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Od redakcji

Jednym z jundament6w chrzescijanstwa jest przekonanie, ie
Bog jest milosciq. Dla ludzi wierzqcych jest ono oczywiste, dla
tego umyka gdzies najczfsciej caly jego dramatyzm. C6i tak na
prawdf kryje sif w stwierdzeniu, ie B6g jest milosciq? Oznacza
to, ie B6g ryzykuje, "wywlaszcza sif ze swego B6stwa", powie
rzajqc sif ludzkiej wolnosci, ie tfskni za naszq milosciq, ale cze
ka, ai otworzymy Mu drzwi. Jakpogodzie te obrazy z wizjq Boga
mocy, Boga-Wladcy Nieba i Ziemi? Jak zrozumiee zwiqzek milo
sci z cierpieniem, wyraiajqcy sif najpelniej w dramacie Milosci
Ukrzyiowanej? Oto paradoksy Boga-Milosci.
By zbliiye sif do tajemnicy Milosci, musimy porzucie nasze
zdroworozsqdkowe intuicje wiqiqce milose z zaslugq, rozstae sif
z ielaznq logikq przyczyn i skutk6w, bezpiecznym kodeksem spra
wiedliwosci. B6g kocha nas... za nic, a by to odkrye, trzeba prze
bye oczyszczajqcq drogf "wielkiego lfku" i niepewnosci - prze
konujq Autorzy niniejszego numeru. Takq drogf przebyl syn mar
notrawny. U jej kresu rozpoznal swe egzystencjalne ub6stwo,
z glfbi kt6rego przem6wil do niego Milosierny Ojciec. Takq dro
gf przebyli najwifksi chrzescijanscy mistycy - sw. Jan od Krzy
ia, sw. Teresa z Lisieux... Teksty pomieszczone w numerze przy
pominajq, by naszq wiarf wciqi na nowo przepelniac milosciq.
Kiedys, gdy spotkamy sif z Bogiem ,,twarzq w twarz", wiara nie
bfdzie jui nam potrzebna...
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SWIAT

WYKLUCZONYCH
Halina Bortnowska
Na starosc lepiej urukac formulowania diagnoz. W posiwialych
glowach tkwiq rozne przestarzale oczywistosci, konteksty i schematy.
Zbyt wiele miejsca zajmuje pami~c, nie zawsze dobra. Brak przestrze
ni dla rzeczy nowych, z ktorymi za malo jestesmy obyci. Ale trudno
si~ wyrzec prawa do komunikowania swojej wizji swiata.
Starzy, wiadomo, narzekajq: "Nie 0 takq Polsk~ mi (nam) chodzi
10". To typowe. Czy wi~c niegodne uwagi? Moze to rozczarowarue
jest sygnalem, ze jeszcze nie nastal czas, gdy juz mozna bezpiecznie
i z czystym sumieniem troszczyc si~ tylko 0 wlasny dobrobyt. Starzy
widzq, ze c a los c si~ sama nie sklada - calosc, czyli Polska, taka Pol
ska, jakiej by si~ chcialo. Powstajq nowe odlogi, puste miejsca dla nie
potrzebnych ludzi.
"Nie placq rachunkow" ... wi~c zwyczajnie wylqcza si~ prqd w by
lej oborze do ktorej MARKOT zwozi bezdomnych. A pogotowie nie
zabiera st,:mtqd umierajqcego, bo nie wiadomo, kto ma za niego pla
cic. Rozwi ~ rajq si~ nozyce, mamy juz w Polsce dwa niewyobrazalnie
razne swiaty, swiat naprawd~ bogatych i swiat gl~bokiej biedy, swiat
wykluczonych. Pomi~dzy nimi jest jeszcze swiat taki sobie, moze na
reszcie "sredni"? Mozna si~ cieszyc z jego istnienia, ale dalsze rozwie
ranie nozyc chyba mu zagraza.

.
Juz kilka lat uplyn~lo od warszawskiego odczytu lorda Dahren
dorfa, z ktarego czerpi~ diagnostyczne kategorie (Lord Dahrendorf,
Kwadratura kola. Jak godzic demokracjr;, konkurencyjnosc na rynku gIobal
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nym i sp6jnosc spOieCzeJ1stwa?, "POLIS", nr 19/20). Stwierdzil on wtedy,
ze zakOl1.czyla si~ juz w Polsce era transformacji, przechodzenia do
nowego systemu; teraz b~dziemy miee do czynienia z tymi samymi
problemami co kraje rozwini~te. Zgadzam si~ tylko z drugim czlo
nem tej tezy. Mamy juz "jch" problemy, ale wszystko wskazuje, ze
transformacja nie jest zakonczona. Sp6iruona lustracja wlasnie rusza,
grubo po terminie; a "cztery reformy" nie przekroczyly p6lmetka.
Lustracja to niew'ltpliwie sprzqtanie po tamtym; reformy s,! jedno
czesnie wchodzeniem w nowe. Stawiamy krok, ale wci,!z ze starego
punktu wyjscia - inaczej bye nie moze. Za pewne b~dzie tak, jak suge
rowa! Dahrendorf: nasza transformacja stanie si~ konfrontacj'l, juz nie
tyle z nawykami i zlym dziedzictwem przeszlosci, co z dylematami
kraj6w rozwini~tych, z dahrendorfowsk,! "kwadratur'l kola": takZe
nasze reformy, cztery lub raczej wi~cej, musz'! jakos zmierzae do po
godzenia wymog6w konkurencyjnosci z kosztami sp6jnosci spolecz
nej i osi,!ganiem demokratycznej akceptacji. To wymaga kolejnych
przyblizei\ ostroznosci, ustawicznych, szybkich korekt. Moze latwiej
byloby znosie niekt6re uci,!zliwosci reform, gdyby wyrainiej bylo
widae, ze to juz nie zadne sprzqtanie po czyms, lecz urz'!dzanie - na
przyklad nowego Sl,!ska z nowym przemyslem i g6rnictwem. Tak
przeciez jest - trzeba to odslonie, wyakcentowae. I przede wszystkim
- rzeczywiscie rozwiClZywae konkretne problemy 0 charakterze "kwa
dratury kola": godzic zabiegi 0 gospodarczy sens, wydolnose i kon
kurencyjnose z dbaniem 0 sp6jnose spoleczn,!, czyli ograruczae zja
wiska wykluczania, niepotrzebnosci, braku szans uczestnictwa.
"Wykluczenie" to dzis jedno z najwazniejszych poj~e, kt6rymi
operuje polityka spoleczna. "Wykluczeni" to nie tylko ci ludzie, kt6
rych potocznie okresla si~ jako "margines" czy "pa tologi~". To nie tyl
ko trwale bezrobotni czy bezdomni. Twe ostatnie grupy stanowiq je
dynie "dno", najnizsz'l warstw~ "swiata wykluczonych", ale nad nim
jest jeszcze rozlegla strefa - strefa braku szans normalnego uczestnic
twa w rynku pracy, a takZe konsumpcji, edukacji, kultury. W tej stre
fie znajduj,! si~ tez ludzie, kt6rzy jeszcze pracuj,!, ale rue s,! w sta
nie zarobie na zycie, j e s z c z e mieszkaj,!, ale rue starcza im na czynsz,
j eszcze si~ ucz'!, ale bez wynik6w.
Przyczyny wykluczenia s,! zr6znicowane. Dzieci wykluczonych
na og61 pozostaj'! w tej strefie, coraz blizej dna. Czynnikiem wyklu
czaj,!cym bywa obci'lzenie rodziny chroniczn'l chorob'l, kalectwem,
zaci,!gni~tym kredytem, kt6ry trzeba splacae, choe nie przyni6s1 ko
rzysci. lm wi~cej bezrobocia strukturalnego i niedor6bek edukacyj
nych, tym wi~cej os6b wpada w pulapk~ wykluczenia. Twierdzenie,
5
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ze wykluczeni s,! po prostu ofiarami wlasnej nieudolnosci, braku
przedsi~biorczosci czy postaw roszczeniowych, jest wygodnym mi
tem. Jesli bylby on prawdziwy, to mozna by pomijac problem ich udzia
lu; spoleczenstwo uczestnicz'!ce - obywatelskie! - daloby si~ budo
wac obok nich. Konsekwentnie - wielkie reformy mozna by bezpiecz
nie planowac i realizowac, odsuwaj,!c na bok kwestie zwi'!zane z bez
pieczenstwem socjalnym. Zapobieganie wykluczeniu nie jest jednym
z priorytet6w reform.
I tak wlasnie si~ u nas dzieje. Korekty ratuj,!ce sp6jnosc spoteczn,!
s,! wymuszane, gl6wnie przez media. Finansisci mog'! nie doceniac
znaczenia sp6jnosci spolecznej. To dla nich pokusa zawodowa. U nas
jednak ignorowanie istnienia "swiata wykluczonych" to zjawisko szer
sze. Cz~sciej obserwujemy wymuszone ust~pstwa i niekonsekwencje
niz prawdziwe branie pod uwag~ ujawniaj,!cych si~ pilnych potrzeb
i postulat6w polityki spolecznej.

.
Pytalismy wtedy Dahrendorfa: co moze zapobiegac wykluczaniu,
jak redukowac rozmiary tego tragicznego i groinego zjawiska? Od
powiedi byla trudna do przyswojenia, jakby nie calkiem na temat.
Politolog zacz'!l opowiadac 0 dzialaniu os6b maj,!cych dar, talent in i
cjowania i spajania grup ludzi dobrej woli i sprawnej akcji, naprawia
j'!cych r6zne chore aspekty swiata wok6l siebie.
M6wic 0 tym w kontekScie transformacji, konkurencyjnosci i glo
balizacji, to nagle uzyc dziwnej wagi, na kt6rej szalach wdowi grosz
przywraca r6wnowag~.
Czy wi~c uwierzyc Dahrendorfowi? Albo - moze latwiej - uwie
rzyc Papiezowi, bratu Rogerowi z Taize, siostrze Chmielewskiej, Mar
kowi Kotanskiemu, Owsiakowi?
Tak, ale pami~taj,!c, ze choc pokazuj,! oni pewn'! drog~ - nie wy
starczy si~ jej przygl,!dac. To nie jest alternatywa skomplikowanych
reform, lecz sygnal, podobny do narzekania senior6w, tylko ze pozy
tywny: kierujemy nasz'! aktywnosc ku wykluczonym, bo istniej,!, nasz
horyzont ich obejmuje i - naszym zdaniem - nie wolno ich skreslac.
o to nam dzis chodzi. Trudniej byloby odpychac od siebie takie refor
my, w kt6rych wyrainiej byloby widac poszanowanie kazdego czlo
wieka - spoleczne, nie tylko panstwowe czy samorz'!dowe.
HALlNA BORTNOWSKA, publicystka, dzialacz spoleczny, czlonek zespolu "Znaku".
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Wierzr:, ie zmierzajqc do Boga, musimy przejse przez rozmaite
scieiki, leez najbardziej jundamentalnq jest droga wielkiego
lr:ku. To na niej odkrywamy Boga, kt6ry jest bardzo "maly",
kt6ry tr:skni do milosci, ale czeka, ai otworzymy Mu drzwi.
Paradoks Boga milosci polega na tym, ie moie On
przekazywaC milosejedynie wtedy, gdy jq przyjmiemy.

StABOSC BOCA
Z JEANEM VANIER ROZMAWIAJf\
WOJCIECH BONOWrCZ r LUKASZ TISCHNER

REDAKC]A: Czego dowiedzial sir: Pan 0 Bogu milosci, iyjqc blisko czter
dziesci lat z osobami z umyslowym upos/edzeniem?
JEAN VANIER: Nauczytem si~, ze najwazniejsza jest obecnose, a
poprzez obecnose odkrywanie przed ludimi, ie Sq wazni ... Mitose
polega na odkrywaniu pi~kna Boga w drugim i rozbudzaniu w nim
zaufania do siebie. Kochae kogos to znaczy objawie mu, ze jest
pi~kny, zdolny do cudownych czynow - powitae go w swoim wn~
trzu oraz stopniowo pomagae mu wzrastae i zdobywae zaufanie
do samego siebie. Tajemnica Wcielenia przyniosta objawienie, ze
"nadajemy si~" do kochania...
Odkrytem takie, co to znaczy bye podatnym na zranienie, bo
tajemnica mitosci tkwi w ranliwosci.

Czy milosci musi towarzyszyc cierpienie? Pewien polskiJilozoJ napisal, ie
cierpienie to zraniona miloSc. Dodal tei, ie im bardziej ktos kocha, tym
bardziej jest ranliwy. Wynikaloby z tego, ie ten, kto nie kocha, moze bye
wolny od cierpienia...
Gdy tylko ktos zaczyna kochac, staje si~ kruchy, podatny na okale
czenie. Dlatego wtasnie Jezus to Osoba, ktora moze bye najboles
niej zraniona, bo On kochat najpetniej.
Kazde dziecko juz w momencie narodzin zostaje sitq rzeczy
zranione przez matk~. Od chwili pocz~cia rni~dzy nim i matkq ist
nieje catkowita jednose. Potem jednak przychodzi moment zerwa
nia - dziecko opuszcza lono matki i tak pojawia si~ pierwotny l~k.
7
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Istniejq zatem w czlowieku dwa poziomy: gl~bszy - komunia
i jed nose, i wtorny - zerwanie, czyli l~k. Dziecko odnajduje zerwa
nq jednose w ramionach rodzicow, ale odtqd w jego zyciu milose i
l~k bezustannie si~ przeplatajq.
W samym centrum wszechrzeczy znajduje si~ jednose. Dlate
go wlasnie psychologowie gloszq, ze wciqz poszukujemy milosci,
kt6rq utracilismy. Istnieje bezustanny l~k i b61, nieskonczone po
szukiwanie utraconej miloSci, kt6rq jednak odzyskamy. Zdumie
wajqcq cechq ludzkich istot jest pragnienie tego, co nieskonczone.
Bardzo si~ pod tym wzgl~dem roznimy od kr6w, kt6re od wielu
tysi~cy lat niezmiennie zujq traw~ i dajq mleko.
Dziecko zatem juz w momencie narodzin zamyka si~ w sobie,
tworzy bariery. Tak wlasnie pojmuj~ grzech pierworodny - jako
swiadomose nieobecnosci Boga, poczucie, ze nie jest si~ kocha
nym, co wyraza si~ w tworzeniu wokol siebie barier. Chrystus byl
wolny od grzechu pierworodnego - Jego matka byla niepokalanie
pocz~ta i wlasnie dlatego darzyla Go zawsze pelnq milosci q, a On
nie musial stwarzae wok61 siebie tarczy ochronnej. Jezus jest czlo
wiekiem najbardziej kruchym, 0 bezgranicznej zdolnosci do bycia
zranionym Zgadzam si~ zatem, ze istnieje sci sly zwiqzek mi~dzy
cierpieniem i milosciq.
Serce z kamienia to serce zamkni~te. Pozornie jest wolne od
cierpienia, lecz cierpi na zamkni~cie . Serce z ciala natomiast po
zwala, abys ty wszedl do mego serca, a ja bym przeniknql do two
jego. Sw. Tomasz z Akwinu odkrywa cos bardzo waznego, kiedy
mowi 0 uczuciu milosci . Wedlug niego uczucie milosci to mutua
adhaesio, czyli "wzajemne przylgni~cie" - zdolnose do tego, by zye
w drugim i by drugi zyl we mnie. Warunkiem tej zdolnosci jest
otwarcie, a otwarcie oznacza podatnose na zranienie.

Dlaczego B6g stworzyl nas ubogimi, slabymi? Czy wlasnie te nasze cechy
upodabniajq nas do Niego?
Zastan6wmy si~ nad tajemnicq Tr6jcy Swi~tej. Jezus jest zdumie
wajqcy, bo kiedy m6wi 0 swym Ojcu, podkresla: "Nie m6wi~ i nie
czyni~ nic samodzielnie, powtarzam tylko to, co mi powiedziano,
spelniam jedynie wol~ Ojca". Ujawnia si~ w tym calkowite wsp61
przenikanie Os6b Tr6jcy. My poszukujemy swej tozsamosci w do
menie wladzy lub inteligencji. B6g natomiast to tozsamose w ko
8
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munii. Bardzo trudno nam to zrozumiee, bo aby wejse do jakiejs
wsp6lnoty, musimy miee rozpoznanie obowiqzujqcej w niej hie
rarchii. Tymczasem by osiqgnqe tozsamose w komunii, musimy
porzucie tozsamose opartq na wladzy. Istotq komunii jest kruchosc,
podatnose na zranienie w obliczu drugiej osoby. By zatem B6g
m6g1 wkroczye do mego serca, musz~ si~ otworzye, stae si~ slaby,
co r6wnoczesnie oznacza, ze musz~ zniszczye w sobie tozsamose
opartq na sile i blyskotliwosci.

Pierre Abelard ujql tajemnic~ milosci Boga do czlowieka w formie pytania:
"Powiedz, prosz~, co ujrzal w tobie Ten, kt6ry nie potrzebuje niczego, a
jednak chcqc cif pozyskac dla siebie, przeZWlJci~iyl tortury smierci, tak strasz
nej i haniebnej?". Jak odpowiedzialby Pan na to pytanie 7
Sw. Tomasz sformulowal niezwyk/e zdanie: "Bonum est diffusivum sui".
t-.1ilose jest czyms, co musi bye przekazywane. Paradoksalnie zatem
B6g w swej nieskonczonosci odczuwa potrzeb~, koniecznosc, by dae
samego siebie. Pytamy oczywiscie, czy On moze miee jakqs potrzeb~.
Nie, nie moze. A jednak musi si~ dzielie z innymi. Musi dawae ekstaz~.
Bo tajemnica Tr6jcy Swi~tej to tajemnica ekstazy - trzy Osoby oddajq
si~ sobie w milosci. Jest to cos tak intensywnego, ze rodzi koniecznosc
dawania samego siebie. Dotykam y w tym miejscu czegos fundamen
talnego dla kondycji ludzkiej. Anio!owie si~ nie zakochujq, nie majq
dzieci - s'l bytami czystymi. Sw. Tomasz powiedzial, ze tozsamose
aniol6w to tozsamose gatunku - kazdy anio! to osobny gatunek, po
zostajq zatem wzgl'i'dem siebie w stosunku hierarchicznym. Nato
miast my - ludzie - jestesmy zjednoczeni w materii - nalezymy do
tego samego gatunku. Tym, co nas w pierwszym rz~dzie r6zni od
aniot6w, jest materia, nasze ciata. Dlatego wlasnie mozemy si~ wza
jemnie kochae i wzajemme w sobie pozostawac.
Jui sam fakt, ze kobieta i m~iczyzna Sq r6zm i mog'l obdarzac
si~ mitosciq, jest znakiem tajemmcy Tr6jcy - nie przypadkiem ko
bieta i m~iczyzna staj'l si~ symbolem Oblubienca i Oblubienicy.
Tradycja nakazuje nam pojmowae zwiqzek mi~dzy Osobami Tr6jcy
jako relacj~ ojcowsko-synowskq, Tr6jca Swi~ta tymczasem rna pe
wien rys malzenski. Sw. Pawel por6wnuje matzenstwo do zwiqzku
Chrystusa z Koscio!em. Mozna jednak powiedziee jeszcze wi~cej 
matienstwo to tajemnica Tr6jcy, zycia w sobie dw6ch Os6b, a w tym
wzajemnym zyciu przenikni~cie tych Os6b przez Ducha Swi~tego.
9
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Frapujqcy jest poznawczy aspekt milosci. Sw. Pawel m6wi: "Teraz widzimy
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za5 [zobaczymy Jtwarzq w twarz. Teraz
poznajf po CZfsci, wtedy za5 poznam tak, jak i zostalem poznany". Czy dzifki
milosci wifcej poznajemy, dostrzegajqc to, co dotqd nam umykalo?
Mysl~,

ze gdy "czas si~ wypelni", b~dziemy widziec wszystko
i kochac wszystko jak Bog. Jednosc stanie si~ tak mocna, ze nastqpi
gl~bokie wspolprzenikanie zycia Boga z naszym zyciem. B~dzie
to zupelnie nowa forma wiedzy. Cz~sto powtarzam, ze wiara to
widzenie swiata tak jak widzi go Bog. Wiara zaklada przemian~,
a ta przemiana to zycie Boga we mnie. Teraz dzieje si~ to w wierze,
bo zyjemy za zaslonq, ale gdy ona zniknie, wtedy wiara nie b~dzie
potrzebna...

Czy to wlasnie milosc sprawi, ze zaslona zaniknie?
Tak. Milosc to vis unitiva - sila scalajqca. Stajemy si~ jedno - ja
w Bogu, a Bog we mnie. Jezus mowi, ze musimy stac si~ jednosciq,
jak Ojciec i Syn. Musimy zjednoczyc si~ z Chrystusem tak, jak Je
ws jest jednosciq z Ojcem, musimy tez stac si~ jednosciq posrod
ludzi. Milosc jest tq silq scalajqC'!, ktora sprawia, ze stajemy si~
jedno§Ciq, zachowujqc jednak SWq tozsamosc, co jest tajemnicq Troj
cy Swi~tej - Bog Ojciec, Syn i Ouch Swi~ty Sq jednosciq, ale kazda z
Osob zachowuje SWq podmiotowosc.

To moze dose szalone pytanie, ale czy wiedzielibysmy, ze B6gjest milosciq,
gdyby Ojciec nie poslal nam swego Syna?
Przypuszczam, ze nie. Ola Arystotelesa, ktory jako filozof si~gnqi chy
ba najdalej, Bog, Pierwszy Poruszyciel, jest samoistnq przyczynq rze
czy, lecz rownoczesnie przyciqga caly wszechswiat i jest irodiem jed
nosci. Czy Arystoteles moglby powiedziec, ze Bog jest rniiosciq? Jesli
uznamy milosc za wspolprzenikanie, to odpowiedi. b~dzie przeczqca.
Odrnienne zdanie mogi rniec Platon, bo byi od Arystotelesa mniej
rygorystyczny, a dzi~ki temu bardziej poetycki. W Tilnajosie powiada,
ze Bog stworzyi wqtrob~, aby cziowiek mogi stac si~ prorokiem. To
zdwniewajqce! Wedle niego wqtroba przesyla do umysiu obrazy. Zeby
si~ 0 tyrn przekonac, trzeba rniec pod r~kq dobry camembert...
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Platon dopowiada, ze B6g uzywa obraz6w, by przekazywac
czlowiekowi wiadomosci. Wizja Platona jest zatem znacznie bliz
sza koncepcjom zydowskim, m6wi,!cym 0 Bogu, kt6ry zst~puje
do czlowieka, aby przepelnic go entuzjazmem. Zupeln,! nowosci,!
jest to, co m6wi si~ w Ewangeliach 0 obecnosci. Istnieje zasadnicza
r6znica mi~dzy slowami Paracletus i Spiritus. Zgodnie z etymologi,!
Paracletus to Ten, kto pociesza, kto odpowiada na wezwanie, by
stawac si~ jednosci,! - Ten zatem, kto jest w ruchu. W objawieniu
Jezusa odnajdujemy nowe slowo: 0 b e c nos c - Slowo staje si~
cialem i odt,!d zamieszkuje mi~dzy nami. Slowo ucielesnia si~
w Maryi, posr6d ludzi, pozostaje z ludimi - czasownik "pozosta
waC" wci,!z pojawia si~ w Ewangelii sw. Jana. Siowo Spiritus pozo
staje w scislym zwi,!zku z kategori,! obecnosci.
Wizja chrzescijanska jest wizj,! jednosci, spoczynku, bycia,
podczas gdy u Platona i myslicieli zydowskich akcent polozony
jest na ruchu, inspiracji, ekscytacji, entuzjazmie.

Sw. Tomasz m6wi wiele 0 cnotach teologalnych - wierze, nadziei i miloSci.
W jego koncepcji sq one od siebie nieodlqczne. Czy rzeczywiscie milosci
musi towarzyszyc wiara i nadzieja?

Milosc i nadzieja nie zawsze towarzysz,! wierze. Jedynie w naszym
ziemskim zyciu milosc wspierana jest przez wiar~ i nadziej~.
W zyciu wiecznym wiara i nadzieja nie b~d,! jui potrzebne. Zapanuje
jednosc w calkowitej jasnosci i swietle. Na tym swiecie, na kt6rym
zyjemy za zaslon,!, milosc si~ga dalej niZ wiara. Kochaj,!c, mozemy
gl~biej wnikn'!c w tajemnic~ Boga, co pokazal Sw. Jan od Krzyza.
Wiara ustawicznie prowadzi nas do ekstazy zjednoczenia. Nadzieja
jest uzmyslowieniem sobie, ze ta jednosc kiedys nast<!pi - nie dlate
go, ze sobie na to zasluiylismy, ale dlatego, ze b~dzie nam to dane.

Ale czy jest moiliwe, aby w tym iyciu ktos zbliiyl sif do tej Najwyiszej
Milosci, nie majqc wiary i nadziei?
To tajemnica, ale cos takiego przydarzylo si~ Teresie z Lisieux. Kie
dy miala okolo 10 lat, przezywala siln,! psychoz~ - nie mam w'!t
pliwosci, ze byl to rodzaj psychozy. Gdy lezala na 16zku w pokoju,
w kt6rym przebywali inni ludzie, nie mogla otworzyc oczu. Gdy
pok6j pustoszat, otwierala oczy. Byl to wi~c l~k przed wi~ziami
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z ludzmi - potworny lEi'k, kt6ry wyplywal stqd, l.e jako dziecko
Teresa przezyla kilka bolesnych rozstan: trafila do mamki, kilka lat
p6zniej (mjala wtedy 4 lata) zmada jej matka, p6iniej opuscila
dom jej ukochana siostra Paulina. Przepelnial jq za tem potEi'l.ny lEi'k
i nie potrafila nawiqzywae kontakt6w. Wlasnie dlatego uciekla do
swiata psychotycznego . Oopiero kiedy spojrzala na figurkEi' Ma
donny i dostrzegla Jej usmiech, odkryla, ze jest kochana.
OuZo p6iniej - mniej wjEi'cej poltora roku przed srnierciq - prze
zyla kolejne rozstarue. Czula siEi' opuszczona przez Boga i wqtpila
w Jego istruenie. Ale teraz mogla jul. zniese to op uszczenie. Wcze
sruej musiala siEi' posluZye psychotycznq ochronq, kryj6wkq. Teraz
juZ rue, bo ujawnila siEi' laska... Widae zatem, ze obecnose Boga po
zwala nam znosie cierpienie. Wczesniej Teresa nie mogla zniese cier
pienia, mogla wpa sc w trwalq i poglEi'biajqcq siEi' psychozEi', poniewaz
byla ogromnie wrazliwa. U schylku zycia m6wila: "WierzEi', bo chcEi'
wierzye". Kiedy schodzi siEi' w glqb ciemnosci, wiara przestaje bye
uczuciem, a staje siEi' cienkq nitkq, kt6ra spaja. Istrualo w tej kobiecie
jakies najglEi'bsze pragruenie ... To rnilose kazala Teresie wierzye.

Czy w naszym i yciu szczytowym punktel11, ku ktoremu zmierzamy, jest
ofiara?
I tak, i nie. Punktem szczytowym jest ufnose. PoswiEi'cenie jest juz
czym s dynamicznym. Zaufanie natomiast to - moim zdaniem 
cos glEi'bszego. Nie mogEi' zlol.ye z siebie ofiary, nie wiem, jak to
uczynie, ale ufam, l.e jestem kochany. WierzEi', ze ofiara znajduje siEi'
u szczytu milosci Jezusa, poniewal. On jest rnilosciq, pozostaje
w ciqglej jednosci z Ojcem. My natomiast jestesmy, ze tak powiem,
nie-byciem przed Byciem. Poniewaz jestesmy nie-byciem, istnieje
w nas cos bardziej fundamentalnego - zaufanie. M ozemy powie
d ziee, ze za ufanie to ofiara z wlasnych pol.qdan, ale u jego podstaw
tkwi cos glEi'bszego - zaufanie zr6dlowe. I wlasnie stamtqd wysnu
wa siEi' ta nie wiary - jestem zupelnie zagubiony, nie wiem, jak
zlozye z siebie ofiarEi', lecz ufam, l.e Jezu s mnie kocha.

Czy to za ujanie jest laskq?
Tak, poniewal. wskutek skazenia grzechem pierworodnym nie po
trafimy ufae - zamykamy siEi'. Tylko dziEi'ki lasce mol.emy siEi' otwie
rae. Jedynie zaufanie pozwala sk.ruszye tarcze, kt6re chroniq na s
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przed zranieniem. Ale aby bye zdolnym do zaufania, muszEi' bye
wczesniej dotkniEi'ty przez laskEi'.

Podrozujqe po swieeie, spotyka Pan eZf?sto wyznaweow innyeh religii. ezy
obraz Boga milosei jest speeyJicznie ehrzcscijanski, ezy tez mozna sif? z nim
spotkac w innych tradycjach religijnych?
Mozna go odnaleze u mistyk6w - na przyklad w mistyce islamu,
zwlaszcza w sufizmie. Muzulmanska mistyczka z konca VIII wieku
Rabi' a al- ' Adawija z Basry uzywa wyrazen przypominajqcych jEi'
zyk sw. Jana od Krzyza czy Piesni nad piesniami. MyslEi', ze ta zbiez
nose jest wymowna - ten naturalno-nadprzyrodzony placz za ko
muniq, nieomal krzyk, jest czyms bardzo glEi'boko w nas tkwiqcyrn.
Slowo komunia ewokuje oczywiscie caiy zestaw obraz6w malzen
skich -oblubienca i oblubienicy, ich wsp6lprzenikania. Ten rys wsp6i
przenikania obecny jest w mistyce islamu. W mniejszym stopniu
dostrzegam go w tradycji buddyjskiej czy w hinduizmie. Buddyzm
sku pia siEi' przede wszystkim na ciszy i uspokojeniu. Buddysci m6
wiq 0 pokoju przewyzszajqcym wszelki pok6j, kt6ry nie moze po
chodzie od czlowieka. Nie akcentuje siEi' tam jednak jednosci, komu
nii. Rys pokoju i wyciszenia wyrazny jest tez w hinduizmie.

Jaki jest w innych tradycjach religijnych stosunek do "ubogiego" - czlo
wieka sfabego, ulomnego, ehorego? ezy jest on zwiqzany z obrazem Boga,
jaki przedstawiajq inne tradycje?
Nie wiem... M6j przyjaciel, ojciec uposledzonego chiopca 0 bardzo
znieksztaiconej twarzy, miai ciekawq przygodEi' w Kabulu. Kiedy
wysiadal z pociqgu, podszedl do niego tragarz i zapytal: "ezy to
Tw6j syn7". Kiedy przyjaciel to potwierdzil, uslyszal: ,J estes szczEi'
sciarzem. Gdy ktos w mojej wsi rna takie dziecko, wiemy, ze jest to
znak blogoslawienstwa dany przez Allacha".
W r6znych kulturach oddaje siEi' czese swiEi'tym szalencom, ju
rodiwym. Ale jest to raczej nurt prorocki niz mistyczny. Przy takim
podejsciu do ludzi uposledzonych skladany im hold moze zastEi'
powae edukacjEi' i leczenie. To duze niebezpieczenstwo - gdy wy
nosi siEi' tych ludzi na piedestal, nikt siEi' 0 nich nie troszczy. Oczy
wiscie zdarzajq siEi' tez sytuacje odwrotne, gdy uiomnose jest po
strzegana jako znak diabelski, symptom opEi'tania.
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Wydaje mi si~, ze jedynie w chrzescijanstwie istnieje prawdzi
wa teologia ludzi z uposledzeniem. Uwazam zresztq, ze teologia
lud zi z uposledzeniem - koncentrujqCa si~ wok6! kwestii obecno
sci - jest dzis ogromnym wyzwaniem.

Wsponmiai Pan kiedys, ie poznajqc inne tradycje, odkryl Pan, ii w cen
trum chrzescijanstwa znajduje sif przebaczenie.
W tradycji hinduizmu i islamu mowi si~ 0 aktywnym zbl.iZ.aniu si~
do Boga, w chrzescijanstwie natorniast kierunek jest w pewnym sen
sie odwrotny - B6g jest w gruncie rzeczy zapraszany, a warunkiem
zaproszenia Boga jest usuni~cie barier. Przebaczenie to wlasnie usu
wanie barier, kt6re dzielq ludzi i odgradzajq ich od Boga. Tajemnica
Wcielenia, S!owa, kt6re stalo si~ Cia!em, zrnieni!a cos radykalnie.
Wi~kszosc religii zbl.iZ.a do Boga poprzez rozmaite dzialania - mo
dlitw~, cwiczenia umys!u, praktykowanie dobra, cnoty. W chrzeSci
janstwie natorniast B6g przyszed! si~ nam ofiarowac. W centrum
chrzescijanstwa zatem znajduje si~ zaproszenie skierowane do Je
zusa. Nie praktykowanie dobrych uczynk6w, ale - zaproszenie, kt6
re polega na otwieraniu si~, wyp!ywajqcym z zaufania.

Czy przebaczanie to proces leczenia pami(?ci? Jaka jest rola pami(?ci w prze
baczeniu?

o leczeniu parni~ci wiele m6wi dzisiaj Papiez. Przebaczenie to prze
!amywanie barier. Przebaczyc to znaczy pozwolic temu, kto mnie
zrani!, wniknqc zn6w w moje wn~trze. Ale ze wzgl~du na parni~c
istniejq we mnie zahamowania. Pami~c jest bardzo bliska barierom.

Iak tworzy sif obraz Boga?
Obraz Boga, jaki posiadamy, to cos, co odkrywamy stopniowo.
W naszym "ob!oku niewiedzy" nie mamy Jego obrazu! Jaki jest
pierwszy wizerunek Boga, z ktorym si~ stykamy? To obraz na
szych rodzic6w - matki i ojca. B6g, kt6ry daje nam zycie, karrni
nas, jest kochajqcy, wsp6!czujqcy... P6zniej, w wieku dojrzewania,
obraz ten zrnienia si~ - B6g staje si~ oblubiencem. Ale wciqz jest to
rzeczywistosc dynarniczna, obraz w ruchu.
Wierz~, ze zmierzajqc do Boga, musimy przejsc przez rozmaite
sciezki, lecz najbardziej fundamentalnq jest droga wielkiego l~ku.
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To na niej odkrywamy Boga, ktory jest bardzo "maly", ktory tEi'sk
ni do rn.ilosci, ale czeka, az otworzymy Mu drzwi. To zdurn.iewajqca
tajemnica ukrytego Boga, Boga lEi'ku. Paradoks Boga rn.ilosci pole
ga na tym, ze moze On przekazywae rn.ilose jedynie wtedy, gdy jq
przyjmiemy. A jesli jej nie przyjmiemy, to gdzie wowczas jest Bog?
Jest On jakby zamkniEi'ty sam w sobie - to dose niezgrabny obraz,
ale tak jest w istocie. W tym miejscu dotykamy tajemnicy lEi'ku
Boga - Boga, ktory tEi'skni do tego, by oddae siebie samego, lecz
jest odrzucony. Tam kryje siEi' caly lEi'k milosci. Trzeba samemu prze
zye lEi'k, by bye w stanie odkrye Boga.
Szukajqc obrazu Boga, musimy przejse od pojEi'cia do doswiad
czenia - doswiadczenia, ktore mozemy zwerbalizowae, lecz poprzez
przezycie lEi'ku, milosci... Zaczynamy od pojEi'cia, ale konczymy
w "obloku niewiedzy". Bog czeka tam na nas ... Nie wiem, jak to
wyrazie slowarn.i. Nie jestem teologiem, dzielEi' siEi' tylko pewnyrn.i
przeczuciarn.i, przeblyskarn.i, ale nie potrafiEi' z nich ulozye syntezy.

Zyjemy zatem w "w nocy ciemnej"...
Tak. To najwiEi'ksze ludzkie zmartwienie, jak znosie lEi'k, ktorego siEi'
obawiamy. A zatem, jak czekae. Niedawno czytalem piEi'knq ksiqz
kEi' Anselma Gnina OSB W polOLvie drogi, poswiEi'conq duchowemu
kryzysowi, jaki przezywajq ludzie miEi'dzy 40 a 50 rokiem zycia.
Crun streszcza poglqdy na temat "kryzysu polmetka zycia" XIV
-wiecznego mistyka Jan Taulera i Carla Gustawa Junga. Tauler
zauwazyl, ze przez pierwsze 40 lat kierujemy siEi' entuzjazmem,
radosciq, jestesmy podekscytowani, bardzo chcemy zblizye siEi' do
Boga, ale potem nastEi'puje zalamanie - nasze dotychczasowe zy
cie duchowe wydaje nam si~ jalowe, plaskie ... Kryzys ten ujawnia
jakis lEi'k - kiedy go doswiadczymy, musimy czekae na cos nowego.
Zdaniem Taulera udrEi'ka ta jest dziele m laski Bozej, bo dziEi'ki niej
mozemy zstqpic do gl~bi wlasnej duszy.
W naszym zyciu przechodzimy przez kolejne etapy: najpierw
przezywamy uniesienie, ale p otem nastEi'puje zerwanie i pojawia
siEi' lEi'k, pozniej znajdujemy cos nowego, czego siEi' chwytamy, zmie
rzamy dalej, ale dokonuje si~ kolejne zerwanie... az ostatecznie
nadchodzi smierc. W gruncie rzeczy chodzi 0 to, by wytrzymywac
lEi'k, nie szukajqc zadnej kom pcnsacji - czekae na danq nam obec
nose Boga. Powracamy w tym momcncie do zaufa nia.
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Jezus mowi, ie ludzie czystego serca " Boga oglqdac bf!dq". Czym jest we
dlug Pana "czyste serce''?
Ono jest jak "czyste zloto", czyli cos, co jest prawdziwe - to czysta
milosc ... Czyste serce ole szuka wlasnej motywacji, wlasnej chwaly.
Czasem spotykamy si~ z pozorami czynieola dobra - jak w przy
padku ludzi, kt6rzy pomagajq uposledzonym, lecz ich celem jest
bycie powazanym i podziwianym przez innych. Czystosc serca
w kt6ryms miejscu lqczy si~ z tajemnicq mieszkajqcego w nas Jezu
sa. To autentyczne pragnieole, by ludzie podnosili si~ i by ich kochac.
Powodujq nami jednak oleswiadome i swiadome motywacje. Czy
slyszeli Panowie 0 Enneagramie? To bardzo interesujqce. Enneagram
praktykowali sufi, islamscy mistycy. M6wi on 0 dziewi~ciu typach
osobowosci i zwiqzanych z olmi uzalezoleolach-zludzeolach, kt6re
uniemozliwiajq nam dostrzezeole prawdy 0 naszym zyciu. Pierw
szy wz6r to Pedant, czyli czlowiek, kt6rego dr~czy pragnienie bycia
doskonalym; drugi to obsesyjole zajmujqcy si~ sprawami innych
Opiekun; trzeci to zabiegajqcy 0 podziw i szacunek Zdobywca; czwar
ty to zlakniony intensywnych uczuciowych kontakt6w, nadwrazli
wy i egzaltowany Ekscentryk; piqty to zdystansowany i chlodny
"m6zgowiec" czyli Obserwator; sz6sty to ostrozny i podejrzliwy
Straznik, kt6ry poddaje si~ absolutnej potrzebie bycia lojalnym
wobec grupy; si6dmy to hedoolstyczny Fantasta, kt6ry obawia si~
wszelkich zobowiqzan; 6smy to zqdny wladzy, skoncentrowany na
wlasnej mocy Wojownik; dziewiqty to konserwatywny i uparty
Osadolk, kt6ry l~ka si~ konflikt6w. Enneagram pokazuje, ze moze
w nas istniec przymus-uzaleznieole od czyoleola dobra, kt6ry wyni
ka ze strachu przed nieistnieolem - jesli nie zaskarbi~ sobie twojej
milosci, jesli mole ole kochasz, czuj~, ze ole istniej~ . Nieczyste serce
to poszukiwaole i czyoleole dobra po to, by istolec... Nasze serce jest
czyste, gdy "ziamo pszeolczne" w nas obumarlo, kiedy ole powodu
je nami przymus, by byc kochanym, lecz to Jezus w nas zyje i dziala.
Czyste serce to zycie Jezusa we mnie. Post~puj~ tak, a nie inaczej, bo
chce tego Jezus.
W Ameryce i w Anglii jest wiele osrodk6w, w kt6rych usiluje
si~ lqczyc wiedz~ psychologicznq z religiq i duchowosciq, we Fran
cji podchodzi si~ do podobnych praktyk dosc nieufnie. W Polsce
jak zauwazylem - panuje jeszcze wi~ksza ostroznosc. Mam wraze
ole, ze wsr6d polskich katolik6w istnieje dosc powszechny strach
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przed psychologiq; nacisk pada na duchowosc, oderwanq jednak
od psychologicznej wiedzy 0 czlowieku. Byloby ciekawe, gdyby
"Znak" zajql si~ kiedys Enneagramem.

Cheielibysmy na koniee nawiqzae do przypowiesci 0 synu marnotrawnym.
Starszy brat nie m6gi pogodzie sif z tym, ze ojeiee przyjqi z otwartymi
rfkami syna-grzesznika. Czy nie jest tak, ze ten starszy miai wiarf i na
dziejf, leez brakowalo mu milosei?
Nie jestem pewien, czy on mial wiar~. Czul si~ bezpiecznie. Jego
wiara to bylo poczucie bezpieczenstwa. Ale nie pozwolil jej na
oczyszczenie - w gruncie rzeczy on nie rozumial swego ojca. Dosc
latwo pOh·afimy wkroczyc do swiata cnot, bo jest on bezpieczniej
szy. To bezpieczenstwo jest rzeCZq koniecznq, nie mowi~, ze to cos
zlego. Trzeba jednak przejsc z tego bezpieczenstwa ku niebezpie
czenstwu, ku niepewnosci. Mlodszy syn zaryzykowal niepew
nosc. Nie twierdz~, ze zrobil dobrze, mowi~ tylko, ze zaryzyko
wal. Mozna powiedziec, ze zstqpil na gl~bszy poziom swego by
cia. Magi na zawsze pozostac w swiecie ciemnosci, szalenstwa,
obl~du, chaosu... Lecz nagle z tych najmroczniejszych gl~bin wy
lonil si~ sen: powroc~ do mego ojca.
Kiedys napisal do mnie z wi~zienia pewien m~zczyzna. Za
nim tam trafil, byl wzi~tym adwokatem, mial rodzin~ . Nie wiem,
co sprawilo, ze go zamkni~to. Znalazl si~ w pojedynczej celio W
liScie opisal nast~pujqCq sytuacj~: "Lezalem w ciemnosci . Nie mia
lem niczego - stracilem prac~, zon~, dzieci, moj honor. Chcialem
umrzec. Lecz nagle zrodzila si~ we mnie gwiazda milosci i uchwy
cilem si~ jef'. CZasem wi~c dopiero na samym dnie, kiedy calko
wicie tracimy poczucie bezpieczenstwa, pojawia si~ swiatlo, ro
dzi si~ "gwiazda milosci". Dotykamy wtedy prawdy, nie oslania
nas juz dluzej zaden system ochronny. Mozna powiedziec, ze
wzrost mlodszego syna dokonal si~ poprzez zejscie na samo dno.
Proba lub kryzys starszego dotyczyl wiary w ojca. A zatem nie
byla to tylko kwestia braku milosci - on nie ufal ojcu i sqdzil go.
To podstawowy grzech rodzaju ludzkiego - sqdzenie, ktore na
przyklad nie pozwala dostrzec nieprawdopodobnej milosci Boga
do ludzi z uposledzeniem.

Bye moze w starszym braeie odezwala sif takZe pamift ..
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Tak, pod warunkiem, ze pol'lczymy pami~e z bezpieczenstwem.
Pami~e daje nam poczucie bezpieczenstwa. Czlowiek z Alzheime
rem, ktOlY nic nie pami~ta, calkowicie traci poczucie bezpieczen
stwa - nie wie, co ma si~ zdarzye itp. Mysl~, ze wiara powinna
oznaczae kres pami~ci 0 bezpieczenstwie. Mozna oczywiscie mo
wie, ze w starszym bracie odzywa si~ pami~e 0 niegodziwosci mlod
szego, ale s'ldz~, ze jest to cos gl~bszego. Chodzi 0 pamiye, ktora
l'lczy si~ z poczuciem bezpieczenstwa.

Ale kiedy czytamy tt; przypowiesc, w pierwszym odruchu przyznajemy
racjt; starszemu bratu. Byl przeciez uczciwy i domaga sit; sprawiedliwosci.
Tak, to prawda. Dlatego powtarzam cz~sto, ze Jezus przewraca swiat
do gory nogami. Jezus myj'lcy stopy uczniow. .. Piotr rna racjy - to
szalenstwo, czyste szalenstwo.. . Ja umyjy Twoje stopy, ale Ty nie
myj moich... To wlasnie moment, kiedy Jezus obraca wszystko do
gory nogami. Jak poj'le fakt, i.e ludzie uposledzeni mog'l bye swi~
ci? Jak pomiescie w glowie, ze ludzie z powaznymi uposLedzenia
mi uobecniaj'l Chrystusa? I jaka jest wiyz I'lcz'lca Eucharysti~
z uboshvem? To jest punkt, ktorego nie potrafjmy ogarn'le - ta
jemnica wiary - i dlatego wlasnie mycie stop tak rzadko jest prak
tykowane w Kosciele. To przeciez wygl'lda smiesznie... Slyszalem,
ze w ramach wielkich uroczystosci milenijnych maj'l siy odbywae
w Kosciolach lokalnych obrzydy mycia stop. To interesuj'lce, ze to
biskupi maj'l mye nogi ksiyzom . Dlaczego nie rna bye na odwrot?
Czy nie jest przypadkiem tak, iz mycie stop stalo siy przywilejem
- ze 0 tym, kto komu myje stopy, decyduje hierarchia?
Cos jest "nie w porz'ldku" z tajemniq Wcielenia. Cos jest "nie
w porz'ldku" z Krzyzem Chrystusa. Dlatego wlasnie Piotr nie mogl
tego zniese. Nie mogl zniese idei slabego Chrystusa. Bog - jak
w tradycyjnej wizji zydowskiej - musi bye mocny, po t~zny. Ale
slaby Chrystus, ktory placze do Ojca: Boze mOj, czemus mnie opu
scil? - to zakrawa na szalenstwo.
JEAN VANIER, ur. 1928, oficer marynarki, dr filozofii, b. wykJadowca Uniwersytetu
w Toronto, zalozyciel ruchu "Arka" i wsp61zalozyciel ruchu "Wiara i swia tlo", zajmu
j'lcych s i~ osobam i z uposledzeniem um ys lowym. Jes t jednym ze ws p6lczesnych
autorytet6w zycia duchowego. W Polsce wydano m.in. nast~puj')ce jego ksi')zki:
Wsp6lnota (1985), Wsp6ll1ota miejscem radosci i przebnczenia (1985), Mri:czyznq i niewiaslq
stworzyl ich do zycia w prawdziwej lI1ilosci (1988), Zral1iOl1c cialo (1993), Jews, dar mllosci

(1994), Knida osobn jest hisforiq swi,tq (1999) .
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Wif?kszasc ludzi nigdy nie apuszcza "szkaly sprawiedliwasci".
Kultywuje ana paznanie sprawiedliwasci i WlJmaga jej ad
innych. Uczy wydawac sqdy a ludzkich czynach, dabnJch
hlb zlych. Wydajqc sqd a innych, trzeba apierajqc sif? na
zasadzie sprawiedliwosci addzielac dabnJch ad zlych,
sprawiedliwych ad grzesznik6w. Na Szczf?scie istnieje takie
szkala milasierdzia, wsp61czucia i laski - szkaia 0 wiele
wznioslejsza, wyrastajqca z samej gi~bi ducha Ewangelii.

"
BOG-SQDZIA
SPRAWIEDLIWY
MEDYTACJA ESCHATOLOGICZNA

Waclaw Hryniewicz OMI
Chrzescijanskie Credo Iqczy wizj~ Bo:i.ego sqdu nad swiatem
z powtornym przyjsciem Chrystusa. To On b~dzie "sqdzic :i.ywych
i umarlych". Ka:i.dy czlowiek musi stanqc przed Jego obliczem, aby
zdac spraw~ ze swojego :i.ycia. Wraz z przyjsciem Jezusa na swiat
rozpocz~ly si~ ju:i. czasy ostateczne. Kto wierzy, :i.e Chrystus "po
wroci", wyra:i.a tym samym SWq wiar~, i:i. wszyscy ludzie spotkaj'!
si~ z Nim jako S~dziq i Zbawicielem. Eschatologia tradycyjna Iq
czy to wydarzenie z koncem swiata. Nowsza teologia chrzescijan
ska mowi 0 nim w zwi,!zku ze smierci,! czlowieka. S,!d powszechny
i sqd indywidualny (zwany szczegolowym) Sq w tej perspektywie
jednym i tym samym wydarzeniem. Kazdy podlega sqdowi Boga.
Po tej stronie :i.ycia nikt nie zna jego ostatecznego wyniku . Ufnosciq
i otuchq napawa fakt, :i.e S~dziq jest Ten, ktory dla naszego zbawie
nia zstqpil z nieba, "zostal wydany za nasze grzechy i wskrzeszony
z marhvych dla naszego usprawiedliwienia" (Rz 4, 25).

Niezwykla intuicja Biblii
W potocznych wyobra:i.eniach religijnych panuje przeswiad
czenie, :i.e Bog jest S~dziq sprawiedliwym, gdy:i. nagradza za do
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bro, a karze za zlo, oddajqc kazdemu wed lug jego uczynkow. To
katechizmowe rozumierue Bozej sprawiedliwosci nie oddaje biblij
nego bogactwa jej odcieni znaczeniowych 1. Poj~cia tego nie moz
na redukowae do jego sensu jurydycznego, zgodnie z ktorym Bog
-S~dzia stoi na strazy ustanowionego w swiecie porzqdku moral
nego. Biblia zna 0 wiele szersze i gl~bsze znaczenie poj~cia spra
wiedliwosci, wykraczajqce poza koncepcj~ legalistyczno-moralnq.
Bog jest IIS~dziq sprawiedliwym, [ktory] bada nerki i serce"
0r 11, 20). Czyni tak f aby "kazdemu oddac stosownie do jego po
st~powania, wedlugowocow jego uczynkow" 0r 17, 10). Sprawied
liwose Boza to jednak rue tylko wyrok pot~pienia lub kara zeslana
na grzesznych ludzi (Pwt 33,21; lz 10,22; Dn 9,6-16; Ba I, 15-18; 2,
6-10), lecz takZe wyrok laskawy i uwalruajqcy 0r 9,23; 23,6). Bog
sprawiedliwy jest rowniez Bogiem milosiernym (Ps 116,5-6; 129,
3-4). Jego darem jest zbawienie. Juz poprzez prorokow obiecuje
On poslubic swoj Iud" przez sprawiedliwosc i prawo, przez mi
lose i milosierdzie" (Oz 2, 21). Czlowiek odwolujqcy si~ do spra
wiedliwosci Bozej spodziewa si~ czegos wi~cej niz tylko sprawied
liwego wyroku - ma nadziej~ na odpuszczenie grzechow (Ps 51,
16; Dn 9, 16).
Juz zatem w tekstach starotestamentalnych dostrzec mozna
stopniowe ksztaltowanie si~ poj~cia sprawiedliwosci Boiej, rozu
mianej jako przejaw milosierdzia i laska usprawiedliwienia. War
to zwrocic uwag~ na paradoksalny charakter tego wydarzerua, kto
re nazywamy usprawiedliwieruem grzesznika. Chodzi 0 cos prze
ciwnego zasadom sqdowruczym, wykluczajqcym uniewinnienie
winnego (byloby to wr~cz przest~pstwo). Tymczasem Bog okazuje
swojq sprawiedliwosc, wyswiadczajqc ludziom niezasluzone do
brodziejstwa (Ps 65,6; 145, 7.17). Jego sprawiedliwosc utozsamia
si~ z Bozyrni przymiotami milosierdzia i wiernosci. Jest ocaleniem
i darem, choc rue na podstawie ludzkich zaslug ani z tytulu zap la
ty. Bog okazuje si~ sprawiedliwy wlasnie wowczas, gdy objawia
swoje milosierdzie i spelnia swe obietnice. Jego post~powarua rue
da si~ pojqe w swietle wymogow ludzkiego prawa.
Taka koncepcja sprawiedliwosci, bogata w tresc gl~boko reli
gijnq, pojawia si~ takZe w Ksi~dze Izajasza. Przebija z niej przeko
1 Zob. A. Descamps, Sprawiedliwosc, w: Slownik fe%gii bib/i}11e}, red. Xavier Leon
-Dufour, Poznan-Warszawa 1985, s 897-906.
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nanie, ze czlowiek nie moze zdobye sobie laskawosci Bozej wlas
nymi tylko silami. Moze jednak wierzye i ufae Bogu. Sprawiedli
wose Boza, dost~pna czlowiekowi przez wiar~, utozsamia si~ osta
teczrue z milosierdziem Bozym i darami Jego dobroci (Iz 41,10; 45,
22-25; 46, 13; 51,1-3.5.8; 56, 1; 59, 9).
W ten sposob wyrazrue poszerzyl si~ sens samego terminu "spra
wiedliwose". Takie jego rozumierue jest juz zapowiedziq koncepcji
usprawiedliwienia przez wiar~ w Liscie apostola Pawla do Rzymian.
Sprawiedliwose objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie jest spra
wiedliwosciq zbawczq, ocalajqcq, wynikajqcq z Jego milosierdzia
i wiernosci raz danym obietnicom.Ustanawiajqc Jezusa Zbawicielem,
Bog "chcial przez to okazae, ze sprawiedliwose Jego wzgl~dem grze
chow popelnionych dawniej - za dni cierpliwosci Bozej - wyrazala
si~ w odpuszczaniu ich po to, by ujawnie w obecnym czasie Jego
sprawiedliwosc, i [aby pokazacJ ze On sam jest sprawiedliwy i uspra
wiedliwia kazdego, ktory wierzy w Jezusa" (Rz 3, 25-26). Wedlug
nauki biblijnej sprawiedliwosci Bozej nie mozna sprowadzic do
wydawania wyrokow sqdowych (sprawiedliwosc jurydyczna,
zwlaszcza karzqca). Jest ona darem milosierdzia i wiernosci Boga,
ktory pragnie ocalenia i zbawienia czlowieka.
Stajemy zatem w obliczu niezwyldej intuicji rehgijnej, obecnej
w tekstach biblijnych. Bog objawia swojq wrazliwosc i wspolczu
cie dla czlowieka. J(jedy grzeszny czlowiek uswiadamia sobie swojq
n~dz~, ze zdumieniem odkrywa oblicze Boga milosierdzia. Nie
skonczone milosierdzie obejmuje go takie wtedy, gdy wskutek
grzechu oddala si~ od Boga. Bog pragnie go ocalic. W dziejach zba
wienia okazuje si~ wciqz na nowo, ze kiedy Bog rna ukarae swoj
Iud za jego winy, to wtedy wlasnie dochodzi do glosu Jego mjlo
sierdzie, 0 ile tylko grzeszny czlowiek z gl~bi wlasnej n~dzy za
cznie wolae do Niego 0 pomoc.
W religijnych intuicjach prorokow dostrzec mozna w tym
wzgl~dzie akcenty gl~boko ludzkie . Ilekroc Bog postanawial nie
okazywac mitosierdzia narodowi wybranemu, lecz zeslae nan
kar~, wtedy dzialo si~ cos nieslychanego: "Moje serce na to si~
wzdryga i rozpalajq si~ moje wn~trznosci [rahamimJ. Nie chc~, aby
wybuchnql plomien mego gniewu (... ), albowiem BOgiem jestem,
nie czlowiekiem: posrodku ciebie jestem Ja - Swi~ty, i nie przy
chodz~, zeby zatracae" (Oz II, 8-9; por. I, 6) Tak oto niewierna
oblubienica Boga, nazwana Lo-Ru~ama, "Tq-dla-kt6rej-nie-ma-mi
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losierdzia" (Oz I, 6), otrzyma znowu nazw~: "Ta-ktora-dostqpila
milosierdzia", Ruhmna (Oz 2, 3).
To prawda, ze prorocy zapowiadali cz~sto surowe kary niewier
nemu narodowi. Jednak rowniez wtedy nie opuszczala ich mysl
o Bozej dobroci, czulosci i wspotczuciu: ,,Ilekroe bowiem si~ zwra
cam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego si~ po
ruszajq wn~trznosci moje dla niego; musz~ mu okazae milosier
dzie!" Or 31, 20). Zdumiewajqcych wypowiedzi przytoczye by moz
na znacznie wi~cej i zadumae si~ nad nimi. ,Wroe, 1zraelu-Odst~pco
(...) Nie okaz~ warn oblicza surowego, bo milosierny jestem (...),
nie b~d~ palal gniewem na wieki" (Jr 3,12; por. Mi 7, 18-19; Ps 103,
8-14). Niektore z tekstow prorockich tchnq niezwyklym cieplem,
iscie macierzynskq czuiosciq i troskq Boga: "Czyz moze niewiasta
zapomniee 0 swym niemowl~ciu, ta, ktora kocha syna swego lona?
A nawet gdyby ona zapomniala, Ja nie zapomn~ 0 tobie!" (1z 49,
15; por. 46, 3-4). I jeszcze ten sam wqtek: "Na krotkq chwil~ porzu
cilem ciebie, ale z ogromnq milosciq ci~ przygarn~" (1z 54, 7). Pro
rok Jonasz gniewa si~ nawet na Boga za to, ze zmilowal si~ nad
poganskq Niniwq i nie skazal jej na zaglad~. Chce bye bardziej
"sprawiedliwy" od samego Boga. Ksi~ga Jonasza konczy si~ pel
nym wyrzutu pytaniem, postawionym czlowiekowi przez Boga:
uTobie ial krzewu, ktorego nie uprawiales i nie wyhodowales (...)
A czyi Ja nie powinienem miee litosci nad Niniwq, wielkim mia
stem, gdzie znajduje si~ wi~cej niz sto dwadziescia tysi~cy ludzi,
ktorzy nie odrozniajq swej prawej r~ki od lewej, a nadto mnostwo
zwierzqt?" (Jon 4, 10-11).
Oto biblijne oblicze Boga sprawiedliwego, ktory jest rowno
czesnie Bogiem nieskonczonego milosierdzia : "On nas poranil i On
tez uleczy" (Oz 6, 1). Milosierdzie Boze nie zna innej granicy oprocz
zatwardzialosci ludzkiego serca. Odnosi si~ ono do wszystkich lu
dzi: "milosierdzie Pana - nad calq ludzkosciq" (Syr 18, 13). Uniwer
salizm ten si~ga tak daleko, ze Nowy Testament nazywa Boga ,,OJ
cern milosierdzia" (2 Kor I, 3). Wyrazem tego milosierdzia Sq wszyst
kie czyny Jezusa (Lk 6, 36). Milosierdzie jest miarq Bozego sqdu
nad kazdym czlowiekiem (Mt 25, 31-46). Aby doznae milosierdzia,
kazdy musi uznae, ze jest tylko grzesznym czlowiekiem, wciqz za
wodzqcym Boga i innych ludzi: "Albowiem Bog wydal wszystkich
nieposluszenstwu [dost. Syne7cleisen, wspolzakluczyl wszystkich ku
nieulegloscil, aby wszystkim okazae swe milosierdzie" (Rz II, 32).
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Przypowiesc Jezusa 0 nielitosciwym dluzniku jest pod tym
wzglfidem szczegolnie wymowna. Mowi ona, ze milosierdzie Boga
jest Jego cechq dominujqcq. Daruje On wielki dlug swojemu slu
dze, kiedy ten prosi 0 litosc. Sluga z przypowiesci nie nasladuje
jednak postawy swojego dobroczyncy - jest bezwzglfidny i suro
wy wobec innych. Dopiero ten razqcy brak milosierdzia wywoluje
gniew pana, ktory surowo go osqdza. Karq jest wifizienie - obraz
czystej sprawiedliwosci, spowodowanej winq samego czlowieka.
Sens przestrogi jest jasny: "Podobnie uczyni warn Ojciec m6j nie
bieski, jezeli kazdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu" (Mt
18,35). Jest to zarazem przynaglenie do pojednania, zanim trzeba
stanqc przed sqdem i zwrocic "ostatni grosz" (Mt 5,25-26). Echo tej
przypowiesci powraca w pouczeniu 0 sqdzie apostola Jakuba: "Bfi
dzie to bowiem sqd bezlitosny [aneleosJ dla tego, ktory nie czynil
milosierdzia : milosierdzie [zasJ triumfuje nad sqdem" Ok 2, 13).
Chodzi 0 milosierdzie przewyzszajqce sam osqd wedle prawa i czy
stej sprawiedliwosci. Kiedy czlowiek jest milosierny, rozladowuje
niejako Boz q sprawiedliwosc; kiedy zas jest bezlitosny, naraza sifi
na surowosc sfidziego, gdyz sam jq prowokuje i wyzwala.

Klopoty teologow
Wystarczy zaglfibic sifi nieco w dzieje mysli chrzescijanskiej, aby
zobaczyc jej nieporadnosc wobec biblijnego paradoksu Bozej spra
wiedliwosci idqcej w parze z rnilosierdziem. Teologowie cZfisto usi
lowali oddzielic od siebie przymioty Boga w taki sposob, aby z jed
nej strony bylo to peine laski milosierdzie, a z drugiej - karzqca
sprawiedJiwosc. I tak glosili, ze do momentu smierci grzesznik
moze jeszcze liczyc na Jego milosierdzie, p6zniej natomiast podle
ga juz tylko sprawiedliwosci . 0 plynqcej z milosierdzia Bozego
karze leczniczej teologowie katoliccy osrnielali sifi na ogol m6wic
jedynie w odniesieniu do czyscca. Zas z tytulu sprawiedliwosci
odplatq za cifizkie winy nieskruszonego grzesznika jest w tej per
spektywie kara piekla. Gdzie nie sifiga milosierdzie, tam dziala juz
jedynie sarna Boska sprawiedliwosc.
Tego rodzaju tendencja do oddzielania przyrniot6w Boga rna
w sobie cos arbitralnego i zuchwalego. Podporzqdkowuje ona jeden
przymiot drugiemu. Boska sprawiedliwosc sifigalaby wtedy w nie
skonczonosc, natorniast milosierdzie rnialoby charakter skonczony,
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ograniczony jedynie do czasu zycia ziernskiego. Chrzescijanin nie
rna pods taw do tego, aby rnowie 0 "czystej sprawiedliwosci" Boga,
bez odniesienia do Jego milosierdzia. Bog pozostaje sprawiedliwy
takie wtedy, gdy okazuje rnilosierdzie, a zarazern jest rnilosierny,
gdy sqdzi sprawiedliwie. Myslenie 0 sarnej sprawiedliwosci Bozej
rnusialoby prowadzie czlowieka do zWqtpienia i rozpaczy. Rowno
czesna rnysl 0 rnilosierdziu podtrzyrnuje w nim nadziej~, choe na
tej zierni nigdy nie daje absoluhlej i zuchwalej pewnosci.
Wszelkie spekulatywne dywagacje na ternat stosunku sprawied
liwosci i rnilosierdzia Boga Sq jedynie nieudolnq probq wyjasnienia
tego paradoksu, ktory pojawia si~ juz. na kartach Biblii. Proby takie
podejrnowali w ciqgu wiekow najwybitniejsi rnysliciele chrzescijan
scy. Sq to jedynie rnniej lub bardziej udane przyblizenia2 . Wmyslajqc
si~ w te sprawy, czlowiek wierzqcy dochodzi w koncu do przekona
nia, ze sprawiedliwose stanowi pewien spos6b przejawiania si~ do
broci i rnilosierdzia Boga. Karzqc zle czyny swoich stworzen - jest On
sprawiedliwy, ocalajqc zas zlych - post~puje zgodnie ze swojq dobro
ciq i rnilosierdziern. Dzialanie Boskiej sprawiedliwosci jest zawsze nie
odlqczne od dzialania milosierdzia, na nirn si~ opiera i jest ku niernu
jak m6wi nadzieja - ostatecznie skierowane. To tylko nam, ludziom,
wydaje si~, ze rnarny do czynienia z dworna przeciwstawnyrni przy
rniotarni w Bogu. Sarna niezgl~biona rzeczywistose Boga przekracza
wszelkie przeciwienstwa, jest wr~cz ich zbieznosciq (coincidentia oppo
sitorum). Bye moze postawa nadziei jest jedynyrn, egzystencjalnyrn
sposobern przezwyci~zenia tego rodzaju antynornii, kt6rq - rnyslqc
po ludzku - dostrzegarny w Bogu porni~dzy sprawiedliwosciq a rni
losierdziern. Tylko nadziejq mozerny si~gnqe w glqb tajernnicy Boze
go rnilosierdzia, kt6re posuwa si~ dalej i czyni wi~cej niz tego wyma
ga sarna sprawiedliwose. Mozna by powiedziee, ze w rnilosierdziu
kryje si~ trudna do poj~cia, ostateczna rniara sprawiedliwosci.
Nie spos6b zaporninae 0 tyrn, ze prawdy religijne wyrazane Sq
za pomocq j~zyka syrnbolicznego, zapozyczonego bqdz to z zycia
przyrody (pierwotna i gl~boka syrnbolika biologiczna), bqdz tez
ze stosunk6w spolecznych. W tyrn ostatnirn przypadku rnarny do
czynienia z syrnbolikq jurydycznq, odzwierciedlajqcq grzeszny stan
ludzkiej egzystencji. Relacje rni~dzy Bogiern a czlowiekiern okres
2 Zob. H. U. von Balthasar, Czy woJI10 mid l1adziej~, ie wszysCtj
klad i wprow. ks. S. Budzik, Tarn6w 1998, s. 141-148.
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la ona za pomocq takich kategorii jak wladza i podporzqdkowa
nie, zakaz i jego naruszenie, kara i przebaczenie, przestft'pstwo i za
doscuczynienie. Mysl religijna w swoich wyobrazeniach Boga po
sluguje sift' pojft'ciami 0 charakterze antropomorficznym. Nie bez
powodu rosyjski mysliciel Mikolaj Bierdiajew pisal:
Samo poj~cie Bozej sprawiedliwosci jest antropomorficzne, gdyz w powsta
nil~ ludzkiego poj ~cia sprawiedliwosci niemalq rol~ gralo transformowane
i sublimowane pod swiadome uczucie zemsty. Antropomorfizm w poznaniu
Boga byl takie socjomorfizmem . Wzory wzi~te ze spolecznego zycia ludzi
przenoszono na Boga, a spolecznq symbolik~ brano za ostatecznq realnosc
ontologicznij. Kategorie spolecznego zycia rodowego przenoszono na zycie
Boga i na Jego stosunek do 5wiata i czlowieka. W ten spos6b to, co skOJ1czone
j grzeszne, wprowadzano do nieskon czonego zycia Boga. Sam stosunek do
Boga jako do Pana i Rozkazodawcy, kt6ry karze za naruszenie Jego woli, za
pozyczono ze spolecznych stosunk6w lud zi, i to ze stosunk6w nie najlepszych
i wymagajijcych przezwyci~zenia. Uczucie strachu przeniesione na relacje
z Bogiem jest uczuciem zrodzonym przez przyrod~ i spoleczny brak bezpie
czenstwa jednostki, jej stale przebywanie w zagrozeniu, jej spoleczne zatro
skanie, jej opanowanie przez dawne instynkty tyraniP.

W tym kontekscie zrozumialy jest apel tego mysliciela 0 usta
wiczne oczyszczanie religijnego myslenia z socjomorfizmu, ze spo
lecznych kategorii panowania, z uczuc zniewolenia, Ift'ku i zemsty
oraz z chlr'ci odplaty, kryjqcych silr' w zbiorowej podswiadomosci.
Taka jest zresztq droga glft'bokiej duchowosci i mistyki chrzescijan
skiej. To wlasnie mistyka pozwala przeczuc, ze czlowiek w najIep
szych i najbardziej swietlanych chwilach swojego zycia pragnie
spotkania z Bogiem w woInosci, a nie w strachu i zniewoleniu.
Chrzescijanska wizja Boskiej sprawiedliwosci i Bozego sqdu wy
maga oczyszczania i uduchowienia.

Sprawiedliwosc i milosierdzie Boga w doswiadczeniu
mistyka
Swiadectwo mistyka, sw. Izaaka Syryjczyka (VII w.), zasluguje
pod tym wzglft'dem na szczeg61nq uwaglr'4. W przypisywanym mu
dziele pt. Ksi?ga laski m6wi on 0 istnieniu dw6ch gl6wnych szk61
3 Mikolaj Bierdiajew, Glo sz~ lUolnose. Wt)b6r pism , wyb6r, wst~p i przeklad H Paproc
ki, Warszawa 1999, s. 98.
40 osobie i pismach lzaaka zob. W Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia, War5za
wa 1996, 5.149-170; tenze, Modlitwa serea. Nad nowo odkryh)mi modlitwami Izaaka Syn)jczy
ka, "Znak" (911997) nr 508,5.83-91.
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zycia 5 . WiEi'kszosc ludzi nigdy nie opuszcza "szkoly sprawiedliwo
sci". Kultywuje ona poznanie sprawiedliwosci i wymaga jej od in
nych. Uczy wydawac sqdy 0 ludzkich czynach, dobrych lub zlych.
Wydajqc sqd 0 innych, trzeba opierajqc siEi' na zasadzie sprawiedli
wosci, oddzielac dobrych od zlych, sprawiedliwych od grzeszni
k6w. Na szczEi'scie istnieje takie szkola milosierdzia, wsp6lczucia
i laski - szkola 0 wiele wznioslejsza, wyrastajqca z samej glEi'bi du
cha Ewangelii. Uczy ona postawy lagodnosci, cierpliwosci, prze
baczania i milosierdzia wzglEi'dem wszystkich ludzi, zar6wno do
brych, jak i zlych. W szkole tej czlowiek ze zdumieniem dostrzega
niepojEi'ty dar milosci i milosierdzia samego Boga.
Izaak niestrudzenie zachEi'ca do przezwyciEi'zania sprawiedli
wosci przez milosierdzie. Kto chce okazywac milosierdzie, musi
wzniesc siEi' "ponad sciezkEi' sprawiedliwosci". Syryjski mistyk nie
widzi mozliwosci pogodzenia obydwu. Biblijny paradoks wsp61
istnienia sprawiedliwosci i milosierdzia rozstrzyga on zdecydowa
nie na korzysc tego ostatniego. Uwaza, ze w postawie czlowieka
wykluczajq siEi' one wzajemnie i nie dajq ze sob q pogodzic. "Milo
sierdzie i sprawiedliwosc w jednej duszy [Sq] jak czlowiek, kt6ry
czci Boga i bozki w jednym domu. Milosierdzie jest przeciwnikiem
sprawiedliwosci. (.. .) Jak trawa i ogien nie mogq wsp6listniec w jed
nym miejscu, tak sprawiedliwosc i milosierdzie nie mogq przeby
wac w jednej duszy"6.
Ten radykalizm Izaaka trzeba rozumiec w kontekScie calosci jego
pouczen. Jest to przejmujqce swiadectwo 0 tajemnicy Bozego mi
losierdzia, objawiajqcego siEi' najpetniej ludziom prawdziwie milo
siernym. W jednej ze swoich homilii ascetycznych Syryjczyk od
woluje siEi' do sl6w samego Chrystusa.
Nie nazywaj Boga sprawiedliwym, bo Jego sprawiedliwosc nie ujawnia si~
w sprawach ciebie dotycz'lcych. A jesli Dawid nazywa Go sprawiedLiwym
i prawym (Ps 25, 8; 144, 17), Jego Syn objawil nam, ze On jest dobry i la skawy.
"On jest dobry - m6wi - dla niewdzi~cznych i z!ych" (Lk 6, 35). Jak mozesz
nazywac Boga sprawiedliwym, kiedy natrafiasz na urywek Pisma 0 zaplacie
dan ej robotnikom? "Przyjacielu, nie czyni~ ci krzywdy. Chc~ tez i temu ostat
niemu dac tak samo jak tobie. Czy na to zlym okiem patrzysz, ze ja jestem
dobry?" (Mt 20, 13.14.15). Jak moze czlowiek nazywac Boga sprawiedliwym,
5 The Book of Grace, 6, 29.32, w: The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian , transla
ted by the Holy Transfiguration Monastery, Bosto n, Ma ss. 1984, s. 415.
6 Hom. 51, w: The Ascetical Homilies..., s. 244.
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kiedy napotyka urywek 0 synu marnotrawnym, kt6ry roztrwonil sw6j maj,!
tek zyj'!c rozpustnie, a za sam,! okazan'! skruch~ ojciec wybiegl i rzucil mu si~
na szyj~ ida! mu wladz~ nad cal,! swoj'! maj~tno sci,! (Lk lS,lln)? Nie kto
inny, lecz Jego wlasny Syn powiedzial to 0 Nim, abysmy 0 tym nie w'!tpili,
a tak dal 0 Nim swiadectwo. Gdziez zatem jest Boza sp rawiedliwosc, skoro
mimo iZ jestesmy grzesznikami, Chrystus umarl za nas (zob. Rz 5, S)! Lecz
jesli tuta) jest On milosierny, mozemy wierzyc, ze si~ nie zmien?

Siowo i autorytet samego Chrystusa majq dla Izaaka znaczenie
decydujqce. To Chrystus ukazal nam prawdziwe oblicze Boga. Je
sli jest to przede wszystkim oblicze milosierne, pozostanie takie na
zawsze. Bog nie podlega ludzkim zmianom. Jego sqd jest zawsze
"sqdem lagodzonym przez milosierdzie"8. Wynika to z samej na
tury Boga, ktory jest milosciq. "Nie wazmy si~ nawet pomyslec
o takiej niegodziwosci, iz Bog moglby stac si~ niemilosierny' Bo
wiem przymiot Bostwa nie zmienia si~ na sposob smiertelnikow.
(.. .) Lecz co Bog ma od poczqtku, posiadac b~dzie i posiada na za
wsze"9
Tak oto w doswiadczeniu mistyka znika przeciwstawienie n1i~
dzy milosierd ziem i sprawiedJiwosciq Boga. Jego milosierdzie nie
porownanie przewyzsza sqd wed Ie scislej sprawiedliwoSci. Smia
Ie intuicje biblijne znalazly w tym doswiadczeniu swoj niepowta
rzalny wyraz, nad ktorym warto si~ pochylic ze zrozumieniem
i wdzi~cznosciq.

Boski

S~dzia

jest Zbawicielem

Umierajqc, czlowiek spotyka si~ bezposrednio ze swym Bo
gjem - Bogjem swojej wiary i nadziei, Bogiem cal ego swego zycia.
Jest to spotkanie, ktorego zaden z zyjqcych nie jest w stanie wy
obrazic sobie ani opisac. Spotkanie z BOgiem przekracza ziemskie
przeczucia i najlepsze intuicje. Mozna go jedynie z wiarq i ufno
sciq oczekiwac. Jedno wydaje si~ pewne: b~dzie to spotkanie
wstrzqsajqce, przenikajqce calq gl~bi~ ludzkiego jestestwa. Wszyst
ko stanie si~ zrozumiale. Wtedy pojm~ z calq oczywistoSciq, ze Bog
byl zawsze blisko, choc ukryty przed moimi oczami; ze jest dobry,
7

Tam:ie, s. 251.

Capita scientiae I, 91, w: Isaaco di Niniv e, Discorsi spirituali, introduzione, traduzio
ne e note a cura di Paolo Betiolo, Magnan o 1985, s. 86.
9 Hom. 51, w:The Ascetical Homilies ... , 5 251.
B
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milosierny, sprawiedliwy, wielki i swi~ty. Wtedy otworzq mi si~
oczy. Spotkanie z Bogiem jest sqdem czlowieka nad samym sobq.
Jest to sqd, ktory odsloni wszystkie tajniki serca, calq prawd~ 0 ludz
kim egoizmie we wszystkich jego przejawach. Czlowiek staje przed
Bogiem wraz z dziejami calego zycia. W obliczu Boga kazdy poj
mie, kim by!, jaki jest i kim magi bye. Dostrzeze w mgnieniu oka
wszystkie jasne i ciemne strony swego zycia.
Spotkanie z Bogiem jest sprawiedliwym i oczyszczajqcym sqdem
dla kazdego. Nie bez powodu porownae je trzeba do przejscia "jak
by przez ogieft" (1 Kor 3,15). W spotkaniu tym czlowiek doswiadczy
nie tylko l~ku w obliczu Boskiej sprawiedliwosci, ale rowniez nie
skonczonego milosierdzia swego S~dziego. Ten, ktory kazal przeba
czae "az siedemdziesiqt siedem razy" (Mt 18, 22), czyli zawsze - sam
jest Bogiem przebaczajqcyrn. Ten, ktory nawolywal do milosierdzia
- sam jest Bogiem milosiernyrn: "Bqdicie milosiemi, jak Ojciec wasz
jest milosierny" (lk 6, 36). Bog rue wymaga od swych stworzen ni
czego, czego sam nie czyni i nie urzeczywistnia ponad wszelkq mia
r~. Dobroe, milosierdzie i milosc Boga Sq chyba najwi~kszq tajemni
Cq zdumienia czlowieka w momencie jego smierci i spotkania z no
Wq rzeczywistosciq. Jest to spotkanie czlowieka, ktory przynosi Bogu
wraz z sobq rowniez cale niepowtarzalne dzieje swojego zycia
i wszystkich jego momentOw. Tajemnica, ktorq jest kazdy czlowiek,
spotyka si~ z nieogarnionq tajemnicq Boga.
Najbardziej specyficzny rys nowotestamentalnej teologii sqdu
stanowi zapowiedi, iz przyszlym s~dziq jest Jezus Chrystus (zob.
Dz 10, 42; J 5,22.27). Nie jest to neutralna informacja 0 przyszlosci.
Wypowiedzi 0 Chrystusie jako S~dzim swiata mowiq rowniez, iz
On sam, Jego zycie i nauka Sq decydujqcym kryterium sqdu. S~
dziq czlowieka jest Ten, ktory sam "przeszedl dobrze czyniqc"
(Dz 10, 38), Nadaje to chrzescijanskiej wierze w ostateczne spel
nienie swiata pogodny ton nadziei i zaufania. Czlowiek, umiera
jqC, powraca do "domu Ojca", w ktorym jest "mieszkan wiele"
014,2). Bogjest Bogiem wiernym i milujqcym czlowieka. Poniewaz
S~dziq jest Chrystus, sarno slowo "sqd" staje si~ wyrazem nadziei.
Do istoty sqdu nalezy wglqd w prawd~ 0 wlasnym zyciu. W go
dzinie sqdu dana mi zostanie laska dostrzezenia w zyciu nie tylko
zla, ale takie dobra. Teraz dopiero ujawnia si~ w pelni sens odda
nia i poswi~cenia dla drugich. Teraz dopiero zostanie mi dane zo
baczyc, w czym przyczynilem si~ do radosci i szcz~scia innych.
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Czlowiek staje jakby w obliczu zniwa calego zycia. Moze zbierac
to, co zostalo zasiane. Teraz dostrzega bliskosc Chrystusa w calym
swoim zyciu. Wszystko jawi si~ z calq ocz}"vistosciq, ktorej stale
brakowalo w mroku wiary.
Sqd nie jest celem sam w sobie. Z istoty swej ukierunkowany
jest on na zbawienie czlowieka. Z powodu poczucia winy moze
on byc przezyciem bolesnym i oczyszczajqcym. Jego celem nie jest
jedynie sprawiedliwa "odplata" ze strony Boga, lecz ocalenie "jak
by przez ogien" i ostateczne spelnienie zycia. Wyrazem nadziei jest
to, ze zycie konczy si~ i zaczyna na nowo w spotkaniu z Chrystu
sem, S~dziq i Zbawcq w jednej osobie. Jest w tym spotkaniu tajem
nica oczyszczenia i wyzwolenia. Jezeli jest w czlowieku cierpienie,
pochodzi one przede wszystkim z nieurzeczywistnionej w zyciu
milosci.

Jest tylko jeden s,!d
Pismo Swi~te nie wprowadza rozroznienia mi~dzy sqdem
szczegolowym i powszechnym. Ksi~gi biblijne mOMq glownie 0 Sq
dzie nad ludami i calq ludzkosciq. Mozna znaleic jedynie wzmiank~
o tym, ze kazdy zda przed Bogiem spraw~ ze swojego zycia (zob.
Rz 2, 6; 2 Kor 5, 10). Poj~cie sqdu szczegolowego i powszechnego
rozwin~lo si~ stopniowo dopiero w epoce Ojc6w Kosciola. Mysleli
oni 0 oddaleniu smierci poszczeg61nego czlowieka od konca swia
ta oZ drugiej strony, CZCZqC m~czennik6w i gromadzqc si~ przy ich
grobach, Kosci61 wierzyl, ze juz w momencie smierci spotykajq si~
oni z Chrystusem. Trzeba bylo wobec tego przyjqc dwa sqdy,
w czym pomocna okazala si~ nauka 0 smierci jako oddzieleniu du
szy od ciala oraz 0 tzw. stanie posrednim po smierci, w oczekiwa
niu zmartwychwstania. Poglqdy Ojc6w pierwszych stuleci nie Sq
zresztq jednolite. Niekt6rzy zdajq si~ wr~cz ograniczac spotkanie
z Chrystusem po smierci jedynie do m~czennik6w. Wedle innych
wszyscy zmarli oczekujq jeszcze pelnego spotkania z Chrystusem
w dniu Sqdu Ostatecznego. Wczesnochrzescijanskie symbole wia
ry swiadczq 0 tym, ze w centrum uwagi znajdowala si~ Paruzja
i Sqd Ostateczny. Dopiero w sredniowieczu zacz~to stawiac na
pierwszym planie sqd szczeg61owy.
Tradycyjne rozr6znienie mi~dzy sqdem szczeg610wym a sqdem
powszechnym nalezy traktowac jako jeden z mozliwych modeli
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przedstawiania prawdy 0 wydarzeniacll. ostatecznycll.. W rzeczy
wistosci cll.odzi 0 jeden jedyny sqd w smierci czlowieka, w kt6rym
przezywa on zarazem koniec dziej6w ludzkicll.. Jest to najbardziej
osobisty osqd zycia, pozostajqcy jednak w scisiej relacji do dzie
j6w calej ludzkosci i swiata. Nikt nie przycll.odzi do Boga sam je
den. Wraz z nim powracajq takZe inni. Escll.atyczne spelnienie jed
nego czlowieka jest takZe czqstkq spelnienia ludzkosci i swiata.
Wymiar osobisty i powszecll.ny to tylko dwa aspekty tego samego
wydarzenia .
Wedlug tradycyjnego modelu escll.atologll Chrystus ukaze sit;'
dopiero na kOilCU doczesnycll. dziej6w ludzkosci (Paruzja, Sqd
Ostateczny, zmartwycll.wstanie umarlycll.). Model nowszej escll.a
tologii m6wi 0 wydarzeniacll. ostatnicll. w samej smierci czlowie
ka. Dzien smierci jest dla kazdego Dniem Ostatecznym, dniem
powt6rnego przyjscia Cll.rystusa i zmartwycll.wstania, bliskim kaz
demu pokoleniu i kazdej godzinie dziejow doczesnycll.. Pierwszy
model mozna by nazwac ll.oryzontalno-apokaliptycznym (Paru
zja na koncu ll.oryzontalnej linii dziejow doczesnycll.), drugi nato
miast modelem wertykalnym, gdyz akcentuje on wertykalnq rela
cjt;' poszczegolnego czlowieka do wydarzen ostatnicll..
Model ll.oryzontalny powoluje sit;' na nauczanie Jezusa i pier
wotnego Kosciola. Mowi 0 koftcu swiata i Paruzji jako wydarze
niacll. majqcycll. dokonac sit;' dopiero u kresu ziemskiego czasu.
Ukazuje on wydarzenia ostateczne w icll. kolejnym nastt;'pstwie,
analogicznie do wydarzen czasu ziemskiego. Nadaje mu to nieja
ko wit;'kszq przejrzystosc i silt;' przemawiania do wyobraini. Pomi
mo tycll. niezaprzeczalnycll. walorow, model tradycyjny rna takZe
swoje powazne trudnosci. Nielatwo pojqC, dlaczego Bog rna dwa
razy sqdzic jednego czlowieka, najpierw na sqdzie szczegolowym,
potem zas na powszecll.nym, oddzielonym tzw. stanem posred
nim. Mysl oodleglej Paruzji na koncu swiata nie mobilizuje, nie
budzi radosci ani nie wstrzqsa czlowiekiem. Nie wystarczy mowic
o Cll.rystusie stale przycll.odzqcym. Paruzjq jest dla kazdego czlo
wieka przede wszystkim jego wiasna smierc, spotkanie z Cll.rystu
sem i wydarzeniami ostatecznymi w nowym swiecie.
Dlatego wiasnie model wertykalny lqczy zmartwycll.wstanie ze
smierciq czlowieka. Odnosi do kazdego to, co rzeczywiscie doko
nalo sit;' jui w smierci i zmarh.v ycll.wstaniu Jezusa. W ten sposob
ozywia on starocll.rzescijanskie oczekiwanie bliskiego przyjscia
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Pana i swiadomosc eschatologicznq W zyciu kazdego wierzqcego .
Jegozaletqjestto,zemowitylko 0 jednym sqdzie.Wszystkie
wydarzenia eschatyczne Sq tak bliskie, jak bliska i pewna jest ludz
ka smierc. Nie trzeba oczekiwac odleglej przyszlosci w stanie po
srednim (wedlug tradycyjnego modelu sarna odlqczona dusza czlo
wieka oczekuje w zaswiatach kOTKa swiata i zmartwychwstania).
Wiecznosc posmiertnego istnienia jest niewspolmierna z uplywem
czasu ziemskiego. Wydarzenia ostatnie nie znajdujq si~ dopiero
na koncu linii czasu, ale przecinajq jq niejako na calej jej dlugosci.
Sq bliskie kazdemu czlowiekowi w jego wlasnej smierci. Kazde
pokolenie ludzi znajduje si~ w bezposredniej bliskosci wydarzeit
ostatnich. Wraz z umierajqcymi ludzmi i odchodzqcymi z tego
swiata pokoleniami dojrzewa i spelnia si~ rowniez to, co stworzyli
oni jako osoby i jako spolecznosci przez swe dzialanie i tworczosc.
Sqd Bozy ukazuje trwalosc i wartosc dzielludzkich.
Kto zagl~bi si~ w niezmiernie zroznicowanq eschatologi~ OJ
cow Kosciola, ten b~dzie magi uswiadomic sobie, ile rozwiqzan
i mozliwosci zostalo w pozniejszym czasie zepchni~tych w zapo
mnienie. Dotyczy to rowruez kwestii sqdu Bozego. Jedni widzieli
w nim przede wszystkim moment odplaty, nagrody lub kary (m.in.
sw. Cyprian). Dla innych jest on sp rawiedliwym przywroceruem
naruszonego porzqdku swiata (m.in. sw. Augustyn). Ten sposob
rozumienia sqdu utwierdzal poczucie rownosci wszystkich ludzi
(lakie wladcow i hierarchow!) przed sprawiedliwym Bogiem . Ro
zumienie to mialo swoje oparcie w starotestamentalnej idei "dnia
Jahwe", sqdu i kary, ktora spotka ludzi niegodziwych (Am 5, 16
20; MI2, 17; 3, 2-4). Apokalip tyka zydowska (Dn 7, 9-14) pogl~bila
jeszcze bardziej to jurydyczne rozumienie sqdu (trybunal, ksi~gi,
wyrok) jako wydarzenia 0 charakterze p owszechnym. Znalazlo to
swoj oddzwi~k w Nowym Testamencie (Mt 25, 31-46; Ap 20, 11
IS), ktory ukazuje wywyzszonego Chrystusa jako Syna Czlowie
czego i S~dziego wszystkich ludzi. Nic d ziwnego, ze wczesnie za
cz~to lqczyc sqd i Paruzj~ w jedno oczekiw anie. N adzieja ust~po
wala coraz bardziej I~kowi. Ojcowie Kosciola mieli juz przed sobq
utrwalonq tradycj~ 0 okreslonym profilu.
Taka wizja sqdu szla wyra znie p o Iinii sprawiedliwosci, rue bio
rqc pod llwag~ tekstow biblijnym mowiqcych 0 milosierdziu. Apo
stol Pawel pyta!: IIK toi moze wydac wyrok p ot~pieni a? Czy Chry
stus Jezus, ktory poniosl smierc, co wi~cej - zm artwychwstal, sie
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dzi po prawicy Boga i przyczynia si~ za nami?" (Rz 8, 34). Wedlug
Sw. Jana sqd nad czlowiekiem odbywa si~ za posrednictwem swia
tla : "A sqd polega na tym, ze swiatlo przyszlo na swiat, lecz ludzie
bardziej umilowali ciemnosc anizeli swiatlo" (J 3, 19). Jest takie
posredniczqca rola slowa: "Nie przyszedlem bowiem po to, aby
swiat sqdzic, ale by swiat zbawic. Kto gardzi Mnq i nie przyjmuje
slow moich, ten rna swego s~dzie go: slowo, kt6re powiedzialem,
ono to b~dzie go sqdzic w dniu ostatecznym" (J 12, 47-48). Czlo
wiek sam dokonuje wyboru. Zestawienie sqdu ze slowem i swia
Hem zasluguje na wnikliwq uwag~.
Ten wlasnie wqtek podjql w starozytnosci Orygenes. To on roz
winql poj~cie sqdu jako oczyszczajqcego wglqdu czlowieka w sa
mego siebie pod wplywem Bozego swiatlaIO. Jest to w gruncie rze
czy "samo-osqd", si~gajqce w glqb poznanie prawdy 0 sobie i wlas
nej winie jako cZqstka wielkiego procesu 0 charakterze powszech
nym. Sqd jest spotkaniem z samq Prawdq, kt6rq jest Bog. Prawda
ta jasnieje na obliczu zmartwychwstalego Chrystusa . Przez smierc
czlowiek wkracza w swiatlo Prawdy. Skonczyl si~ czas pozor6w,
nakladania masek i grania roL B~d~ tylko taki, jaki jestem napraw
d~. W spotkaniu ze Swiatiosciq odpadajq wszystkie pozory i fik
cje, objawia si~ sarna Prawda. Sqd jest "godzinq prawdy". Polega
na dostrzezeniu prawdy zarowno 0 sobie, jak i 0 niezmierzonej
milosci Boga. Prawda ta jest s~dziq ostatecznym. W spotkaniu
z Chrystusem okaze si~ w calej pelni, kim jestem i co uczynilem ze
swojego zycia: dzieje oddania i prawdy, histori~ egoizmu i negacji
czy jedynie cos posredniego i letniego. Moje zycie oSqdza mnie
samego. Wyrok nie musi przyjsc od zewnqtrz; nosz~ ?SO juz w sa
mym sobie, w odkrytej calej prawdzie swojego zycia. Swiatio, kt6
re otwiera mi oczy, nie pochodzi ode mnie, lecz od Chrystusa.
S~dziq jest Ukrzyzowany. Nie musi On niczego czynic. Wystar
czy, ze jest obecny. W tajemnicy sqdu jasnieje nowym blaskiem
prawda 0 Krzyzu. To ona przenika teraz na wskros tajniki ludzkie
go jestestwa. Sprawiedliwy i milosierny S~dzia respektuje decyzje
ludzkiej wolnosci, ale rna nieznane nam sposoby wyjscia naprze
ciw temu, kto odwraca si~ od Niego, wyzwolenia go z niewoli sa
mego siebie i przemienienia ll . Sqd jest uobecnieniem calej prawdy
Krzyza. Bog nie musi inscenizowac dwoch sqdow, szczeg61owego
10

III Joall . Hom. 12,12-14 , Pismo S/orochrzescijonskich Pisorzy Xv, 5.193-1 95.
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i ostatecznego. Zb~dna jest w tym kontekScie wszelka dramatur
gia 0 charakterze apokaliptycznym i jurydycznym.

S,!-d i

najwi~ksza

niespodzianka zycia

Bozy sCjd jest darem . Kategoria daru wydaje si~ najlepiej wyra
istot~ sCjdu ostatecznego. Jest on wypelnieniem paschalnego
zwyci~stwa Boga nad ludzkim grzechem i smierciq. Istnieje tajem
nicza i bezposrednia wi~i mi~dzy srnierciq i zmartwychwstaniem
Chrystusa a SCjdem Ostatecznym. "Teraz odbywa si~ sqd nad tym
swiatem" 12,31) - oswiadcza Jezus kr6tko przed swojq smierciq
i wypowiada nieslychanCj obietnic~: "A Ja, gdy zostan~ nad zjemi~
wywyzszony, przyciqgn~ wszystkich do siebie" 12, 32). Ostatecz
ny sqd Boga zostal juz wydany. Jest pelen milosierdzia, przebacze
nia i nowego zycia. To, co dokonalo si~ w tajemnicy paschalnej
Chrystusa, jest juz jego antycypacjq, zapowiedziq, wydarzeniem
uprzedzajqcym cos jeszcze wi~kszego - wydarzeniem proleptycz
nym i proroczym. Sqd Ostateczny to koncowa pelrna przebaczajq
cego sqdu Boga na krzyzu i w zmartwychwstaniuJezusa. Przecho
dzqc przez ten sqd, czlowiek doznaje laski przebaczenia, uzdro
wienia i oczyszczenia. Milosierdzie Boga odnosi triumf, kiedy po
trafi On nawet opomq istot~ doprowadzic do celu, dla kt6rego
zostala stworzona, nie niszcz'lc jej wolnosci.
lizeba zdac sobie jasno spraw~ z tego, jak bardzo malo wiemy
o wydarzeniach i sprawach ostatecznych. Konstruowane teorie i mo
dele interpretacyjne rzekomo tylko daj'l poczucie jasnosci i wiedzy
o tych sprawach, kt6re wymykaj'l si~ naszej ludzkiej kompetencji.
Wierzqcy musi uczyc si~ nieustannie powierzac siebie i swoje po
smiertne losy niepoj~temu Bogu, kt6ry odslonil jedynie r'lbek ta
jemnicy, reszt~ zas pozostawilludzkiemu zdurnieniu po srnierci. Kto
wiele mysli 0 tych sprawach, ten w koncu ponad doktryn~ przed
klada eschatologiczne doswiadczenie, wyraiajCjce si~ pewnego ro
dzaju rnistagogiq eschatologicznq . Mistagogia ta jest niczym innym
jak pelnym nadziei zwracaniem ducha ku ostatecznej tajemnicy
swiata, oswajaniem si~ z ni'l i wychodzeniem jej naprzeciw. Jest to
zarazem wychodzenie naprzeciw najwi~kszej niespodziance zycia.
zac

a

a
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lob . W Hryniewicz, Dramllilladziei zbawiel1ia, s. 61-83.
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Teolog nie moze robie wrazenia, ze chcialby wr~cz dyktowae
Bogu, co jako S~dzia wszystkich rna uczynie z posmiertnymi losa
mi ludzkimi. On takie zyje nadziejq . M6wiqc a Bogu sprawiedli
wym i milasiernym, poszerza w sobie samym przestrzen zdumie
nia. W nim takie pogl~bia si~ wraz z latami przekonanie, ze tajem
nic~ smierci i sqdu Bozego trzeba przyjqe jak wielki dar i zdumie
wajqcq niespodziank~.
Nie mamy odpowiedzi na wszystkie cisnqce si~ pytania. Odpo
wiedi przychodzi nieraz w postaci jeszcze wi~kszych pytan. Nikt
nie jest w stanie przeczuc, czym jest Boska niespodzianka przyszle
go swiata, czym jest ostatecznie sprawiedliwose i milosierdzie Baga.
Nazywamy Go "S~dziq sprawiedliwym" (M12, 17; 2 Tm 4, 8), ufajqc
r6wnoczesnie slowu, kt6re m6wi, ze jest On S~dziq milosiernym
i Zbawicielem. Teologia zdumienia jest zywq czC)stkC) chrzescijanskie
ga doswiadczenia Boga. Prawdziwe doswiadczenie taj emnicy nie
sie z sobq nieodlqczny moment zaskoczenia i zdumienia. Jezeli ludz
ka mitose kryje w sobie niezwyklq tajemnic~ daru, to tym bardziej
zbawiajqca milose Boga b~d zi e dla kazd ego niewyrazalnym zasko
czeniem . B6gjest Bogiem zdumiewajqcym. Tylka u mierajqcym dane
jest dokonae tej ostatecznej weryfikacji.
WACLAW HRYN IEWICZ OMI, ur. 1936, prof. dr hab., kierownik kate dy te ologii pra
wosla wn ej w Instytucie Ekumenicznym KUL. Zajmuje si~ teologii) s taroruskq, chrze
sCijanskq te olog iq paschaln~, soteriologi~ i eschatoiogi'l pra woslawnij . Autor kilkudzie
si~ciu ksi'lzek, ostatnio wydal: Hermeneulyka w dialogu. Szkice te% giczno-ekumeniczne,
t. 2 (1998), Na drogach pojedllallia. Medytacje ekumellicZlle (1998).
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Niewiara w przebaczenie sprawia, ze ludzie zostajq
wystawieni wylqcznie na osqd sumienia. Jest w tym jakies
glfbokie ub6stwo egzystencjalne, cZfs to niezawiniol1e,
wyrastajqce z braku doswiadczenia miiosierdzia.
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Piotr Kostylo
Pycha, nieuporzqdkowana milose wlasnej doskonatosci, jest
najbardziej barbarzynskim grzechem, jaki napotykajq w otchla
ni piekla Wergiliusz i Dante. Milton w Raju utraconym pokazuje,
ze wlasnie za ten grzech zostali strqceni w otchlan zbuntowani
aniolowie. Biblia m6wi, ze B6g sprzeciwia si~ pysznym i rozpra
sza ludzi pysznego serca . W tradycji chrzescijanskiej pycha jest
pierwszym sposr6d siedmiu grzech6w gl6wnych, z kt6rego ni
czym z pnia wyrastajq inne grzechy, jest ona wyrazem buntu prze
ciw Bogu i przeciw Jego prawu, ch~ciq zaj~cia Jego miejsca, de
cydowania, co jest dobre, a co zle . To klasyczne rozumienie py
chy mozemy nazwae pychq sumienia, gdyz chce ona rozstrzygae
o kryteriach dobra i zta moralnego. Lecz nie 0 tej pysze b~dzie tu
mowa .
Z drugiej strony wsp6tczesna psychologia, zwlaszcza te jej
nurty, kt6re nawiqzujq do intuicji Rogersa, pokazuje, ze takie bez
komprornisowe traktowanie pychy moze bye mylqce, gdyz cz~sto
u jej zr6det lezy nie swiadoma ch~e wynoszenia si~ ponad innych,
tym bardziej ponad Boga, lecz podswiadome pragnienie czlowie
ka, by zrekompensowae sobie niskq samoocen~ . Tak rozurniana
pycha moze bye niekiedy czyms pozytecznym, gdyz bolesnie przy
pomina 0 wartosci zaufania do samego siebie, poczuciu godnosci
i wlasciwie pojmowanej dumie. Ten rodzaj pychy nazwijmy py
chq kompleks6w. TakZe nie ona b~dzie tematem tych refleksji.
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W moim przekonaniu oprocz tych dwoch rodzajow pychy ist
nieje takZe trzeci, ktory nie ma charakteru ani moralnego, ani psy
chologicznego, ale specyficznie duchowy; nie jest on wyrazem mo
ralnego wypaczenia czlowieka ani jego kompleksow, lecz radykal
nie falszywego obrazu Boga, ktorego rezultatem staje si~ egzysten
cjalne ubostwo czlowieka. Jest to pycha serca, ale tak.iego serca, kto
re jest do tego stopnia zal~knione, iz nie wierzy juz w Bozq obietni
c~ szcz~scia i zyje w przekonaniu, ze jesli Bog moze czegokolwiek
oczekiwae od czlowieka, to musi to ise przeciw czlowiekowi i jego
pragnieniom. Pycha tego rodzaju nie pozwala Bogu na objawienie
Jego prawdziwego oblicza - milosierdzia i przebaczenia. Jest ona tym
samym nieskonczenie daleka od milosci. Moze si~ wyrazae na wiele
sposobow, a najwazniejsze z nich, jak sqdz~, to niewiara w przeba
czenie, woluntaryzm i brak wolnosci. Przypah-zymy si~ im teraz,
przyjmujqc za przewodnikow w naszej refleksji zydowskiego pa
triarch~ Jakuba i greck.iego krola Agamemnona.

Niewiara w przebaczenie
Opowiedziana w Ksi~dze Rodzaju historia Jakuba i Ezawa po
kazuje, ze przebaczenia mozna dostqpie tylko w wypadku bezwa
runkowego wydania si~ w r~ce osoby, ktorq si~ skrzywdzilo, i ze
akt ten wymaga radykalnej odwagi. Jakub, ktory podst~pnie wy
k.radl Ezawowi pierworodztwo, a tym samym pozbawil go nalez
nego mu dziedzictwa, dopiero po wielu latach zdecydowal si~ na
zwrocenie si~ do niego z prosbq 0 przebaczenie. Jego pierwszym
odruchem bylo wtedy wyslanie Ezawowi kosztownych darow, by
zjednac s< )bie jego przychylnose. "Przeblagam go darem, ktory
mnie wyprzedzi; a gdy ja potem go zobacz~, moze obejdzie s i~ ze
mnq laskawie" (Rdz 32, 21). Lecz k.iedy ten, nadciqgajqc na spotka
nie na czele czterystu wojownikow, nie przyjql darow, Jakub za
drzal, my slqc, ze cze ka go smierc. Prosba 0 przebaczenie nie mu
siala bye rownoznaczna z jego otrzymaniem. To prawda, Ezaw row
nie dobrze m6g1by Jakuba zabie, a czyniqc to, pokazalby, czym jest
w istocie brak przebaczenia: jest usmierceniem winowajcy, skaza
niem go na pot~p i enie. L~k Jakuba nie byl wi~c bezpodstawny,
podobnie zresztq jak l~k kazdego krzywdziciela, ktory prosi 0 prze
baczenie swojq ofiar~ . To, ze Ezaw nie przyjql przeslanych mu da
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row, uswiadomilo Jakubowi, ze oto teraz wszystko jest w r~kach
brata, jemu zas pozostaje pokornie czekac. Biblia mowi dalej, ze
Ezaw przebaczyt Jakubowi i mi~dzy poroznionymi bracmi doszlo
do pojednania . Jakub "siedem razy oddal poklon swemu bratu,
zanim si~ do niego zblizyl. Ezaw pospieszyl na jego spotkanie i ob
j<jwszy go za szyj~ ucalowal go; i rozplakali si~ obaj" (Rdz 33,3-4).
Przebaczenie Ezawa bylo jego wolnym wyborem, aktem wielko
dusznosci, darem, na ktory Jakub nie magi sobie niczym zasluzyc.
Ofiara Jakuba nie zostala przyj~ta nie dlatego, ze Ezaw ni<j wzgar
dzil, ale dlatego, ze chcial przez to pokazac, iz nie ofiara, ale milo
sierdzie jego serca jest tym, co zapewnia przebaczenie. Tego ro
dzaju postaw~ odnajdujemy tylko w Biblii; nie spotykamy si~ z ni<j
gdzie indziej, nie zna jej religja naturalna.
W religii naturalnej sytuacja jest zgola inna. Przebaczenie, 0 kto
rym mowiq greccy dramatopisarze, ma zawsze charakter warun
kowy i Iqczy si~ z ofiarq skladanq temu, kogo si~ skrzywdzilo lub
obrazilo. lfigenia, corka Agamemnona, jest najlepszym przykla
dem tej logjki. Wedlug Eurypidesa i Ajschylosa, Agamemnon po
padl w nielask~ u bogjni Artemidy, poniewaz przechwalal si~, ze
jest lepszym od niej mysliwym. Gniew bogini rue skupil si~ na au
torze wyst~pku, ale dosi~gnql calej greckiej floty, ktora przygoto
wywala si~ do wyruszenia pod Troj~. Artemida sprawila, ze z po
wodu nieprzychylnych wiatrow :laden statek nie magi wyplynqc
z Aulis - tak przynajmniej interpretowal t~ sytuacj~ kaplan Kal
chas, ktory towarzyszyl armii greckiej. By usmierzyc gniew bogi
ni, Agamemnon zostal zmuszony do ofiarowania swojej corki, Ifi
genii. "Kierujqcy wyprawq tq hellenskq wladco / Agamemnonie,
nie pierw odbijesz od Iqdu, / Az lfigeni~, cork~ swojq, Arternidzie /
Na ofiar~ zabijesz; bo plod najpi~kniejszy / Roku ty slubowales
swiatlorodej pani"l. Dziewczyna, sprowadzona do Aulis pod pre
tekstem zaslubin z Achillesem, zostala wi~c zlozona w ofierze i
w rezultacie nieprzychylne wiatry zrnienily si~. Podobnie jak w Bi
blii, takZe w mitologji popelruone zlo musi zostac jakos odkupio
ne, nie sposob :lyc, uginajqc si~ pod jego skutkarni. Lecz podczas
gdy objawienie mowi, ze przebaczenie jest bezwarunkowym da
rem ofiary zla, religja naturalna przypomina, ze aby dostqpic prze
baczenia, trzeba samemu zlozyc ofiar~. I jak widac na przykladzie
1

Eurypides, Ifigenin w Tnllryi, przeklad Z.
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Agamemnona - nie byle jakq. Wina Jakuba i wina Agamemnona
zostaty r6znie potraktowane. Ezaw przebaczyl, gdyz byl wielko
duszny, Artemida zapomniala 0 zniewadze, gdyz zobaczyla cier
pienie Agamemnona i nasycila si~ nim. Taka jest r6znica mi~dzy
opowiesciq Biblii a opowiesciq mitologii.
M6wi 0 tym wyraznie Newman w jednym ze swoich uniwer
syteckich kazan. "Czyz jest takie miejsce, w kt6rym nie istnialby
zwyczaj zdobywania, 0 ile to tylko mozliwe, przychylnosci niewi
dzialnych mocy nieba? (...) Czyz jest takie miejsce, w ktorym nie
skladano by ofiar jako srodka usmierzenia Bozego niezadowole
nia? I czyz ludzie, przepelnieni trwogq, nie stara li si~ skladae w ofie
rze tych rzeczy, kt6re kochali najbardziej i po ktorych utracie od
czuwali najwi~kszy bol, jak gdyby wyrzeczenie si~ tego wlasnie
moglo im zapewnie Boze wsp6lczucie? Niektorzy posuwali si~ az
do tego, ie ofiarowywali swoich synow lub swoje corki jako okup
za wlasne grzechy. (...) Gdy spoglqdamy na te rozpaczliwe i mrocz
ne zmagania z punktu widzenia prawdziwej religii, to bez wqtpie
nia musimy nazwae je przesqdami. Latwo nam je w ten sposob
zaklasyfikowae, jako ze poznalismy juz milosierny i radosny kres,
ku kt6remu zmierza plan Boiych rzqd6w. Lecz wlasnie taka jest
najbardziej prawdziwa i najlepsza religia czlowieka, zan i m zo
stanie on oswiecony p rzez swiatlo Ewangelii"2.
Ot6i to swiatlo nie dociera do wszystkich, to znaczy nie wszy
scy wierzq w przebaczenie jako wolny dar; aim mniej w to wie
rZq, tym bardziej Sq sklonni skladae ofiary zagniewanym bogom.
Bye moze nie ze swoich synow czy corek, ale z innych drogocen
nych rzeczy, takich jak choeby wolnose czy milose, ktorych wielu
si~ wyrze ka w nadziei, ze usmierzy przez to gniew w g6rze. Tak
niewiara w bezwarunkowe przebaczenie jest czyms naturalnym
i zwyczajnym; wiara w to jest natomiast czyms objawionym. Kaz
dy czlowiek musi dochodzie do niej osobiscie i wielu si~ to nie
udaje. Wtedy wzrasta pycha serca. Czlowiek, ktory nie ma odwagi
wydae si~ w r~ce swoich ofiar, nie wierzqc w przebaczenie, b~dzie
got6w poswi~cie wszystko, byle tylko zaskarbie sobie wsp6lczucie
czy litose Boga. Kazda ofiara jest bowiem lepsza od pot~pienia,
przed ktorym si~ drzy na samq mysl 0 wyrzqdzonym zlu. Jest
Z Fra gment Kazania 6, zatytulowanego On Ju stice as a Principle of Divine Governance,
ze zbioru University Sermons, wydanego przez Newmana w 1845 roku (tlum. moj e).
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w tym jakies gh;bokie ubostwo egzystencjalne, cz~sto niezawinio
ne, wyrastajqce z braku doswiadczenia milosierdzia . Niewiara
w przebaczenie sprawia, ze ludzie zostajq wystawieni wylqcznie
na oSqd sumienia i nie ma niczego, co by ten oSqd lagodzilo. Su
mienie natomiast jest instrumentem 0 podwojnym ostrzu - z jed
nej strony pomaga post~powae w duchu prawa i jest nieomylnym
glosem Stworcy, ktory decyduje, co jest dobre, a co zle; z drugiej
strony moze stae si~ bezwzgl~dnym s~dziq, gdy prawo zostaje prze
kroczone. Pojawiajq si~ wtedy wyrzuty sumienia, ktore popychajq
ludzi do czynow na miar~ Agamemnona. Mowil zresztq 0 tym sw.
Pawel w Liscie do Rzym ian, tlumaczqc, jak Zydzi i poganie starali
si~ uporae ze zlem przed przyjsciem Chrystusa. Pierwsi mnozyli
prawa, drudzy zdani byli tylko na oSqd sumienia. Dopiero wyda
rzenie Chrystusa zdj~lo z tych, ktorzy w Niego uwierzyli, niezno
sny ci~zar skutkow popelnionego zla. I tak jest do tej pory. Z tego
punktu widzenia historia zbawienia jest opowiesciq 0 dochodze
niu pOjedynczych ludzi do wiary w przebaczenie.

Woluntaryzm
Pierwszym odruchem w przypadku popelnienia zla jest ch~e
naprawienia go - naprawienia szkod i wynagrodzenia krzywd. Jest
w tym zapewne podswiadome p ragnienie zmazania tego wszyst
kiego, co si~ uczynilo, a jednoczesnie ostra swiadornose, ze trzeba
wziqe odpowiedzialnose za popelnione zlo i zrobie cos z jego skut
kami. Dlatego zarowno Jakub, jak i Agamemnon gotowi byli zlo
zye ofiar~. Roznica mi~dzy nimi polega jednak na tym, ze podczas
gdy Jakub zrozumial w koncu, iz uporanie si~ ze zlem lezy poza
granicami jego mozliwosci, Agamemnon trwal uparcie w przeko
naniu, ze wysilkiem wlasnej woli, ofiarowujqc to, co najdrozsze,
potrafi zadoseuczynie za obraz~, ktorej si~ dopuscil. Jakub uwie
rzyl w lask~, Agamemnon w sil~ wlasnej woli.
Tak jednak nie musialo bye i historia Jakuba mogla zakonczye
si~ inaczej . Do konca swoich dni mogl nie zdobye si~ na ryzyko
spotkania z Ezawem i wydanie si~ w r~ce skrzywdzonego brata.
Dlugo nie mogl si~ przeciez na to zdecydowae. Jak wtedy uciszyl
by glos swojego sumienia i usmierzyl gniew Boga? Jakq ofiar~ by
zlozyl? Bye moze jego ofiara nie bylaby tak barbarzynska jak
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w przypadku Agamemnona, lecz jej logika z pewnosciq bytaby
podobna: zadac gwatt sobie, by wzbudzic wspotczucie nieba.
W istocie chodzi tu zawsze 0 usprawiedliwienie, a dokladnie 
o prob~ usprawiedliwienia samego siebie niezaleznie od laski; nie
dlatego, ze gardzi si ~ laskq, lecz dlatego, ze l ~ k serca nie pozwala
uwierzyc, iz jakakolwiek laska jest w ogole mozliwa. W rezultacie
czlowiek chce wziqc swoje zbawienie we wlasne r~ce i przyjmuje
takq postaw~, ktora, w jego mniemaniu, zrekompensuje mu brak
przebaczenia i pojednania. W przypadku Agamemnona ta posta
wa okazala si ~ rownie prosta, co okrutna. Jakub mial wi ~ cej szcz~
scia - ostatecznie zaufa1 tasce Ezawa i nie zawiodl si~. Lecz moglo
by si~ zdarzyc i tak - gdyz zdarza si ~ to cz~sciej, niz nam si ~ wyda
je - iz zamiast dqzyc do naprawienia skutkow zla poprzez pojed
nanie si ~ z bratem, skupilby si~ on wylqcznie na moralnym dosko
naleniu samego siebie, ufajqc, ze tylko w ten sposob b~dzie magi
wymazac ciqzqcq na sobie win ~ i zdobyc akceptacj~ nieba; ze po
kaze i bratu, i Bogu, a takZe ludziom, ktorzy byli swiadkami jego
przest~pstwa, ze nie jest wcale zly, co wi ~ cej, ze tak naprawd~ ni
czego nie mozna mu zarzucic. Zamiast krwawej, lecz jednorazo
wej ofiary Jakub mogtby, inaczej niz Agamemnon, zlozyc ofiar~
bezkrwawq, lecz rozciqgajqCCj si ~ na cale jego zycie; przeciwstawil
by si~ w ten sposob swojemu sercu pragnqcemu przebaczenia i po
jednania, lecz zyskalby pewnosc (w istocie iluzorycznq), ze w szyst
kie bolesne spraw y przeszlosci przestajq na nim ciqzyc, a Bog zo
stal wreszcie przejednany. Ta mozliwosc nasuwa pytanie 0 wolun
taryzm zal~knionego serca: czlowiek 0 takim sercu, nie wierzqc
w przebaczenie, wymusza na sobie postawy i wybory, 0 ktorych
sqdzi, ze Sq jedynymi mozliwymi do zaakceptowania przez Boga.
Trudno wskazac problem, kt6ry mialby powazniejsze konse
kwencje w filozofii i teologii, a takZe w zyciu pojedynczych ludzi,
niz to napi~cie pomi~dzy wiarq w lask~ a wiarq w sit~ wlasnej woli.
Na poczqtku V wieku spierali s i~ 0 to sw. Augustyn i Pelagiusz, sta
rajqc si ~ odpowiedziec na pytanie, jak w ogole mozliwe jest czy
nienie dobra i unikanie zla. Sobor w Kartaginie w 418 roku, pot~
piajqc pelagianizm, stwierdzil, ze wolna wola sama z siebie nie
moze w pelni czynic dobra i skutecznie unikac zla, ze 1aska jest
koniecznie potrzebna do zachowywania przykazan. Mowiqc 0 wo
luntaryzmie zal~knionego serca, nie odwolamy si~ jednak ani do
sw. Augustyna, ani do Pelagiusza, ale do Kanta - filozofa, kt6ry
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redukujC}c religi~ do moralnosci, zdefiniowal pewien typ chrzesci
janstwa obecny bynajmniej nie tylko w protestantyzmie i nie tyl
ko w osiemnastowiecznym Krolewcu. Jego Religia W obrfbie samego
rozumu, wydana w 1793 roku, bardziej niz jakiekolwiek inne dzie
10 filozoficzne zawiera w sobie paradygmat postawy, 0 ktorej trak
tuje ten esej. Kant pisze najpierw, ze w czlowieku tkwi radykalne
zlo, a nast~pnie, ze mozna sobie z nim poradzic wlasnymi silami,
przechodzC}c od tego, co nierozumne, do tego, co rozumne, bez
potrzeby zwracania si~ z prosbC} 0 lask~ z gory. Wystarczy jako przy
czyn~ przyjC}c rozumnC} maksym~ dzialania zgodnie z prawem, by
osiC}gnC}c jako skutek pewnosc, ze jestesmy akceptowani przez
Boga. "Natomiast oczekiwanie na dzialanie laski oznacza cos do
k1adnie przeciwnego, mianowicie ze dobra (moraine) nie b~dzie
dzielem naszym, lecz jakiejs innej istoty, mozemy wi~c je osiC}gnC}c
niczego nie czyniC}c, co sobie przeczy. Mozemy zatem przyznac, ze
dzialanie laski jest czyms niepojmowalnym, nie mozemy jednak
przyjC}c go do naszej maksymy ani w teoretycznym, ani w prak
tycznym uzytku" 3.
Odrzucenie laski jako "domniemanego wewn~trznego do
swiadczenia" i zdanie si~ na sil~ wlasnej woli przynosi z poczC}tku
uspokojenie, gdyz daje nadziej~ na samodzielne poradzenie sobie
nie tylko ze zlem, jakie si~ popelnilo, ale z wszelkim zlem, takZe
tym b~dqcym radykalnym rysem natury ludzkiej i wynikajC}cym
z przyj~cia przez nas zlej zasady post~powania . Mozliwosc ta jest
czyms pokrzepiajC}cym i szybko pozwala zapomniec 0 dawnej wi
nie - kto by zresz tc} wracal do pytania 0 przebaczenie w sytuacji,
gdy staje przed nami zyciowe wyzwanie moralnego udoskonale
nia samych siebie, udowodnienia i sobie, i swiatu, ze jestesmy
o wiele lepsi, niz to moze wynikac z naszych czynow. Taka wla
snie pokusa moglaby stac si~ udzialem Jakuba i faktycznie stala si~
udzialem Agamemnona. "Albowiem nie baczC}c na owo sprzenie
wierzenie, w naszej duszy rozbrzmiewa nie slabnC}cy nakaz: po
winnismy si~ stawac lepszymi ludzmi, a zatem musimy byc takZe
w stanie [to czynic]"4. Istotnie, cel zostaje wskazany, a droga wy
znaczona: moralnC} doskonalosc zdobywa si~ poprzez posluszen
stwo prawu powinnosci ze wzgl~du na samC} powinnosc, a nie ze
) I. Kant, Religin w obrfbie samego rozumu, przeklad A. Babka, Krakow 1993, s. 78.
, Op. cit ., s. 69.
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wzglt;du na inne racje, zwlaszcza na milose wlasn'l (a takZe, chcia
toby si(;, dodae, milose do drugiego), ktora sprzeciwia si(;, czystosci
prawa. Zdaniem Kanta, tylko opieraj'lc nasz'l religijnose na rozu
mie, rozum zas wyposazaj'tc w t(;' formaln'l maksym(;" mozemy
zapanowae nad zlem, ktorym jestesmy skazeni, a przez to uspra
wiedliwie samych siebie.
Lecz zludne byloby przekonanie, ze na tym konczy si(;, opo
wiese Kanta, a tym samym dramat zal(;,knionego serca. I to nie tyl
ko dlatego, ze doskonalose moralna jest bezcielesn'l ide'l, ktora
podobnie jak horyzont wci'lz si(;, od nas oddala, ale takZe dlatego,
ze doj scie do niej wcale nie jest otwieraj'lc'l si(;, przed nami mozli
wosci 'l , lecz nieugi(;'t'l koniecznosci 'l , ktora warunkuje nasze rela
cje z Bogiem. Okazuje si(;, bowiem, ze mozliwose uporania si(;, ze
zlem i jego skutkami nie jest w gruncie rzeczy zaproszeniem, kto
re mozna podj'le lub nie, lecz bezwzgl(;'dnym warunkiem zdoby
cia akceptacji nieba. Kant przyznaje, ze "nie jest istotne i nie kazdy
czlowiek musi nawet wiedziee, co Bog czyni lub czynil dla jego
swi(;'tosci; wazne jest to, co czlowiek sam rna czynie, aby bye god
nym pomocy Bozej"5 Juz z tych slow przebija warunkowose Bo
zej akceptacji, uzaleznienie pomocy z gory od uprzedniego doj
scia czlowieka do moralnej doskonalosci. Czym innym jest bowiem
powiedzenie, ze mozemy uporae si(;, ze zlem, a czym innym, ze
musimy to uczynie, gdyz w przeciwnym wypa dku nie zasluzymy
sobie na przychylnose Boga, zostaniemy przez Niego odrzuceni.
Kant daje wi(;'c obietnic(;" lecz mikzy 0 tym, jakie S'l prawdziwe
konsekwencje uwierzenia tej obietnicy, do czego prowadzi pod
danie si(;, jej logice. Obietnica skrywa bowiem w sobie zlowieszczq
warunkowose i sprowadza osobowq relacj(;' z Bogiem do poziomu
ciqglego silenia si(;, na dojscie do doskonalosci moralnej - oto praw
dziwa pulapka tej filozofii, pulapka, w ktorq wpada zal(;'knione
serce, trwajqc zas w niej , pokazuje takZe charakter swojej pychy.
U Agamemnona ta wyplywajqca z l(;'ku pycha doszla do poziomu
ostatecznego. Paradoksalnie moglby on powtorzye za Kantem: "To,
czym czlowiek jest w sensie moralnym albo czym powinien si(;, sta
wae, dobrym lub zlym, tym musi sam siebie uczynie alba juz si(;,
tym uczynil"6, oraz: "Powszechnym obowiqzkiem czlowieka jest
wzniesienie si(;, do tego idealu moralnej doskonalosci, tj. do pra
5

Op. cit., s. 76 .
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wzoru moralnego usposobienia w jego pelnej czystosci"7. Z jednej
strony jest tu przekonanie, ze sami siebie musimy uczynie dosko
nalymi moralnie, z dru giej zas - ze wzniesienie si~ do prawzoru
moralnego usposobienia jest naszym obowiqzkiem. Lecz jesli czlo
wiek sam z siebie potrafi uczynie si~ dobrym, to pojawia si~ pyta
nie, po co mu jeszcze potrzebny jest Bog. Zeby zaakceptowal jego
doskonalosC? Dalej : jesii czlowiek jest ni mniej, ni wi~cej tylko 20
bowiqzany do wzniesienia si~ do poziomu doskonalosci m orainej,
to co si~ dzieje z jego osobistym odniesieniem do Boga, ktore, by
zachowalo sw6j charakter, musi bye ugruntowane w wolnosci, a nie
w powinnosci? Co trzeba wreszcie uczynie, by zasluzye sobie na
akceptacj~ nieba?
Gdy to pytanie jest zadawane w przekonaniu, ze nie rna p rzeba
czenia poza kontekstem osobistej ofiary i samodoskonalosci, wtedy
wolun taryzm staje si~ jedynym mozliwym klimatem serca kierujq
cego si~ w stron~ Boga. Od tej chwili wszystko bowiem zalezy od
czlowieka, Bog zas co najwyzej moze przyglqdae si~ z niebotycz
nych wyzyn jego poczynaniom i oSqdzae, jak wiele czlowiek sklada
Mu w ofierze. Czy smiere corki wystarcza czy nie? Pbniewaz jednak
we wlasnych sprawach cz~ sto jestesmy najsrozszymi s~dziami, nie
otrzymawszy z nieba zadnego d ekretu wyznaczajqcego kres naszej
ofiary, nigdy nie uznajemy jej za wystarczajqcq; wydaje nam si~, ze
zawsze mozna i trzeba zrobie cos jeszcze, gdyz inaczej zye b~ dzie
my z niepokojqcq swiadom osciq, ze skutki zla wciqz ciqzq nad nami.
To wlasnie si~ dzieje, gdy poslugujemy si~ iogikq Kanta i chcemy
zyskae doskonalose, zanim zwrocimy si~ do Boga.
W tym punkcie pojawia si~ p ytanie : czym jest w takim razie
laska? I co to znaczy, ze jest ona konieczna do zbawienia? Laska
jest uprzedzajqcym wysilki czlowieka darem, poprzez ktory B6g
zapewnia nas, ze zostalismy usprawiedliwieni, gdy bylismy jesz
cze grzesznikami. Choe teologiczna analiza tej prawdy wykracza
poza zakres tego eseju, powiedzmy, ze ta laska, ktorej Agamem
non nie mial w ogole szansy poznae, a ktorq Jakub poznal tylko
cz~sciowo, przychodzi do nas w pelni wraz z wydarzeniem Chry
stusa. Jego smiere i zmartwychwstanie przekonujq nas, ze zostaii
smy zaakceptowani p rzez Boga, b~dqc jeszcze grzesznikami, ze
60p. cit., s. 68.
7 Op. cit., s. 85.
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nasze grzechy zostaly nam faktycznie przebaczone, ze nie musi
my juz ich niesc na wlasnych barkach, gdyz wzi'll je na swoje bar
ki B6g, a tym samym zostala nam ofiarowana wolnosc, kt6rej sami
wczesniej nie znalismy. Peine uswiadomienie sobie tych prawd jest
nieodzownym warunkiem wst~pnym jakiegokolwiek pytania 0 na
sze powinnosci wzgl~dem Boga: jesli maj'l one nosic miano chrze
scijanskich, musz'l opierac si~ na radosnej pewnosci, ze jestesmy
akceptowani przez Boga niezaleznie od tego, co dla Niego czyni
my, i ze gwarancj'l usprawiedliwienia nie jest w pierwszym rz~
dzie nasz wysilek samodoskonalenia, lecz uprzedzaj'lca laska nie
ba. Jako ze Chrystus zlozyl siebie za nas w ofierze, my sami nie
musimy juz Bogu skladac zadnych ofiar, nie musimy drzec w l~ku
i niepewnosci, czy zaslugujemy na Jego przychylnosc. Nie wie
o tym, niestety, zal~knione serce. Lecz gdy ktos sklada w ofierze
swoj'l c6rk~, jak Agamemnon, albo wolnosc, wyobrazenie szcz~
sci a lub godnosci, jak wielu innych, to jakie znaczenie ma jeszcze
dla niego ofiara Chrystusa? W obliczu tak woluntarystycznej ofia
ry niknie wartosc tej jedynej Ofiary, kt6ra raz na zawsze wyjedna
la nam przebaczenie i pojednala nas z Bogiem; usprawiedliwienie
zostaje sprowadzone do samodoskonalenia moralnego, dla kt6re
go idealem moralnosci jest podporz'ldkowanie si~ bezosobowe
mu prawu i gotowosc wypelniania jego nakaz6w. Zapoznanie la
ski prowadzi tez ostatecznie do fatalizmu.
Fatalizm jest pulapk'l , w kt6r'l latwo wpada zal~knione serce.
Wierzy ono, ze nigdy nie staniemy si~ w pelni doskonali dzi~ki
wlasnym wysilkom i ofiarom (w czym ma racj~) oraz ze w zwi'lz
ku z tym jestesmy skazani na cierpienie (w czym si~ myli). Jednym
z najcz~sciej przywolywanych argument6w za tak 'l postaw'l jest
to, ze podobnie jak cierpial Chrystus, tak i my jestesmy powolani
do cierpienia, podobnie jak Jemu si~ nie udalo, takie my nie po
winnismy liczyc na zbyt wiele. Jest to prawda w tym sensie, ze
Chrystus istotnie cierpial, lecz cierpienie w Jego przypadku nie bylo
celem samym w sobie, jakims perwersyjnym idealem zycia, kt6rf'
go pragn'll z sobie tylko wiadomych powod6w, lecz cen'l, jak'l przy
szlo mu zaplacic za milosc. Rozl'lczenie tych dw6ch doswiadczen,
milosci i cierpienia, prowadzi do dw6ch wynaturzen - cierpienie
staje si~ przepelnionym smutkiem i beznadziejnym fatum greckich
tragedii, milosc zas tanim ir6dlem wzruszen i przyjemnosci pod
rz~dnych romans6w. Jedno i drugie jest nieznane chrzescijanstwu .
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Jesli Chrystus eierpial za nasze grzeehy, to w jakiej mierze my sami
powinnismy jeszeze za nie eierpiec? Nie eierpienie, leez milosc byla
sensem zycia Chrystusa i jesli cierpial, to dlatego, by Jego milosc
mogla si~ objawic w pelni i by nasza radosc takie byla pelna. Cier
pienie nie bylo wyborem Chrystusa w tym sensie, w jakim staje
si~ ono wyborem wielu ludzi, dla ktorych osobowa relacja z Bo
giem sprowadza si~ do prob osiqgni~cia doskonalosci moralnej
i usprawiedliwienia samych siebie; nie bylo ono jakims fatalnym
zbiegiem okolicznosci, historycznq koniecznosciq, przed ktorq mogl
si~ jedynie ugiqc. Jego bezradnosc polegala raczej na tym, ze uzna
jqC rang~ ludzkiej wolnosci, pozwolil jej objawic si~ az do kofKa,
to znaczy do jej bezwzgl~dnej formy, ktora rodzi si~ z l~ku 0 spoj
nosc grupy, religii czy wspolnoty i kaze unicestwic Milosc, ktora
moze stac si~ zagrozeniem dla Prawa. To byl wolny wybor Chry
stusa, ktory prowadzi nas do trzeciego punktu naszej refleksji,
pytania 0 wolnosc zaJ~knionego serca .

Brak wolnosci
Brak wolnosci jest naturalnq konsekwencjq niewiary w przeba
czenie i woluntaryzmu w ukladaniu swoich relacji z Bogiem, ludzrni
i samym sobq. Niezdolnosc Jakuba do spotkania si~ z bratem, jego
drzenie na samq mysl, co moze przyniesc takie wydarzenie, pokazuje
niemal somatycznie, do czego prowadzi ow brak wolnosci. Pewna,
w istocie najwaZniejsza sfera jego zycia, zamkn~la si~ przed nim; ob
szar, w ktorym nawiqzujq si~ i rozwijajq najdelikatniejsze i najbardziej
znaczqce relacje rni~dzyludzkie, stal si~ dla niego niedost~pny, zapo
znany, martwy. Podobnie bylo z Agamemnonem, ktoremu kaplan
Kalchas wmowil, ze jedynq drogq oblaskawienia gniewu Artemidy
jest poswi~cenie lfigenii. Brak wolnosci u greckiego krola byl zresztq
jeszeze gI~bszy niZ u zydowskiego patriarchy - w jego wypadku za
grozenie nie pochodzilo przeciez od czlowieka, ale od bogow; a jakie
mamy szanse, by przeciwstawic si~ ich gniewowi? Jakub mogl przy
najmniej uciec, Agamamnon nie mial nawet takiej mozliwosci. Dlate
go w jego wypadku wybor domagal si~ ofiary definitywnej i byl pod
j~tyw poczuciu definitywnego braku wolnosci. UcieczkaJakuba i ofia
ra Agamemnona to dwa wybory, ktore wyplywajq z tego samego zro
dla, z zal~knionego serca, nie pozostawiajqcego rniejsca na wolnosc.
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L~k ogranicza wszelkq wolnosc lub raczej nie pozwala jej si~
w p elni rozwinqc. Widmo msciwych bogow i rozgniewanych lu
d zi wymusza na nas rzeczy, ktorych nie chcemy, przed ktorymi si~
wZ( lragamy, lecz ktorym jednoczesnie nie potrafimy si~ oprzec.
Czyz jest bowiem cos bardziej przerazajqcego od grozby smierci
z r~ki brata lub pot~pienia ze strony bogow? Raz przyj~ta 10gika,
iz nie rna przebaczenia za popelnione zlo, kazala Agamemnonowi
zgodzic si~ na barbarzynstwo, Jakubowi zas na upokorzenie. To
prawda, Jakub mial wi~cej szcz~scia, przez lata drzal 0 wlasne zy
cie, lecz jego przerazenie nie doprowadzilo go przynajmniej do
czynow okrutnych. Zapewne wciqz mial nadziej~ na to, ze prze
stanie si~ bac, i ostatecznie ta nadzieja go nie zawiodla. Lecz to
okazalo si~ dopiero pozniej. L~k, 0 jakim mowiq Biblia i mitologia,
jest w istocie podobny - stoicy nazywali go nami~tnosciq, stawia
jqC na jednym poziomie ze smutkiem, zqdzq i rozkoszq. Jako uczu
cie tlumi on calq ludzkq emocjonalnosc i jak pasozyt nie pozwala
objawic si~ tym innym uczuciom, ktore sprawiajq, ze zycie ma dla
nas smak i jest czyms znaczqcym.
Lecz w tym momencie musi pojawic si~ pytanie, czy zal~knio
ne serce istotnie nie rna wolnosci, by wybrac? Mowi si~, ze wybor
polega na podj~ciu jednej mozliwosci, a odsuni~ciu innej; dlacze
go nie mialoby si~ to sprawdzic takZe w przypadku zal~knionego
serca? Otoz powiedzmy od razu, ze nie sprawdza si~ to nie tylko
w tym przypadku, ale i w zadnym innym. By to zrozumiec, przy
patrzmy si~, na czym w istocie polega egzystencjalny wybor. Prze
wodnikiem w naszej analizie stanie si~ Bergson, a dokladniej dwa
jego dziela: wydane w 1889 roku 0 bezposrednich danych swiadomo
sci oraz Dwa ir6dla moralnosci i religii z roku 1932. W pierwszej z ksiq
zek mowi on, ze mylq si~ ci, ktorzy uwazajq, iz wolnosc polega na
stawaniu przed jakqs alternatywq skladajqcq si~ z dwoch abstrak
cyjnych mozliwosci, z takq swiadomosciq, ze z rownym prawdo
podobienstwem mozemy wybrac zarowno jednq, jak i drugq moz
Iiwosc. Jakby rownie dobrze Jakub mogl uciekac lub nie uciekac
przed Ezawem, a Agamemnon poswi~cic lfigeni~ lub jej nie po
swi~cic. Takie przedstawienie wolnosci co prawda istnieje, ale po
jawia si~ dopiero pozniej, to znaczy wtedy, gdy retrospektywnie
patrzymy na podj~ty przez nas wyb6r i wyobrazamy sobie, jak
inaczej moglismy wybrac, w jakq innq stron~ moglismy si~ udac.
W chwili podejmowania wyboru takiej alternatywy faktycznie nie
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rna i nie moze byc, gdyz w przeciwnym razie zgadzalibysmy si~
na istnienie w nas dwoch rownolegtych linii rozwijania si~ naszej
swiadomosci, jednej prowadz'fcej do wyboru A i drugiej prowa
dZ'fcej do wyboru B; te linie bylyby od siebie niezalezne i nie wpty
watyby na siebie, co wi~cej wyk/uczatyby si ~ nawzajem, przecho
dzenie zas od jednej do drugiej by toby podobne do przechodze
ni3. mi~ dzy dwiema osobowosciami; jest to, rzecz jasna, zatozenie,
ktore nie rna podstaw w zyciu. W istocie, nasza swiadomosc obej
muje tylko jedn'f lini ~, w ktorej nie rna miejsca na statyczn'f prze
strzen, lecz w ktorej istnieje ci'fg nakladaj 'lcych si~ na siebie sta
now, cz~ sto przeciwstawnych, wptywaj'fcych na siebie wzajem
nie, natomiast calosc stanow minionych decyduje 0 stanie aktual
nym i nadaje mu niepowtarzalny koloryt. "W rzeczywistosci nie
rna dwoch d'fzen, a ni nawet dwoch kierunkow, a tylko nasze ja,
ktore zyje i rozwija si~ na skutek wlasnie tych wahan, dopoki akt
w ol ny nie oddzieli si~ na ksztait zbyt dojrzatego OWOCU" 8.
Tak rozumian a wolnosc jest kw alifikowana przez zycie, to zna
czy zaw sze wybieramy zgodnie z jego dynamik'f w nas (Bergson
powiedzialby: z jego p~ de m). Akt w olny "odpowiad a calosci na
szych UCZLl C, naszych mysli, naszych d'fzen n ajgt~bszych, odpo
wiada temu wyj'ftkowemu pojmowaniu zycia, ktore jest rowno
waznikiem calego naszego przeszlego doswia dczenia, krotko mo
wi'fc, od powiada naszem u osobistem u wyobrazeniu szcz~ scia
i godnoscil/ 9 • W kazdej znacz'fcej decyzji zawiera si~ najgl ~b szy
koloryt naszej swiadomosci. Tym kolorytem w przypad ku Jakuba
i Agamemnona byt l~k w obliczu perspektywy smierci i pot~pie
nia. Nie powiemy, co prawda, ze - w ybieraj'fc - nie wied zieli, co
robi'f' lecz czym byla w istocie ich w olnosc? Byla to wolnosc wy
boru przeciw sobie, wolnosc zaprzeczenia n ajgt~bszym wyobra
zeniom szcz~scia i godnosci, w olnosc ucieczki i ofiary. Gdy patrzy
my na ni'l z bezpiecznego oddalenia, moze my sobie wyobrazac,
ze obaj m~zowie wcale nie m usieli robic tego, co zrobili; lecz jest to
tylko teoretyczne rozumienie wolnosci - w kon tekScie ich zycia byly
to jedyne decyzje, jakie mogli podj'fc. Poka zuje to, ze wolnosc nie
tylko jest kwalifikowana przez zycie, lecz takZe moze miec rozne

8 H. Bergson, 0 bezposrednich danych swiadomosci, przeklad K. Bobrowska, Warsza
wa 1913, s. 123.
9 Op. cit., s. 119.
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poziomy. Mowi 0 tym wprost Bergson - "wolnose nie posiada tej
absolutnej cechy, ktorq jej spirytualizm przypisuje: dopuszcza stop
. "10
me
.
Historia Jakuba pokazuje, ze niekiedy nadchodzi taki moment,
gdy zal~knione serce przestaje si~ bac, a tym samym staje si~ bar
dziej wolne. W 0 bezposrednieh danyeh swiadomosei Bergson nie od
powiada na pytanie, jaki koloryt swiadomosci gwarantuje nam
najlepszy wybor ani tez czym jest najwyzszy stopien wolnosci. Fi
lozof mowi, ze "jestesmy wolni, kiedy czyny nasze wyplywajq z ca
lej naszej osobowosci, kiedy jq wyrazajq, kiedy majq to nieuchwytne
z niq podobienstwo, jakie niekiedy istnieje mi~dzy artystq a jego
dzielem"ll, lecz nie odwaza si~ na definiowanie, czym jest owa
pelnia osobowosci, nie nadaje jej imienia. Naturalne jest jednak
pytanie 0 owo najgl~bsze wyobrazenie szcz~scia i godnosci, wy
obrazenie, ktorego nigdy nie pozna! Agamemnon, Jakub zas po
znal tak bardzo paino. Gdyz jesli l~k niszczy naszq wolnose, to
bye moze jest cos, co jq tworzy, chroni i przywraca. Bergson po
srednio podejmuje ten problem w Ow6eh ir6dlaeh moralnosei I rell
gii z 1932 roku. Mowi, ze tym kolorytem swiadomosci, ktory gwa
rantuje naprawd~ wolny wybor, jest milose.
Mi!ose jest wedlug niego mistycznq zasadq swiata, irodlem
stwarzania i tworzenia, posrod ludzi objawia si~ zas najpelniej
poprzez doswiadczenia uprzywilejowanych osob, mistykow, kto
rzy uczestniczq w zyciu samego Boga, tak jak rozwija si~ ono w p~
dzie wszelkiego zycia. Mistycy, podqzajqc za swoim niepowtarzal
nym wzorem, Chrystusem, wynoszq ludzkose na coraz wyzsze
poziomy moralnosci; lecz nie poprzez prawo, ale poprzez milose,
ktora nie jest nastawiona na dobro spoleczenstwa jako takiego, lecz
jest moralnq relacjq do konkretnej osoby; nie jest przyzwyczaje
niem, lecz wezwaniem; nie wynika wreszcie z koniecznosci, lecz
z wolnosci. Obejmuje ona calq ludzkose. Ta milose "nie jest przed
luzeniem instynktu, nie wyplywa tez z idei. Nie jest to cos zmys!o
wego ani racjonalnego. Jest to jedno zawarte implieite w drugim, it
w rzeczywistosci cos 0 wiele wi~kszego. Poniewaz taka milosc jest
u samych korzeni zmyslowosci, jak rozumu, a takie i wszystkich
innych rzeczy. Jednoczqc si~ z milosciq, ktorq Bog obdarzyl swoje
lOOp. eil., s. 116.
" Op. eil. , 5.120-121.
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dziero, z milosci q, kt6ra wszystko stworzyla, milosc ta powierzala
by temu, kto potrafilby jq 0 to zapytac - tajemnic~ stworzenia"12.
W pewnej mierze mial okazj~ przekonac si~ 0 tym Jakub, dost~pu
jqC przebaczenia Ezawa; nie mial natomiast na to szans Agamem
non, kt6ry ofiarowujqc Ifigeni~, zabil w sobie wszelk 'l milosc i ni
gdy nie byl juz w stanie jej odzyskac. Wsz~dzie tam, gdzie nie rna
milosci, nie rna tez szans na wolnosc, lub raczej na jej peine obja
wienie si~, wyrazaj'lce dynamik~ zycia darowan'l przez Boga po
jedynczej osobie. Poniewaz mitosc jest I'lcznikiem mi~dzy czlowie
kiern a Stw6rc'l' tylko ona moze zagwarantowac pelni~ zycia, a tym
samym wybory wolne. Bez niej trwamy w klimacie ucieczki i ofia
ry. Na tym takZe polega pycha zal~knionego serca, kt6re zgadza
si~ na to, ze nigdy milosci nie pozna lub, co gorsza, na to, ze trzeba
poswi~cic milosc na jakims oltarzu, iz trzeba si~ jej wyprzec, czy to
dlatego, ze nie czujemy si~ jej godni, czy to dlatego, ze jestesmy
przekonani, iz wlasnie tego domagaj'l si~ od nas bogowie. Lecz jak
mozemy wybierac, gdy stlumimy w sobie zycie b~d'lce samym zr6
diem i gwarantem wyboru wolnego?

Podsumowanie
Intencj'l tego eseju bylo pokazanie, ze opr6cz dw6ch rodzaj6w
pychy, 0 kt6rych m6wi si~ najcz~sciej , pychy sumienia i pychy
kompleks6w, istnieje takZe rodzaj trzeci - pycha zal~knionego ser
ca. Wyplywa ona z niewiary, ze B6g przebacza nam popelnione
zlo oraz z przekonania, ze Jego przychylnosc mozemy zdobyc
wylqcznie poprzez moraine samodoskonalenie si~ i ci'lgle sklada
nie Mu ofiar z naszej wolnosci. W trzech punktach zostala tu przed
stawiona analiza tych postaw, a takZe ich mozliwe biblijne, mitolo
giczne i filozoficzne odniesienia. W duchowosci pycha tego rodzaju
jest I'lczona z falszywym obrazem Boga. ]ej ilustracj'l moze byc
ewangeliczna przypowiesc 0 synu marnotrawnym (tk 15, 11-32).
Powr6t mlodziel'l.ca, jego wtulenie si~ w ramiona ojca, a nast~pnie
przyj~cie sandal6w, pierscienia i zaproszenia na uczt~ pokazuj'l nie
tylko mitosierdzie Boga, lecz takZe pokor~ czlowieka, kt6ry w ob
12 H . Bergson, Own i r6d/a mora/nosei i religii, przekJad
Krak6w 1993, 5. 229.
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liczu popelnionego przez siebie zla potrafi wydae si~ w r~ce Boga,
ma do Niego zaufanie. Pi~kno ewangelicznej sceny zasadza si~
wlasnie na spotkaniu milosierdzia Ojca i pokory syna. Z reguly
kontemplujemy pierwsz'l rzecz, rzadziej drug'l' tak jakbysmy byli
pewni, ze milose jest zawsze latwa do przyj~cia. Tymczasem tak
nie jest. W sercu czlowieka cz~sto zwyci~za l~k, niewiara w to, ze
milose moze bye w ogole mozliwa. Moglo si~ bowiem zdarzye i tak
- gdyz zdarza si~ to cz~sciej, niz nam si~ wydaje - ze syn marno
trawny nie przyj'llby ofiarowanej mu przez ojca laski i uporczy
wie obstawalby przy tym, by zamiast synem, stac si~ niewolnikiem.
Moglby si~ poczue do tego stopnia niegodnym przebaczenia i mi
losierdzia, ze chcialby zlozye ojcu w ofierze cos nadzwyczajnego,
swoj'l wolnose, god nose lub szcz~scie; a to wszystko w przekona
niu, ze nie zasluguje na milose i musi stlumie w sobie to wszystko,
co jest dla niego znacz'lce. Syn moglby po prostu nie pozwolie Ojcu
bye dobrym.
Bye moze pycha zal~knionego serca zasluguje w pewnej mie
rze na miano falszywej pokory. Nie jest ona jednak hipokryzj'l fa
ryzeuszow, ktorzy swiadomie udawali przed ludimi, iz S'l kims
innym, niz byli w rzeczywistosci. Zal ~knion e serce nie udaje - ono
zwyczajnie nie ma sil, by w pelni afir mowae swoje zycie; w l~ ku
moze co najwyiej afirmowae prawo, ktore jest d la nas jedynym
oparciem, gdy nie ma milosci . Dopiero milose, ktora usuwa l~k,
pokazuje nam, jaka jest nasza tozsamose; dopiero tez wtedy jeste
smy w stanie w pelni upokorzye si~ przed Bogiem, stan'le w praw
dzie przed Nim, uznae popelnione przez siebie zlo i zdae si ~ na
Jego milosierdzie - jednoczesnie Bogu, a nie sobie pozostawiaj'lc
prawo do os'ldzenia nas. Pycha zal~knionego serca nie pozwala
Bogu bye bardziej milosiernym wobec nas, niz my sami jestesmy
wobec siebie. Ma racj~ krol Dawid, gdy mowi, ze lepiej jest wpase
w r~ce Boga niz ludzi. W tym miejscu mozna by dodae: zw laszcza,
gdy tymi ludimi jestesmy my sami.
PIOTR KOSTYtO, ur. 1963, dr fiIozofii, teolog, przetlumaczyl m.in. Dwa irodla moraillo
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To w nieuchronnym zderzen iu ze zlem i w poczuciu klfSki
wskutek wlasnej grzesznosci, a nie ponad nimi, wylania sif
na kartach Listu sw. Jana absolutna ufnosc: do Boga, do siebie
i do drugiego czlowieka. Bog jawi sif tu jako wifkszy od
ludzkiego grzechu i potl('zniejszy nii ciemnosc swiata 
dla tego jest miiosciq.
/
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PARADOKSY POZNAWANIA BOGA-MILOSCI

Maciej Bielawski OSB
Zdanie "B6g jest miloscic( pochodzi z Pierwszego Listu sw. Jana
(4,8). Zostawmy na boku dyskusje egzeget6w na temat tego, czy
Listy owe napisal Jan, czy tez ktos inny, i zal6zmy, iz zdanie to
wyszlo z jego ust i zostalo spisane we wsp61notach przezen zakla
danych. Moze bylo rodzajem "motta" bqdz wyznaniem przyna
leznosci?
Czasami wyobrazano sobie ewangelist~ Jana jako pl- ;jodnego,
siwego staruszka (tak zarysowuje go np. cz~sc tradycji ikonogra
ficznej), kt6ry byl troch~ nudny, gdyz w k61ko powtarzal: umilo
wani, B6g jest milosciq, milujcie si~ nawzajem. Ow lagodny apo
stol-staruszek - jak poetyzowal na jego temat ks. Jan Twardowski
- umarl spokojnie we wlasnym 16zku! Jest to jednak obraz nieco
uproszczony. Ten sam bowiem Jan jest najprawdopodobniej auto
rem Apokalipsy, kt6ra emanuje zupelnie innymi barwami . Zatrzy
majmy si~ na chwil~ nad jego postaciq. Jezeli bowiem od niego
wyszly owe tajemnicze slowa "B6g jest milosciq", to sluszne zdaje
si~ dociekanie tego, jak do nich doszedl. Skqd i jak mu to przy
szlo? C6Z przez nie rozumial i co chcial powiedziec?
Przyszly Jan ewangelista, syn Zebedeusza, trudnil si~ rybol6w
stwem; byl takZe uczniem Jana Chrzciciela. Siowa tego "ostatnie
go z prorok6w" byly raczej surowe; Jan Chrzciciel m6wil na przy
klad: ,,Juz siekiera do korzenia drzew jest przylozona" (Mt 3, 10)
i bardzo by si~ zdziwili jego sluchacze i uczniowie, gdyby nagle
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uslyszeli go m6wiqcego 0 tym, ze "Bog jest milosciq", cokolwiek
takie zdanie mogloby znaczye i jakkolwiek mogloby bye interpre
towane. Syn Zebedeusza nie ustyszal wi~c takiej wypowiedzi z ust
swego pierwszego mistrza.
Potem przyszto spotkanie z Jezusem z Nazaretu, czas zycia
z Nim. Jan sluchal slow Jezusa, obserwowal Go, przyglqdal si~
dokonywanym przez Niego cudom. Jego serce przylgn~lo do Mi
strza, ktory ze swej strony nie szcz~dzil mu swej uwagi i uczue
nie bylo tajemnicq, ze to Jan byl "umilowanym" uczniem Jezusa.
W wazniejszych momentach dzialalnosci Jezusa Jan stawal u Jego
boku - dla przykladu byl on jednym z trzech, obok Piotra i Jakuba,
ktorzy byli swiadkami cudownego przemienienia si~ Mistrza z Na
zaretu na Gorze Tabor. Jednak Jan nie uslyszal chyba od samego
Jezusa slow "B6g jest milosci q" - przynajmniej nie mozna si~ tego
bezposrednio doczytae ze stronic Nowego Testamentu.
Jan nie byl wcale takim niewinnym, dobrotliwym, lagodnym i pel
nym milosci mlodzieniaszkiem, jakim zbyt pochopnie chcialaby na
malowae go nasza wyobrainia, pami~tajqca jedynie 0 jego Listach.
Nie tylko "mi~dzy wierszami", lecz wprost z Ewangelii mozna vvy
czytae, iZ Jan wraz ze swoim bratem Jakubem pragn~li wladzy, a Je
zusa pojmowali w sposob raczej daleki od Jego wlasnych intencji (par.
Mk 10, 35-40). Trudno powiedziee, by w czasie podqiania za Mistrzem
z Nazaretu drogami Palestyny przewodnim motywem zyciaJana bylo
zdanie "Bog jest milosci q". Bardziej jeszcze stajemy si~ tego swiado
mi, gdy pomyslimy 0 jego zazdrosnych i separatystycznych poglq
dach na temat "innych" odwolujqcych si~ do imienia Jezusa, 0 czym
swiadczy peine irytacji zwrocenie si~ do Pana: "Nauczycielu, widzie
lismy kogos, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imi~ wyrzucal zle
duchy, i zabranialismy mu, bo nie chodzi z nami" (Mk 9,38). Zazdrose
trudno pogodzie z milosciq... Na tyrn jednak nie koniec. Pewnego razu,
gdy Jezusa i Jego uczniow nie przyj~to w Samarii na nocleg, z ustJana
wylaly si~ wprost nienawise i msciwose. Zwrocil si~ do swego Na
uczyciela ze slowami: "Panie, czy chcesz, a powiemy, zeby ogien spaol
z nieba i zniszczyl ich 7" (tk 9,54). Bylo wi~c w naturze Jana cos gwal
townego, cos, co odziedziczyl moze po swojej matce lub ojcu i co na
kazywalo innym nazywae go - jak i jego brata Jakuba - "synami gro
mu (boanerges)" (Mk 3,17).
Poiniejsze doswiadczenia Jana z ludzkiego punktu widzenia
wcale nie byly czyms, co mogloby samoczynnie prowadzie go do
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wniosku, ze Bog jest milosciq. Jego umilowany NauczycieJ, ktory
o Bogu uczyl i ku Niemu kjerowal, ow Nauczyciel, ktory byl do
bry, zamiast zostac docenionym i slusznie uhonorowanym, zostal
podle zdradzony (i to przez jednego z uczniow, wspol-przyjaciol
Jana!), a nast~pnie skazany przez owczesnq wladz~ religijnq i pan
stwOWq . W koncu haniebnie i ponizajqco Go zamordowano. Jan
wszystko to widzial- wszystkiemu temu z bliska si~ przyglqdal.
Mistrz jednak zmartwychwstal- przemieniony powrocil, a po
tern ponownie odszedl, zsylajqc do serc uczniow swego Ducha,
ktory ich umacnial i cudownie "od srodka" pouczal, czego sam Jan
- domyslamy si~ - doswiadczal. Ouch ow mial tajemniczo uobec
niac Jezusa, az do czasu Jego ostatecznego powrotu i zakonczenia
dziejow. Pan jednak nie przychodzil... Jan patrzy t z kolei na smierc
swego brata Jakuba oraz innych apostotow. Patrzyl na smierc 
smierc z powodu Imienia Jezusa - swoich uczniow, ktorych do tego
Imienia on sam przyprowadzil, a oto teraz Imi~ to stawalo si~ przy
czynq smierci kolejnych osob. Czy Jan czul si~ winny? Zaznal co
prawda (wedlug tradycji) tortur i wygnania, pomyslmy jednak,
z jakq ciemnosciq w obliczu tych faktow musiala si~ zmierzac jego
nadzieja! Poszukiwaniem i utwierdzaniem w takiej nadziei bylo
spisanie na wygnaniu swoich widzen i tajemniczych objawien Apokalipsy, nad ktorq ciqzy bolesne pytanie: "Ookqdze, Wladco
swi~ty i prawdziwy, nie b~dziesz sqdzil i wymierzal za krew naSZq
kary tym, co mieszkajq na ziemi?" (Ap 6, 10). Kiedy wi~c i jak do
szlo do uformowania si~ w umysle Jana owego zdania mowiqce
go, ze "Bog jest milosciq"? Jak to w ogole bylo mozliwe?
Skoro nie uslyszal tego bezposrednio z ust Jana Chrzciciela ani
Jezusa, Jan musial doswiadczyc czegos, czegos zaznac lub zoba
czyc cos, co pr~dzej czy pozniej sklonilo go do przekonania, iz "Bog
jest milosciq" . Trudno jednak wysledzic w jego zyciu takj jeden,
jedyny, szczegolny moment, w ktorym Bog by mu si~ jednoznacz
nie objawil jako milosc. Trudno wskazac chwil~, w ktorej staloby
si~ to dla niego czyms oczywistym, zrozumialym i zwerbalizowa
nym. Mozna jedynie zalozyc, iz takje przekonanie wyroslo w Ja
nie w powiqzaniu z Jezusem. Czy dokonaly tego slowa Mistrza
z Nazaretu? A moze Jego cuda alba styl by cia? Moze byl to sposob,
w jaki Jezus spoglqdat na ludzi, na swiat, albo moze mitosciq roz
blyslo dla Jana przemienienie na Gorze Tabor? Moze takjm waz
nym momentem byla Ostatnia Wieczerza, gdy spoczywal na pier
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si swego Mistrza i wsluchiwal SiEi' w bicie Jego serca? Moglo to SiEi'
dokonac na Goigocie lub w chwili, gdy zobaczyl pusty grob lub
spotkal siEi' ze Zmartwychwstalym . A moze wszystko to byly kro
pie, ktore padaly na serce Jana, powoli - pod tchnieniem Jezuso
wego Ducha - zlobiqc w nim cwo tajemnicze przeczucie, ktore
pewnego dnia nagle rozblyslo i zostalo wypowiedziane: "Bog jest
milosciq"?
Jesli wziqc pod uwagEi' cale zycie Jana ewangelisty, widac, iz
po pierwsze - przekonanie to wzrastalo w nim na przestrzeni cza
su i bylo owocem dluzszego procesu, ktory mozna nazwac roz
wojem. Po drugie, zaznaczmy, ii. patrzqc po ludzku, zycie Jana bylo
raczej tragiczne i tragiczna byla toczqca siEi' wokol niego historia .
Wszystko to razem wziEi'te w niczym nie sklanialo go do tego, by
Boga, skqdinqd WladcEi' ludzkich dziejow, nazywac milosciq. Prze
konanie to zdaje siEi' wiEi'c wyrastac wbrew oczywistosciom jawiq
cej siEi' przed oczyma historii czy doswiadczen i wbrew zdrowo
rozsqdkowej logice. Po trzecie, Janowy zwrot "Bog jest milosciq"
jawi si~ jako dar wyrosly na glEi'binach jego serca. Rozblysle bo
wiem
w pewnym
mom e n cie
przekonanie 0 Bogu
-milosci jest bez wqtpienia darem. W p rzypadku Jana mamy wiEi'c
do czynienia z procesem, z paradoksem i z darem p rzerastajqcymi
ludzkie moi.liwosci.
Dodajmy, i.e ow zwrot: "Bog jest milosciq" jest czyms niezwy
klym w kontekScie calego Nowego Testamentu. A jezeli popatrzec
nie tylko na calq BibliEi', ale i na rozne religie, na ludzkie dzieje i ludz
kie myslenie 0 Bogu, wypowiedz owa jest jak ozywczy powiew,
jak blysk w ciemnosci. Jawi siEi' jako cos moze oczekiwanego czy
przeczuwanego, lecz wcale nie oczywistego; jako cos zaskakujqco
radosnego, lecz nie pozbawionego dramatycznych napi~c.
Poniewaz mysl Janowego Listu krystalizuje siEi' w polemice
z gnOZq, ktora w cien odsuwala radykalizm Wcielenia, czyms jed
noznacznym jest powiqzanie Boga i milosci z Jezusem Chrystusem.
Nielatwo ukazac, jak i dlaczego takie powiqzanie zachodzi, lecz
w kontekScie calego Listu staje siEi' zrozumiale, iz Bog jest milosciq
dlatego, "ze Jezus jest Chrystusem-Zbawicielem" oraz Jezus jest
Zbawicielem dlatego, "ze Bog jest milosciq". Oczywiscie, w innych
wypowiedziach Nowego Testamentu mozna doszukac siEi' dopel
niajqcych ogniw. Z nich to wylania siEi' mozliwa do zrekonstruowa
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nia trynitarna wizja: Ojciec daje Syna za zycie swiata; Syn oddaje
Ojcu, aby swiat przekonae 0 Jego milosci; zas "ruchy" Ojca ku
swiatu i ku Synowi, jak i Syna ku Ojcu i swiatu Sq "nap~dzane"
mocq Oucha wibrujqcego pomi~dzy Nimi i w Nich. Ouch wylany
na swiat ma za zadanie wciqgni~cie owego swiata w milosny ruch
Trojcy.
Zarazem jednak Bog-milose objawia si~ w kontekScie konkret
nej historii i konkretnej ludzkiej wspolnoty, pelnej niedoskonalo
sci i zranien. Ow konkret jest zadziwiajqcy i zastraszajqcy - Bog
w swej milosci zostaje dostrzezony i zaposredniczony poprzez
obecnose ludzi, bo sam stal si~ Czlowiekiem.
Pierwszy List sw. Jana nie tyle mowi 0 obrazie czy pojmowa
niu Boga, lecz raczej podkresla koniecznose wspol-zycia, trwania
w Nim. Wedlug Listu siedliskiem, z ktorego wyrasta poznanie Boga
jako mitosci, jest kontekst ludzkiej wspolnoty; koniecznym warun
kiem poznawania Boga jest wi~c zamieszkiwanie z ludzmi, posrod
ktorych On przebywa. Poznanie - czy lepiej: znajomose Boga 
wynika z tego zamieszkiwania i wspol-zycia. Takie stwierdzenie
zostanie potem na wiele sposobow rozwini~te przez chrzescijan
skich myslicieli i mistykow, ktorzy wprost b~dq mowie 0 tym, ze
prawdziwe poznanie Boga wyrasta z zycia pelnego milosci. Idqc
po linii ich przemyslen, w kontekScie nowozytnych dyskusji an
tropologicznych Kartezjuszowemu "Cogito, ergo sum" nalezaloby
przeciwstawie chrzescijanskie "Amo, ergo sum" oraz "Amo, ergo co
si~

gnosco".
Janowy List ukazuje wi~c podwojnq drog~ . To Bog objawia,
odslania si~ jako milose i uczy ludzi milosci, zas konkretne doswiad
czenie drugiego otwiera oczy na rzeczywistose Boga-milosci. Z jed
nej wi~c strony Bog-milose rozblyskuje ku czlowiekowi jako bez
posredni dar; z drugiej strony ow niespodziewany dar jest zapo
sredniczany przez "innego" (czlowieka) i umieszczony w przestrze
ni ludzkich relacji konkretnej wspolnoty. Pierwsza droga prowa
dzi od Boga przezJezusa ku czlowiekowi i dopelnia drugq: od czlo
wieka przez Jezusa ku Bogu. Zas na przeci~ciu obu tych drog wy
lania si~ zwrot "Bog jest milosciq".
W Liscie istnieje takZe silnie wyeksponowany wymiar ciemno
sci. Ciemnosciq zla spowity jest swiat. Ciemnosciq pozqdania i grze
chu spowite jest ludzkie serce. W takim to krajobrazie rozblyskuje
przeswiadczenie, ze Bog jest milosciq. Orogi Boga-milosci rozwija
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jq si~ posrod realnej grozy zla tego swiata, ktory choc od Boga po
chodzi, nie chce Go znac. Po drogach tych chodzq ludzie, ktorzy
swymi sercami uciekajq od przychodzqcego Boga. Zlo, ciemnosc,
pozqdliwosc, grzech, wina oraz milosc, dobro, swiatio, Jezus Chry
stus - oto lancuch skojarzen, w kontekScie ktorych Jan werbalizu
je swoje intuicje 0 Bogu-milosci. To w nieuchronnym zderzeniu ze
zlem i w poczuciu kJ~ski wskutek wlasnej grzesznosci, a nie po
nad nimi, wylania si~ na kartach Listu absolutna ufnosc: do Boga,
do siebie i do drugiego czlowieka. Bog jawi si~ Janowi jako wi~k
szy od ludzkiego grzechu i pot~zniejszy niz ciemnosc swiata - dla
tego jest mitosciq.

Od bojazni do milosci
Tyle niech wystarczy dla dopelnienia opisu kontekstu, w ktorym
pada zdanie, ze Bog jest milosciq. tatwo dostrzec, iz pojawia si~ ono
nade wszystko w sieci napi~c i paradoksow. Jednym z bardziej ta
jemniczych jest fakt, ze nie zawsze, nie natychmiast i nie w sposob
oczywisty Bog jawi si~ ludziom jako milosc. Mozna nawet mowic
o jakiejs wake. Czlowiek - jak Jakub z Aniolem - mocuje si~ z Bo
giem i z sob q samym, aby poznac i zrozumiec, ze Bog jest milosciq.
Rezultat tej walki nie jest wcale rzeczq z gory przewidzianq.
Chrzescijanska tradycja opisywala czasami ow proces jako prze
chodzenie od bojazni do milosci Boga, od poznania niedoskonale
go, bo zaciemnionego bojazniC!, do doskonalej wizji spowitej pro
mieniami Jego milosci. Schemat6w, opisow lub swiadectw takiej
drogi jest wiele. Wszystkie, mniej lub bardziej bezposrednio, odwo
lujq si~ do zdania z Pierwszego Listu sw. Jana, ktore mowi, ze
"w miloSci nie ma l~ku, lecz doskonala milosc usuwa l~k, poniewaz
l~k kOjarzy si~ z karq; ten zas, kto si~ l~ka, nie wydoskonalil si~ w mi
losci" (4, 18). Wedlug tej wypowiedzi milosc moze si~ rozwijac i do
skonalic; proces ow zaczyna si~ od bojazni, a konczy na milosci. Istot
nym jest jednak kontrastowe zestawienie milosci z l~kiem czy z bo
jazniq (gr. Jobos) oraz towarzyszqca im perspektywa kary.
Sw. Augustyn, zonglujqc pojf;:ciami: "milosC" i "bojazn", w taki
oto sposob rzecz OWq wyrazil: "Nalezy przeto dac poczqtek bojaz
ni, bo »poczqtkiem mqdrosci jest bojazn Panska«. Ona gotuje miej
sce milo sci. A kiedy juz w tobie zamieszka milosc, wypf;:dza na
st~pnie bojazn, chociaz jej ta zgotowala miejsce. W jakiej mierze
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wzrasta pierwsza, w takiej druga maleje, i w jakiej mierze pierw
sza napelnia serce, w takiej druga ucieka z serca. 1m wi~ksza mi
lose, tym mniejsza bojazn, im mniejsza milosc, tym wi~ksza bo
jazn"l. Pomimo tego, ze milosc niejako goruje nad bojainiq i w spo
sob oczywisty jest czyms bardziej pozqdanym, Biskup Hippony
byl przekonany, iz obie te rzeczywistosci Sq ze sob q nierozdzielnie
powiqzane. Wyrazil to obrazowo mowiqc: "Gdzie jednak nie rna
zadnej bojazni, tam milosc nie rna punktu zaczepienia. Jak przy
szyciu za iglq idzie nic i dopoki igla nie wyjdzie, nie pociqgnie i ni
ci - tak bojazn pierwsza ogarnia umysl, jednak nie zostaje, bo po
to weszla, aby za sob q wprowadzic nic. Kiedy juz dusza znalazla
pokoj, ilez szcz~scia czeka jq w tym i w przyszlym zyciU?,,2
Gdy sw. Benedykt - by odwolac si~ do jeszcze jednego przy
kladu, klasycznego dla naszego kr~gu kulturowego - w swojej
Regule zarysowal schemat drogi post~pu duchowego, po opisaniu
dwunastu stopni pokory podkreslil, iZ " przeszedlszy wszystkie owe
stopnie pokory, mnich dojdzie wkrotce do tej milosci Boga, ktora,
jako doskonala, usuwa precz bojazn. I co poprzednio tylko z oba
wy wypelnial, tego wszystkiego b~dzie teraz przestrzegal bez zad
nego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposob naturalny, juz
nie ze strachu przed pieklem, lecz z milosci do Chrystusa, bo na
wykl juz do dobrego i znajduje radosc w enocie"3. W tekScie tym,
podobnie jak u sw. Jana i sw. Augustyna, bojazn i milosc zostaly
sobie przeciwstawione, a droga czy tez perspektywa rozwoju wiod q
od jednej do drugiej . Trzeba wi~c, wedlug tych autorow, zaznac
bojazni Boga i poznac ow niemily stan, by mac z kolei doswiad
czyc i poznac Go jako milosc. Sw. Benedykt wiqze takZe l~k z per
spektywq kary. Nowy element, ktory si~ tu pojawia (to nie znaczy,
ze nie bylo go u innych wczesniejszych autorow; on jest "nowy"
jedynie na niniejszych stronicach), to powiqzana z doswiadczeniem
milosci enota, ktorej towarzyszy poczucie radosci. Na podstawie
tych tekstow widac, iz bojazn jest widoczna w horyzoncie kary,
a wi~c zagrozonej przyszlosci, zas milosc wyrasta na tie enoty i 
jako pewna mozliwosci jutra - owocuje radosciq.
I Sw. Augu styn, Homilie na Pierwszy List sw. lana, 9, 4, tlum. W Szoldrski i W Kania,
Warszawa 1977, s. 481.
' Tami-e.
J Sw. 8enedykt z Nursji, Reg1lia, VIl, 67-69, tlum. A. Swid erk6wna, Krak6w 1993,
5. 93-95.
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Cytaty mozna by mnozye. Jan od Krzyza, na przyklad, wspi
na szczyt duchowej G6ry Karmel rozpoczyna doswiadcze
niem i opisem "ciemnej nocy", zas konczy opisem drogi w pro
mieniach "ognia prawdziwej milo sci" . Czasami 6w proces okre
slany byl jako przechodzenie od praktyki cn6t (praktike) do pelne
go swiatla poznania Boga (theoria) - tak przynajmniej m6wili 0 tym
Ewagriusz z Pontu i jego nast~pct. Bizantyjscy hezychasci lubili
m6wie 0 duchowej wake, kt6ra ostatecznie wiese miala do pelnej
ukojenia hezychii. Zar6wno theoria, jak i hezychia zbiegaly si~
w pewnym momencie lub byly utozsamiane z doswiadczeniem
i poznaniem Boga jako milosci. Jedne z tych teologicznych opis6w
bardziej dzis do nas przemawiajq, inne mniej. Wszystkie jednak
podkreslajq fakt pewnego procesu, kt6ry czlowiek przechodzi,
zanim oczywisty stanie si~ d ian fakt Bozej milosci, a wi~c ito, ze
B6g jest milosciq. Czlowiek zyje w perspektywie drogi, kt6ra za
czyna si~ od trudu i niemilego poczucia l~ku, a jednoczesnie to
warzyszy jej przeswiadczenie kresu, kt6ry ma bye przepelniony
spoczynkiem, pokojem i milosciq. W takim modelu sytuuje si~ takZe
ludzka droga poznawania Boga. Wiedzie ona od poznania Go jako
Boga "bojazni i drzenia", zas konczy si~ w pelnym pokoju pozna
niu Go jako milosci.
Mozna jednak zastanawiae si~ - posrednio nawiqzujqc do Sore
na Kierkegaarda - czy znajomose Boga jako Boga "bojazni i drze
nia" nie jest poznaniem Go jedynie na miar~ i w perspektywie
wlasnych l~k6w czlowieka "chorego na smiere", a wi~c zyjqcego
w zamkni~tym horyzoncie kary i smierci. W takim wypadku po
znanie Boga-milosci jawiloby si~ jako olsnienie doznane w hory
zoncie Zmartwychwstania, to znaczy horyzoncie otwartym na
perspektyw~ wiecznego zycia. Godny zapami~tania pozostaje fakt,
iz poznanie Boga jako milosci wyrasta w nieredukowalnym splo
cie z doswiadczeniem bojazni.
naczk~

Terapia
Istnieje tez inny obraz, do kt6rego mozna si~ odwolae, aby jesz
cze bardziej pogl~bie misteryjne powiqzanie i przejscie od pozna
nia Boga bojazni do Boga-miloSci. Nawiqzuje on do medycyny.
4

Por. G. Bunge, Ewagriusz z PO IJ/U - mistrz zycia du c/lOwego, Krak6w 1998.
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Swi~ty Augustyn rna wi, ze "bojazn jest lekarstwern, rnilose zdro
wiern"5. (U innych autorow I~k rnoze bye rozurniany jako choro
ba, bojazn jako lekarstwo, zas rnilose jako stan zdrowia).
Wedlug tego rnodelu czlowiek zostal stworzony na obraz Boga .
Jest jednak zdolny i do tego, aby na swoj obraz kreowae Boga. A to
nie to sarno. Tu lezy zrodlo odwiecznego i trudnego do przekro
czenia - tak w zyciu jednostek, jak i calych spoleczenstw religij
nych - problernu antropornorfizrnu. Jego drarnat lezy nie tyle i nie
tylko w tyrn, iz czlowiek kreuje Boga na swoj wlasny obraz, ale
i w tyrn, ze ow obraz siebie jest w czlowieku falszywy. Czlowiek
wi~c tworzy Boga nie tyle na swoj obraz, ile wedlug swojego znie
ksztakonego widzenia siebie. Czlowiek nie widzi siebie sarnego
takirn, jaki jest naprawd~; on nie wie, kim jest. Uczucia, poznanie,
rnysli, dzialanie s'l splotern niejasnosci i wewn~trznych powiklan.
Z tego wewn~trznego chaosu i znieksztakenia oraz na jego rniar~
projektuje czlowiek swojq wizj~ Boga, tworzy wi~c bozka na rnia
r~ falszywego obrazu sarnego siebie. Tyrnczasern nalezaloby
wpierw zobaczye siebie sarnych takirni, jaki rni widzi nas Bog, i do
piero w takiej perspektywie dojrzee w gl~binach wlasnego serca
sarnego Boga, a z urnyslu wydobye wlasciwe slowa i obrazy, ktore
bylyby w stanie Go okreslie, opisae, nazwae.. . Dopiero cos takiego
byloby autentycznq teologiq.
Jest to jednak droga "idealna". Codziennose bowiern ukazuje
rnechanizrn odwrotny. Zaplqtany w siebie i poraniony czlowiek bez
jasnosci poznania i bez rnocy koherentnego dzialania blqdzi. Blq
dzi urnyslern, blqd zi czynern, blqdzi uczuciern. Wezrny klasyczny
przyk/ad Kaina (Rdz 4,1-16). Nie rniejsce tutaj, by dociekac, gdzie
to wszystko si~ zacz~ lo. W kazdyrn razie rnozna powiedziee, ze
Kain nie rozurnial ani istoty ofiary, ani swego stosunku do Boga
czy do swego brata Abla - a zarnkni~ty w sobie rnniej jeszcze rozu
rnial ich (tzn. Boga i Abla) stosunek do niego. Zrodzilo si~ w nirn
uczucie zazd rosci, a potern nienawisci - z nich w koncu urodzil si~
czyn. Kain zabil swojego brata Abla. Wtedy stan~lo przed oczyrna
Kaina oblicze Boga, ktory skaza! go na dozgonnq banicj~, bez-do
rnnosc i tulaczk~. Towarzyszylo ternu poczucie winy - paradoksal
nie w Kainie rodzi si~ w tyrn rnornencie surnienie, rodzi si ~ zapo
sredniczona przez to surnienie prawdziwa relacja do Boga i do
SSw. Augustyn, dz. cyt., s. 482.
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swiata, z ktorego jednak znikl jego brat Abel. Jakiego Boga zna tu
lajqcy si~ Kain? Nade wszystko zna on nie tyle Boga, co l~k przed
Nim - jego poznanie spowite jest mglq l~ku, zaposrednicza je zbrad
nia i poezucie winy. Jedynie zza nich nieodparcie i przekonujqco
wyziera Bog. Zbrodnia rozbudza uspione w Kainie sumienie,
w ktorym nie odbijal si~ wczesniej ani Bog, ani Abel, ani on sam.
Teraz jednak Kain wie, iz nosi w sobie sumienie, ktorego nie jest
w stanie z siebie wyrwac - sumienie jednak, niczym lustra zachla
pane krwiq Abla, nie moze wlaseiwie odbijac oblieza Boga. W Ka
inie rodzi si~ wi~c ueZlleie winy, kl~ski, rozpaczy - i to z nich wy
rasta jego znajomosc Boga. Bog poznawany jest nie wprast, lecz
przez pryzmat l~ku i bojaini. Jest to z pewnosciq jakies poznanie
Boga, poznanie raczej niedoskonale - bez wqtpienia jednak Kaina
mozna okreslic mianem teologa!
Oto typowy przyklad niedoskonalej czy tez ehorej znajomosei
Boga. Tradycja zna cale katalogi zbradni. Mowi q 0 nieh dla przy
kladu Dekalog czy !ista grzeehow glownych. Istotne dla naszych
rozwazan jest jednak powiqzanie zbrodni i grzechu, ktore rodzq
ze swej strony uczucia i mysJi, rzutujqce na nasz obraz i poznanie
Boga. Boga bowiem poznajemy na miar~ ezystosci naszego serca
(por. Mt 5, 8). Jezeli czlowiek z gl~bi swej wlasnej eiemnosci nakre
sli obraz Boga, b~dzie to jedynie Bog ciemnosci i l~ku, albo w ogo
Ie Go nie b~dzie. Odwolujqc si~ do znanej PlatOilskiej wizji, moz
na powiedziec, iz takie poznanie Boga przypomina ludzi siedzq
cych w ciemnej pieczarze wlasnych sumien, kt6rzy odczytujq Go
jedynie przez pryzmat ciemnosci i bojaini. Innymi slowy, czlowiek
nie jest w stanie widziec Boga wlasciwie. Potrzeba lekarstwa laski
i czasu terapii, aby owa mgla bojaini odeszla sprzed oeZll ludz
kich sumien i aby mac dojrzec Boga, jakim jest. Tu jednak, za ezasu
naszego zycia, widzimy raczej niewyrainie (por. 1 Kor 13, 12).
Czlowiek moze si~ leczyc, moze uzdrowic swoje poznanie.
Wed lug Ojeow Kosciola poprzez wysilek zycia w cnocie zranione
i nadwer~zone uezucia zostajq na tyle zharmonizowane, ze ni~
zaciemniajq zbytnio lustra sumienia i nie kierujq zbyt jednostron
nie myslami. Poznanie, rozumienie i werbalizowanie Boga w okre
sie wewn~trzn e go zap~tlenia jest nie-poznaniem, jest zapomnie
niem, jest glupotq. Jeden z obrazow, kt6ry czasami pojawia si~ w li
teraturze ascetycznej, to w61, ktory przez wiele lat, z zawiqzanymi
oczyma, chodzi w kola, uwiqzany do kieratu. Zostal on tak znie
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wolony i zdeformowany, ze nawet pO odsloni~ciu mu oczu i od
wiqzaniu od mlynskiej belki moze nadal chodzic tylko w kolo. Czlo
wiek w swoim mysleniu 0 Bogu cz~sto, niestety, upadabnia si~ do
takiego wolu. B6g jest wtedy jedynie bozkiem, owocem ignoran
cji, a w najlepszym wypadku jest to B6g widziany przez pryzmat
wtasnych ograniczen, ran i kompleks6w. Przypomina to szycie iglq
bez nici!
Przychodzi jednak moment uswiadomienia sobie choroby, gdyz
przez obloki bojazni przebija si~ swiatto Boga-milosci. Czlowiek
zaczyna rozumiec, czym jest owo zniewolenie oraz oglqdanie
w krzywym zwierciadle rzeczywistosci, samego siebie i Boga. Za
czyna rozumiec, ze B6g jest milosciq. Poznany grzech, zaznana wina
i doznane przebaczenie uzdrawiajq poznanie. Czlowiek zaznaje
lez radosci. Ojcowie m6wiq 0 poznawczym aspekcie skruchy (pen
thos), gdy poczuciu kl~ski i lzom towarzyszy niewypowiedziana
radosc, doznanie milosci i poznanie - takie poznanie Boga jako
milosci.
Istniejq jednak i sytuacje bardziej ziozone lub mniej jednoznacz
ne niz zwykle, spowodowane grzechem, zaciemnienie poznania
Boga i rozumienia Go jako milosci. lnaczej wtedy przedstawia si~
ewentualna terapia. Zawsze jednak odbywa si~ ona w pewnym
cieniu zla, kt6re trzeba pokonac lub przekroczyc. Oto ktos zostai
tak doswiadczony, ze absolutnie nie moze tego Bogu wybaczyc.
ZWqtpienie w Boga jest przeciez nie-roz-poznaniem Go jako milo
sci. Czasami wtedy dzieje si~ tak, ze pojawiajq si~ dobrzy ludzie
i czlowiek zaznaje ich milosci. Jego horyzont stopniowo na tyle
si~ poszerza, ze u przednio Wq tpiqcy czlowiek zacznie zza doswiad
cze6 ludzkiej milosci dostrzegac kierujqce niq Boskie promienie.
Nast~puje to na przyklad w chwili, gdy czlowiek zaznajqcy ludz
kiej milosci pragnie posiqsc jq na zawsze, nie utracic jej, przeniesc
w wiecznosc - a po ludzku jest to, oczywiscie, niemozliwe. Wtedy
ludzka milosc zostaje dostrzezona w perspektywie nadziei i w ho
ryzoncie Boga-milosci. Na tej drodze B6g jako milosc powraca
poprzez uzdrawiajqce spojrzenie pelnych milosci oczu drugiego
czlowieka, a pragnienie serca, by spojrzenie owo przeniesc w wiecz
nose, jest w stanie wyzwolic wiar~ w to, ze istnieje milosc wieczna.
Ow moment "przeskoku" lub transcendowania ludzkiej milosci to
kryzysowa chwila uleczenia. Czlowiek bowiem odkrywa, ze to nie
jedynie ludzkq milosciq (lub jej brakiem) mozna mierzyc Boga jako
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milose, lecz wprost odwrotnie: to Bog jest miarq naszego poj~cia
milosci.
Istnieje i druga strona medalu, gdy czIowiek doswiadczony
ludzkq nienawisciq nie jest w stanie dostrzec ludzi i swiata w pro
mieniach milosci Boga. Mozliwa jest wtedy powolna droga terapii
przez bezposrednie dotkni~cia samego Boga; sprawia ona, ze czlo
wiek powoli staje si~ zdolny do przebaczenia i zaufania czlowie
kowi, a tym samym do roz-poznania w drugich promieni Bozej
milosci.
o ile w pierwszym wypadku mielibysmy do czynienia z tera
piq wiodqcq od czlowieka do Boga, ta druga metoda prowadzi od
Boga ku czIowiekowi. Wedlug sw. Jana nie mozna tych spraw od
siebie oddzielae: "My milujemy, poniewaz Bog sam pierwszy nas
umilowat", a "kto nie miluje swojego brata, ktoregowidzi, nie moze
milowae Boga, ktorego nie widzi" (1 J 4, 19-20). Jedna rzecz jest
tutaj pewna i przekonujqca: Bog-milose niepokoi sob q czlowieka
dopoty, dopoki nie zostanie on rozmilowany w milosci. Pozostaje
pytanie, dlaczego potrzeba na to tak wiele czasu . Innymi slowy:
po co Hiob musial przejse to, co przeszedl, aby pod koniec wlasci
wie poznae Boga? Dlaczego cz~sto dopiero pod wieczor zycia czIo
wiek zdaje sobie spraw~, ze zaczql innych miIowae za pOino? Spoj
rzenie nadziei pozwala nam jednak zywie przekonanie, ze pr~
dzej czy poiniej czlowiek zostaje uleczony ina tej lub innej dro
dze poznaje Boga jako milose, a wi~c i caly swiat spowity swia
Hem Jego milosci. Czy wi~c skazani jestesmy na optymizm, tak
sarno jak - wedlug jednego z teologow Popovitch) - skazani je
stesmy na wiecznose? Czy czIowiek skazany jest na to, by ulec osta
tecznie przekonujqcej mocy Bozej milosci?

a.

Jawienie si\! Pana
Posuwajqc si~ jeszcze dalej w naszych rozwazaniach, nalezy
powiedziee, iz czlowiek, aby mogi poznae Boga na Bozq mian;,
musi Go poznae nie ze swego, lecz z Jego wn~trza; musi Go po
znae w Nim - nie wystarczy poznanie w sobie. W sobie czIowiek
moze nosie co najwyzej intuicje, sluszne pragnienia, marzenia, kto
re przygotowujq grunt na poznanie Boga takim, jaki On jest. Ale
zeby to poznanie nastqpilo, musi dojse do spotkania. A nawetwi~
cej: Bog musi do czlowieka przyjse, wychylie si~, zstqpie. Jezeli wi~c
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chrzescijanie m6wiq, ze B6g jest milosciq, to jest to scisle powiqza
ne z przeswiadczeniem, iz B6g wychylil si~ ku czlowiekowi, zstq
pit wcielil si~. Zst~pujqC - przypomnial ludziom, ze zapomnieli
o Bogu, skierowal ich na drog~ uzdrowienia. Jednak proces tego
przypomnienia i lec ze nia jest przedziwny: Boga przyprawil
o Krzyz, zas czlowieka zmusza do przejscia przez lzy skruchy.
Obiektywnq stron~ tego zst~powania Boga opisujq Ewangelie
ito wszystko, co jest utkane w kolo Jezusa Chrystusa. Jest to droga
ukazywania ludziom, ze B6g jest milosciq, przekonywania swiata
o milosci Boga. Odpowiada jej druga droga, gl ~boko wijqca si~
w ludzkich sercach. Albowiem jawi si~ im Pan i jawienie to dopusz
czajq do siebie, dajqc si~ porwac Jego milosci ...
Tak naprawd~ cz~sto nie widzimy Boga-milosci. Jawi si~ On
subtelnie, delikatnie; nie potrafimy Go dotknqc myslq, a momenty
przeswiadczenia, ze O n wlasnie taki jest, Sq rzadkie i kr6tkie. Cza
sami jed nak przeblyskuje On zza oblicz lub zza sl6w innych ludzi,
jak i zza drgnien naszych serc. Na przeci~ciu dr6g wiodqcych od
Boga, kt6ry hojnie si~ daje w swojej milosci, i od czlowieka, kt6ry
opornie si~ Mu poddaje (bo nie rozumie, lecz jest w stanie si~ le
czyc lub uczyc), lezy kolejny paradoks Boga-milosci.
Znajduje to swoje odbicie w ludzkim poznawa niu i wyslowie
niu Boga-milosci. Jest ono zawsze naznaczone niedoskonalosciq.
Jest mysleniem w drodze, jest nieustannie dopelniane i przemie
niane na skutek kolejnych doswiadczen. Czasami rozblyskujq one
niespodziewanym ogniem w gl~bin ie serca, czasami zostajq do
strzezone na obliczu spotykanych ludzi. Zawsze jednak w taki lub
inny spos6b B6g stara si~ dotrzec do czlowieka, kt6ry ze swej stro
ny p ragnie Go zrozu miec.
Teodoret z Cyru, rozmyslajqc 0 zyciu znanych mu swi~tych
ascet6w, pisal: .,Jezeli n ikt inny nie zdolal sprostac tak wielkim tru
dom, z tego w ynika, ze to m ilosc do Boga pozwolila tym ludziom
przekroczyc granice ich natury. Rozpaleni ogniem z g6ry znOSZq
ochoczo ataki zimna, a rosq niebieskq lagodzq zar slonca . Milosc
ich karmi, poi, odziewa, daje im skrzydla i uczy ich lotu, sprawia,
iz przekraczajq niebo, ukazuje im, na ile jest to m ozliwe, Istot~
ukochanq, wywoluje t~skno t~ p rzez wyobrazenie kontemplacji,
wzbudza oczarowanie i tak coraz mocniejszym plonie w nich za
rem. Jak bowiem zakochanych sarno oglqdanie tych, kt6rych ko
chajq, wprawia w oczarowanie i ostrzejszym jeszcze czyni oscien
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milosci, tak ci, ktorych pobudza milosc Boza, przez wyobrazenie
sobie czystej pi~knosci Bozej, sprawiajq, ze strzaly tej milosci stajq
si~ jeszcze ostrzejsze, i im wi~cej pragnq si~ ni q cieszyc, tym mniej
sze odczuwajq nasycenie. Przyjemnosci fizycznej towarzyszy prze
syt, do milosci Bozej natomiast nie stosuje si~ ta zasada 6 .
Ow biskup nie znalazllepszego sposobu, by opowiedziec 0 Bo
zej milo sci, jak napisanie historii znanych mu swi~tych ludzi, z kto
rych milosc owa emanowala. Z drugiej strony, po opisaniu ich sty
lu zycia, na koniec dopisal"bardziej teoretyczny" rozdzial 0 Bozej
milosci . Zycie i mifosc spotkaly si~ w jego slowach. Nie zostaly jed
nak wyczerpane ani opowiedziane do kof\Ca. Nikt nigdy w pelni
tego nie dokona. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, ze czlo
wiek chce poznac, zrozumiec i wyslowic Boga-milosc, zas sam Bog
daje si~ w swojej milosci, aby byc doswiadczanym i rozumianym.
Dlatego tez czlowiek jest w stanie nieustannie podnosic wypadlq
z oczka jego igly nic milosci i szyc swoje zycie, jak i dzieje ludzko
sci, przechodzqc od niedoskonalosci poznania w I~ku i bojazni ku
znajomosci Boga i siebie bardziej doskonalej , gdyz spowitej pro
mieniami Jego milosci. A to w nadziei, ze pewnego dnia mozolnie
szyta szata zycia b~d zie skonczona, igla nie b~dzie ju:?: potrzebna,
choc doceni si~ jej wartosc, a wszystko odsloni si~ jako calosc polq
czona niciq Milosci, ktora pozostanie. Wtedy tez czlowiek pozna
tak, jak zostal poznany.
l/

MACIEl BIELAWSKI O SB, u r. 1963, dr teologii, wykladowca na kilku pap ieskich fak ul
teta ch teologicznych. Wyd al m.in . Przem ieniajqce 5wint/o Duella (1999). Mieszka w Rzy
mie.

6 Teodoret z Cyru, Dzieje l11ilosei Bozej. Hist oria mn ieh6w syryjskiell , XXI, 4, przeklad
K. Augustyn ia k, Krak6w 1994, s. 304.
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Ojcowskie wypowiedzenie samego siebie w zrodzeniu Syna
mozna okres7.icjako pierwszq, podtrzymujqcq wszystko
wewnqtrzboskq "kenoz(', gdyz Ojciec wywlaszcza sir;
zupein ie ze swojego 86stwa i oddaje je Synowi. W milosci
Ojca kryje sir; absolutna rezygnacja z bycia Bogiem dla
samego siebie, oddanie Boskiego bytowania i w tym sensie
(Boska) bez-boznosc (oczywiscie milosci), czego w zaden
spos6b nie mozna mylic z ziemskq bezboznosciq, kt6rej jednak
ta pierwsza (przewyzszajqc jq niewsp6/miemie) daje
mozliwosc zaistnienia.
/

TROJCA I KRZYZ
Hans Urs von Balthasar
1. Trojca immanentna i historiozbawcza

o tym, ze wydarzenie krzyz a wolno interpretowae tylko w kon
tekScie trynitarnym i w wierze, Pismo Swi~te powiada tak wyraz
nie - zarowno w motywie mowiqcym, iz Bog (Ojciec) wydal Syna
z milosci do swiata, jak i w innym, w ktorym cale cierpienie, az do
opuszczenia przez Boga, zostaje sprowadzone do milosci - ze nie
da si~ uprawiae soteriologii inaczej, jak tylko wychodzqc z tej per
spektywyl . Oczywiscie nie moze zabraknqe tu wspomnienia 0 unii
hipostatycznej: jakZeby inaczej czlowiek-Jezus magi poniese grzech
swiata niz jako Bog? Jednak swojq "godzin~" Jezus rozumie jako
t~, ktorq rozporzqdza Ojciec; dop.iero ona pozwoli na to, by Duch
mogl bye dany Swiatu.
Na krzyzu, w calkowitym opuszczeniu, zostanie odstoni~ty caly
dystans Syna wobec Ojca; jednoczqcy Ich Obu Duch - Ich "My" 
objawia si~, odslaniajqc trynitarnq jednose wr~c z jako czysty dy
stans. A poniewaz Syn niosqcy grzech - czyli wszystko, co obce
Bogu - wydaje si~ w swoim posw i~ceniu tracie Ojca, dlatego
1

malik.

Zamieszczony tu artykul pochod zi zksi'lzki Hansa Ursa von Balthasara: TI,codm
Bd. [[J: Die Handlung, Einsiedeln 1980, 297-309.
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wszystko wyglqda tak, jakby dopiero to objawienie Tr6jcy histo
riozbawczej 2 pozwala1o na osiqgniEi:'cie pelnej powagi, obecnej
w Tr6jcy immanentnej3. To wlasrue, jak powszechrue wiadomo, jest
powodem, dla kt6rego Hegel wciela proces swiata w wewnEi:'trznq
"hi storiEi:' Boga": prawdziwym zyciem Oucha rue jest to, kt6re bro
ni siEi:' zawziEi:'cie przed smierciq i wyniszczeniem, lecz to, kt6re spo
glqda w twarz wszelkiej negacji.
W okreslaniu relacji pOrniEi:'dzy Tr6jcq immanenhlq i historiozbaw
CZq niekt6rzy teologowie zdajq si~ stwierdzac, ze Tr6jca immanent
na, jesli w og6le jeszcze jest odr6zniania od historiozbawczej, staje
siEi:' tylko rodzajem warunku wstEi:'pnego do prawdziwego i powaz
nego samoobjawienia i samoudzielerua siEi:' Boga. Takie wrazerue,
kt6re mozna odniesc z teologii Karla Rahnera, da siEi:' tlumaczyc tym,
ze on widzi Boga przede wszystkirn jako tajemrucEi:', a Jego wewn~trz
nej Tr6jjedynosci trzeba pieczolowicie strzec jako tajemnicy tajem
rue. W fundamentalnym twierdzeruu Rahnera, m6wiqcym iz "Tr6j
ca historiozbawcza jest Tr6jcq imm anen tnq i odwrotnie", akcent
po1ozony zostal jednoznacznie na Boskiej Tr6jcy objawiajqcej (wy
powiadajqcej) si~ prawdziwie i obdarowujqcej sobq w ekonomii 1a
ski; Syn jest samowypowiedziq O jca, O uch jestJego samooddaniem
si~ razem z Synem. Olaczego rue poprzestac na tym samoudziela
Hiu siEi:' Boga, kt6re wydaj e si~ p rzeciez objawiac Go jako wolnq, do
skonalq rnilosc? Olaczego Syn nie jest tylko logos prophorikos (wypo
wiedziany), lecz od zawsze jest logos endUithetos (wewn~trzny, im
manen tny) Ojca? Dlatego - odpowiada Rahner - ze Jezus w Ewan
geliach, dystansujqc si~ nie tylko od Ojca, ale takZe od ludzi, do
swiadcza siebie jako Syna i jako Syn si~ wypowiada. (...) Z drugiej
strony, Karl Rahner trzyma si~ mocno tego, ze B6g w (wcielonym)
Logosie wypowiada si~ w spos6b rzeczywisty i r6w nie rzeczywiscie
udziela si~ w D uchu Swi~tym, co w iEi:'c jednak wskazuje na to, ze
,,lmmanenhla (i konieczna) Tr6jca jest koniecznym warunkiem moz
liwosci wolnego samoudzielania si~ Boga"4. 0 tym warunku mozli

2 Zdaniem wielu teolog6w tlumaczenie "dkonomische Tril1iliit" jako "Tr6jca historio
zbawcza", a "dkol1omie" jako " historia zbawienia" jest bardzieJ poprawne an izeli poja
wiaj'lca si/i' w przekJ adach "Tr6j ca ekonomiczna" etc. (przyp. tlum .).
3 Tr6jca immanentna to Tr6j ca ujmowan a sa m a w sobie, w czystych relacjach we
wnqtrztrynitarnych Na sza wi edza 0 Tr6jcy immanentnej pochodz i z objawicnia s i ~
Boga w historii zbawienia, a wi/i'c z poznania Tr6jcy historiozb;lwl7ej (przyp. tlum.).
"Myslerium Sa/utis II, 384, przypis 21.
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wosci mozna tylko pOwiedziee: "W samym Bogu istnieje rzeczyv/i
sta roznka porni~dzy jednym i tym samym Bogiem, 0 ile On jako
jeden i w sposob konieczny bez poczqtku jest posredniczqcym ku
samemu sobie (Ojciec), wypowiedzianym dla siebie w prawdzie
(Syn) i otrzymanym, i przyj~tym dla siebie w rnilosci (Duch), i dzi~
ki temu Tym, ktory w wolnosci moze udzielae samego siebie »na
zewnqtrz«"5. Te realne sposoby istnienia (Seinsweisen) jednego Boga
nie stajq naprzeciw siebie jako trzy samoswiadomosci (we wsp61
czesnym znaczeniu: "osoby"), gdyz B6g rna tylko jednq jedynq sa
moswiadomose. Poniewaz one nie mogq m6wie do siebie nawza
jem "ty" Oezus moze m6wie do Ojca ,,Ty" jedynie jako cztowiek,
a nie jako Syn Bozy), "proces samoposredniczenia" w Bogu zawiera
cos wyjqtkowo formalnegd , co nie b~dzie wiarygodne jako niedo
scigniony wzor historiozbawczej samorozrzutnosci Boga. U Rahne
ra poj~cie "samoudzielania" nabiera znaczenia tylko w przestrzeni
historii zbawienia.
Innq form~ identyfikacji znajdujemy u Moltmanna, dla ktore
go krzyz staje si~ nie tylko uprzywilejowanym (a w k0l1CU jedynie
waznym) miejscem samoobjawienia 1I6jcy, lecz wr~cz miejscem
Jej prawdziwego spelnienia. "Najkr6tszym symbolem trynitarnym
jest Boski czyn krzyza, w ktorym Ojciec pozwala ofiarowae si~
Synowi przez Ducha"7. PowotujqC si~ na formul~ Rahnera, Molt
mann wychodzi poza jego stanowisko: "Cate wzburzenie historii
musi zawierae si~ w »rozdwojeniu« istniej'lcym w Bogu"; tak wi~c
"lIojca nie jest zamkni~tym w sobie kr~giem w niebie, lecz otwar
tym dla ludzi eschatologicznym procesem na zierni, majqcym po
czqtek w krzyzu Chrystusa" . W ten sposob Moltmann zostaje wciq
gni~ty w Whiteheadowskq " teologi~ procesu"; ta "przezwyci~za
dychotomi~ pomi~dzy lIojCq immanentnq i historiozbawczq oraz
pomi~dzy na tur'l Boga i Jego wewn~trzn'l trojjed ynosciq"B .
I w koncu, jesli wedtug autora wszelki przyst~p do Boga za po
srednictwem "poznania jednej natury" zamyka drog~ do praw
dziwie chrzescijanskiego poznania Boga, w6wczas Bog w rzeczy
wistym wymiarze swojej milosci moze bye rozpoznany tylko w an
Tamze, 284.
To "cos" jest pokrewne imago Trinitatis Augustyna (fundament du szy - rozum 
wola/milosc). [Augustynskie imago Trinitatis jest pr6b<j przybJizenia relacji w tajemnicy
Tr6jcy Swi~tej za pomoGj analogii z wewn~trw<j aktywnOSci<j duszy (przyp. tlum.)].
7 Der gekreuzigte Gatt, Mi.inchen 1972,228.
BTamie, zob. kolejno: 233, 236 i 232.
5

6
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tynomii krzyza (a nie poprzez analogi~), a wi~c sub contrario 9 •
Opuszczenie Syna na krzyzu staje si~ wydarzeniem wprost tryni
tarnym : sam Ojciec jest opuszczony, smierc jest w Bogu, umiera
nie Jezusa na krzyzu jest "smierciq Boga i Boskim cierpieniem" ,
najgl~bsza wsp61nota Ojca i Syna "zostaje wyrazona wlasnie
w miejscu Ich najgl~bszego rozdzielenia, w opuszczonym (przez
Boga) i przekl~tym umieraniu Jezusa na krzyzu" . Dlatego tez zba
wienie "w wydarzeniu Chrystusa" trzeba okreslic, zupelnie w du
chu Hegla, jako negacj~ (odpokutowanie) negacji (grzechu)"lO.
Takie interpretacje, jak wszystkie bezposrednie wypowiedzi
o cierpieniu Boga, b~dq nie do unikni~cia tam, gdzie "procesy"
wewnqtrztrynitarny i historiozbawczy zostanq wrzucone do jed
nego worka. Jednak takie pomieszanie wikla Boga w wydarzenie
swiata i czyni zen Boga rragicznego, mitologicznego. Dlatego tez
trzeba z naleic spos6b takiej interpretacji Tr6jcy immanentnej jako
fundamentu procesu swiata (az po ukrzyzowanie), kt6ra nie b~ 
dzie ukazywac Jej jako formalnego procesu samoposredniczenia
Boga Uak u Rahnera) ani jako uwiklanej w swiatowe procesy Uak
u Moltmanna). Przeciwnie. Immanentnq TI:ojc~ rozumiec si~ b~
dzie jako wieczne i absolutne samoposwi~cenie, ktore Bogu same
mu w sobie pozwala ukazac si~ jako absolutna milosc; dopiero to
wyjasnia wolne samooddanie si~ swiatu jako absolutnq milosc, przy
czym Bog dla swego bycia sobq (swoj ego "samoudzielania") nie
potrzebuje swiatowego procesu i krzyza .
Ojcowskie wypowiedzenie samego siebie w zrodzeniu Syna
mozna - wraz z Bulgakowem - okreslic jako pierwszq, podtrzy
m ujqcq wszys tko wewnq trzboskq "kenoz~", gdyz Ojciec wywlasz
cza si~ zUf elnie ze swojego Bostwa i oddaje je Synowi; On nie "dzie
lift Go ze s'''Ioim Synem, lecz "udziela" Synowi wszystkiego, co jest
Jego: "Wszystko Twoje jest moje" 17, 10). Ojciec, ktorego nie mozna
pomyslec jako istniejqcego "przed" tym samooddaniem, jest "ru
chern" tego oddania, bez zatrzymywania sobie czegokolwiek. Ten

a

9 Tamie, 71, 182; "B6g jako »B6g« ob)awia si'i' lylko (1) w swoim przeciwiens twi e,
w bezboinosci i opuszczeni u przE'z Boga"- Natomiast w syt uacji grzesznika jest od
wrotnie, poznanie Boga ze stworzenia dokonuje si~ "tylko (I) ze wzgl~du na wl~sne
samoprzeb6stwienie" (73). Jednak Moltmann nie zatrzym uje si~ przy tego rodzaju ope
rowaniu sp rzecznosciami, lecz dla niego "owa dialeklyka jest podstawq i po('z'l tkiem
analogii" (33); "chrzescijanska teologia nie jest "koncem me tafizyki», lecz w r~cz prze
ciw nie, powinna ona uzna': melafizyk~ jako swoje zadanie" (204).
10 Tamie, 179 i 192.
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Boski akt, z kt6rego pochodzi Syn, jest zalozeniem absolutnego,
nieskonczonego dystansu, w kt6rym zawierajq si~ i zamykajq
wszystkie mozliwe dystanse, tak jak one mogq si~ pojawie w skon
czonym swiecie, nie wytqczajqc grzechu. W mitosci Ojca kryje si~
absolutna rezygnacja z bycia Bogiem dla samego siebie, oddanie
Boskiego bytowania i w tym sensie (Boska) bez-boznose (oczywi
scie mitosci), czego w zaden spos6b nie mozna mylie z ziemskq
bezboznosci q, kt6rej jednak ta pierwsza (przewyzszajqc jq
niewsp6tmiernie) daje mozliwose zaistnienia.
Odpowiedziq Syna na podarowane Mu wsp6listotne posiada
nie B6stwa moze bye tylko wieczne dzi~kczynienie (eucharistia)
Ojcu, kt6ry jest Poczqtkiem, tak bezinteresowne i niewyrachowa
ne, jak bezinteresowne i niewyrachowane bylo pierwsze oddanie
si~ Ojca. Pochodzqc z Nich Obu, jako ich subsystujqce "My" , tchnie
wsp61ny 1m "Ouch", kt6ry przypiecz~towuje i podtrzymuje nie
skonczonq r6znic~ mi~dzy Nimi (co jest istotq milosci), a jedno
czesnie przezwyci~za jq jako Ich jeden Ouch.
Poniewaz kazda forma "teologii procesu", kt6ra utozsamia
swiatowe procesy (wraz z zaangazowaniem wen Boga az po
krzyz) z wiecznym i bezczasowym "procesem" hipostaz w Bogu,
jest w og61e nie do utrzymania, nie rna innej drogi do przyblize
nia trynitarnego wydarzenia w Bogu, jak tylko ise po omacku od
tego, co zostalo objawione przez kenoz~ Boga w teologii przy
mierza (a stamtqd w teologii krzyza), ku tajemnicy Absolutu;
oznacza to wejscie w teologi~ negatywnq, kt6ra wylqcza z Boga
cale doswiadczenie i cierpienie swiata, a mimo to sytuuje w Bo
gu warunki mozliwosci zaistnienia takiego doswiadczania i cier
pienia - az po chrystologiczne i zwiqzane z tym trynitarne impli
kacje. Takie myslenie jest chodzeniem po ostrzu noza, gdyz uni
ka ono catego modnego m6wienia 0 "cierpieniu Boga", a mimo
to i tak musi zalozye wydarzenie w Bogu, kt6re usprawiedliwia
nie tylko mozliwose i zgod~ na cale cierpienie swiata, lecz takie
ponad tym wszystkim udzial w nim Boga - az po zast~pczo sku
teczne wzi~cie na siebie bezboznosci. Tego, co zabrania teologia
negatywna ("filozoficzna"), wydaje si~ domagae oikonomia
w Chrystusie; wiara, wychodzqc z przeciwnych stron obu teolo
gii, i poruszajqc si~ po omacku, przeczuwa tajemnic~ wszystkich
tajemnic, kt6ra musi zostae przyj~ta jako niezgl~biony fundament
mozliwosci ziemskiej historii zbawienia.
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Gest, kt6rym Ojciec wyraza i wydaje cale B6stwo (gest, kt6re
go On nie "czyni", ale kt6rym "jest"), 0 ile w gescie tym rodzi Syna
jako nieskonczenie innego niz On sam, moze bye r6wnoczesnie
odwiecznym zalozeniem i przewyzszeniem wszystkiego, co b~dzie
podzialem, b6lem, wyobcowaniem w swiecie z jednej strony i da
rem miloSci, mozliwosci q spotkania oraz szcz~sliwosciq w nim
z drugiej. Nie jest bezposredniq tozsamosciq obu, lecz ich niedo
Scignionym i przewyzszajqcym je warunkiem. R6wniez dlatego nie
jest zwyklq podstawq mozliwej "historii" Boga, kt6ry poprzez b61
rozdzielenia (w sobie Valbo w swiecie) znajduje drog~ do zjedno
czenia, lecz rzeczywistym i zamkni~tym w sobie zalozeniem takie
go rozdzielenia . Prawda, ze B6g Uako Ojciec) moze oddae swoje
B6stwo, ze B6g (jako Syn) otrzymuje je nie jako jedynie pozyczo
ne, lecz posiada je "w sp6listotnie", ta prawda wyraza niepoj~te
i niedoscignione "oddzielenie" Boga od Niego samego, tak ze kaz
de mozliwe (dzi~ki temu!) rozdzielenie, nawet najciemniejsze i naj
okropniejsze, moze dokonae si~ tylko wewnqtrz owego "oddziele
nia". Dzieje si~ tak, choe to udzielenie jest wydarzeniem absolut
nej rn.iloSci, kt6rej szcz~sliwose polega na darowaniu nie czegos,
lecz samej siebie. To nie daje prawa - gdy rna si~ przed oczyma
obydwie rzeczywistosci razem - do jednostronnego traktowania
Tr6jcy jako "gry" absolutnej szcz~sliwosci, abstrahujqcej od real
nego b6lu, a tym samym pozbawionej "powagi" oddzielenia
i smierci. "Milose jest tak pot~zna jak pieklo". Nie, pot~ zniejsza niz
ono, gdyz ogarni~cie piekla mozliwe jest tylko przez absolutne i rze
czywiste oddzielenie Ojca i Syna.
By wierzqcym sercem pojqe nieczasowy i nieprocesualny pier
wotny dramat Boga, trzeba przemyslee rzecz na s t~pujqc,! : kiedy
Ojciec bez zash"zezen wypowiada si~ i wydaje siebie, nie zatraca
si~, nie pogrqza si~ w darze, a z drugiej strony nie zatrzymuje ni
czego z siebie dla siebie, gdyz On jest calq istotq Boga w tym sa
mooddaniu, tak ze tu ukazuje si~ cala nieskonczona pot~ga, a za
razem niemoc Boga, kt6ry nie moze bye inaczej Bogiem, jak tylko
w tej wewnqtrztrynitarnej "kenozie". (Ale jak pot~znq wszechmo
cq jest zrodzenie wsp6listotnego, a wi~c niestworzonego Boga,
nawet jesli ten akt domaga si~ wydania samego siebie az do naj
skrajniejszego wywlaszczenia!) Stqd tez i Syn nie moze bye abso
lutnym B6stwem i absolutnie go posiadae inaczej, jak tylko na spo
s6b otrzymywania tej jednosci od wszechmocy i niemocy Ojca. To
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otrzymywanie zawiera w sobie jednoczesnie bycie darowaniem
siebie (absolutne zalozenie kazdego potencjalnego wydania swia
tu) i synowskie dzi~kczynienie (eucharysha) za wsp6listotne by
cie Bogiem. Tu swoje ir6dlo rna fakt, ze kazde mozliwe poslanie
Syna na swiat (processio jako missio az po krzyz) zawiera r6wnie
pierwotne dzi~kczynienie za swiat, mogqcy zaistniec wylqcznie
w "zrodzeniu" Syna, nalezqcy do Niego, wedlug Niego uksztalto
wany i tylko w Nim dajqcy si~ "rekapitulowac". Tam, gdzie moze
On zostac wydany, wszystko jest juz wczesniej Jego, nawet jesli
Jego wlasnosc nie przyjmie Go. Wspomniane wyzej "zawdzi~cza
nie" jest odwiecznym "tak" wobec "bycia darowanym (sobie)" jako
r6wnie absolutny B6g, jest "tak" wobec pra-kenozy Ojca b~dqcej
jednosciq pomi~dzy mocq (m6c oddac wszystko) i niemocq (gdyz
nic innego poza darem nie posiada rzeczywistej mocy) . Odpowied
niose pomi~dzy rodzqcym oddaniem i wdzi~cznq gotowosciq (do
kazdego przebaczenia) ponad dzielqcq ich calkowitq innosciq jest
- w najscislejszej tajemnicy wiary - wylaniajqcym si~ jako "My"
sposobem bycia Absolutu : identycznosc daru danego i daru, kt6ry
otrzymal siebie i siebie zawdzi~cza jako po prostu dar, kt6ry sobq
moze bye tylko w6wczas, kiedy swiadczy 0 nieskOI'lczonym dy
stansie pomi~dzy Ojcem i Synem, kiedy go zachowuje i podtrzy
muje, by wewnqtrz tego dystansu bye nie tylko zalozeniem, lecz
samym zjednoczeniem niedoscignionej milosci.
Tego pra-dramatu, wykraczajqcego poza kazdy czas, nie rna
sensu okreslac w spos6b "statyczny", "abstrakcyjny", "zamkni~ty
w sobie", w przekonaniu, ze osiqgnie on swojq dynamik~ i koloryt
dopiero dzi~ki przejsciu przez stworzony, doczesny swiat, a swojq
powag~ i gl~bi~ za sprawq grzechu, krzyza i piekla . Mamy w tym
miejscu przecenienie stworzonej wolnosci przez ni q samq, zwod
nicze mniemanie, ze zdolnose powiedzenia Bogu "nie" ogranicza
laby tak Boskq wszechmoc, iz dopiero cwo "nie" wciqgaloby Boga
w powazny dramat, zmuszajqcy Go do rozwazenia, w jaki spos6b
m6glby si~ uwolnic z plliapki zastawionej przez siebie samego.
Przeciwnie, trzeba powiedziee, ze w "ogoloceniu" ojcowskiego ser
ca przy zrodzenill Syna zawiera si~ i juz zostaje przezwyci~zony
kazdy mozliwy drama t pomi~dzy Bogiem i jakimkolwiek swiatem,
poniewaz kazdy swiat moze zaistniee tylko w r6znicy pomi~dzy
Ojcem i Synem, podtrzymywanej i jednoczesnie przekraczanej
przez Dllcha Swi~tego. Trynitarny dramat trwa wiecznie: Ojciec
71

HANS URS VON BALTHASAR

nigdy nie byl bez Syna i nigdy Ojciec wraz z Synem nie byli bez
Ducha. Wszystko, co czasowe, dokonuje si~ w obj~ciach wieczne
go wydarzenia jako jego mozliwe konsekwencje (stqd tez opera tri
nitatis ad extra communia), przy czym nie jest konieczne - wr~cz
przeciwnie: jest bezsensowne - wskazywanie na czasowy moment
w wiecznosci, w ktorym trojjedyny Bog podjql decyzj~ 0 stworze
niu swiata.
Zwroemy raz jeszcze uwag~ na rzecz nast~pujqCq: nie powie
dziano tu ani tego, ze odwieczne rozdzielenie w Bogu byloby w so
bie czyms "tragicznym", ani ze przekraczanie w Duchu owego
dystansu byloby "komediq" b~dqcq zniesieniem tragedii. Nie po
wiedziano tez (za Heglem), ze trynitarny dramat potrzebowalby
idqc od rzeczywistosci gry i abstrakcji do powagi i konkretu - przej
scia wsrod przeciwnosci swiata. Myslimy raczej 0 zblizaniu si~ ku
Tajemnicy od dwoch stron: od strony teologii negatywnej, ktora
wyklucza jako mitologi~ wszelkq koniecznose wiklania Boga w pro
ces swiata, oraz od strony dramatu swiata, ktory w Bogu musi miee
warunki swojego zaistnienia. KrOCZqC obiema drogami, b~dziemy
poprowadzeni jak za r~k~ przez trynitarne miejsca Pisma (najcz~
sciej u Jana), w ktorego wypowiedziach chrystologicznych najbar
dziej widoczne b~dq aspekty trynitarne. Zarzut, ze zrodzenie Syna
nie bylo dla Ojca zadnym ryzykiem, a tym samym bylo "niedra
matyczne", jest bez znaczenia. Wlasnie fakt, ze swiat pelen ryzyka
magi zostae stworzony tylko wewnqtrz processio Syna (i jej przed
luzenia w "poslannictwie"), pokazuje, iz kazde "ryzyko" Boga zo
staje ogarni~te przez bezsilnq moc Boskiego samowydania i przez
niq umozliwione; nie mozna powiedziee, ze Ojciec "ryzykuje" co
kolwiek, pozwalajqc pojse Synowi na krzyz i ze dopiero wowczas
bylby pewny powagi synowskiej wdzi~cznosci. Kiedy jednak pada
pytanie, czy w Bogu byloby cierpienie, wowczas odpowiadamy:
w Bogu znajduje si~ punkt zaczepienia dla wszystkiego, co moze
bye cierpieniem, jesli beztroska, z jakq Ojciec (ze w s z y s t kim, co
Jego) wydaje siebie (co prowadzi do istotnie Boskiej beztroski to
talnego zawdzi~czania siebie i pojscia na zatracenie Syna oraz bez
troski podarowanego Synowi Ducha), natrafia na wolnose, ktora
nie odpowiada na t~ beztrosk~, lecz przemienia si~ w przezornose
woli rozpoczynania w sobie samym.

72

TRO)CA I KRZYZ

2. Stworzenie, przyrnierze i eucharystyczny krzyz
Stworzenie, w ktorym Bog stawia wobec siebie prawdziwq wol
nose, wiqzqcq Go w pewien sposob, i przymierze zawarte z tym stwo
rzeniem (w Noem, a jeszcze bardziej w Abrahamie i Mojzeszu) moz
na nazwae nowq "ke nozq" Boga, gdyi. stworzona wolnose impliku
je Go, a formalne przymierze wyraznie Go ogranicza - w podwoj
nej formie zwiqzania. Pierwsze dokonuje siEi' przez udzielenie wol
nosci, ktorej nie da siEi' wyprowadzie inaczej jak tylko z samej Bo
skiej wolnosci.Jakostateczny fundament -mianowicie samowyda
nie siEi' Ojca Synowi i Ich wzajemne skierowanie ku sobie w Duchu
(w czym wszystko znajduje swojq podstawEi') - sam nie moze bye
jui dalej uzasadniany, a tym samym jest "bezpodstawny", podob
nie ludzka wolnose w swoim "tak" i w swoim "nie" partycypuje
w Boskiej autonornii. Dzieje siEi' to w pewnej analogii do sytuacji Syna,
ktory autonomiEi' Boskiej natury otrzymuje na sposob przyjmowa
nia (nie tak jak stworzenia w swoim byciu stworzonymi) - Ojciec
"dal Synowi: miee zycie w sobie sa mym" 5, 26).
Sprzeciw stworzenia wobec zawdziEi'czania swojej wolnosci
uzasadnia siEi' tym, i.e stworzenie jest wolnosciq, ktora pochodzi
z niego samego i nie rna innego irodla niz ono sa rno, oraz ze swia
domie pomija fakt, ii. sarno nie moze dae sobie takiej mozliwosci.
Chce - co jest absurdalne - bye boskq naturq, nie majqc jednocze
snie udzialu w jej osobowym charakterze, ktory ta natura ofiaro
wuje, przyjmuje, zawdziEi'cza i rozlewa, i prezentuje jq w ciqglym
oddaniu. W tym "nie" stworzenia pojawia siEi' razqca sprzecznose
z jej cechami podobienstwa i imago, ktore musi one posiadae na
mocy swego usytuowania w posrodku trynitarnych relacji. Z naj
bardziej pozytywnej "bez-boznosci" Boga wynikta za sprawq stwo
rzenia potencjalna i rzeczywista bezboznose, ktorq Bog, z powo
du swojego nieustannego pozostawania w przymierzu ze stwo
rzeniem, a jeszcze bardziej za sprawq swojego konkretnego przy
mierza z nim w Noem i w Izraelu, wewnEi'trznie porzuca. Spotka
nie oko w oko Boskiej milosci i odrzucajqcego jq, zadowalajqcego
siEi' sobq grzechu stworzenia jest "nie do wytrzymania", "nie do
zniesienia", co oznacza dwie rzeczy: i.e - po pierwsze - Bog nie
moze i nie chce scierpiee takiej sytuacji, a poniewaz On to cierpli
wie znosi, dlatego - po wtore - to pozwala Go znosie. Sprzeciw ten
umozliwila trynitarna "nieostroznose" Boskiej milosci, ktora w od
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daniu nie zna zadnych ograniczen i oglqdania si~ na siebie. W tym
tkwi tak jej doskonala moc, jak jej niemoc i zasadnicza mozliwosc
zranienia; te rzeczywistosci Sq ze sobq nierozdzielne. Dlatego tez
trzeba zarazem stwierdzic, ze Bog w sobie (bo gdzie indziej mialo
by znajdowac si~ stworzenie?), w bezbronnosci absolutnej milo sci
znosi sprzeciw wobec tej milosci, a we wszechmocy tej samej mi
losci znosic go nie moze i nie chce.
W tym miejscu trzeba koniecznie przypomniec, ze sprzeciw
stworzenia, jego pragnienie bycia autonomicznym bez zawdzi~
czania siebie komukolwiek i bez oddawania si~, nie moze znajdo
wac si~ gdzie indziej, jak tylko w ogarniajqcym wszystko "tak" Syna
wobec Ojca w Duchu, gdyz ow sprzeciw jest zanegowaniem uczest
nictwa w autonomii podarowanej Synowi. Negacja jest jednak
ograniczeniem, odmowq pojscia za prawdq az do kofKa, a wi~c
klamstwem, ktore istrueje tylko dzi~ki lasce, przez ktorq od po
cZqtku zostalo juz przezwyci~zone. Dla Syna pojscie za prawdq az
do kofKa oznacza adekwatnq odpowiedz Ojcu na Jego zupelne
oddanie si~l1 przez ochoczq i wdzi~cznq zgod~ na wydanie siebie
przez Ojca, dokonane tak w absolutnej spontanicznosci, jak i w ab
solutnym "posluszenstwie" Oako odpowiednie chcenie) wobec
Ojca; a wszystko to w eucharystycznym zatraceniu, ktore odpo
wiada rueskonczonym wymiarom Boskiej istoty. "Nie" stworzenia
wewnq trz tego oddania jest skarlowacialym w sobie miejscem,
ponad ktorym od zawsze przeplywa juz nurt milosci.
Mozna z pewnosciq stwierdzic, jak to czyniq greckie nurty
emanacyjne, iz Ojciec wyraza w Synu swojq wlasnq pelni~ w taki
sposob, ze w Synu zostaje ukazana kazda mozliwa forma naslado
wania Boga Oa ko swiata idei); jednak jeszcze wczesniej nalezy
stwierdzic, ze Syn w odpowiadajqcym przyj~ciu ojcowskiego sa
mowydania trwa ciqgle w gotowosci przyj~cia od Boga kazdej
mozliwej tylko do pomyslenia formy samooddania, i taka najskraj
"Zarzu t, i.e "zrodzenie" Syna mialoby - jak wskazywaloby na to utozsam ienie Go
ze "Slowem" Boga - charakter intelektualny, podczas gdy wolitywnose (milose) poja
wialaby si~ dopiero wraz z pochodzeniem Ducha Swi~tego, opiera si~ po cz~sci na ar
gumentach antropologii (Augustyn, Tomasz) albo na argumentach, ktore pochodz,! ze
Starego Testamentu ("Slowo", ktore Jahwe kieruje do Izraela, ma w pierwszym rz~dzje
charakter pouczaj,!cy). Jednak ta ostatnia argumentacja zapomina, i.e slowo Jahwe do
Tzraela zaklada jui. wybranie dokonane w nieskOJ1czonej milosci. Pierwsza zas argu
mentacja nie dostrzega, ze caly psychologiczny proces samoswiadomosci zostaje zapo
czqtkowany dzi~ki wczes niejszemu zagadni~ciu przez "ty" i dlatego tez nie moze bye
zastosowany do Boga, kt6rego nie dotyczq iadne warunki wst~pne.
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niejsza forma - zakladajqc, ze majq zaistniee wolne stworzenia 
b€i'dzie OWq formq eucharystii, ktora (taka, jakq znamy) zwiqzana
jest w najgl€i'bszej istocie z M€i'kq "pro nobis". Rownie dobrze "goto
wose" ta Uako nieustannie gotowe "posluszenstwo") moze, a na
wet musi bye rozumiana jako spontaniczna "oferta", tak ze z gory
odpada kazde podejrzenie 0 "narzucenie" Synowi ekskluzywnej
woli Ojca . W ogole pomysl i decyzja 0 (wolnym) stworzeniu moze
bye zrealizowana przez wszystkie Osoby Boskiej Trojcy, przy czym
slusznie t€i' decyzj€i' uwaza si€i' za istniejqcq od wiecznosci.
B€i'dzie wi~c rzeCZq wlasciwq przemyslenie wszystkiego od eu
charystii, jako najskrajniejszego momentu wlasciwego Synowi,
ku przymierzu, ktore dzi€i'ki niej jest mozliwe, a stqd ku stworze
niu, ktore w ten sposob nabiera sensu . Przymierze i stworzenie
mozliwe Sq nie tylko dzi€i'ki "eucharystyczne( odpowiedzi Syna
wobec Ojca, lecz rowniez zostajq przez niq "przewyzszone", tak
ze mogq zaistniee tylko wewnqtrz tej odpowiedzi, ktora je obej
muje. Nie oznacza to wcale, ze wolnose stworzenia i wolnose
w przymierzu z Bogiem poprzez takie ogarni€i'cie zostaje uprzed
nio wywlaszczona ze swojej wlasnej samodzielnosci i zawladni€i'ta
przez "wszechmoc" Boskiej dobroci Uak to jest w islamie), gdyz
wszechmocna milose Boga juz wewnqtrztrynitarnie jest jedno
czesnie niemocq, ktora nie tylko Synowi udziela takiej samej Bo
skiej wolnosci, lecz na obraz Boga udziela prawdziwej mocy wol
nosci takZe stworzeniu i az do granic traktuje jq z calq powagq.
Natomiast z pewnosciq wyraza to prawd€i', ze takie powazne po
traktowanie z powodu ogarniajqcej wszystko eucharystii Syna nie
moze uwiklae Boga w zaden tragiczny proces, nie moze prowa
dzie do jakiegos rozdwojenia w Bogu (ktory nosilby w sobie nie
dajqce si€i' przezwyci€i'zye pieklo).
Mowilismy 0 pierwszej "kenozie" Ojca przy Jego samowy
wlaszczeniu w "zrodzeniu" wspolistotnego Syna; ta pierwsza ke
noza, jakby sama z siebie rozciqga si€i' na calq Trajc€i', poniewaz Syn
nie maglby w ogale bye wspalistotnym Ojcu inaczej niz w samo
wywlaszczeniu, i poniewaz ich "My", Duch, moze wawczas bye
Bogiem, kiedy "osobowo" przypiecz€i'towuje samowywlaszczenie
identyczne w Ojcu i Synu, kiedy nie chce On bye czymkolwiek "dla
siebie", lecz jest Uak to pokazuje Jego objawienie w swiecie) czystq
proklamacjq i darowaniem milosci pomi€i'dzy Ojcem i Synem 14,
26; 16,13-15). Dzi€i'ki tej pra-kenozie stajq si€i' w ogale mozliwe inne
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kenozy Boga w swiecie i wszelkie ich konsekwencje: pierwsze "sa
moograniczenie" tr6jjedynego Boga z powodu wolnosci podaro
wanej stworzeniu; drugie, gl~bsze "samoograniczenie" tego same
go tr6jjedynego Boga przez Jego przymierze, kt6re od sh'ony Boga
jest od samego poczqtku nierozwiqzalne, a przez Izrael bywa trak
towane najr6zniej; i trzecia kenoza, nie tylko chrystologiczna, lecz
odnoszqca si~ do calej Tr6jcy, majqca zr6dlo jedynie we wcieleniu
Syna, kt6re wyjasnia swiatu Jego, od poczqtku eucharystycznq,
postaw~ w rzeczywistosci "pro nobis" krzyza i zmartwychwstania.
Prawd~, ze ludzkiej wolnosci zostaje pozostawiona przestrzen
dzialania takZe w jej perwersji, jakq jest grzech, wyraza uzywany
powszechnie od czas6w Ireneusza patrystyczny teologumen, kt6
ry gtosi, iz B6g nie miazdzy czlowieka swoimi racjami, lecz jedy
nie delikatnie perswadujqc (peithei, suadela), prowadzi ku swoim
celom. Sytuacja ta nie wskazuje na niezdolnosc Boga ani tez na
jakqkolwiek Jego niepewnosc co do tego, czy jest w stanie przeko
nac sprzeciwiajqcego si~ Mu czlowieka, lecz na Jego niemoc tkwi q
cq w Jego wszechmocy, kt6ra - jak widzielismy - jest z niq catko
wicie tozsama: wzniesienie si~ ponad przymus dzialania w spo
s6b wladczy, czy wr~cz gwaltowny. Wlasnie ta identycznosc rzuca
rozjasniajqce swiatlo wstecz na wszystko, co powiedziano na te
mat Boskiej "swi~tosci", jak r6wniez na uzycie poj~cia "uwielbie
nia" u Jana, gdzie niemoc krzyza widziana jest Iqcznie z wszech
mocq zmartwychwstania.
To, i.e ludzka wolnosc i jej perwersja dziejq si~ zawsze tylko
wewnqtrz eucharystii Syna, gdyz ta - interpretowana wstecz od
krzyza przez przymierze do stworzenia - juz od zawsze jest wa
runkiem kai.dego mozliwego i rzeczywistego swiata, pokazuje
konfrontacja ogromu milosci Boga z bezpodstawnosciq ludzkiego
grzechu: "Gdybym nie przyszedl do nich i nie mowil do nich, nie
mieliby grzechu" (J 15,22.24), przy czym przybyle na swiat "swia
tlo" od pOCZq tku stworzenia swieci w ciemnosciach (J 1, 4-5)
i "oswieca kazdego czlowieka" (tamze, 9).
tlum. ks. Eligiusz Piotrowski
HANS URS VON BALTHASAR (1905-1988), szwajcars ki teol o g, w sp61zalozyciel Wsp61·
noty Sw. jana, mianowany kardynalem.
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Helena Eilstein
Numer wrzesniowy (1999) pisma "Midrasz" zawiera tekst Zygmun
ta Baumana Widmo zaglady, b~d'ley przekladem jego artykulu Heredi
tory Victimhood: the Holocaust Life as a Ghost (ezasopismo "Tikkun", nr
13,1998) oraz odpowiedz Henryka Grynberga Profesora szkielko i oka!,
Tekst Baumana jest wypowiedzi'l, ktorej okrueienstwo (eeeha za
iste u tego autora niespodziewana) wyjasnic sobie potrafi~ jedynie
tym, ze doktrynerstwo - w tym wypadku zwi'lzanie si~ z niezmiernie
eiasn'l, ehoeiaz na pozor szlaehetn'l doktryn'l moraln'l -doprowadzic
moze nawet autora 0 swietnyeh waloraeh intelektualnyeh do zatraty
zrozumienia tego, co pisze,
Jedn'l kategori'l lucizi, przeeiw ktorym plonie gniew Baumana , S'l
"dzieei Holokaustu", tzn, ei potomkowie i krewni um~ezonych, kto
rzy teraz "przypisujq sobie prawo do bycia ludimi n~kanymi gl~bo
kim urazem psyehieznym"; prawo do traumy, do stresu, do "irraejo
nalnego poezueia winy" z tego powodu, ze nie zgin~li, do "patolo
gieznie wybujalego poczucia wyobeowania i braku bezpieczenstwa";
ktorzy tworz'l grupy samopomoey i zwraeaj'l si~ do psyehoterapeu
tow. Bauman nie udziela im na to wszystko liceneji: postrzega w nieh,
"jako w grupie", ludzi, ktorzy wrabiajq si~ w ehorob~, poniewaz, wia
domo, z ehoroby rna si~ rozne profity, ehoeiazby moraIne: zasluguje
si~ na wzgl~dy otoezenia, a przynajmniej na samopoblazliwosc, Po
strzega w nieh, "jako w grupie", ludzi, ktorzy uzurpujq sobie, przez
prokur~, status ofiary rowniez dlatego, ze ofiara liezyc moze na po
blazliwy oSqd, kiedy sarna dopuszeza si~ nieakceptowalnyeh moral
nie czynow w jej poezueiu "odwetowyeh", Tym szezegolnym aspekI Wszystkie mOJe odwolania
"Midraszu",

si~

do stronic ponizej dotyczij wskazane go numeru
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tern okrucienstwa Baumanowego tekstu zajmuje si~ Henryk Cryn
berg, nie b~d~ si~ wi~c tutaj wypowiadae na ten temat. Porusz~ nato
miCl st par~ innych problem6w.
?rzedmiotem gniewu Baumana jest m. in. Oskar Schindler, ponie
waz sporzqdza swojq slawetnq list~ os6b, 0 kt6rych ocalenie zabiega
("nadstawiajqc glow~, posuwajqc si~ do zdrady stanu", jak przypomi
na Crynberg, s. 38). Sporzqdza SWq "oddzielnq, wyjqtkowq i ekskJu
zywnq list~ uprzywilejowanych. Cdy komendant Brzezinki propo
nuje Schindlerowi, ze »jego Zyd6wki« zostanq zastqpione, ten odma
wia; nie chodzilo po prostu 0 uratowanie ludzkich istnien, lecz 0 ura
towanie istnien. wyjqtkowych, wybranych ... [Przypomnijmy, ze ich
wyjqtkowose polegala na tym, iz znajdowali si~ od pewnego czasu
pod pieczq Schindlera, a 0 ich statusie "wyjqtkowych" zadecydowal
w wi~kszosci wypadk6w slepy los - H.E.]. Schindlerowski majster jako
jedyny w ostatniej chwili zostaje wyciqgni~ty z pociqgu do Treblin
ki .. . Kwesti~ ludzkiego zbawienia sprowadza si~ do decyzji 0 tym, kto
rna zye, a kto umrzee" (s. 33).
Wobec tego tak osobliwego tekstu pozwol~ sobie si~gnqe do per
sonali6w. Okolicznosciq lagodzqcq niech dla mnie b~dzie to, ze od
woluj~ si~ do fakt6w, 0 kt6rych pisze w swej przejmujqcej ksiqzce Zima
a poranku Janina Baumanowa. Jasia, jej matka i siostra przezyly epok~
Holokaustu (najpierw w getcie, potem ukrywajqc si~ "po stronie aryj
skiej") w ogromnej mierze dzi~ki wytrwalej troskJiwosci, przemysl
nosci, odwadze dwu czuwajqcych nad nimi os6b. Jednq z nich byla
gosposia zatrudniona w tej rodzinie przez dlugie lata i z tego powo
du zywiqca dla bohaterekZimyo poranku uczucia rodzinne . Drugq byl
pan, dla kt6rego byly one jedynq pozostalq przy zyciu rodzinq jego
zmarlej przed laty ukochanej osoby. Nic nie pozwala wqtpie 0 tym, ze
byli to ludzie szlachetni, wsp6lczujqcy Zydom jako "ginqcym istnie
niom ludzkim". JednakZe z ksiqzki Janiny Bauman nie dowiadujemy
si~ nic 0 tym, by uczestniczyli w jakiejs instytucjonalnej pomocy Zy
dom. Widzimy natomiast, ze przedmiotem ich gorliwej troski byta ja
kas jedna kobieta i jej dwie c6rki, znajdujqce si~, z powod6w tak r6z
nych, w sercu kazdego z nich na "oddzielnej, wyjqtkowej liscie".
W koncowym okresie okupacji, po ewakuowaniu przez Niemc6w
Warszawy i przymusowym przesiedleniu cz~sci jej mieszkanc6w do
gospodarstw g6ralskich, byla jeszcze nie znana przedtem tej rodzinie
Pietrzyczka. Pietrzyczka nigdy do konca wojny nie powiedziala swym
przymusowym lokatorkom, ze odkryta ich tajemnic~. Tylko czuwata.
Strzegla przed gafami, udajqc, ze uwaza je za przypadkowe. Pilno
wata nalezytego zachowania si~ w kosciele i tego, zeby na szczycie
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choinki znalazl si~ aniol, a nie umieszczona tam przez Jasi~ w chwili
przelotnego zacmienia umyslu gwiazda szescioramienna. Syn Pie
trzyczki bit si~ w obronie Jasi z chuliganem, kt6ry si~ zorientowal, ie
moie ona byc bezbronnq ofiarq . Jej drugi syn naprowadzal rozmow~
z JasiC) na los Zyd6w po to, zeby wyrazic przekonanie 0 rychlym kon
cu ich m~czen.stwa i sporych szansach na przetrwanie tych, co do
tychczas ocaleli.
W dzien. wkroczenia wojska sowieckiego do wsi Jasia z przeraie
niem odkrywa w uich" stodole mlodego zolnierza niemieckiego i bie
gnie z tc) wiadomosciC) do Pietrzyczki. Ta wr~cza jej misk~ ziemnia
k6w m6wiqc, ie przygotowala jq dla niego. Wtedy dopiero tei m6wi:
"Kto wejdzie pod m6j dach, jest bezpieczny" . Tak wi~c Jasia, jej matka
i siostra przeiyly ostatni okres Holokaustu, poniewai znalazly si~ na
oddzielnej, wyjC)tkowej, ekskluzywnej, bardzo kr6tkiej liscie Pietrzycz
ki, kt6ra siedzqc w swej wsi, nie byla zwiqzana z iad nymi instytucjo
nalnymi akcjami niesienia ratunku zagroionym istnieniom ludzkim.
Znalazly si~ na lisde takich sposr6d zagrozonych, kt6re traf przywi6dl
pod jej wlasny dach.
Post~powanie Pietrzyczki przypomina post~powanie robotnika
warszawskiego, kt6ry przechowY'AJat u siebie malzenstwo iydowskie.
Powiedzial raz do nich: "H itler oswiadczyl, ie ci dwoje majq umrzec,
ale ja, » Jan Kowalski", oswiadczam, ie c i d w 0 j e majq przezyC". C i
dwoje w obec zagtady milion6w - poniewai przypadkowo
tak si~ zlozylo, ze powi erzono m u wlasnie ich; poniewaz oni wlasnie
w nim polozyli nadziej~ , ze posr6d zagtady milion6w oca\q to swoje
poszczeg6tne, malu tkie, dla nich jednych tylko bezcenne zycie.
Tru dno zrozumiec, jak mozna nie pojqC motyw6w Schin d lera
wyrywajqcego smierci "jedynie swoje Zyd6wki" czy "swojego" maj
stra. Schindler nie ponosil przeciez cienia od p owiedzialnosci za to, ze
ludzie szli clo gazu . Nie m6g1 powstrzymac zadnego poszczeg6lnego
transportu. Nie popchnql do wagonu zadne go czlowieka wolajqc:
"Jego bierzcie zamiast mojego majstra!" . Jednakie n ie dzialal tak, jak
inny sprawiedliwy p omi~ dzy narodami swiata - Raoul Wallenberg.
Dla niego Zydzi bu cla pesztenscy, z kt6rymi nic go przedtem nie 1'1
czyto, sitq rzeczy by Ii wszyscy takimi samymi bezimiennymi, zagro
zonymi istotami ludzkimi, sposr6d kt6rych ratowal przypadkowych
szcz~sliwc6w. Kt6ry z tych dwu bytlepszy? Co za d zikie pytanie! Czy
trzeba tu dokonywac wyboru?
Schindler ra towal w scenach fil mu, 0 kt6rych m6wi Bauman, tych,
w kt6rych ratunek juz si~ zaangazowal, tych, kt6rzy mu zawi erzyli,
ze zrobi, co b~d zie m6gi, aby przeprowadzic ich przez piekio. Jak ,,]an
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Kowalski" poczuwa! si~ do szczeg61nego obowiC1Zku (czy moze jesz
cze lepiej: kierawal si~ szczeg6lnym pragnieniem), by nie porzucic
ich do kolKa.
Co by bylo, gdyby dla kazdego sprawiedliwego wsr6d narod6w
5wiata kazdy Zyd byl niczym innym jak egzemplarzem kategorii blii
niego w niebezpieczenstwie, tak jak zlot6wka jest egzemplarzem zlo
tawki? Czy Schindler mia! powiedziec oprawcom Brzezinki: "Dobra,
skora tak wolicie, to dajcie mi inne egzemplarze, byIe w rownej Iicz
bie"? Czy z " tymi nowymi" mial wracic po to, aby jego dawni pod
opieczni wiedzieli, ze nic ich w gruncie rzeczy nie chroni, ze powy
mienia ich w kazdej chwili na innych, skoro to si~ okaze mniej kJ:opo
tliwe, usprawiedliwiajC1c swoje post~powanie tym, ze przeciez ci inni
sC1 nie mniej warci ocalenia? Czy tez moze mial sobie powiedziec, ze
skoro nie moze uratowac wszystkich , to powinien wzruszyc ramio
nami nad zag!adC1, zamiast sporzC1dzac jakC1s Iist~ s zcz~ sciarzy7
Czy "Jan Kowalski" mial powiedziec "tym dwojgu": ,,wyscie si~
juz troch~ nasiedzieli w mecie, wi~c teraz zmykajcie, zebym magi to
dobro, jakim jest odsapni~cie na chwil~ od niebezpieczenstwa, po
dzielic pomi~dzy wi~kszC1liczb~ egzemplarzy bliiniego"? Czy wobec
takich regu! godziwego post~powania ocalaloby wi~cej ludzi? Jak by
smy zyli w naszych w zgl~dnie normalnych czasach, wiedzC1c, ze dla
kazdego prawdziwie moralnego czlowieka kazdy z nas jest jedynie
na rawni z kazdym innym - egzemplarzem "bliiniego"?

***
Jak ka zdy czas grozy, Holokaust ujawnil znaczenie wi~zi partyku
larnych w stosunkach mi~dzyludzkich. Wi~zi 0 rozmaitym podlozu,
o rozmaitej mocy. "Jan Kowalski" i Schindler dochowujC1 wiary lu
dziom, ktarzy dla nich stali si~ szczeg6lni przez to, ze ich wlasn ie za
cz~li ratowac. Ktos chroni rodzin~ zmarlego ukochanego. Niejaki Ko hn
gin ie, bo mimo dawnej zamoznosci nie ma juz pieni~dzy na okup dla
szmalcownikaw. Prawie wszystko, co mial, kiedy opuscil getto, odda!
na oplacenie dobrej kryjawki dla syna. Chlopiec byl wczesniej jego
utrapieniem. Ze szkoly przynosit d w6je, ojcu podkradal pieniC1dze i pa
pierosy, przychodzil do domu podchmielony. By ochronic syna, Ko hn
swiadomie umniejszy! wlasne szanse przezycia. Nie ratowa! tel, za
mieszka!ego w tej samej k1atce schodowej chlopca wolnego od przy
war jego potomka i-co wi~cej - zapowiadajC1cego si~ na muzycznego
geniusza. Zakladam tu , ze nasz Kohn nie mial na sumieniu jakichs
machinacji, dzi~ki kt6rym zdobyl kryj6wk~ dla syna, wygryzajC1c z niej
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kogos, komu byla juz obieca na. Ze nie okradl nikogo z zagrozonych.
JednakZe jego obsesjq by!o ratowanie w!asnego nicponia, a nie sqsia
da wunderkinda .
Lekarka w szpitalu w getcie - to autentyczne - jako jedna z nie
licznych dostaje swistek majqcy jq ratowae ad wyw6zki na Umschlag
pLatz. Wklada swistek do torby, kt6rq pod jakims pretekstem daje cor
ce do potrzy mania, oddala s i ~, popelnia samobojstwo. A przeciez
mogla zwolae obecne wtedy w szpitalu kobiety i kazae tym zenskim
egzemplarzom kategorii bliiniego ciqgnqe losy a to, kto ma dostae
swistek okupiony jej zyciem. Czy mamy jej to za z!e, ze nie tak postij
pila?
Ksiijdz w malym miasteczku - to z opublikowanych gdzies wspo
mnien jego bra tanka - w porozumieniu z Zegotq sporzqdza kennkar
ty dla Zydow, poslugujqc si~ danymi uzyskiwanymi z ksiqg parafial
nych. Przeglijda stos dostarczonych mu fotografii. Wsr6d twarzy nie
znanych mu osob odkrywa fotografi~ doktora, ktory przez lata opie
kowa! si~ wszystkimi chorymi w jego rodzinie. A wi~c to on! Dla nie
go najpierw, d!a niego najbardziej wiarygodna kennkarta.
W sqdach moralnych a tych, ktorzy zawiedLi, raz po raz pojawia
si~ slowko "nawet". Ten nie zadbal n a we t a swojq zon~; a swojq mat
k~. Ten nie wpuscil na prog n awe t owej Esterki, ktora ki!ka miesi~ 
cy temu byla jego flamij . Inny n awe t tego Icka, z kt6rego pomoCij
z roku na rok wyciqgal si~ na tr6j~ z matematyki. Inny n awe t tego
Lewinsona, kt6ry przez caly czas jego bezrobocia dawal mu na kred
k~, chronil ad g!odu. "N awe t " rna mac okolicznosci obciqzajijcej.

,. ,. ,.
Zapytalam kiedys moich studentow, czy by!oby dobrze, gdyby
kazdy czlowiek traktowal kazdego innego czlowieka jak wiasnego
brata . Wszyscy byli za tym. Zapytalam ich przeto, czy dobrze by to
bylo, aby kazdy zawsze traktowal wlasnego brata jak pierwszego lep
szego. Za tym nie byli.
o ile pami~tam, Leszek Kolakowski wyrazil kiedys przypuszcze
nie, ze we wszystkich kulturach stwierdzie si~ dajij te same pods ta
wowe przeswiadczenia a tym, na czym polega godziwe post~powa
nie wzgl~dem bliznich. (Mialo to bye argumentem na rzecz tezy, ze
w dziedzinie norm moralnych istniejq prawdy i ze Sq one rozpozna
walne na mocy kryterium oczywistosci). Niemniej, dodawal Kolakow
ski (0 ile jego tekst dobrze pami~tam), kultury i swiatopoglqdy r6zni q
si~ pod wzgl~dem swego poziomu moralnego, a r6znica polega na
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blizniego. Droga post~pu moralnego prowadzi od try
balizmu do internalizacji imperatywu czynnej solidarnosci rozciqga
jqcej si~ na caly gatunek ludzki. Z pierwszij z tych tez nie zamierzam
tu dyskutowae, drugq natomiast akceptuj~. Dla wsp6lczesnego hu
manisty, religijnego, laickiego czy ateistycznego, poj~cie blizniego
obejm uje caly gatunek ludzki. W pewnej mierze wykracza nawet poza
niego i obejmuje wszystkie istoty zdolne do odczuwania b6lu i stra
chu. Jakies normy moraIne obowiijzujq na s wzgl~dem nich wszyst
kich. Nie pozostawia si~ na szosie potrqconego przez samoch6d nie
znanego psa i popiera si~ ustaw~ zakazujqcij przymusowego tuczu
drobiu na wijtroby stluszczone.
Zywimy szacunek, niekiedy czese, wzgl~dem tych, kt6rzy od
znaczyli si~ wysokim stopniem solidarnosci, albo wr~cz poswi~cili
zycie, niosqc pomoc bliznim jako takim albo blizniemu jako takie
mu. Czcimy pami~e Maksymiliana Kolbego, dla kt6rego Gajowni
czek byl jedynie bliznim czy tylko ojcem dzieci. Wyrazamy wdzi~cz
nose wobec czrowieka, kt6ry rzucil si~ w wir rzeczny po to, by z na
razeniem zycia uratowae kogos, kto byl dla niego nieznanym mu
osobiscie egzemplarzem kategorii zagrozonego smierciij bhzniego.
Cieszymy si~ z przyznania nagrody Nobla organizacji Lekarzy bez
Granic, kt6rej czlonkowie spieszq na pomoc ludzi om w dalekich i ob
cych krajach. Wypisujemy przekazy na Polskq Akcj~ H umanitarnq,
Amnesty International czy Monar. Niekiedy przylijczamy si~ do de
monstracji przeciwko uciskowi Tybetu, w kt6rym nie mamy krew
nych ani znajornych. JednakZe malo kogo, jak sqdz~, nie odstr~cza
wizja spoleczenstwa, w kt6ryrn w stosunkach rni~dzyludzkich wszy
scy kierowaliby si~ wylqcznie imperatywern czynnej solidarnosci
wzgl~dem kazdego egzemplarza gatunku blizniego jako takiego, nie
baczqc na pokrewienstwo, powinowactwo, milose, przyj azn, zazy
lose, sijsiedztwo, solidarnose zawodowq, kompatriotyzrn, wd z i ~ c z 
nose, zobowiijzanie, wsp6lnot~ wiary, przekonan czy zaangazowa
nia. Malo kto b~dzie podziwial takiego "lekarza bez granic", ktory
w obli czu niebezpiccznej choroby swojej matki lub dziecka posta
nawia nie uchylie si~ od udzialu w kolejnej ekspedycji, kierujqc si~
przekonaniem, ze jego matka czy dziecko to pojedyncza osoba, w eg
zotycznym kraju natomiast jego strzykawka moze ocalie dziesiqtki
zagrozonycli istnien.
Wi~zi partykularne niejednokrotnie bywaly przedmiotem kryty
ki moralist6w. Uznawano je za "irracjonalne" i "niesprawiedliwe",
poniewaz kierujij naSZq gotowose pomocy drugiemu nie w s t ron~
os6b, kt6re ze wzgl~d u na SWq p o s ta w~ moralnij najbardzi ej na to
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zaslugujq, lub tych, ktore z jakichs wzgl~dow najbardziej Sq "potrzeb
ne spoleczenstwu", ale w stron~ tych, z ktorymi zwiqzai nas "przypa
dek": przypadek urodzenia, przynaleznosci etnicznej, sqsiedztwa,
zabaw dzieci~cych, przypadek niewytiumaczalnego dla nas samych
pociqgu seksualnego do tej, a nie innej osoby. Czy wi~c nie jest IIja
sne", ze wi~zi takie ponizajq oplecionq nimi jednostk~, ktora ma aspi
rowae do godnosci Homo sapiens? Wi~zi partykularne bywajq tez pod
iozem czynow i postaw wysoce niepozqdanych spolecznie: na przy
klad nepotyzmu czy klikowosci .
Z natury rzeczy wrogie wi~ziom partykularnym Sq wszelkie od
miany etosu totalistycznego. W tym wypadku giosi si~ koniecznose
poswi~cenia ich nie na oitarzu nieroznicujqcej "milosci bliiniego", ale
na oitarzu tej jedynej wspolnoty (narodu, klasy czy tez moze ludzko
sci, zwlaszcza jej pokolen przysziych), ktorej dobro ma bye dla kazdej
jednostki, b~dqcej adresatem takiej doktryny, wyiqcznym przedmio
tem trosh W praktyce, jak wiadomo, rol~ reprezentanta interesow
owej wspolnoty uzurpuje sobie odnosna totalitarna organizacja lub
wladza. Jednostka, na ktorq spada w ustroju totaljtarnym nieiaska, ma
bye odarta z wi~zi partykularnych, odtrqcona przez ogo!, pozbawio
na wszelkiej obrony, wsparcia, pociechy. Osobie "winnej", z ktorq tqCZq nas jakies wi~zi szczegolne (nawet gdy uznajemy jej przewinie
nie), nie mozna wspolczue i pomagae. IIPrzeciw komu Pan Bog, prze
ciw temu wszyscy s wi~ci ".
Calkowite unicestwienie wi~zi partykularnych w spoleczenstwie
w imi~ nieroznicujqcej milosci bliiniego, rankingu 1I0biektywnej war
tosci" jednostek, "racjonalnego egoizmu" czy wreszcie w imi~ totali
stycznego kultu wspolnoty moze bye tylko elementem odstr~czajqcej
wi~kszose ludzi u top i i. Nie ma, nie bylo i - jak sqdzie nalezy - nie
b~dzie , spoieczenstw, w ktorych faktycznie dominowalaby jakas od
miana calkowicie antypartykularystycznego etosu. E to s t a k i
sprzeczny jest z gatunkowq naturq ludzk q - z biolo
gicznym uwarunkowaniem gatunkowej ludzkiej natu
r y. Nie odpowiada temu naszemu emocjonalnemu zaprogramowa
niu, ktore odziedziczylismy po malpoludzich przodkach. Postuluj~ tu,
ze jest rzeczq niemoralnq usilowanie powszechnego IIprzerobienia
zjadaczy chleba w anioiow", tzn. usilowanie narzucenia ogolowi lu
dzi etosu gwalcqcego struktur~ emocjonalnq charakterystycznq dla
naszego gatunku. Nic procz ogromu ludzkich cierpien, nic procz roz
szerzenia si~ moralnej korupcji w spoleczenstwie nie wynikato z prob
wcielania takich etosow w zycie.
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* * *

Zdaniem Baumana "wnioski z Zaglady wedIe Listy Schindlera Sq
jedynym celem tej najbardziej nieludzkiej z ludzkich tra
gedii byto utrzymae si~ wsrod zywych, natomiast zycie pO ludzku,
a zwlaszcza godne i etyczne - mialo co najwyzej drugorz~dne zna
czenie i nigdy nie moglo klocie si~ z celem podstawowym. W osta
tecznej instancji liczylo si~ tylko to, by zye dluzej od innych, nawet za
cen~ znalezienia si~ na oddzielnej, wyjqtkowej i ekskluzywnej IiScie
uprzywilejowanych ... Przezycie jest ze swej natury selektywne i god
ne pozqdania wlasnie ze wzgl~du na selektywnosC" (s. 33).
Z ostatniego z zacytowanych zdan wynika, ze dla ludzi uratowa
nych przez Schindlera pozostanie przy zyciu byro godne pozqdania
nie z tego prostego powodu, ze na ogol chcemy zye, ale poniewaz
napawali si~ sWiadomosciq, iz oni zyjq, podczas gdy inni umierajq.
Gdyby nie ten przywilej, zyeie mialoby dla nich mniej smaku. Co za
okropne pomowienie.
Wedlug Baumana wzorcem post~powania podsuwanym przez Li
st~ Schindlera jest kierowanie si~ zasadq, ii jedynym dobrem godnym
zabiegow jest zycie wlasne, 0 ktorego ocalenie trzeba zabiegae nawet
za cen~ odrzucenia wszelkich powsciqgow i imperatywow moralnyeh.
Stykamy si~ tu z jaskrawym przypadkiem dyktowanego doktrynerskim
uprzedzeniem wczytywania tresci w przekaz zamiast odczytywania jej
z przekazu. Nie ma zwiqzku pomi~dzy imputacjq Baumana a przed
stawionq w filmie dzialalnosci q samego Schindlera, ktory oeiera si~
o smiere, usilujqc ocalie tych, ktorych przynajmniej moze probowae
ocalie. Ostatecznie bylby "przyzwoitym Niemcem" rowniez wowczas,
gdyby uciekajqe przed grozq Holokaustu, wroeil do Heimat i staral si~
zye tak, jak gdyby nie bylo ani oprawcow, ani ofiar. Zamiast tego tan
czy na linie. (Nb. jest tez w Liscie Schindlera epizodyczna scena, w kto
rej mloda kobieta, naturalnie wiele ryzykujqc, przychodzi do Schin
dlera, aby go blagae 0 ratowanie nie jej, tylko jej rodzic6w.
Schindler wydobywa ieh z obozu zaglady, poniewaz wspolczueie dla
dziewezyny sprawia, ze tych dwoje staje si~ dIan indywiduami, a nie
tylko egzemplarzami gatunku zagrozonych istnien ludzkich).
Nie jestem w stanie zrozumiee, 0 co Bauman ma pretensj~ do lu
dzi z listy Sehindlera. 0 to, ze nie zaniechali prob uratowania si~, kie
dy inni bez ich winy gin~li? 0 to, ze oddychali z ulgq, kiedy si~ okazy
walo,zedanaimjest-tak si~ zlo zy lo, ze im wlasnie -szan
sa przezycia nast~pnego dnia, a moze i epoki piecow7 To tacy jak my,
jak Bauman i ja, ktorzysmy nie byli osobiscie w tym piekle, mamy ich
nast~pujqce:
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pouczae, ie wobec powszechnosci zaglady ich iycie powinno bylo
przestae bye dla nich wartosciq?
Jest rzeczq wiadomq, ie solidarnose z idqcymi na smiere kazala
pewnym ludziom wyrzec si~ wlasnego iycia. Byly to bohaterskie
wybory - wybory po b 0 hat e r sku r a c jon a I n e - poniewai staly
za nimi motywy inne nii patologiczne poczucie, ie nie mam prawa
iye, skoro inni ginq. Pewna c6rka podqiyta na Umschlagplatz za mat
kq, chciala bowiem tej najdroiszej dla niej istocie przyniese sWij obec
nosciij ulg~. Janusz Korczak uczynil to samo dla "S w 0 i c h" dzieci,
chociai wiele innych istot poprzedzilo je do gazu. Szmul Zygielbojm
popelnil w bezpiecznym Londynie samob6jstwo, poniewai widzial
w tym jedyny, acz jakie zawodny, spos6b poruszenia opinii publicz
nej. Dlaczego jednak zdaniem Baumana nie powinny byly pragnije
ocalenia "Zyd6wki Schindlera", dlaczego nie mial bye mu dozgonnie
wdzi~czny ocalony majster, tego nie rozumiem.
W Strazniku Marka Edelmana mowa jest 0 dziewczynce, kt6ra na
terenie getta znalazla si~ w sytuacji uprzywilejowanej, trafila miano
wicie na plebani~, gdzie osiedlono Zyd6w-katolik6w. Przebywajijcy
tam nie marh z glodu. Jednakie widujijc za plotem ginijce z glodu
dzieci, dziewczynka ta przestala jese, zaglodzila si~ na smiere. Wstrzij
sa nami tragedia tego tak przepojonego wsp6lczuciem dziecka. Jed
nakZe sam Marek Edelman musial si~ jakos, chociai minimalnie, odiy
wiae w getcie, skoro przeiyl. Nie popelnil tei samob6jstwa, kiedy
dowiedzial si~, ie musieli je popelnie towarzysze walki. Naraial swo
je zycie po to, by iye "godnie i etycznie", a jednak poswi~cal mu ja
kies minimum troski. Nie zmienia to faktu, ii jest w naszym pokole
niu jednym z najszlachetniejszych, najdzielniejszych ludzi. Nie po
trzebuje tei psychoterapii maj'lcej pogodzic go z tym, ie znalazl si~
na liscie os6b, dla kt6rych los okazal si~ laskawy.
* * *

Dla typowego osobnika gatunku Homo sapiens wartosci'l jest iycie
wlasne, dobro najszerszej wsp61noty, z kt6rij si~ identyfikuje, ale i do
bro poszczeg6lnych jednostek i grup, z kt6rymi czuje s i~ zwiijzany
wi~ziami partykularnej solidarnosci 0 rozmaitym nasileniu. Wynika
stijd, ie zdrowy umyslowo osobnik gatunku Homo sapiens raz po raz
stwierdza, ii uwiklany jest w konflikt pomi~dzy owymi wartosciami.
Okolicznose ta nadaje nieuchronnie kazuistyczny charakter naszym
wymogom godziwego post~powania . Ktos, komu wsr6d rozbitk6w
na tratwie powierzono funkcj~ rozdzialu iywnosci, swiadom jest, ie
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nie wolno mu uprzywilejowywae wlasnego dziecka (chyba ze czyni
to wylqcznie s wo i m kosztem). W normalnych sytuacjach zyciowych
wcale nie mniema, ze powinien swojq c6reczk~ czy synka pozbawiae
zabawek i slodyczy po to, by m6c zwi~kszyc swojq skladk~ na rzecz
dzieci glodujqcych w krajach Trzeciego Swiata.
Okolicznose ta cz~sto nadaje naszym wymogom godziwego post~
powania charakter niedookreslony. Jakq cz~sciq posiadanych przez sie
bie d6br trzeba si~ podzielie z ubogimi, aby moc spac spokojnie? Trak
towane jako norma powszechne zqdanie, aby oddac wszystko, stajqc
si~ samemu n~dzarzem, taki tylko miee moze wplyw na podniesienie
poziomu moralnego w spoleczenstwie (0 jego skutkach ekonomicznych
juz tu nie wspomn~) jak kazde inne usi lowanie przerobienia zjadaczy
chleba w anioly. 0 "bezgranicznej" odpowiedzialnosci, jakq kazdy z nas
ponosi za kazdego bliiniego, slyszymy niekiedy ad ludzi, kt6rzy zyjq
zyciem nie bardziej heroicznym od naszego, odzywiajqc si~ zdrowo,
wyprawiajqc od czasu do czasu przyj~cia dla przyjaci61, jezdzqc na
wakacje - i od czasu do czasu zasilajqc jakimis cZqstkami swoich do
chod6w instytucje w rodzaju Polskiej Akcji Humanitarnej.
Wspomniana okolicznose nieuchronnie wprowadza do naszych
pas taw moralnych element irracjonalizrriu - nie mozemy uniknqe tu
wplywu naszych wlasnych potrzeb emocjonalnych i impuls6w. Czu
j~, ze gdyby kiedys znaleili si~ jednoczesnie w odm~cie jakis niezna
ny mi osobnik Homo sapiens i moj wlasny pies, to postqpilabym "nie
ludzko", ratujqc raczej psa. Ostatnio jednak wydalam bardzo znaczq
cq dla mnie sum~ na operacj~ majqcq uratowae zycie mojemu psu,
chociaz wiem, ze pieniqdze te mogly przyczynie si~ do ratowania zy
cia jakiegos ci~zko chorego dziecka . Nie poczuwam si~ z tego powo
du do winy. W moich oczach bylabym potworem, gdybym psa, mo
j ego p s a, kazala w tej sytuacji uspic, a potem wzi~labym sobie ze
schroniska zdrowy egzemplarz Canis jamiiiaris, skoro juz takq mam
fanaberi~, ze "potrzebny" mi jest pies.
Okolicznose ta pociqga za sobq normatywnq nierozstrzygalnose
pewnych problem6w moralnych , czyli wyst~powanie sytuacji, w kt6
rych nie mozna podae jednego sposobu postqpienia godziwie. Przy
padk6w, w kt6rych nie mozna stwierdzie, ze czlowiekiem przyzwo
itym jest jedynie ten, kto post~puje tak, jak pragnie, aby w analogicz
nych przypadkach post~powali wszyscy. Czlonek organizacji Leka
rzy bez Granic decyduje si~ nie brae udzialu w jej akcjach, poniewaz
jego zupelnie samotna matka z niezmiernym trudem znosi okresy jego
nieobecnosci . Inny czlonek tej organizacji w podobnej sytuacji uwa
za, ze ma prawo wymagae ad matki, aby nauczyla si~ radzic sobie
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z tym cierpieniem. Kobieta wyrzeka s i~ swego powotania zawodowe
go, aby osobiscie piel~gnowae wta sne gl~boko uposledzone dziecko.
luna w analogicznej sytuacji poszukuje dla niego mozliwie najlepszej
opieki instytucjonalnej, aby nie zaprzepascie swych talent6w i powo
lania. Jedna zona "spisuje samq siebie na straty ", aby wytrwac przy
beznadziejnie zdegradowanym przez alKoholizm m~zu. luna opusz
cza go, czujqC, ze wzgl~dem siebie tez ma pewne obowiqzki. Kto si~
odwazy powiedziec tym ludziom, co w tych wypadkach dyktuje im
slawetny Kantowski "imperatyw"?
Zrozumienie konfliktu wartosci sprawia, ze umiemy wsp6lczuc
nawet w6wczas, kiedy musimy czyjes post~powanie pot~pic. W pew
nym eposie serbskim mowa jest 0 trzech braciach, trzech ksiqz~tach,
budujqcych twierdz~ na brzegu wielkiej rzeki. Aby uchwycic calq
mogqca si~ w zwiqzku z tym opowiadaniem nasunqc problematyk~
moralnq, zat6zmy, ze budowana twierdza jest niezb~dna dla obrony
ich ludu przed napadami okrutnych koczownik6w. Cokolwiek jed
nak w dzien wznOSZq budowniczowie, nocq niszczy Rusalka, demo
nica mieszkajqca w rzece. Ksiqz~ta wywotujq jq i pytajq, za jakq cen~
pozwoli im zwienczye ich przedsi~wzi~cie. Rusalka zqda ofiary ludz
kiej : w scian~ twierdzy majq bye zywcem wmurowane dzieci - bJiz
ni~ta - chlopiec i dziewczynka 0 imionach Stojan i Stojana . Wylania
si~ klasyczny problem, czy wolno poswi~cie kogos dla dobra wsp61
noty, bez jego zgody, ku jego rozpaczy. W eposie ksiqz~ta przystajq na
zqdanie demona i posylajq starego slug~ na poszukiwanie dzieci, kt6
re majq bye kupione albo porwane. Poniewaz nie udaje si~ znaleze
takiej pary bJizniqt, ksiqz~ta pytajq demona , czego zqda w zamian.
Teraz Rusalka nakazuje wmurowae zywcem w scian~ twierdzy jednq
z ksiqz~cych zon. Bracia uwazajq, ze i na to muszq przystae. Wyb6r
postanawiajq powierzyc losowi. Ziozona w ofierze ma bye ta, kt6ra
pierwsza pojawi si~ na placu budowy. Codziennie jedna z ksi~znych
przybywa tam na czele swych sluzek z zywnosci q dla budowniczych.
Zony dzielq si~ tym obowiqzkiem wedlug reguly nieznanej ich m~
zom . Bracia zwiqzujq si~ przysi~gq, ze nie zdradzq zonom, jaki los
spotka t~, kt6ra zjawi si~ nazajutrz.
Kiedy najstarszy z ksiqzqt powraca do domu, jego zona wychodzi
mu naprzeciw, pragnqc go objqe i pocalowae. On jednak wymierza jej
policzek. "Leniuchu!", wola. "Chleb, kt6ry dalas mi do jedzenia, by! czer
stwy. Zamierzam wyprawie uczt~ dla braci i przyjaci61 i nie b~d~ ich cz~
stowal czerstwym chlebem. Dlatego skoro 5wit masz jutIO kazae zalado
wae na w6z worek zyta i worek pszenicy i masz z nimi jechae do sqsied
niej doli ny, gdzie stoi mlyn slynqcy z dobrego przemialu, a potem ze
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swymi sluzkami masz z calego tego zboza piec chleby i nie ruszac si~
z domu, dop6ki praca nie zostanie ukOI1czona. Jesli tego nie uczyrUsz,
zbij~ ci~ i odesl~ do twojego ojca". Przerazona kobieta nie smie opono
wac. Kiedy mlodszy brat powraca do domu, jego zona wychodzi mu
naprzeciw pragnqc go objqc i ucalowac. On jednak wymierza jej poli
czek. "Brudasie!", wola. "Koszula, kt6rq dalas mi dzis do noszenia, byla
brudna. W domu jest pelno brudnych lnianych i welnianych rzeczy. Dla
tego nazajutrz skoro swit masz nakazac swoim sluzkom zaladowac na
w6z wszystkie lniane i welniane rzeczy i macie je zawiezc do potoku w Sq
siedniej dolinie, kt6ry slynie z dobrej wody do prania. Tam macie je uprac
i wysuszyc na Iqce. Nie waz si~ wracac do domu, dop6ki ta praca nie
zostanie ukonczona". Przerazona kobieta nie smie oponowac. Kiedy zas
najmlodszy z braci, Jano, wraca do domu, jego zona wychodzi mu na
spotkanie, obejmuje i caluje. Jano szlocha. Szlocha i wzdycha calq noc,
odmawiajqc wyjawienia zonie przyczyny rozpaczy.
o swicie nast~pnego dnia zony starszych ksiqzqt zwierzajq si~ Ja
nowej zonie ze swych klopot6w. Ta godzi si~ p6jsc na plac budowy,
chociaz nie na niq przypada kolej. Kiedy opadajq jq ludzie i ciqgnq ku
scianie, pojmuje, co si~ dZieje. "Jano!", wola. "Ratuj mnie! Jesli potrze
bujecie ofiary do zamurowania w scianie, poslij do mojego ojca, a on
przysle ci niewolnic~". Ksiqz~ta jednak spelniajq wol~ demonicy.
Narrator wsp6tczuje mlodej kobiecie, widocznie mniemajqc, ze
zycie niewolnicy mniej jest warte od zycia ksi~znej. W naszym po
czuciu jej post~pek wydaje si~ bodaj najokropniejszy. Potwierdza on
tez~ Baumana (s. 35), ze "ofiary nie majq moralnej wyzszosci nad ka
tami i niezbyt cz~sto cierpienie uszlachetnia je moralnie". Utwierdza
nas w przekonaniu, ze ofiarom nalezy pomagac, poniewaz sC) ofiara
mi, ucisnionym nalezy pomagac, poniewaz Sq ucisnieni, a nie w ocze
kiwaniu, ze nieodmiennie okazac si~ muszq Ie psi od swych przesla
dowc6w. Bezpodstawne gloryfikowanie ofiar latwo prowadzi do po
blazliwego stosunku do nich w razie, gdy po wyzwoleniu podejmujq
nieakceptowalne akcje odwetowe.
Co sqdzimy 0 Janowych braciach? Pomijajqc moralnq ocen~ za
warcia przez nich okropnej ugody z Rusalkq, nie wahamy si~ chyba
stwierdzic, ze postqpili niegodziwie, tamiqc przysi~g~ przy pozorach
jej dochowania. Ale pot~piamy ich nie bez wsp6tczucia, poniewaz kie
rowala nimi milosc do wlasnych zon.
HELENA EILSTEIN, ur. 1922, prof. dr hab., specjalizuje si~ w fiJozofii przyrody, episte
mologii i naukach 0 moralnosci. W Jatach 1968-1993 przebywala na emigracji. WydaJa
m.in. Humo sapiens i warlaSci (1994), Uwagi alei5~y a micie IIkrzyzawania (1997). Mieszka
w Warszawie.
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OBECNOSC DZIECKA
Adam Hernas
Bezposredniosc
Pierwotna forma bezposredniosci, jakiej doswiadczamy, przycho
dzqc na swiat jako dzieci, to bezposredniosc braku dystansu, bezpo
sredniosc bliskosci, przejawiajqca sili' cielesnq zaleznosciq i faktem nie
odseparowania. Dystans wlasciwy ludzkiemu swiatu, lezqcy u pod
staw relacji spolecznej, nie zdqzyl sili' jeszcze wyksztalcic, dlatego bez
posredniosc dziecka nie jest wynikiem zblizenia, skr6cenia dystansu
lub w og61e zniesienia relacji spolecznej. Jest natomiast bezposred
niosciq pierwotnego braku dystansu, braku relacji, samq maksymalnq
bliskosciq. Bycie dziecka jest takim wsp6lbyciem, kt6re nie ciqzy w stro
nli' istnienia w pelni autonomicznego, suwerennego, a wili'c w stronli'
bycia podmiotem relacji. Odseparowanie sili' poprzez dystans, a na
stli'pnie poprzez posiadanie nie jest jego wewn~trznq tendencjq, zda
je si~ raczej, ze to wlasnie odwrotny ruch, ruch utrwalania wsp61ne
go bycia Z-, przede wszystkim bycia z matkq i ojcem, wyznacza za
sadniczq dynamik~ jego egzystencji. Oddalajqcy ruch "na zewnqtrz",
jak to zostanie dalej pokazane, pojawia si~ natomiast wraz z proce
sem wychowania, w toku kt6rego dziecko zostaje stopniowo wpro
wadzone w porzqdek mi~dzyludzkich relacji, w swiat dystansu i pu
blicznej przestrzeni, w swiat posiadania.
Ta czysta postac bezposredniosci ciqgnie jednak za sobq i uparcie
przywoluje innq, w pewnym porzqdku czasu uprzedniq, bezposred
niosc polegajqcq na zniesieniu dystansu, bezposredniosc zblizenia
autonomicznych podmiot6w, w kt6rym wyrazila si~ jakas akceptacja
i jakies dopuszczenie, by granica dzielqca terytorium suwerennosci
podmiot6w mogla zostac przekroczona. Zniesienie dystansu to prze
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ciez tutaj przemiana istotnej obcosci wyrazaj'lcej si~ tym , co zwykli
smy okreslae jako nietykalnose i co przejawia si~ mi~dzy innymi wsty
dem, w tak samo istotn'l bliskose i swojskose, az po dopuszczenie do
najbardziej intymnego, cielesnego dotyku, do przelamania bariery
wstydu az do dobrowolnego oddania siebie drugiemu. Znaczenie tej
przemiany mozna wlasciwie ocenie dopiero, kiedy zostanie w pelni
uwzgl~dniony fakt, ze cale podmiotowe bycie czlowieka nastawione
jest na ochron~ i rozwijanie struktury mi~dzyludzkiego dystansu, ze
cala, bogata w formy, przestrzen publiczna to przeciez nic innego, jak
wielopi~trowa przestrzen dystansu. Bior'lc udzial w takiej przemia
nie, czlowiek rezygnuje z waznego aspektu wlasnej podmiotowosci.
Zezwalaj'lc na ow intymny dotyk, na to radykalne zblizenie, ktore nie
znaczy tylko skrocenia dystansu, ale jego nieodwolalne zniesienie,
zgadza si~ na wszystkie dalekosi~zne konsekwencje bliskosci. Zblize
nie wyrazaj'lce si~ aktem plodzenia, a nast~pnie przybieraj'lce form~
macierzynstwa i ojcostwa - nowych, niezaleznych form bezposred
niosci - sklada si~ na metafizyczn'l struktur~ bezposredniosci, jak'l
nazywamy tutaj domem.
Macierzynstwo i ojcostwo, b~d'lc wynikiem takiego zblizenia prze
lamujijcego mi~dzyludzk'l odleglose, wyznaczaj'l czyst'l i rownie zro
dlow'l bezposredniose matki i dziecka, ojca i dziecka . To zblizenie wza
jemnie obcych sobie by tow, wymagaj'lce nieraz bardzo powaznego
wysilku albo tez jakiejs wyj'ltkowej koincydencji wypadkow, sluzy tej
pierwotnej formie bliskosci, ktora w ogole nie zaznala dystansu, pro
wadzi w pewnym sensie do powtorzenia i powrotu takiej "naturalnej"
bezposredniosci dziecinstwa. Przezwyci~zenie dystansu w gescie mi
losci przywraca zatem wyjsciowy porz'ldek istnienia, oparty na blisko
sci nie rozdzielonych bytow. Budowa domu (w sensie metafizycznym)
bylaby wi~c jak gdyby powrotem do domu, powrotem w nierelacyj
nose, ktora nie oznacza przemocy. Spotka nie obci'lzone niejednym ry
zykiem, prowadz'lce, wbrew zdrowemu rozs'ldkowi, do obudzenia nie
ograniczonego, wzajemnego zaufania, stanowi wylom w uporz'ldko
wanym swiecie ludzkich relacji. Calkowite zaufanie zamiast umowy,
bezwarunkowe dopuszczenie do siebie w miejsce swoistej gry dystan
sem musi oznaczae wstrz'ls dla calego spolecznego porz'ldku niezalez
nych podmiotow, ktore si~ wzajemnie okres\aj'l jakosci'l dystansu.

Dom
Dom opiera si~ na takiej postaci pierwotnej bezposredniosci i do
niej ci'lgle si~ odwoluje nawet wtedy, kiedy mi~dzy domownikami
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ustalajq si~ pewne reguty wspolbycia, przypominajqce relacj~ spolecz
nE) zbudowanq na dystansie i oddzieleniu. Wspolbycie domownikow,
w takim sensie, ma jednak charakter zasadniczo nierelacyjny. Bliskosc,
poprzez k torq domownicy okreslajq niejako cale swoje istnienie, spet
nia tu takq samq rol~ jak dystans w ramach relacji zachodzqcej mi~
dzy autonomicznymi podmiotami. Mozna wr~cz powiedziee, ze bli
skosc to sposob bycia domownikow, tak sarno jak dystans jest sposo
bern bycia podmiotow w przestrzeni spolecznej (publicznej). Wpro
wadzenie za progdomu takiego porzqdku relacyjnego, w ktorym kaz
dy zajmuje okreSlonq pozycj~ oraz spetnia czy raczej odgrywa swojq,
zdeterminowanq charakterem relacji rol~, musialoby oznaczac eTozj~
domu i prowadzic do jego konsekwentnej zaglady. Dom stawatby si~
wowczas spolecznq instytucjq, formq publicznego istnienia, siatkq for
malnych stosunkow mi~dzy m~zem i zonq , matkq, ojcem i dziecrni,
pomi~dzy oddzielnymi podmiotami, ktore w ramach takich spolecz
nych odniesien okreslalyby tresc wypelnianych wobec siebie nawza
jem funkcji.
Bezposredniosc domu, w takim samym stopniu, polega na zasad
niczym wylqczeniu kategorii posiadania. Posiadanie, ktoremu stuzy
caiy porzqdek relacyjny, nie odgrywa tu w ogole tej swojej podstawo
wej roli wyodr~bniania podmiotu, emancypacji indywiduum, sepa
racji ja, ktore w ten sposob coraz bardziej staje si~ wlasnym ja, ja za
troskanym 0 siebie. Domownicy nie Sq podmiotami stosunku posia
dania, nie posiadajq czegos dla siebie w taki sposob, w jaki musi po
siadac podmiot relacji, aby w ogole byc (aby bye, musi on cos miec).
Posiadanie w przestrzeni domu polega na wspolnym uzytkowaniu,
na czerpaniu korzysci i zadowolenia z rzeczy przez wszystkich do
mownikow. Posiadanie rzeczy nie oddala ich od siebie, ale przeciwnie
- zbliza. W obr~bie domu mojq jest ta rzecz, ktora sluzy wszystkim
domownikorn i ktora, paradoksalnie, nalezy do mnie tym bardziej,
im bardziej jest ich rzeCZq, im lepiej im sluzy, ale takZe im bardziej im
si~ podoba. Moje jest to, co 0 wiele bardziej moze bye twoje . Rzeczy,
przedmioty posiadania Sq waznym elementem domu nie jako pry
watny majqtek, posiadlose, ale jako istotne, poniekqd zewn~trzne, 0 to
cze n i e bl is ko s c i. Dom, rozumiany jako zbior przedmiotow - po
zytecznych rzeczy, jak rowniez pamiqtek, dziet sztuki - a przede
wszystkim jako blldowla i pomieszczenie, wyznacza miejsce, w kto
rym bliskose, a si~gajqc gl~biej: obecnosc domownikow na co dzien
moze si~ spelniae. Domownicy nie Sq wi~c wobec siebie posiadaczami
cennych i wymienialnych przedmiotow, ktorymi przeciez mogliby si~
rowniez bezinteresownie obdarowywae, ale depozytarillszami wi~zi,
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kt6rej utrzymaniu i wzmocnieniu sprzyja to osobliwe, ponadindywi
dualne posiadanie przedmiot6w.

Narodziny dziecka
Dziecko wylania si~ z samego srodka bezposredniosci jako zr6
dtowy element domu . Bliskose, przejawiajqca si~ w cielesnym zwiqz
ku z matkq, to nieuwarunkowane wsp61bycie wyznaczajqce pierw
SZq, archetypicznq form~ czasowego istnienia, rozstrzyga 0 ksztat
cie calej metafizycznej struktury domu. Ale nie tylko, taka wst~pna
"Iaskawose wsp6tbycia" pozwala w ogole trafie na swiat, bye na swie
cie, przyjqe pierwszy zyciodajny oddech, oddech, ktory nie zabija,
jako wczesne usprawiedliwienie naszej naglej swiatowosci, jako
swoistq legitymizacj~ istnienia . Czy jednak ten swiat okaze si~ dla
nas przychylny? Tego do kOllca nie wiemy. Pewne jest tylko, ze w tej
pierwszej chwili zaistnienia, w tym momencie czasoprzestrzennego
samoobjawienia, swiat staje przed nami otworem, otoczony aurq
zyczliwosci i zatroskania. Narodziny dziecka noszq taki slad pOCZqt
kowej przychylnosci swiata, ktory nas przyjmuje otwartymi ramio
nami matki.
Narodziny - inauguracja nowej ludzkiej istoty - rozrywajq szczel
nq struktur~ bycia. Fundamentalna kategoria "jest" zostaje postawio
na wobec faktu "nie-jest" 0 wiele bardziej radykalnie niz w przypad
ku smierci. Nadmiar istnienia, ktore cudownie si~ pojawia, ten cud,
do ktorego tak tatwo przywykamy, otwiera przed nami bezmiar nie
istnienia, kosmicznq otchlan nicosci, czarnq dziur~ genezy, w ktorej
uklada si~ prawdziwy rodowod cztowieka. Nowe istnienie, wyzna
czajqc poczqtek swojego czasu, ujawnia zarazem rozleglose nie-ist
nienia, tej "jednostkowe( nicosci, kt6ra niejako towarzyszyla czasom
wczesniejszym, nicosci dotqd jeszcze nierozpoznanej. Dopiero naro
dziny, paradoksalnie, spowodowaly ujawnienie tej pustki nie-bycia,
tego ub6stwa w istnieniu, w tym istnieniu, ktore wypelniajqc ziemi~,
nie bralo nawet pod uwag~ braku tego, co si~ jeszcze nie urodzilo,
tego, co nie zaistnialo jeszcze w pelnej swiatowej formie. Oddech ni
cosci towarzyszy pierwszemu krzykowi noworodka.
Smiere, ktorej si~ doswiadcza przede wszystkim jako odejscie ko
gos bliskiego, jakkolwiek w sferze emocjonalnej i psychicznej 0 wiele
bardziej bolesna, nie odslania jednak nicosci az tak radykalnie.
W pierwszym rz~dzie przynosi ona prawd~ 0 kruchosci istnienia,
prawd~, ktora staje si~ dost~pna dopiero w perspektywie tego nagle
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go braku. Smiere anonsuje brak istnienia, konkretnego istnienia, a nie
samq nicose. Bogate w trese istnienie, zazwyczaj jeszcze niedopelnio
ne, znikn~lo, pozostawiajqc po sobie pustk~, wolne miejsce, w kto
rym jednak pojawiajq si~ dose szybko swieze wspomnienia po umar
Iym oraz bolesny zawod oczekiwan, ktore nie b~dq mogly si~ juz ni
gdy spelnie. Ten, ktory odszedl, nie przemienia si~ w nicose, jego nie
bycie naznaczone jest nowq i jakby zyjqcq wlasnym, odr~bnym zy
Clem tresciq. W tym sensie mozna 0 nim mowie jako 0 tym, ktory j est
wlasnie juz bylym czlowiekiem. Bynajmniej niepopada wi~c
w anonimowose nie zyjqcego, ale dopiero teraz wlasciwa trese jego
zycia w pelni si~ ujawnia . Jego skonczone bycie przemienia si~ w zy
Wq obecnose. Pustka nie-bycia, opuszczone miejsca i przedmioty,
wszystko to moze nab rae sensu sladow zywej obecnosci, duchowego
asystowania doczesnym sprawom.
To ludzkie bycie, ktore znikn~lo, pozostaje rowniez w pami~ci bli
skich, ma zatem pewnq, nOWq form~ istnienia, jakis odmienny spo
sob przetrwania. Ten, kto si~ narodzil, "przychodzi" natomiast z ab
solutnej pustki, z obszaru calkowitej niepami~ci. Nic go nie poprze
dza jako tego indywidualnego i konkretnego czlowieka. Nicose jest
w pewnym sensie jego ojczyznq. Wylania si~ on z nicosci i z jakiegos
istotnego nieoczekiwania. Nic 0 nim przeciez nie wiadomo. .laden
zmysl profetyczny nie jest zdolny dae nam konkretnej 0 nim wiedzy.
Fakt zaistnienia, jakkolwiek poprzedzony tym, co nazwalismy tutaj
bezposredniosciq zblizenia, a co w sferze ludzkiej fizjologii przeklada
si~ na akt plodzenia, a wi~c mimo ze w aspekcie czasowym posiada
jasnq genealogi~, ze jest zupelnie zrozumialy, to jednak w mocnym
sensie metafizycznym jes t zaskakujqcy, i to nie jako poczqtek istnie
nia, ale jako nieoczekiwany nadmiar istnienia, jako nadmiar wyklu
czajqcy przeciwstawne poj~cie braku, czyli braku mozliwego d o wy
pelnienia. Nadmiar zaistnienia nie pojawia si~ w miejscu jakiegos bra
ku. W porzqdku swiata, w ktorym rodzi si~ czlowiek, istnienia tego
czlowieka wcale nie brakowalo. To dopiero z perspektywy narodzin
moze bye mowa 0 ujawnionym przez ten fakt narodzin pewnym bra
ku w istnieniu powszechnym. Nowe istnienie nie wypelnia zatem
zadnego braku. Taki brak bylby uprzednio w ogole nie do pomysle
nia. Nowe istnienie wylania si~ z nicosci i zaskakuje zarowno t~ pust
k~ nicosci, jak i pelni~ bycia. Innymi slowy, wprowadzajqc wylom
w powszechny akt istnienia, "wywoluje" nicose (w takim znaczeniu
slowa, w jakim mowimy na przy1dad 0 wywolaniu ducha), wpuszcza
cien nicosci pomi~dzy byty.
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Wychowanie i nauczanie
Zwyklismy mowic, ze dam jest wlasciwym miejscem wychowa
nia dziecka. Nauka, polegajqca na przekazywaniu wiedzy, na wyra
bianiu nawyku przyswajania sobie zyciowo waznych tresci, opiera si\,
na dystansie mi\,dzy nauczycielem a uczniem, na istotnym podziaJe
funkcji i jasno okreslonych, wzajemnych pozycjach tego, kto naucza,
i tego, kto jest uczniem. Oddalenie i odr\,bnosc nie tylko sluzy wypel
nieniu funkcji nauki, ale w tym samym stopniu jest rowniez jej efek
tem. Nauka zmierza do tego, aby uczen osiqgnql zyciowq autonomi\"
aby stal si~ suwerennym podmiotem wyraznie okreslonym przez cha
rakter dystansu, jaki niezmiennie oddziela go ad nauczyciela oraz ad
innych ludzi. Zmienny jest wlasnie charakter tego dystansu . UCZeJ1
staje si~ niejako, wraz z post~pami w nauce, rowny nauczycielowi, tak
samo bogaty w wiedz\, i doswiadczenie, staje si\, indywiduum, a tak
ze osobq w takim sensie, w jakim slowo to zawiera formul~ ,, 0 sobie"
(na przyklad decydowac 0 sobie), jak tez w jakim sugeruje poj~cie
osobnosci, oddzielenia, samoistnosci.
Wychowanie, w przeciwienstwie do nauczania, przynajmniej
w punkcie wyjscia, opiera si~ na bliskosci wynikajqcej z macierzyn
stwa i ojcostwa, przypomina wi~c bardziej pewnego rodzaju wtajem
niczenie oraz jakqs inicjacj~ w swiat, anii:eli metodyczne przekazy
wanie wiedzy. Wychowawca prowadzi za r~k~ jako ten, ktory toruje
drog~ i kt6ry t~ drog~ sam rowniez przebywa, chocby robil to po raz
kolejny. Nie jest zatem tylko asystentem w~drowki ucznia-wychowan
ka. Pokazujqc, pokazuje nie na cos, ale pokazuje siebie zwroconego
na pokazywany przedmiot. W pewnym sensie wychowawca uczy
samego siebie, to znaczy on sam jest swoistym przedmiotem naucza
nia, on jest calq tresciq nauki , elementarzem. Bynajmniej nie chodzi
tu tylko a umiej\,tnosci praktyczne. Wychowanie dotyczy tak samo
tresci teoretycznych. Wiedza nie jest tu jednak tylko przedmiotem
wykladu, tlumaczenia i wyjasniania. Wychowawca daje siebie jako
wzor tego, ktory wie i rozumie, ktory przechodzi drog~ poznania i do
swiadczenia po raz kolejny po to, by wspoluczestniczyc w w\,drowce
swego wychowanka - nowicjusza.
Mimo tej zasadniczej roznicy mi~dzy nauczaniem (edukacjq) a wy
chowaniem trzeba powiedziec, ze ostateczny ich cel jest bardzo zbli
zony. Wobydwu idzie bowiem a umiej\,tnosc osiqgania dystansu,
a zdolnosc bycia sobq. Wiedza, jakq przekazuje si~ poprzez naucza
nie, sluzy przede wszystkim takiej intelektualnej emancypacji. Wy
chowanie okazuje si~ ostatecznie bezposrednim "podprowadzeniem",
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ktore od poczqtku przygotowuje chwil~ odejscia. Dziecko-wychowa
nek, kiedy tylko osiqgnie dojrzatose, musi opuscie swego wychowaw
c~, musi zerwae t~ wi~i bliskosci, pozwalajqcq wprawdzie na swo
bodne czerpanie z wiedzy i doswiadczenia, ale jednoczesnie odbiera
jqcq swobod~ bycia sobq samym. W przypadku nauczania (edukacji)
to odejscie jest 0 wiele latwiejsze i dokonuje si~ w chwili zdania egza
minu, w chwili potwierdzenia faktu osiqgni~cia dojrzalosci. Na tym
konczy si~ rola nauczyciela. W tym miejscu wyczerpuje si~ rowniez
podstawa relacji, jaka zachodzila mi~dzy nauczycielem a uczniem.
Celem nauczania bylo osiqgni~cie dojrzalosci w podstawowej wiedzy,
co zostaje zweryfikowane i stwierdzone egzaminem.
Wychowanie jest jednak zwiqzkiem 0 wiele bardziej intymnym,
jest pewnego rodzaju powierzeniem siebie przez wychowawc~ - ojca,
matk~ - jako przewodnika po sekretach istnienia. Dlatego odejscie,
ktoremu wychowanie przygotowuje odpowiedni grunt, jest zwykle
dose bolesne, a w przypadku nierozumnosci wychowawcy moze bye
takZe ogromnym dla niego zaskoczeniem. Wychowanie buduje gl~
bokq w i~z zwlaszcza mi ~ dzy rodzicami a dzieckiem, ale jego imma
nentnym zatozenie m jest to, aby dostatecznie przygotowae dziecko
na odejscie, na oddalenie si~, na jego samotnose bycia sobq u siebie.
Zerwanie na turalnej bezposredniosci nie znaczy jednak ostatecznego
popadania w dystans, nie znaczy bezwzgl~dnej koniecznosci oddala
nia si~ od siebie ludzi sobie najblizszych. Bye moze w ogole fenomen
bIiskosci rodzicielskiej jest ze swej istoty fenomenem p rzejsciowym.
Dopiero bowiem z pozycji takiego mi~dzypodmiotowego i mi~dzy
osobowego oddalenia, z pozycji dystansu oddzielajqcego osoby moz
liwe jest zblizenie si~ do si ebie poprzez zniesienie tego dystansu, po
przez przerwanie gran icy nietykalnosci, mozli wy jest p ow rot w prze
strzen domu, w t~ bliskose niezaposredniczonq. B~d zie to jednak za
wsze inna bliskose, bliskose przelamanego dystansu, bliskose zdecy
dowa nia i wysilku oznaczajqca zarowno dopuszczenie do siebie, jak
i gest przyblizenia si~, a nie p ierwotna, naiwna bliskose dziecinstwa.

Obecnosc dziecka
Kon fro ntacja narod zi n i smierci, decydujqca 0 calej specyfice ludz
kiego istnienia, ale jednoczesnie wyznaczajqca to, co najba rdziej w nim
"normalne", mowi cos ba rdzo waz nego 0 obecnosci. Na rodziny ano
nimowego, jednostkowego istnie nia, ktore n ie posiada zadnej okre
slaj qcej je, specy ficz nie jego wlasnej przeszlosci, SC) p rzede wszystkim
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wydarzeniem obecnosci. Bycie znikqd, pierwotnie pozbawione samo
swiadomosci i, co za tym idzie, rozumienia wlasnego bycia, to bycie
objawiajqce si~ jako niespodziewany nadmiar, pewnego rodzaju eks
plozja, kt6ra nie jest rozwijajqcym si~, ciqglym procesem, takie bycie
w spos6b najbardziej widoczny reprezentuje obecnosc, przynosi pro
sty znak "jestem" nieuwiklanego w swiatowq tresc istnienia, w uplyw
czasu, w przemijanie.
Bycie dziecka to najprostsza manifestacja "jestem", kt6ra nie zdqzy
la jeszcze okrzepnqc w form~ "jego wlasnego" bycia, kt6ra nie zdqzyla
jeszcze si~ uczasowic. Chociaz naiwne, pozbawione jednolitej tresci
zachowania, bardziej odruchy nii gesty, spojrzenia pozbawione in ten
cjonalnego wyrazu, naturalna bezradnosc nie przekazujq zadnego in
tersubiektywnego sensu, nie Sq elementami mowy, to przyjmujemy, bez
wi~kszych wqtpliwosci, ze wyrazajq jakqs niebanalnq prawd~ 0 byciu
dziecka. Dziecko, manifestujqcsi~ swoim spontanicznym zachowaniem,
glosi swoje "jestem". Jego bycie otoczone bliskosci q, a zatem nieuspo
lecznione (w takim sensie, jaki nadalismy poj~ciu "relacja spoleczna"
w tym eseju) bycie, kt6re nie odgrywa jeszcze zadnej roli, nie wyzna
cza w ramach relacji zadnego miejsca "bycia kims", pozbawione zwy
czajnej dominacji ja, takie bycie przepuszcza przez siebie obecnosc jak
przezroczysta szyba. Nie tylko manifestuje "jestem", ale w pewnym
sensie nawet "jest obecnosciq". Obecnosc dz iecka, jesJi mozna tak po
wiedziec, jest nieukierunkowana. Nie zwraca si~ ani do podmiotu, do
swego ja, kt6rego w pelnym wymiarze po prostu jeszcze nie ma, ani do
innych, kt6rzy otaczajq dziecko. Jest absolutnie bezinteresowna, przede
wszystkim w takim znaczeniu, w jakim interesownosc odnosi si~ do
wymiaru relacyjnego, mi~dzypodmiotowego. Dlategozaczyna bycw ja
kikolwiek spos6b rozpoznawalna dopiero w atmosferze bliskosci jako
"wsp610becnosc", jako "jestesmy" . Nie kieruje si~ ku innym, lecz przy
woluje niejako inne obecnosci, poniewaz moze zostac rozpoznana tyl
ko poprzez obeOlosc. Obecnoscdziecka przywoluje obecnoscojca i mat
ki, ale nie jak wezwanie czy apel pobudzajqcy do okreslonych zacho
waft, odwolujqcy si~ do pewnego obowiqzku czujnosci, przywoluje ra
czej jak odsloni~ta rzeczy,"vistosc, w kt6rej majq oni juz jakis sw6j udzial,
przywoluje do obecnosci, w kt6rej si~ po prostu odnajdujq i rozpozna
jq. Dziecko, swoim nierozumnym zaishlieniem, zwraca si~ do "jestem"
rodzic6w, omijajqc niejako ich swiatowe "jest". Ta intuicja zawiera si~
w potocznym przekonaniu, ze dziecko przychodzi stamtqd, z jakiejs
drugiej strony istnienia lub nieistnienia, ze stawia swoich bliskich wo
bec tej drugiej, nieznanej, aczkolwiek wcale im nie tak calkiem obcej
strony.
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Tu wlasnie raz jeszcze przejawia si~ wielki paradoks narodzin, kt6re
z jednej strony wyznaczajCj poczCjtek indywidualnego istnienia, po
cZCjtek w czasie, a w pewnym sensie takie poczCjtek subiektywnego
czasu w og6le, z drugiej zas, jako fakt zaistnienia znikCjd, jako fakt
nadmiaru istnienia, nie nalezCj do wtasciwosci ludzkiego istnienia, lecz
majCj znaczenie gestu odslaniajCjcego "opuszczone miejsce", z kt6re
go nast'lpito wkroczenie w 11Idzkq rzeczywistose. Uczasowione istnie
nie, kt6re ma sw6j czasowy poczCjtek i koniec (poczCjtek i koniec to
przeciez warllnki czasowosci) nie musiatoby przeciez realizowae si~
w formie takich narodzin i smierci stawiajCjcych to istnienie wobec
nieczasowosci, wobec takiego "poza" poczCjtkiem i koncem. Mysl
o przypadkowosci ludzkiego istnienia, kt6ra mllsi si~ w tej perspek
tywie nasuwae, a zatem rozumienie tego istnienia w kategonach przy
godnosci, spotyka si~ z ideCj bycia ze srodka wiecznosci, bycia, kt6re
zjawia si ~ w nadmiarze i przywotuje obecnose w ca lej jej sekretnosci
i swojskosci. W tej drugi.ej perspektywie nie aspekt czasowy wyzna
cza lini ~ istotnej charakterystyki, ale diachroniczny moment obecno
sci - "jestem" p rzemawiajCjcego gtosem istnienia, kt6re nie zdCjzyto
jeszcze okrzepnCje w czasie. To wej scie w istnienie, nie z nicosci, lecz
z obecnosci, nie z czasoprzestrzennej pr6zni "nigdy i nigdzie", ale
z pewnej wiecznosci, z pewnego "zaw sze i wsz~dzie ", ten p rz e ci Cj g
wieczno sc i w otwartym pokoju chwili. "Jes tem" lIprzed
nie wobec "jest", jednak uprzednie w sensie nieczasowej lIprzednio
sci (0 ile cos takiego moze w og61e zostae pomyslane). "Jest" rozll mia
ne jako p oczCjtek czegos w czasie, "postawione" wobec obecnosci tra
ci t~ swojCj moc zaczyna nia, p rzestaje bye poczCjtkiem, poniewaz obec
nose lIp rzedza kazdy ta ki czasowy poczCjte k. Obecnose "jest" n iecza
sowym poczCjtkiem istnienia. O becnose "od samego pocz'ltkll" " to
warzyszy" ist nienill w jego temporalnych ewolllcjach. "Jeste m" to
asystent llldzkiego bycia - przeni kliwe spojrzenie, kt6rym niezmie n
nie doglCjdamy samych siebie, cierpliwy strazn ik, kt6ry nie od st~ p llje
nas ani na krok. "Jestem" ogarnia swaim p rzen ikliwym spoj rze niem
ta kie 6w bezmiar ni ebycia, kt6ry z pozycji czasowego istn ie nia lIprze
dza, zaczynajCjce s i ~ wyda rzeniem narod zin, llldzki e bycie. "Jestem"
to spojrzenie 0 wiele szersze, spojrzenie wielowymiarowe, wychodzCj 
ce radykalnie ponad ciasny, i w pewnym sen sie Iokalny, horyzo nt cza
soprzestrze nny. Obecnose, a zw laszcza obecnose dziecka, p rzekracza
granice jego aktll alnego bycia w czasie. Ow brak p rzeszlosci, brak hi
storii pozwala w yrazniej lIkazae rozleglosc samej obecnosci. W takim
znaczenill m ozna pow iedziec, ze dziecko jest 0 wiele bardziej obec
nosciCj, swoim pro wokacyj nym "j es tem" anize li bycie m, fo rm,! czaso
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wego istnienia. Dziecko, nie posiadajqce wrasciwego dorosrym zmy
siu czasu, temporalnej pami~ci, przywiqzane do aktualnej chwili,
manifestuje catym swaim terainiejszym byciem t~ nieczasowq obec
nose, to "jestem" zwolnione z przymusu przemijania, wolne ad twar
dej logiki nast~pstwa chwil.
Przejsciowy stan dziecinstwa pozbawiony poczucia przemijania,
a opierajqcy si~ na przezywaniu pewnej trwalosci istnienia, pewnej
ponadczasowosci, kt6ra wyraza si~ jako "teraz" intensywne i niena
ruszalne przez uplyw czasu, posiada zatem wyrainq predyspozycj~
do "przepuszczania" obecnosci. Naiwnose i spontaniczna prostota
bycia odslaniajq to "jestem" znacznie pelniej nil. spekulacyjnie zorien
towana egzystencja dojrzalego czlowieka. Zrozumienie siebie, gl~bo
ka samoswiadomose, a takZe to, co zwykle nazywamy byciem sobq,
nie wystarczajq d o tego, aby stanqe w pelni swego "jestem". Obec
nose potrzebuje przejrzystosci bycia, potrzebuje takiego bycia, kt6re
stanie w jej swietle, przepuszczajqc w szystkie promienie calkiem obo
j~tnie, tak jakby go one w zaden spos6b nie dotykaly. Sponta n icznose
bycia w swietle obecnosci - czasowe "jest" podtrzymywane laskawie
promieniowaniem "jeste m", tyle tylka, alba ai. tyle, da si~ p owiedzie e
a obecnosci dziecka.
ADAM HE RNAS, ur. 1964, prawn ik, filozof. Publikowal w "Znaku", "Logosie i Ethosie",
" Kwartalniku Fi lozoficznym". Mieszka w Krakowi e.
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Z MARKIEM
o CZYTANIU JEGO
EWANGELII
Ks. Tomasz Wfclawski
Marku, przypominam sobie, co powiedziales w pierwszej naszej rozmowie
o czytal1iu przez was - wtedy, l1a samym poczqtku - ewangelii w calosci.
Chcia lbym dzisiaj do tego wr6cic. Czy to rzeczywiscie jest tak wazne, zeby
przeczytac ewangelif - na przyklad Twojq - calq na raz? Dzisiaj malo kto rna
tyle czasu i cierpliwosci...
Tak, to jest wazne. Widzisz, ewangelia przemawia nie tylko poszcze
golnymi slowami i obrazami. Ewangelia to jest najpierw jedno slowo,
jedno wielkie gtoszenie, jedno wezwanie i jedno wyznanie w ia ry. 01a
tego wazne jest nie tylka, co zostato powiedziane w szczegotach, wazne
jest, jak brzm i to slowo jako calosc.

Jak brzmi ? Twoja ewangelia brzmi bardzo prosto i surowo...
Nie a to chodzi. Maze lepiej b ~ dzie powiedziec: jak przemawia. Mam
na mysli to, ze ukladajqc ewangeli~ a Jezusie, chcielismy przemawiac
takZe przez jej uklad, p rzez rodzaj i kolejnosc opowiadanych zda rzen.
i przez odczucia, ja kie poszczegolne cz~sci tego opowiadania wywo
lajq w sluchaczach.

Tak dokladnie to zaplanowaliscie?
Tak. Slow nie nalezy uiywac na prozno. Nie chodzi a to, zeby powiedziec
wszystko, co pami~ c zachowala i p odsu wa. Chodzi a to, zeby slowo
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sprawilo to, 0 czym mowi. Pami~tasz Izajasza? "Slowo, ktore wychodzi
z moich ust, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona
tego, co chciaiem, i nie spelni pomyslnie swego poslannictwa" (por. Iz
55,11). Siowo ewangelii nie jest tylko nasze, nie nalezy do nas samych,
ale do Boga, ktory przemowil w Jezusie. W1asnie dlatego tak dokladnie
przemyslelismy porz'ldek opowiadania ewangelii.

Wydawalo mi sif zawsze, ie to jest po prostu kolejnosc wydarzeli. Ze opowia
dasz jedno za drugim, tak jak nastfpowaly...
Owszem, kolejnosc wydarzen jest istotna i zachowalismy j'l w tym,
co najwazniejsze. Ale nie 0 ni'l nam chodzilo na pierwszym miejscu.
Dlatego, jesli trzeba, opowiadamy poszczegolne zdarzenia w kolej
nosci innej niz ta, w ktorej nast~powaly. Wazniejsze jest co innego.
Nie opowiadamy przeciez wszystkich wydarzen. Te, ktore wybrali
smy, same Sq slowami danej nam przez Boga nauki. Moze si~ wyda
wac, ze ona jest ukryta, ale przeciez wnikliwe oko i ucho odkrywaj'l
jq i odczytuj'l bez trudnosci.

Myslisz, ie i ja m6glbym jq odkryc, czytajqc ewangelif w calosci?
Z pewnosci'l tak. To nie jest wcale takie trudne. Na poczqtek zwr6C
uwag~ na trzy rzeczy: na wydarzenie, ktore jest w calym opowiada
niu ewangelii najwazniejsze, na wydarzenia, ktore do niego prowa
dZ'l,inajegoskutki.

Najwainiejsze jest chyba to wszystko, co sif wiqie z ukrzyiowaniem i zmar
twychwstaniem Jezusa?
Oczywiscic. To jest chwila decyduj'lca. Wokol niej zostalo ulozone cale
opowiadanie. To 0 Ukrzyzowanym, ktory zmartwychwstal, mowili
najpierw ci, ktorzy pierwsi poniesli innym dobrq nowin~ 0 Jezusie.
Widzisz, oni 0 tym opowiadali nie tak, jak si~ opowiada 0 najnowszej
sensacji. Opowiadali, bo dotarlo do nich, co si~ naprawdli' stalo. Dlate
go od samego poczqtku wlqczyli w opowiadanie swoj'l wiar~ i wla
sne zrozumienie: ze Jezus byl umilowanym Synem Boga i Mesja szem,
ze to Boze umilowanie nie oznaczalo ochrony przed probq i cierpie
niem i ze mozna i trzeba si~ te raz przyl'lczyc do Niego i do tych, kto
rzy mu uwierzyli.
Zauwaz, ze Boze swia d ectwo 0 Jezusie jako umilowanym Synu
pojawia si~ w mojej ewaf\gelii (podobnie jak u Mateusza i Lukasza )
100

Z MARKJEM 0 CZYTANIU JEGO EWANGELlI

dwa razy: nad Jordanem ina Gorze Przemienienia. Zauwaz, ze kazde
z tych wydarzen poprzedza prob~: znad Jordanu Jezus idzie na pu
styni~, by bye doswiadczanym przez przeciwnika - szatana. Z Gory
Przemienienia kieruje si~ ku Jerozolimie, zeby wziqe swoj krzyz. Za
uwaz wreszcie, ze po tej pierwszej, zwyci~sko przebytej probie glosi
Izraelowi dobrq nowin~ 0 krolestwie, wyp~dza zte duchy, uzdrawia
i gromadzi wokol siebie ludzi. A to wszystko jest objasnieniem tego,
co stalo si~, kiedy On powstal z martwych. Teraz jest czas wypelnie
nia zapowiedzi - juz nie tylko dla samego ludu Izraela: jej wypelnie
niem jestes takZe ty, ktory nie nalezysz do tego iudu, i tylu innych,
ktorzy uwierzyli i poszli za Nim.

Tego nigdy do kOllca nie rozumialem: dlaczego /ezus sam poszedl i wam kazal
isc tylko do ludu lzraela?
To czytasz u Mateusza. Ja i Lukasz nie mowimy 0 tym . Oczywiscie
Jezus sam najpierw chodzil po ziemi Izraela i wszyscy, ktorzy poszli
za Nim, tez najpierw glosiJi Jego slowo Izraelowi. Ci od Mateusza,
ktorzy byli w Jerozolimie, a pozniej znaleiJi si~ w Syrii, podkreslaJi to
bardzo mocno. Ale i oni wiedzq, podobnie jak my, ze Bog ukazal w Je
zusie swojego ukochanego Syna nie tylko Izraelowi, ale kazdemu, kto
jest gotow wierzye i ise za nim. My wszyscy jestesmy tego swiadkami
- a na pierwszym miejscu Piotr, Jakub i Jan.
Zwr6C uwag~: to wlasnie ci trzej slyszq swiadectwo z nieba na
Gorze Przemienienia, oni Sq z Jezusem, kiedy przychodzi proba, oni
pierwsi zobaczyli Go jako zyjqcego. Na poczqtku nad Jordanem byto
wielu - cala kraina judzka i mieszkancy Jerozolimy, poiniej na Gorze
Przemienienia i w Getsemani juz tylko ci trzej - ale przez nich my
wszyscy, ktorzy dzi~ki nim wierzymy. Dlatego nikt z nas nie odwazyl
si~ mowie 0 tych sprawach ani gromadzie uczniow bez nich.

Ale dLaczego tylko ci trzej? Przeciez tych, kt6rzy Go widzieLi zmartwychwsta
lego, bylo wielu.
Kto w tamtych czasach czytal: Piotr, Jakub i Jan, zaraz wiedzial, 0 czym
mowa. Ci trzej byli przeciez swiadkami, wokol ktorych gromadzili si~
wszyscy wierzqcy w Jezusa: wokol Piotra ci, ktorzy byli w Antiochii
i w Rzymie, wokol Jakuba ci w Jerozolimie, wokol Jana ci, z ktorymi
on wyw~drowal na potnoc. Kiedy mowimy 0 tych trzech, mowimy
o catym owczesnym rozproszonym po swiecie zgromadzeniu uczniow
- czyli 0 Kosciele.
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Wiem, ie hJ sam naleiales do tyeh, ktorzy byli z Piotrem. Kiedy mowisz "ei od
lakuba" albo tei "ei od lana", zastallawiam sir, w jakim stopniu stanowiliseie
jednose. ezy moie jui wtedy byliseie podzieleni?
By!o nas wielu, bylismy w r6l.nyeh miejseaeh i od samego poezqtku
tworzyty si~ r6l.ne sposoby wsp61nego dzialania i r6l.ne tradyeje,
zwlaszeza tam, gdzie przylqczyli si~ do nas hellenisei, Zydzi, kt6rzy
przyj~li kultur~ greekq, i Greey. Ale to nie znaczy, i.e bylismy podzie
leni. O tych innych nie mysl~ nigdy jako 0 obcych - mysmy si~ wszy
scy nawzajem nazywali braemi i to nie bylo puste slowo. Ja rzeezywi
scie by!em blisko Piotra, ale jego pierwszenstwo uznawali wtedy wszy
scy. Powiem ci to s!owami, kt6re do mojej ewangelii dopisal ktos mi
nie znany, z p6zniejszego pokolenia uezni6w. M6wi 0 kobietach, kt6
re najpierw odeszly przel~knione od pustego grobu Jezusa: "A wszyst
ko, co im przekazano, zwi~zle ogtosity tym wok61 Piotra. A potem i sam
Jezus rozsylal przez nieh na wseh6d i zach6d swi~tq i niezniszezalnq
wiese wieeznego wybawienia. Amen". T~ ewangeli~ glosili najpierw
ei wok61 Piotra - ja jestem jednym z nich, ale naprawd~ to sam Jezus
jq rozsyla przez wszystkich - i ty tel. jestes jednym z nieh.
KS. TOMASZ WeClAWSKI, ur. 1952, prof. dr hab ., dziekan Wydzialu Teologicznego
UAM w Poznaniu. Autor kilkuna stu ksiijzek. Ostatnio nakladem Wydawnictwa Znak
ukazala si~ praca Abba. Wobec Boga Ojcn.
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Pytanie 0 pochodzenie i sens cierpienia nalezy do pytan funda
mentalnych, kt6re stawia sobie kazdy czlowiek. Czlowiek religijny
stawia je Bogu. W przem6wieniu wygloszonym na rzymskim uniwer
sytecie Angelicum w 50. rocznic~ uzyskania tam doktoratu przez ksi~
dza Karola Wojtyl~ kardynal Joseph Ratzinger wskazal na cierpienie
jako na ir6dlo mqdrosci i mocy Jana Pawla II: "Trudno jest myslec
o nim, nie przywolujqc obrazu Jego twarzy, na kt6rej niezatarcie wy
pisane Sq slady udr~czenia. Papiez zna Krzyz, poznaje go z bliska jak
kazdy uczen Jezusa. Wydaje si~ jednak, ze ten uczen, przez swoje
doswiadczenie b6lu, bardziej niz inni przyswoil sobie j~zyk cierpie
nia, kt6re wyzwala, cierpienia przyjmowanego i ofiarowywanego, by
wprowadzic Kosci61 w trzecie tysiqclecie".
Wlasnie tematowi cierpienia i jego miejsca w mysli Jana Pawla II
poswi~cona jest ksiqzka znanego swieckiego teologa J6zefa Majew
skiego. Zbudowana jest ona z trzech cz~sci, kt6re czytelnie prezentu
jq mysl autora: B6g a cierpienie, Chrystus a cierpienie, Czlowiek a cierpie
nie. Pierwsza z nich z calq pewnosciq nadaje ton rozwazaniom teolo
gicznym ksiqzki, gdyz podejmuje fundamentalne pytania dotyczqce
cierpienia oraz stara si~ odpowiedziec na nie w ciekawy i inspirujqcy,
ale tez niekiedy kontrowersyjny i jednostronny spos6b. Autor nie ogra
nicza si~ do przedstawienia mysli Papieza, ale tw6rczo jq interpretuje
w pelnym pasji, samodzielnym i nowatorskim zmaganiu si~ z tema
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tern cierpienia. Pierwsze z wielkich pytan. ksiqzki brzmi: czy cierpie
nie jest karq za grzechy?
Majewski pisze, ze "niejeden czlowiek" przyjrnuje, iz cierpienie
jest karq za grzechy. Stwierdzenie to bierze swojq moc przekonujqcq
z dwoch powodow. "Po pierwsze, w swietle tej wypowiedzi jasne jest
»po co?« cierpienia, jego sens... Po drugie, cierpienie w swietle powyz
szej wypowiedzi nie jest »wtadcq absolutnym«. (...) To nie ono wi ada
ludirni, nawet jesli wydaje nam si~ inaczej, ale Bog nim wlada" (s. 17).
Niemniej, zdaniem Majewskiego, to pozornie porzqdkujqce i logicz
ne wyjasnienie, ze cierpienie jest karq za grzechy, "drzy wobec argu
mentu", jakim jest cierpienie ludzi niewinnych i dzieci, ktore nie Sq
zdolne do popelnienia grzechu.
Powyzszej odpowiedzi na pytanie 0 sens cierpienia autor przeciw
stawia innq: "to nie Bogjest tw6rcq ludzkiego cierpienia (... ), ale cierpie
nie czlowieka jest przyczynq cierpienia Boga" (s. 18). Zdaniem Majew
skiego mysl, ze ludzkie cierpienie "boli" Boga, poniewaz jest On milo
sierny, jest wlasciwe teologiiJana Pawla II, zwlaszcza tej wyrazonej wen
cyklice Dives in misericordia. Majewski streszcza poglqdy Papieza: "Mi
losierdzie to milose, ktora jest wrazliwa na ludzkq niedol~, ktora daje
si~ dotknqe ludzkq n~dzq . Ona nie stoi z boku. Dotkni~ta n~dzq tego,
kogo umilowala, pochyla si~ nad nim, aby leczye rany, wyzwalae z nie
doli, przynosie ulg~" (s. 19). Zdaniem Majewskiego szczegolnym rysem
Bozego milosierdzia jest jego matczyny charakter.
Rozwazania 0 kobiecym wymiarze Boga nalezq do najbardziej kon
trowersyjnych i dyskusyjnych miejsc ksiqzki, dlatego warto im si~ do
Idadnie przyjrzee. Podqzajqc za myslq Jana Pawla II, autor slusznie za
uwaza, ze zarowno Stary, jak i Nowy Testament oprocz metafor, ktore
ukazujq "m~skie" oblicze Boga - Bog jako pasterz, krol, wojownik - uiy
wajq tez j~zyka kobiecego. Stary Testament okresla Boze milosierdzie za
pomocq dwoch semickich slow: hesed i rahamim. Pierwsze z nich uwydat
nia "m~skie" cechy milosierdzia: wiemose samemu sobie i odpowiedzial
nose za wlasnq milosc. Zdaniem Jana Pawla IT rahamim wskazuje nato
miast na matczyny wymiar Bozego milosierdzia. Rowniez w Nowym
Testamencie obecna jest kobieca metaforyka w odniesieniu do Boga. B6g,
zatroskany 0 los kazdego czlowieka, porownany jest do skrz~tnej gospo
dyni, ktora szuka zagubionej monety (tk 15, 8-10). W Ewangelii Mate
usza Chrystus porownuje samego siebie do samicy ptaka, ktora "swe pi
skl~ta zbiera pod skrzydla" (Mt 23, 37). Trudno odm6wie slusznosci Ma
jewskiemu, kiedy pisze, ze akcentowanie macierzynskiego obrazu milo
sierdzia Boga jest szczegolnie wazne w sytuacji cierpienia, gdy przygnia
ta nas b61, odczucie beznadziei i pokusa rozpaczy.
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Wi~ctij wC)tpliwosci wzbudzajC) natomiast historyczne rozwazania
autora na temat stosunku mi~dzy obecnosciC) pierwiastka kobiecego
i m~skiego w j~zyku teologicznym . Zauwaza on, ze "Biblia, teologia
czy, szerzej, wiara, a za nimi chrzescijanska codziennosc, zdecydowa
nie preferujC) w odniesieniu do Boga j~zyk swiata m~skiego" (s. 28),
oraz podaje dwa powody takiej sytuacji. Pierwszym byla reakcja
obronna wiary czas6w biblijnych wobec politeizmu, kt6ry m6wiC)c
o boginiach i matkach bog6w, pos!ugiwal si~ cz~sto j~zykiem kobie
cym. Drugi pow6d to historyczna dominacja m~zczyzn w spoleczen
stwie i Kosciele. Obecnie politeizm nie istnieje, a kultura patriarchal
na slabnie - stC)d, zdaniemautora, wi~ksza obecnosc kobiecej metafo
ryki w teologii chrzescijanskiej. J~zyk kobiecy uzyskuje r6wniez co
raz wi~ksze prawa w teologii na skutek "niewyobrazalnych cierpien,
jakie wsp6lczesnie gotujij sobie bez opami~tania ludzie", oraz z po
wodu "swoistego doswiadczenia winy przez dotychczasowC) teologi~
za eskalacj~ ateizmu w swiecie wsp6lczesnym" (s. 29).
Powyzsze stwierdzenia Majewskiego domagajij si~ krytycznego
komentarza. Po pierwsze, niedopuszczalne jest t!umaczenie pewnej
"przewagi" j~zyka m~skiego w nowotestamentalnym obrazie Boga
jedynie wzgl~dami historycznymi i socjologicznynii. Najwazniejsze
imi~, jakiego Nowy Testament uzywa , m6wi'lc 0 Bogu, brzmi "Ojciec".
Imi~ to opiera si~ jakiejkolwiek dekonstrukcji czy reinterpretacji dla
tego, ze jest uzyte przez Jezusa Chrystusa, Syna Bozego. Jest ono ser
cem Objawienia. Wszelka interpretacja teologiczna moze dqzyc zna
czenie tego imienia, ale nie moze go zmienic. Miliony chrzescijan uzy
wajC) go codziennie w tej jedynej mod litwie, z kt6rej rodzi si~ kazda
inna modlitwa - Modlitwie Panskiej. Dlaczego m6wimy "Ojcze nasz",
a nie "Matko nasza"? Nie dlatego, ze zyjemy jeszcze w cieniu kultury
patriarchalnej, z kt6rej usilujemy si~ wyzwolic, ale dlatego, ze ta k
modliisi~ Jezus. Znaczenie tego faktu musimy starac si~ pojC)c, co obec
nie jest bardzo trudne wobec gi~bokiego kryzysu rozumienia kobie
cosci i m~skosci. Brzmienia Modlitwy Panskiej nie mozemy jednak
zmienic.
W omawianej ksiijzce znajdujemy cenne uwagi na temat ograni
czen j~zyka teologicznego, kiedy posluguje si~ on w odniesieniu do
Boga okresleniami zaczerpni~tymi z dziedziny ludzkiej plciowosci.
Au tor zwraca uwa g~, ze "natura Boga przekracza to, co »m~s kie«, ito,
co »kobiece« ... Kategorie zwi'lzane z ludzk'l plciowosci'l nie S'l w sta
nie Go obj'lc i w pelni wyrazic Jego tajemnicy " (28). Niemniej to prze
konanie autora nie znajduje odzwierciedlenia w analizach teologicz
nych ksi'lzki. Czytelnik moze wr~cz odniesc wrazenie, ze jednij z gl6w
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nych tez ksiqzki jest stwierdzenie, iz wraz z zastosowaniem j~zyka
kobiecego w teologii cierpienia nastqpil jakis zasadniczy przelom.
Po drugie, Majewski nieslusznie wprowadza ostrq dychotomi~
pomi~dzy teologiq, ktora w odniesieniu do Boga posluguje si~ j~zy
kiem kobiecym, a "klasycznq teologiq", jak jq nazywa. Pisze 0 tej dru
giej: "Raczej nieczuly, a przynajmniej nie zawsze czu
ly » m ~s ki« Bog trad ycyj n ej teologi i [podkr. moje - J.K] jest
w stanie rzucic na cierpienie bardzo malo swiatla. Niecierpi~tliwy Bog
tej teologii, zasiadajqcy strasznie wysoko i przerazajqco daleko od przy
walonych ogromnymi cierpieniami ludzi, niejako sam staje si~ »argu
mentem « przeciwko swemu istnieniu" (5.29-30). C02 to jest ta "kla
syczna" teoiogia, ktora tak znieksztalca obraz Boga? Moze Ignacy z An
tiochii, ktory - podrozujqc ku swemu m~czenstwu w Rzymie - stwo
rzyl chrzescijanski paradygmat mowienia 0 cierpieniu, kiedy pisal, ze
jest jak ziarno pszeniczne, ktore b~dzie zmiazdzone z~bami dzikich
zwierzqt, aby mozna bylo wypiec pszeniczny chleb? Czy Jan od Krzy
za, ktory w poezji odnalazl j~zyk opisywania przemieniajqcego cier
pienia, zblizajqcego do Boga: "Patrz, jak Ciebie pozqdam, w b6lu rany
otwieram, umieram, bo nie umieram"? Czy Teresa z Avili, ktora nazy
wa Boga m~skim okresleniem "Krola" mieszkajqcego w wewn~trznej
twierdzy duszy, ale nadaje swoim opisom tak wlasciwy dla kobiecej
wrazliwosci charakter? Czy wreszcie, last but not least, opowiesc 0 sy
nu marnotrawnym z Ewangelii sw. tukasza, ktora przedstawia nie
wrazliwego na ludzkie cierpienie "m~skiego" Boga?
Warto dodac, ze tworzenie teologii poprzez opozycj~ do tego, co
bylo dawniej, jest zawsze ryzykowne. Teologi~ tworzymy bowiem
przez cierpliwe dopisywanie naszej interpretacji doswiadczenia i dzia
lania Boga do tego, co bylo przed nami, w trosce 0 to, aby zachowana
zostala jednosc nauki Kosciola i wiernosc Objawieniu . Teologia jest
jak biblijna kobieta, ktora "ze swego skarbca wydobywa rzeczy stare
i nowe". Dlatego tez z lekkim przymruzeniem oka czytamy stwier
dzenia autora w rodzaju: "Wspolczesnie coraz wi~ksza liczba teolo
gow sklania si~ ku poglqdowi, ze cierpienie ludzi nie jest oboj~tne
Bogu" (s. 37). Czy ktos z wielkich chrzescijanskich teologow glosil kie
dykolwiek, ze cierpienie ludzkie jest Bogu oboj~tne?
Zyczliwy czytelnik moze jedynie domyslac si~, 0 co chodzi auto
rowi, kiedy krytycznie pisze 0 "tradycyjnej teologii". Wielkim osiq
gni~ciem Tomasza z Akwinu w XIII wieku bylo utozsamienie Arysto
telesowskiego Absolutu, Nieruchomego Poruszyciela, kt6ry sam jest
przyczynq wszelkich zmian i ruchu we wszechswiecie, z chrzescijan
skim Bogiem, znanym z Objawienia . Ta genialna synteza, kt6ra zapo
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biegta dramatycznemu roztamowi w kulturze XIII wieku, stata si~
wzorem dla wszelkich innych syntez dokonywanych w chrzescijan
skiej teologii przez nast~pne wieki. Niemniej, wielu poiniejszych
myslicieli zwracato uwag~ na pewnq nieprzystawalnose tych dwoch
obrazow Boga, Arystotelesowskiego i biblijnego. Bye moze 0 tym pro
blemie mysli Majewski, kiedy pisze 0 "niecierpi~tliwym Bogu klasycz
nej teologii"? Bye moze mysli 0 czyms innym. Nie wiemy.
Powazne zastrzezenia budzi takZe sposob potraktowania przez
autora tezy, ze cierpienie jest karq za grzechy. Zadziwiajqce, ze wsrod
powodow przyj~cia takiej tezy nie ma wskazania na Objawienie bi
blijne. Tymczasem poj~cie kary za grzechy jest filarem Objawienia Sta
rego i Nowego Testamentu i obrazu sprawiedliwego Boga, ktory "za
zte czyny karze, a za dobre wynagradza".
Wedlug Ksi~gi Rodzaju karq za grzech pierwszych rodzicow bylo
wygnanie z raju oraz inne rodzaje cierpienia (por. Rdz 3,16-19). We
dlug tej samej ksi~gi Bog karze cierpieniem Kaina za grzech zamor
dowania brata; calkowita zaglada jako kara za grzech spotyka takie
miasta Sodom~ i Gomor~. Poj~cie kary za grzech jest obecne rowniez
w Nowym Testamencie. Chrystus mowi w Kazaniu na Gorze, ze kto
by powiedzial swemu bratu "bezbozniku", "podlega karze piekla ogni
stego" (Mt 5, 22). Autor Listu do Hebrajczykow pisze natomiast, ze
jesli "objawiona przez aniolow mowa byla mocna, a wszelkie prze
kroczenie i nieposluszenstwo otrzymalo slusznq zaptat~, jakie my
unikniemy kary, jesli nie b~dziemy si~ troszczye 0 tak wielkie zbawie
nie?" (Hbr 2,2-3).
Oczywiscie, poj~cie kary za grzechy nie wyczerpuje rzeczywisto
sci ludzkiego cierpienia. Juz Ksi~ga Hioba stawia pytanie 0 straszliwe
cierpienia, jakich przez stulecia ludzkiej historii doswiadczali niewin
ni ludzie. Jedynq odpowiedziq na to pytanie jest odkupienczy Krzyz
Jezusa Chrystusa.
Krytycyzm Majewskiego wobec poj~cia kary za grzechy nie jest
jednoznaczny. Kilkanascie stron dalej, anaJizujqc Dives in misericordia,
przyznaje on, ze ludzkie cierpienia w pewnej mierze mogq bye trak
towane jako kara za grzechy. To stwierdzenie pozostaje jednak
w sprzecznosci z przekonaniem wyrazonym wczesniej i powoduje
u czytelnika wqtpliwosci i pytania.
Bardzo ciekawe Sq rozwazania Majewskiego na temat cierpienia
Boga. Cierpienie Chrystusa, Boga-Czlowieka, lezy u podstaw chrze
scijanskiego kerygrnatu. Autor stawia wnikliwe pytania: "Czy praw
da ta odnosi si~ rowniez do Chrystusa Boga? Jego cztowieczenstwo
podlegalo cierpieniu, ale czy cierpial On rowniez jako Bog? Czy pod
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legato jemu takZe Jego B6stwo?" (s. 40). W teologii sw. Tomasza z Akwi
nu odpowiedi na te pytania brzmiataby nast~pujqCo: "B6g w Chry
stusie »cierpiai«, cierpieniom nie podlegato jednakJego B6stwo" (s. 41).
Majewski zwraca uwag~, ie Jan Pawet II w encyklice Dominu1J1 et Vivi
ficantem z 1986 roku idzie dalej, m6wiqc a "b6Iu" Ojca. Oddajmy glos
Papieiowi: "Pismo Swi~te m6wi nam a Ojcu, kt6ry wsp6tczuje czlo
wiekowi, dzielqc jakby jego b61. Ostatecznie 6w niezgl~biony i nie
wypowiedziany »b61 « Ojca zrodzi nade wszystko calq przedziwnq
ekonomi~ rnitosci odkupienczej w Jezusie Chrystusie" .
W pr6bie lepszego zrozumienia natury Boiego cierpienia Majew
ski pochyla si~ nad slowami Papieia, kt6ry pisze, ie "poj~cie Boga,
jako bytu absolutnie doskonatego, wylqcza z pewnosciq wszelki b61
pochodzqcy z braku czy zranienia" Uw.) . Autor ksiijiki bardzo celnie
wyjasnia trudnij mysl Papieia, stwierdzajijc, ie w przypadku Boga
wsp6tcierpienie z cierpiijcymi ludimi nie jest wynikiem koniecznosci
wynikajijcej z Bozej natury, ale jest owocem wolnej i milosiernej de
cyzji Boga: "On nie musi, ale chce cierpiec" (s. 48).
Warto dodac, ze kiedy m6wimy a cierpieniu Boga, powinnismy
pami~tac a ograniczeniach naszego j~zyka teologicznego, zwlaszcza
gdy ubarwiamy go tresciij antropomorficznij. W zasadzie kaide m6
wienie a Bogu ma charakter antropomorficzny, gdyi uiywamy okre
slen zakorzenionych w czasie, materii i przestrzeni do opisania Tego,
kt6ry jest niematerialny i istnieje poza znanij nam czasoprzestrzeniij.
Kruchosc ludzkiego j~zyka w odniesieniu do Boga sprawia, ie wainij
cz~sciij teologii pozostaje via negativa, kt6ra nieustannie przypomina
nam 0 tym, jaki B6g nie jest, i pomaga oczyscic obraz prawdziwego
Boga z wszelkich ludzkich zanieczyszczen i zakl6cen. Chociai wi~c
samo Objawienie biblijne zach~ca nas do tego, aby rnyslec 0 Bogu
w kategoriach antropomorficznych - i Jan Pawel II korzysta z tego,
m6wiijc 0 "zalu" i "b6Iu" Ojca - to konieczna jest tutaj pokora intelek
tu i swiadomosc, ze B6g zawsze pozostaje inny, a nasze slowa ujmujij
tylko jakis aspekt Jego istoty. Uwaga ta wydaje si~ wazna r6wniez
w kontekScie przeprowadzonej powyzej dyskusji na temat roli kobie
cych i m~skich metafor w opisywaniu Boga.
Centralnym tematem drugiej cz~sci omawianej ksiqzki jest Krzyz
Jezusa Chrystusa . Zwracajij tu uwag~ bardzo ciekawe rozwazania
autora dotyczijce sl6w Chrystusa wypowiedzianych na krzyzu: "Boze
m6j, Boze moj, czemus mnie opuscil?" (Mt 27, 46 oraz Mk 15, 43).
Majewski rozpoczyna swojij analiz~ ad przedstawienia kilku r6znych
interpretacji sl6w Chrystusa. Wybitny teolog niemiecki Walter Kasper
zwraca uwag~, i.e ta dramatyczna wypowiedi Chrystusa przytoczo
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na jest jedynie w dwoch najstarszych Ewangeliach, Marka i Mateusza.
Dwaj pozostaJi ewangelisci, ktorzy znaj'! tekst Marka, wkladaj,! w usta
umieraj,!cego Chrystusa inne slowa; u Lukasza znajdujemy: "Ojcze,
w Twoje n~ce powierzam ducha mojego" (23,46), a naoczny swiadek
smierci Chrystusa Jan uzywa krotkiej formuly: "Wykonalo si~!" (19,
30). Tlumacz'!c t~ zmian~, Kasper pisze, ze "pierwsi chrzescijanie od
pocz,!tku nie potrafili sobie poradzic z przerazaj,!cym okrzykiem
Ukrzyzowanego. Slowa te wydaly si~ nazbyt dramatyczne, tragicz
ne ... Lukasz i Jan czuli si~ nimi zgorszeni. To dlatego mieli zlagodzic
szokuj,!C'! wersj~ Marka i Mateusza" (s. 87).
Jeszcze bardziej radykalne i szokuj,!ce wyjasnienie slow Chrystu
sa na krzyzu znajduje Majewski w ksi'!zce protestanckiego teologa
Jiirgena Moltmanna Bog ukrzyzowa ny. Wedlug Moltmanna "Jezus rze
czywiscie jest opuszczony przez Ojca. A to oznacza, ze wraz z odrzu
ceniem Syna, ktory w swoim zyciu stal si~ »obliczem« Boga, ktory utoz
samial si~ z Bogiem, cos dzieje si~ w samym Bogu. Odrzucaj'!c Jezusa ,
Bog jednoczesnie zwraca si~ przeciwko sobie. Wolanie Jezusa odkry
wa przed nami niepoj~t'! prawd~, ze istnieje jakas »wrogosc« mi~dzy
Bogiem a Bogiem" (s. 91-92).
Swiatio na rozwazany temat rzuca refleksja Jana:Pawla U. W ksi,!z
ce Przekroczyc prog Iladziei, jakby nawiqzujqc do raczej akademickich
i abstrakcyjnych rozwazan Moltmanna, Papiez zauwaza, ze slowa czlo
wieka cierpi,!cego nie s,! nigdy obiektywnym, suchym komunikatem
czy informacjC! 0 miejscu obecnosci czy nieobecnosci Boga: "Krzyk ten
natomiast wyraza straszliwy ci~zar doswiadczanego cierpienia, jego
niewyobrazalnC! gl~bi~, ktora wola 0 wybawienie, 0 ra tunek, 0 wyzwo
lenie czlowieka od bolu". Taki charakter ma rowniez krzyk cierpi,!ce
go Czlowieka-Boga.
Majewski celnie zauwaza, ze Jan Pawel II podwaza rowniez egze
gez~ Kaspera. Zdaniem Papieza to nie zgorszenie dwoch ewangeli
stow i c h~c ulagodzenia opisu ostatnich chwil Mistrza doprowadzily
ich do decyzji wprowadzenia zmian. Jest raczej tak, ze dzi~ki swemu
teologicznemu sluchowi Lukasz i Jan dotarli do gl~bi, do dna slow
Chrystusa na krzyzu, i to, co tam uslyszeli, wyrazili na dwa rozne spo
soby. Lukasz w usta Chrystusa wlozyl slowa 0 Jego bezgranicznej mi
losci i zaufaniu do Ojca. Jan, w krotkiej formule "Wykonalo si~!" - for
mule godnej teologa, ktorego ikonograficznym symbolem jest orzel
zamknC!1klamr,! cale d zieje zbawienia. Maj ewski podkresla, ze w my
sli Papieza Krzyz n ie jest m iejscem "wrogosci Boga do Boga", ale miej
scem wzruszaj,!cej roz mowy Ojca z Synem, gdzie "slowo Krzyza"
napotyka "slowo Zmartwychwstania" (s. 100).
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W ostatniej cz~sci ksiqiki Maj ewski rozbudowuje tez~, ie kaide
ludzkie cierpienie uzyskuje wielkq godnosc i sens dzi~ki temu , ze sta
je sj~ drogq do spotkania z Ukrzyzowanym i Zmartwychwstalym .
W t, 'n spos6b cierpienie staje si~ tei drogq zbawienia dla cierpiqcej
osoby i dla wszystkich, za kt6rych jest ofiarowywane. Autor konczy
swojq ksiqzk~, m6wi qc 0 "trzech swiatelkach", czyli trzech etapach,
kt6re wedle Jana Pawla II mogq prowadzic do dostrzeienia i przezy
cia zbawczego wymiaru swego cierpienia . Po pierwsze, nalezy uczci
wie uswiadomic sobie caty realizm swojego cierpienia, bez wyolbrzy
miania go i bez pomniejszania. Po drugie, jesli nie mozemy usunqc
ir6dla cierpienia, nalezy cierpienie zaakceptowac, to znaczy " wie
rzyc, ze Chrystus pragnie i jest w stanie wyprowadzic dobro, zbaw
cze dobro, z kaidej bolesnej i trudnej sytuacji" (s. 168). Po trzecie, na
lezy swoje cierpienie przemienic w ofiar~, w dar "ztoiony z milosci
wypr6bowanej w ogniu cierpienia, milo sci do Boga i do ludzi" Ow.).
Ksiqzka Majewskiego jest ciekawq i waznq pr6bq tworzenia "teo
logii po Oswi~cimiu". W swoich rozwazaniach autor umiej~tnie lqczy
dwa podstawowe wymiary teologii , teoretyczny i praktyczny. Jesli
chodzi 0 wymiar pierwszy, autor stawia sobie i czytelnikowi istotne
pytania - naleiqce zasadniczo do dziedziny teologii fundamentalnej
- dotyczqce wsp6!czesnych zmian j~zyka teologicznego, jakim m6wi
my 0 Bogu. Nawet jesu jego interpretacja tych zmian jest nie do kon
ca poprawna, naco staralem si~ zwr6cic uwa g~ w tej recenzji, bardzo
cenne jest postawienie tego zagadnienia. Jesli chodzi 0 wymiar prak
tyczny teologii, warto zwr6cic uwag~, ze Majewski potrafi pisac 0 teo
logii tak, aby przyblizac jej znaczenie ludzkiemu iyciu i dylematom,
jakie przezywamy na co dzien.
Majewski napisal swojq ksiqzk~ w odpowiedzi na pytania, na kt6
re nie ma prostych odpowiedzi. Brak jednoznacznych odpowiedzi na
jakies pytania ni e oznacza jednak, ie n ie ma se nsu nad nimi si~ zasta
nawiac. Gabriel Marcel dokonal kiedys rozr6ini enia pomi~dzy pro
blemem a tajemnicq. Problem ma jednoznaczne rozwiqzanie; rozwi q
zany problem przestaje istniec. Prawdziwa tajemnica pozostaje za
wsze tajemnicq. Moina si~ do niej zbuiac, naleiy si~ w niq wpatry
wac oraz starac si~ jq jak najlepiej zrozumiec, ale ostatecznie to nie my
panuje my nad ni q, ale ona panuje nad nami . O na nas oga rnia i za
wsze prze kra cza .
JAROSLAW KUPCZAK or, ur. 1964, doktor teologii, rektor Kolegium Filozoficzno -Teo
logicznego 00. Dominikanow, wykladowca teologii moralnej. Ostatnio wydal: W stro
n{? wolnosci. Szkice 0 antropologii Karola Wojlyly (Krakow 1999).
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PRAWDZIWY HUMANIZM
JEST SKUPIONY NA BOeU
]erzy Wocial
Kenneth L. Schmitz, W SERCU LUDZKIEGO DRAMATU
ANTRO PO LOGIA FILOZOFICZNA KAROLA WOJTYLY
PAPIEZAJAN A PAWLA II, tlum. Wojciech Buchner,
wydawnictwa "m" - In5lyt1.lt Tertia Millennia, 55.175

Nie bez wahan podjqtem si~ zrecenzowania tej ksiqzki. 0 warto
sciowej inicjatywie wydawniczej chciatoby si~ bowie m pisac rzeczy
wytqcznie mite i zach~cajqce do lektury. Tym razem wypadnie przed
stawic uwagi krytyczne, i to przede wszystkim wobec wydawc6w.
Dotyczq one w pierwszym rz~ dzie j~zyka. N ie ma m przed sob q
oryginalu, zatem jedynym ir6d le m wiedzy 0 j ~zy ku ksiq zki pozosta
je dla mnie p rze klad. Jest to zr6dto wiarygodne. Dodac powinienem:
"niestety", p oniewaz lekturze ksiqzki towa rzyszy w raze nie, ze tluma cz
idzie za autorem krok w krok, nie odst~pujqC go nawet tam, gdzie
tekst jawnie tego wymaga. Autor zas wyklada swoje mysli w spos6b
nieprzejrzysty, buduj e zdania zawile i n ieznosn ie ci ~z ki e - bywa, ze
sens wywodu jest ledwo uchwytny, a niekiedy catkiem z nika . We frag
mencie dotyczqcym Promieniowal1ia ojcostwa czytamy: "Ad a m dociera
jedna k do gl~bszej prawdy, kt6ra wyplywa z jego niedostatecz nej ch ~ci
uznania wizerunku Boga, kt6ry uobecnia sj ~ w nim p op rzez szczeli
n~" (s. 39). Ana innym miejscu: "Podkreslanie roli osoby oz nacza
uwydatnien ie prawdy, zgodnie z kt6rq stosunki lud z kie mozliwe Sq
tylko w6wczas, gdy rze czywistosc osobowa obecna jest i speln ia si~
w re lacjach" (s. 101). W rozdzia le zas ostatn im czytelnikowi p rzyjdzie
zmierzyc si~ z nast~pujqcq informacjq: "Tradycyjna metafizyka bytu
nie po trzebuje wy rze kac si~ swiatla rz ucanego na duchowosc czlo
wieka przez fenomen ologicznq anali z~ Wojtyty wlasnie dlatego, ze
jest przed nowozytna. I wlasnie z tego powodu, ze przezycie nie po
chlan ia w niej bytu, jej poj ~ci e duch owosci ontologicz nej d aje si~ po
godzic ze wsp6lczesnym p oj~ci e m p rzezycia d uchowosci w uj~ciu
realistycznym" (s. 160). Na innym miejscu zw raca uwa g ~ zdanie, kt6
re przy rozumieniu doslownym daje pow6d do iatwego szyderstwa:
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"Tak wi~c Adam staje si~ ojcem poprzez dziecko" (5. 38). Kontekst po
zwala domyslic si~, ze chodzi 0 ojcostwo jako relacj~ odpowiedzialnej
milosci do drugiego czlowieka. C02 z tego, skoro zdanie pozostaje
komiczne, a przez to i sam wywod utyka.
Wczesniej wspomnialem 0 przekladzie - teraz wprost 0 nim dwa
slowa. Wolno przypuszczac - chocby na podstawie fragmen tow przy
toczonych - ze przeklad wymagal nie lada pracy, ito pracy co naj
mniej podwojnej: literackiej i interpretacyjnej. Nie wiem, z jakimi kon
kretnymi trudnosciami zmagal si~ tlumacz, wierz~, ze niejednq prze
zwyci~zyl, niemniej w wielu miejscach przeklad jest razqco niestaran
ny. "Takie przedstawienie teatralne nie jest wszakie statyczne, lecz
porusza si~ w rytm dynamiki mySlenia i dynamiki odgrywanego pro
blemu, ktore »chwyta zywe ludzkie slowo i czyni jq zalqzkiem dziala
nia«" (s. 14). Do czego odnosi si~ slowo "ktore"? Do czego odnosi si~
slowo "jq"? Schmitz przytacza tu z eseju Wojtyly fragment zdania,
ktore w pelnej postaci brzmi: "Wlasnie ten ruch mysli, dynamik~ my
sli chwyta zywe ludzkie slowo i czyni jq zalqzkiem dzialania" (Poezje
i dramaty, Krakow1998, 5.444). W tym pelnym i oryginalnym brzmie
niu zdanie jest jasne. Wypowiedz Schmitza natomiast jest zasadniczo
niejasna, poniewaz obecny w niej cytat z Wojtyly nie zostal z niq gra
matycznie zharmonizowany. Kolejny przyklad: "To ustawiczne oddzia
Iywanie na wzajemne wn~trza i zewn~trznosci konstytuuje mojq wie
dz~ 0 sobie samym jako podmiocie i przedmiocie" (s. 89). Bez wzgl~
du na to, jakq mysl mialoby to zadanie wyrazac, powinien byl tlu
macz do niej dotrzec i poszukac dla niej innej formy. Jeszcze jeden
przyklad, ktory tym razem dedykuj~ w szcze golny sposob redaktoro
wi tomiku: "Jakkolwiek mozna si~ nie zgad zac z pewnymi sformulo
waniami Teilharda de Chardin (...) byl on na pewno op~tany i poru
szany przez t~ wielkq i ntuicj~" (s. 156, przypis)
Wyobraza m sobie - pow to rz~ - ze ksiqzka Schmitza zarowno dla
tlumacza, jak i dla redaktora stanowila obszar ZadaJ1 wyjqtkowo trud
nych . Nie p owinni byli jednak pozostawiac zd an, ktorych sensu - z po
wod u ich bezladu - trzeba si ~ mozolnie do myslac. Tym bardziej nie
powinni byli pozostawiac wyrazeJ'l cal kiem sensu pozbawionych. Je
sli chodzi 0 t~ ostatniq k ategori~ , p o p rze sta n ~ n a dwoch przykladach .
W rozdziale czw artym, na stronicy 112, czy tamy: "Wydaj e mi si~ , ze
w opinii Jana Pawla II wspolczesn a te ndencja do zaciemniania i pusz
czania w nie pa mi~c warun kowego charakteru owego »nadzo rowa
nia swiata« jest bezposrednim rez ultatem n aszej teore tycz nej sklon
nosci do tra ktowania lu d zkiej swiad omosci jako absolutu oograni
czonym charakte rze na dzoru nad p rzy rod q, 0 ktorej skl onni jes tesmy
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zapominac...". I drugi fragment, z tego samego rozdzialu: "Proponu
jqC Chrystusa upowazniony jest czerpac z Niego, a z tej ludzkiej na
tury, kt6rq B6g obdarzyl czlowieka, zasady rozpoznawania wartosci
i antywartosci w konkretnym porzqdku, tak.Ze zasady tradycyjnego
prawa naturalnego" (s. 131).
Napisawszy powyzsze, chcialbym zarazem wyraznie zaznaczyc,
ze ksiqzk~ Kennetha Schmitza uwazam za wartosciowq, a jej wartosc
gl6wnq widz~ w jej zamysle i kompozycji.
Zamysl zasugerowany jest w podtytule: Antropologia jilozoJiczna
Karola Wojtyly - Papieza lana Pawla II. Autor chce ujqC w jednej panora
mie oba okresy tw6rczosci: przedpapieski i pontyfikalny. Schmitz si~
ga do poczqtk6w pisarstwa Karola Wojtyly: pisze a jego zaciekawie
niu histori q literatury ojczystej, 0 wsp6ltworzeniu w latach okupacji
Teatru Rapsodycznego - teatru "zywego slowa", kt6re nie karmi si~
fantazjq, lecz chce pozostawac w stalej wi~zi z rzeczywistosciq. 0 dra
matach Wojtyly pisze Schmitz, ze wlasciwe im napi~cie nie polega na
konfrontacji uczuc, lecz na rozwini~ciu znaczen. A peine znaczenie
tych sl6w, kt6re - jak "milosC", "ojcostwo", "cierpienie" - odnoszq si~
do pods tawowej rzeczywistosci czlowieka, wymaga czegos wi~cej niz
wiedza - wymaga czynu.
Tw6rczosc dramatyczna prowadzi zatem do pytania a istot~ i struk
tur~ dzialania. Karol Wojtyla podejmuje to pytanie w refleksji filozo
ficznej: najpierw w Wykladach lubelskich, a p6zniej w Osobie i cZYlIie.
Kenneth Schmitz uw az nie anaJizuje ten kolejny etap tw6rczosci,
a wartosc porzqdkujqcq tej analizy uwazam za godnq podkreslenia.
Schmitz p rzedstawia mianowicie nie tyle poglqdy Wojtyly, ile jego
pytania. A scislej, odtwarza logicznq kolejnosc tych pytan, i wedle tej
kolejnosci przedstawia stanowisko autora Wyklad6w. Dlaczego powin
nismy post~powa c moralnie? Tego nie wiemy, aile nie odpowiedzie
Iismy na pytanie : kim jest czlowiek? O dpowiedz zas zawiera si~ w do
swiadcze niu: w doswiadcze niu wlasnego sprawstwa czyn6w etycz
nych . Fakt moralny jest wi~c urzeczywistnieniem wolnosci osoby, kt6ra
p odejmuje d zialan ie ze wzglEi'du na dobro. W kazdym wi~c przypad
ku fakt moralny zaklada istn ie n ie: istn ie nie dobra - przedmiotu woli,
oraz istnienie osoby - podmiotu woli. Dla tego opis czynu moraln ego
wymaga metafizyki. Jednoczesnie sprawczosc etyczna jest dana nie
inaczej, jak w doswi ad cze niu. Dlatego metafizyka nie wystarczy. Po
trzebna jest fenomenologia.
Tu - zw raca uwag~ Schmitz - dzielem podstawowym jest Osoba
i CZYIl. Refleksj~ nad tym dzielem uwazam za jeden z najcie kawszych
i najbardziej wazkich fragment6w recenzowanej pracy. O to, zauwa
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za Schmitz, w odroznieniu od stanowiska dominujqcego w fenome
nologii Karol Wojtyla nie utozsamia swiadomosci z intencjonalnosciq.
Swiadomosc jest bogatsza niz intencjonalnosc, jest bowiem doswiad
czeniem, w ktorym odczuwamy wlasnq sprawczosc. Swiadomosc nie
poprzestaje zatem na istotowym oglqdzie tego, co jest jej intencjonal
nie dane, lecz dotyka samego istnienia - istnienia nas samych jako
podmiotow woli i zara zem podmiot6w doswiadczajqcych wlasnej
wolnosci. Swiadomosc ujmuje naszq wla snq osobowq rzeczywistosc.
Poniewaz swiadomosc jest czyms wi~cej niz intencjonalnosc, przeto
nie daje si~ ona zamknqe w swiecie przedmiotow. Dlatego my sami
mozemy dzi~ki niej doswiadczac wlasnego wolnego sprawstwa, uj
mujemy bowiem i przezywamy wlasne dzialanie jako suwerenne
wobec pobudek zmyslowych, a skierowane jedynie ku powinnosci.
Mozna wobec tego powiedziec - Wojtyla przyjmuje tu konkluzj~ Ka nta
- ze tym pelniejsza jest nasza wolnose, im bardzi ej etyczne Sq na sze
czyny. Ale Schmitz zwraca uwag~ na jeszcze jednq waznq rzecz. Otoz
uZnanie, ze swiadomosc jest bogatsza niz intencjonalnosc, pozwolilo
Karolowi Wojtyle zrozumiec wolnosc nie tyl ko jako zwrot woli ku
powinnosci, lecz takie, i jednoczesnie, jako zasadniczq gotowosc przy
j~cia Bozej lash Pozwolito, innymi slowy, znaleic stosowne kategorie
opisu takiego dziatania , przez ktore czlowiek najpelniej aktualizuje
swojq rzeczywistosc osobowq.
Rzeczywistosc cztowieka nie daje si~ zatem oddzielic od rzeczy
wistosci Bozej. Ta teza, ku kt6rej - wedJe wywodu Schmitza - kieruj e
filozofia Karola Wojtyly, zostala nast~pnie wypowiedziana dobitnie
i rozwini ~ ta przez Jana Pawta II. Kenneth Schmitz widzi w niej jeden
z motywow podstawowych obecnego pontyfi katu. Autor analizuj e
"Katechezy srodowe", ktorych temate m bezposrednim jest rela cja
matzenstw3, a w istocie - zamysl Boga wzgl~ d e m czlowie ka, oraz e n
cykliki, zwlaszcza te, ktore podejmujq tez~ soborowej kons tytucji Gau
dium et spes: "Chrystus, nowy Adam (...) objawia w pelni czlowieka
samemu czlowiekowi". "Katechezy srodowe" odslaniaj,! w ymi ar teo
IOgiczny czlowieka - akcentuj,!, ze jest on obraze m Boga. W centrum
katechezy encyklik jest Chrystus - jako obraz i peln ia czlowieczen
stwa. Dlatego - pisze Schmitz w nawiqza niu do encykliki Dives in mi
sericordia - "prawdziwy humanizm nie moze nie bye teocentryczny "
(5. 134).
Ksiqzka Kennetha Schmitza jest kompozycjq calosciowq. Nie w tym
znaczeniu, rzecz jasna, by wydobywala z mysli Karola Wojtyly-Jana
Pawla II kompletny obraz czlowieka. Ksiqzka jest calosciq w sensie waz
niej szym. Poszczegolne etapy pra cy Karola Wojtyly zostaly przedsta
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wione w porzijdku czasu, a zarazem w kolejnosci pytan, jakie przed
tw6rcq si\, wylanialy. Kazdy zatem (poza przedostatnim) rozdzial ksiijzki
konczy si\, pytaniem, kt6re otwiera problematyk\' rozdzialu kolejnego.
Zamysl sw6j Schmitz tak oto okresla w rozdziale pierwszym: "Ele
menty formujijce jego [tj. Papieza - J. Wj wyksztalcenie i dzialalnose
mozna sledzie juz od chwili, gdy pojawily si\, w przeczuciach dosye
osobliwego mlodzienca z Wadowic. Zamierzam w tych wykladach
naszkicowae kilka takich element6w oraz chara kter tej formacji" (s. 11).
Gdyby autor wypelnil to i tylko to, co zadeklarowal, ksiijzka juz w6w
czas zaslugiwalaby na lektur\'. Ale zrobil przeciez znacznie wi\,cej:
przedstawil dzielo eseisty, pisarza, filozofa i papieza jako jeden, coraz
bardziej otwarty, szlak mysli i wyobrazni.
Lektura ksiijzki Kennetha Schmitza wymaga duzej determinacji,
cierpliwosci, a nade wszystko - dobrej woli. Bye moze nie kazdy, kto
przejdzie przez wszystkie uciijzliwosci tej lektury, uzna, ze jego trud
si\, oplacil. Sijdz\, jednak, ze kazdy, kto powaznie interesuje si\, dzie
lem obecnego pontyfikatu, powinien t\' ksiijzk\, przeczytae.
JERZY WOCIAL, ur. 1946, dr filozofii, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu War
szawskiego, redaktor "Przegi'ldu Powszechnego", czlonek kolegium redakcyjnego "Wir;
zi".

JAKI PRYMAT, JAKI KOSCIOL?
Ireneusz Cieslik
Olivier Clement, RZYM INACZEJ. PRAWOSLAWNY WOBEC
PAPIESTWA, przel. Maria Zurowska,
'Iv'ydawnictwo Ksir;zy Marianow, Warszawa 1999

Charakterystyczny "prawoslawny" krzyz umieszczony na kopule
rzymskiej Bazyliki sw. Piotra - taki oto rysunek zaskakuje nas na okladce
ksiijzki Oliviera Ch§menta Rzym inflCZ£j. Kiedy zajrzymy na IV stron\, oklad
ki, t\' samij kopul\, wienczy krzyz "normalny", "katolicki". Trzeba jeszcze
rozlozye ksiijzk\, (grzbietem ku g6rze!), zeby zobaczye, ii: Bazylika na
pierwszej i ostatniej stronie jest rysowana z nieco odmiennej perspekty
wy, a postacie znajdujijce si\, przed §wiijtyniij "prawoslawnij" i "katolic
kij" kierujij si\, ku sobie, zdajij si\, spotykae, rozmawiae - tak wlasnie gl6w
nij ide\, tej ksiijzki przedstawil rysownik Radoslaw Parol.
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Bazylika sw. Piotra wspomniana jest rowniez w tekScie i - nie ma
co ukrywae - spojrzenie na ni~ rozni si~ od tego, do jakiego jestesmy
przyzwyczajeni. "Nie lubi~ Bazyliki Swi~tego Piotra w Rzymie, jej
przytlaczaj~cego, pustego wn~trza, jej prawie naiwnej pychy - pisze
Clement. - Natomiast podziemia bazyliki, odkryte przez archeologow,
maj~ w sobie znacz~cq pokor~. ( ... ) W rzeczywistosci prawdziwa Ba
zylika Swi~tego Piotra znajduje si~ w krypcie, totez mozna zrozumiee,
ze chrzeScijanie pierwszych wiekow czcili Kosci61 Rzymu jako Kosciol
m~czennikow Piotra i Pawla, nast~pnie biskup6w m~czennikow, i ze
jego prawdziw~ rol~ - co okazuje si~ aktualne takie i dzis, jak prze
czuwal Atenagoras I - moze bye tylko martyria, w podw6jnym i jedy
nym znaczeniu swiadectwa i m~czenstwa".
Te slowa maj~ cos z symbolu i mowi~ wi~cej niz tylko 0 samej Bazy
lice. W ustach czolowego wspo!czesnego teologa prawoslawnego zna
cz~ one takie, iz podobnie jak wielka bazylika, zbudowana na pierwot
nym miejscu swiadectwa, przytloczyla i zaslonila je swym ogromem,
tak narosla w ci~gu wiekow teologia prymatu przyslonila rozumienie
poslugiwania Piotrowego przez chrzescijan pierwszych wiekow. "Niech
si~ zapadnie zakrwawiony papiez z triumfalnej i smiesznej dekoracji
teatralnej Berniniego, a ukaze si~ na nowo swi~ty Piotr z krypty bazyli
ki" - pisze Olivier Clement i slowa te brzmi~ niemalze jak program tej
ksi~zki, ktora jest, niew~tpliwie, prob~ dotarcia do Piotra.
Dzielo Clementa nalezy odczytywae w kontekscie zawartego
w Ut unum sillt, a skierowanego do "koscielnych zwierzchnikow i ich
teologow" apelu Jana Pawla II 0 podj~cie "braterskiego i cierpliwe
go dialogu" na temat prymatu - dialogu probujqcego odnaleie "wol~
Chrystusa wobec Jego Kosciola" (nr 96). Autor ksi~zki ukazuje, jak t~
wol~ odczytuje teolog Kosciola prawoslawnego; jego praca przyno
si syntetyczny przegl~d historii rozumienia prymatu w Kosciele Za
chodnim, a takie tego, jak prymat postrzegano na chrzescijanskim
Wschodzie.
Si~gaj~c do :hodel nowotestamentalnych, Clement zauwaza miej
sce Piotra ja ko pierwszego posrod Dwunastu. Jednakie - jego zdaniem
- "protos znaczy »pierwszy« w kolejnosci, nie zas arche, zasada, gdyz. nie
moze bye innej zasady poza Chrystusem. ( ... ) Nawet jezelj [Piotr) zo
stal powolany do tego, by »utwierdzae« swych braci, to nie on ustana
wia i usprawiedliwia ich apostolat: ich apostolat pochodzi bezposred
nio od Chrystusa, czego dowodem stanie si~ powolanie Pawla". "Protos
nie pochlania innych" - zastrzega Clemen t niejako "z gory", gdyz opi
sywany przezen rozwoj doktryny i pra ktyki prymatu z powodzeniem
moglby sluzye jako ilustracja do tezy przeciwnej.
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To "poch!anianie" widoczne jest chocby w samym j~zyku , z cza
sem bowiem niekt6re sformu!owania stosowane s,! w spos6b eksklu
zywny do biskupa Rzymu, choc pierwotnie nie odnoszono ich ty!ko
do niego. Wiadomo wszak, iz terminy "papiez" czy "stolica apostol
ska" pocz'!tkowo nie oznacza!y bynajmniej jedynie biskupstwa rzym
skiego. A Clement pisze na przyk!ad, ze wed!ug sw. Cypriana "kazdy
biskup z tytu!u swej misji apostolskiej jest » nast~pc,! « Piotra" . "Ko
sci6! zbudowany jest na Chrystusie jako Prawdzie : istnieje on wi~c
w takiej mierze, w jakiej ludzie wyznaj,! t~ Prawd~ , to znaczy wyzna
jq wiar~ Piotrow'!; w tym znaczeniu kazdy wierny i wszyscy wierni
we wsp6lnocie s,! nast~pcami Piotra". 0 takiej swiadomosci Kosciola
pierwszych wiek6w zdaj'! si~ r6wniez swiadczyc slowa Orygenesa 
"Jezeli my takZe m6wimy: Ty jestes Chrystus, Syn Boga zywego, to
my takZe stajemy si~ Piotrem".
Znamienne S,! tel. cytowane w ksi'!zce slowa sw. Augustyna 
"Chrystus bowiem nie powiedzial do niego: »Ty jestes skat,! (petra) «,
lecz »ty jestes Piotr (Petrus)«. Ot6z skal,! (petra) by! Chrystus, kt6rego
Szymon wyznal, tak jak wyznaje Go ca!y Kosci61". Nie dziwi juz wi~c
stwierdzenie tegoz Ojca Kosciola, ze "to Kosci61 otrzymal klucze kr6
lestwa niebieskiego".
Od IV wieku - zauwaza Clement - widoczne jest d,!zenie bisku
p6w rzymskich do wyrazania swej roli przez konkretne wladze kano
niczne. Za pontyfikatu Leona Wielkiego (440-461) zostaje wypraco
wana doktryna prymatu, w kt6rej "dziedzictwo Piotrowe rozumiane
jest zgodnie ze schematami prawa rzymskiego". W ten spos6b, zda
niem prawoslawnego teologa, dokonuje si~ przejscie od Rzymu, poj
mowanego jako autorytet duchowy, do Rzymu domagajqcego si~ wla
dzy nad wszystkimi Kosciolami lokalnymi. Podczas soboru w Chalce
donie "mozna wyraznie obserwowac, jak narasta napi~cie - i scie ra
nie si~ - mi~dzy zasad,! monarchiczn'! a zasad,! synoda ln,! w zarz'!
dzaniu Kosciolem. Wsch6d kladzie nacisk na synodalnosc, nie odrzu
caj'!c przy tym prymatu papieza, lecz r6wnoczesnie glosz'!c koncep
cj~ odmienn,! nil. Leon Wielki. Rzym zdecydowanie stwierdza sw6j
prymat, lecz nie moze narzucic swych roszczen w odniesieniu do sa
modzielnego okreslania prawdy, ustanowienia siebie jako bezwzgl~d
nego kryterium jednosci. Swiadomosc biskup6w co do kolegialnego
autorytetu jest zbyt si lna ... "
Wedlug Oliviera Clement w historycznym rozwoju doktryny pry
matu, " W ramach logiki pewnej koncepcji prawnej", daje si~ zauwazyc
"skazenie prymatu rzymskiego problematykq wladzy" (por. 5.49). Au
tor uwaza Dictatus papae Grzegorza VII (XI w.) za "pocz'!tek rozwoju
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do monarchii scentralizowanej i absolutnej. W Kosciele
papiez staje si~ jedynym prawodawcq. 5tawia si~ ponad soborem, kto
rego dekrety s~ mu przypisywane. Nast~puje przejscie od primatus do
papatus" . Rozwoj ten doprowadza w konsekwencji do tego, ze po 50
borze Trydenckim "Kosciol przyjmuje oblicze panstwa powszechnego
z papiezem na czele, papiezem, ktory mianuje biskupow, zawiera umo
wy z wladcami, posluguje si~ juz. nie legatami, lecz statymi nuncjusza
mi, biegtymi dyplomatami w sluz.bie scentralizowanej administracji".
Jednak najdalej id~cq interpretacj~ doktryny prymatu w Kosciele
Zachodnim s~ definicje 50boru Watykanskiego I (1870 r.) 0 nieomyl
nosci ex sese et non ex consel1SU ecclesiae papieskich orzeczen ogloszo
nych ex cathedra oraz stwierdzenie "bezposredniej" i "prawdziwie bi
skupiej" jurysdykcji papieza nad calym Kosciolem . Clement zadaje
pytanie, czy "prawdziwa swiadomosc eklezjalna lacinskiego Kosciola
(i jego greckokatolickich kontynuacji) nie wyrazila si~ w przenikliwych
tekstach niesluchanej mniejszosci soboru" i przytacza na przyklad slo
wa bpa Bravarda z Coutances, "by biskupow nie traktowalo si~ jak
wikariuszy rzymskiego namiestnika, ktorych on moze usun~c zgod
nie ze swoj~ wol~ ...", czy greckokatolickiego patriarchy Antiochii Grze
gorza II J6zefa, ze Kosciol "nie jest monarchi~ absolutn~". Clement
dodaje, iz wykazanie przez tegoz patriarch~, iz przygotowane defini
cje nie s~ zgodne z Tradycj~, sprowokowalo slynn~ replik~ Piusa IX:
"Tradycja to ja!" . A po zakonczeniu soboru, kiedy patriarcha "pochylil
si~, by ucalowac trzewik papieza, Pius IX brutalnie opart mu stop~ na
karku wolaj~c: ,)fwarda glowa! Twarda glowa!«".
Jak zauwaza Clement, dogmat 50boru Watykanskiego I jest "nie
do przyj~cia dla prawoslawnych". Jedynie Kosciol jako calosc jest nie
omylny - stwierdza encyklika patriarchow wschodnich z 1848 oraz
patriarchalna i synodalna encyklika konstantynopolitanska z 1895,
a pierwsza z nich nazywa "papizm" herezjq. Clement przywotuje
w swej ksi~zce rowniez wspolczesne wypowiedzi patriarch6w Kon
stantynopola w tej kwestii, w tym takZe stowa patriarchy Bartlomieja
I dla "Tygodnika Powszechnego" (nr 26/ 1996) potwierdzaj~ce, ze "po
sluga papieska stala si~ najwi~ksz~ i najbardziej gorsz~c~ przeszkodq
w dialogu mi~dzy prawoslawnymi a katolikami". W wypowiedzi tej
Patriarcha mowi 0 "teologicznie bl~dnych roszczeniach do prymatu
swiatowego w sensie jurysdykcji lub, co gorsza, do osobistej nieomyl
nosci poza calym Kosciolem czy tez niezaleznie od niego", co jest oczy
wistym nawi~zaniem do rozstrzygni~c Vatical1um I.
Zasadnicz~ kwesti~ budz~c~ zastrzezenia prawoslawnych wobec
ka tolickiej doktryny prymatu jest kryj~ca si~ za ni~ koncepcja Kosciola.
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Warto tu przypomniee napisane przed 30 laty slowa wybitnego prawo
slawnego teologa Nikosa Nissiotisa, ze tym, co dzieli prawoslawnych
od katolik6w, jest "przede wszystkim postawa Rzymu, kt6ra admini
stracji monarchicznej daje pierwszenstwo nad Ludem Bozym i w ten
spos6b wznosi geograficzny i eklezjologiczny osrodek ponad Kosciola
mi lokalnymi, przydaj'lc episkopatowi lokalnemu superbiskupa". Na
zywa on t~ postaw~ "dewiacj'l" i dodaje: "Lepsza organizacja, skutecz
nose dzialania, administracyjne zalety Rzymu nie potrafi'l przekonae
prawoslawnych 0 teoretycznej i praktycznej slusznosci systemu rzym
skiego. Jest to dla nich sprawa wiary i wiernosci i chc'l uratowae sw6j
Kosci61 od tej supremacji w swiecie i od tej jednosci w formie piramidy,
gdzie wszystko zalezy od indywidualnego wierzcholka" .
Przywolalem te slowa, bowiem uwypuklaj'l one, w jakiej kwestii
katolicka doktryna prymatu narusza, zdaniem prawoslawnych, arty
kul wiary odnosz,!cy si~ do Kosciola. W ich kontekScie latwiej tez zro
zumiee, dlaczego pierwszy rozdzial swej pracy Olivier Clement poswi~
cil miniwykladowi eklezjologii pierwszych wiek6w chrzescijanstwa.
Warto zwr6cic na ten rozdzial uwag~, gdyz prezentowana tu wizja Ko
sciola odbiega nieco od katolickich nawyk6w myslenia 0 nim (choc ekle
zjologia Valicanum IJ niejeden z tych nawyk6w nadwer~iyla). Nie jest
przypadkiem, ie jui w pierwszym zdaniu Rzymu ilUlczej pojawiaj'l si~
nazwiska Mikolaja Nanasjewa i Jana Ziziulasa, co od razu sytuuje nas
w kr~gu eklezjologii eucharystycznej. Pelnia i jednosc Kosciola Boiego
jest nierozdzielnie zwi'lzana z poj~ciem Kosciola lokalnego sprawuj'l
cego Eucharysti~ - wykazal Nanasjew, przeciwstawiaj'lc si~ zarazem
eklezjologii nazywanej przez siebie uniwersalistyczn'l. Podobne widze
nie Kosciola lokalnego prezentuje r6wniei Clement, zauwaiaj'lc, ie
"Kosci61 w konkretnym miejscu ( .. .) nie jest wyl'lcznie »cz~sci'l « , pro
wincj'l Kosciola powszechnego" . Dodaje on: "Wszystkie te Koscioly »10
kalne«, rozrzucone w czasie i przestrzeni, odnajduj'l swoj'l toisamosc
w jednym Ciele Chrystusa, kt6rego swiadectwem jest kaidy z nich. Ich
komunia jest prawdziw'l wsp6tistotnosci'l eucharystyczn'l". Kaidy za
tem Kosci61 celebruj'lcy Eucharysti~ objawia pelni~ Ciala Chrystusa,
a jednosc pomi~dzy Kosciolami lokalnymi wyraia si~ poprzez tozsa
mosc uobecnianego misterium . Oznacza to takie, ze nie mozna bye
swiadectwem tej pelni przeciw innym Kosciolom czy w izolacji od nich.
W swietle tej eklezjologii - okreslanej przez C1ementa "eklezjologi'l
komunii" - "kaidy Kosci61 jest odpowiedzialny za inne. Kazdy Kosci61
»przyjmuje« swiadectwo innych i zdaje si~ na ich »przyj~cie«, przez co
rodzi si~ nieustaj'lca wzajemnosc, kt6ra potwierdza, ze S'l one, kazdy
i wszystkie razem, Kosciolem".
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Aby pom6c wsp6lnotom lokalnym w przerastaj'lcych je konflik
tach oraz zapobiec ich izolacji czy spieraniu si~ mi~dzy sob 'l , bardzo
wczesnie "Koscioly bardziej znane ( ... ) pozyskiwaly bardziej szano
wan'l zdolnose »przyjmowania«, a wi~c »okazywania troski«. Tym
sposobem stopniowo uksztaltowala si~ cala hierarchia osrodk6w zgo
dy, prymat6w w liczbie mnogiej". W tym kontekScie nalezy r6wniez
widziee prymat rzymski. Jak zauwaza prawoslawny teolog, w pierw
szych wiekach "pierwszenstwo-prymat Rzymu wcale nie jest zwi'lza
ny z osob 'l jego biskupa, lecz z prestizem Kosciola lokalnego w rozle
glej wsp6Jnocie KoscioI6w". W6wczas tei "Rzym nie rosci sobie pra
wa do jurysdykcji nad innymi Kosciolami, lecz cieszy si~ szczeg61
nym »autorytetem« (»autorytetem «, a nie »wladz 'l «) fundamentalne
go » przyj~cia« i okazuje wielk 'l trosk~ natchnion'l milosci'l"l.
Zdaniem Oliviera Clementa "Piotrowy" charyzmat Rzymu "pole
ga wi~c na czuwaniu nad jednosci 'l Kosciol6w lokalnych, na uniemoi
liwianiu im izolowania si~, na interweniowaniu na prosb~ jednego
z nich, na sluieniu jako punkt odniesienia ...". To do takiej wizji pry
matu odnosz'l si~ slowa prawoslawnego teologa, ii dla sprawowania
tej poslugi "biskup Rzymu wcale nie musi mianowac biskup6w na
calym swiecie, nie musi miec stolicy na terenie suwerennego panstwa
i nie musi bye glow'l panstwa posr6d innych mocarstw, »kt6re kaz'l
nazywac si~ dobroczyncami«, ani utrzymywac przedstawicielstwa
dyplomatycznego ...". Nie S'l to jedyne slowa krytyki pod adresem
papiestwa, takZe wsp6lczesnego. Francuski teolog negatywnie oce
nia narzucanie przez Rzym biskup6w, ograniczanie roli konferencji
episkopatu, sprowadzenie ustanowionego przy papieiu synodu je
dynie do roli doradcy prymatu czy tei odsuwanie bez komentarza
tych postulat6w Kosciol6w lokalnych, kt6re nie zgadzaj'l si~ ze stano
wiskiem rzymskim (postulat6w dotycz'lcych np. wyswi~cania iona
tych m~iczyzn). W swej krytyce Clement nie jest jednostronny. Tak
jak po stronie katolickiej krytycznie ocenia wszystko, co wi'lie si~ z ten
dencj'l do interpretowania prymatu w kierunku absolutnej wladzy
nad Kosciolem, tak prawoslawiu wyrzuca przesuni~cie si~ od negacji
"papizmu" do prawie calkowitej negacji prymatu jako "obecnosci"
Piotra w Kosciele ("Piotr pozostal bez swoich braci, apostol6w, a oni
pozos tali bez Piotra" - s. 63).
Jednak Clement nie ogranicza si~ tylko do krytyki. I jesli nawet
w ksi'lzce pojawiaj'l si~ surowe oceny, to przyswieca im intencja od
1 Odbiegam w tym miej scu od polskiego tlumaczenia, gdyz sto\>va : "szczeg6lnym
»autorytetem « (»autorytetem «, a nie »wtadz'l "), podstawowym «przyjl;ciem ,> , i wyka
zuje duz'l troskliwosc charytatywn'l" (s. 21) gubiq mysl oryginatu.

120

ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE

dzielenia ziarna od plew. Jego dzielo pragnie bye swiadomie ekume
niczne, a u jego :hodellezy przeswiadczenie, ze pomi~dzy prawosla
wiem a katolicyzmem mozliwe jest porozumienie rowniez w kwestii
tej najbardziej dziel'lcej przeszkody, jak'l jest prymat papieski. To dla
tego dwa rozdzialy ksi'lzki nosz'l tytul: Mimo wszystko miee nadziej~
oraz podtytuly: Ze strony Rzymu i Ze strony Prawoslawia. Zauwaza
w nich, z jednej strony, mnoz'lce si~ w drugiej polowie XX wieku znaki
"nawrocenia" Piotra zarowno w gestach (rezygnacja z tiary przez ostat
nich papiezy czy rzucenie si~ Pawla VI do stop metropolity Melitona,
delegata patriarchy Atenagorasa - symboliczne przeciwienstwo gestu
Piusa IX), jak - przede wszystkim - w przeformulowaniu eklezjologii
przez Sobor Watykanski II i uwypukleniu sakramentalnej natury Ko
sciota, a tym samym poslugi biskupiej (nie ma wszak sakramentu pa
piestwa). Z drugiej zas strony - przeciwstawianie si~ "histerii antyka
tolickiej" przez patriarchow Konstantynopola.
Olivier Clement dal swojej ksi'lzce podtytul: Prawoslawny wobec
papiestwa, niejako zastrzegaj'lc w ten sposob, ze przedstawia tu swoj
osobisty punkt widzenia i nie rosci sobie prawa do reprezentowania
stanowiska swojego Kosciola. Niew'ltpliwie niejeden prawoslawny
widzi t~ kwesti~ inaczej. Jednak praca Clementa uchodzie moze za
w duzym stopniu miarodajn'l' jesli chodzi 0 punkt widzenia teologii
prawoslawnej na spraw~ prymatu. Autor I'lczy w niej wiernose tra
dycji wlasnego Kosciola z ekumeniczn'l otwartosci 'l . Wydawnictwu
Ksi~zy Marianow nalezy si~ wdzi~cznose za uprzyst~pnienie tego
dziela polskiemu czytelnikowi. Sam fakt, ze w katolickim wydawnic
twie ukazuje si~ dzielo prawoslawnego teologa, stawiaj'lcego niewy
godne pytania wobec katolickiej nauki i praktyki, swiadczy, iz posta
wa ekumenicznej otwartosci zakorzenia si~ na dobre w zyciu naszych
Kosciolow. Publikowanie takich wlasnie ksi'lzek sprawia, ze owe po
stacie z okladki polskiego wydania dziela Clementa, znajduj'lce si~
przed "prawosiawn'l" i "katolick 'l " Bazylik 'l mog'l zmierzae coraz bar
dziej ku sobie, mog'l spotykae si~ w postawie - nielatwego przeciez
ale jedna k dialogu. Wreszcie uczymy si~ z uwag'l siebie sluchae, a od
waga szukania prawdy przezwyci~za ch~e obrony wlasnego punktu
widzenia. Szkoda tylko, ze na przeszkodzie pelniejszemu zrozumie
niu odmiennego punktu widzenia przez polskiego katolika stoi cza
sami niejasne, a miejscami nawet bl~dne tlumaczenie.
IRENEUSZ CIESLIK, ur. 1961, absolwent teologii na KUL-u. W Iatach 1995-1998 byl
redaktorem "Tygodnika Powszechnego"; ponadto publikowal m.in. w "Niedzieli", "Ga
zecie vVyborczej" i "Wi~zi". Wsp61autor ksi'lzki Dzieci Soboru zadajq pytania (Warszawa
1996), redaktor tomu Dlaczego cllOdzf, dlaczego /lie chodzf do kosciola 7 (Warszawa 1999).

121

ZDARZENIA - KSlf»ZKI - LUDZIE

o WIELKODUSZNEJ MItOSCI
I BEZDUSZNYM LEGALIZMIE
Ks. Daniel Olszewski
Ks. Jan Kracik, SWI~TY KOSCIOL GRZESZNYCH LUDZI,
SpoJeczny Instytut Wydawniczy Znak, Krak6w 1998, ss. 362

"Kosci61, choc jest swi~ty (...), zawsze przyznaje si~ przed Bogiem
i przed ludzmi do grzesznych swoich dzieci" - napisal Jan Pawel II
w Iiscie apostolskim Tertia millennia adveniente. Slowa te wyraznie za
inspirowaly ks. Jana Kracika, autora ksi'liki Swi~ty Kasci61 grzesznych
ludzi. Slusznie zauwaia on, ie dzieje chrzescijanstwa to nie tylko hi
storia wielkich swi~tych i wielkich grzesznik6w, nawr6cen i odst~pstw;
to r6wniei historia jednosci i rozlam6w, wielkodusznej milosci i bez
dusznego legalizmu, opatrywania i zadawania ran, iarliwej religijno
sci i fanatyzmu . W ksi'lice Kracika dominuje, oczywiscie, problema
tyka historyczna. Jednakie analiza przeszlosci sluiy Autorowi do gl~b
szego zrozumienia i oceny Kosciola wsp6lczesnego.
Swi~ty Kasci61grzesznych ludzi, pomimo bogactwa ir6dlowych in
formacji, historycznych fakt6w i problem6w, to wcale nie jest studium,
opatrzone ci~iarem naukowego warsztatu; raczej zbi6r esej6w, pisa
nych j~zykiem dosadnym, a zarazem pelnym finezji.
Autor starat si~ przedstawic tu ocen~ dw6ch tysi~cy lat dziej6w
Kosciola, ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem czas6w najnowszych
i wsp6lczesnych. Stan'll przed zadaniem trudnym, wiadomo bowiem,
ie z uplywem stuleci zmienialy s i~ kryteria ocen dotycz'lcych tych
samych proces6w historycznych . Inaczej oceniaj'l poszczeg6lne okresy
dziej6w Kosciola reprezentanci r6inych szk6l historycznych, kraj6w
i kr~g6w cywilizacyjnych. Wiele problem6w oczekuje na komplekso
we badania por6wnawcze, kt6re w przyszlosci pozwol'l sformulowac
udokumentowane konkluzje naukowe uwzgl~dniaj'lce r6i norakie
punkty widze nia i kryteria wartosciowania. Kaida pr6ba generalnej
oceny historycznej poszczeg6lnych epok dziej6w Kosciola, proces6w
i wydarzen dziejowych niesie z sob 'l pewne ryzyko i ma charakter
dyskusyjny.
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W debat~ nad og6lnym bilansem dziej6w chrzescijal1stwa u pro
gu trzeciego tysi'lclecia wl'lcza si~ Autor recenzowanej ksi'lzki. We
wst~pnych jej rozdzialach czytelnik znajduje tytuly: Czarnych legend
uparte wybie/anie, Tolerancja i nietolerancja w dziejach Koscio/a, M{xzenni
cy podzielonych chrzescijan, Miecz w Yli~kach wyznawc6w Chrystusa. Widae,
ze Autor podejmuje problemy, wok61 kt6rych nagromadzi!o si~ wiele
kontrowersyjnych opinii, uprzedzen, polemik i nieporozumien. Ksi'ldz
profesor Kracik stara si~ sprowadzie dyskusj~ na grunt historycznych,
udokumentowanych fakt6w. Da!eki jest od taniej apologii Kosciola
i jego dziej6w. Albowiem, jak pisze, wst~powanie w npropagandowe
szranki" czy w "epitetowe bijatyki" bardziej szkodzi koscielnym apo
logetom niz zaci~tym krytykom Kosciola (s. 19).
Autor slusznie przypomina i podkresla wsp61odpowiedzialnose
Kosciola za inkwizycj~, tropienie i karanie czarownic, casus Calileusza
czy zwi'lzki misji z ko!onizacj'l. W syntetycznych esejach z koniecz
nosci dokonana jest jednak selekcja fakt6w, co prowadzi niekiedy do
zbyt jednostronnej ich interpretacji. Tak przy omawianiu dzialalnosci
misyjnej Kosciola pomini~to szesnastowieczn'l inicjatyw~ adaptacji
chrzescijanstwa do kultur religijnych Dalekiego Wschodu. Wprawdzie
na pocz'ltku XVIII wieku Stolica Apostolska pot~pila tzw. "ryty chin
skie", ale inicjatywy dostosowania chrzescijanstwa do kultur Dalekie
go Wschodu podejmowano takZe w p6zniejszych stuleciach, az po
wsp6!czesny asram benedyktynski w Indiach.
Bezdyskusyjna jest odpowiedzialnose Kosciola za post~powanie
inkwizycyjnych trybunal6w. "P!on~li ludzie", "zalegalizowane okru
cienstwo", "wypalanie kacerstwa ogniem" - czytamy w ksi'lzce Kraci
ka (s.50, 55). Nie ulega w'ltpliwosci, ze sredniowieczna inkwizycja
byla raz'lcym wyrazem braku tolerancji wobec ludzi reprezentuj'lcych
postawy nonkonformistyczne. Jest faktem, iz by!a ona nieust~pliwym
wyrazem kryzysu po!egaj'lcego na odejsciu od Ewangelii . Trzeba jed
nak strzec si~ zbyt latwych uog6!nien granicz'lcych ze stereotypami.
Trzynastowieczny inkwizytor Bernard Cui, 0 kt6rym informowany
jest czytelnik (s. 55), wydal w ci'lgu ki!kunastu lat 930 wyrok6w. Polo
w~ stanowily wyroki uniewinniaj'lce lub nakladaj'lce pokutne kary
czysto religijne, zas ponad trzysta os6b skazywaly na wi~zienie, kt6re
polegalo nierzadko na czasowym pobycie w klasztorze. Protestowali
przeciwko karze smierci za herezj~ teo!ogowie, biskupi, a takZe pa
pieze. Historyczne uog6lnienia powinny bye zgodne z rzeczywisto
sciq.
W rozdziale zatytulowanym M{?czenniclj podzielonych chrzescijan
Autor pisze 0 kontrastach mi~dzy "otwartq wrogosciq reformacyjno
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-kontrreformacyjni( a "ekumenicznCj wsp6lczesnoSciCj" (5. 86). Taka
teza znajduje potwierdzenie w literaturze historycznej, trzeba wsze
lako zauwa:i.yc, :i.e stosunki mi~dzywyznaniowe nie sprowadza!y si~
wepoce nowo:i.ytnej tylko do otwartej wrogosci. Francuski historyk
Jean Delumeau, swietny znaWca epoki, w swoim studium 0 reformach
chrzescijanstwa w XVI i XVII wieku zamiesci! obszerny rozdzia!: Eku
menizm dawnie} . Paryski profesor wykazuje tam,:i.e Koscioly protestanc
kie i katolicki wzajemnie na siebie oddzia!ywa!y, mialy wsp6lne pro
blemy. "Ludzie, kt6rzy zawzi~cie si~ zwalczali, byli dziwnie do siebie
podobni" - pisze Delumeau. W kOllCU XVII i w XVIII wieku katolicka
Francja oddzia!ywa!a na protestanckCj Angli~. Mys1i Pascala, Maksymy
Fenelona mialy gl~boki wplyw na zalo:i.yciela metodyzmu Jana We
sleya . Tak wi~c radykalne stwierdzenie, :i.e podzieleni chrzescijanie,
"demonizujCjc si~ wzajemnie", przeciwstawiali sobie "krwio:i.erczCj"
sylwetk~ "kacerza czy papisty", zamieszczone w rozdziale 0 m~czen
nikach podzielonych chrzescijan (5.85), nie wyra:i.a pelnej rzeczywi
stosci historycznej i wymaga!oby historycznych uzupelnien.
Druga cz~sc ksiCjzki ks. Kracika ju:i. w tytule informuje czytelnika,
:i.e Kosci6! "ciCjgle potrzebuje oczyszczenia". Teza ta nie potrzebuje
dowodu. Jak czytamy w soborowej konstytucji Lumen gentium: "Ko
sci6t obejmujCjcy w lonie swoim grzesznik6w, swi~ty i zarazem ciCjgle
potrzebujCjcy oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokut~ i odnowie
nie swoje". Autor przestrzega przed "syndromem moraIizowania",
"bezdusznym legalizmem sumienia", przed petryfikacjCj struktur ko
scielnych. Przedstawia programy reform w dziejach Kosciola, ale za
razem wskazuje, :i.e reformy nie zawsze stanowily wystarczajCjC'! od
powiedi na potrzeby epoki. Zdaniem ks. Kracika Kosci6! przezdlugie
stulecia mial trudnosci z pozytywnCj definicjCj swieckich, nie zdo!al
w pelni dowartosciowac kobiety, nazbyt negatywnCj reprezentowal
postaw~ wobec swiata, zbyt pospiesznie kreowano wrog6w Kosciola,
co przekreslalo mozliwosc dialogu. W koncowych partiach tej cz~sci
ksiCjzki Autor zauwaza, :i.e "pozornie bezpieczny integryzm" i "tro
pienie zagrozen" prowadzi do "samoizolacji Kosciola". Trzeba w pel
ni zgodzic si~ z takimi twierdzeniami i przyjCjc je jako program r6w
niez dla wsp6lczesnego Kosciola.
Mozna, oczywiscie, dyskutowac z ks. Kracikiem i zastanawiac si~,
czy niekt6re jego historyczne oceny i spostrzezenia nie mogCj ulegac
pewnym modyfikacjom. Na przyklad nie wydaje si~ trafna interpre
tacja stosunku Kosciola do "starych barier spolecznych". Autor przy
woluje sw. Pawla apostola (kt6ry pisze 0 "uleglosci niewolnik6w wo
bec pan6w", 0 "lojalnosci wobec panstwa") i w tych jego zapisach
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upatruje "ceny czasowego kompromisu" nielicznego jeszcze mlode
go Kosciola (s. 168-170). W zwiqzku z tym nalezy zauwazyc, ze Chry
stus i Jego Apostolowie niesli swiatu or~dzie zbawienia i milosci, nie
byli zas przywodcami rewolucji spoleczno-politycznej. To tlumaczy,
dlaczego Sw. Pawel nie podejmuje walki z owczesnym ustrojem poli
tycznym i spolecznym; odsyla Filemonowi jego zbieglego niewolnika
Onezyma, a rownoczesnie prosi usilnie "w imi~ milosci", aby Filemon
przyjql Onezyma "juz nie jako niewolnika", lecz "jako brata umilowa
nego": "Jesti wi~c poczuwasz si~ do Iqcznosci ze mnq, przyjmij go jak
mnie!" (zob. Flm 16-17). Taka nauka nie jest "cenq czasowego kom
promisu", lecz zbawczym or~dziem uniwersalnego braterstwa w Chry
stusie, or~dziem og61noludzkiej milosci. Taka nauka jest rownoznacz
na z przekresleniem wszelkich form dyskryminacji spolecznej.
Ksiqdz profesor Kracik nie docenia historycznej donioslosci refor
my gregorianskiej, co ma istotne znaczenie dla oceny roli papiestwa
w sredniowiecznej Europie. Wspomina wprawdzie 0 wysilku refor
mator6w XI wieku, zmierzajqcych "do moralnej odnowy calego spo
leczenstwa", powtarza jednak tradycyjne poglqdy historyk6w, wedlug
ktorych reforma gregorianska skupiala si~ glownie na wake 0 inwe
stytur~ i 0 celibat (s. 181, 194). Wspolczesny stan badan nie pozosta
wia wqtpliwosci, iz reforma XI wieku byta nawrotem do ±rode!, do
Ewangelii, do Nowego Testamentu, do ideal6w pierwotnej wsp6lno
ty jerozolimskiej, stanowila przede wszystkim wielki wewnqtrzkosciel
ny ruch oddolny, odwolywala si~ w programie reform do szerokich
kr~gow spoleczenstwa. W programie 6wczesnych reformatorow ry
suje si~ nowy model Kosciola, a takZe nowy model spoleczenstwa
chrzescijanskiego. W takim szerokim kontekScie przemian religijnych
i spolecznych nalezy rozpatrywac sformulowanq przez papieza Grze
gorza VII doktryn~ wyzszosci wladzy papieskiej nad cesarskq. Miala
ona niewqtpliwie implikacje polityczne, w istocie swojej stanowita jed
nak frontalny atak na feudalizacj~ Kosciola. Spor 0 inwestytur~ mi~
dzy Grzegorzem VII a Henrykiem IV byl walkq 0 najbardziej zywot
ne wartosci duchowe Kosciola, 0 prawne usankcjonowanie progra
mu wewnqtrzkoscielnych reform nawiqzujqcych do tradycji ewange
licznej. Rozr6znienie mi~dzy inwestyturq swieckq i duchownq, zaak
ceptowane przez konkordat wormacki (1122), oznaczalo lIniezalez
nienie Kosciola od wladzy cesarskiej, oznaczalo przyj~cie przez cesar
stwo i papiestwo ta k bliskiej wspotczesnym nam pokoleniom zasady
rozdzialll Kosciola od panstwa. Byly to przemiany 0 przelomowym
zna czenill hi storycz nym .
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Czytamy w ksiCjzce, ze "programowy papocentryzm gregorian"
byl egzekwowany "bardziej lub mniej skutecznie" w XII i XIII wieku.
Czytelnik dowiaduje si~ nast~ pnie , ze trzynastowieczni kanonisci
dowodzili: "Jedna spolecznose chrzescijanska nie moze miee dwu gl6w,
papieskiej i kr61ewskiej" (5.182-183). Zdaniem ks. Jana Kracika, dal
sza ewolucja doprowadzila do tego, iz od XIII wieku Kuria Rzymska
upowszechniala "absolutystycznCj teori ~": papiestwo - opr6cz wladzy
religijnej - mialo "doczes nCj wladz~ nad swiatem, czyli pelni~ wszel
kiej wladzy " (5. 106). Takie stwierdzenia wymagajCj istotnych uzupel
nien . Faktem jest, ze reforma gregorianska przyczynila si~ wydatnie
do wzrostu autorytetu papiestwa. Wydaje si~, ze apogeum swej do
minacji w Europie Stolica Apostolska uzyskala na poczCjtku XIII wie
ku, za pontyfikatu Innocentego III. Ten wielki polityk, wybrany pa
piezem w wieku trzydziestu siedmiu lat, pod kreslajCjc prymat wladzy
papieskiej (plenitudo potestatis), stal na stanowisku odr~bnosci wladzy
swieckiej. Innocenty III byl zdecydowanym dualistCj w uznawaniu
dw6ch wladz (dwa miecze), ale czul si~ uprawniony do interwenio
wania w sprawy polityczne "z racji grzech u" (ratione peccati), czyli w ce
lu zaprowadzenia w kr61estwach porzCjdku opartego 0 prawo Boze.
Tak wi~c papieska plenitudo potestatis musi bye poprawnie interpreto
wana, bowiem w przeciwnym razie uzyskuje si~ oceny niezgodne z hi
storycznCj rzeczywistosciCj.
W trzeciej cz:~sci ksiCjzki wCjtki historyczne sCj stosunkowo nielicz
ne . Autor skupia si~ na problemach Kosciola czas6w najnowszych .
Porusza kwestie dialogu z nowoczesnCj kulturCj i nowoczesnym swia
tem. SWiadczCj 0 tym tytuly poszczeg61nych rozdzi al6w: Kosci61 i no

woczesnosc, Gdy Kosci61 spojrzal na ateizm inaczej, Kosci61a prawa czlowie
ka. Ks. Kracik ostrzega tei przed pokusCj fundamentalizmu, przed ko
scielnym tradycjonalizmem, kt6ry usiluje "za trzymae czas"; ostrzega
przed patrzeniem na wspotczesnCj ku ltur~ jedynie od strony zagw
zen. Krakowski historyk proponuje konstruktywny dialog Kosciola
ze wsp6tczesnym swiatem, budowanie most6w zamiast murow. Te
wszystkie propozycje - zgodne z Vaticanum II - nie mogCj bye poda
wane w wCjtpliwose, trzeba je przyjCje jako program dla Kosciola na
dzis i na jutro.
KS. DANIEL OLSZEWSKI, ur. 1934, prof. historii Kosciola, redaktor naczelny
du Pastoralno-Homiletycznego", autor wielu publikacji.
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"WYPLYN NA GL~BI~!"
Wieslaw Szymona 0 P
Reginald Garrigou-Lagrange, TRZY OKRESY ZYClA
WEWNI;:TRZNEGO WSTI;:PEM DO ZYClA W NIEBIE,
tlum . S. Teresa Landy
Niepokalanow 1998

Czterdziesci lat m inie wkrotce od ukazania si~ po raz pierwszy na
polskim rynku ksi~garskim klasyczn ego juz dziela francuskiego do
minikanim Reginalda Carrigo u-Lagrange'a. Totez z uznaniem nale
zy powitac od waznq decyzj~ ojcow franciszkanow z Niepokalanowa
dotyczq Cq wznowienia tej p okaznych rozmiarow ksiqzki - tym razem
w jednym tomie, w pi~knej kolorowej okladce. Pis z~ 0 uz n aniu nie
tylko z tej racji, ze p oprzed ni n aklad jest juz od dawna wyczerpany,
ale w pie rwszym rz~ dz ie dlatego, ze p ozycj a ta ze w szech miar zaslu
guje na p onowne jej udos t~p nienie wszystki m powaznie traktujqcym
swoj q osobistq re la cj ~ z Bogie m i rozglqdajqcym si~, bye moze, za ja
kims pewnym, sp rawdzo nym przewod nikiem na drodze do scislej
szego z Nim zj ed n ocze nia.
Czterdziesci lat to moze nie tak w iele. Tym razem jednak mamy
u n as do czy nienia z czyms wi~cej n iz z kolej nq z mian q po kole niowq.
Czyte lnicy tego wydania Trzcch. okrcsow to nie tylko, w ogromnej w i~k
szosci, nowi lud zie. To takZe ludzie zyjqcy w srod owisku i warun kach
gl~boko zmienionych i n adal szybko si~ zmien iaj qcych. A nie Sq to wy
Iq cznie zm iany p olitycz ne i ekonomicz ne . W zupelnie now ej sytuacji
znalazl si~ Kosci61 w Polsce, kszta ltuje si~ p od w ielo ma w zg l~dami
odmienny typ n a sz ej religijnosci. Tra n sformacj e te Sq zwi qza ne
w znacznej mierze z ostatnim Soborem, ale u na s d opie ro w tym d zie
si~ cio l eciu sta ly si~ wyraznie od czuwaln e i widzia lne golym okiem
nie tylko w od nowio nej Iiturgii. Mozna z apytae, czy w tej socjologicz
nie now ej sytua cji w arto w ogole wyd awae tego rodzaju pozycje.
Zwlaszcza teraz, gdy - jak nas ostatnio in formo wa n o - w m inio nym
roku polowa naszych rodak6w n ie p rzeczy tala ani jednej ksiqzki.. . Czy
takie d ziela nie Sq - m oze nawet ce nn ym - ale juz tylko po m n ikiem
zamkni~tego defin itywnie okre su w dziejach duchowosci chrzescijan
skiej?
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Zanim sprobuj~ odpowiedziec na te i tym podobne wqtpliwosci
najpierw kilka stow 0 autorze Trzech okresow.
Cdy u schyrku lat 60. kOJlczy!em studia w Rzymie - w tej samej
uczelni, Angelicum (wowczas juz uniwersytecie), z ktorq przez oko!o
pi~cdziesiqt lat jako pracownik naukowy i wyk!adowca by! zwiqzany
o. Carrigou-Lagrange (1877-1964) - jego samego nie byro juz na swie
cie. Ale dobrze go tam pami~tano. A wspominano roznie - zaleznie
od tego, z kim si~ rozmawia!o. Byl bowiem postaciq kontrowersyjnq.
Mozna przypuszczac, ze generalnie blizsza mu byta tzw. soborowa
"mniejszosc", a wi ~ c biskupi i teologowie, ktorzy swojq wiernosc Ko
sciotowi i autentyczne oddanie sprawie Chrystusa pojmowali -zwlasz
cza w kwestiach doktrynalnych - jako trwanie na pewnych tradycyj
nych pozycjach i niech~tnym okiem, a czasem wr~cz podejrzliwie,
spoglqdali na "nowe", szerokq falq wlewajqce si~ rowniez do auli so
borowej. Carrigou-Lagrange uwazal si~ za wiernego ucznia Tomasza
z Akwinu; swoim jego rozumieniem wpisal si~ w nurt neoscholastyki
z w szystkimi jej o s iqgni~ciami, ale i niedomaganiami.
Ale ten sam cz!owiekjako wyktadowca na wydziale teologicznym
Angelicum, gdzie pelnil funkcj~ kierownika katedry ascetyki i misty
ki (ciekawostka dla nas: by! promotorem tezy doktors ki ej Karola Woj
ty!y) oraz jako autor pokaznej liczby publikacji poswi~conych zwlasz
cza teologii zycia wewn~trzne go , okazal si~ w tej dziedzinie w nie
jednej kw estii pion ierem i nie u blaganym krytykiem tradycyjnych
poglqdow. W tej tematyce p rowadzil badania zrodlowe i doch odzil
do tez na owe czasy nowatorskich. Prezentowanq tu pokaznych roz
miarow (934 strony!) ksiqzk~ mozna uwazac za synt e z ~ jego p ublika
cji z tej d zied zi ny teologii i naj d ojrzalsze dzielo jego zycia. To swoista
sum a jednej z cz~ s ci teologii, cz~ s ci , m ozna by nawet powiedziec, naj
wazniejszej, bo przeciez celem calej teologii - a juz na pew no teologii
m oralnej, z kto rej asce tyka i mistyka si~ wyodr~bni!y i z ktorq Sq sci
sle zwi qzane - jest p ro w adze nie czlowieka do doskonalej milosci,
a wi~c d o sw i~ tosci stan owiqcej ukoronowa n ie zycia w e wn ~ trznego .
W czte rech p ierw szych c z~s ciach ksiqzki autor omawia kolejno:
zrod ta i cel zycia w e wn~trznego (I), drog~ oczyszcze nia poczqtkujq
cych (II), drog~ oswiecen ia pos t~p uj qcy ch i d rog~ zjed noczenia dG 
skonalych (IV), a w osta tn iej m owi 0 nadz wyczajnych la skach, ja ki ch
Bog udziela n iektorym s w i~ ty m (V). Po d ro dze niejako rozprawia si~
z bl~ d nymi p oglqdami na tem at zyci a we w n ~trznego, ktore p ojawia
ty si~ w d ziejach chrzescij a n stwa . Niektore z nich - choc zwykJe
w zmodyfikowa nej fo rm ie - dochodzq d o glosu takZe dzisiaj. Szcze
golowe bad ania historyczne, dotyczqce tego p rzynajmni ej od cinka,
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paradoksalnie okazaly si~ moenq stronq tego dogmatyka, a jego wnio
ski na tym polu przeszly do teologii jako jej trwaly nabytek. To moze
zaskakiwae u tego akurat teologa, kt6ry na poczqtku lat 50. z polece
nia wyzszych instancji podjql si~ tlumie "nowq teologi~" w zakonie
dominikanskim - teologi~ tak przeciez wyczulonq na rozw6j doktryn
i historycyzm twierdzen teologicznych. To przy jego udziale odsuni~
ci zostali na pewien czas od nauczania w slynnej dominikanskiej szkole
Saulchoir dwaj p6iniejsi eksperci soborowi Congar i Chenu. Okazuje
si~ wi~c, ze Sob6r wykorzystal wiele zdobyczy i inspiracji teolog6w,
kt6rzy w pewnym momencie znaleili si~ po przeciwnych stronach
barykady.
Gdyby o. Garrigou-Lagrange dozyl ogloszenia Konstytucji dogma
tyczn ej 0 Kosciele Lumen gentium z pewnosciq m6glby rozpoznae
wnioski swych wieloletnich badan w V jej rozdzia le zatytulowanym:
Powszechne powolanie do sWlftosci w Kosciele. Czytamy tam: "Dla wszyst
kich jest jasne, ze wszyscy chrzescijanie, jakiegokolwie k stanu i za
wodu, powolani Sq do pelni zycia chrzescija nskiego i do doskonalej
milosci" (n. 40). Doskonalose chrzescijanska, swi~ tose i doskonala mi
lose to dla Soboru okreslenia r6wnowazne. A powszechne powolanie
do swi~tosci to wlasn ie byla teza, kt6rej wszystkimi do s t~p nymi argu
menta mi dowodzil nasz teolog. Przez dlugie wieki teza w Koscie le
bynajmniej nie oczywista.
In ne zagad nienie, zw iqza ne zresz tq z poprzednim, to u tozsa mia
nie mi styki z las ka m i nad zwyczajnymi, takirni na p rzykiad jak wid ze
nia i obj awie nia, oraz plynqce stqd p rze konanie, ze mistyka to cos ezo
terycz nego, stany dos t~pne n ielicz nym tylko w ybranym, do kt6rych
nie powinno s i ~ na wet d qzye. Polem izujqc z takim stan owiskiem,
Garrigo u-Lagrange p isze juz w e Wstfpie: "Zycie mistyczn e n ie jest
czyms scisle nad zwyczajn ym, jak widze nia i objawienia, ale cz yms
wyzszym na normalnej drod ze s wi ~to s c i " (s. 28). A nieco wczesn iej
dowiadujemy si ~ , ze "m istyka (...) zaczyn a si~ z chwilq wkroczen ia na
d rog~ osw iecenia, gdzie p ost~pujqcy pod w p lywem swiatla Duch a
Swi~tego d zialajq juz dose cz~s to i wyrainie na m odl ~ nadludzkq da
row Duch a Swi~tego " (s. 27) .
Ta "zwyczajnosC" zycia mistycznego, kt6rej za czasow Garrigou
Lagrange' a trzeba bylo jeszcze d owodzie, szu kaj qc potwierdzen ia w Pi
smie Swi~tym i u klasyk6w d uchowosci chrzescijanskiej, w d obie p o
soborowej stala s i~ czyms niemal oczywistym . Tak na przyklad w Ka
techizmie Kosciola Katolickiego czytam y: " Po s t~p d uchowy zm ie rza
d o coraz bardziej wewn~trznego zjednoczenia z Chrystusem. Zjed
noczenie to jest nazywane zjednocze niem »mistycznym«, po niewaz
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jest one uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty 
» swi~te misteria « - a w Nim, w misterium Trojcy Swi~ tej" (n . 2014).
Jednq z wiodqcych idei soborowej wizji Kosciola byla idea Ludu
Boiego pieJgrzymujqcego poprzez dzieje swiata, na wz6r Judu Stare
go Przymierza w jego w~drowce do Ziem i O biecanej. W ramach cale
go Kosciola pielgrzymowanie jest takZe przeznaczeniem kaidej jed
nostki; uj~cie iycia Judzkie go, zwlaszcza duchowego, jako pielgrzy
mowania znaJazto wyraz jui w samym tytuJe: Trzy okresy zycia we
wnf:trznego. Garri gou-Lagrange n awiqzal tu do tradycyjnego w teoJo
gii uj~cia iycia wewn~trznego, ktore od Pseudo-Dionizego dzieJono
na trzy etapy. Chociai autor wydaje si ~ tu akcen towae wlasnie odr~b
nose, etap6w tych n ie naleiy jednak u w azae za scisle od siebie odgra
niczone w takim znaczen iu, ie na przyklad oczyszczenie, asceza by
lyby czlowiekowi potrzebne tyJko w poczqtkach jego duchowego iti
nerarium. Przez cale swoje iycie jest o n p rowadzony swiatlem Ducha
Swi~tego, na kaidym etapie moie miee takZe doswiadczenia mistycz
ne go zjednoczenia z Bogiem. N a "wsp6Iprze nikanie" zjaw isk i proce
sow specyficz nych dJa kai d ego z w ymi en ionych tu trzech okresow
zwracal szczeg6Jnq uwag~ jed en z uczni6w Mistrza Eckharta Jan Tau
ler.
PieJgrzymowanie czlowieka do Boga n aznaczone jest p odw6jnym
dynarn izmem: taski Boiej i Judzkiej w oJnosci . Mechanizm wsp6ldzia
lania tych dwoch "energii" od da wna stanowi przed rniot badaft teo
Jog6w. Pobieina Jektura opisu trzeciego okresu w dziele o. Ga rrigou
Lagrange' a moglaby prow adzie do w niosku, ie w sytuacji zjednocze
nia "doskonatych" zostaje zawieszona aktywnose czlowieka, w nas t~p
stwie czego jego czyny nie Sq ju i jego wlasnym i czyn ami, Jecz stano
w iq p rzejaw d zialania Ducha Swi~tego . N aJezaloby tu moze jeszcze
mocni ej podkresli e, ze p row adzenie czlowieka do szczyt6w n adprzy
rodzonej d oskon alosci bynajm niej nie czyni zb~ dnymi wrod zonych
m u uzdolnien , przeciwnie - doskonali je. Dzialanie Ducha Swi ~tego
nie wylqcza ludzkiej woJnosci, Jecz wynosi jq n a wyzszy poziom, ta k
ze czlowiek p ozostaje nadaJ kowaJem swego tosu. W historii chrzesci
jaftstwa niejed en raz ulega n o p okusie sprowadzania czlowieka do roli
biern ego na rz ~d zia - zeby w spomniee tu tyJko sred niowiecznych ka
tarow ("czystych") czy poin iejszych kwie tyst6w. Prowadzilo to nie
kiedy do budowania p se udo- supernaturalistycznych systemow. Gar
rigou-Lagrange zna dob rze to ni ebezpieczenstwo i zd ecydow anie
odcina si ~ od takich koncep cji.
Nie powinno tez nikogo wprowadzae w blq d samo okresJenie "zy
cie wewn ~ trz ne" (czy "duchowe" , jak si~ n iekiedy mowi). Autor oma
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wianego tu dziela pozostaje w nurcie teologicznym krytykowanym
niekiedy za przesadny spirytualizm i za nazbyt indywidualistyczn'l
koncep cj~ zycia chrzescijanskiego: niewiele miejsca znajduje u niego
tak mocno przeciez podkreslony przez ostatni Sobor spoleczny cha
rakter naszego zbawienia, a wi~c i uswi~cenia ("Podobalo si~ jednak
Bogu u s wi~cae i zbawiae ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszel
kiej wzajemnej mi~dzy nimi wi~zi, Jecz uczynie z nich Iud...", LG 9).
Mozna jednak znalez.e pewne fragmenty, kt6re uniewazniaj'l ten
zarzut. Posrod obszernie omawianych cnot i ich znaczenia dla rozwo
ju zycia wewn~trznego Garrigou-Lagrange nie zapomina tez 0 spra
wiedliwosci, zwraca przy tym uwag~ na to, ze u "dusz zyj'lcych zy
ciem wewn~trznym sprawiedliwose powinna miee form~ wyZSZ'l"
(5.484). Chrzescijanska wyzszose praktykowania sprawiedliwosci po
lega na podporz'ldkowaniu wszystkich jej form przykazaniu milosci.
Zatem mowienie 0 "zyciu wewn~trznym" to moze tylko nie najszcz~
sliwsze tradycyjne sformulowanie, bo jasne jest przeciez, ze d'lzenie
do s wi~tosci musi obejmowae calego czlowieka, we wszystkich jego
wymiarach - takie spolecznym. U poszczegolnych ludzi te wymiary
mog'l si~, oczywiscie, realizowae w roznym stopniu, co prowadzi do
swoistego pluralizmu form zycia chrzescijanskiegb, takie w jego naj
doskonalszych reauzacjach . Nasz autor doskonale sobie zdaje z tego
spraw~ , jest przekonany, ze mi styka kontemplacji nie jest jedyn'l jej
form'l; istniej'l takie mistyka cierpienia i mistyka czynu .
Maj'lc przed oczami wszystkie niew'ltpliwe zalety tego monumen
talnego dzieta, mozna mimo to zywie w'ltpliwosci, czy warto wyda
w ae dzisiaj ta kie ksiqz ki.
Jaki jest ogolniejszy sens pisania i wydawania prac traktujqcych
o tematyce ta k wznioslej jak zagadnienia mistyki? Ot6z wydaje mi
si~ , ze 0 najwyzszych stopniach zycia chrzescijanskiego powi nno si~
m owie i pisae jeszcze cz~sciej. Przypominae, jaka jest "Olugose i Sze
rokose, Wysokose i GI~boko s e" chrzescijanskiego powolania. Glosie,
ze jego miarq jest sam Bog, ktory - zeby przytoczye slowa Mistrza
Eckharta -lubi dawae w ielkie dary, zatem miarq wielkosci czlowieka
moze bye tylko jego otwa rtose i gotowosc przyjmowa nia. W ten sp o
sob, przez cz~ ste p rzypominanie tych n ieskonczonych wymiarow,
uniknie si~ niebezpieczenstwa redukowan ia chrzescijanstwa d o pi~k
nej liturgii, sprawnej akcji charytatywnej czy slusznej doktryny spo
lecznej. Taka redukcja i splaszczanie czlowieka bylyby po p rostu zd ra
d'l Ewangelii i tradycji Kosciola. Oziela takie jak Trzy okresy... UCZq,
w ja ki spos6b realizowac wezw anie Ch rystusa: "B'ldz.cie w i~c wy do
skonali, jak doskonaly jest Ojciec wasz niebieski". Nie mozna prze
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milczac tego wezwania tylko z powodu swiadomosci naszej wlasnej
niedoskonalosci; Kosciolowi nie wolno glosic chrzescijaftstwa "tanie
go", a bon marehif, jak to okreslajq Francuzi, dlatego jedynie, ze jest
dost~pniejsze i latwiej si~ niekiedy sprzedaje. Chrystusowe "due in
altum" - "Wyplyft na gl~bi~!" (tk 5,4) tradycja chrzescijaftska od po
czqtku rozumiala w sensie ewangelicznego radykalizmu. Wielkosc
Boga znaczy "zawsze wi~cej" niz to, co 0 Nim pomyslimy; podobnie
tez miarq doskonalosci chrzescijaftskiej jest: zawsze wi~cej! Dzielo
Garrigou-Lagrange'a od pierwszej do ostatniej stronicy przypomina,
ze "potrzeba tylko jednego" oraz ze Maria lepszq cZqstk~ obrala (tk
10,42). To ten wlasnie maksymalizm w przezywaniu powolania chrze
scijaftskiego u sw. Pawla wyrazil si~ w slowach: "Teraz zas juz nie ja
zyj~, lecz zyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20) - oto klasyczny tekst bi
blijny m6wiqcy 0 jednosci Boga i czlowieka na wyzszych stopniach
zycia duchowego.
Do jeszcze cz~stszego przypominania i wyjasniania tego maksy
malistycznego wymiaru chrzescijaftstwa sklania tez duchowy glod
czlowieka. GI6d ten byl rzeczywistosciq nie tylko w czasach Eckharta,
kiedy - jak twierdzi jeden ze znawcow duchowosci tamtej epoki 
mistyka unosila si~ w powietrzu. Jest on realny takZe i dzis, mimo ze
wszechobecna reklama usiluje splaszczyc czlowieka do wymiarow
konsumenta dobr przyjemnych i pozytecznych. Daje 0 sobie znac
mi~dzy innymi w zalewie literatury pseudoreligijnej. Widoczny jest
w aktywnosci sekt, ktorych ofiarom rozmaici guru podsuwajq goto
we recepty na osiqgni~cie nieba na ziemi. Tego glodu mozna si~ nie
raz dopatrzec nawet w dqzeniu do latwego i szybkiego osiqgania "eks
tatycznych" przezyc za pomocq narkotykow.
Tutaj trzeba by tez chyba wspomniec 0 tzw. Ruchu charyzmatycz
nym, kt6ry przyciqgal poszukujqcq gl~bszych przezyc religijnych mlo
dziez. Prz( szczepiony do Europy z amerykaftskich wspolnot prote
stanckich, i.l a przelomie lat 70. i 80. zataczal szerokie kr~gi rownic;:
w Polsce. U wielu jego adeptow bylo - nie zawsze moze do koftca
uswiadomione - pragnienie intensywnych radosnych przezyc, a na
wet doswiadczenia niezwyklych zjawisk (najcz~sciej "mowienia j~zy
kami") drogq na skroty, z pomini ~ci e m normalnej, uciqzliwej prakty
ki ascezy ch rzescijaftskiej.
Tym wszystkim trzeba razem z o. Garrigou-Lagrange'em cz~sto
przypominac starq, sprawdzonq prawd~ ch rzescijaftskq: nie rna mi
styki bez ascezy, a wi~c bez u dzialu w krzyzu Chrystusa, bez cierpie
nia i kolejnych oczyszczeft - w p ewnych przypa dkach az p o tzw.
oczyszczenie bierne. Nasz autor wypowiada s i~ tu jednoznacznie:
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"Slabose ludzka jest taka, ze tylko wielkoduszna elita przyjmuje suro
we wymagania lash Heroizm nigdy nie byl i nigdy nie b~dzie rzecz'!
pospolit'!, a swi~tosci nie da si~ pomyslee bez heroizmu" (5. 120). Taka
zreszt'! byla droga Chrystusa i nie moze bye inna droga Jego uczni6w.
Za zycia autora Trzech okres6w.. . w Europie nie zaznaczaly si~ jesz
cze na szersz'! skal~ wplywy wielkich religii Wschodu. 0 proponowa
nych przez nie metodach osi'!gania wysokiego stopnia wewn~trznej
koncentracji i technikach medytacji podobnej do doswiadczen chrze
scijanskich mistyk6w wiedzieli jedynie nieliczni. Dzis 0 wiele liczniej
szym entuzjastom jogi i tym podobnych metod Garrigou-Lagrange
powiedzialby pewnie to samo co ogloszony w 1989 roku przez Kon
gregacj~ Nauki Wiary List 0 niekt6rych aspektach medytac)i chrzesci)an
skie): "Prawdziwa mistyka chrzescijanska nie ma nic wsp61nego z tech
nik,!: zawsze jest darem Bozym" (n. 23) .
Ten dar - chrzescijanie zw'! go laskq Boz q - inspiruje i przenika
drog~ zycia wewn~trznego od samego poczqtku ina wszystkich jej
etapach. R6wniez ascetyka nie stanowi owocu samego ludzkiego
wysilku i nie jest tylko doskonalosciq etycznq, lecz - jak przypomina
Garrigou-Lagrange - cala jest przepojona swiadomosciq wspomaga
j,!cej obecnosci Boga. W konsekwencji - jak to ujmuje na samym po
cz'!tku autor - cale zycie wewn~trzne jest dialogiem Boga z czlowie
kiem. "Gdy tylko powaznie zaczyna si~ szukac prawdy i dobra, roz
mowa wewn~trzna z sob,! samym przeksztalca si~ w rozmow~ z Bo
giem i powoli czlowiek - zamiast szukac we wszystkim siebie, zamiast
chciec w spos6b mni ej lub wi~cej swiadomy stac si~ osrodkiem wszyst
kiego - dqzy do szukania we wszys tkim Boga i zastqpienia egoizmu
milosciq Boga i dusz w Nim. Na tym polega zycie wewn~trzne, kazdy
czlowiek szczery to przyzna" (5. 15).

WIESLAW SZYMONA or, ur. 1936, wykladowca Kolegium Filozoficzno-TeolOgicznego
00. Dominlkan6w w Krakowie, tlumaczyl i opracowal dziela mistyk6w nadrenskich.
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WIELKIE PRZYTULENIE
Wojciech Bonowicz
Jean Vanier, KAZDA OSOBA JEST HISTORIl\ SWI~Tl\,
przelozyli Katarzyna i Piotr Wierzchoslawscy,
Wydawnictwo "W drodze", Poznan 1999
Najwi~kszym wyzwaniem chrzescijanstwa -od poczqtku jego ist
nienia - jest ubostwo Jezusa. Jak to mozliwe, ze Bog stat si~ czlowie
kiem, i to czlowiekiem ubogim? Olaczego "nie przyszedl, aby Mu slu
zono, lecz aby sluzyc i dac swoje zycie"? Ubostwo Boga porusza serce
czlowieka . Ale poruszenie serca to jeszcze nie wiara . Jezus wzywa do
nas!adownictwa. Nasladownictwo oznacza wywrocenie do gory no
gami porzqdku swiata, a przede wszystkim - wewn~trznego porzqd
ku czlowieka. "Nie tak b~dzie u was ..." Ouze stanie si~ malym, pierw
sze - ostatnim, wladza - sluzbq. Mozna powiedziec, ze spar 0 ubo
stwo (Boga i czlowieka) stoi w centrum wszystkich najwi~kszych spo
raw chrzescijanskich. Spory 0 Wcie!enie, 0 Trajc~, 0 lask~, ale takZe
o nieomylnosc papiezy i charakter wladzy w Kosciele - wszystkie do
tykajq mniej lub bardziej wprost problemu ubostwa. Nic zatem dziw
nego, ze najwi~ksze autorytety chrzescijanstwa rodzq si~ tam, gdzie
zasadniczym wyborem jest wybor zycia ubogiego i zycia z ubogimi.
Jean Vanier jest wsrod tych autorytetow postaci q szczegalnq. Jego
wybor- jak sam mawi - dotyczy "najbardziej ucisnionego ludu swia
ta": ludzi z uposledzeniem umyslowym. Mimo ogromnych zmian
swiadomosciowych, jakie zaszly w ostatnich 20-30 latach w swiecie
cywilizacji zachodniej, osoby z uposledzeniem umyslowym (zwlasz
cza gl~bok.im) wciqz nie Sq akceptowane jako ludzie w pelni warto
sciowi. Tam, gdzie kryterium wartosci czlowieka jest jego wydajnosc,
twarczosc wyrazajqca si~ w rzeczach, osoby, kt6re z natury nie posia
dajq takich mozliwosci, postrzegane Sq jako obciqzenie spo!eczenstwa,
przeszkoda w jego rozwoju . Ale przyczyny braku akceptacji Sq gl~b
sze, nie tylko ekonomiczne . Rodzice z trudem "rozpoznajq siebie"
w uposledzonym umyslowo dziecku. Jean z bolem opowiada 0 dziew
czynach, ktare spodziewajqc si~ narodzin takiego dziecka, mowiq, ze
noszq w sobie "potwora". Stara si~ zrozumiec ich agresj~ : przyj~cie
dziecka z uposledzeniem umyslowym wymaga heroizmu, odprawie
nia - to zn6w slowa Jeana - "zaloby po dziecku zdrowym". Moralna
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perswazja jest wtedy na ogo! nieskuteczna, wp~dza cz!owieka w jesz
cze wi~ksze poczucie winy i rodzi wi~kszq agresj~. Jean mowi w ta
kich sytuacjach: "Rozumiem pani gniew. Ja wybra!em zycie z takimi
ludimi i jestem z nimi szcz~sJiwy. Ale pani tego nie wybra!a .. ."
Ws!uchajmy si~ uwaznie w t~ odpowiedi. W s!owach Jeana nie
ma oskarzenia: nazywa on uczucia drugiej osoby, opisuje sytuacj~,
w jakiej si~ znalaz!a. I mowi: "ja wybra!em" i "jestem szcz~sliwy". Te
s!owa majq swoj ci~zar. Jean od blisko czterdziestu lat zyje z ludimi
z uposledzeniem umys!owym we wspolnocie Arki (I' Arche) we Fran
cji. Jest to zycie bardzo skromne i bardzo trudne. Pozwoli!o mu ono
jednak odkrye, ze osoba z uposledzeniem nie jest w pierwszej kolej 
nosci kims, dla kogo trzeba cos poswi~cie, ale kims, kto "daje zycie" .
"Tworzymy nOWq rodzin~; silni pomagajq s!abym i s!abi pomagajq si1
nym", napisa! w swojej ostatniej ksiqzce. Co to znaczy? "Przyzwycza
iMmy si~ do tego, ze slaby potrzebuje silnego. To jest jasne i oczywi
ste. Ale jednose wewn~trzna i wewn~trzne uzdrowienie dokonuje si~ ,
kiedy silny odkrywa , ze potrzebuje slabego. Slaby pobudza i odslania
serce, bud zi sily czulosci i wspo!czucia, dobroci i komunii. (...) To pro
wadzi do odkrycia swego prawdziwego czlowieczenstwa - gl~bokie
go, wewn~trznego wyzwoJenia . Odkrywajqc pi~kno i swiatlo ukryte
w slabym, silny zaczyna odkrywae pi~kno i swiat!o swojej w!asnej s!a
bosci. Nawet wi~cej, odkrywa slabose jako (...) uprzywiJejowane miej
sce Boga. Odkrywa Boga ukrytego w ma!osci. J est t 0 j e s z c z e
w i ~ k s z e w y z w 0 len i e" (podkr. - WB).
Tajemnicq Arki jest przewrot w swiecie wyobrazen 0 czlowieku.
Cz!owiek, aby w pelni bye sobq, powinien siebie "oslabie", to znaczy
uswiadomie sobie, ze nie musi odniese zwyci~stwa nad innymi, aby
istniee. I ze to, co w nas najlepsze, jest rownoczesnie najs!absze. Po
szukiwanie wi~zi, bliskosci, komunii - wynikajqce z najg!~bszego pra
gnienia cz!owieka - jest rownoznaczne z wystawianiem si~ na nie
bezpieczenstwo zranienia, odrzucenia, jeszcze wi~kszej samotnosci.
Prawdq cz!owieka jest jego ubostwo, rozumiane bardzo szeroko,
przede wszystkim jednak jako - osamotnienie. Cz!owiek pozbawio
ny wi~zi, czulosci, przyjaini obumiera wewn~trznie. "By zye, rozwi
jae si~, wzrastae w wolnosci, istota ludzka potrzebuje spotkania z oso
bq, ktora uzna jq za jedynq". "MilosC", powie w innym miejscu Jean,
"nie polega na dawaniu czegos drugiemu, ale na uswiadomieniu mu:
» Jestes cenny«". Ale otwarcie si~ zawsze polqczone jest z ryzykiem.
Kto si~ powierza, moze zostae wykorzystany lub zlekcewazony. Dla
tego cz!owiek obmurowuje w!asne wn~trze. Jest rozdarty mi~dzy
dwoma sprzecznymi dqzeniami : pragnieniem bliskosci i jednosci oraz
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l~kiem przed zranieniem, ktary sprawia, ze czlowiek umacnia bariery
oddzieJaj'lce go do innych.
Takie S'l zr~by antropologii Jeana Vanier wylozonej we wspomnia
nej ksi'lzce. Nosi ona tytul: Kazda osoba jest historiq swiftq. Tytul odwaz
ny - zwazywszy na to, czego dowiedzielismy si~ 0 czlowieku w mija
j'lcym stuleciu... I zwazywszy na cale doswiadczenie Jeana, w ktarym
motyw odrzucenia, zranienia - niekiedy bardzo gl~bokiego - powta
rza si~ wielokrotnie. Zycie kazdego czlowieka zostaje zranione juz
w momencie narodzin: pierwsza ciemnosc to ciemnosc oddzielenia
od matki. Z czasem przestrzen wewn~trznego mroku, zbudowana
z urazaw i I~kaw, powi~ksza s i~. Miar'l s!abosci cz!owieka jest to, ze
matka lub ojciec mog'l odrzucic wlasne dziecko. Miar'l slabosci cz!o
wieka jest rowniez to, ze w kazdym z nas moze zrodzic si~ ch~c uni
cestwienia drugiego, odmowienia mu prawa do is tnienia. "Pewne
boJesne doswiadczenie w Arce", opowiada Jean, "uswiadomilo mi
swiat ciemnosci, ktory jest we mnie. Chodzilo 0 Luciena, bardzo gl~
boko uposledzonego i sparalizowanego m~zczyzn~, ktory by! niemy,
prawie calkowicie pozbawiony swiadomosci, nie mag! chodzic ani
zaj'lc si~ sob'l". Jean zamieszkal z nim i dziewi~cioma inymi osobami
z ci~zkim uposledzeniem. Od czasu smierci matki Lucien cz~ s to krzy
czal. "Jego krzyki wyrazaj'lce l~k mialy bardzo wysoki ton, przenikaly
mnie jak miecz. Nie znosilem ich. Byc moze budzily one we mnie pa
mi~c moich wla snych J~kaw i krzykaw, kiedy bylem maly? Nie wie
dzielismy, jak uspokoic Luciena, jak mu pomac i ulzyc. (...) Nie mogli
smy do niego podejsc lub dotkn'lc go. Nie chcielismy mu podawac
lekarstw podczas kryzysu . Trzeba bylo czekac. Czulem, ze wzbiera
we mnie nie tylko l~k, ale takie agresja i nienawisc. (.. .) Czasem chcia
!em, zeby przesta! istniec. Chc:ia!em wyrzucic go przez okno. Chcia
!em uciec (... ). Bylem przepelniony wstydem i poczuc:iem winy, czu
lem si~ zagubiony". I dalej : "Kiedy odkrywamy sw'l zdolnosc do nie
nawisci i czynienia zla, jest to bardzo upokarzaj'lce (... ) jednak upoko
rzenie to ma dobre strony. Sprawia, ze dotykamy prawdy 0 nas sa
mych, naszego wlasnego ubostwa . A tylko prawda moze uczynic nas
wolnymi. Tylko jesli zgodzimy si~ widziec i dostrzegac ten nieupo
rZ'ldkowany swiat w nas samych, mozemy rozpocz'lc drog~ ku wol
nosci ".
W tym miejscu antropologia staje si~ teologi'l. Siabosc cz!owieka
okazuje si~ uprzywilejowanym miej scem objawienia Boga. Wlasnie
tam, gdzie jest najciemniej, gdzie jestesmy najslabsi, gdzie najlatwiej
nas dotkn'lc - pojawia si~ Bog. "Bog jest osob'l, ktora ukrywa si~ w na
szym wn~trzu. (... ) Jest jak zrodlo gotowe wytrysl1'lC". Dopoki czuje
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my

si~

silni, samowystarczalni, pewni siebie - B6g nie ma do nas do
Dop6ki chcemy rywalizowac, umacniac swojq pozycj~, wzbu
dzac podziw - Bog komunii nie moze nam si~ objawic. "Wiem, ze aby
naprawd~ odnalezc pelnq komuni~ z Bogiem, trzeba zejsc na dno prze
pasci i znow piqc si~ w gor~ ku pelni zycia", wyznaje Jean. ,Widzia
lem caly potencjal zla, jaki kry! si~ we mnie. Byl to moment nawroce
nia". Bog, ktory "zebrze 0 ludzkie serca", uzyskuje do nich dost~p
wtedy, kiedy otworzq si~ one na ubogiego i dzi~ki niemu rozpoznajq
tei wlasne ubostwo. Wlasnie dlatego mozna 0 osobach z uposledze
niem umyslowym - ale tez 0 bezdomnych, chorych na AIDS, narko
manach, osieroconych dzieciach - powiedziec, ze "powolujq nas do
zycia".
"Centrum mojej an tropologii stala si~ komunia i wspo!nota",
stwierdza Jean Vanier. U osob z uposledzeniem umyslowym potrze
ba komunii jest wi~ksza nii. u kogokolwiek. Dla nich tresciq i.ycia nie
jest sukces zawodowy czy powodzenie czlonkow rodziny, lecz relacje
mi~dzyludzkie. "W naszych rozdrobnionych i stale migrujqcych spo
leczenstwach, w miastach ze stali, szkla i samotnosci osoby z uposle
dzeniem Sq jak cement, ktory moze Iqczyc ludzi". Tymczasem wciqi.
silna jest tendencja do wydzielania im okreslonego miejsca i separo
wania od reszty spoleczenstwa. Sq dobre uregulowania prawne, po
wstajq liczne organizacje dzialajqce na ich rzecz, ale zmiany mental
nosci nast~pujq wolniej. "Unikamy ubogich. Nie chcemy na nich pa
trzec. Przywodca jednego z krajow afrykanskich powiedzial mi, kie
dy wyjasnilem mu czym jest Arka: >)fo dobrze, i.e przyjecha! Pan do
naszego kraju. Musi Pan zebrac wariatow z ulic naszego miasta«. Ubogi
przeszkadza, jest niewygodny. Budzi w nas dwuznaczne uczucia li
tosci, gniewu, wewn~trznego niepokoju ..." Analizujqc poszczegolne
etapy rozwoju i wzrostu czlowieka, Jean pokazuje, jak na kai.dym
z nich zmagajq si~ w nas wspomniane sprzeczne dqi.enia: pragnienie
jednosci oraz sklonnosc do ukrywania si~ za barierami, budowania
zludnego poczucia bezpieczenstwa. "Arystoteles mowi, i.e kiedy czlo
wiek nie czuje si~ kochany, rna potrzeb~ bycia podziwianym". Dla
poczucia bezpieczenstwa gotow jest poswi~cic wi~zi przyjazni, cho
ciai. w istocie to w!asnie ich najbardziej pragnie. Dlatego kiedy poja
wia si~ ubogi, ktory jest wezwaniem do komunii - trudnej, budowa
nej nieraz w dlugotrwalej wewn~trznej wake, w rozczarowaniu, a na
wet poczuciu kl~ski - zastaje drzwi zamkni~te.
"Czy komunia jest zatem mozliwa?", pyta Jean. "Czy jest ona zlu
dzeniem i iluzjq stworzonq przez z!ego geniusza, czy raczej miejscem
obecnosci Boga?" Jest to kluczowe pytanie omawianej ksiqzk.i. Czy
st~pu.
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wolanie ubogiego zostanie wysluchane? "Czy jestesmy gotowi zgo
dzie si~, by nam przeszkadzano, i przyj'le w swaim zyciu wszystkie
konsekwencje komunii?" Czy spoleczenstwa mogq stae si~ wsp61no
tami, w ktorych kaidy czlowiek - takie ten postrzegany dotychczas
jako "niepelny" i "niewygodny" - zostanie uszanowany?
Jean udziela kilku odpowiedzi. Jednq z nich stanowiq historie kon
kretnych osob, ktore spotkal lub z kt6rymi dzielil swoje zycie. Jean
pokazuje, jak dzi~ki wi~ziom z ludimi z uposledzeniem umyslowym
dokonywal si~ proces jego wewn~trznego uzdrowienia. "Komunia jest
mozliwa, ja jej doswiadczylem", zdaje si~ m6wie. Jest tez odpowiedi
og6lniejsza - wyznanie wiary, "ze wszechswiat i ludzkose Sq dobrze
zaplanowane" i ie zarysuje si~ jakas nowa droga , kt6ra "przywiedzie
ludzi do odkrycia komunii jako wi~zi gl~bszej od kaidego przejscio
wego doswiadczenia". Tq drogq b~dzie odnalezienie "Boga milosci
ukrytego, jak male dziecko, w samym srodku materii, wewnqtrz ludz
kiego cierpienia, posr6d codziennego iycia", Boga, kt6ry "kocha nas
bezinteresownie, bezwarunkowo, bez wzgl~du na n~dz~ stworzenia,
jego niemoc, grzech i win~. Jest to najwyisze i podstawowe objawie
nie", twierdzi Jean. "Nie musimy jui si~ bronie. Doswiadczamy prze
baczenia i milosci . (...) Bog staje si~ w nas cialem".
I jest jeszcze trzecia odpowiedi... Nie umiem nazwae poziomu,
z jakiego pochodzi. To jest poziom, na kt6rym slowa z trudem odnaj
dujq drog~ do rzeczy. Swiat wsp6lczesny potrzebuje wielkiego przy
tulenia . Siowo "czulosC" zajmuje w slowniku Jeana Vanier miejsce
szczeg6lne. W czulosci jest cos z ciala i cos z duszy - dotyk i delikat
nose, cieplo i obietnica zycia. "Kiedy odwiedzam szpitale", pisze Jean,
" cz~sto ze wzruszeniem bior~ w ramiona dzieci z uposledzeniem. Po
rzucone, samotne w swoich malych 16zeczkach, okolonych pr~tami
lezq ze smutkiem w oczach i na twarzy. Rozpinam kurtk~, bior~ dziecko
w ramiona i przytulam jego cialo do mojego, by poczulo i otrzymalo
cieplo i drienie mego ciala . W jednej chwili jego cialo zaczyna drgae,
jego r~ce trzepocq z radosci, zaczyna si~ smiae. Przypomina mi spra
gnionego czlowieka na pustyni, kt6ry znajduje oaz~. Pije lapczywie
i oblewa sobie twarz wodq, krzyczy i smieje si~ z radosci". To tylko
chwila komunii, dodaje Jean, ale "chwila, kt6ra objawia pragnienie
kaidej istoty ludzkiej".
WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, czlonek redakcji miesi~cznika "Znak", wspolpra
cownik "Tygodnika Powszechnego". Wsp61autor (z A.Sporniakiem) rozmow zoo Leonem
Knabitem OSB Schody do nieba (1998). Niebawem ukaze sil' przygotowany przez niego
wywiad-rzeka z )aninq Ochojskq Niebo to il1l1i.
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OCHOTNICY
SZLACHETNI IDEALISCI CZY
REFORMATORZY?
Stefan Wilkanowicz
Stas Gawronski, OCHOTNICY MItOSCI BLIZNIEGO 
PRZEWODNIK PO WOLONTARIACIE,
Biblioteka

Wi ~z i,

Warszawa 1999

Otrzymalismy ksiirzk~ jedyn,! w swoim rodzaju - przynajmniej
w Polsce. Wloski oryginal nosi skromny tytul: Guida aL VoLontariato,
polski - bardziej angazuj,!cy: Ochotnicy milosci bLii niego. Podejrzewam,
ze jej wlosko-polski autor, Stas Gawronski, nie docenil wlasnej pracy
- albo j,! celowo "uskromnil". 80 to nie jest tylko przewodnik po orga
nizacjach grupuj,!cych r6znego rodzaju wolontariuszy i nie tylko ze
staw gl~bokich , a zarazem praktycznych refleksji dotycz,!cych dzia
Ian maj,!cych na celu pomoc bliznim. W gruncie rzeczy Gawronski
napisal ksi,! zk~ niemal rewolucyjn,! - 0 chorobie naszej cywilizacji
i 0 jej leczeniu.
We w s t~pie czytamy: "Tak naprawd~ 0 wolontariacie zacz~to m6
wic dopiero w polowie lat siedemdziesi'!tych. Okazj'! do tego byl hi
storyczny juz dzisiaj kongres zorganizowany w 1975 roku przez Cari
tas .. . Wydarzenie to wyz naczylo punkt zwrotny w ruchu zaangazo
wania spo!ecznego wobec najbardziej potrzebuj ,! cych. W istocie by!
to juz najwyzszy czas na radykalne dzialanie, kt6re s i~gn~loby samych
korzeni problem6w, prze kroczy!o granice bezkrytycznej i niewystar
czaj,!cej dobroczynnosci i kt6re obnazyloby wewn~trzn,! slabosc cale
go systemu spolecznego. Zdecydowanie potwierdzil si~ polityczny
wymiar pracy na rzecz ludzi z marginesu spolecznego jako dzialania
zmierzaj,!cego do zmiany spoleczenstwa, kt6re cz~sto samo 6w mar
gines tworzy. Innymi slowy, zaproponowano nam nie tylko d alsze
dzialania polegaj,!ce na zapewnieniu opieki i uslug dla os6b potrze
buj,!cych, ale przede w szystkim usuni~cie spolecznych przyczyn nie
dostatku poprzez walk~ z nier6wnosciami ekonomicznymi i spolecz
nymi, kt6re zawsze s,! zr6dlem wszelkich form izolacji".
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Ale autor 0 tych slowach potem jakby zapomina i zajmuje si~ juz
szczeg610wymi problemami wolontariatu, piszqc 0 chorych na AIDS,
alkoholikach, ludziach starych, wi~iniach, biednych, niepelnospraw
nych, imigrantach, samotnych matkach, dzieciach i mlodziezy zagro
zonej, chorych, koczownikach, prostytutkach, narkomanach, bezdom
nych, potrzebujqcych krwi i organ6w do przeszczep6w... 0 roznych
potrzebach tych ludzi, a ich rozumieniu, 0 sposobach niesienia po
mocy, 0 prawie i instytucjach. Daje rzeczowe informacje i uzupelnia
je swiadectwami ludzi majqcych doswiadczenie w pomaganiu innym.
A przez nie pokazuje ich samych - ich motywacje, uczucia, trudnosci,
nieraz ciche bohaterstwo.
Powstala w ten spos6b ksiqzka dla kazdego - zar6wno dla tych,
kt6rzy juz cos robiq w tej dziedzinie, jak i tych, ktorzy si~ interesujq
5wiatem, w ktorym zyjemy. Oczywiscie jest to ksiqzka 0 wolonlariu
szach wloskich, ale problemy Sq uniwersalne, Jakub Wygnanski opra
cowal aneks, w kt6rym zawarte Sq informacje 0 polskich organizacjach
niosqcych pomoc roznego rodzaju potrzebujqcym .
Dlaczego jednak m6wi si~ 0 wewn~ trznej sla bosci ca Ie go
s y s t emu spolecznego? Poniewaz z Iicznych szczegolowych informa
cji dotyczqcych rozmiarow potrzeb i sposob6w ich zaspokajania two
rzy si~ obraz bardzo niebezpiecznej ewolucji - jednoczesnego wzro
stu tych potrzeb i wycofywania si~ panstwa z r6znych form pomocy.
Wi~cej nawet - mam wrazenie, ze tworzy si~ cos w rodzaju nowego
proletariatu, ludzi zmarginalizowanych, odrzuconych. Sq to w duzej
mierze bezrobotni, ale nie tylko, tworz'l go takie ludzie w zasadzie
pracujqcy, lecz dorywczo, zarabiajqcy malo, stale zagrozeni. I coraz
bardziej degradujqcy si~ , tracqcy nadziej~ i zdolnose do pracy. Nalezy
si~ obawiae, ze ten nowy proletariat rozpadnie si~ na dwie glowne
kategorie: zrezygnowanych i zbuntowanych (b~dzie jednak istniala
r6wniez trzecia, ale chyba duzo mniej Iiczna - tych, ktorzy majq male
potrzeby i nauczyli si~ juz zawodu pasozyta). Pierwsi b~dq stanowili
rosnqcq grup~ bezdomnych zebra kow, drudzy b~dq dostarczae ochot
nikow dla r6znych terrorystyczno-mafijnych formacji. Wezmy dla
przykladu nieletnich: ocenia si~, ze we Wloszech jest pol miliona nie
letnich z kr~gu ryzyka, 2 miliony uczestniczy w psychoterapii, okolo
pol miliona cierpi dotkliwq bied~, 350 tysi~cy pracuje na czarno. Ma
fie mogq sposrod nich rekrutowe tylu nzolnierzy", ilu chcq - i za psi
pieniqdz.
Na szcz~scie znajdujq si~ ludzie, ktorzy motywowani przez mi
lose blizniego czy poczucie solidarnosci troSZCZq si~ 0 innych, zwlasz
cza tych najslabszych . Jest ich duzo - i chyba nawet coraz wi~cej: we
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Wloszech 700 tysi~cy wolontariuszy (ponad 10 tysi~cy zespolow) prze
pracowuje rocznie 150 milionow godzin. Co jeszcze ciekawsze: z an
kiety wynika, ze oketo 5 milionow Wlochow chciatoby cos robic dla
innych i oczekuje jakichs propozycji .
Czytajqc swiadectwa ludzi zaangazowanych w t~ pomoc, mozna
wpasc w podziw - i kompleksy. Podziw dla ludzi, ktorzy podejmujq
si~ bardzo wymagajqcej i nieraz niewdzi~cznej pracy, ktorzy pokazu
jq przepasc mi~dzy latwosci q wzruszen i stow a konkretnym dziala
niem. Ale rownoczesnie doskonale widac, ze potrzebna jest taki.e po
moc latwa i prosta, malo wymagajqca w zakresie kwalifikacji czy du
chowego wysilku - chocby dyzur przy telefonie czy pomoc w sekre
tariacie. Kazdy si~ przyda, jesli ma troch~ dobrej woli i pokory.
Podziw miesza si~ jednak z goryczq. Wolontariusze usitujq rato
wac sytuacj~, niemal rozpaczliwie walczyc 0 swoich bliinich. A inni?
A spoleczenstwo? A panstwo 7 Czy nie jest tak, ze ci ochotnicy ratujq
nieudolnych lub oboj~tnych politykow przed "gniewem ludu" - czyli
wyborczq kl~skq?
Czy jednak panstwo jest w stanie niesc skutecznq pomoc wszyst
kim potrzebujqcym? Wiadomo przeciez, ze koncepcja "panstwa opie
kunczego" przezywa kryzys, ktory ma rozne irodla, zwiqzane i
z "urz~dniczq niewydolnosciq", i ze starzeniem si~ spoleczenstw, i z ne
gatywnymi efektami globalizacji - wymuszaniem obnizki koszt6w
przez groinC) konkurencj~. Rownolegle z rozmyslaniem nad ksiC)zkq
Gawronskiego czytam materialy z bardzo ciekawej paryskiej konfe
rencji na temat panstwa opiekunczego (Quel avenir pour l'Etat-provi
dence? Assurance, solidarite, responsabilite, Colloque Observatoire chretien
de l'entreprise et de la societe, Evangile et Societe, 1999) i widz~, jak
coraz bardziej rysuje si~ koniecznosc budowania spoleczenstwa soli
darnego, ktorego panstwo jest jednym z istotnych elementow, ale tyl
ko jednym. We Francji bowiem dziala 700 tysi~cy stowarzyszen, a rocz
nie przyb)f\-\7a ich 60 tysi~cy.
Potrzebne jest wi~c spoleczenstwo rzeczywiscie solidarne (co si~
stalo z naszymi idealami?), a zatem wychowanie do aktywnej solidar
nosci od dziecinstwa z rownoczesnym bud owaniem odpowiednich
struktur i instytucji na kazdy m poziomie - od malego kr~gu przyja
ciol do krajowych i mi ~d zynarodowych orga nizacji. Rownolegle do
tego zas zmiana modelu sp rawowa nia wladzy, konsekwen tne stoso
wanie zasady pomocniczosci . Utrata wiary we wsze chw iedz~ stolecz
nych urz~ dnikow, pilne przypatryw anie si~ aktywnosci roznych grup,
wspieranie ich i koordynow anie ich pracy. Coraz cz~stsze zlecanie im
roznych zad an spolecznych - wiedzC)c, ze w ykonajq je tan iej i Jepiej
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niz urz~dy. I staranne kontrolowanie ich pracy - bo fikcyjnych spo
lecnik6w nie brakuje. Grupy te powinny natomiast staranniej kon
trolowac urz~dnik6w wszystkich szczebli. Bez tej kontroli bardzo trud
no l·yc dobrym urz~dnikiem i dobrym politykiem.
l{ozbudowa tego rodzaju relacji maze bye milowym krokiem na
drodze uzdrawiania naszej cywilizacji. Polsce jest dzis ana szczeg61
nie potrzebna, gdyz widae, jak trudno budowae kultur~ zycia spo
lecznego, jak trudno a wsp6tdzialanie, a dobrq organizacj~ i ciqglose
pracy. Nie brakuje dobrej woli, ale trudno a trwale zaangazowanie
a nieraz a wytrwanie w bezinteresownosci.
Nie wiem, w jakim nakladzie zostala wydana ksiqzka Stasia Gaw
ronskiego. Potrzebna jest - jako lektura obowiqzkowa - przynajmniej
kilkuset tysiqcom ludzi - politykom, prawnikom, pracownikom ad
ministracji r6znych szczebli, nauczycielom i duszpasterzom, czlonkom
organizacji i ruch6w. Tylko jak do nich dotrzee?
Zwracam si~ do wszelkich mozliwych "instancji" z prosbq a jej
propagowanie.
STEFAN WILKANOWICZ, Uf. 1924, publicys ta i dziala cz katolicki, dlugo letni redaktor
nacze lny "Znaku ", pfzewodnicZ<)cy Fund acji Kultury Chrzescijal1skiej "Zna k".

OD ANALIZYMETAFIZYCZNEJ
DO ETYCZNEJ
Tadeusz Szubka
Frank Jackson, FROM M ETAPHYSICS TO ETHICS:
A DEFENCE O F CONCEPTUAL ANALYSIS,
Clare ndon Press, Oxford 1998,55. XII + 174

Frank Jackson uwazany jest za jednego z najwybitniejszych filo
zof6w au stralijskich swego p okolenia, a wiele jego publikacji czy po
myslowych argument6w w eszlo na stale do dorobku anglosaskiej fi
lozofii analitycznej ostatn ich kilku dekad . 0 randze tego autora swiad
czy m.in. to, ze zostal on zaproszony do wygloszenia w 1995 roku
wyklad6w im. Jo hna Locke' a w Oksford zie, kt6re p owierzane Sq je
dynie najznamienitszym fil ozofom. Obecna ksiqzka jest owoce m tych
wyklad6w. Jak wyrainie sugeruje podty tul, gl6wnym jej przeslan iem
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jest obrona analizy poj~ciowej jako nieodzownej metody filozoficz
nej. Ma ona w pewnym sensie stanowic odpowiedz na inspirowanq
rozwazaniami znanego mysliciela W V. Quine'a krytyk~ analizy poj~
ciowej, wedlug kt6rej jest ona niczym innym jak tylko zludnym po
szukiwaniem prawd apriorycznych 0 swiecie . Jackson chce odeprzec
t~ krytyk~, popularnq szczeg61nie w Stanach Zjednoczonych, poka
zujqC, ze ana liza poj~ciowa nie jest wcale jakqs tajemniczq czy ezote
rycznq dziaiainosciq zas trzezonq dla filozof6w, lecz nieodzownym
skladnikiem kazdej aktywnosci intelektualnej. Ponadto jej zagorzali
przeciwnicy nie za wsze zdajq sobie s praw~ zc wszystkich konsekwen
cji jej odrzucenia. Swojq obron~ ana lizy poj ~ciowej przeprowadza Jack
son na wybra nych przy.kladach z zakresu metafiz yki i e tyki. W rezul
tacie jego ksiq zka jes t tylez sarno monografiq z metodologii fil ozofii,
ile rozprawq z pods taw meta fizy ki i etyki.
M6wiqc 0 me tafizyce, Jackson rna na mysli teore tycznie zaawan
sowa nq dyscyp li n~, kt6ra nie pop rzestaje na samym opisie tego, jaki
jest swiat i co nan si~ skl ada, lecz stara si~ wyodr~bn i c jego n ajbar
dziej pod stawowe skladniki i wyjasnic wszystko inne za ich pom ocq.
Tak w i~c kazda "powazna" metafizyka musi dokonac odpowiedniego
zr6znicowan ia tego, co istniej e, ora z pokaza c w odniesieniu do wielu
skladn ik6w swiata, w jaki spos6b d adzq s i~ o ne wyeliminowac lub
zlokalizowac. Przykladem takiej m etafizyki jest fizykalizm, szeroko
akceptowan y przez d zisiejszych analityk6w. Wedl ug fi zyka liz mu
mozna podac pein e uj ~ cie czy wyjasnie nie swiata w kategoriach sto
sunkowo malego zbioru wyr6zn ionych obiekt6w, w lasnosci i relacji,
z kt6rych wszystkie mozna uwazac za fizyczne. Innymi s!owy, pod
stawowa teza fizykalizmu sprowa dza s i ~ do tego, ze fizyczn a natura
naszego swiata determinuje czy okresla wszystkie jego aspekty, z czego
wyn ika, ze jakakolwie k zmia na w swiecie wymaga zmiany fizy cznej.
Teza ta jest c z~ sto precyzow ana za pomocq idei swiat6w mozliwych.
Zdaniem Jacksona najtrafn iejsza precyzacja b~ dzie miala n ast~pujq Cq
postac: kazdy swia t, kt6ry jest m in i mal n y m duplikatem fizyczny m
naszego swiata, jes t jego peinym d up likatem, czyli du p likatem sim
pliciter. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze minimalnym duplikatem fj
zycznym n aszego sw iata jes t sw iat, kt6ry (a) jest dokladnie ta ki, jak
nasz swiat pod kazdym wzgl~d e m fizycznym (taki sam w zakresie
w lasnosci, relacji i praw) oraz (b) nie zawiera pod tym wzgI~de m ni c
wi ~ cej ponad to, co jest potrzebne do spe!nienia pierwszego warun
ku. Odnoszq c te ustalenia do aspe kt6w psychicznych czy mentalnych
naszego swiata, mozna powiedziec, ze wedlug fizykalizmu kazdy
swia t, kt6ry jes t minimalnym fizycznym duplika tem na szego swia ta ,
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rowniei jego duplikatem w zakresie tego, co psychiczne czy
mentalne. Jesli zatem tak poj~ty fizykalizm jest prawdziwy, to zasad
ne jest twierdzenie, ie z fizycznego uj~cia czy opisu naszego swiata
wynika uj ~ cie czy opis jego aspektow psychicznych, czyli ie opis fi
zyczny naszego 5wiata poci,!ga za sob,! jego opis p sychologiczny.
Jak,! rol~ w tego rodzaju metafizyce odgrywa analiza poj~ciowa?
Zdaniem Jacksona bardzo istotn,!, poniewai w metafizyce chodzi m.in.
o ustalenie zwi,!zk6w mi~dzy roinymi sposobami opisywania swiata.
I bynajmniej nie jest to jedno z marginalnych zadan tej dyscypliny
filozoficznej. Dokladne rozwaianie stanowiska fizykalistyczn ego po
kazuje bowiem, ie determina cja czy konstytucja jednych warstw rze
czywistoSci przez inne znajduje swoje odzwierciedlenie w logicznych
relacjach zachodz,!cych mi~dzy uj~ciami czy opisami tych warstw.
W jaki jednak spos6b analiza poj~ciowa przyczynia si~ do rozstrzy
gni~cia problem6w filozoficznych? Po pierwsze, pozwala ona uzasad
nie istnienie tej czy innej klasy byt6w i unikn'!e w ten spos6b filozo
ficznych "akt6w w iary " . Zal6imy na przyklad, ie ktos twierdzi, ii
nasz 5wia t ma osta tecznie charakter fizyczny, ale jednoczesnie jest
mocno przeswiadczony, i e absurdalne byloby jakiekolwiek kw estio
nowa nie istnie nia i ycia psychicznego i fenomenow mentalnych. Wy
daje si~, ie w tej sytuacji najbardziej efek tywnym sposobem pogo
dzenia fizykalizmu z realizmem w odniesi eniu do sfe ry mentalnej
b~d zie ustale nie, w jaki spos6b z fizy kalnego opisu 5wiata da si~ wy
p rowadzie jego op is p sych ologiczny, czyli p okaza nie, ja k opis fizykal
ny czy ni p rawdziwym opis psych ologiczny. Po drugie, w filozofowa
niu na j cz~ 5 ciej wychodzi si~ od po tocznej kon ce pcji tych czy in nych
zj aw isk. Wbrew pozorom u stalenie tej kon cepcji i jej odp owiednie
opisan ie nie jest w ca le takie proste i wymaga wielu za bie g6w anali
tycznych. Wystarczy w tym miejscu przywolac chociaiby p r6by opra
cowania p otocznych ko ncepcji takich fe nomen6w mentalnych jak
p ra g nienia czy p rzekonania . W zabiegach tych, d efiniuj,!cych cz~s to
p rzed miot naszego za in teresowa nia i d alszych docieka n fil ozoficz
nych, w ychod zi my n a og61od naszych in tuicji dotycz,!cych stosowal
nosci d anych poj ~e do tych czy innych p rzypadk6w (n p . od tego, czy
okreslone zachowanie pozwala nam n a p rzypisanie komu s ta kiego
czy innego p rzeko nania lub p ragnienia) i dochodzimy wczesniej lub
p6iniej do sformulowa n ia koncepcj i kryj ,!cej si ~ za tymi intuicj ami .
Akcen tuj'lc niezast'l p ion'l rol~ an alizy poj ~cio wej w m etafizyce i filo
zofii w og61e, Ja ckson p odkresla wszakie, ii jest to rola stosun kowo
u miarkowana. Dzi~ki niej jestesmy bowiem w stanie ll stalie, "co po
wiedziee 0 sprawach opisanych w jednym zbiorze termin6w, zaloi yw
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szy uj~cie tych spraw w innym zbiorze terminow. Analizie poj~ciowej
nie przypisuje si~ roli w okreslaniu fundamentalnej natury na szego
swiata; przypisuje si~ jej natomiast centralnij rol~ w okreslaniu tego,
co powiedziee w mniej fundamentalnych terminach, zalozywszy opis
swiata sformulowany w bardziej fundamentalnych terminach" (5. 44).
Jakie rezultaty przynosi wykorzystanie tak pojmowanej analizy
poj~ciowej na obszarze etyki? Jackson uwaza, ze bazujijc na naszych
podstawowych, potocznych przekonaniach dotyczijcych statusu Sij
dow moralnych, jestesmy w stanie za jej pomoCij uzasadnie doktryn~
analitycznego deskryptywizmu, w mysl ktorej znaczenie normatyw
nych wypowiedzi etycznych da si~ ujije w terminach czysto deskryp
tywnych, czyli opisowych. Rzecz jasna, doktryna ta ma sens jedynie
w ramach kognitywizmu, przyjmujijcego, ze wypowiedzi etyczne
vvyrazajij twierdze nia, ktore mogij bye prawdziwe lub fal szywe. We
dlug kognitywistow takie slowa jak "sluszny", "zly", " niemoralny"
nie sij slowami odpowiednimi do wyrazania naszych emocji czy po
staw, lecz sluzij przede wszystkim do wyglaszania twierdzen 0 tym,
jak majij si~ rzeczy. Oznacza to, ze obok zwyklych wlasnosci deskryp
tywnych (fizycznych, chemicznych, biologicznych czy mentalnych)
rzeczy, zdarzenia i dzialania majij tez wlasnosci normatywne, takie
jak slusznose, zlo i dobro. Jackson utrzymuje, ze najbardziej uderza
jijCij i najmniej kontrowersyjnij cz~sciij naszej zwyklej, potocznej teo
rii morahej jest pr;'; 2kona nie, i.e wlasnosci moraIne zalezij w pewien
systematyczny sposob od wartosci deskryptywnych albo - ujmujqc
to za pomoCij kategorii superweniencji, od jakiegos czasu bardzo sze
roko wykorzystywanej p rzez analitykow - ze etycz ne aspekty rzeczy
Sij superwe ni entne w stosunku do ich aspektow deskryptywnych .
Formulujijc t~ za leznose czy supe rwe niencj~, mozna, tak jak w wy
pa dku d efiniowania fiz yka lizmu, odwolae si~ do idei swiatow mozli
wych. W rez ultacie otrzyma si~ n a st~pujijce okreslenie: kazde d wa
swiaty, ktore Sq d okladnie takie sa me pod wzg l~dem d eskryp tywnym,
Sq doklad nie ta kie sa me pod wzgl ~ dem etycznym. Nalezy jednak
podkreslie istotnq roz n ic ~, jaka zach odzi m i~dzy podanij wczesn iej
precyzacj ij fi zykaliz m u a obecnym okreslen ie m a nalitycznego de
skryptywizm u. Tamta precyzacj a zawiera odniesienie do natury na
szego rzeczywistego swiata, gdy tymczasem tutaj mowi si~ jedynie
ok a z d y c h dow 0 I n yc h dwoch swiatach spelniajqcych pewien w a
runek. Istniejq zatem podstawy do utrzym ywania, ze doktryna de
skryptywizm u w etyce m a charakter aprioryczny i konieczny. Mozn a
tez d owiese, ze opis swiata w terminach d eskryptywnych p ociqga za
sobij opis swiata w terminach etycznych, i odwrotnie. Te obustronne
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relacje wynikania swiadczCj 0 tym, l.e wlasnosci etyczne Sq tozsame
z pewnymi wlasnosciami deskryptywnymi. Ale z ktorymi? Odpo
wiedi na to pytanie nalel.Y zdaniem Jacksona rozpoczCjc do charakte
rystyki naszej potocznej, zdroworozsCjdkowej moralnosci. Stanowi ona
siec moralnych opinii, intuicji, zasad i poj~c, ktore skladajCj si~ na na
sze rozumienie tego, co sluszne i niesluszne, dobre i zle. Na obrze
l.ach tej sieci mamy zasady okresJajCjce, jakiego rodzaju sytuacje, opi
sane w terminach deskryptywnych, uzasadniajCj kwalifikowanie ich
w terminach etycznych (np. sprawianie komus b6lu jest na ogol zle)
oraz zasady wiCjl.Cjce sCjdy etyczne z motywacjCj i dzialaniem . Nato
miast cale wn~trze sieci wiCjl.e opinie czy intuicje opisane w etycznym,
normatywnym j~zyku (np. to, l.e ludzie tchorzliwi b~dCj si~ uchylali
od podejmowania dzialaft slusznych cz~sc iej nil. ludzie odwazni).
Wydaje si~, ze istniejCj podstawy do przyj~cia, l.e Judzie SCj na ogol
zgodni co do najogol n iejszych zasad moralnych, na przyklad co do
tego, l.e obietnic nalel.Y raczej dotrzymywac, l.e zabij anie innych lu
dzi jest zazwyczaj zle itd. Mozna wr~cz utrzymywac, l.e owe og61ne
zasady SCj swoistymi banalami czy truizmami, ktore okreslajq sens
podstawowych terminow etycznych i pozwalajCj nam mowic w spol
nym j~zykiem moralnym. Rozbiel.nosci i spory pojawiajq s i~ dopiero
w momencie podj~c ia p rob uka zania gt~bszych racji tych powszech
nie podzielanych zasad i dopuszczalnych od nich wyj qtkow. Spory te
mogCj nawet doprowadzic do z rewid owania n iektorych aspektow
naszej moralnosci zdroworozsCjdkowej, a rezultatem ich w miar~ zgod
nego rozstrzygni~cia b ~ d zie opracowanie tzw. dojrzalej moralnosci
p otocznej. I w lasnie w sw ietle tej ostatn iej b ~dzie my mogli dokonac
szczegolowego powiCjzania terminow etycznych z terminami deskryp
tywnymi, czy tel. - m6wiCjc inaczej - identyfikacji wlasnosci etycz
nych z odpowiednimi w la snosciami deskryptywnymi.
Tak w najogolniejszym za rysie wyglCjd a Jacksonowska id ea obro
ny analizy poj ~ciowej. Trzeba przyzna c, l.e nie jest ona uwiklana w kon
trowersyjne tezy dotyczC)ce natury i sta tusu poj ~ c oraz poznawczego
do nich dost~ pu. W istocie rze czy chodzi w niej n ie 0 kl ary fikacj ~ p o
j~c, lecz 0 uzyskan ie jasnosci co do m ol.liwych sytuacji pod padajCj
cych pod kluczow e s I ow a in teres ujqcych nas zagadnieft filozoficz
nych, dotyczCjcych na przyklad wolnej woli, wiedzy oraz relacji mi~
dzy tym, co fizy cz ne, a tym, co psychicz ne. Jackson wp rost pod kresla,
l.e za jego m6wie ni em 0 poj~ciach nie kryjCj si ~ l.adne gl~bsze racje.
Jest ono cz<?sciow o motywowane szacunkiem dla tradycyj n ej termi
nologii, w kt6rej specjalne miejsce zajmuje id ea anal izy poj ~ ci owe j,
a cz~ s ci o wo c h ~ciCj p odkreslenia, l.e dociekania filozoficzne, zmierza
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jijce do rozjasnienia rozmaitych sytuacji podpadajijcych pod te czy
inne elementy j~zyka, majij w miar~ mozliwosci abstrahowae od spe
cyficznych cech poszczeg61nych j~zyk6w etnicznych. Kiedy na przy
klad pytamy uzytkownik6w j~zyka polskjego, czy dane informacje
lub przekonania uwazajij za wiedz~, to chodzi nam 0 uwyraznienie
statusu tych przypadk6w, a nie statusu slowa, pod kt6re one bye moze
podpadajij . Dlatego wlasnie trafniejsze jest m6wienie 0 analizie poj~
ciowej niz 0 analizie sl6w czy zdan.
Jackson bardzo przekonujijco broni uzytecznosci analizy poj~cio
wej. Mimo to wielu czytelnik6w jego ksiijzki moze ostatecznie dojse
do przekonania, ze chociaz jest ona nieodzowna w filozofii , to jednak
tak naprawd~ pelni w niej tylko pomocniczij rol~. Jest ona w stanie
uwyrai nie poszczeg61ne tezy filozoficzne i pokazac ich wzajemne
powiijzanie, lecz ich petne uzasadnienie wymaga wyjscia poza anali
z~. Na przyklad w metafizyce zr6znicowanie kategorii bytowych do
konuje si~ nie tyle za sprawij takich czy innych zabieg6w analitycz
nych, ile raczej dzi~kj odwolaniu si~ do pewnych fundamentalnych
zalozen, kt6re Sij sugerowane przez dotychczasowy rozw6j na szej
wiedzy. Jednym z takjch zalozen jest zalozenie fizykalizmu. Chociaz
cz~sto przyjmowane, jest ono niewijtpliwie bardzo dyskusyjne.
A w dyskusji nad jego zasadnosciij sama analiza poj~ciowa, przynaj
mniej w uj~ciu Jacksona, nie jest w stanie zbyt wiele wsk6rac. Z kolei
w rozwazaniach dotyczijcych moralnosci fundamentalnij rol~ pelni
teza 0 zaleznosci tego, co etyczn e, od tego, co deskryptywne . Czy jed
nak rzeczywiscie jest ona niekwestionowalnij skladowij naszych po
tocznych lub intuicyjnych przekonan moralnych? Jesli tak, to chyba
tylko z uwagi na nieokreslonosc kategorii tego, co deskryptywne .
Wypelnienie tej kategorii jakijs bliZej zdeterminowanij tresciij (np. utoz
sam ienie jej z kategoriij tego, co fizyczne) spowoduje, ze stanie si~
ona r6wnie dyskusyjna jak zalozenie fi zykalizmu. Co wi~cej, i w tych
dyskusjach sama analiza p oj~ciowa na niewiele chyba s i~ zda.
Na koniec warto zwr6cic uwag~, ze w anaLizach zawartych w ksiijz
ce wykorzystywana jest c z~sto idea swiat6w mozliwych, kt6ra zda
niem wielu filozof6w sprawia wj~cej klopot6w interpretacyjnych
(zw la szcza na terenie m etafizy ki czy ontologii), niz przynosi pozytku
teoretycznego. Jackson nie podziela tego zdania i uwaza, ze ignoro
wanie kategorii swiat6w mozliwych w analizie filozoficznej tylko dla
tego, ze status ontologiczny swiat6w mozliwych rodzi wiele klopo
t6w, przypomina posta w~ kogos, kto nie chce p rzeliczyc reszty wyda
nej mu w sklepie, gdyz uwaza, ze liczby majij niejasny status ontolo
giczny (s. 11). Nie wydaje si~ jednak, aby bylo to por6wnanie trafne .
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Mozna podac wiele racji przemawiajqcych za tym, ze postawa filozo
fa traktujqcego z duzq podejrzliwosciq wykorzystywanie idei swiat6w
mozliwych jest 0 wiele bardziej racjonalna niz owego klienta sklepie,
kt6ry nie chce prze/iczyc reszty. Szkoda, ze Jackson nie uwzgl~dnia
w swej ksiqzce tych racji i nie stara si~ ich podwazyc. Gdyby to uczy
nil, zawarte w niej dociekania stalyby si~ z pewnosciq bardziej wszech
stronne i przekonujqce. Trzeba jednak pami~tac, ze ksiqzka ta jest je
dynie rozwini~ciem cyklu kilku wyklad6w, podejmujqcych wiele Wqt
k6w i wiqzqcych je w oryginalny i inspirujqcy spos6b. Kr6tko m6wiqc,
praca Jacksona to sporo dobrej filozofii analitycznej na stosunkowo
niewielu stronach.
TADEUSZ SZUBKA, ur. 1958, dr filozofii, adiunkt w Katedrze Metodologii Filozofii KUL.
Au lor ksiqi.ki Metajizyka analitYCZIla P F Strawsona (1995) oraz wielu artykul6w i recenzji
z zakresu w sp6lczesnej filozofii anglo-amerykanskiej, redaktor kilku prac zbiorowych.
Przez kilka lat przebywal na stai.ach na ukowych w Wielkiej Brytanii, USA i Australii.

HISZPANIA OCZAMI
KANTORA
Marcin Lachowski
MOTYWY HISZPANSKlE W TWORCZOSCI
TADEUSZA KANTORA,
kura tor Zofia Golubiew,
lipiec-sierpien 1999 - Muzeum Narodowe w Krakowie,
wrzesien - Galeria Studio w Warsza wie

Obserwujqc dzialalnosc artystycznq Tadeusza Kantora, mozna
w niej widziec ciqg nastwujqcych po sobie kolejnych fa z. Figuracj a,
informel, happening, "sztuka biedna" znalazly swoje miejsce w tw6r
czosci artysty uwaznie sledzqcego nowe trendy w kultu rze zachod
niej przez kilka powojennych deka d. Wydawaloby si~ natomiast, ze
w lata ch 80. Kantor poswi~cil si~ n iemal wylqcznie tworczosci teatral
nej . Wystawa Motywy hiszpafzskie w tworczosci Tadeusza Kantora poka
zuje, ze sprawa nie wyglqda jednoznacznie.
W latach 1981-1989 Kan tor wyjezdzal d o Hiszpanii wielokrotnie.
Prezentowal tam swoje najslynniejsze spektakle: Umarlq klas~, Wielo
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pole, Wielopole, Niech sczeznq artysci, Nigdy tu juz nie powroq? (plakaty
anonsujqce te przedstawienia otwieraly warszawskq ekspozycj~).Wy
stawa Motywy hiszpaizskie, zorganizowana przy w sp61pracy z Instytu
tern Cervantesa, byla pr6bq pokazania szczeg6lnego miejsca, jakie
zaj~la kultura P61wyspu Iberyjskiego w tw6rczosci Kantora. Zgroma
dzone na niej prace artysty, tworzone juz od lat 50., odwolywaly si~
do wielkich dzielliterackich i artystycznych tego kr~gu kulturowego.
Zainteresowanie Kantora Hiszpaniq dotyczylo trzech obszar6w:
literatury, sztuki i krajobrazu. Wed lug tych kategorii zostala podzie
lona wystawa . Otwieraly jq najwczesniejsze szkice scenografii do hisz
panskich dramat6w, inscenizowanych w teatrach krakowskich w la
tach 50. i 60., jak Alkad z Zalamei Calder6na, Czarujqca szewcowa Lorki
oraz Don Kichot Cervantesa. G~ s to poustawiane stare, rozpadajqce si~
przedmioty (krzesla, szafy, kola do wozu, wiatraki), zapelniajqce po
wierzchnie karton6w stanowily takZe staly za56b rekwizyt6w teatru
Cricot 2. W tych rozwiqzaniach sce nograficznych Kantor dokonal in
dywidualnej interpretacji motyw6w literackich, w duchu eksperymen
t6w z "przedmiotem ubogim". Szkice scenograficzne zostaly uzupet
nione fotografiami spektakli krakowskich.
Innq grup~ pokazanq na wystawie stanowily trawestacje znanych
arcydziel hiszpanskich tw6rc6w. Kantor kilkakrotnie w latach 80. po
dejmowal dialog z Rozstrzelaniem powstaizcOw madryckich Goi oraz In
fantkq Velazqueza. Pierwszy szkic Egzekucji pochodzi jeszcze z 1970
roku. Naprzeciwko plutonu artysta umiescil kl~czqce, konwulsyjnie
powykr~cane ciala, pozbawione gl6w. Zakomponowanie postaci sta
nowi wierne powt6rzenie obrazu Goi. P6zniejsze akryle Kantora prze
twarzajq obraz hiszpanskiego mistrza z wi~kszq swobod q. Artysta zre
dukowalliczb~ postaci do dw6ch : zolnierza w mundurze napoleon
skim i m~zczyzny w plaszczu, kapeluszu, z rozwianym szalem i tlq
cym si~ papierosem mi~dzy palcami (rysy twarzy wskazujq na auto
portret Kantora). W odr6znieniu od obrazu Goi, w kt6rym dzi~ki bla
skowi swiatla zos taje wyeksponowana pos tac powstanca, w obrazach
Kantora nad szarq, szczuplq postaciq artysty dominuje kreslona gru
bymi pociqgni~ciami jaskrawych kolor6w postac strzelca. Kantor zmie
nil wi~c znaczenie pierwowzoru - narodowy zryw przeksztalcil w wi
zerunek terroru wladzy wobec indywidualnosci tw6rcy. Uproszcze
nie przedstawienia, silna deformacja postaci na granicy groteski od
woluje si~ do jeszcze jednego zr6dla, jakim Sq Rozstrzelania Wr6blew
skiego. Seria Egzekucji Kantora znajduje si~ wi~c na styku wielu trady
cji, z modernistycznq koncepcjq tw6rcy na czele. Formalne rozwiqza
nia, ekspresja swobodnie rozlanej farby w r6wnym stopniu wlqczajq
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te dziela w nurt nowej ekspresji lat 80., co przywotujq abstrakcyjne
obrazy artysty z lat 50.
W innym stylu utrzymana jest seria Infantek wedlug Vehizqueza,
pochodzqca z lat 1965-81. Powstawaly one w okresie zainteresowania
Kantora opakowaniem - ambalazem - jako metodq pozwalajqca wy
zwolic nowe jakosci artystyczne i interpretacyjne. Kantorwprowadzal
w6wczas do obraz6w zuzyte codzienne przedmioty "najnizszej ran
gi". Dziewcz~cq, efemerycznq twarz ksi~zniczki delikatnie szkicowal
farbq akrylowq, zas wyrafinowanq suk.ni~ zast~powal przyczepionq
do podobrazia starq torbq listonosza lub zgrzebnym workiem. Niear
tystyczny material stawal si~ srodkiem ekspresji i zajmowal trwale
miejsce w dziele sztuki - opakowanie ujawnialo niezwykly potencjal
swej zawartosci. W roku 1988 infantka pojawila si~ na jeszcze jednym
obrazie artysty - Pewnej nocy weszla do mego pokoju Infantka Veldzqueza
z cyklu Dalej jui nie. Delikatnie zarysowana postac dziewczynki unosi
si~ nad krajobrazem rodzinnej wsi Kantora - Wielopola. Do jej dloni
dramatycznie uczepiona jest postac artysty spadajqcego w d6t. Ta
utrzymana w poetyce surrealizmu praca zamyka kolo, kt6re Kantor
przebyl - od lat powojennych po obrazy malowane przed smierciq.
Na niemal monochromatycznym przedstawieniu Kantor powiqzal
wqtki biograficzne z artystycznymi fantazjami. Wizerunek artysty usy
tuowany zostal pomi~dzy wspomnieniem z dziecinstwa, uobecnio
nym w postaci wiejskiego kosci6lka, a szlachetnym cialem dziewczyn
ki. Dwa r6zne swiaty spotykajq si~ w malarskim przedstawieniu.
T~ cz~sc ekspozycji dopetniajq wizerunki fasady katedry sw. Eula
Iii w Barcelonie. Na niekt6rych z nich artysta ujmowal sylwetk~ bu
dowli mi~kkim obrysem, stapiajqc z jasnym cieplym tiem, na innych
wzbogacal jq ostrym detalem pinakli, jeszcze gdzie indziej malowal jq
w postaci ciemnej bryly na tie wykonanym w tech nice frottage. R6w
nie zroznicowane Sq szkice przedstawiajqce krajobrazy hiszpanskie
Kantora. Dziennik z podroiy, obejmujqcy seri~ maloformatowych ry
sunkow, przedstawia bezposrednie i bezpretensjonalne obserwacje
krakowskiego tworcy. Delikatne pastelowe kolory rozjasniajq pogod
ne plaze, morskie wybrzeza, hotelowe tarasy.
Wybierajqc eksponaty na wystaw~ , organizatorzy chcieli pokazac
bliskie i wielostronne zwiqzki Kantora z kulturq hiszpanskq. Wydaje
si~, ze chcieli takZe wydzielic z dorobku artysty te wqtki, kt6re po
twierdzajq jego wysokq ocen~ tej kultury. Zastanowmy si~ jednak, czy
taki zabieg nie tworzy tylko powierzchownego i pozornego obrazu.
Kantor nie analizowal sztuki hiszpanskiej pod kqtem jej specyfiki, nie
traktowal jej jako szczeg61nego zr6dla inspiracji . Wszystkie zgroma
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dzone dziela mozna usytuowac w ramach kolejnych okres6w tw6r
czosci artysty, projekty scenograficzne naznaczone s<) natomiast jego
samodzieln,!, osobist'! wizj,! teatraln<). Sw6j dialog z kultur<) hiszpan
sk,! Kantor opad wyl,!cznie na arcydzielach, kt6rych znaczenie wy
kracza zdecydowanie poza uwarunkowania regionalne. Przywolane
przez niego obrazy wielokrotnie byly parafrazowane w sztuce XX
wieku (najbardziej znane S,! oczywiscie prace Picassa), naznaczone
zostaly takZe og61niejszymi sensami. Infantka Velazqueza - symbol
dworskiego splendoru - jawi si~ jako konwencjonalny znak wysokiej
sztuki. Wydaje si~, ze takie zdefiniowanie obrazu hiszpanskiego mi
strza zainspirowalo Kantora do stworzenia wlasnej serii. Zast~puj,!c
bogat<) sukni~ torb<)listonosza, degraduje on uprzywilejowan<) pozy
cj~ dziela sztuki, ujawniaj<)c nowy, wyj'!tkowy odcien zgrzebnej co
dziennosci. Zabiegi Kantora prowadzily do zakwestionowania wygod
nego, wyrafinowanego status quo przestrzeni muzealnej. PrestiZ ugrun
towany tradycj,! tracil sw6j blask wobec nowych rozwi<)zan kompo
zycyjnych. Ambalaze Kantora z lat 70., jak r6wniez jego znane hap
peningi oparte na obrazach dawnych mistrz6w (Rembrandta, Geri
caulta), operowaly t'! sam,! demaskatorsk,! metod<), arcydzielo traktu
j<)c jedynie jako narz~dzie (poprzez przypisanie mu okreslonego sko
jarzenia). Odwolania te byly elementem bardziej aktualnej dyskusji
nad usytuowaniem dziela sztuki wobec instytucji - problematyki cha
rakterystycznej dla konceptualizmu. Infantka zostala przez Kantora
wykorzystana jako znak 0 szczeg6lnej wadze dla kultury europejskiej.
W podobny spos6b, Jecz z inn,! artystyczn<) intencj'!, tw6rca Urnarlej
klasy odwolal si~ do najbardziej znanego obrazu Goi. W serii Rozstrze
Ian wprowadzil nowy spos6b prezentacji artysty w dziele sztuki, ina
czej tez zdefiniowal jego spoleczn,! rol~. W Jatach 80. Kantor powr6cil
do romantycznego wizerunku tw6rcy - w6wczas tez z podziwem
opisywal sylwetk~ Dalego jako artysty kreuj,!cego autonomiczny swia t
ex nihilo. Wystawione w Galerii Studio obrazy przedstawiaj<) bezbron
nego artyst~ stoj,!cego naprzeciwko egzekutora. Jednoczesnie postac
namalowana odcieniami szarosci wydaje si~ nieobecna i niezagrozo
na w rozgrywaj,!cej si~ maJarskiej scenie, sfer~ jej dzialalnosci okre
slaj'! modernistyczne atrybuty (kapelusz, plaszcz, rozwiany szal) .
W swoich Egzekucjach Kantor pokazal dwuznacznq roJ~ artysty - od
woluj<)c si~ do spolecznie zaangazowanego obrazu Goi, wskazal na
niezalezn,!, nie zwi,!zan,! z polityczn,! represj,! tw6rczosc jednostki.
S,!dz~, ze takZe w tej serii Kantor posluzyl si~ motywami hiszpanski
mi jedynie na poziomie eJementarnej konwencji, jako skutecznymi,
przywoluj,!cymi og6lne skojarzenia narz~dziami. Nalezy zatem wi
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dziec te prace przez pryzmat jego poglqd6w na sztuk~ i dzialalnosc
artystycznq. Sugestywnie przedstawil je w obrazie Pewnej nocy weszla
do mego pokoju lnfantka Veldzqueza. Ciqgle nurtujqce go napi~cie mi~
dzy kulturq wysokq a przedmiotem ubogim obrazuje diagonalnie za
komponowana postac artysty, zawieszona mi~dzy figurq dziewczyn
ki a widocznym wiejskim pejzazem na dole pl6tna. T~ artystowskq
postaw~ potwierdzajq taki.e niewielkie przedstawienia katedry, od
twarzanej , jak pisal autor, "zgodnie z nastrojem" .
Wystaw~ dopelnialy plansze z reprodukcjami dziel hiszpanskich
tw6rc6w. Towarzyszyly im noty biograficzne, charakteryzujqce ich wklad
w mstori~ literatury i sztuki. Tw6rcy ci zaprezentowani zostali jako mo
delowe przyklady pewnych postaw artystycznych. Kantor nie szukal
w nich wyjqtkowosci i oryginalnosci, traktowal ich raczej jako gotowe
matryce, pomocne w okresleniu jego wlasnej tozsamosci. Stqd wqtek msz
panski wydaje si~ jedynie pretekstem, kt6ry umozliwil mu poszukiwa
nie wlasnego rozurnienia roli artysty. Sugerowane przez organizator6w
wystawy zwiqzki Kantora z kulturq mszpanskq jawiq si~ raczej jako po
zorne i sztucznie wyeksponowane niZ faktycznie istniejqce.
MARCIN LACHOWSKJ, ur. 1975, historyk sztuki, asystent w lnstytuci e Historii Sztuki
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AUSTRIA 2000: ZACHOWAC
SPOKOJ CZY KRZYCZEC?
Janusz Poniewierski
Utworzenie w Austrii nowej koalicji, do kt6rej obok chadek6w
weszla skrajnie prawicowa Partia Wolnosci (FPO) Jorga Haidera, bylo
dla Europy szokiem. Skojarzenia rodzily si~ same: w 1933 roku w wy
niku demokratycznych wybor6w do wladzy w Niemczech doszedl
Adolf Hitler, kt6ry by!... Austriakiem (w listopadzie 1932 NSDAP zdo
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byla 33 proc. glos6w); w 2000 roku w wyniku demokratycznych wy
bor6w w Austrii (30-procentowe poparcie dla FPO) ... W dodatku Au
stria nigdy nie rozliczyla si~ z hitlerowsk'l przeszlosci'l (casus b. kanc
lerza Waldheima)! Czy mozna zatem si~ dziwic, ze zareagowano na
tychmiast: Unia Europejska zastosowala wobec Austrii ostre sankcje
polityczne, a USA i Izrael odwolaly z Wiednia swoich ambasador6w.
Jednakie - jak pisze Klaus Bachmann (,,Tygodnik Powszechny" nr
7/2000) i jak mozna si~ bylo tego spodziewac - nacisk z zewnqtrz
wzmocnil tylko wsr6d Austriak6w sympa ti~ dla Haidera. Oczywiscie,
wsr6d cz~sci Austriak6w - albowiem inna ich cz~sc gwaltownie za
protestowala przeciwko nowemu rZ'ldowi (w jednej z antyrz'ldowych
demonstracji w Wiedniu wzi~lo udzial 200 tys. os6b).
Co na to Kosci61? Jedni twierdz'l, ze - za dokumentami II Soboru
Watykansk.iego m6wi'lcymi 0 "niezaleznosci i autonomii" Kosciola
i panstwa - wsp6lnota religijna nie powinna kontestowac demokra
tycznych wybor6w, lecz dzialac wedle zasady: "Po owocach ich po
znacie". I tak.ie wlasnie stanowisko zaj'll watykansk.i sekretarz stanu
kard. Angelo Sodano. Jego wypowiedz cechowal realizm (Sodano jest
polityk.iem - stanowisko, kt6re zajmuje, odpowiada funkcji premiera,
zas Stolica Apostolska utrzymuje normaine stoslink.i dyplomatyczne
z Austriq) i niemalze przyslowiowa watykanska ostroznosc. Stolica
Swi~ta - oswiadczyl Sodano - nie rna zwyczaju oceniac rz qd6w a priori,
wedlug ludzi, kt6rzy je tworz'l, lecz wedle program6w i czyn6w. Oan
Pawel II - zgodnie z zasad'l nieingerowania w wewn~trzne sprawy
innych panstw, dop6k.i nie oznaczajq one lamania praw czlowieka 
nie wypowiedzial si~, jak dotqd, w sprawie Austrii).
Drudzy bij'l na alarm . W Polsce nalezy do nich ks. Stanislaw Mu
sial, jezuita, znany z bezkompromisowego stanowiska w sprawie dia
logu z Zydami (ks. Musial wielokrotnie ostrzegal przed wszelkirni, na
pierwszy rzut oka niegroznymi, oznakami antysemityzmu i ksenofo
bii oraz krytykowal milczenie Kosciola w tej sprawie, np. milczenie
Piusa XII w czasie II wojny swiatowej). Zadal on publicznie kilka waz
nych pytan: "Gdzie jest glos Kosciol6w europejskich? Gdzie jest glos
Kosciola katolickiego, do kt6rego przeciez nalezy wi~kszosc chade
k6w austriackich? Gdzie jest glos Papieza, biskup6w katolickich i ka
tolickich gremi6w, od kt6rych az si~ roi w Europie? (...) Warto przy
pomniec, ze biskupi niemieccy po dojsciu do wladzy Hitlera, powo
dowani falszywym szacunkiem dla demokratycznego wyboru oby
wateli, cofn~li dla katolik6w zakaz przynaleznosci dla partii nazistow
skiej. Czyzby teraz - mimo straszliwej lekcji historii - Kosciolowi mia
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10 bye zupelnie oboj~tne, ze chrzescijanie wchodzq we wsp6lprac~
politycznq z faszystami ..?" ("Gazeta Wyborcza", 9.11.2000).
Gdzie jest i jak brzmi w tej sytuacji glos Kosciola?
1. Kosci61 rzymskokatolicki w Austrii zareagowal na ostatnie wy
darzenia polityczne w spos6b "pobozny" w najlepszym znaczeniu
tego slowa: wezwal do modlitwy "nie z powodu powolania nowego
rzqdu, ale z racji kryzysu, jaki przezywa kraj". (Warto pami~tae, ze
w ostatnim p61wieczu katolicy austriaccy juz raz przekonali si~ 0 "po
litycznych" mozliwosciach modlitwy. W drugiej polowie lat 40. Au
strii - podzielonej na cztery strefy okupacyjne, w tym stref~ radzieckq
- grozilo przej~cie wladzy przez komunist6w. W6wczas Kosci61 zaini
cjowal tzw. Rozaniec Pokutny).
Specjalne nabozenstwo "modlitwy za Austri~" odprawii w kate
drze wiedenskiej kard. Christoph Schbnborn (4 lutego). Ogromna
katedra sw. Szczepana byia wypelniona po brzegi, zas - jak mowiq
swiadkowie - atmosfera panujqca tego wieczoru w swiqtyni przypo
minaia klimat polskich Mszy za Ojczyzn~ sprawowanych w stanie
wojennym. "Widzimy, ze nasz kraj jest w niebezpieczenstwie i modli
my si~ 0 to, by Bog wyciqgnql do nas swojq ojcowskq dion oraz oto
czyi opiekq wszystkich ludzi, ktorym grozi niebezpieczenstwo, ze stanq
si~ dla siebie wrogami - mowil arcybiskup Wiednia . - Nasz kraj prze
zywa rozdarcie, ktore znajduje swoj wyraz nawet na ulicach. (...). Au
stria ma w sobie moc potrzebnq do przeciwstawienia si~ silom nega
tywnym, starciu i podzialowi". I dalej: "Przemoc slowna jest jak dym,
ktory sygnalizuje mozliwose pozaru. (.. .) Dobre owoce ducha wyro
snq tylko wowczas, gdy zwyci~zymy samych siebie".
Nazajutrz, w kilku wywiadach dla prasy, kard. Schbnborn zaape
lawai do UE, by nie izolowala Austrii, choe "zaniepokojenie sqsiadow
nalezy traktowae bardzo powaznie" . Kardynal wyrazil zrozumienie
dla l~kow Europy i przyznal, ze "Austria, podobnie jak Niemcy, niesie
na sobie ci~zar historii i pami~ci ". Niemniej, mowil dalej Schbnborn,
w Austrii urodzil si~ nie tylko Adolf Hitler, ale i m~czennicy, ktorzy
mu si~ przeciwstawiali.
Metropolita Wiednia, zapewne znajqc juz sondaze na temat sto
sunku Austriakow do mi~dzynarodowych sankcji i naciskow, mowil
tez 0 rozwadze i ostroznosci w doborze slow: "Kazdy rzqd ma prawo
bye oceniany podlug czynow i dotyczy to rowniez obecnych wladz".
"Reakcje swiatowej opinii publicznej raniq wielu Austriak6w, ktorzy
Sq przekonanymi Europejczykami i bardzo cierpiq z tego powodu, ze
miejsce dialogu zaj~lo pot~pienie calego kraju i jego mieszkanc6w ".
Przy okazji - mi~dzy wierszami - w wypowiedzi Kardynala mozna
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bylo dostrzec pewnq frustracj~: na przyklad kiedy m6wil 0 tym, ze
przez 50 lat Austria byta krajem "szczeg6lnie stabilnym, demokratycz
nym i zaangazowanym w pomoc humanitarnq", a nawet stanowila
"latarni~ wolnosci" dla swoich sqsiad6w.
Delikatna sytuacja kard. Schbnborna - Austriaka, czlowieka zna
jqcego histori~ swojego narodu i jego dzisiejsze problemy, chrzescija
nina, zatroskanego 0 jednosc biskupa Kosciola, kt6rego wierni (przy
najmniej pewna ich cz~sc) Sq podatni na populistyczne hasla Haidera
- i jego stanowisko wobec kryzysu Sq w pelni zrozumiale: "Zadaniem
Kosciola nie jest udzielanie chrztu silom politycznym ani ich pot~pia
nie"
2. Do analogicznych wniosk6w dosziy takZe austriackie Koscioly
innych wyznan. Ekumeniczna Rada Kosciol6w zaapelowala 0 modli
tw~ w intencji ojczyzny, zas europejskich chrzescijan wezwala do nie
izolowania Austrii na arenie mi~dzynarodowej (argumenty Sq tu po
dobne: reakcja UE zwi~kszyla napi~cie wewn~trzne w kraju, spowo
dowala silnq polaryzacj~ stanowisk, doprowadzila do wzajemnych
oskarzen i og61nego niezadowolenia).
3. Gtos zabraty r6wniez gremia katolik6w swieckich: "Pax Christi"
i Akcja Katolicka. Ta ostatnia - w oswiadczeniu wydanym wsp6lnie
z Centralnym Komitetem Katolik6w Niemieckich- skrytykowala sank
cje gospodarcze, a r6wnoczesnie wezwala do walki z ksenofobiq.
Co Iqczy wszystkie te gtosy? Zrozumlenie delika tnej sytuacji, w ja
kiej znalazla si~ Austria i l~k przed zwi~kszaniem si~ popularnosci
Jarga Haidera (tu na uwag~ zasluguje wypowiedz ks. prof. Paula
M. Zulehnera, jednego z najwybitniejszych w swiecie teolog6w pa
storalnych i socjolog6w religii, kt6ry twierdzi, ze przyw6dca FPO "na
tychmiast potrafi powiedziec to, co chcq usiyszec jego wyborcy"). Zal
z powodu utozsamiana Austrii z Haiderem i - przynajmniej w niekto
rych wypowiedziach - szacunek dla demokracji (tu najmocniej za
brzmial glos austriackiej Wsp61noty Roboczej Katolikow, ktorej prze
wodniczqcy stwierdzil, ze "reagowanie przemocq na legalnie i demo
kratycznie wybrany rzqd nie najlepiej swiadczy 0 postawie manife
stant6w").
Jakq strategi~ powinien wybrac Kosci61? Krzyku protestu i ostrze
zenia czy raczej dyplomacji i umiej~tnego cywilizowania "barbarzyn
cow"? "Wielki pozar powstaje cz~sto od maiego ognia" - wola ks.
Musial i ma racj~. Z drugiej strony, przywodca FPO wyraznie odciql
si~ od istniejqcych w jego partii tendencji niemiecko-nacjonalistycz
nych, zas "praktyka sprawowania wladzy przez Haidera jako premiera
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landu Karyntia nie potwierdza obaw, wedle kt6rych jego partia dqzy
do obalenia austriackiej demokracji" (Bachmann) - mowiq "realisci"
i tez maji.j racj~.
Dla czlowieka religijnego jedno jest rzeCZq pewnq : nikomu - ani
Austriakom, ani chrzescijanom w innych krajach - nie zaszkodzi mo
dlitwa. Moze w ten sposob - modlqc si~ za Austri~ - zaczniemy spla
cae dlug, jaki w niedawnej przesziosci (w latach 80. i wczesniej) zaciq
gn~lismy wobec tamtejszego Koscio!a i spoteczenstwa?
JANUSZ PONIEWIERSKI, ur. 1958, czlonek redakcji "Znaku", w latach 1993-1997 kie
rownik dzialu religijnego "Tygodnika Powszechnego", staly wsp61pracownik kwartal
nika "Zycie Duchowe", autor ksiqzki pOl1hJfikat (1999).

00 TEORlI DO HISTORlI
Boris Uspienski, HISTORIA I SE
MIOTYKA, przeJ. Boguslaw Zylko,
Wydawnictwo slowo I obraz terytoria,
Gdansk 1998, ss. 188
Od j~zykoznawstwa ogolnego (lin
gwistyka strukturalna i strukturalna typo
logia j~zykow), poprzez semiotyk~, do hi
storii kultury - tak w najwi~kszym skro
cie przedstawic moina drog(( rozwoju na
ukowego Borisa Uspienskiego, a wraz
z nim calej tartusko-moskiew skiej szko-ly
semiotyki kultury."W ci~u ostatnich dzie
si~cioleci - pi sal na poczqtku jat dziewi~c
dziesi<l,tych Jurij Lotman we wst((pie do
zbiorowej publikacji tej sz koly - semioty
ka ulegia zmianie. Jedn<l, ze zdobyczy na
jej drodze bylo pol<l,czenie sit;, z histori<l,.
Poznanie historii stalo si~ semiotyczne,
myslenie semiotyczne zas nabralo cech
historycznych". Doskona!<l, ilustracj~ tych
slow stanowic moie zbior szkicow Uspien
skiego Historia i semiotyka.

Uspienski proponuje, by histori~
(w sensie res gestae) po strzegac jako pro
ces komunikacji, w kt6rym S<l, tworzone,
przekazywane i odbierane "teksty zdarze
niowe". Proces ten "moie sit;, jawic jako
komunikacja pomit;,dzy zbiorowoSci<l, i jed
nostk'l, zbiorowoSci<l, i Bogiem, zbiorowo
Sci<l, i losem i tak dalej . We wszystkich tych
wypadkach waine jest - zaznacza Uspien
ski - w jaki spos6b pojmuje sit;, odpowied
nie zdarzenia, Jakie przypisuje si~ im zna
czenie w systemie sw iadomosci spolecz
nej". Teksty zdarzeniowe nie maj<l, wil(c
jednego, obiektywnego sensu, co jest r6w
noznaczne z odrzuceniem koncepcji histo
rii zdeterminowanej. Ich znaczenie jest
pochodn<l, ich lektury przez uczestnik6w
historycznego procesu komunikacji. Zatem
odczytanie sensu tekst6w zdarzeniowych
(jako system6w znakowych hi storii) jest
moiliwe tylko wtedy, gdy rozpozna si~
charakterystyczne d la danej epoki i dane
go obszaru historyczno-kulturowego wy
obraienia spoleczne warunkuj<l,ce sam pro
ces lektury.
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Uspienski przywoluje dwa zasadnicze
typy swiadomoSci spofecznej zwi~zane
z dwoma modeIami percepcji czasu: swia
domose historyczn~ i swiadomose kosmo
logiczn~. W przypadku tej drugiej "zdarze
nia tera±niejszosc i ukazuj~ si~ jako odbicie
pierwotnej przeszlosci" , stanowi~c kai:do
razowo "manifestacj~ czasu wyjSciowego".
Natomiast w ramach swiadomosci histo
rycznej mamy do czynienia z "organizacjq
zdarzen przeszlosci w szereg przyczynowo
-skutkowy". Bez takiej organizacji nie jest
mozliwa "semiotyczna ze swej natury" hi
storia jako hisroria renlll1 gestanlll1, pole
gaj~ca na ci~lej reinterpretacji doswiadcze
nia historycznego - na "grze terazniejszo
sci i przeszlosci". "Ta gra - pisze Uspienski
- kiedy przeszlosc oglqdana jest w perspek 
tywie biei:qcych zdarzen terazniejszosci, co
zarazem okresla kierunek procesu historycz
nego (ruchu historii) - stanowi wla sn ie, jak
si~ wydaje, istot~ semiotycznego podejscia
do historii".
Tyle tcoretyczne ramy czytania histo
rii sub specie semiOlicae. Jak to wyglqda
w praktyce, pokazuj~ s zkiceo antyzachowa
niu i samozwanstwie jako zjawiskach cha
rakterystycznych dla dawnej Rosji . Podej
scie semiotyczno-historyczne pozwala
Uspienskiemu opisywac Je jako zjawiska
kulturowe, a nie po prostu jako zjawiska
spoleczne, polityczne czy relig ij nc. Sens
antyzachowania, czyli zachowania odwr6
conego, zachowania na opak, widzi Uspien
ski w, majqcych swe zr6dlo w tradycji po
ganskiej, wyobrazeniach 0 swiccie poza
ziemskim (pozagrobowym) jako swiecie
o odwr6conych relacjach w stosunku do
swiata ziemskicgo. Zamiana prawej strony
na lew'!, g6ry na d61, przodu na tyl. wierz
chu na sp6d, pierwiastka mt;skiego na zel\
ski , powagi na zart, wreszcie swi~toSci na
bluznierstwo - to wszys tko znaki kontaktu
ze swiatem pozaziemski m , utoisamianym
najcz~cjej z obszarem panowania sil nie
czystych, diabt6w i demon6w. Z alltyzacho
waniem mamy do czyn ienia najczt;sciej przy
kultach zmarlych i dzialaniach magicznych;
pojawia si~ one takze u kat6w, blazn6w
i szalenc6w Chrystusowych (jurodiwych).
Jako antyzachowanie trakrowana jest tei

dzialalnose samozwaric6w. Widzi s i~ w nich
- na przek6r ich wlasnym zabiegom - prze
bieranc6w, bozk6w, wyslannik6w szatana.
Iodwrotnie: car, kt6ry wstqpil na tron Je
galnie, moze zostae uznany za samozwan
ca, jeSli w jego zachowaniu pelno jest bta
zenstwa, maskarady i bluinierstwa, a wi~c
oznak antyzachowania. Tak bylo na przy
klad w przypadku Piotra I, kt6rego op inia
publiczna, jeszcze za jego Zycia, uznala za
samozwanca, "podstawionego cara", nie
maj,!cego iadnych praw do tronu carskie
go. Taka syruacja - kiedy od pocZ'ltku XVII
do polowy XIX wieku samozwancy poja
wiajq siE: na Rusi jeden po drugim, a nie
rzadko kilku "car6w" konkuruje ze sobq 
byla,jak przekonuj,!co pokazuje Uspien ski,
wynikiem dokonuj,!cej s i~ w Rosji od XVI
wieh sakralizacji wladzy carskiej (zjawi
sko to zostalo obszemie opisane w wyda
nej r6wniez po pol sku ksi,!ice Uspienskie
go i Zywowa Car i bog). Car zacZ'l1 bye
postrzegany jako posiadaj,!cy bosk,! narur~.
Prawdziwego cara okreslac mialy naznacze
nie przez Boga, predestynacja, a nie jego
post~po wanie, sukcesja tronu czy akt koro
nacji. St,!d samozwanczym carem m6g1 na
dobr~ spraw~ stae si~ kaidy, kto dosrrzegl
na sobie slad Bozej r~ki.
Ksi<1.ik~ Uspien skiego czyta si~ nie
tylko ze wzrastaj~cym z kaidym szkicem
zainteresowaniem , ale i z podziwem dla
wielkiej erudycj i j rzetelnosci naukowej
rosyj sk iego uczonego. Przekonuj~ 0 tym
ostatecznie zamieszczone na koncu przy
pi sy (w wi~kszosci r6wnie ciekawc jak
tekst gI6wnyl), dokumenruj,!ce bogactwo
materialu historycznego. etnograficznego
iIi terack iego, na kt6rym autor opar! swe
analizy. Widae wi~c, ze droga, jak,! prze
szedl Uspienski i inni tw6rcy tartusko
moskiewskiej szkoly semiotyki kulrury 
droga (m6wi,!c skr6towo) od teorii do hi
sto rii - okazala si~ bardzo owocna . Dzis
rcfleksja nad kulturq uprawiana przez tw6r
c6w tej szko ly ma niewiele sobie r6wnych
w swiecie . Co jest wystarc zajqcy m powo
dem, by si~gac po takie ksi~zki jak Hislo

ria i semiotyka.
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"DUCH POLSKI WART
JEST USZANOWANIA"
ILUSTROWANE DZIEJE POMNI
KA ADAMA MICKIEWICZA
WKRAKOWIE,
Muzeum Narodowe
(Oddzial w Sukiennicach),
komisarz wystawy: Anna Krol ,
Krakow 1999
Autorem uzytego w tytule zdania jest
Jacek Malczewski. Posluzylo mu ono za
argument w dyskusji dotycz'lcej umiejsco
wienia na Wawelu zaprojektowanego przez
Waclawa Szymanowski ego pomnika zna
nego jako Poch6d na Wawel. Malczewski
byl jednym ze zwolennik6w umieszczenia
go na Krolewskim Wzgorzu. przeciwnicy
stanowili grono nie mniej liczne; ostatec2
nie wi~c do realizacji pomyslu nie doszlo.
Dyskusje, ktorych pion wydano p6Zniej
w dwoch wcale nie cienkich ksi'lzeczkach,
trwaly dlugo i byly bardzo ozywione. Po
dobne spory przetoczyly si« przez polsk'l
histori« i zapisaly w historii sztuki niema
10 razy. OkolicznosciJednego z nich - dzie
je pomnika Mickiewicza w Krakowie 
przypomniala wystawa przygotowana
przez Ann« Krol w tamtejszym Muzeum
Narodowym. Umiejscowiono j'l we
wschodnim ryzalicie Sukiennic, tak ze la
two mozna bylo przeniesc wzrok z sali
wystawowej na ustawion'l na cokole figu
r« poety, porownac dynamik~ kolejnych
konkursow, temperatur~ wymiany opinii
z rzeczywistym stanem obecnym. Stan
obecny zaS obejmuje nie tylko urozmaica
j'lC'l krakowski rynek rZeZb~ pomnikow'l,
ale rownicz tocz'lce si~, i wlaSciwie nie
koncZ'lce, dyskusje, czy "duch polski wart
jest uszanowania", czy moze jego symbo
Ie nale:i:y traktowac zwyczajnie, to znaczy
- na przyklad - pozwolic turystom odpo
czywac na stopniach cokolu, ktory wynosi
pod niebiosa nie byle kogo, bo samego
Wieszcza. Ozisiaj jednak koniecznosc
udzielenia odpowiedzi na to pytanie spr;,
dza sen z powiek przede wszystkim wla

dzom miasta, podczas gdy w dobie rozpi
sywania konkursow na pomnik poety dys
kutowal caly narOd.
Anna Kr61 pieczolowicie zebrala i ze
stawila dokumentacjr;,historyczn'l oraz iko
nograficzn'l dotycz<\c<\ dziejow i recepcji
pomnika. 0 jej bogactwie przes<\dzil fakt,
ie perypetie towarzysz'lce jego budowie
trwaly niemal trL)'dziesci lat. W tym cza
sie ogloszono cztery konkursy, w ktorych
wzi~lo udzial kilkudziesi~ciu tworcow,
opublikowano okolo tysi<\ca tekstow
i wzmianek, ktorych autorzy analizowali
rozne aspekty przedsi~wzi~cia, omawiajqc
nie tylko ksztah artystyczny obiektu, ale
tei rozwazajqc, gdzie - zwazywszy na po
zycj" Mickiewicza w panteonie narodo
wym - najstosowniej byloby go usytu
owac. Dyskusja byla bardzo gorqca. Auto
rzy publicznych wypowiedzi nie przebie
rali w slowach. Oto jeden tylko z prL)'kla
dow: za szczegolnie kuriozalnq cz~sc kry
tyki uznala rozbudowan'l koncepcj~ pomni
ka zgloszon<\ przez Jana Matejk~ w 1886
roku; malarz wykonal wersj~ rysunkOW'l
projektu, a 0 wykonanie rzezbiarskich mo
deli poprosil Walerego Gadomskiego, Teo
dora Rygiera i Piusa Welonskiego. To
o tym projekcie nami"tnie i zlosliwie pi
sal Boleslaw Prus. Pisarz najpierw podkre
slil, ze nie ma on zadnej wartosci, po czym
swoj sqd uzasadnil: "Nagi wariat siedzi na
fotelu, przed nim skrzydlaty wariat poka
zUJe na orla czy na kurs Iiteratury slowian
skiej, a obok nich jakas baba czesze sobie
wlosy. ( ...) naleza loby (. .. ) podzi"kowac
Matejce za dobre ch~ci, jego zas »szkic«
zamknqc na cztery spusty ... ". W hi storii
pomnika tworca szkicu nie byl, oczywiscie,
jcdynq ofiarq napastliwej krytyki, ale po
niewaz przygotowujqC wspomnianq kon
cepcj", po raz trzeci bez powodzenia wlq
czal s i~ w spraw~ pomnika, nie szcz~dzo
no mu wyjqtkowo k'lsliwych uwag. Za dzi
waczny uwazano glownie pomysl, aby
szkic rysunkowy jednego autora wci elalo
w rze:i:biarsk'l bryl~ kilku innych twOrcOw.
Ale wysmiewano rowniez szczegoly calej
realizacji. W "Kraju" ukazala si« wypo
wiedz, ktorej autor postulowal ni mniej, ni
wi«cej: z pomnika "przede wszystkim musi
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sam Mickiewicz, siedzqcy
druidycznym glazie w mocnym negli
zu. Z faworytami, obn aiony, wygl'lda tak,
jakby wyszedl z kqpieli i zacz'll deklamo
wac od~ do ... wanny. ( .. .) Podwalina po
rnnika nasladuj'lca skaty i rozpadliny,
wreszcie woda , maj'lca splywac ze zbior
nika, inne, czysto dekoracyjne efekty 
wszys:ko to nie nadaje si~ do powainego
monumentalnego dzieJa, kt6re rna stan'lc
na placu publicznym".
Emocje rozbudzone przez konkretne
proj ekty nie wynikaly zatem jedynie z po
trzeby i koniecznosci ieh oceny. Iniejaty
\Va wystawienia poecie pomnika spro\Vo
kowala bowiem wlasciwie pierws zq W Pol
sce powain'l dyskusj~ na temat rzei by
rnonurnentalnej. Waine byJo nie tylko to,
jak przedstawie wielkiego poet", ale j ak
wpisac tresc ikonograficzn'l tego przedsta
wieni a w istni ejqcq, takie przeci ei nieo bo
j ~tnq, przestrzen miejsbt lui na poczqtku
wieku XX, przy okazji sporu 0 kolejny kra
kowski pomni k, tym razem Tadeusza Ko
Sc iuszki , w artykule poswi~conym w!asnie
szt uee monumentalnej pisal na podobny
tema t Sta ni sla w Lack: " Ola rzei biarza
w i ~ c , tw6 rcy monumen tu, istni eje j edna
rzecz, z kt6rq m usi s i ~ li czyc koniecznie:
ot ocze ni e, atmos fera . I to ni eko niecznie
otoczenie w ograniczo nym znaczen iu: ry
nek, ale raczej w tym szerszym znaczeniu:
Krak6w". Kiedy zas Wladyslaw Ek ielski
stw ierdzil , i e kazda Figura wymaga stosow
nego otoczenia ina przyklad fil ozofa trze
ba ustaw ic w m iejs cu "cichym i ustron
nym", ten sam Lac k ripostowal kpiqco:
"ale:i: pan m6wi 0 mieszkaniu , nie 0 oto
czeniu! ".
Na krakow sk im rynku mi ej sca dla
Kosciuszki nie znalezi ono, ale Mickiewicz
tam ostatecznie "za mi eszkal". Zrealizowa
no "bohomaz [TeodoraJ Rygiera", jak Wi
to ld Hulewicz nazwal po lalach konwen
cj onalny, ozdobiony al egorycznymi fi g u
rami pomnik zaproj ektowany przez znane
go rze:i:bi arza . l ego od s l oni~cie odbylo si"
26 czerwc a 1898 roku. U roc zystosc nie
konczylajednak dyskusji. Pomnik skry ty
kowa l mi"dzy innymi syn poety, m6wi qc,
ii "nies tety jes t mi zerny" i dodajqc, ie
~a

"wlasciwie caly posqg nalei:aloby odeslae
do przetopienia" . Analogicznego zdania
byl Stanislaw Witkiewicz, kt6ry pisal, ze
w Krakowie wystawiono "prepara t pornni
kowy z recepty zuiytcj , zszarganej i spo
niewieranej po wszystkich zaulkaeh Euro
py" .
Spory rozgorzaly na nowo po 11 woj
nie swi a towej. Pomnik bowiem zostal
przez N iemc6w zdemontowany j wywie
ziony z Polski, po czym odnale z iony
i przywieziony. 0 tym, i e rna bye zrekon
struowany "w pierwotnej postaci i na daw
nym miejseu" zadecydowala w 1955 roku
sama "g6ra", czyJi prezydium rzqdu. Spra
wa nadal zatem byla traktowana jako na
rodowa. Znowu odezwaly si~ jednak glo
sy sprzeeiwu. Jacek Woi niakowski pisal,
ze "ten pomnik - niby zepsuty kamerton
fals zuje tonacj(( styliStYCZllq Rynku" i przy
pominal maksym" Witkiewicza wygloszo
nq w ramach dy~kusji dotyczqcej teg o z
obiektu: "To, co jest hanbq sztuki, nie m oze
bye wyrazem czci narodu dlajego najwi ~ k
szego poety". Nie pomoglo: ponowne od
sloni" cie ue konstruowanego pomnika od
bylo s i~ 26 Ji stopada 1955 roku, W 100.
rocznic~ smierci poety.
Dz isiaj artystyczna nijakose posqgu
nie budzi JUz takich nami"tnosci jak przed
laty. Pomni k wtopil s i ~ w ryne k. Moina
powiedziee, i e otoczenie go przyj"Jo. Za
akceptowali go takie ludzie, choe chyba
nie j ako dzie!o sztuki, lecz przede wszyst
kim jako uzyteczny me bel , co bud zi zro
zu mi ale zak!opotanie wladz miasta. D zie
je pomnika, odnowionego w ubieglym roku
w zwiqzku z 200. rocznicq urodzin poety,
wci'lz pisze rzeczywistosc.
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Summary
"God is love": What does it mean? What do paradoxes inherent in the
Christian understanding of God consist in? Divines and philosophers ponder
the question in "Znak'''s March issue. In a conversation with Wojciech Bono
wicz and Lukasz Tischner, Jean Vanier explains how the many years he spent
working among the disabled and the sick have expanded his apprehension
of God . To Hans Vrs von Balthasar's mind it is fathoming the mystery of the
Holy Trinity that is the ke y to the understanding of God. Wadaw Hryniewicz
OMI considers the problem of a (seeming?) tension between God ' s love and
divine justice. Maciej Bielawski OSB points to the experience of the inescapabi
lity of evil and sin as the source of trust in God. Piotr Kostylo analyzes how
faith incapable of grasping the idea of mercy becomes liable to malformations.
Besides, readers will find Halina Bortnowska's discussion of a civilisatio
nal phenomenon of "outcasts" who have turned ones due to unemployment,
Helena Eilstein's argument - starting with the tragedy of Holocaust - that an
abstract category of the love of one's neighbor does no t suffice as the sole
foundation of morality, Adam Herna s presentation of a phenomenological
analysis of a "child's presence", and the continuation of F Tomasz W~c!aw
ski's "talks" with the Evangelists . The number also brings, as every month,
reviews of latest publications.

Sommaire
Dieu est Amour~ qu' est-ce que cela signifie? En quoi consisten t les para
doxes chretiens qu'entralne la notion de Dieu? Dans notre cahier de ma rs,
theologiens et philosophes se sont penches sur ces ·problemes. Interviewe par
Wojciech Bonowicz et Lukasz Tischner, Jean Vanier raconte ce qu'il a appris
sur Dieu en travaillant quelques decennies aupres des handicapes et de ceux
qui sou ffrent. Pour Ha ns Vrs von Balthasar, !'immersion dans Ie mys tere de la
sainte Trinite est la cle qui permet d e comprendre Dieu . Waclaw Hryniewicz
OMI consacre son article au p robleme d e la tension - ne serait-elle qu' appa
rente? - entre l'amour et la justice divine, tandis que Maciej Bielaw ski OSB
demon tre que l'expe rience du caractere ineluctable du mal et du peche peut
etre Ie poin t de de part de notre con fiance en Dieu . Q uant a Piotr Kostylo, il
analyse les deformations dont serait suje tte u ne foi incapable de comprendre
l' experience d e la misericord e.
En o utre, Halina Bo r tno w ska concen tre ses refl exions au t ~ur de ce
p henomene de civilisation constit ue par les "excl us" que sont les ch6meurs,
Helena Eilstein evoque la tragedie de l'holocauste, pour affirmer que Ie fonde
ment d e la morali te ne peut consister uniquement en u ne categorie abstraite
de "l'au tre", Ad am H ernas esqu isse u ne ap proche p henomenologiq ue de
J a p resence de l' en fant", et l' abbe Tomasz W~ da w ski p ropose Ie volet sui vant
de ses "en tretiens" avec les evangelistes. En fin, les nouveau tes de l' edition
son t recensees dans les dern ieres pages d e n otre cahier.
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