w tysiqce. 

Operacji - podkreSlrny - indukowanych przez j«zyk, jego struktur«, 
jego pismo. Trwajqc od wiekow, stopniowo zl11ienialy one cbinskq signos
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fer~ w spos6b bardzo glftboki, przekszta/cajqc jq w uniwersum, kt6rego osta
tecznq substancjq, a jednoczesnie zasadq strukturalnq jest znak pisma l 
(W uniwersllm zatem skrajnie hermetyczne, zllpelnie nieczytelne dla obser
watora z zewnqtrz nie znajqcego ch inszczyzny. ) Sfera mitologiczna nic byla 
spod dzialania tego procesu wy/qczona, choc moze nie 1Ileg/a mu w takim 
samym stopniu jak sfera, powiedzmy, zwyczaju spolecznego. 

Wrocmy do gl6wnego wqtku . Kompendium Waltersa, majqce charakter 
popularnego leksykonll, jest niewqtpliwie pozyteczne, momentami tez cie
kawe i zabawne. Ogranicza si~ jednak do prezentacji masy faktow i fabul, 
ktore - nie opatrzone bardziej analitycznym, szerszym komentarzem (w ro
dzaju tego, jaki mozemy czytac w cytowanej Mitologii chiliskiej M. Kiinstle
ra czy w swietnym slowniku Symho/e chillskie W. Eberharda, Universitas, 
Krakow i 996, prze!. Renata Oarda) - mUSZq si~ wydac zagadkowe, niezbor
ne, dziwaczne. 

Nadto ksiqzka Wa.ltersa obciqzona jest licznymi bl~dami i nieScisloscia
mi, zwlaszcza co si<;. tyczy buddyzmu . Oto niektore z nich. Galltama nie byl 
potomkiem rodziny kaplanskiej (' - chodzi chyba 0 braminow), leez rycer
skiej (warna kszatrij6w), urodzil si~ zas nie w zachodnim, lecz we wschod
nim Nepalu (s. 32). Sanskryckie slowo dhjana dalo form<;. dihana (jest to 
rowniez fOlma palijska), z ktorej rozwin~la si((. chinska forma cz 'an ; forma 
diajna jest bl((.dna (s. 38). Wedlug powszechnie przyj((.tej tradycji matka 
Lao-zi wydala go na swiat po ciqzy trwaj qcej 72 lata; skqd zatem "porod 
trwajqcy 80 lat" (s. 91). Sakjamuni, czyli Budda, mial jednego tylko syna 
wlasnie Rahul~. Skqd wi<;.c "najstarszy syn S." (s. 101)? Guanyin (Awaloki
teswara) to nie "zenskie objawienie Buddy" (s. 147), tylko po prostll "bo
dhisattwa". Jaksza, postac z mitologii indyjskiej, a takze bllddyjskiej, jest 
dllchem co najmniej ambiwalentnym, najcz<;.sciej zlym, nieraz nawet krwio
zerczym (por. s. 148)/ Sakjamuni ("M((.drzec z klanu Sakj6w") to imift san
skryckie, a wi~c indyjskie l Twierdzenie, ze nadali je Bllddzie Chinczycy 
(s. 163), jest niedorzecznosciq. Teksty bllddyjskie tillmaczono nie z "hin
di" (??ll!; s. 191), lecz z sanskrytll, sporadycznie z palijskiego. 

Tego typll pomylki (jest ich wi<;.cej) swiadczq, ze autor bardzo slabo zna 
bllddyzm, nie rna tez chyba poj~cia 0 sanskrycie czy palijskim. Szkoda, ze 
tekstu przekladu nie skonsultowano z indologiem . Warstwa czysto 5inolo
giczna jest opracowana bez zarzutu. 

IRENEUSZ KANIA, ur. 1940 w Wieluniu. Absolwent romanistyki UJ , tybetolog, l/U

macz z /itcra lur romaJlskieh i oricnlalnych . Przek/adal m.i n. po ezjc;, rumuoska., Luzja
dy Cam (Jesa , Tri.I'a/Clkalll Bharlryhariego, Tybetallskq ksi~g~ Umarlych , Zohar, Juliena 
Grccna, Mirec,< Eliadcgo, Jacka Londona, Milarepl(. Pub/ikowa/ m.in. w"P is mic" , 
"Lileraturze na Swiecic" i "Znaku", praee tybctologicznc oglasza/ w Polsce, USA, Ru
munii, na Wl(grzceb, w Indiach i Chinach. M ieszka w K rakowie . 
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CO ZMIENIL ROK 1989? 


Dariusz Nowacki 

Przemyslaw Czaplinski, SLADY PRZELOMU. 
o PROZIE POLSKIEJ 1976-1996, 

Wydawnictwo Litcrack ic, Krakow 1997 , SS. 266 

Osobliwa praktyka krytycznoliteracka ostatniego polwiecza sprawda, 
iz kategoria przelomu (w Iiteraturze) stala si~ poj«ciem w duzym stopniu 
zuzytym i bodaj podejrzanym. Cezury w literaturze wyznaczano u nas i chl(t
nie, i cz«sto, z upodobaniem dzielqc naszq literackq wspolczesnose na drob
ne miniepoki. Kazde powazniejsze przesilenie polityczne wydawalo sift do
statecznym uzasadnieniem pochopnie - jak nalezy sqdzie - oglaszanego 
przelomu literackiego. Z rzadka natomiast podnosily s i~ glosy przeciwne: 
nie tylko wskazujqce na ciqglose wielu zjawisk artystycznych, lecz przede 
wszystkim apelujqce 0 umiar i rozsqdek - w imi« przekonania, ze przemiany 
zewn«trzne (np . w/asnie poli tyczne) niekoniecznie za kazdym razem prze
ksztalcajq samq literatur«. Tak czy inaczej mozna chyba mowie 0 dewaluacji 
poj«cia prze/omu Iiteracki ego. 

Ale przemiana przemianie nie rowna ... Rok 1989, przynajmniej na pierw
szy rzut oka, \vyglqda na datI( zupe/nie wyjqtkow<t; jakze wiele mogq sobi e 
obiecywae po tej dacie znawcy wspokzesnej Iiteratury polskiej. W istocie 
- skala przelomu (politycznego, ustrojowego, ba, dziejowego l ) prowokuje 
do poszukiwania zasadn iczych zmian takZe w sferze kultury, zwlaszcza w do
menic literatury. Mozna by nawet powiedziee, ze gdyby ow generaln y zwrot 
w polskim losie nie znalazl potwierdzenia w przestrzeni artystycznej, by/by 
w pewnym sensie przelomem niepelnym. Skoro rok 1989 az tak wiele w naj
nowszej hi storii Polski znaczy, skoro nic po tym przefomie nie chce bye 
takie jak przed owym zwrotem ... Stqd tel, przynajmniej w pierwszym odru
chu, wolno sil( bylo spodziewae po tej umownej, symbolicznej dacie, iz dla 
Iiteratury polskiej znaczye bl(dzie to, co oznacza rok 1918. Krytyka literacka 
bez ociqgania sil( podchwycila ten motyw. Tak w drobnych wypowicdziach 
i szkicach, jak i w osobnych, poswil(conych temu zagadnieniu ksiqzkach 
probuje sil( nas przekonae, ze stare ustqpilo, a narodzilo si~ nowe, ze w po
ezji i prozie zaszla wielka zmiana. Zwlaszcza ze nastal czas wS(l(pnych pod
sumowan i uogolnien, wiqzania w jedno tego, co si~ w literaturze polskiej 
po roku 1989 zdarzylo. 
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Tak oto pojawily Slf( ostatnio eztery ksi~zki krytyeznoliteraekie, ktore 
I~ezy teza 0 prze/omowym znaezeniu rokll 1989. Wymienmy te pozyeje: Ja
roslawa Klejnoekiego i Jerzego Sosnowskiego Chwilowe zawieszenie bro
ni. 0 tworczosci tzw. poleolenia " bruLionu " (Warszawa (996), Rafala Gru
pinskiego i Izoidy Kiee Niebawem spadnie bloto, czyli lei/ka uwag a lite
raturze nieprzyj emnej (Poznan J997), Leszka Szarugi Dochodzenie do sie
bie. Wybrane wqtki literatury po 1989 roku (Sejny (997) oraz wlasnie 
Przemyslawa Czaplinskiego Siady przelomu. Sposrod wymienionyeh tytu
low ten ostatni zasluguje - jak s~dzt( - na szezegolne wyroznienie. 80 ehoe 
poswi~cona wyl~eznie prozie, ksi~zka Czaplinskiego to - jak dot<td - naj
bardziej ambitny i oryginalny wyklad na temat literatury najnowszej, bar
dzo interesuj<tea proba uporz~dkowania faktow Iiteraekieh wlasnie w kon
tekseie wspomnianego przelomu. 

przemyslaw Czaplinski zaczyna tak: "Jestesmy swiadkami i uezestnika
mi przelomlliiterackicgo. Gdy nadehodzi, rozgrywa sit( przynajmniej w trzeeh 
sferaeh: poetyk, idei , instytlleji" (s. 5) . Tym samym wiemy, gdzie sladow 
przelolllll ~7.lIkae, eo 1113 bye tropione: gatunki i konweneje, ezyli sposoby 
Jiterackiego mowienia - to po pierwsze. Dalej szeroko pOJ~ta idea literatllry: 
ezym jest, jak sif( 0 niej dzis dyskutuje, komu jest potrzebna. Wreszeie "sfe
ra instytuejonalna", ezyli mowi~e slowami odautorskiego wstf(pu: "zasady 
produkeJi i rozpowszeehniania literatury, relaeje mi~dzy pisarzem i meeena
sem, mi~dzy urzt(dem i wydawq, szkol~ i rynkiem" (jw.). 1tu od razu warto 
wyraznie powiedziee: otoz ealy klopot pol ega na tym, ze tropienie tytulo
wyeh "sladow" (prze/omu) w dwu ostatnieh z wymienionyeh sfer (ide! i in
stytueji) to wysi/ek najzupelniej zbf(dny. W zakresie idei i instytueji - tak 
jak je rozul11ie autor Siadow przelomu - bez w<ttpienia nast<tPil powazny 
przelom i jest to fakt poza wszelk~ dyskusj~1 Leez w sferze poetyki? COZ, 
wydajc sif(, ze nawet sam autor ma w~tpliwosei: "zamiast przelomu eo sit( 
zowie, prze/omu calll gt(b'l, przelomu na l11iar~ przejscia od nowoezesnosei 
do ponowoczesnosci, mamy do czynienia ze zJawiskiem niewyraznym i trud
no uchwytnym, zjawiskiem, ktore mnozy i myli slady" (s. 6-7) W innym 
miejscu Czaplinski powiada: "zmiana ustrojowa, ehoe nie musi wywolae 
zmiany poetyk, powoduje zmian~ polozenia i postrzegania literatury, zmia
ni;( jej usytuowania wobee rynku, polityki, pieni<tdza, ±rodel spoleeznyeh 
wzoreow osobowoseiowyeh, potrzeb i zamowien odbiorey. W takiej sytu
aeji sztuka - ehoeby nie mlala do zaproponowania niezego nowego - ulega 
zmianom, poniewaz znaezy co innego, jest inna, poniewaz znajduje sii;( w no
wym uk1adzie. Przdom w literaturzc nie musi bye wii;(e realny, poniewaz jest 
az nadto realny wokol niej" (s . 166). Slldz~, ze ostatnie zdanie wiele wyja
sma. 

Bye moze jest wfasnie tak, iz po 1989 roku zmienilo sit( wszystko wokol 
Iiteratury, leez ona sama zmienila sif( najmniej Iub zgola weale? Nie warto 
dyskutowae 0 sprawaeh oezywistyeh, wszelako zaakecntujmy: zniesienie 
eenzury, zanik meeenatu panstwowego, zniknit(eie wielu wydawnietw i po
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wstanie setek r'lowych oficyn, powazne zmiany na mapie pism i srodowisk 
literackich, dostosowanie nakfadow ksi'lzek wysokoartystycznych do rze
czywistych potrzeb rynku, pojawienie sit< nie znanych wczesniej mechani
zmow promocji i reklamy - wszystkie te zjawiska (a nie jest to peine zesta
wienie) przeoraly i zmieniiy zycie Iiterackie nie do poznania, R6Znie si~ te 
przemiany ocenia, Niektorzy twierdzq, ze owa rewolucja to rodzaj cichego 
mordu dokonanego na kultllrze narodowej, inni z kolei S'ldz'l, ze wielka 
przemiana zainicjowana w roku 1989 to powrot do normalnosci, przyblize
nie si(( do standardow swiata zachodniego, gdzie od dziesi«cioJeci literatu
ra wysokoartystyczna z powodzeniem funkcjonuje na marginesie: jest eli
tama, jest wlasnosci'l specjalistow i koneserow (przelom 1989 jako zerwc
nie z peerelowsk'l utopi'l masowosci i powszechnosci lIdzialu wambitnej 
kulturze lilerackiej), W kazdym razie na tej plaszczyznie sporu 0 przelom nie 
ma (tak jak nie rna powrotu do sposobu funkcjon owania Iiteratury w Polsce 
Ludowej), tu Czaplinski rna calkowit<t siusznose: w roku 1989 cos si~ skon
czyio i zarazern zacz~lo, tak w obszarze instytucji literatury, jak i wobszarze 
idei , 

Trudno rozstrzygn<te, ktora ze zmian jest najwazniejsza, lasne, ze zrnie
nily si~ sposoby patrzenia na literatur~ , inaczej dzisiaj wygl'lda - podkresl
my raz jeszcze - udzial w kulturze literackiej , lednak znawca literatury 0 co 
innego pyta, co innego go interesuje czy raczej interesowae powinno, leSli 
nie jest socjologiem lub ekspertem w sprawach rynku ksi'lzki, nie pyta 0 in
frastruktur(( literackq, lecz 0 ksztait dziei, ich charakter i byt swoisty, po 
prostu zajmllj'l go przemiany w sferze poetyki, a to - rzecz jasna - najtward
szy orzech do zgryzienia, Sprobujmy przesledzic, jak z tit czynnosci'l radzi 
sobie Przemyslaw Czaplinski, 

Siady przelol11u to wypowiedz starannie przemyslana, publikacja wy
rozniaj<tca si~ klarownosci'l i precyzj'l wykladll, Towarzyszy temu lad kom
pozycyjny, a zwiaszcza przywi'lzanie autora do symetrii i wyrazistych dy
chotomii, Dwudzielnose daje 0 sobie znae przede wszystkim w ten sposob, 
iz tytuiowe "slady" (przelomu) rozpadaj'l sit< na "slady konca" (1976-1989) 
i "slady pocz'ltku (1989-1996), stosunki zas.mi~dzy nimi oparte zostaiy na 
regule antytezy, J tak wiod'lcej, zdaniem krytyka, tendencji w prozie lat 1976
1989, tj, antyfikcji, odpowiada tendencja poprzelomowa, czyli metafikcja, 
w ktorej z kolei Czaplinski wyr6Znia dwa nurty tworczosci: fabulacj~ oraz 
"model nier.picki", Opisywana przez krytyka proza sprzed 1989 roku stoi 
pod znakiem schylkowosci i kryzysu, po 198~ roku nabiera rumiencow, Pro
z~ sprzcd przelomu Czaplinski ocenia dose surowo, natomiast t(( z lat ostat
nich raczej cieplo i przychylnie; ta pien"isza nie potrafila wyzwolie si", z kr~
gu przekl~tych polskich tematow, ta druga sprawia wrazenie wyemancypo
wanej (zrzuciia z ramion piaszcz Konrada); pienvsz'l okreSla rozczarowanie, 
Jakie w ostatecznym rach unku przyniosla wybrednym czytelnikol11, drug<t 
nadzieja na lepsze jutro prozatorskiego slowa, A zatem - nim blizej przyjrzy
my si~ systematyce zaproponowanej przez Czaplinskiego, nim sprobujemy 
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objasnie jego terminologi(( - wolno chyba podzielie si(( nast((pujqq w'l.tpli
wokiq: czy aby autor Sladow przelomu nie stal si(( zakbdnikiem, chwaleb
nej skqdinqd, sklonnosci do ladu (symetria, uklady dwojkowe i antytetycz
ne, logika gora-dol, wczoraj i dzis , przed i po prze1omie)? A przeciez nie 
trzeba wielkiej przenikliwosci, by zywie przekonanie, ze w swiecie sztuki 
stosunki Sq zawsze nieporownanie bardziej zlozone. Stqd tez proza polska 
z lat 1976-1989 moze bye antytezq doswiadczenia prozatorskiego z lat I989
1996 tylko za cen(( pewnych uproszczen. Oczywiscie, rozumiem intencje 
Czaplinskiego: potrzebny jest kontrast, gdyz tylko wowczas mozna mowic 
o prze1omie. Wystarczy wi((c proz(( powstal'l. w koncowych latach Polski 
Ludowej przedstawic w niekorzystnym swietIe - w tym kierunku poszedl 
wyklad Czaplinskiego - nast((pnie n((dz(( zdarzen literackich z lat 1976-1989 
przeciwstawie swieiym, ozywczym trendom aktualnej doby, a teza 0 prze1o
mowym znaczeniu roku I989 niejako udowodni si(( sarna na zasadzie prostej 
implikacji. 

Poznanski krytyk powiada, ze "calq histori(( prozy po roku I945 opisac 
mozna C.. )jako wspolwyst'ipowanie i naprzemienne nasilanie si(( (... ) dwoch 
postaw - fikcyjnej i antyfikcyjnej, opartej na zaufaniu do powieki i nieuf
nej w stosunku de niej, korzystajqcej z prawa do zmyslenia i d'l.zqcej do 
prawdziwosci, utozsamiajqcej literackosc z gatunkami literackimi i szukajq
cej literackosci poza nimi" (s. I I) . Po roku I976 (cezur(( funduj'l. narodziny 
niezaleznego obiegu wydawniczego), kiedy spor mi((dzy etykq i estetykq 
wygrywa ta pierwsza, kiedy literaturze polskiej (zwlaszcza powiesci) wy
znacza si(( powazne, spoleczne zadania (postulat mowienia wprost, dyrek
tywa nai<azuj'l.ca swiata przedstawianie), zaleca si(( jej protokolamose i "styl 
przezroczysty", postawa antyfikcyjna, choe tryumfujqca, znaIazh si(( w pu
lapce. Postulaty prezentyzmll i etyzrnu rnusiary doprowadzie do bankruc
twa sztllki - tak rozkwitl "realizrn antysocjalistyczny", tendencja szczegol
nie produktywna w Iatach stanu wojennego. Czaplinski definiuje t(( ten
dencj(( nast((pujqCo: "Realizrn antysocjalistyczny bylliterack'l. strategiq korn
prornitowania socjalizrnu. Zrodzil si(( w okolicach przelornu pazdziemiko
wego, spelnienie znalazl w utworach z Iat osierndziesiqtych (publikowanych 
glownie w tzw. drugirn obiegu), parodii i przeksztaken doczekal si(( pod 
koniec 6srnej dekady" (s. 34). Ponadto autor Sladow przelomu ornawia 
szerszy kryzys gatunkowy - zdaje spraw(( z tego, jak i dlaczego w okoli
cach 1989 rokll wypali! si(( tzw. "autentyk" oraz pocz((la plajtowac sylwa. 

Slowem, krytyk wskazllje na "s lady konca". Opowiada tedy 0 przygo
dzie prozy polskiej sp((tanej powinnosciarni, ktore j'l. przerosly, przypornina, 
Jak to nie ufano podowczas wszelkiej rnasci "estetyzrnorn" i "forrnalizrnorn", 
a spelnienia sZllkano w antyfikcji. Szukal i pisarz, i czyteInik, albowiern obaj 
lIczestnicy kornunikacji literackiej byli swi((cie przekonani 0 istnieniu "obo
wi'l.zku uczestnictwa literatury w zyciu spoleczenstwa oraz obowiqzku li
czenia si(( z prawd q jako zasadniczym ukladem weryfikuj'l.cym dzie10 i po
zwalajqcyrn go oceniC" (s. 3 I). Dlatego tez - poniekqd paradoksalnie -,,0 kry
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zysie antyfikcji konca lat osiemdziesiqlych i poczqtku dziewil(cdziesiqtych, 
jej wewl1l(trznym wyjarowieniu, zdecydowala ( ... ) przede wszystkim pr6ba 
spdnienia podstawowych zasad ideowo-fomlalnych, kt6re kultura po J976 
roku, a zwlaszcza po J98 1, narozyla na literaturl( w ogole. Ponadto do owe
go kryzysu przyczyni1y sil( tez inne czynniki : zmiana nastawienia czytelni
ka, ktory w antyfikcji dostrzegl malejqce wymagania stawiane sobie przez 
autorow i zwiqzanq z tym trywializacjl( trdci, a takze coraz bardziej wqtpli
Wq wartosc literackq" (s. 32). 

Bez wqtpienia tendencja opisana przez Czaplins.kiego (antyfikcyjny 
model prozy) byla swego czasu nurtem najbardziej wplywowym, choc prze
cieZ nie jedynym. W swoich trzech gatunkowych odmianach (quasi-doku
ment, sylwa i tzw. "autenlyk") obrodzi1a dzidami duzej klasy (ich lista na 
stronach 14-15), ale Czaplinskiemu zalezy na wypunktowaniu realizacji sla
bych w lej grupie, schy1kowych - wszak krytyk poszukuje "sladow konca", 
pragnie mowic 0 agonii antyfikcji. I tu wszystko sil( zgadza, alisci za cenl( 
przemilczenia. Otoz Czaplinski nie wspomina, ze nurt fikcyjny w prozie lat 
1976- J989 - trzymajqc sil( zaproponowanej w Sladach przelomu terminolo
gii - ma sil( ca1kiem dobrze. Owej dobrej (a chocby tylko nie najgorszeJ) 
kondycji za nic nie chce on dostrzec, poniewaz tylko negatywna swiado
mosc uzasadnia przelom. W ten sposob Czaplinski przygotowal "ciemne" 
tl0, na ktorym zechcial pokazac nowq prozl(, Il( z lat 90. ("oto »ksiqzki pierw
sze« trafily na moment przesilenia, pojawify sil( wtedy, gdy wyrazne stalo 
sil( wyjafowienie konwencji wypracowanych i ustabilizowanych przez pro
Zl( polskq ostatniego twiercwiecza", s. 110). 

W istocie utwory Pawla Huellego, Jerzego Pilch a, Andrzeja Stasiuka, 
Tomka Tryzl1Y, Izabeli Filipiak czy Manueli Gretkowskiej, rozpatrywane na 
tie porai.ek artystycznych w rodzaju Raportu 0 stanie wojennym Marka 
Nowakowskiego, Braku tchu Janusza Andermana czy Rzeki podziemnej. 
podziemnych ptakow Tadeusza Konwickiego, zdajq sil( lsnic nieprzecil(t
nym blaskiem. Rzec wolno: biak na czarnym. Lecz jesli powidci i opowia
dania triumfatorow ostatnich Jat postawic obok lak waznych dziel, Jak Ka
mien na kamieniu Wies1awa Mysliwskiego czy Ob/~d Jerzego Krzyszto
nia, nie wspominajqc 0 poznych utworach Teodora Pamickiego, Andrzeja 
Kusniewicza, Juliana Stryjkowskiego, Tadeusza Nowaka b'ldz Igora Ne
werlego, ow domniemany blask przygasa . WydaJe sil( wil(c, ze S'lad0111 prze
10111U nalei.y postawic g16wny i chyba powazny zarzut: krytyk zaklualizo
wal zasadl( im gorzej (przed rokiem 1989), tym lepiej (po roku 1989). Bardzo 
to efektowna regula, szkoda, i.e nieprawdziwa; w latach 1976-1989 wymie
nieni tll kJasycy wspokzesnosci dostarczali nowych dziel, w wil(kszosci 
wysmienicie przyjl(lych przez krytykC:( i czytelnikow (godzi sil( wspomniec 
o takich objawieniach, jak Wzg6rze B/~kitnego Snu i 20slalo z uczly 60
gow Newerlego, Mieszal1illY obyczajowe i Nawrocenie Kusniewicza czy 
chocby 0 smakowitej mikropowiesci Stryjkowskiego T0111maso del Cava
liere). A przeciez nie wolno zapominac rownie± 0 calej serii dobrze przYJl(
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tych debiut6w prozatorskich z lat J976-1989, zwlaszcza - wbrew wywodom 
Czapliriskiego - nieantyfikcyjnych (Ballada 0 Januszku Slawomira Lubiri
skiego, Cigi de Montbazofl Anatola Ulmana, Ucieczka do nieba lana Ko
molki, Ojicer Tadeusza Siejaka, Stankiewicz i Powrot Eustachego Rylskie
go... ; wyliczank(( z powodzeniem mozna by kontynuowae). 

Zgloszone tu zaslrzezenia (a wlasciwie jedna generalna korekta) nie 
wydaj'!. mi si(( wszakze na tyle istotne, by przekreSlary niezwykle ciekawe 
rozpoznania Przemyslawa Czapliriskiego dotycz'!.ce prozy lat 90. przenikli
we to diagnozy. I lak autor Sladow przelomu dostrzega dwie wazne wlasci
wosci literatury oSlatnich lat (obie daj'!. 0 sobie znae glownie na poziomie 
strategii pisarskiej), ktore - wedlug niego - przeso,dzajo, 0 zmianie jakoscio
wej. Po pierwsze, twierdzi on, ze literatura ostatniej doby jest w duzym 
stopnill samoswiadoma, tzn . rna charakter metafikcyjny; po wtore, zasadni
czo stoi ona pod znakiem "powrotu fabllly, kultll intrygi, przywrocenia do 
lask konwencji lileratury popularnej " (s. 130). W tej postaci 10 tyJko hasta. 
Tymczasem wywody krytyka so, dose skomplikowane i po prostu specjali
styczne Godzi si(( wi((c powiedziee, i:e leza 0 metafikcyjnym charakterze 
prozy po1skiej lat 90. zostala wszechstronnie wylozona (trzy aspekty tego 
zjawiska omowiono na stronach 1 J 6-129). Klopol polega na tym, ze 0 zjawi
skach tak zlozonych jak dzisiejsze rozllmienie kategorii mimesis lub ontolo
gii fikcji Iiterackiej nie sposob mowie w krolkich, i:olnierskich slowach. 00
datkowa trudnose bierze si(( sto,d, iz Czapliriski cz((sciowo zapoZyczyl tenni
nologi(( z pism teoretykow literackiego poslmodernizmu (m.in. Scholes, 
Fedennann), przy czym nazewnictwo to w niektorych wypadkach zmodyfi
kowal czy tei: dostosowal do potrzeb swojego wykladu. A zatem wyczerpu
jo,cego komentarza - a jedynie taki wchodzi tu w rachub(( - niepodobna dae 
w ramach skromnej recenzji. 

Choc w niepelnej postaci, drobny komentarz pojawic si(( jednak musi. 
OtM wzmozonej Iiterackosci (metafikcyjnosci), zjako, nowa proza, zdaniem 
Czapliriskiego, odpowiedziala na antyfikcyjnosc literatury poprzedniego 
okresu, nie mozna utozsamiae ze "sztuk'!. ladnego opowiadania". Bo choe 
fabula wrocila do lask, poznanski krytyk dostrzega obecnosc tendencji 
odmiennej , jakby komplementarnej wobec zywiolu fabulamego - to "nie
epicki model prozy" (mowio,c w najwi((kszym uproszczeniu, chodzi tu 0 pro
z~, ktora zostala zbudowana wedle regul organizacji tekstu poetyckiego 
i tak tez l11usi bye czytana). Tedy z ogolu pisarzy, jacy zaludniajo, krolestwo 
prozy ostalnich szescill, siedmiu lat, moi:na by wydzielie gruP(( "Fabulato
row" oraz grup(( "nieepikow"; ci pierwsi - zdaniem Czapliriskiego - to mi((
dzy innymi Pawet Huelle, Tomek Tryzna, Olga Tokarczllk, Andrzej Slasiuk, 
nieepicki zas model prozy uprawiajo,: Jerzy Pilch, Magdalena Tulli, Natasza 
Goerke, Marek Bienczyk plus dziewi((ciu innych pisarzy wymienionych 
w przypisie 3 na stronie 140. To niezwykle pojemne podzbiory, a sarno ci~
cie dokonane przez poznanski ego krytyka wyglo,da na zabieg porzo,dkujo,cy 
pozbawiony chyba wi((kszej wartosci operacyjnej. Ale tei: - nie dostrzegam 
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lepszego rozwi'l.zania. Trzeba bowiem wyraznie powiedziec, ze osiqgni«
ciem Czaplinskiego zasluguj'l.cym na szczegolne wyroznienie pozostaje tak 
czy owak fakt, iz nie dal si« on skusie ujt{ciom dotychczas powszechnie 
stosowanym (autor Sladow przelomu nie buduje typologii opartej na kate
goriach jeszcze mniej przydatnych, np. pokoleniowych, tematycznych, ide
owych). Badacz ten wybral bez porownania trudniejsz'l. metodt{, aczkolwiek 
zyski poznawcze plyn'l.ce z dychotomii fabularyzatorstwo-nieepickose bu
dz'l. w'l.tpliwosci. 

Jak kazda typologia (oparta na uogolnieniu, bo inna bye nie moze) 
rowniez systematyka Czaplinskiego wydaje sit{ wielce ryzykowna, ale tak to 
juz jest z porz'l.dkowaniem faktow literackich ... Ryzykowna, poniewaz daj'l.
ca sit{ w wielu punktach zakwestionowae. Mozna na przyklad dowodzie, ze 
nowa proza wcale nie jest az tak bardzo samoswiadoma, ze ofensywa "fabu
latorow" jest pozoma (tzn . mozliwa po przyj«ciu kontrowersyjnej tezy 0 nad
rzt(dnej afabulamosci prozy z lat 1976-1989), wreszcie ze kategoria "nieepic
kosci" zaproponowana przez Czaplinskiego jest co najmniej nieostra. Lecz 
co inn ego wydaje mi sit{ istotne, a zarazem przemawiaj'l.ce na korzyse autora 
Sladow przelomu: nie wystawil sit{ on na ryzyko najwit(ksze, to znaczy nie 
poddal si« elementamemu prawu informatyki - im mniej informacji, tym 
wit(kszy porz'l.dek (temu wlasnie prawu podlegaj'l. zazwyczaj ksi'l.zki kry
tycznoliterackie 0 ambicjach systematyzuj'l.cych). Innymi slowy, mozna sit{ 
z rozpoznaniami Czaplinskiego nie zgadzae, natomiast nie sposob zarzucie 
mu, iz posluzyl sit{ jakimikolwiek redukcjami, jesli idzie 0 dobor lektur 
czytaj'l.c Slady przelomu w czt{sci poswi«conej prozie lat 90. (dwie trzecie 
objt(tosci tomu l ), nie moglem pozbye sit( wrazenia, ze krytyk przeczyial 
wszystko, co bylo do przeczytania. Tak wit{c do opinii widniej'l.cej na czwar
tej stronie okladki (czytamy tam: "Przemyslaw Czaplinski nalezy do grona 
najwybitniejszych badaczy i krytykow najnowszej literatury") nalezaloby 
dorzucic i taki (niewyszukany) komplement: autor Sladow przelomu to bez 
w'l.tpienia krytyk najlepiej zorientowany, najpelniej zaznajomiony z dorob
kiem najnowszej prozy polskiej. Dlatego tez ostatecznie gotow jestem zlek
cewazyc wlasne zastrzezenia, jakie zglosilem tutaj pod adresem ksi'l.zki; 
powtorz« - bodaj najbardziej ambitnej ksi'l.zki krytycznoliterackiej ostat
nich lat. 

DARIUSZ NOWACKI, UL 1965, krytyk litcracki, rcdaktor kwartalnik6w "Opcjc" 
i "FA-art." . Micszka w Sosnowcu . 
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List z Bremy 

ZBRODNIE 

"ZWYKLYCH LUDZI" 


Zdzislaw Krasnod~bski 

Pod koniec maja, po odwiedzeniu wielu innych miast niemieckich, przy
jechala do Bremy kontrowersyjna wystawa Vernichtungskrieg. Verbrechen 
der Wehrmacht 1941 bis 1944 ("WoJna Eksterminacyjna. Zbrodnie Wehr
machtu 1941 do 1944"). Zostala ona zorganizowana przez Instytut Badan 
Spolecznych w Hamburgu, prywatnct instytucjf(, ktorct zaloi:yl Jan Philipp 
Reemtsma, profesor Iiteratury niemieckiej z Hamburga, zarazem multimilio
ner, spadkobierca wielkiego koncemu tytoniowego, od niedawna inwestu
jctcego rowniei: w Polsce. Jnstytut swiadomie nawictzuje swojct nazwct do 
slynnego Instytutu Badan Spo{ecznych we Frankfurcie, w ktorym grupa 
lewicowych myslicieli z Maxem Horkheimerem i Theodorem Wiesengnmd 
Adorno na czele, nazwana potem "szkolct frankfurckct", rozwijala SWct "teo
rift krytycznct". Instytut hal11burski ma ambicjf( odegrania dzisiaj rownie istot
nej roli, jak niegdys odgrywal jego il11iennik frankfurcki. 

Wystawa wywolala - 0 czym donosila rowniei: polska prasa - wielkie 
zainteresowanie i szerokct dyskusj(( w Niel11czech, stala sift wydarzeniem 
politycznym. W Monachium mialy miejsce nawet demonstracje uliczne, 
w ktorych mi((dzy zwolennikami i przeciwnikami wystawy doszlo nieomal 
do starcia. Ostro zaprotestowal przeciw niej Peter Gauweiler, polityk CSU 
znany ze swych narodowych poglctd6w, lecz swoje zastrzezenia wyrazil 
taki:e byly prezydent Richard von Weizsacker, niegdys oficer Wehrmachtu. 
Po monachijskich wydarzeniach w parlamencie niemieckim odbyla sift dlu
ga debata. Takze w Bremie nie obylo sift bez politycznych dyskusji, choc 
znacznie lagodniejszych. CDU zakwestionowala decyzjf( pokazania wysta
wy w pomieszczeniach ratusza, w miejscu - jej zdaniem - nazbyt oficjal
nym. Po dyskusji ostatecznie ustctpila, pod warunkiem poprzedzenia wy
stawy ekspozycjct na temat Stauffenberga i ruchu oporu oficerow Wehr
machtu, co tei: si(( stalo. 
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Latwo wit;c zrozumiec, ze z wielkim zaciekawieniem poszedlem na uroczy
ste otwarcie, kt6re odbylo sit; w miejscowym teatrze przy placu Goethego. 
Mimo zapowiedzi, ze naleZy sit; spodziewac demonstracji partii radykalnie pra
wicowych i neofaszystowskich, do zamieszek nie doszlo. Brema to jednak nie 
Monachium, Na ziemi przed teat rem siedziala gromada mlodzieZy ~ nieodmien
nie wyglqdajqcej tak samo ~ demonstrujqca swoje poparcie dla wystawy. Wi
dac bylo flagi, zmobilizowano znaczne sily policji, ale wszystko odbylo sit; 
spokojnie. W og61e tlum mlodzie±y nie byl zbyt duZy ~ czyzby dlatego, ze 
bodajze tego samego dnia odbywal sit; koncert Michaela lacksona? 

W uroczystosci brala udzial bremenska prominencja z burmistrzem i przed·, 
stawicielami senatu na czele. Brema ~ przypomnijmy ~ jest najmniejszym 
krajem zwiqzkowym Republiki Federalnej, dumnym ze swej niezaleznosci, 
hanzeatyckiej tradycji i lokalnego kolorytu. przemawiali Sabine O ffe, prze
wodniczqca towarzystwa "Elinnem fur die Zukunft" ("Przypomnienie dla przy
szlosci"), Jan Philipp Reemtsma oraz Michael Friedman, adwokat, obok Bu
blisa jeden z najbardziej znanych przedstawicieli mniejszosci zydowskiej 
w Niemczech, czlonek Centralnej Rady Zyd6w w Niemczech, a przy tym poli
tykCDU. 

Przem6wienia i cala uroczystosc potwierdzily to, co ujawnila og6lno
niemiecka debata wok61 wystawy, mianowicie, ze dzisiaj nieco inaczej niz 
kiedys dyskutuje sit; na temat Trzeciej Rzeszy i jej zbrodni, W centrum uwa
gi stoi osobista odpowiedzialnosc jednostki, odpowiedzialnosc "zwyklych 
ludzi". Jak w swoim wystqpieniu podkreslal Reemtsma, jeszcze w czasach 
mlodziezowej rewolty lat sZeScdziesiqtych narodowy socjaJizm interpreto
wanG i oceniano g16wnie w kategoriach systemu, Uchodzil on za wykwit 
p6znego stadium kapitalizmu, "Winny" byl bieg historii oraz pewne war
stwy i klasy spoleczne. Gdy chodzilo 0 jednostki, 0 tzw, szarych ludzi, trak
towano ich raczej jako ofiary systemu, w kt6ry byli "uwiklani", To nie Iud 
byl winny, lecz system polityczny, kt6ry ich zmuszal do zbrodni. Osobistq 
odpowiedzialnosc ponosili prawie wylqcznie przedstawiciele elit politycz
nych. Wystarczylo pott;pic nazistowskie instytucje, skazac niekt6re osoby, 
oskarzyc dawne elity, nie trzeba bylo zastanawiac sit; glt;biej nad niemieckq 
tozsamosciq ani nad odpowiedzialnosciq spoleczenstwa "zwyklych" ludzi, 

Ostatnio debata na temat odpowiedzialnosci za Holocaust oraz nazi
stowskq przeszlosc ponownie odzyla, mimo ze nieuchronne zmiany pokole
niowe sprawiajq, iz wydarzenia wojenne powoli stajq sit; kwestiq coraz bar
dziej nalezqcq do historii. Dyskusjt; oZywila ksiqzka Daniela Goldmana Hi
tler s willing executioners, Ordinwy Germans and the Holocaust ("Gorli
wi pomocnicy Hitlera. Zwykli Niemcy i Holocaust"). Mimo ze historycy 
dosc zgodnie jq krytykowali, twierdzqc, ze jest warsztatowo zla i w istocie 
cofa badania nad hitleryzmem, wywolala ona ogromne zainteresowanie i spo
ry. Pomimo surowej oceny specjalist6w, Goldhagena, kt6ry w 1996, a takZe 
w 1997 roku odwi8dzil Niemcy i wziql udzial w pam publicznych dysku
sjach, przyjmowano brawami, Podstawowa teza Goldhagena Jest nadzwy
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czaj prosta - ci, ktorzy gotowi byli brae udzial w masowych mordach, nie 
powodowali si« strachem lub cynizmem, nie byli nihilistami, zwyrodnialca
mi lub bezwolnymi wykonawcami, lecz mordowali z wlasnej woh, ba, CZ«sto 
nawet z ch«ci'l., skwapliwie i gorliwie, gdyz byli przekonani, ze czynill. wla
sciwie i slusznie, takZe w moralnym sensie. Ich przekonania i czyny wyra
staly z antysemityzmu, gl((boko zakorzenionego w niemieckiej kulturze. 
W tym vI)'padku to na pewno "swiadomose (a mianowicie pewien typ kul
tury) okrd lala byt", nie zas odwrotnie. Goldhagen uwaza, ze Wlosi czy 
DUllczycy postawieni przed takim samym zadaniem zachowaliby si« inaczej 
i ze sprawcy bynajmniej nie Sq "zwyklymi, norrnalnymi ludzmi", jak twierdzq 
"uniwersalisci", ktorzy sqdz'l., ze Holocaust mogl si« zdarzye wsz~dzie i ze 
"zwykli, normalni ludzie" Sq w pewnych okohcznosciach zdolni do takich 
czyn6w. Takq tez« wysuwa na przyklad Christopher R. Browning w ksiqzce 
Ordinary Men Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 
Poland (1992), kt6ry cz~sciowo opiera si« na tych samych materialach ar
chiwalnych, co polemizujqcy z nim Goldhagen. Browning w sugestywny 
i zarazem drobiazgowy spos6b przedstawia, jak "normalni ludzie", policjan
ci pochodzqcy glownie z Hamburga i Bremy, stali si~ masowymi morderca
mi - batalion rozstrzelal w sumie 38000 Zyd6w (w okolicach Siedlec, Bialej 
Podlaskiej i Lublina) oraz deportowal41200 do Treblinki. Pokazuje,jak prze
lamywane byly poczqtkowe opory, jakie byly indywidualne strategie "ra
dzenia sobie" z tq sytuacj'l., na przyklad strategia tego pochodzqcego z Bre
merhaven policjanta, ktory usprawiedliwial si« przed sqdem, ze staral si« 
rozstrzeliwae tylko dzieci, ktore - po zabiciu ich rodzicow - i tak nie mialy 
szans na prze±ycie. Postawy bY1Y rozne, w zaleznosci od charakteru i tem
peramentu Cnp. jeden z oficerow zaprosil swojq swiezo poslubionq mali:on
k((, aby mogb obserwowae akcj~ likwidowania getta w jednym z miasteczek 
i podziwiae jego autorytet i wladz((), ale do wyjqtkow nale±eli ci, ktorzy od
mowili swego udzialu w tego rodzaju akcjach. 

Obaj , Goldhagen i Browning odmienne znaczenie przypisujq czynniko
wi kulturowemu. Browning uwaza, ze niewiele on wyjasnia, gdyz w XX 
wieku zdarzylo si(( wiele masowych zbrodni w bardzo r6Znych kontekstach 
kulturowych. Goldhagen sqdzi, ze Niemcy c h c i eli bye egzekutorami zbrod
ni, podczas gdy Browning twierdzi, ze wi((kszose z nich tego nie chciala, ale 
w zaistnialych okolicznosciach u I e gl a bez wi«kszego oporu. Obaj jednak 
wskazujq na mozliwose odmowy uczestnictwa oraz na fakt, ze bardzo niewie
lu policjantow z tej mozliwosci skorzystalo, mimo ze nie jest znany ani jeden 
wypadck ukarania za odmow« udzialu w rozstrzeliwaniach. Obaj interesujq 
si(( "zwyklymi ludimi", pokazujqc wiele epizodow z "zycia codziennego" 
sprawcow zbrodni. Tymczasem inni oponenci Goldhagena - wsrod nich wy
bitny historyk Hans Mommsen, kt6ry stal si« glownym polemislq w czasie 
pobytu Goldhagena w Niemczech - skionni byli zwracae uwag« na struktu
ry, organizacje, mechanizmy. Krytykowali "tanie moralizatorstwo" Goldha
gena, odrzuca Ii jego kuJturowe wyjasnienie. 
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Wystawa na temat zbrodni Wehrmachtu wpisuje sit( w tt( debatt( . Jak 
bowiem powiedzial Reemtsma, przypadek Wehrmachtu, przez kt6ry przewi
m,lo sit( w sumie 18 milion6w ludzi, sprawia, ze nie mozna sit( emocjonalnie 
zdystansowac wobec zbrodni narodowego socjalizmu. Pokazuje on, ze gra
nica mit(dzy zbrodni q a "normalnoSciq" byla bardzo plynna, ze zbrodnie 
Wehrmachtu Sq "potencjalnie zbrodniami kazdego z nas, zbrodniami mt(za, 
ojca, brata, wujka, dziadka kazdego z nas" . 

Kontrowersja wok61 wystawy nie dotyczyla bynajmniej generalnej oce
ny Trzeciej Rzeszy. Republika Federalna jest bowiem, jak wiemy, zbudowa
na na odrzuceniu i pott'(pieniu Trzeciej Rzeszy, a nowa niemiecka tozsa
mosc narodowa definiuje sit'( takze przez uznanie odpowiedzialnosci za 
Holocaust. Co do tego w sferze publicznej istnieje calkowita jasnosc, jest 
to aksjomat nowej kultury politycznej Niemiec (aczkolwiek postawy ludno
sci zmienia!y sit( powoli - pod koniec lat czterdziestych 57% badanych 
w Niemczech Zachodnich zgadzalo sit'( z twierdzeniem, ze narodowy socja
lizm by! w gruncie rzeczy ideq dobrq, tylko zle zrealizowanq, trzydzieSci lat 
p6zniej tego zdania ciqgle bylo jeszcze 26%. W 1989 prawie dwie piqte 
Niemc6w uwaza!o, ze gdyby nie wojna i przesladowanie Zyd6w, Hitler byl
by jednym z najwit'(kszych niemieckich mt'(z6w stanu, a wit(cej niz dwie piq
te, ze narodowy socjalizm mia! i dobre, i z!e strony; wsr6d gorzej wyksztal
conych twierdzi!o tak nawet az 45%.) 

Chodzilo raczej 0 interpretacjt'(, 0 wint'( "wszystkich". Przeciwnicy wy
stawy zarzucali jej falszywe uog6lnienie, moralizatorstwo, granie na uczu
ciach, brak rzetelnej informacji historycznej, oczemienie zolnierzy Wehr
machtu w og6le, wreszcie przemycanie lewicowej ideologii pod pozorem 
poszukiwania prawdy. Natomiast Iiczni jej zwolennicy podkreslali , ze niwe
czy legendt'( "czystego Wehrmachtu", ze zmusza do osobistej retleksji. 

Sluchajqc przem6wien w Bremie i obserwujqc reakCJC:( publicznosci , nie 
moglem powstrzymac podziwu. Niemcy uczynili niezwykle duzo w rozra
chunku z wlasnq historiq, choc byl to i jest proces niezmiemie bolesny, co 
reakcje na wystawt'( raz jeszcze pokazaly. Mozna oczywiscie zastanawiac 
sit'( nad ukrytymi funkcjami powracajqcych fal zbiorowego rachunku sumie
nia, mozna krytykowac nadmiemq rytualizacjt'( wielu dzialan sluzqcych przy
pomnieniu i zbiorowej samoretleksji, mozna i trzeba dostrzegac przejawy 
instrumentalizowania ich dla cel6w politycznych, mozna wskazywac na 
nacisk mit'(dzynarodowy, kt6ry niejako nie pozoslawia Niemcom innego 
wyboru. Ale mimo to nie ulega wqtpliwosci, ze Niemcom nalezy sit( szacu
nek za spos6b, w jaki odnoszq sit'( do swej przeszloSci . 

Widac to wyraznie, gdy przyjrzymy sit'( innym przypadkom masowych 
zbrodni . Oczywiscie niemiecki przypadek jest szczeg6lny, bo zbrodnia po
pelniona na Zydach nie ma sobie r6wnej. Trudno jest wit(c por6wnywac 
z innymi - a czasami nawet wrt'(cz formuluje sit( moralny zakaz dokonywania 
wszelkich por6wnan, gdyz uwaza sit'(, iz prowadzi to do relatywizacji. Wok61 
tej wlasnie kwestii toczyl sit'( kiedys w Niemczech tzw. "spar historykaw". 
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Ale przeciei takZe inne narody i spoleczenstwa majet na swym - kolektyw
nym - sumieniu niemale zbrodnie. Nigdzie jednak nie prowadzono tak wni
kliwych, tak nieubbganych dyskusji na temat odpowiedzialnosci spole
czenstwa i poszczeg61nych jednostek. Widae to wyraznie, gdy idzie 0 dru
get forml( dwudziestowiecznego totalitaryzmu - 0 komunizm, szczeg61nie 
w jego fazie stalinowskiej. przeciei takie GULag nie bylby 1110iliwy bez 
mas owego udzialu spo!eczenstwa, bez wielu skwapliwych i chl(tnych po
mocnik6w. " Uwiklanych" bylo wen znacznie wil(cej ludzi i w znacznie dluz
szym okresie - od 1928 do 1953 roku. Liczba ofiar stalinizmu przekracza 
liczbl( ofiar narodowego socjalizl11u. TYl11czasem mogloby sil( zdawae, ze 
terror stalinowski obyl sil( bez pomocnik6w i wykonawc6w. Rozrachunek 
z oprawcami w latach 1953-56 ograniczyl sil( do okolo 100 os6b; od konca 
lat osiemdziesiettych znowu rehabilituje sil( ofiary, lecz kwestia oprawc6w 
nie jest dyskutowana (pisal 0 tym Markus Wehner wartykule Terror ohne 
Helfer. Warum es fiir den Slalinismtls keine Tiiterforschung gibt, zamiesz
czonYl11 we "Frcnkfurter Allgemeine Zeitung" z 29 maja 1996). 

o ile wiem, w Rosji nigdy nie toczyla sil( szeroka dyskusja na temat 
odpowiedzialnosci "szarego czlowieka", a jesli nawet byl to temat podej
mowany przez intelektualist6w, nie wplynl(lo to na swiadOl11ose spoleczen
stwa. Niedawno w telewizji niemieckiej pokazano wywiad z bylym komen
dantem obozu w Workucie, kt6ry opowiadajetc 0 swojej cil(zkiej pracy, sze
roko rozwodzil sil( nad swoim czystym sumieniem. Brzmialo (0 calkiem wia
rygodnie - rzeczywiscie zdawal sil( miee sumienie zupelnie czyste. Nie Set
dZl( tei, by byl inaczej postrzegany przez swoje otoczenie. Ciekawe, ie na
wet ci, kt6rzy patrzet na s(alinizm z zewnettrz, oraz ci, kt6rzy byli ofiarami 
zar6wno narodowego, jak i stalinowskiego socjalizmu, czyniet cZl(sto takie 
rozr6inienie, dyskutujetc 0 winie i odpowiedzialnosci zbiorowej. Jes li cho
dzi 0 Niemc6w, rzadko Il(kano sil( generalizacji, jesli chodzilo Zwietzek Ra
dziecki - pojl(cie zbiorowej odpowiedzialnosci najczl(sciej odrzucano, nie 
m6wietc jui 0 przypisywaniu jej jakiemus narodowemu podmiotowi. W tym 
wypadku "Iud" zdaje sil( bye rzeczywiscie czysty jak Iza, a zbrodnie zbyt 
"mil(dzynarodowe~ ' , by ktokolwiek czul sil( za nie odpowiedzialny. Zapewne 
moina podae wiele argument6w uzasadniajetcych taket r6inicl( nastawienia 
- na przyklad powolae sil( na fakt, ze ofiarami komunizmu byli takie Rosja
nie, ie trudno jest oddzielie sprawc6w od ofiar. Ale zapewne wynika ona 
takie z roznicy stosunku do ideologii uzasadniajetcych oba systemy. 

W Niemczech jest to problem, kt6ry pojawil sil( na nowo po roku 1989 
jako problem praktyczno-polityczny. Niemcy Set krajem, kt6ry przeiyl obie 
dyktatllry, narodowosocjalistycznet i komunistyczet (i to w innym sensie nil: 
np . Polska). Ta druga przyszla co prawda z zewnettrz i byla stosunkowo 
lagodna, ale takie zmilazla wielu gorliwych pomocnik6w i nie obyla sil( bez 
ofiar. Obie byly zakorzenione w kulturze niemieckiej - bo przeciei takie 
marksizm z niej wyrastal. Teraz "przezwycil(ienie przeszlosci", tym razem 
komunistycznej, zn6w stalo sil( zadaniem politycznym, spolecznym i inte
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lektualnym. Niemcy juz po raz drugi zmagajll. sil( z przeszlosciib starajll.c si« 
tym razcm wykonac to jeszcze lepiej. Niedawno Christian Mayer w intere
sujll.cym artykule na temat funkcji przypomnienia i zapomnienia porownal 
sposob "przezwyci«zania przeszlosci" w przypadku obu systemow, kryty
kujll.c surowosc w traktowaniu dziedzictwa NRD i optujll.C za amnestiq i za
pOlllnienicl11. Jak dotll.d jest to jednak glos odosobniony. 

Musz« przyznac, zc mimo tej ogolnej oceny sposobu, w jaki Niemcy 
"przezwyci«) r,H swojll. przeszlosc", po obejrzeniu samej wystav.'Y ogaml(ly 
mnie pewne wll.tpliwosci. Pojawily si« pewnie dlatego, i.e jej glowne pr£.~
slanie bylo dla mnie - jako Polaka - rzeczll. oczywistll.. 0 tym, i.e Wehnnacht 
nie byl niewinnq i rycerskll. armiib wiemy nie tylko z 0powladan rodzinnych, 
ale jest to od dawna udokumentowane przez polskich historykow. U nas 
raczeJ musimy przypominac, i.e nie nalezy pochopnie uogolniac. Nie wqtpi
!em tez ani chwil«w potrzebl( teJ wystawy. Sqdz« nawel, ze trzeba by H bylo 
zaprosic do Polski, szczegolnie na Slll.sk. Ze zrozumialych wzgl«dow zwie
dzalem tez z wil(kszym dystansem niz inni (jakkolwiek wyslawiane zdJ«cia 
nic pozwal ajq pozostac oboj«tnym) - w przeciwienstwie do pozostalych 
zwiedzaj'lcych nie obawialem si\( uJrzec wsrod sprawcow twarzy swoich 
krewnych. Mowiqc ni eco zlosliwie, nie mia!em i.adnej szansy na pokut« 
i poczucie si« lepszym czlowiekiem tak tanim koszlem . 

MOJe wqtpliwosci nie dotyczyly wcale tego, co ta wystawa pokazuje, 
lecz czego nie pokazuje, ba, w ogoJe nie wspomina, a takZe tego, co przez to 
miJczenie moze sugerowac osobom malo obeznanym w historii. Oczywiscie 
rozumiem, ze ll1usiala ograniczyc si« do pewnego wycinka czasowego, i.e 
nie mogla udokumentowac wszystkiego i dJatego koncentruJe si\( tylko na 
trzech istotnych epizodach - pokazuje mianowicie drog\( 6 amlii przez Ukra
inl( w kierunku Stalingradu, akcJe Wehrmachtu na Bialorusi oraz walk\( z par
tyzantami scrbskimi (noLa bene szkoda, ze nie zaproszono na uroczyslOSC 
otwarcia kogos z Serbii lub 8ialorusi), ale czy rzeczywiscie - choc kampania 
194 1 byla wYHtkowa - nie nalezaloby wspolllnicc choc jednym zdaniem, i.e 
takze przed 1941 rokiem Wehmlacht nie byl zwyklq armill.? Wszak (jak poda
Je np. Szylllon Datner) w cill.gu pierwszych 55 dni, kiedy na zaj«tych obsza
rach wladz\( pe1nila administracJa wojskowa, w 714 egzekucjach zamordo
wano ponad 16 tysi\(cy osob. 

Ale to sprawa uboczna, wi«cej do lllyslenia dala mi inna. Otoi. wystawa 
pokazuje i opisuJe zbrodnie Wehrmachtu w Radzieckich Republikach 8ia
lorusi i Ukrainy, nie wspominajll.c ani slowem, i.e w znacznej mierze chodzi 
o terytoria Polski zaj\(te przez Zwill.zek Rad ziecki na mocy paktu Hitler-Sta
Iin,o ktorym rowniei brak wzmianki. Miejsca zbrodni to polskie miasta i wsie, 
oflary to taki.e Polacy oraz Zydzi - polscy obywatele i Polacy i.ydowskiego 
pochodzenia - 8ialorusini i Ukraincy - obywatele polscy (taki.e wedlug 
obowiqZllJijCCgO wowczas prawa mi\(dzynarodowego). Tymczasem choc 
gdzieniegdzie zdarzajq si« zdJ«cia z Polski - na przyklad z getta warszaw
skiego - to nie tylko Nidwiez czy Nowogrodek przedstawione Sll. z calko
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wit'! oczywistosci,!jako miasta radzieckie, ale takze Bialystok, Podlasie itp., 
a wi"c miejsca, kt6re dzisiaj Jeszcze znajduj,! si" w granicach Polski. Czyzby 
organizatorzy uznawali umow" obu dyktatorow? 

Zapewne byloby zbyt duzym wymaganiem, by choc jednym slowem 
odniesiono si" do polityki okupacyjnej Zwiqzku Radzieckiego na tych tery
toriach, mimo ze - jak twierdzi Allan Bullock w swej ksi,!zce Hitler and 
Stalin. Parallel lives (1991) - polityka ta pokazuje jasno praktyczn'! kon
wergencj" obu rezimow, kt6re znajdowaly si" rzekomo w nieprzezwyci"zal
nym konflikcie ideologicznym. Jak stwierdza wybitny historyk, w latach 
1939-41 , w ci'tgu 21 miesi"cy, kiedy Polska byla podzielona na sowieckq 
i niemieck,! stref" okupacyjn'l.., zgin«lo okafo 1/3 wszystkich ofiar-obywatc
Ii polskich. Wiemy, ze w wyniku deportaeji w strefie radzieekiej z okolo 1,5 
min Polakow zgin,,!a polowa, w tym rowniez - jak podaje Norman Davies 
okolo 100000 polskieh Zydow, z wielkim rabinem Warszawy na czelc . 

Mozna oezywiseie rzee, ze nie tego ta wystawa dotyczy i ze wrazenia, 
Jakie odnosz", wynikaj,! z mojego ehronieznego poionoeentryzlllu, kt6ry 
usiluj" wprawdzie powseiqgac, leez zapewne nie zawsze mi si" to udaje. A Ie 
s,!dz", ze sprawa nie jest przypadkowa, ze przyklad ten pokazujc, iz z nie
mieekiej perspektywy widzenia historii systematyeznie wypadaJ,! pewne 
fakty, tak istotne dla nas. A wypadaj'l.., bo zaeiemniaj,! Jasny obraz, psujq 
klarowny moral historii. Moglem si" 0 tym wielokrotnie przekonac w trakcie 
rozm6w, w tym takze rozmow z wybitnymi historykami niemieckimi , oraz 
w trakeie rozlieznyeh lektur. Nie ebodzi tylko 0 ignoranej", choc jest ona 
rozlegla, leez przede wszystkim 0 trwalosc pewnych schema tow. N iedawno 
znany historyk Immanuel Geiss, moj kolega z Bremy, opowiadal w swym 
wykladzie, jak dlugo na niemieekieh uniwersytetach nie wypadalo mowic 
o Katyniu, gdyz moglo to uehodzic za usprawiedliwianie narodowego so
ejalizmu (w stylu Emsta Nolte) i uleganie jego propagandzie. Mam wraze
nie,jakby takze organizatorzy wystawy s,!dzili, iz umniejszy si" wag" zb rod
ni Wehnnachtu, wspominaj,!c, ze Hitler napadl na swego sojusznika, ktory 
na zaj"tych terytoriach uprawial rownieZ zbrodnicz,! polityk" 

Nie chodzi oczywiscie 0 podkreslanie "martyrologii narodu polskiego" 
ani tym bardziej licytowanie si" liczb,! ofiar. Chodzi 0 to, ze godny podziwu 
moralny rozrachunek Niemcow z samymi sobq w rzeczywistoki sprawial, 
ze pewne fakty, niezmiemie waine dla Polak6w, umykaly z pola widzenia. 

Ta luka w pami"ci dotyczy zreszt'! nie tylko owego okresu harrnonijnej 
wsp61pracy zc Zwiqzkiem Radzieckim w t"pieniu polskosci, lecz nawet dzia
tan samych Niemcow w czasie okupacji w Polsce. Jest rzeczq charaktery
styczn'l.., ze prawie nikt w Niemczech - nawet profesorowie uniwersytetu, 
I,!cznie z prezydentem Herzogiem - nie slyszal 0 powstaniu warszawskim. 

Mysl", ze nie jest to bez znaczenia dla naszego s,!siedztwa. W Polsce 
wiele si" dzisiaj robi, aby zmienic obraz historii stosunk6w polsko-niemiec
kich, aby dostrzec tei polskie winy. Trzeba jasno j otwarcie mowic 0 prze
st"pstwach i zbrodniach popelnianych na wyp"dzanej ludnosci niemiec
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kiej. Mamy w tej mierze ogromne zalegloSci. Ale ni e znaczy to, ze po stronie 
niemieckiej wszystko juz zostalo powiedziane i ze to, co zostalo powiedzia
ne, stalo si~ cz((sci1l. kolektywnej swiadomoSci. Wystarczy wzi1l.c pierwszy 
z brzegu szkolny podr((cznik do historii, aby si(( 0 tym przekonac. 

W niemieck1l. kolektywn1l. swiadomosc, w kultur(( polityczn1l. tego kraJu 
jest wpisane poczucie winy wobec Zyd6w. Dl atego tez - w przeciwienstwie 
do tego, co dzieje si~ w Polsce - antysemickie wypowiedzi nie s1l. tolerowa
ne w sferze publicznej. Mysl((, ze mozemy si(( w tym wzgl((dzie duzo od 
Niemc6w nauczyc. (Co oczywiscie nie znaczy, ze w Niemczech nie ma anty
semityzmu. Dane socjolo'giczne pokazuj1l. nawet, ze nie jest 0 wiele nizszy 
niz w Polsce.) Mozemy si(( tez od nich nauczyc, jak odwaznie podejmowac 
rozrachunki z przeszlosci1l.. lednak antypolonizm nie tylko w Niemczech nie 
zanikn1l.l, ale wyraznie si~ nasi la, pomimo bardzo dobrych stosunk6w mi((
dzypanstwowych . Badania socjologiczne pokazuj1l., ze jest on znacznie 
wyzszy niz niemiecki antysemityzm, a takZe niz antysemityzm w Polsce. Co 
wi((cej, nikogo zdaje si~ on nie razic. Pod am tylko jeden przyklad: nie tak 
dawno niemieck1l. opini(( publiczn1l. oburzyl fakt, ze znany aktor w czasie 
SWegO pobytu w USA obrazil po pijanemu czamegO portiera uzywaj1l.c rasi
stowskich wyrazen. Jeden z program6w telewizyjnych natychmiast zcrwal 
z nim kontrakt. Przypadkiel11 tego samego dnia ogl1l.dalem w telcwizj pro
gram rozrywkowy, w trakcie kt6rego pewien wykonawca (nie byl to bynaj
l11niej znany juz z tego rodzaju wyskok6w Harald Schmidt) pozwolil sobie 
na antypolski dowcip. Publicznosc przyj((la to z duzym zadowolenicm, choc 
przy braku poczuciu humoru mozna by uznac ten zart za pochwal~ zbioro
wego mordu. OczywiScie nie bylo pot em zadnej reakcji w prasie czy gdzie
kolwiek indziej. Gdyby dowcip dotyczyl Murzyn6w, wywolalby oburzenie, 
gdyby odnosil si(( do Zyd6w, satyryk musialby zmienic zaw6d. 

Nie jest to antypolonizm bez Polak6w. Niekt6rzy nasi rodacy walnie 
przyczynili si(( do wzmocnienia dawnych negatywnych stereotyp6w. Mar
twi mnie jednak atmosfera spotecznego przyzwolenia, jaka mu w Niemczech 
towarzyszy. Mysl((, ze wynika ona po cz((sci z tego, ze twardy rozrachunek 
Niemc6w z wlasn1l. przeszlosci1l. niestety nie obW Polak6w - przynajmniej 
nie w takim zakresie, w jakim nalezaloby sobie zyczyc. 

Omawiana tu wystawa tez si(( do tego nie przyczynia. Powiedzialbym 
mimo calej moralnej wrazliwosci organizator6w wr((cz udarel11nia taki rozra
chunek. Argument, ie jej moraine i historyczne przeslanie dotyczy czegos 
innego, niezupelnie mnie zadowaJa, gdyz trudno przyj1l.c, by moralny rozra
chunek m u s i a! opierac si(( na obrazie przeszlosci , kt6ry w swej jedno
stronnosci jest az nadto w1l.tpliwy i kt6ry sam po roku 1989 wydaje si(( 
nalezec juz do przeszlosci, odchodz1l.c do historii wraz ze swiatopogl1l.dem 
generacji '68. 

ZOZISLAW KRASNOD~BSKI, ur. 1953, socjolog i filozof, profdr hab., wydal m.in .: 
Rozwnienie /udzkiego zachowania (1986), Upadek idei POS(~pU (1991). 
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MIRA 


Malgorzata Kitowska-Lysiak 

Mira Zelechower-Aleksiun jest malark'l. i dobrym duchem sprawczym 
wielu przedsi~wzi~c. Czasem zreszt'l. swojq prac~ artystycznq usuwa nieco 
w cien, bywa wi~c, ze niekt6rym osobom jest znana gl6wnie w tej drugiej 
roli. Przyczynila sit'( do tego szczeg6lnie jej wielka aktywnosc w okresie 
stanu wojennego, kiedy inicjowala i wsp610rganizowala (z ogromnym nie
raz rozmachem) wrodawskie wystawy oraz spotkania tw6rc6w i krytyk6w, 
jak chociaiby Biennale Mlodych Droga i Prawda. Bez Miry trudno byloby 
je sobie wyobrazic, choc oczywiscie wspomagalo jq liczne grono r6wnie 
autentycznych zapalenc6w. Dzit'(ki nim wszystkim Wrodaw stal sii( jednym 
z najwainiejszych centr6w niezaleinego ruchu kulturalnego. Tym samym 
po raz pierwszy od lat 70. mocno zaistnial na mapie og61nopolskiego zycia 
artystycznego. 

Dzisiaj iyjemy w innej epoce; cz~sto bagatelizuj'lc i wagi( tamtych do
konan, i potrzebi( formulowania pytan podobnych do tamtych . Ale dla Miry 
tamten czas - rozpalonych emocj i, spontanicznych dzialan - trwa nada!. 
Naleiy ona do tych - niezbyt jui wielu - os6b, kt6re wci'li uwaiaj<L ie 
warto robic gl6wnie to, co zasadnicze, a nie to, co bagatelne. Kieruje sii( 
potrzeb 'l duszy, a nie rynku. Slowa te brzmi'l moie nieco patetycznie, ale 
czy obecnie posqdzenia 0 g6rnolotnosc nie ryzykuje kaidy, kto swiadomie 
przekracza dziennikarsk'l. normi( jt'(zykow<L kt6ra stala sii( nowomow'l na
szych dni? 

Mira jest postaci'l troch~ nie z tego swiata. Otwarta i ciep!a, bezintere
sowna i serdeczna, a zarazem troskliwa i zapobiegliwa. Ruchliwa, wi(druj'l.
ca po swiecie, potrafi jednoczeSnie zadomowic sii( natychmiast w jakims 
cichym zakamarku, do kt6rego los jq zawiedzie. Ma nadzwyczajn'l zdolnosc 
przyci~ania ludzi i wyj'ltkowy talent do stykania ich ze sobet. M6wi 0 so
bie jednak, ie jest tylko medium - uiycza siebie natchnieniu, ogromnej sile, 
kt6ra ni'l powoduje. Dzii(ki niej doszl0 ostatnio do niezwyklego spotkania 
ludzi rMnych religii w Osrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach pod 
Lublinem. Nazywalo sit'( ono Smak Szabatu , a poprzedzalo ostatni wrze 
sniowy weekend (byl to zarazem ostatni szabat starego roku wedle zydow
skiego kalendarza). Odbyl0 sii( tez niemalie w przeddzien jubileuszu 20
lecia istnienia teatru zalozonego przez Wlodzimierza Staniewskiego. Mira 
od wielu lat jest zaprzyjazniona z gardzienick'l gruP<L wielokrotnie z niet 
wsp6lpracowala. Wlodzimierz Staniewski zas by! przed dwoma laty w gro
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nie uczestnikow - rowniez zainicjowanej przez Mirf( - wrodawskiej dysku
sji pod tytulem Wklad Zyd6w HI dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej. 
Obojgu sprawy wspolnego, wielokulturowego dziedzictwa Sq bliskie, totez 
tym razem Staniewski podjqI chr;tnie pomysl Miry, aby szabatowe spotka
nie zwiqzae z magi q gardzienickich klimatow. Jego charakter opiszq bye moze 
szczegolowo pilniejsi ode mnie kronikarze zycia religijnego w Polsce. Tutaj 
powiem tylko , ze jego sens tkwil w potrzebie autentycznego poznania i zro
zumienia istoty dialogu Zydow i chrzeScijan. Znaczenie szabatowego rytu
am objasnial z pelnym zrozumieniem dla naiwnych nieraz, ale szczerych 
pytan rabin Michael Schudrich, dzialajqcy od wielu lat na rzecz odrodzenia 
zydowskiej tradycji w ramach Fundacji Lauderowskiej . Swietnie wywiqzal 
sir; z roli posrednika (byt kims znacznie wir;cej niz Humaczem) mi«dzy nim 
a sluchaczami Konstanty Gebert. Mira, bez ktorej wspolna nasza obecnose 
w Gardzienicach nie bylaby mozliwa , pelnila caly czas rolr; duchowej pa
lronki przedsir;wzir;cia, czyniqc to jednak w sposob niezwykle dyskretny. 
Na koniec zaprosila wszystkich na wyslawr; swoich prac malarskich zawie
szonych w wiejskiej zrf(bowej chaiupie, stojqcej tuz obok gardzienickiej ofi
cyny, w ktorej mieSci sir; siedziba teatru . Mira rna bowiem jeszcze jeden 
talent: wyjqtkowq czulose dla magicznych miejsc, potrafi je z wielk'l natura 1
nosci q i prostotq oswajae. Potrafi tez swoje obrazy zawiesie na scianie zgrzeb
nej chalupy w taki sposob, ze nabiera ona mniej oczywistego i mniej rzeczy
wistego wymiaru, zas wewnf(trzna przestrzen dziel malarskich przenika sir; 
z przestrzeni q domu, ktora wczeSniej zostala nasycona obecnosci'l jego 
dotychczasowych mieszkancow. To przestrzen jak najbardziej "osobowa" 
(w przeciwienstwie do galeryjnej) i malarstwo Miry swietnie sir; w niej od
nalazlo. 

Co to za malarstwo? Przede wszystkim na wskros osobiste . Mozna je 
tei nazwae "malarstwem czystych intencji". Zarowno pod wzgl«dem "for
my wewnr;trznej", jak i "zewnr;trznej", zarowno pod wzglf(dem tego, 0 czym 
opowiada, jak tez z uwagi na sposob, w jaki to czyni. Mira sif(ga do korzeni, 
do tradycji , do przekazu religijnego, odwoluje sir; do Pisma - czasami nawet 
cytuje jego fragmenty w obrazach, czyni'lC zen tym samym znak plastycz
ny. Posluguje sir; symbolikfl. judeochrzeScijansk~ nie podwazajqc wszakie 
tradycyjnych znaczen, ale poszukujqc mozliwosci ich otwarcia na nowe 
sensy. Pokazuje, jak "rzeczywistose mityczno-religijna, zakorzeniona gl~
boko w podswiadomosci , wspoIistnieje z naszym lu i teraz" - pisala Kry
styna lHakowicz. Jej kompozycje ukazujq CZf(sto sceny z zycia codzienne
go, wplecione w religijne Uniwersum i przez to niejako uswit;cone. Obrazy 
przedstawiajfl.przede wszystkim widziany z wysoka rozlegly krajobraz, w kto
rym pojawiajq sir; biblijne symbole, kabalistyczne znaki oraz elementy zy
dowskiego obyczaju: drabina , slup ognia, ale lakze Gora Synaj, Sciana Pla
czu, macewy na zrujnowanym kirkucie, Zydzi na malomiasteczkowym jar
marku itp. Wszystkie te elementy unaoczniajq wizjr; swiata oglqdanego z po
nadludzkiej perspektywy. Mira obrazuje jakby okruchy, slady przeszlosci 
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i terazniejszosci, ukryte w rozmaitych niszach, w'lwozach, skalnych rozpa
dlinach, ktorc dopiero widziane z gory ukladaj,! silt w czytelne sekwencje. 
Ta perspektywa i ten rodzaj wielopoziomowej narracji Uakby rodem ze sztu
ki Breughla Starszego) podkreSlaj'! zarazem przekonanie autorki 0 scislych 
zwi'lzkach miltdzy tradycj,! zydowsk,! i chrzescijansk,!. Sens ich wzajemne
go przenikania silt oddaje takze sposob malowania obrazow: drobnymi, 
jakby pulsuj'lcymi migotliwie uderzeniami p!;(dzla. Tonacja barwna tych mi
stycznych peJzazy jest w przewazaj'lcej mierze rozjasniona, roziskrzona, a na
stroj - peten dobrej wiary w urzeczywistnienie wizji. 

Mira jednak maluje w ten sposob od kilku zaledwie lat. Warto wi!;(c 
przypomniee, co robila przedtem. Pocz'ltkowo zajmowala silt malarstwem 
monumentalnym (otrzymala dyplom w tym wlasnie zakresie). W latach 70. 
uprawiala tworczose przez jednych zaliczan'l do nowej figuracji, przez dru
gich nazywan'l realizmem magicznym. Na jej plotnach pojawialy s it( wyrazi
scie przedstawiane postacie i przedmioty, zwykle w prowokacyjnie, jakby 
sWTealistycznie zaaranzowanych wnlttrzach 0 niecodziennym klimacie. Bru
talnie, swiadomie niezrltcznie malowane obrazy, "nieoslonil'(te zadn'! kon
wencj'l", przez dlugi czas ukazywaly swiat brzydkich kobiet i mltzczyzn, bez 
zadnych - takZe barwnych - upil(kszen . Cierpki koloryt podkreslal, iz jest to 
rzeczywistose nie retuszowana . Przez tit ostentacyjn'l pospolitose form prze
zieral Jednak liryzm przedstawianych sytuacji. W tandetnym swiecie Mira 
dostrzegata tE(sknotlt, czulose, namil'(tnose, milose: tu widae bylo parlt zako
chanych , gdzie indziej samotn,! kobietf( w oknie. Wiele kompozycji akcen
towal0 poczucie przemijania czasu (Sqczy si~, przenika, przecieka, 1980); 
niektore wprowadzaly elementy autorskiej mitologii (Get mi~dzy Czarnym 
i Bialym, 1981) . 

Lata 70. byly dla Miry okresem bardzo istotnym takze duchowo. Bl'(d,!c 
z pochodzenia Zydowk'l., zaczl'(la wowczas zblizae sif( do chrzescijanstwa, 
po czym w 1982 roku przyjlt1a chrzest, a rok p6Zniej - w dwudziest'! roczni
Cl'( slubu z Janem Jaromirem Aleksiunem - przyst'\Pila do slubu koscielne
go. Stan wojenny wyzwolil jej ogromn'l., wspomnianct jui, pasjf( spoleczni
kowsk'l. Rownoczesnie byly to lata powrotu do zrode1. Mira bowiem udala 
sit( wowczas w podroz swojego zycia - do Izraela. Odwiedzila miejsca zwi,!
zane z zyciem Chrystusa. Byla to wltdrowka w czasie i przestrzeni, ale przede 
wszystkim w glctb siebie - pielgrzymka, ktora przyniosla odrodzenie mif(dzy 
innymi jeJ sztuce. Prace powstak pod wplywem owej podr6Zy "od Ziemi 
Swif(tej do Ziemi Obiecanej" znacznie razni,! silt od wczeSnieJszych. Glow
ny bohater kompozycjl z lat 70. - czlowiek bt(d,!cy przedtem zawsze w cen
trum zainteresowan autorki - teraz widziany jest w szerszej, odleglejszej 
perspektywie: juz nie egzystencjalnej, lecz metafizycznej. Postae ludzka 
maieJe, stajc sil'( tylko drobn'! cZf(Sci,! znacznie wiltkszej calosci. TakZe in ten
sywnose emocjonalna ostatnich prac Miry interesuj,!co odr6Znia je od 
wczeSmejszych dokonan. Na tl'( cechf( warto zwrocie uwaglt tym bardziej, iz 
zarliwosc tego rZltdu jest w dzisiejszej sztuce zjawiskiem rzadkim. 
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Warstwy swiata, Cwiczenia duszy i Dziedzictwo to tytuly trzech cykIi, 
w kt6rych autorka opowiada 0 swoim doswiadczeniu w«drowca sladami 
kultur. Marek Rostworowski napisal przed laty w katalogu wystawy ostat
niego z nich, ze nalez<\.ce don obrazy S<\. owocem "osobistego objawienia, 
kt6re nie wzi«lo si« ani z wychowania, ani z przynaleznosci do jakiejs wsp61
noty, ani z przyj«cia okreslonej doktryny teologicznej, ale z intuicji wla
snych korzeni". Z otwartosci<\. i ufnosci<\. Mira dzieli si« swoimi odkryciami 
z innymi. T« szezerosc warto doceniC. 

MALGORZATA KlTOWSKA-LYSIAK, ur. 1953, historyk sztuki, dr, adiunkt w Katc
drze Historii Sztuki Nowoczcsncj KUL. Wydala : Paralele i kOllll'aSty (1990) , Bruno 
Schulz /892-/942 (rcd., 1992), Publikowala w "Biulctynic Hislorii Sztuki", "Akccn
cic", "Krcsach", "Nowych Ksillzkach". "Tygodniku Powszcchnym", "Wi~zi", "Zna
ku". 

TRZECH 


Piotr Kosiewski 

Jerzy Nowosielski, Mikolaj Smoczynski, Leon Tarasewicz, 
wystawa prac w Centrum Sztuki Wspolczesnej 
Zamek Ujazdowski, 4 kwietnia - 31 maja 1997 

Jerzy Nowosielski, Mikolaj Smoczynski, Leon Tarasewicz to trzej tw6r
cy, reprezentuj<\.cy r6zne pokolenia, kt6rych prace znalazly si« na wystawie 
w Centrum Sztuki Wsp6kzesnej . Od razu nasuwa si« pytanie: dlaczego? 
Dlaczego wlasnie ich sztuk« pokazano we wsp6lnej przestrzeni ekspozy
cyjnej? Co I<\.czy ich tw6rczosc? Czy wystarczy 0 nich powiedziec: "mala
rze" - co, przynajmniej na pierwszy rzut oka, juz wydaje sit( problel11atycz
ne? Powodem nie s<\. podobienstwa formalne ani bliskosc podejmowanej 
tematyki, ani przynaleznosc do jednego srodowiska artystycznego. 

Co zatem? Organizatorzy za motyw I<\.cz<\.cy uznali prawoslawie - wy
znanie, w kt6rego kr«gu artysci si« wychowali. I, co za tym idzie, element 
odr«bnosci, zwi<\.zku z inn<\. sfer<\. kulturow<l., I<\.cz<\.cy sit( czt(sto - zwlaszcza 
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w tej cz((sci Europy - z deklarowanq przynaleinosciq do danej nacji. Pra
wosfawie sta!o si(( swego rodzaju kluczem do interpretacji dziet tych arty
stow. lednak z wyjqtkiem Tarasewicza pozostali tworcy unikajq deklaracji 
narodowych. Czy zresztq w czasach skrajnej uniwersalizacj i j((zyka arty
stycznego cechq wyroiniajqcq artyst(( moze bye przynaleznose narodowa? 
Czy wystarczajqcym kluczem do odczylania dzie! m!odszych lworcow dzia!a
jqcych w Polsce - Anny Mycy, Miros!awa Maszlanki czy Ireneusza Kojly 
moze bye ich deklarowana bia!oruskose iub ukraiIiskose? Bardzo wqtpliwe. 

Pytajqc 0 wyznanie czy 0 poczucie wspolnoty narodowej, mozemy z !a
twosci q przekroczye granic(( dowolnosci, za ktorq rozposci era si(( obszar 
indywidualnych odczue, trudno uchwytnych doznan, a tabe fobii, uprze
dzen. Kurator omawianej wystawy - Milada SJizinska - dostrzegajqc to 
niebezpieczenstwo, zauwazy!a: "Iata dziewi((edziesiqte to lata rozpadu. Roz
padl si(( mit jednosci politycznej, kulturowej, etnicznej, a nawet religijnej. 
I choe w jego miejsce pojawi!y sift agresja, nietolerancja i ksenofobia, to 
bye moze niepotrzebne sta!y si((jui zbiorowe deklaracje manifestujqce wspol
not(( narodu i religii." Z drugiej strony, czy uznajqc za trafne to wfasnie 
rozpoznanie obecnej sytuacji - w imi(( szacunku dla indywidualnych wy
borow (bqdz tez w imi(( wiary w przesqdy wyznawcow "postmodernizmu") 
- mamy rezygnowae z prawa do wyszukiwania powinowactw, wspolnoty 
losu, poczucia zwiqzku z formacjq kulturowq, ktorej uznanie jest wlasnie auto
nomiczn<t decyzj'l. kazdego z tworcow? Czy wi((c pozostaje nam, jak chce 
Milada Slizinska, ktora wycofa!a si(( z pierwotnej koncepcji wystawy - czyli 
z proby ukazania pewnej wspolnoty doswiadczen (0 czym moglismy si(( do
wiedziee z katalogu wystawy) - tylko ogl'l.danie "trzech indywidualnosci"? 

Sarno zestawienie arty stow jest znacz'l.ce. Co wi((cej, wybor kuratora 
wystawy naleia! do mlodszych tworcow. 1m r6wniei pozostawiono decyzj(( 
w sprawie doboru prac Jerzego Nowosielskiego. Ekspozycj(( otwierajq i za
mykaj'l. prace krakowskiego artysty. To Uumaczy zaskakujqcy wyb6r dziel. 
Dominujq dziela s!awne, jak Villa dei Misteri, monumentalna praca, nawiq
zujqca swym tytu!em do glosnej rezydencji pod Pompej'l. 0 dotqd nie zna
nym, tajemniczym przeznaczeniu. Obok zas G6ra prorok6w, Dziewczyna 
w kostiumie sportowyrn, M~iczyzna w g6rach i nowsze, sprzed paru lat, 
jak Kobiety na plaiy. Ale Sq tei prace abstrakcyjne z Kompozycjq bl~kitnq 
- abstrakcjq na czele. To dziela dobrane przez Leona Tarasewicza. Miko!aj 
Smoczynski wybra! tylko jedn'l. prac((, nie znanq dotqd szerzeJ, Beatrix Cen
ci, wraz z poprzedzajqcymi powstanie obrazu rysunkowymi szkicami. 

Nowosielski mistrzem. To wydaje si(( oczywiste. Organizatorzy wysta
wy umieScili w towarzyszqcej jej ulotce informacj((: "klasyk polskiego ma
larstwa - lerzy Nowosielski". Co to w istocie znaczy? Uznanie autorytetu, 
szacunek, podziw? Z pewnosciq, ale to stwierdzenie niesie tei: ze sobq nie
bezpieczenstwo zamkni((cia arty sty w ramach stereotypu, naklania, by spo
dziewae si(( po nim tylko s!usznych prac i slusznych wypowiedzi - takich, 
kt6re by nie burzy!y wykreowanego przez jego "duchowych spadkobier
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cow" i przez nich przede wszystkim akceptowanego obrazu tworcy i jego 
dzie1a. Ew(( Klekot, kt6ra pisala 0 tej wystawie na lamach "Art and Busi
ness" (611997), oburzyto to "ukanonicznienie" Nowosielskiego: Trudno 
odmowic jej obawom pewnej zasadnosci, pamit(tajqc 0 post((pujqcej dewa
luacji naszych dotychczasowych autorytetow, 0 osmieszaniu (albo samo
osmieszaniu) ich , 0 dokonujqcych sit( wciqz zmianach hierarchii i kryteriow 
oceny. Ale z drugiej strony, ten strach przed uznaniem "autoryletu" jest 
podszyty bardzo dzisiejszym (niektorzy powiedzieliby: "postmodemistycz
nym") It(ki em przed jakqkolwiek ustalonq hierarchiq, niecht(ciq do kanonow 
i nieufnosci'l. do wartosciowania w ogole oraz uznimiem wszelkich propo
zycji, na czele z artystycznymi, za rownoprawne i rownie interesujqce. A takie 
It(kiem przed zmierzeniem sit( z tym, co uznane i powszechnie akceptowane. 

Prace dwoch pozostalych artystow - Smoczynskiego i Tarasewicza 
mieszczq sit( w tej swoistej ramie, oflankowane pracami Mistrza . Tarasewicz, 
obok przedstawienia swoich obrazow, zapelnil jednq z sal dwudziestoma pit(
cioma kolumnami we fioletowo-zoHe pasy. Ustawione w regularne rzt(dy, za
j((ly one niemal calq przestrzen pomieszczenia, pozostawiajqc niewiele miej
sca dla zwiedzajqcych. Czyzby reminiscencja architektury bazyliki? 

Smoczynski pokaza! blejtramy obciqgnit(te starymi, zgrzybialymi kawa
lami plotna. Ale nie one przede wszystkim budzq zdumienie swoJ'l. obecno
sciq na wystawie. W jednej z sal artysta zakresli! na scianie wielkie ko!o, a 
z jego wn((trza usunql wierzchniq warstwt( tynku. Pozostala chropowata, 
perna nierownosci, kolista powierzchnia. Czyzby sugestia "zdzierania za
sion", by dotrzec az do "esencji" rzeczy? Swego rodzaju dopelnieniem tej 
prowokacji stal sit( umieszczony obok Pasai: w duzq przestrzen tworczq 
wbudowal drugie pomieszczenie - podluznq salt(, szarq, mrocznq, obudo
wanq z zewnqtrz. Czy to miejsce przeznaczone do spacerow, czy "pieczara", 
pierwotna cela eremity, czy tez jeszcze inne "przejscie" - to znane z Psal
mow jako "ciemna dolina"? 

Czy to jest jeszcze malarstwo? Pytanie wydaje sit( retoryczne. Ale w ja
kiej konwencji umiescic prace Smoczynskiego? Znow nasuwa sit( pytanie: 
co lqczy tych trzech artystow? Moze poczucie wspolnoty myslenia, rozu
mienia sztuki, postawy wobec rzeczywistosci? Prace Smoczynskiego de
monstracyjnie prowokujq, przelamujq tradycyjne schematy malarstwa. 
A rownoczeSnie jakos wpisujq si(( w owe "ramy" - wyznaczone pracami 
Nowosielskiego. Tylko ze juz nie wystarczajq mu pt(dzel, plotno, farby. Nie 
zapominajmy 0 tynku, scianie ... To przeciez tradycyjne "podloza" , spycha
ne na margines, sluzebne wobec malarstwa - by przywolac tworczosc No
wosielskiego, jego polichromie w kOSciolach katolickich, cerkwiach. Trak
tujqC te dzie1a pko punkt odniesienia, mozna by sit( domyslac, ze wyekspo
nowanie przez Smoczynskiego "materii sciany" ma wlasnie zaznaczac ich 
"nieobecnosc" na warszawskiej wystawie, a zarazem waznosc w dorobku 
artysty. Czyzby znow gra kolejnej reminiscencji? 
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Ale Smoczynskiemu nie wystarcza zaanektowanie sciany jako arty
stycznie aktywnego tworzywa (a nie tylko tradycyjnego "podloia"). Pasai 
to przeciei wykreowanie odmiennej przestrzeni, "zawladni((cie" t'l przestrze
ni'l przez artyst(( . Podobnie czyni Tarasewicz. Nie wystarczaj'l mu zastane 
powierzchnie (por. ekspozycja w lubelskiej Galerii Bialej w 1993 roku). Kreu
je wi((c najpierw sztuczne konstrukcje, podklady, przeznaczone do pokrycia 
farbami, ingeruje w przestrzen zastana" nadaje jej jak'lS nowa" tajemnicz'l 
"dramaturgi((". Te eksperymenty z podloiem, phszczyzn'!., scian'!., wn((trzem, 
przestrzeni'l wydaj'l si(( tak odlegle od "tradycyjnych" sposob6w i srod
k6w artystycznej wypowiedzi, ie por6wnywanie ich z "kanonicznymi" dzie
larni Nowosielskiego zakrawa na nieporozumienie. Czy rzeczywiscie? 

Mikolaj Smoczyilski, odpowiadaj'lc na pytanie 0 przyczyny porzucenia 
rna lars twa, powiedzial: "nie dal0 si~ tego zrobic [czyli wyrazic »COS, czego 
si(( wyrazic nie da« - przyp . PK) srodkami, kt6re proponuje malarstwo, 
a poza tym - srodkami, kt6rymi ja sam dysponowalem i wtedy, i teraz." I za
raz dodaje "uczylem si(( sztuki maluj'lc i w zwi'lzku z tym myslenie malarza 
ci<tgle we mnie tkwi jako pragnienie, ieby nim byc. Ja ci<tgle pr6buj~ wr6cic 
do malarstwa" ("Czas Kultury", 411 995). Kapitulacja? Nieumiejt;tnosc zna
lezienia si~ w sztywnych ramach srodk6w oferowanych przez ten gatunek 
sztuki? Czy moze raczej pr6ba poszerzenia zakresu tych srodk6w, ze swia
domosci'l ograniczonych mozliwosci, ale tei z dezynwoltur'l blisk'l tej, kt6
ra cechowah wypowiedz Nowosielskiego przyznaj'lcego si~ w pewnej roz
mowie, ii namalowal wiele zlych obraz6w? 

Moina wskazac jeszcze jeden element - 0 wiele powainiejszy - kt6ry 
l'lczy wymienionych trzech artyst6w. Chodzi 0 poj((cie "natury" , kt6re po
jawia si« z natrt;tn'l wr«cz cz~stotliwosci'l w komentarzach i autokomenta
rzach do ich tw6rczosci. Wi'lie si~ z nim scisle pojt;cie "rzeczywistosci". 
Obydwa - skrajnie wieloznaczne . W jakiej to rzeczywistosci osadzone s'l 
abstrakcje Nowosielskiego? Kolumny w kolorowe pasy Tarasewicza? "Ob
darta ze sk6ry" sci ana Smoczynskiego? Jaki spos6b "korespondencji ze 
swiatem" prezentuj'l wszyscy trzej? 

Pisz'lcy 0 tw6rczosci Tarasewicza nieustannie podkreSlaj'l jego zwi'lzki 
z otaczaj'lc'l go przestrzeni'l - co stal0 sit; jui wytartym banalem. Zaorane 
pole, przeswity w lesie, l'lki - pozostawiaj'l w jego obrazach jedynie nikly 
slad . Pejzai jest w nich tylko mglistyrn odniesieniem, zdawaloby si« nieko
niecznym, wr((cz zb((dnym, bo w jakis spos6b zam'lca abstrakcyjny ogl'ld 
dzie!a, w kt6rym sarna gra malarskiej materii, barw, wysuwa si(( na pierwszy 
plan. Ajednak ta obecnosc krajobrazowych reminiscencji chroni dziela Ta
rasewicza przed calkowicie bezkontekstowym, estetyzuj'lcym, a przez to na 
sw6j spos6b zbanalizowanym ich odbiorem. 

A Smoczynski? Wr«cz prymitywna dotykalnosc, fizycznie narzucaj'lca 
si(( obecnosc przedmiotu, ujawnianie, niemal w destrukcie, nagosci materii , 
stwarzaj'l moiliwosc przypatrzenia sit; powierzchni, scianie, wn((trzu w ich 
surowej "rzeczowosci". To, co dawniej bylo skrywane pod wierzchni'l war
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stWq malarskiego przedstawienia, utajnione niejako pod zewn~lrznym splen
dorem maestrii "nasladowania", zostaje nam objawione za sprawq artysty
destruktora jako chropawe, "naturalne", czy tez "rzeczywiste" - wn«lrze. 
To, co tradycyjnie "malarskie", zostalo ukryte, zaszyfrowane. To, co trady
cyjnie uwazane za "podloze", fizyczny grunt, materialne tworzywo, zostalo 
odsloni«te jako .,prawdziwa natura", "prawdziwa rzeczywistose" - za spra
Wq sztuki , przez interwencj~ artysty, na mocy szyfru "odwr6cenia". 

Wreszcie Nowosielski - z jego obsesjl\. ciala, zwlaszcza kobiecego, 
uproszczonymi pejzazami, martwymi naturami. Nie ulega wqtpliwosci, ze 
jego sztuka wywodzi si« z tego, co naocznie doswiadczalne, ze spotkania 
z rzeczywistoscil\.. T~ pewnose ml\.ci Jedynie obecnose abstrakcji. Czy mamy 
w nich szukae - jak u Tarasewicza - slad6w zredukowanego krajobrazu? 
Czy Sl\. one tylko artystycznym wybrykiem maJarza-realisty? A moze wla
snie owe abstrakcje Sq prawdziwie "realistyczne"? 

Kluczem okazuje sil( prawoslawie - jego interpretacja rzeczywistosci, 
empirii, wykraczajqca poza ramy percepcyjnych konwencji pozytywistycz
nej epistemologii, podobnie jak i poza tradycyjne rozumienie obrazowego 
przedstawienia. Nie chodzi 0 bezposrednie nawiqzanie formalne do sztuki 
ikony, powieJanie wzorc6w ikonograficznych, nawet jeSli moglibysmy sil( 
dopatrzee dalekiego echa kowczegu w Kobietach na plaiy, kt6rych od
w r6cone, niebiesko-bll(kitne ciala sugerujq, ze kob iety wpatrujq sil( w dal 
morze obecne w tie (call\. scen~ ujl(to w pomaranczowq raml(, by raz jeszcze, 
dobitnie, podkreslie ulotnose chwili - wyrwanie tego widoku z sekwencji 
zdarzen). Jest to prawoslawie - zjego optykq "widzenia niewidzialnego na 
wskros tego, co widzialne" - czytane poprzez wsp6lczesnose, przez do
swiadczenie widzenia artystycznego naszego wieku (w przypadku Nowo
sie lskiego - przez doswiadczenie surrealizmu). Zarazem trudno byloby zna
lezc propozycjl( sztuki bardziej odleglej od innowacyjnosci, pochwaly in
dywidualizmu, eksperymentatorstwa, niz sztuka ikony. Dokonany przez Smo
czynskiego wyb6r dziela Mistrza jest tu znaczqcy. Beatrix Cenci - zaskakujl\.
cy obraz, przedstawiajqcy sci~cie mlodej dziewczyny - uzmyslawia pewnl\. 
ciqglose tradycji. Zdaje si~ bye aluzjq do innej, wczesniejszej pr6by nawiqza
nia do doswiadczen sztuki cerkiewnej, "czytanej" przez wsp6lczesnose: do 
Mychajla Bojczuka i jego kr~gu, pr6bujqcych "przeniese" ikonl( w rzeczywi
stose Ukrainy radzieckiej, za co niekt6rzy z nich zaplacili najwyzszq CCl1l(. 

Tarasewicz podkreSla SWq niezdolnose tworzenia malarstwa abstrak
cyjnego. "Wydaje mi si~, ze nigdy nie b«d~ w stanie malowae »abstrakcyj
nie«, bez odniesienia do rzeczywistosci. To stqd zawsze pochodzi pierwszy 
sygnal, kt6ry powoduje okreslony proces myslenia i kt6rego efektem jest 
powstanie obrazu" ("Kurier Poranny" 12-14.5.1995). Ten "sygnal" jest nie
zb l(dny, nieodzowny r6wniei. dla odbiorcy. Jak zauwaza Adam Szymczyk, 
Tarasewi cz "zyje z naturq", obraz traktuje jak rzecz - rzecz posr6d rzeczy. 
Obraz nie j est "nasladowaniem" rzeczywistosci, ale niq samq. Natura jest tu 
nieustannie obecna, nie stanowi jedynie pretekstu dla rozwiqzan kolory
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stycznych, tonacji barwnych, wzajemnego stosunku fonn czy tei figur w dzie
Ie. Nie stanowi alibi, a zarazem poswiadcza SWq obecnosc 

Wspolna trzem tworcom wydaje si« postawa obserwatora, niemal pod
glqdacza. To badacze "natury" (istoty) r6Znych "rzeczy". Lqczy ich nieustan
na rejestracja zjawisk, nawet tych pozornie blahych, a takie "podskornych", 
ukrytych , wydobywanych niekiedy, jak u Smoczynskiego, dramatycznie, 
z ostrosciq obnaiania trzewi. Maria Anna Potocka w katalogu omawianej 
wystawy pisze 0 dzielach Smoczynskiego jako realistycznych, pozbawionych 
odreainiajqcych manipulacji, b«dqcych "dokumentem rzeczywistosci" . 

"Ikona musi bye realistyczna" - powtarza Jerzy Nowosielski . Nie cho
dzi tu 0 symbolik((, chodzi 0 realizm. 0 takie oczyszczenie dziela z nalecialo
sci percepcji i wyobrazen fizjologicznych , biologicznych, aby pozostaHc 
w zwiqzku z naszym bytowaniem tu i teraz ukazywalo "przedmiot wewn((trz
ny" w jego "rzeczywistej" prawdzie. Abstrakcja zas to nic innego, jak wize
runek .. . aniola, bytu subtelnego, ktorego nie musimy dzisiaj przedstawiae 
przy pomocy protez figur ludzkich. Ikona to realizm eschatologiczny - re
alizm rzeczywistosci zbawionej. Przedstawienie malarskie nie jest tozsame 
z przedstawieniem samej osoby, pr-zedmiotu i tematu. Mogq one bye obec
ne, ale w zasadzie "obraz tabe i przede wszystkim ob-jawia, ujawnia i uobec
nia to , co jest dla nas w przed-stawionym przed-miocie zasloni((le i niezna
ne, co stanowi jego Tajemnic((, prawdziwy sposob i form(( jego Istnienia" 
(M. Por((bski, w: Jerzy Nowosielski [katalog wystawy] , Starmach Gallery, 
Krakow, styczen 1990). 

To 0 pracach Nowosielskiego. Ale przeciez Tarasewicz podkres la, ze 
nie znosi iadnych usprawiedliwien, tym bardziej metafizycznych, protez 
poj((ciowych mogqcych podpierae jego sztuk((. Kolejne zaprzeczenie wspol
noty rozumienia czy tylko wyszukanie kolejnej wqtpliwosci? 

Moze w dzisiejszej epoce podejrzen skazani jestesmy na mnozenie wCjt
pliwosci , na I((k przed stawianiem ostrych rozroi nien i pochopnym wynaj
dywaniem analogii. St4.d I((k przed ujawnieniem - lub przynajmniej sugero
waniem, wypowiedziq w trybie przypuszczajqcym - wspolnoty doswiad
czenia w tym morzu indywidualizmu, korozji tego, co wspolne. Przyjmij my 
wi((c, ie w Zamku Ujazdowskim odbylo si(( spotkanie "trzech indywidual
nosci", jak chce kurator wystawy, Milada Slizinska, ktora przestraszyla si(( 
konsekwencji wlasnych decyzji. 

PIOTR KOSIEWSKf, ur. 1967, absolwcnt hi storii sz tuki KUL, krytyk sz tuki . Pracllje 
w Fundacji im. Stcfana Batorego. Pllblikowal m.in. w "Kresach", "Krytycc", "Res Pu
blice" i "Znaku". 
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List z Kopenhagi 

HENRI NATHANSEN 


Janina Katz 

Byto ich trzech: Meir Aron Goldschmidt - do tej pory uwazany w Danii 
za jednego z najwybitniejszych powiesciopisarzy, Georg Brandes - litera
turoznawca 0 mit(dzynarodowej slawie i wielki przyjaciel Polak6w, oraz naj
mlodszy, Henri Nathansen - prozaik i komediopisarz. Wszyscy trzeJ byli 
z pochodzenia Zydami, ale pisali po dUllsku . 

Nathansen urodzil si~ w roku 1868 w malym miasteczku na Jutlandii. 
Studiowal prawo i zostal adwokatem, wkr6tce jednak poswi~cit si~ karierze 
literackiej. Pisal nowele, powiesci i komedie obyczajowe. Jako ze jednocze
snie byl wzit(tym rezyserem teatralnym, zaproponowano mu stanowisko 
dyrektora Kr6lewskiego Teatru. Nathansen odm6wit 

Uprawial realizm obyczajowo-historyczny; spisywal historie rodzin z po
kolenia na pokolenie, powstawanie fortun, ich rozw6j i upadek. Nie byl 
nowatorem ani wybitnym stylist'l. Ale posiadal imponuj'lc'l pami~e i znajo
mose detalu historyczno-obyczajowego, mial serdeczny, pelen czu!ej troski 
stosunek do wszystkich swoich postaci i zrozumienie dla ich konflikt6w 
i postaw. Gt6wnym, do dzis aktualnym walorem pisarstwa Nathansena jest 
hold, kt6ry pisarz sklada codziennosci: zastawiony w jadalni st6l i tocz'lce 
si~ wok6t niego dyskusje, od kt6rych zalezy bye alba nie bye bohater6w, 
ich krz'ltanie si~ przy zyciu. M6wi'lc inaczej: zakorzenienie w zydowskiej 
kulturze i obyczajowosci. Funkcjonowanie tych rodzin-wysepek na szer
szym, dunskim tie, moze nie groznym i wrogim, ale na pew no obcym. 

Jedna z jego sztuk teatralnych, Mit;;dzy murami, nalezy w Danii do kla
sycznego repertuaru i niedawno przerobiono j'l na musical Esther. A trzy 
lata temu Liv Ullmann, niegdys czolowa aktorka Ingmara Bergmana, wyre
zyserowala film na podstawie jego powiesci Mendel Phi/Ipsen i Syn. Film 
nosi tytul Zojia. Esther ze sztuki wychodzi za m'lZ nie-Zyda i opuszcza 
getto. Zofia z powiesci kocha si~ w dunskim malarzu, ale poslubia z rozs'ld
ku kuzyna ojca; pozostaje w obr~bie mur6w, przenosz'lc swoje marzenia 
o wolnosci, 0 poszerzeniu przestrzeni zycia, na syna Arona. Nie jest tu 
moze bez znaczenia szczeg6l chronologiczny: sztuka Mit;;dzy murami napi
sana zostala tuz przed I wojn'l swiatowib a powieSe z pocz'ltkiem lat 30. 

Nathansen zywil podziw dla Zyd6w, kt6rzy mieh odwag~ zerwae z tra
dycj'l obyczajowo-religijnib ale jego sympatia byta po stronie tych, kt6rzy 
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pozostali wiemi swojemu losowi wygnancow i mafej stabilizacji w obr((bie 
murow. Mlody buntownik Oawid Hertz, bohater sztuki 0 tym samym tytule, 
wypowiada problem, ktory cale zycie dr((czyl pisarza, slowami "Usmiecha
fem si(( do Nowego, ale Stare plakalo w moim sercu." 

Nathansen stal posrodku mi((dzy dumnym ze swojego iydostwa Gold
schmidtem a kosmopolit'! Georgiem Brandesem, ktory na sil(( pr6bowal igno
rowae swoje pochodzenie. Obydwaj obecni S,! w jego tw6rczosci . Bohate
rowie Nathansena czytali powieSci Goldschmidta - szczegolnie dwie, z kt6
rych jedna zatytulowana jest Zyd, a druga Bezdomny - znaj,! na pami((e ich 
fragmenty, bez przef\.vy go cytuj,!. Niepewni swoich racji, polemizuj,! z Bran
desem; usiluj,! wybrae, waz'!c argumenty za j przeciw. Aby w koncll do
swiadczye, ie niemal kaidy wyb6r musi skonczye si(( kl((sk,!. 

Georg Brandes byl zacieklym przeciwnikiem zarowno GoJdschmidta, jak 
i Nathansena. Pierwszego oskarzyl publicznie, ze "serwuje wlasn,! babk(( 
w pikantnym sosie", a drugiego 0 cos, co na j((zyk polski najlepiej przetlu
maczye jako... szmoncesowosc. W czterotomowej powiesci-rzece zatytulo
wanej Z iycia Hugona Dawida znajduje si(( scena, w ktorej Nathansen 
opisuje wyst'iPienie Goldschmidta na festynie Illdowym, kt6rego byl ho
norowym gosciem: ,,Jestem Zydem - oswiadczyl Goldschmidt. - CM mi do 
was?" A w powiesci Mendel Philipsen i Syn czytamy 0 wyst,!pieniu Bran
desa w kopenhaskim killbie studenckim. Czas akcji: I wojna swiatowa, atak 
Niemc6w na Belgi((. Przewodnicz'!cy klubll przedstawia znakomitego go
scia: "Georg Brandes, nasz zydowski wspolobywatel" . Oburzony pisarz 
zrywa si((, protestuj'!c: "Nie jestem Zydem." Zdezorientowany przewodni
cz'!cy probuje jeszcze raz: "A wi((c moze: nasz dunski wsp610bywatel?" 
Brandes ripostuje: "Nie jestem Ounczykiem i nie jestem wsp610bywatelem. 
Ja jestem Georg Brandes." Poeta Juliusz, kt6ry w powiesci pelni rol~ porte
-parole Nathansena, wstaje i powiada: "A ja jestem Zydem. Pytacie mnie 
o moj,! postaw(( wobec zbrodni popdnionej przez Niemc6w na Belgach. 
Coi mog(( wam powiedziee? Wyobrazacie sobie moze, ie to dla mnie cos 
nowego? Cos nieslychanego? M6j nar6d cieflJial przez stulecia, caly swiat 
byl jego wrogiem, nikt przyjacielem. Ten sam swiat protestuje dzis, Jakie 
slusznie, z gniewem i pogard<\., bo inny narod zostal podeptany. ( ... ) Ale 
gdzie byliscie z waszym gniewem i pogard<\., kiedy deptano m6j narod?" 

W roku 1943 pisarz uciekl do Szwecji. Los byl dla dunskich Zydow 
laskawy; krotkotrwala emigracja w Szwecji uratowala wi((kszosci z nich iy
cie. Ola Nathansena byl to jednak 0 jeden exodus za wiele. On, ktory rozu
mem zaakceptowal potrzeb~ asymilacji, ale sercem byl przeciwko niej, zro
zumial, ie ani asymilacja, ani wiemose tradycji nie stanowily rozwi,!zania 
w obliczu barbarzynstwa. Uratowany z najwi((kszego w historii pogromu 
zdecydowal, ie nie ma po co iye, i w roku 1944 popelnil samobojstwo. 

JANINA KATZ, ur. 1939, absolwcntka polonistyki i socjologii UJ, tlumaczka, publi
cystka, pisarka (dunska). Od 1969 micszka w Danii. 
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K wartalniki, miesi~czniki, tygodniki... 

JAK SI~ CZUJ~ 


Wojciech Bonowicz 

Zaehl'(eony Kronikami Janka Michalskiego postanowilem do wlasnej 
rubryki tei wprowadzie nieeo egocentryzmu. Ostateeznie iyjl'( jui na tym 
swiecie z gorq 30 lat, skonczylemjeden z naj starszych uniwersytet6w w srod
kowej Europie, zmywalem naczynia w jednym z najwil'(kszych osrodk6w 
hazardu na swiecie, mialem zaszczyt (albo tylko okazjl'() podawae wodl'( 
Natalie Cole i jese sniadanie z Miss Polski , Czeslaw Milosz powiedzial mi: 
"Czytujl'( Pana czasami", a Seamus Heaney : "Nice 10 meet you", kr6tko 
m6wiqc - nie wypadlem sroce spod ogona ... A powainie: nie sqdzilem, ie 
komukolwiek przyjdzie jeszcze do glowy zajmowae sil'( mnq i moim pokole
niem - to jest ludZmi urodzonymi w latach 60. Okazuje sil'( jednak, ie ja 
Cw ramach mojego pokolenia naturalnie) mogl'( bye jeszcze dla kogos intere
sujqcy. W kaidym razie na pewno - dla moich r6widnik6w. 

Numer poswil'(cony genera cj i trzydz iestolatk6w Cna boku zostawiam 
rozwaiania, czy jest sens wyr6iniae takq generacjl'(; znalazloby sil'( z pew
nosciq wielu takich, kt6rzy sklonni byliby twierdzi c, ie nie ma) redakcja 
"Res Publiki Nowej" C 1111997) otworzyla tekstem Agaty Bielik-Robson (1966) 
zatytulowanym Stracelli inaczej. To nasz pokoleniowy (auto)portret. Wy
glqdamy na nim, mimo zwawych pociqgnil'(e pi6rem, raczej ponuro: "jeste
smy pokoleniem nieudanym, poniewai nie udal sil'( nam nasz generacyjny 
projekt. My, dzieci raczkujqceJ, realsocjalistycznej kuJtury masowej, byli
smy gotowi na wszystko, tyJko nie na to, ie (. .. ) Historia, zan im sobie p6j
dzie w zasluzony niebyt, zbierze swe slabnqce sily i uderzy jeszcze raz." 
WaJec Historii nie przejechal po nas wprawdzie, zaledwie nas potrqcil, a prze
ciez uderzenie bylo na tyle silne, ie pokrttcilo sitt nam w glowie i zapomnie
lismy jl'(zyka w gl'(bie (0 czym za chwill'(). "Jednqz wyrazniejszych cech mo
jego pokolenia", pisze dalej ta sama autorka, "jest jego »odstrojenie« od 
wsp6lczesnej kultury zachodniej C ... ). Nas i zachodni r6wiesnicy dorastali 
w atmosferze przyzwolenia, ludycznosci i Iiberalizmu, nam natomiast spo
leczna maszyna czasu splatala psikusa i przegnala nas z tej wczesnej, wcale 
obiecujqcej ponowoczesnosci nie tylko z powrotem w odlegle czasy, kiedy 
jeszcze liczyla sil'( Historia , ale wrl'(cz w przednowozytnosc, z jej surOWq 
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obyczajowosciq, katolicyzmem i opresyjnym zyciem wsp6lnotowym. Wca
Ie nie twierdzf(, ze to zle ( ... ). Wypchnif(cie nas poza nawias zachodnich 
dziej6w, poza stworzone przezen blogie zludzenie progresywnosci, wcale 
nie uczynilo nas - jak sqdzi wielu z Pokolenia 68 - wstecznymi i zacofanymi. 
(... ) Gdyby nasi zachodni r6wiesnicy mieli uszy do sluchania, to w naszej 
nieskladnej pokoleniowej opowiesci dosluchaliby sil'( czegos, co, przynaj
mniej z deklaracji, powinno bye im bardzo bliskie - tego mianowicie, ze my, 
bytujqcy naraz w trzech rMnych dziejowych strumieniach , kt6re w zadnym 
razie nie powinny sif( wydarzye w tym samym czasie, jesteSmy zywym przy
kladem tak ulubionej przez nich ponowoczesnej anomalii. Czyli ze - jak by 
to oni ujf(li po swojemu - jestesmy natural born postmodern." 

Rzeczywiscie : obeJrzawszy sil'( wstecz, oie zobaczymy czegos, co - przy
znajcie - uk!adaloby sif( w czyteIny wz6r. Historia przyspieszyla i musieli
smy - jak w ciasnej sali gimnastycznej - przeskakiwae kolejne p!otki usta
wione zbyt blisko jeden drugiego. Najpierw byla "mala namiastka zachod
niego hedonizmu", kt6ra "pozwalala zywie zludzenie, ze rzeczywiscie zyje
my na Zachodzie"; nie mielismy wiele, ale jeszcze byly mieszkania, ban any, 
pomarancze, Abba, "europejski zapach" "Brutala", polski James Bond 
w mundurze Abwehry i racjonowana kontrkultura . Stan wojenny zmi6!! ten 
poz6r dobrobytu i "swiatowosci". "Musielismy wejse w zupdnie nOWq rolf(, 
na jakq w og61e nie bylismy przygotowani, i odciqe wszystkie korzonki, 
kt6re dotqd udalo nam sif( zapuscie w glebf( realsocjalizmu"; otrzymalismy 
wtedy, jak to okreslil cytowany przez autorkf( socjolog Ireneusz Bialecki, 
"wsad patriotyczny". Niekt6rzy przyjf(li go z wdzif(cznosciq, inni oddaIi Polsce 
to, co sif( jej nalezalo, "pomimo zniechf(cenia, dezorientacji, nudy i og6lne
go poczucia, ze to i tak nie rna sensu". Stanowi wojennemu moje pokolenie 
zawdzif(cza na pewno zdecydowany (CZf(sto - radykalny) antykomunizm . 
Rychlo jednak wspomniany "wsad" zacz'll kruszee. "Nastqpily lata, kt6re 
lTomasz] Burek za Norwidem slusznie nazwal okresem »dziczenia(c powol
nej wewnf(trznej emigracji i wycofywania sif( z nadmiemie zsocjaJizowanej 
wsp6Inoty." Na pocz'ltku nowej dekady okazalo sif(, ze tamtym jf(zykiem nie 
m6wimy juz wcale, ze - co najwyzej - mozemy odnajdywae wsp61notowq 
wif(z w religii lub apostazie (bo cZf(se oddryfowala od Kosciola), alba w smie
chu, kt6ry pozwalal "przezye w rzeczywistosci wewnf(trznie pf(knif(tej" . 
Naturalnie obraz ten nalezaloby skomplikowae, uzupelnie, jak to czyni au
torka, jeszcze kilkoma czy kilkunastoma kreskami. Czy jednak zmieniloby to 
zasadniczo jego wymowf(? 

Do tak naszkicowanego portretu Agata Bielik-Robson dodala komen
tarz, z kt6rego wybralem dwa fragmenty. W pierwszym jest akcent optymi
zmu: "Darek Gawin C... ) powiedzial kiedys, ze jestesmy »tymi ostatnimi, kt6
rzy zalapali sil'( na wartosci« ( ... ). Ja tymczasem powiedzialabym, ze owszem 
zalapalismy sif( na wartosci - ale za to na zbyt rMne i zbyt wiele. I we wszyst
kie sif( zaangazowalismy, choe razem nie mialy one wielkiego sensu . ( ... ) 
W tym jednak chaotycznym i rozproszonym zaangazowaniu tkwi nasza sila: 
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jedyne w swoim rodzaju prawdziwie wspolczesne doswiadczenie, 
ktore obejmuje wielosc rzeczywistosci niesprowadzalnych do jednego 
wspolnego mianownika." Drugi wraca do kwestii "zaniemowienia": mar
nose pokoleniowej literatury, "stan cir(zkiej konfuzji lingwistycznej", jab 
w niej obserwujemy, wynika st,!d (tu autorka znow powoluje sir( na Toma
sza Burka), ze "generacji dziwnych trzydziestoletnich nie udalo zadomowie 
si« w j«zyku ojczystym". "Nasz dramat pol ega na tym, ze nie mamy swojego 
j«zyka. Albo tez raczej na tym, ze w swym krotkim zyciu mowilismy juz 
tylomaj«zykami, ze w kOllCU odebralo nam mow«... " Dodam od siebie: zna
mienne, ze wielu mlodych (coraz starszych) pisarzy porusza si« w polsz
czyznie troch« jak w obcym j«zyku - najpierw ucz'! si« tego, co bior,! za 
"mow« ulicy", mow« codziennosci, dodaj,! do tego nieco "kultury literac
kiej" lub - w pojedynczych przypadkach - ideologii, potem zas tym "labo
ratoryjnym", nienaturalnie brzmi,!cym j«zykiem usiluj ,! si« z ow'! "ulic,!" 
porozumiewae. Niewielu pisarzy potrafi sluchae, wi«kszose woli uczye si« 
(zreszt'! nie tylko jr(zyka) z ksi,!zek. 

Wroemy jednak do obrazu pokolenia jako caloSci . Nowe elementy do 
jego (auto )portretu wprowadza tekst Dariusza Gawina (1964) Bezksztaltne 
pokolenie lat dziewi~i:dziesiqtych ("Res Publica Nowa" jw.), opisuj,!cy, na 
jakich polach aktywnose owej generacji zostala zablokowana i gdzie wobec 
tego szukala ona mozliwosci dzialania. Gawin zwraca najpierw uwagr( na 
"zdominowanie w znacznym stopniu polskiego zycia pubJicznego przez 
pokolenie czterdziestolatkow (czy szerzej - ludzi w wieku 40 - 50 lat)". Do
tyczy to zarowno srodowisk "solidarnosciowych" ("W pocz,!tkach 1989 
roku, pomimo uplywu ponad siedmiu lat, elity zwi,!zku byly takie same jak 
w 1981 - skladaly sir( w przewazaj<tcej cZ«Sci z tych samych ludzi, ktorzy 
pelnili funkcje jeszcze w legalnej strukturze zwi'lzku ... " ), jak i-co potwier
dzily ostatnie wybory wladz glownej partii tego obozu - postkomunistycz
nych (formacja ta potrzebowala "liderow dostatecznie dojrzalych , aby byli 
wiarygodni dla postkomunistycznego elektoratu, jak i dostatecznie mlo
dych, aby nie mozna im bylo zarzucie odpowiedzialnosci za rZ,!dy komuni
styczne") . Rewolucja, a wlasciwie (Gawin cytuje Gartona Asha) "refolu
cja", dokonuj,!ca sir( w Polsce w imir( "powrotu do normalnosci" (czyli 
wyjscia z historii), na og61 nie zaktywizowala mlodych politycznie, a w kaz
dym razie nie w poJityce odniesli oni najbardziej spektakularne sukcesy. 
Proba "odnalezienia sir( w strukturach nowego establishmentu polityczne
go dawnej opozycji" zakonczyla sir( fiaskiem i - jak pisze w tym samym 
numerze "Res Publiki" Marek A. Cichocki (1966) w szkicu Aksamitna rewo
lucja jednego pokolenia - "doprowadzila do gt«bokiego rozczarowania 
zyciem politycznym" . "Wyj'!tkowa niechtonnose, niezdolnose do absorbo
wania sil mlodego pokolenia", pisze dalej Cichocki, "towarzyszy polskiej 
demokracji od samego pocz'!tku i w pewnym stopniu wynika z formy jej 
aktu zalozycielskiego." Dla mlodych zabraklo - generalnie - miejsca nie 
tylko w polityce, ale takze w administracji ("przewazyla koncepcja powol
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nych zmian kadrowych, kt6re mialy bye rozlozone co najmniej na kilkana
scie lat i dokonae sit( w spos6b »naturalny«"; przez mlodych administracja 
panstwowa byla w efekcie "postrzegana jako dose zamknit(ta kasta, kt6ra 
broni swych politycznych interes6w, jest wewnt(trznie silnie sk!6cona i nie 
daje perspektyw realizacji wlasnych ambicji") i szkolnictwie wyzszym 
("Skompromitowana cZt(se kadry profesor6w j nauczycieli pozostala nie
tknit(ta, skutecznie blokuj'lc miejsce dla pojawienia sit( nowych pracowni
k6w naukowych"). Mlodzi najmocniej usadowili sit( wit(c w sferze nieno
menklaturowego kapitalu, bo tylko w niej po 1989 roku "obowi'lzywala fak
tycznie zasada r6wnych szans". Klopot w tym, ze srodowisko to nie jest 
"zakotwiczone w zadnym szerszym kontekscie panstwowym, politycznym 
czy kulturowym Polski. Swiat trzydziestoletnich yuppies jest doskonaly 
w sensie samowystarczalnosci. ( ... ) Dlatego najbardziej reprezentatywni 
i najbardziej wplywowi trzydziestolatkowie ze sfery nienomenklaturowego 
kapitalu pozostaj'l zupetnie nieczuli na slodkie i pont(tne nawo1ywania swych 
r6wiesnik6w z prawicowych lub liberalnych partii politycznych, bowiem 
generalnie traktuj'l panstwo jako cial0 obce, zainteresowane wyl'lcznie ich 
pienit(dzmi, a nie jako dobro wsp6Ine." (Dod am nawiasem, ze niewykluczo
ne, iz prawdziwym bohaterem mojego pokolenia, bohaterem - ze tak po
wiem - "do przyjt(cia" dla wszystkich srodowisk, okaze sit( zdobywca dwu 
biegun6w, Marek Kaminski ... ) 

"Obszarem", wt6ruje tym slowom Gawin, "w kt6ry trzydziestolatkowie 
wtargnttli ze zdwojon'l energi'l, okazala sit( gospodarka"; szczeg61nie sfera 
"medi6w i uslug" oraz reklamy, tu bowiem, twierdzi autor, "mogli spozytko
wac z powodzeniem swoj'l latwose w poslugiwaniu sit( idiomem nowej kul
tury masowej". Jednak dzialalnosc trzydziestolatk6w takZe w tych dziedzi
nach znamionuje charakterystyczne rozdarcie: "z jednej bowiem strony znaj'l 
oni z autopsji funkcjonowanie etosu inteligenckiego, dawnego romantycz
nego modelu kultury, rozumianej jako duchowa wsp6lnota, dla istnienia 
kt6rej szczeg6lnie wazna jest kultura wysoka ( ... ). Z drugiej strony jednak 
jako sw6j wlasny traktuj'l swiat, w kt6rym dawny model kultury z samej 
jego istoty nie jest mozliwy." To dlatego - na gruncie szeroko rozumianej 
poJityki - "mlode srodowiska konserwatywne, grupuj'l.ce wlasnie trzydzie
stolatk6w, staraj'l sit( bronic tradycyjnie rozumianej wsp61noty politycznej, 
tradycyjnego patriotyzmu, posluguj'lc sit( jednoczesnie nowym instrumen
tarium medialnym". Przychodzi mi ochota, by w tym miejscu przypomniee 
hasl0 z ostatniej strony okladki kazdego numeru "Res Publiki": "kultura 
masowa - kulturze narodowej" ... Gawin podkresla, ze trzydziestolatkowie 
S'l "pierwszym doros1ym pokoleniem wychowanym w kulturze masowej". 
Ocena znaczenia i konsekwencji tego faktu zalezy jednak od punktu widze
nia, czyli - powolania sit( na konkretne fakty. Przyjrzyjmy sit(jednemu przy
kladowi. 

Charakterystyczne, ze w zakonczeniu swego tekstu Agata Bielik-Rob
son wspomina 0 "Frondzie". Wedlc autorki "Fronda" "wszystkie te swiaty, 
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w ktorych zylismy, usiluje zlepie w jedno. W rezultacie powstaje cos na 
ksztalt kontrkulturowej ofensywy katolickiej z silnymi akcentami ezotery
zmu - w'l.tpJiwa synteza elementow, ktore ja trzymalabym raczej osobno." 
W "respublikowej" rozmowie 0 Iiteraturze trzydziestolatkow (Na przel~czy, 
jw.) Marek Zaleski (1952) ujmuje to nieco inaczej : "Jesli mowa 0 pokolenio
wych inspiracjach i fascynacjach kontrkulturq, to akcja »Frondy« jest kontr
rewolucj'l.: »Fronda« chce bye rekontrkultur<J:." Wedle Zaleskiego "frondy
sci" "nie chcq widziee swiata, jaki jest, a chcq traktowae go w kategoriach 
stylu: dokonuj'l. totalnej estetyzacji i zarazem ideologizacji rzeczywistosci. 
Ortodoksja katolicka w wydaniu »Frondy« jest camp, czyli stanowi rodzaj 
gry i tak wscieklej przesady, ie ai naturalnej , tak glupiej, ie ai podnioslej ." 
"Kostiumem nie jest tu komia", zauwaia w tej samej dyskusji Jerzy So
snowski (J 962), "ale postmodernizm i rysunek pod tytulem Mielone kra
Sl1oludki, ktory znajduje si~ na pierwszej stronie kaidego numeru. r w tym 
kostiumie probuj'l. nadae komunikat jakby zywcem wyj((ty ze »Sztuki i Na
rodu« (".). Posluguj'l. si(( wi((c wyksztalconym przez »bruLion« j((zykiem, 
ale tak jak misjonarz jad'l.cy do Afryki, ktory musi opanowae mow(( tubyI
cow. Doprawdy nie po to, by wraz z nimi czcic totemy! Coo) Gdyby udalo im 
si(( wynaleze estetyk~ adekwatn'l. dla ich przeslania katolickiego (ktore jest 
na modl~, moim zdaniem, przedsoborowq, wbrew ich solennym zapewnie
niom), propanstwowego, prawicowego, ale nie faszystowskiego, jak si~ 
probuje im wmawiae - mielibysmy zapewne interesuj'l.cy i bardzo krytycz
ny zapis tego, co si~ stalo w Polsce w ostatnich Iatach." 

Co na to sarna "Fronda"? W najnowszym numerze (9/J 0, jesien 1997) 
zwraca uwag~ tytul rozmowy z Wieslawem Walendziakiem (1962): Jestesmy 
integra/ni. Programem "Frondy" - i srodowiska, ktorego cz~se stanowi 
jest integralnosc . Co to znaczy? "Dla tych ludzi", mowi Walendziak, "prze
slanie religii odnosi si« do calego swiata, w ktorym funkcjonujemy, nie rna 
podzialu na prywatn'l. religijnose i areligijne iycie publiczne. Ktos moze si(( 
podsmiewac z tego, co robi zespol Armia, Tomek Budzynski, 2 Tm 2,3, ale 
popelnia wtedy b1'l.d Ci faceci pokazujq, ie swiat moze bye integralny, ze 
mozna funkcjonowae w swiecie, ktory nie jest schizofreniczny, nie jest swia
tem p«kni~tym." Celem mlodych konserwatystow jest zatem, mowi'l.c w skro
cie, Iikwidowanie skutkow procesu, ktory opisala Agata Bielik-Robson. 1ak 
w przypowieSci 0 sw. Janie Kantym: skleic skorupy dzbana i zebrae rozlane 
mleko, zamiast nad nim plakae. Przy tym czerpae energi(( - tak jak niegdys 
kontrkultura (w domysle: liberalna) - z kontestacji. "Potrzeba nam realistycz
nej diagnozy wspotczesnosci, realistycznej oceny Kosciola w swiecie to
talnie liberalnym . Kiedy si« patrzy na wysilki »Tygodnika Powszechnego« 
i jemu podobnych srodowisk, to widae, ie oni za wszelk'l. cen« chc'l. uspra
wiedliwie swiat Jiberalny wobec Kosciola. (Oo.) Nawet u nas widz« tl( sla
bose, ze jak cos piszemy lub mowimy, to gdzies w tIe jest to pytanie, jak to 
nalezy odniese do tego dominuj'l.cego liberalnego kanonu. Nie jak jest na
prawdl(, ale czy wypada to powiedziee. Ale czy trzeba si~ dzis tlumaczyc 
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z »chrzescijanskiej ekstrawagancj i«? Przeciez dzisiaj ortodoksyjny katoIi
cyzm staje sit< kontestacj(t Iiberalnego swiata, jest postaw(t w pdni nonkon
formistyczn(t. " 

No coz, mysl~, ze jednak nie od rzeczy jest zastanowie si« czasem, czy 
wypada powiedziee to czy tamto. Nie wiem na przyklad, czy diagnoza, iz 
Koscio! funkcjonuje w swiecie " totalnie liberalnym" (zwracam uwag~ na 
charakterystyczny przyslowek ; bye moze to nie Walendziak mowi, ale 
j«zykmowi Walendziakiem), jest w istocie diagnoz(t realistyczn(t. Nie wi em 
tez, czy wypada powiedziee: "doszlismy do takiej sytuacji, w ktorej rzecz(t 
godn(t szacunku jest polemizowanie z przekazem Biblii, a rzecz(t eliminujaq 
ze sfer dobrze wychowanych jest podj«cie polemiki z ksi«dzem Tischne
rem. Tischnera sit< wyznaje, z Bibli(t si« dyskutuje __ ." (fragment wywiadu). 
Nie wiem, kogo Walendziak ma na mysli, mowi(tc 0 tych "eliminowanych ze 
sfer"; mam nadziej«, ze nie autora Bitwy 0 prawd~. Bo jeSli 0 tak(t "polemi
k«" chodzi, to rzeczywiscie nie ma to wiele wspolnego z "dobrym wyeho
waniem" __ . Polemizujcie z ksi«dzem Tischnerem, polemizujcie z "Tygodni
kiem", polemizujcie ze "Lnakiem'" Zapewniam, "zgryzliwc. uwaga, kpina czy 
lekcewaz(tcy felieton" (cytuj« Walendziaka) nie b«d(tjedyn(t odpowiedzi(t
przynajmnieJ w "Znaku" (bo tylko w imieniu "Znaku" mog« sk!adac obiet
nice). Nie b«d(t - 0 ile oczywiscie postawicie celne zarzuty lub zadaeie inte
resuj(tce pytania i b~dzie chodzie 0 cos wi((cej niz 0 manifestacj« "chrzesci
janskiej ekstrawagancji". Nie b«d(t - 0 ile zachowana zostanie "podstawo
wa zasada debaty", 0 ktorej mowi w wywiadzie Walendziak: "tak nalezy 
definiowae pogl(tdy adwersarza, by mog! si~ pod nimi podpisae". 

We "Frondzie" i m!odym neokonserwatyzmie widae w gruncie rzeczy 
to samo wewn«trzne napi~cie ("masowe" z "narodowym", "kontr-" z " pro-" 
itd.), ktore charakteryzuje cale pokolenie trzydziestolatkow. Proby jego roz
!adowania - nawet te, z ktorymi trudno mi si« zgodzie - obserwuj« z zainte
resowaniem; jest "ruch w interesie", a wi«c jest "interes" __ . W moim pokole
niu (a tym bardziej u starszych, ale nie 0 nich tu mowa) mierzi mnie raczej 
lenistwo umyslowe pol(tczone z dobrym samopoczuciem. Na szcz«scie "okres 
ochronny" dla tej generacji dobieg! juz konca. Nadchodz(t mlodsi (niezbyt 
jeszcze widoczni, to prawda), starsi upomnieli si~ 0 swoje. Jupitery pogasly 
i teraz trzeba si~ zastanowie, czy to, co si~ mowilo w ich swietle, rzeczywi
scie by!o takie m(tdre i dobrze powiedziane. Z wielk(t przyjemnoSciq czytam 
w tekscie mojego rowieSnika - Krzysztofa Unilowskiego (Szukajqc czego 
nie hy/o, "FA-art" 2-31l997) - nast«puj(tc(t diagnozt< (dotycz(tCq literatury, 
ale daj(tcq si« przeniesc, mysl«, i na inne dziedziny): "Jest pokoleniowym 
mitem powszechne wsrod trzydziestolatkow przekonanie, iz dynamika ich 
poczynan miala skutek w postaci s!awnego »zaniku eentrali«. Tymczasem 
by! to rezultat dezercji srodowisk, ktore wczesniej dominowaly w Zyciu lite
rackim. »Zanik cenlrali« to sytuacja przez m!odych zastana ( __ .), to nie wit<
cej, jak k!opotliwy spadek po poprzednikach. Trudno przypisae debiutan
tom bodaJ zaslug« zdiagnozowania stanu rzeczy. Kryzys by! (i jest) oczywi
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sty. St8,d oczekiwania, jakie wiqzano z tzw. formacjq »bruLionu«. Oczekiwa
nia, kt6re w duzej mierze nie zostaty zaspokojone. Winq trzydziestolatk6w 
bylo przekonanie, ze do zgarnie(cia calej stawki wystarczy 
sama obecnosc w zyciu literackim, a nie rzeczywisty wysi
lek intelektualny i artystyczne osiqgnie(cia" (podkr. WB). 

eM zatem teraz? Moze wreszcie czas wziqc sit( ostro do roboty. Wyci'l
gnqc wnioski z tego, co sit( przerylo. Takze - z wlasnych zaniedban. Posta
wic sobie wysokie wymagania nie dlatego, ze ktokolwiek to sprawdza, ale 
dlatego, ze tak trzeba. "Musicie od siebie wymagac. Musicie od siebie wy
magac, nawet gdyby inni od was nie wymagali ... " Kto tak do nas m6wil? 
I kiedy? Pamit(tacie? 

(Tak sit( czujt(.) 

WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, absolwcnt polonis lyki , pocta , krylyk lilcracki. 
Czlonck rcdakcj i "Znaku" 

NOWOSC WYDAWNICTWA "iit.',' 
BIBLIOGRAFIA MIESI~CZNIKA "ZNAK" 

w opracowaniu Marii Filipiak 

Publikacja przynosi pemq bibliografie( polwiecznego juZ miesie(cznika. 
Bibliografia ulozona zostala W porzqdku chronologicznym, w ramach 
zas poszczeg61nych lat w porzqdku alfabetycznym; obejmuje takZe 
zaskakujqce cZe(sto rozwiqzania kryptonimow i pseudonimow uZywa
nych przez autorow w okresie dzialalnosci cenzury. Bibliografia wzbo
gacona zostala rowniez 0 indeks osob oraz wykaz zeszytow monogra
ficznych i pozycji z serii "Znak-Idee". 

Jui: do nabycia w ksi«gamiach i w Dzialc Handlowym Wydawniclwa Znak 

Cena: 15 .00 zl (+ kosZly przcsylki) 
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Summary 

In Poland Islamism tends to be viewed through the destorting mirror of 
accredited common beliefs, molded and strengthened by mass media, which 
go out to find hits for their front pages and news broadcasts, And so they 
resound with detailed descriptions of the latest acts of terrorism, cases 
testifying to religious extremism, or yet another example of how badly the 
Islamic world treats women, The negative stereotype blinds us to profound 
theological intuitions of that great religion , its unquestioned cultural heri
tage, the influence it has exerted on western civilisation, or the undeniably 
positive role it has played as a source of self-identity and morality in the 
public life of many a developing society, 

The January issue of "Znak" opens with Marek M, Dziekan 's essay 
on the emergence and doctrine of the classical Islam, Then Ryszard Kapu
scinski speaks to Wojciech Bonowicz and Lukasz Tischner about the mo
dern "map" of Islam and its manifold strains throughout the world , Ewa 
Machut-Mendecka presents the Koranic understanding of woman's posi
tion in an Islamic society, defying the commmonplace conviction that Islam 
underestimates the fair sex, How much does the Western world owe to 
Islamic influences? - Janusz Danecki tries to fathom this question through 
an analysis of their intricate interrelations, The case of Iran has served Jan 
Strzebel as a basis for a dissusion of Islamic fundamentalism. Piotr Klod
kowski in his tum delineates the history of Islamism on the Indian subcon
tinent. Wojciech Skalmowski traces the mysticism of Sufism back to an
cient Gnosticism. Fiery Wisdom, a poem by Sohrawardi, one of the curr
rent's leading representatives, prefaced by Marek Smurzynski (author of the 
Polish translation) note, exemplifies the complexity of the sufist thought. 
Michal Ziolo, a Trappist settled in Algeria, with his reflection rounds up the 
first part of the number. 

The latter part begins with a dispute between Barbara Chyrowicz 
SSpS, Andrzej Paszewski, Boguslaw Wolniewicz and Jadwiga Zylinska over 
ethical aspects of transplantations, In another episode of her series devo
ted to what the Bible has to tell the modern man, Anna Swiderk6wna pon
ders the meaning of the name "Emmanuel", Jan Michalski explains his un
derstanding of modern art and the responsibility of intellectuals, Wanda 
Czubernatowa and F J6zef Tischner in their facetious correspondence 
exchange jocular remarks on "porno", Book reviews, coverage of painting 
exhibitions, letters from abroad and a review of periodicals by Wojciech 
Bonowicz close down the issue , 
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Sommaire 

De I'islam, les opinions elaborees a partir des medias regles sur Ie 
sensationnel, ne se focalisent que sur Ie fondamentalisme, Ie terrorisme et 
la condition humiliante faite aux femmes. Ce sont 130 les elements insepara
bles d'un stereotype negatif de l'islam. On oublie ainsi les profondes intu
itions theologiques de celte religion, son grand patrimoine culturel, son 
influence sur la civilisation occidentale ou son role positif en tant que 
source de l'identite et de la morale regissant la vie publique de nombreuses 
societes en voie de developpement. 

Le "Znak" de janvier 1998 s'ouvre par un essai de Marek M.Dziekan sur 
la formation de 1 'islam et sa doctrine. Ryszard Kapuscinski, sur quelques 
jalons proposes par Wojciech Bonowicz et Lukasz Tischner, dressera en
suite la carte actuelle de l'islam, en mettant en relief les divers aspects qu'il 
presente (,:30 et la dans Ie monde. Quant it la position de la femme selon Ie 
Coran et dans la societe islamique, Ewa Machut-Mendecka se demarque de 
la these courante selon laquelle Ie sexe faible est discrimine dans la religion 
musulmane. Janusz Danecki, en analysant la succession des influences 
reciproques de I'islam et du monde occidental, se demande ce que l'Occi
dent doit au premier. Jan Strzebel traite du fondamentalisme islamique a 
partir de l'exemple iranien, et Piotr Klodkowski, de l'histoire de cette reli
gion sur Ie continent indien, tandis que Wojciech Skalmowski trouve des 
traces du gnosticisme antique dans Ie soufisme mystique . Sagesse arden.
Ie, poeme de Sohrawardi, I ' un des repn!sentants de front de ce courant, 
demontre la complexite de la pensee soufiste, comme Ie souligne I'introduc
tion de son traducteur, Marek Smurzynski. Enfin, Michal Ziolo, trappiste 
habitant en Algerie, conclura par ses reflexions la premiere partie de ce 
cahier. 

La seconde partie com porte une discussion au cours de laquelle se 
sont prononces Barbara Chyrowicz SSpS, Andrzej Paszewski, Boguslaw 
Wolniewicz et Jadwiga Zylinska sur les aspects ethiques de la transplanta
tion, une etude d'Anna Swiderek sur la signification biblique du nom Em
manuel, Ie point de vue de Jan Michalski dans Chroniques sur I'art contem
porain et les taches devolues a l'intellectuel, et la "porno" vue par Wanda 
Czubernat et I'abbe J6zef Tischner dans une correspondance ecrite sur Ie 
mode humoristique en dialecte monlagnard. Les recensions de iivres, les 
comptes rendus d'expositions, la correspondance de I'etranger et la revue 
de la pre sse par Wojciech Bonowicz completent ce cahier. 
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