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Od redakcji 


Wsp6lczesna kultura niechrtnie uiywa wielkich sl6w. Czy 
oznacza to, ie 0 nich zapomniala? KrzysztoJ Dorosz w niniej
szym numerze, a wczesniej Adam Zagajewski, kt6rego Uwagi 
o wysokim stylu ("Zeszyty Literackie", nr 65) byly irodlem 
inspiracji dla pierwszego z autorow, niepokojq sir, ie w swiecie 
kultury nie ma jui miejsca "ani na bohatera, ani na swirtego". 
Zdaniem Dorosza sztuka odwrocila sir od "mysli wysokiej", kto
ra usiluje wykroczyc poza trywialnq codziennosc, by ogarnqc me
taJizyczny plan ludzkich poczynafz. Czy rzeczywiscie naszq kul
turr zdominowal"trzeiwy realizm", ktory za jedynie prawdzi
wq uznaje nrdzr ciala i materii, a to, co wzniosle, przywoluje 
jedynie w trybie szyderstwa? Czy istotnie u schylku drugiego 
tysiqclecia znaleilismy sir w zaulku ciemnosci? 

Autorzy niniejszego numeru przyznajq, ie pokusa nihilizmu 
jest mocno wpisana w kulturr naszego stulecia, ale nie sq na og61 
tak krytyczni w ocenie dwudziestowiecznej sztuki. Dowodzq, ie 
jej nierzadko naznaczone rozpaczq dziela bywajq wyrazem me
taJizycznego niepokoju, autentycznych, choc budzqcych czasem 
grozr, poszukiwafz prawdy 0 swiecie. Niektore z nich objawiajq 
takie jakies nieznane dotqd pirkno, ktore wyrasta z codzienno
sci, lecz rownoczesnie jq przekracza - jakies promienie swiatla, 
ktore przecinajq mrok. 

Jan Pawel II w swoim Liscie do artyst6w pisal, ie "pirkno 
jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji", dodal tak
ie, ii to dzirki niemu "ludzkosc po kaidym upadku brdzie mogla 
diwigac sir i zmartwychwstawac". Autorzy zeszytu zachrcajq, 
by nie rezygnowac z odwiecznych przyzwyczajefz i nadal poszu
kiwac we wspolczesnej kulturze pirkna. Moie i ona - po Norwi
dowsku - "zachwyci nas do pracy". 
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SPLf\TANE KORZENIE 


POLSKOSCI 

Janusz Tazbir 

Niezwykla popularnosc ekranizacji dwoch pomnikowych 
dziel naszej literatury, Ogniem i mieczem oraz Pana Tadeusza, skla
nia do pos tawienia pytan 0 trwalosc polskiej tradycji, ksztait pa
mi~ci zbiorowej, tozsamosc naszej kultury i jej kanon. Rzeczq 
godn q rozwazenia jest napisanie kilku (kilkunastu?) ksiqzek na 
temat lektur, ktorych znajomosc byla uwazana za obowiqzkowq 
dla Polakow. Jako jedni z pierwszych sporzqdzali takie rejestry 
ojcowie jezuici, ukladajqc juz pod koniec XVI wieku piorem An
toniego Possewina wykaz d ziel, ktorych lektura miala uczniom 
ich kolegiow ulatwiac drog~ do Nieba. W sto la t pozniej pojawia
jq si~ pierwsze zestawy wzorcowych biblioteczek szlacheckich. 
Znajdujemy je najpierw u Jakuba Kazimierza Haura, w nast~p
nym wieku Ignacy Krasicki sporzqdzil zestaw lektur Pana Pod
stolego. Wiek XIX ze zrozu rnialych powodow wysunql na czolo 
tej listy literatur~ p atriotycznq. 

Byly to wszystko w znacznym stopniu pobozne zyczenia. Obok 
lektur zalecanych, z w ypiekami na twarzy pochlaniano rozne ro
mansidla. I byloby rzeCZq pouczajqcq napisanie dziejow naszej li
teratury z punktu widzenia tego, co naprawd~ czytano w danej 
epoce. Dla XVII stu lecia zabrakloby w niej oczywiscie Jana Chry
zostoma Paska czy Wadawa Potockiego, z wieku XIX wyparowal
by Cyprian Norwid, w rni~dzywojennym dwudziestoleciu Dol~
dze-Mostowiczowi, Antoniemu Marczynskiemu oraz Irenie Za
rzyckiej wypadaloby poswi~cic wi~cej miejsca anizeli pisarzom 
uznawanym dzis za klasykow. 
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Rozmilowana w wychowaruu panstwowym sanacja starala si~ 
stworzyc nowy kanon, w ktorym wielka literatura romantyczna 
towarzyszyla utworom opiewajqcym czyn legionowy i rol~ Mar
szalka w wybiciu si~ Polski na ruepodleglosc. Wytyczne znajdo
wane w wykazach szkolnych Iektur, w ktorych u twory Mickiewi
cza i Slowackiego s'lsiadowaly ze Strzrpami meldunk6w Slawoja
-Skladkowskiego czy ze znakornicie zresztq napisanym Malym pil
sudczykiem Tadeusza Nittmana. Ludzie mojej generacji swietnie 
pami~tajq Winf malq Iub Bohaterskiego misia Broruslawy Ostrow
skiej, rue wspominajqc juz 0 utworach rueco wyzszego lotu. 

W surnie w II Rzeczypospolitej mamy do czyruenia z udanq pro
b,! indoktrynacji. Inaczej bylo z Polskq Ludowq, w ktorej usilne za
biegi w ladz zmierzajqce do stworzenia nowego kanonu naszej 
kultury spalily calkowicie na panewce. Najwi~kszym ruewypalem 
okazala si~ proba wlqczerua do ruej literatury rosyjskiej doby stali
ruzmu, a wi~c okresu jej upadku. Z osiqgni~c rodzimego socreali
zmu ostala si~ chyba tylko Pamiqtka z celulozy Igora Newerlego, al
bowiem jui w latach 1949-1955 malo kto si~gal po arcydziela w ro
dzaju Buraczanego liscia, Traktor6w, kt6re zaorzq wiosnf czy powiesci 
zatytulowanej Nr 16 produkuje. Czytano natorniast nami~tnie i po 
dawnemu trylogi~ Sienkiewicza, a Prus i Orzeszkowa, uznawaru 
w II Rzeczyp ospolitej za nudziarzy, nagle okazywali si~ mimo 
wszystko ciekawsi od Hamery czy Jarochowskiej. 

Sekundowaly temu ruepowodzerua na paru innych polach po
lityki kulturalnej; wbrew usilowaruom, rue do konca zresztq prze
konanych 0 swoich racjach, historykow literatury Biernat z Lubli
na rue zastqpil Mikolaja Reja czy Jana Kochanowskiego. Literatura 
sowizdrzalska nie wyparla poetyckiej rodziny Morsztynow, a "li
bertynska" poezja Oswiecenia, z wierszarni Jakuba Jasinskiego na 
czele, nie zdolala pozbawic Krasickiego tytulu "ksi~cia poetow". 
Jeszcze zalosruej wypadly proby wprowadzerua kuchennymi scho
dami, ktore nazwano "aktywnym udzialem w wake klasowej", do 
panteonu bohater6w narodowych Aleksandra Kostki-Napierskie
go czy Jakuba Szeli, rue mowiqc juz 0 czlonkach pierwszego w na
szych dziejach rzqdu komunistycznego, jakim byl Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny z roku 1920. 

Ludzie, ktorzy mieli bye prekursorami PRL, poruesli na dluz
SZq met~ zdecydowanq kl~sk~, a wraz z nimi epoki, do jakich ow
czesna propaganda nawi'!zY"vala. Decydenci od spraw kultury lu
bowali si~ zresztq najwyrazruej w zasadzie ideowego przekladan
ca. Epoki "reakcyjne" mialy si~ w nim przeplatac z post~powymi. 
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W praktyce wszakie okazalo si~, ii oryginalny sarmacki Barak tkwi 
silniej w swiadomosci historycznej Polak6w od "epoki przekla
d6w", jakq bylo nasze Oswiecenie, a Romantyzm SWq aktualno
sciq bije na glow~ Pozytywizm. Najpomyslniej chyba przebiegala 
po roku 1945 kariera Odrodzenia, w kt6rym juz szermierze Oswie
cenia ujrzeli swych ideowych prekursor6w. 

Latwo dzis przychodzi nam drwina z zalozen polityki kultural
nej doby stalinizmu. Trudniej jest chyba zdobyc siy na smutnq kon
statacj~, iz trwalym dziedzictwem tamtej epoki pozostala racznico
mania. Od rniast ubiegajqcych siy 0 fundusze na remonty po auto
r6w przygotowujqcych uczone razprawy czy wznowienia dziel kla
syk6w - wszyscy wiedzq dobrze, ii najlepszq dragq do uzyskania 
subwencji bywa powolanie siy na okrqglq rocznic~ lokaty rniasta 
czy srnierci, a jeszcze bardziej urodzin wybitnego pisarza. M6j ko
styczny przyjaciel twierdzi, iz 0 sile polskiej humanistyki swiadczy 
fakt, ze rozwija siy ona pornimo koniecznosci "dostaw obowiqzko
wych" w postaci okolicznosciowych konferencji czy publikacji 0 cha
rakterze jubileuszovvym. Przy tej to okazji zakurzone dziela klasy
ka, do kt6rych malo kto przedtem i potem bydzie si~gal, wydrujq 
z p61ek bibliotecznych do witryn ksiygarskich. Wlasnie "dziela", al
bowiem w raku 1999, nazwanym szumnie rakiem jubileuszowym 
Siowackiego, mozna dlugo a bezskutecznie szukac po ksiygarniach 
jednotomowego wyboru jego celniejszych utwor6w. Notabene po 
sprawadzeniu zwlok Siowackiego do Polski (1924) ukazala si~ fala 
okolicznosciowych publikacji. Nie nastqpil natorniast rozw6j solid
niejszych badan nad tw6rczosciq autora Kr61a-DucM. I nie nastqpi, 
chyba ze ktos zdobydzie si~ na ekranizacj~ Snu srebrnego Salomei czy 
Horsztynskiego. Lub nawet Zlotej czaszki, zachowanej z tak wielkirni 
lukarni, ze fantazja pomyslowego rezysera bydzie je mogla zapelnic 
w najdziwaczniejszy spos6b. 

I tu dochodzimy do prablemu, kt6ry od przeszlo dwustu lat 
spydza sen z powiek luminarzom naszej kultury. Bo przeciez juz 
Ignacy Krasicki wzdychal: "Milo nam bydzie widziec cudzoziem
c6w nad polskq gramatykq i tlumaczeniem francuskim lub angiel
skim wielbione nasze ksi~gi". Nikt siy jakos do tego nie kwapil. 
Z calej, jakie bogatej przeciez, literatury przedrazbiorawej Rze
czypospolitej jeden tylko Rekopis znaleziony w Saragossie zyskal miy
dzynarodowq slaw~, i to dziyki dw6m ekranizacjom: polskiej i fran
cuskiej. 

Z literatury mijajqcego stulecia bez echa przeszlo tlumaczenie 
Pana Tadeusza, dokonane przez Paula Cazina. Kazdemu cudzoziem
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cowi, kt6ry go w tej prozatorskiej wersji przeczyta, mozemy dac 
jedynie uroczyste slowo honofU, iz naprawd~ mamy tu do czynie
nia z arcydzielem. To sarno da si~ powiedziec 0 dlugim fragmen
cie z VI ksi~gi Pana Tadeusza (Zajazd), kt6rym Norman Davis ilu
struje w Boi ym igrzysku - nie wiedziec czemu - obyczaje szlachty 
polskiej w XVII stuleciu. Ale sprawa nie polega li tylko na braku 
kongenialnego tlwnacza czy na realiach, wymagajqcych nieraz ob
szernego komentarza. Bo przeciez literatura polska doby zabor6w 
stanowi ciqg narodowych szyfr6w, kt6rych "zlamanie" nawet nam 
samym nie przychodzi zbyt latwo. Nie spos6b si~ wi~c nie zdu
rniewac naiwnosciq decydent6w, kt6rzy jej dzieje, pi6ra Juliana 
Krzyzanowskiego, adresowane do Polak6w przetlumaczyli na an
gielski, zaporninajqc, iz zachodni czytelnik niewiele z nich zrozu
mie. Tym bardziej iz nie zna historii naszego panstwa i narodu tak 
scisle splecionej z losarni literatury polskiej. W konsekwencji nie
mal caly naklad tlwnaczenia pozos tal w kraju, sprzedawany z prze
ceny (po 2-3 zlote za egzemplarz) . 

Zar6wno powiesc Sienkiewicza traktujqca 0 buncie kozackim, 
kt6rego pot~znej, zdawaloby si~, Rzeczypospolitej nie udalo si~ 
tym razem stiumic, jak i "szlachecka burda" w zascianku wymaga 
oczywiscie komentarza, kt6ry wyjasnialby cudzoziemcowi zawile 
meandry naszej historii. Latwiej go sporzqdzic dla Pana Tadeusza, 
podszytego apologiq wielkiego wodza Francuz6w. W jednej z fran
cuskich edycji Lalki informacja, iz Wokulski gotowal piwo, kt6re 
do dzis dnia pijemy, i w rezultacie opad si~ gdzies kolo Irkucka, 
zostala podobno zaopatrzona w komentarz, iz posiadal browar, 
z kt6rym przeni6sI si~ az na Syberi~. C6z si~ dziwic cudzoziem
com, skoro i polscy czytelnicy wierzq swi~cie, ze Rzecki byili tylko 
arcydziwakiem, wprost maniakalnie wierzqcym w dynasti~ Napo
leon6w. Wlasciwe intencje Prusa odczytal jednak chyba dopiero 
Jan Lechon, piszqc, iz wzorowy subiekt nalezy do rodu powstan
c6w, "kt6rzy zycie sp~dzali na wypatrywaniu w gaze tach, czy si~ 
jakis nowy Bonaparte nie ruszy, ten, kt6ry nareszcie raz na zawsze 
zbije Niemc6w i Moskali". Kim zas byl Napoleon, tego nie trzeba 
bylo tlwnaczyc narodowi, kt6ry w swym hymnie znalezl rniejsce 
dla obcego wodza. 

Sienkiewiczowscy bohaterowie wierzq tylko w pomoc Opatrz
nosci i sil~ wlasnych szabli. Ich potomkowie z roku 1812 oglqdajq 
si~ na pot~g~ obcego wladcy, kt6remu zbyt lel<komyslnie chcieli 
pospieszyc z odsieczq (przybranq w postac najazdu) na litewskich 
tylach carskiej arrnii . Sporo tu zamqcil mimowolny targowiczanin 
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Jacek 50plica, ukrywaj ,!CY si~ pod mnisim kapturem jako ksi,!dz 
Robak. Jego dylematy moraIne stan,! si~ p6zniej udzialem pana 
Krnicica, kt6ry takZe musial wsr6d rodak6w dzialac pod pseudo
nimem Babinicza. 

Notabene pogl,!dy Mickiewicza na nieslawn,! konfederacj~ da
leko odbiegaly od tych, kt6re znajdujemy w dzisiejszych podr~cz
nikach. Jui po napisaniu Pana Tadeusza Wieszcz odbyl na ten temat 
dluzsz'! rozmow~ z Lucjanem 5iemienskim. Poeta nazwie uczest
nik6w nieslawnej konfederacji wyrodkarni, padnie nawet zasto
sowane do Targowicy slowo "hanba", ale terminu zd rada Mickie
wicz nie uiyje. Widzial on w nieszcz~snej konfederacji protest prze
ciwko reformie obalaj,!cej jej kardynalne prawa i przez to zrywa
j£!cej z historyczn£! tradycj£! narodu (dodajmy: szlacheckiego). Ola
tego tez szeregowym uczestnikom Targowicy wkladal w usta slo
wa: "Zdrada nie postala w sercach naszych, a jednak podci,!gn~la 
nas opinia pod miano zdrajc6w". 

Oziela Mickiewicza i 5ienkiewicza doznaly dzi~ki przeniesie
niu na ekrany filmowy i telewizyjny swoistej nobilitacji. Zar6wno 
Pan Tadeusz, jak wszystkie czlony trylogii zawdzi~czaj£! Jerzemu 
Hoffmanowi i Andrzejowi Wajdzie SW£! drug£! mlodosc. Przyszle 
generacje Polak6w zapami~taj £! te utwory bardziej jako seri~ obra
z6w i udane kreacje aktorskie niz w formie tekstu. Przed laty pod
czas egzamin6w wst~pnych na uniwersytet jeden ze zdaj£!cych naj
wyrazniej nie dawal sobie rady z wojnami polsko-szwedzkimi z po
lowy XVII stulecia. Wsparty milosiernie pytaniem: "no, chyba pa
mi~ta Pan te sprawy z Potopu", odpowiedzial dobrodusznie, ze jesz
cze nie byl na tym "filmie". Ot6z nalezy si~ obawiac podobnej od
powiedzi, gdy przy pytaniach 0 bunt Chmielnickiego czy kampa
ni~ rosyjsk£! Napoleona zechcemy si~ odwolac do Ogniem i mie
czem lub Pana Tadeusza ... 

Telewizj~ ogl£!dam raczej rzadko. Tak si~ jednak zdarzylo, iZ kie
dys wl£!czylem telewizor, gdy szedl jakis quiz polegaj£!cy na zgady
waniu cytat6w literackich. 5ympatyczna mloda para uczestnik6w 
utkn~la wlasnie na mieliznie: wychodzilo im zdanie, z kt6rym nie 
potrafili sobie poradzic: "Duchowa mama dala w pysk i poszla". Nie 
mogli zrozumiec sensu, poniewaZ chyba nigdy w Zyciu nie byli na 
Fantazym ("duchowi memu dala w pysk i poszla"). 0 wiele lepiej by 
si~ im zapewne powiodlo, gdyby szlo 0 cytat z Pana Tadeusza, a tym 
bardziej z trylogii (zwlaszcza z Ogniem i mieczem). 

5£! to utwory, kt6rych nieznajomosc hanbi. Powiedzenie: wla
snie przeczytalem Pana Tadeusza czy Ogniem i mieczem, takZe nie 
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uchodzi. Do obu tych dziel wypada tylko wracae ("przeczytalem 
na nowo..."). 0 He jeclnak trylogia od samego poczqtku cieszyla si~ 
olbrzymim powodzeniem, 0 tyle Pan Tadeusz spotkal si~ z dose 
chlodnym przyj~ciem . Dzis z niedowierzaniem przyjmujemy in
formacje, iz z pierwszej edycji (1834), wynoszqcej zaledwie 3 tysiq
ce egzemplarzy, rozeszlo si~ bardzo niewiele. Reszta trafila do pa
ryskiego wydania dziel zebranych Mickiewicza (1838), gdzie dla 
zmylenia czytelnika zmieniono im wyglqd karty tytulowej. Malo 
zas komu wiadomo, iz pierwowzor Latarnika zapomnial 0 swoich 
obowiqzkach sluZbowych, zaczytawszy si~ w powiesci Murdelio 
piora Zygmunta Kaczkowskiego (ktoz si~ga dzisiaj do jego utwo
row?), a nie w poemacie, ktorego bohaterowie, jak pisal zjadliwie 
Cyprian Norwid, "jedzq, pijq, grzyby zbierajq i czekajq, az Francu
zi przyjdq zrobie im ojczyzn~". 

Ale czy naprawd~ ekranizacja decyduje 0 tym, iz dana epoka 
nabiera w naszych oczach barw aktualnosci? Losy Lawy, filmu osnu
tego na kanwie Dziad6w, przemawialyby przeciwko tej tezie. Wol
no tez wqtpie, czy projektowana ekranizacja Quo vadis, jesli do niej 
doj dzie, obudzi nagle zainteresowanie dla wczesnego chrzescijan
stwa, a sfilmowanie Przedwiosnia - dla poczqtkow II Rzeczypospo
litej. O aktualnosci nie decyduje rowniez czasowa odleglose od stu
lecia, w ktorym obecnie zyjemy. Inaczej Pozytywizm i Mloda Pol
ska bylyby nam blizsze od czasow Roman tyzmu, a Oswiecenie od 
kultury sarmackiej . Wiemy zas dobrze, iz z minionych wiekow naj
silniej chyba zakorzenil si~ w narodowej pami~ci wlasnie wiek XVII. 
Inna sprawa, iz rowniez dzi~ki talentowi Henryka Sienkiewicza. 
Jesli jednak si~gnql on wlasnie do tego stulecia, to glownie z uwa
gi na zbieznose polskich dylematow. 

Bo tak naprawd~ poszukujemy w p rzeszlosci odpowiedzi na 
dr~czqce nas aktualnie pytanie. W przypadku Pana Tadeusza bylby 
nim sens kultury autarkicznej, ktora na oczach poety ulegala roz
padowi. W przypadku Ogniem i mieczem potrzeba odciqzenia na
szych stosunkow z niezawislq juz Ukrainq z historycznych resen-
tymentow. Tu wlasnie rezyser rna szczegolne pole do popisu. Nie 
udawajmy, iz powiesciowy Chmielnicki to ten sam nietuzinkowy 
mqz stanu, jakiego oglqdamy na ekranie. 

I ze z fi lmu Wajdy wyglqda to sarno naiwnie optymistyczne 
przeslanie, jakie znajdujemy w poemacie, ktory posluzyl za p unkt 
wyjscia jego malowanych na ekranie wizji. W tekScie Mickiewicza 
na plan pierwszy w ysuwa si~ bowiem przekonanie, iz wywolanie 
powstania nie jest rzeczq trudnq, a skore raz si~ rozpali, ktos przyj
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dzie mu z pornoC'!. Stqd tei. sw6j esej z roku 1984 zatytulowalem 
Pan Tadeusz, czyli - jakos to bfdzie. "Kult napoleonski - czytamy 
w ogloszonym posmiertnie pami~tniku Kazimierza Chl~dowskie
go - polqczony z wplywem naszych romantycznych poet6w, wiel
kie nam przyni6s1 narodowe kl~ski". Pan Tadeusz do podsycenia 
tego wlasnie kultu istotnie si~ przyczynil. 

Przechodz~ do konkluzji. Wbrew zludzeniom niekt6rych dzia
laczy kultury wszelkiego rodzaju jubileusze, obchody i rocznice 
nie przyczyniajq si~ tak bardzo do rozwoju badan nad danq posta
ciq lub epokq. Nadallubujemy si~ w wielkich konferencjach, nie
pomni, iz najlepsze wyniki naukowe przynoszq male sesje badaw
cze, gromadzqce po 20-30 uczestnik6w, naprawd~ zainteresowa
nych danq tematykq. Kiedy ucichnie gwar dobiegajqcy z wielkich 
sal kongresowych, dziela klasyk6w powracajq na te same wspo
minane juz poprzednio zakurzone p6lki. Jesli nawet cos w wyni
ku obchod6w ulegnie zmianie, to raczej wybi6rczo. Na ekranizacji 
skorzysta poczytnosc raczej Ogniem i mieczem nii. Pana Tadeusza . 

To po pierwsze. A po drugie: przez ponad dwiescie lat czekali
smy daremnie na Codota w postaci sukcesu, z jakim mialy si~ spo
tkac przeklady arcydziel naszej literatury na "j~zyki kongresowe". 
Cud raczej nie nastqpil. Stalo si~ natomiast rzeczq oczywistq, ii. 
"tlumaczenie" tychze arcydziel na j~zyk filmu i telewizji, z jednej 
strony pomoze jeutrzymac w kanonie polskiej kultury, z drugiej 
zas - moze utorowac drog~ do widz6w (nie czytelnik6w!) zachod
niej Europy. Co wcale nie znaczy, jakobym namawial kogokolwiek 
do ekranizacji na przyklad Kr61a-Ducha ... 

JANUSZ TAZBIR, ur. 1927, historyk, profesor Instytutu Historii PAN. Zajmuje si~ dzie
jami ruch6w religijnych oraz kuJtury w Polsce XVI-XVII wieku. Wydal m.in.: Refonnacja 
- Kontrreformacja - toleral1cja (1996), Polska l1a zakr?tach dziej6w. 
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Czymze jest " trzeiwy realizm ", jesli nie sprowadzeniem 
rzeczywistosci do sjery materii i ciala, wygnaniem z naszego 
zycia bohaterstwa i swi~ tosci, ekstazy i cierpienia, szcz~scia 

i tragedii, a wreszcie sensu ludzkich poczynml? 

" MYSL WYSOKA 

STYL WYSOKI 


KrzysztoJ Dorosz 

Why do we, who are blind 

Seek an invisible light? 

Why strive to discover 

Truth hidden from us? 

Why do we d esire 

The unseen, unknown, 

Unless it is? 


Kathleen Raine' 

Adam Zagajewski w 65. numerze "Zeszytow Literackich" ape
luje a wysoki styl. Przeciwstawia si~ dominacji "stylu niskiego, 
konwersacyjnego, letniego, ironicznego"2, niech~tny jest wyraza
niu "duszy w telegramie"J, buntuje si~ przeciwko zamkni~ciu na
szego pola widzenia w codziennosci. Bo codziennosc bywa pi~k
na, ale przeciez nie zawsze sarna z siebie. "Codziennosc jest pi~k
na - pisze Zagajewski - takZe dlatego, ze wyczuwamy w niej ciche 
drzenie mozliwych wydarzen heroicznych, niezwyklych, zagad
kowych. Codziennosc jest jak skora spokojnej nizinnej rzeki, na 
ktorej rysujq si~ delikatne prqdy i wiry, zapowiedz dramatow i po
wodzi, ktore maze nigdy si~ nie zrealizujq, alba zrealizujq duzo 
pozniej ( ...). Codziennosc, z ktorej wytnie si~ mozliwosc bohater
stwa i swi~tosci - owo drzenie odleglej maze na razie tragicznosci 
- jest plaska i nudna"4. 

' Living wi th Mystery. Poems 1987-91, Golgonooza Press 1992, s. 59. 

2 "Zeszyty Literackie", zima 1999, nr 65, s. 11 . 

) Tb idem, s. 12. 

, Tbidem, s. 14. 
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Codziennosc i realizm 

Zgoda. Codziennosc zamkni~ta w codziennosci jest nie tylko 
plaska i nudna, ale cz~sto brzydka. Wszystko w niej wydaje si~ szare 
i jednakie; brak w niej hierarchii wartosci, poniewaz jej rnieszkan
cy z trudem odr6zniajq prawd~ od falszu, pi~kno od brzydoty czy 
dobro od zla. Nic wi~c dziwnego, ze szlachetnose upodabnia si~ 
tam do nikczemnosci, a trywia nabierajq niezwyklego znaczenia. 
Mimo to nie brakowalo jej i nadal nie brak zwolen nik6w. W H. 
Auden, swietny skqdinqd poeta, byl przekonany, ze wszystko, co 
wzmaga intensywnosc zycia, co chocby na kr6tkq chwil~ wynosi 
nas ponad codziennosc, jest iluzjq i glup stwem. Musimy pogodzic 
si~ z zyciem codziennym i zwyklym, bye tolerancyj ni wobec rze
czywistosci i umrzec w spokoju. Mlodzi kochankowie - twierdzil 
Auden - nie doznajq wizji bog6w, kt6rzy kierujq naszym zyciem, 
lecz padajq ofiarq przywidzenia5

• 

Przywidzeniom milosci czy w iary przeciwstawia si~ trzezwy 
realizm calej naszej epoki. Zrosni~ty z codziennosciq, nic nie chce 
slyszec 0 tajemnicy, 0 metafizyce, 0 rzeczach ostatecznych. Zarniast 
wznioslosci oferuje nam pospolitosc, zamiast w zlot6w czlowieka 
jego upadki, zamiast wielkosci malosc, a zamiast nadziei rozpacz. 
W zasmolonym Kopciuszku widzi tylko Kopciuszka, a tego, kto 
ujrzy w nim pi~knq ksi~zniczk~, uzna za niepoprawnego marzy
ciela i ofiar~ omam6w, kt6ra winna pod dac si~ stosownej terapii. 
Czyrnze wi~c jest 6w "trzezwy realizm", jesli nie sprowadzeniem 
rzeczywistosci do sfery materii i ciala, wygnaniem z naszego zycia 
bohaterstwa i swi~tosci, eks tazy i cierpienia, szcz~scia i tragedii, 
a wreszcie sensu ludzkich poczynan? 

Realizm nie jest w stanie nam pokazac, ldm jestesmy - pisze Kathleen 
Raine, wybitna angielska poetka, autorka znakomitych ksi'lzek na temat 
Blake' a i Yeatsa -lecz tylko nasze kl~sld, ldedy pr6bujemy stac si~ tym, do 
czego niezbyt udolnie, choc stale, dqi:y i aspiruje zwykly m~zczyzna i zwy
kla kobieta . Zwykli ludzie pragn'l heroizmu i pi~kna , a gdy to pragnienie 
w nich zgasnie (pod wplywem nih ilistycznej mniejszosci), czy nasza cy
wilizacja nie straci szans na przetrwanie? Brzydota i pospolitosc zwalnia
j'l nas od uczuciowej wrazliwosci, myslenia, zycia; pozwalaj'l zapomniec 
o niepokoju i dramacie istnienia . Przyznajmy, ze nasze spoleczenstwo jako 

' Zob. Kathleen Raine, The inner Journey of the Poet, George Allen and Unwin, Lon
don 1982. 
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calosc wybralo smien: - smierc w niewielkich bezbolesnych dawkach . Na 
jej sprzedazy robi si~ wielkie for tuny6 

Smierc, 0 ktorej pisze Kathleen Raine, to owoc realizmu, jaki 
zadomowil si~ weuropejskiej kulturze od dobrych kilkuset lat 
nadajqc jej charakter horyzontaln y, odcinajqc od tego, co bezwa
runkowe i transcendentne. Stopniowo tracilismy n ie tylko samq 
wiar~ religijnq, lecz rowniez jej horyzonty; u mieral nie tylko B6g, 
lecz rowniez swiadomosc Jego zakorzenienia w swiecie. Wielkq 
Liber Mundi, czyli Ksi~g~ Natury, potrafimy dzis na og61 czytac 
w sposob tylko doslowny i zewn~trzny, najcz~sciej materialistycz
ny i scjentystyczny. Utracilismy zdolnosc wyczuwania i wyobra
zania sobie ukrytego i wewn~trznego sensu swiata, nie u rniemy 
w zjawiskach natury zobaczyc symbolicznej reprezentacji rzeczy
wistosci duchowej. Jest to cena, jakq przyszlo zaplacic za nauk~ 
i technologi~, za uczynienie z ludzkiej swiadomosci aparatu, kto
ry w miar~ obiektywnie i beznami~tnie rejestruje procesy swiata. 

Dost~p do rzeczywistosci duchowej natomiast - chocby nie
perny, intuicyjny i pozbawiony p recyzji naukowego poznania 
mozliwy jest jedynie poprzez wewn~trznq przernian~ czlowieka 
i kultywowanie prowadzqcych do niej przymiotow duszy. Wie
dzieli 0 tym m~drcy i wizjonerzy naj rozniejszych tradycji religij
nych. Jezeli otaczajqcej ich kulturze nadaw ali swoje pi~tno, stawa
la si~ ona dqzeniem do pewnego celu i kultem okreslonych warto
sci, nie zas po prostu autoekspresjq czlowieka. 

Szekspir powiada w Hamlecie, ze celem teatru - a teat1'mozna 
rozumiec tutaj jako sztuk~ w ogole - bylo i jest IIpodstawiac zwier
ciadlo naturze, uswiadarniac cnocie i hanbie ich wlasne rysy, sub
stancji epoki nadawac form~, ktora je u trwali"7. Z tych slow widac, 
ze na poczqtku XVII wieku natur~ pojmowano duzo szerzej niz 
dzisiaj: nie jako przedmiot badan, pole dorninacji czlowieka i punkt 
odniesienia dla jednostronnego realizmu, ale jako natur~ rzeczy. 
Zwierciadlo sztuki wj dobywalo wi~c nie tylko hanb~, lecz i cnot~, 
nie tylko zlo, lecz i dobro, nie tylko zagubienie i rozpacz czlowie
kat lecz rowniez jego d,!zenie do prawdy i zbawienia. Tymczasem 
w XX wieku proporcje rni~dzy dobrem i zlem zostaly zachwiane. 

6 The Use of the Beautiful, w : Defending Ancient Springs, Golgonooza Press 1985, 5. 162. 
7 Akt Ill, sc. 2, przeklad St. Bara nczaka, Wydawnictwo "W drodze", Poznan 1990. 
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Realizm,o kt6rym mowa, sklania wielu artyst6w i intelektualist6w 
do usuwania cnoty poza nawias ich swiata. Jesli m6wiq 0 dobru 
i prawdzie, 0 Bogu czy 0 zbawieniu, to alba z nimi igrajq, wiedzqc 
doskonale, ze Sq najwyzej "gramatykami" kulturowego zludzenia, 
albo wchodzq na koturny i strojq si~ w cudze pi6rka. 

Nie przezywajq wi~c - wracam to do sl6w Adama Zagajew
skiego - ani "tajemnicy swiata", ani "dreszczu metafizycznego", 
ani "wielkiego zdziwienia", ani tez "olsnienia poczuciem bliskosci 
tego, czego nie wolno wypowiedziec"8. Czyz nie jest zatem zrozu
miale, ze nie stac ich na wznioslosc? Uwi~zieni w codziennoSci, 
zapatrzeni w hanb~ czlowieka, w jego rozpacz i b61 istnienia, za
sluchani w skarg~ duszy pozbawionej wiary, nadziei i milosci, "ta
kie widzq swiata kolo, jakie t~pymi zakreslajq oczy". Nie przyjdzie 
im nawet do glowy si~gac po styl wysoki, bo zabraklo im wysokiej 
mysli. 

Gdyby byli ludimi religijnymi, podobni byliby do owych pro
testant6w (a moze gnostyk6w), kt6rzy, porazeni zlem swiata, 
wiele zuzyli trudu na wykazanie calkowitego zepsucia czlowieka, 
istoty przezartej na wskros grzechem, skazanej na duchowq jalo
wosc. Lecz choc 0 czlowieku mieli mniemanie bardzo niskie, wie
rzyli, ze B6g moze ich swojq Laskq z opresji wybawic. Tej wiary 
nie majq jui wsp6lczesni realisci: pogrqzeni w slepym zaulku co
dziennosci, niewrazliwi na ukryty sens rzeczy, widzq tylko hanb~ 
czlowieka, majqc go za n~dznego robaka, wijqcego si~ juz nie na 
powierzchni ziemi, ale w jej brudnych wn~trznosciach. 

Czlowiek istota plugawa 

Rzecz znamienna, ze ukryty sens rzeczy plynqcy z intuicji do
bra, pi~kna i prawdy nasi realisci majq za zewn~trzne przejawy 
prawdziwej rzeczywistosci. Religia w ich przekonaniu to tylko "ner
wica natr~ctw", "psychiczny wyrostek robaczkowy czlowieka", 
Jezus cierpial na "paranoj~ z mlodzienczymi rysami hebefrenicz
nymi" i "urojenia wielkosci", zas filozofi~ Kierkegaarda, na przy
!dad, nalezy tlumaczyc "ci~zkq nerwicq l~kowq wynikajqcq z nie
nawisci do ojca jako stlumionej reakcji" na surowe, pietystyczne 

6 Op. cit" s, 14, 
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wychowanie. Te blyskotliwe popisy "naukowego poznania", przy
taczane przez Viktora Frankla w pracy Homo patiens, pochodzq z lat 
czterdziestych9 Mozna by sqdzic, ze od tamtych czas6w ludzie nie
co zmqdrzeli. Rzetelne umysly niejednokrotnie wykazywaly po
znawczq jalowosc radykalnego redukcjonizmu - bez wzglti'du na 
to, czy ludzkie motywacje i wyobrazenia sprowadzamy do ukry
tych sil psychicznych, biologicznych czy spolecznych. Nietrudno 
przy tym dostrzec, ze redukcjonizm CZti'sto godzi w samych reduk
cjonist6w. Czyz u autora przytoczonych tez 0 Kierkegaardzie nie 
mozna by znaleic jakiejs nerwicy lti'kowej? A moze urojenia wiel
kosci z rysami hebefrenicznymi? Bo czyz wyjasnianie bez reszty 
skomplikowanej ludzkiej rzeczywistosci i sprowadzanie jej do prze
widywalnych, a w dodatku nieczystych proces6w nie jest w grun
cie rzeczy maniq wielkosci zrodzonq z patologii wybujalego libido 
dominandi? Jakqz zatem wartosc poznawczq rna taki psychologicz
ny redukcjonizm? M6wiqc oglti'dnie, miernq. 

Ale c6z z tego? Bo oto redukcjonizm nie tylko nie stracil wziti'
cia, lecz przeciwnie, rozprzestrzenil siti' i zawti'drowal pod strze
chy. Zagnieidzil siti' w literaturze piti'knej, w potocznym mysleniu 
i w licznych biografiach wielkich ludzi pisanych nie tylko ku ucie
sze gawiedzi, lecz takZe ku zaspokojeniu poznawczej ciekawosci. 
W przeciwienstwie jednak do niegdys poczytnych zywot6w switi'
tych, zyciorysy wsp6lczesnych bohater6w cZti'sciej koncentrujq siti' 
na ich hanbie niz cnocie. Bohaterami stajq siti' nie dlatego, ze uczy
nili jakies dobro, lecz przeciwnie, szamOCqC siti' w okowach sil ciem
nych i czlowiekowi wrogich, sprzeniewierzyli siti' wyznawanym 
niegdys wartosciom i zasadom, zniszczyli w sobie rnilosc, przyjain 
czy wiernosc. Nieliczne Sq dzis biografie, kt6re nie odwolywalyby 
siti' do destrukcyjnych uwarunkowan psychicznych opisywanych 
przez siebie postaci: do nienawisci i okrucienstwa, obsesji i seksu
alnych natrti'ctw, kompleks6w Edypa i Elektry, przesladowczych 
manii, rozdwojenia jaini itp. 

Niedawno przeczytalem recenzjti' z nowej biografii Marcina 
Lutra10. Autor ksiqzki wprawdzie nie posuwa siti' tak daleko jak Erik 
Erickson - znany psycholog wywodzqcy siti' ze szkoly freudow

9 PAX, Warszawa 1998, s. 3l. 
iO Richard Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death, Harvard UP 

1999. 
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skiej, ktory poddal kiedys analizie zywot reformatora, zatrzymu
j'lC si~ na jego analnym charakterze i skomplikowanych stosun
kach z ojcem -lecz uwarunkowania psychologiczne interesuj'l go 
daleko bardziej niz duchowe inspiracje i niejednokrotnie juz opi
sywany fascynuj'lcy fenomen Lutrowej wiary. W takim uj ~ciu teo
logia laski staje si~ pomyslem na zycie depresyjnej osobowosci, 
ktora boryka si~ z szalenstwem zW'ltpienia w zbawienie. Luter 
wylania si~ z tej biografii nie tyle jako ryeerz odnowionej wiary 
i apostol wolnosci religijnej, co jako czlowiek niezrownowazony, 
popychany licznymi nerwicami i nawet alkoholem ll 

. 

Dlaczego tak niewielu ludzi potrafilo sobie powiedziec, ze nor
malnosc jest mitem, poj~ciem wzgl~dnym i rzeczywistosci'l pod
legajqc'l stopniowaniu, ze wi~kszosc z nas zostala w ychowana 
w tzw. "rodzinach dysfunkcjonalnyeh" i ze w tym "najlepszym ze 
swiatow" psychologiczne perturbaeje nie oszcz~dzaj'l niemal ni
kogO?12 Dlaczego tylko nielicznych stac bylo na prost'l intuicj~, ze 
owe perturbacje mog'l, ale weale nie mUSZq uniewazniac naszych 
mysli i uczuc? Ze sklonnosc do depresji, sarna w sobie oczywiscie 
dotkliwa i niszczycielska, moze czlowiekowi wierz'lcemu i biegle
mu w religijnym mysleniu dac szczegolny asurnpt do przezycia 
laski i wypracowania jej teologii? Dlaczego wbrew racjom rozu
mu podwazaj 'lcego prawomocnosc redukcjonistycznych argumen
tow nadal chciwie chloniemy taki obraz czlowieka, gdzie dobro 
budzi smiech, wiara sprowadzana jest do nerwicy, a czystosc do 
brudu? Dlaczego tak latwo przystajemy na twierdzenia, ze nasza 
swiadomosc jest w gruncie rzeczy uiud'l, poniewaz naszym zyciem 
rz'ldzi ulokowan a w nieswiadomosci "psychiczna kloaka" opisa
na przez freudystow? 

Cz~sto zastanawialam si~ - pisze cytowana juz Kathleen Raine - dlacze
go obecna epoka wydaje si~ po prostu uciekac od p i~kna, dlaczego woh 
brzydotti', dlaczego czuje si~ z nil! bardziej bezpiecznie i lepiej w niej za
domowiona. Wreszcie zdalam sobie spraw~, ze pi~kno i doskonalosc za

11 Kevin Sharpe, How the form er monk toppled a church, "The Sunday Times: Books", 
4.04. 1999. 

12 Jednym z tych nielicznych jest James Hillman, amerykanski psycholog, id '!cy 
wlasn'l, by nie powiedziec "here tyck'!" drog'l uczen Junga. Zob. np. The Myth of Nor
malcy w antologii opracowanej przez Thomasa Moore'a, za tyrulowanej The Essential 
James Hillman, Routledge, London 1989, s. 149-152. Zob. r6wniez jedn'l z jego najpo
wazniejszych prac, polemizuj'lC<j ze sposobami myslenia w psychologii, pt. Re-Visioning 
Psychology, Harper and Row, New York 1976. 
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wierajq w sobie wyrzut; osqdzajq nas milczqco, lecz stale, i bye moze dq
zenie do doskonalosci wymaga swego rodzaju odwagi, poniewaz stano
w i ukryte wyznanie naszej wlasnej miernosci. Czy nie jest zatem tak, ze 
przewaga niskiego stylu i duchowego chamstwa we wsp6lczesnej litera
turze jest latwiznq, rodzajem lenistwa, unikaniem owego wyrzutu miJ
CZqCO wzywajqcego nas do doskonalenia siebie, na co wcale nie chcemy 
si~ zdobye, bo cena bylaby zbyt wysoka 713 

Zachwianie rownowagi mi~dzy dobrem a zlem 

Diagnoza Kathleen Raine jest przykra, lecz w duzej mierze traf
na. Bo czyz kultura, kt6ra tak ch~tnie ucieka od pi~kna w niski styl 
i syci si~ deformacjq czlowieka, jest tylko wynikiem p rzezycia zla 
naszych czas6w? Czy ironia i drwina Sq tylko reakcjq na hipokry
zj~ przebrzmialych ideal6w, a rozpacz jedynq odpowied ziq na 
ulomnosc zuzytych argument6w wiary? Czy podlosc, egoizm, brak 
wrazliwosci Sq wylqcznq prawdq 0 czlowieku? Czy rzeczywiscie 
jestesmy calkowicie poddani ciemnym i slepym sHorn l~gnqcym 
si~ w sferze stlumionych przez kultur~ pop~d6w? I czy naprawd~ 
z tego wynika, ze bohaterstwo i swi~tosc to tylko marionetki po
ruszane przez te sHy bez zadnego ladu i skladu? 

Podobno jednq z najwi~kszych sztuk diabla jest jego calkowite 
incognito; wm6wienie iudziom, ze nie istnieje. Zapewne r6wnie 
wielkim jego osiqgni~ciem jest przekonanie nas 0 swojej wszech
obecnosci i wszechwladzy. Moze to z jego podszep t6w realisci na
szej kultury wylali dziecko z kqpielq i, nauczywszy si~ kwestiono
wac klamstwo, kwestionujq r6wniez prawd~. Stali si~ przesmiew
cami i szydercami (czasami tragicznymi), mniemajqc, ze przeciw
dzialajq w ten spos6b nad~temu zlu i budujq lepszy swiat; trzy
majq si~ z dala od wszelkiej wiary, widzqc w niej pociech~ slabych 
umys16w; owijajq si~ szczelnie codziennosciq, nieufni wobec me
tafizyki, przekonani, ze spelniajq wymogi elementarnej uczciwo 
sci. Pragnq swiata bez zludzen, lecz zludzen obawiajq si~ tylko, 
gdy widzq dobro; realnosc upatrujq w zlu, dobro majqc za jego 
iluzoryczny przejaw. 

13 The Use of the Beautiful, op.cit., s. 167. 
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Powtarzajq za Hamletem, ze czlowiek to "tylko kwintesencja 
marnego prochu". W przeciwienstwie do Hamleta jednak nie pa
rni~tajq juz, ze czlowiek to r6wniez "arcydzielo - szlachetnose ro
zumu, nieograniczone zdolnosci, proporcja ksztaltu, plynnose ru
ch6w, w uczynkach r6wny aniolom, w pojmowaniu r6wny bogom: 
najwyzsze z zyjqcych istnien, korona stworzenia!"14. Stali si~ "za
losnymi gnostykami", kt6rzy wierzq, ze swiat poddany zostal wla
dzy archont6w ciemnosci, nie wierzq natorniast ani w duchowy 
potencjal czlowieka, ani w mozliwose zbawienia. Poniewaz trud
no uchronie si~ od wplyw6w otaczajqcej nas kultury "zalosny gno
styk" i realista drzernie w wi~kszosci z nas. Rzecz w tym, by zdae 
sobie z tego spraw~ i zdobye si~ na wyb6r: pozostae w zakl~tym 
kr~gu codziennosci czy poszukae z niej wyjscia. Te poszukiwania 
nie Sq wcale latwe, poniewaz pr~dzej czy p6iniej musimy stanqe 
przed lustrem, w kt6rym nasz wlasny obraz nie jest ni pi~kny, ni 
godny szczeg6lnego szacunku. Z tego lustra spoglqdamy na siebie 
z wyrzutem, czasem z oskarzeniem, i trzeba znacznej sily charak
teru, by takq konfrontacj~ przetrzymae. 

Jesli bowiem p6jdziemy sladem Kathleen Raine i podobnie 
mySlqcych ludzi, zobaczymy, ze nasz realizm nie jest tylko wier
nym odbiciem stanu ludzkiej duszy pogrqzonej w bezsensie ist
nienia, lecz takZe wynikiem naszej wlasnej malosci. Jesli blqkamy 
si~ na obrzei:ach nihilizmu, jesli trudno nam zobaczye dobro, swiad
CZqC je lub przyjmujqc, jesli nie kierujemy si~ ku rzeczywistosci, 
kt6ra nas przerasta, to najwidoczniej tak nam jest wygodnie. Cier
pimy wprawdzie, ale nie musimy spelniae wymog6w stawianych 
przez wartose. 0 ilez latwiej widziee w naturze ludzkiej slabose 
i grzech, a w nas samych istoty ulomne i n~dzne - "ontologicznych 
prowincjuszy" niezdolnych do rozwoju, do wiary, do przezycia 
pi~kna . 0 ilez trudniej uznac nasze duchowe powolanie, wynika
jqce zen cele i powinnosci i zye w przeswiadczeniu, ze mimo calej 
sklonnosci do zla czlowiek jest capax Dei. 

Zagubieni w swiecie, w kt6rym jakoby wszystko wolno, ch~t
nie por6wnujemy si~ do Dantego, a naSZq w~dr6wk~ w ciemno 
sciach, gdzie czajq si~ wszystkie potwornosci ludzkiego zywota, 
do Inferna. Pozwalamy sobie jednoczesnie nie parni~tae, ze Dante 
po pierwsze rnial doswiadczonego przewodnika, a po drugie prze

" Akt II, sc. 2,op.cit . 
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kroczyl pieldo i znalazl si~ najpierw w czysccu, a potem w raju. 
My natomiast w piekle pozostajemy. Sprowadzaj'lc pi~kno, do
bro czy szlachetnosc do psychicznych urazow, twierdzimy, ze je
stesmy wierni naszemu doswiadczeniu. Jednoczesnie umyka na
szej uwadze prosty fakt, ze doswiadczenie czlowieka obejmuje 
tak zlo, jak i dobro. Z Dantego, Szekspira i innych wielkich pisa
rzy opisuj'lcych moraln'l dewastacj~ swiata, bierzemy tylko ciem
nosc, nie widz'lc towarzysz'lcych jej przeblyskow swiatla. Wyszy
dziliSmy dawnych alchemikow i nie porywamy si~ na przemian~ 
olowiu w zloto; wysmialismy bl~dnych rycerzy i nie walczymy 
juz z wiatrakami, blizszy nam niz Don Kichot jest jego trzezwy 
giermek. Ugrz~zlismy w ciemnosci i nie potrafimy lub nie chce
my z niej wyjsc. 

"Styl wysoki bierze si~ z nieustannej rozmowy pOIni~dzy dwie
rna sferami - pisze Adam Zagajewski - mi~dzy sfer'l duchow'l' kto
rej straznikami i tworcami S'l zmarli, jak Wergiliusz w Boskiej Ko
medii, i-po drugiej stronie - sfer'l wiecznego praesens, nasz'l dro
g'l, jedyn'l chwil'l, szuflad'l czasu, w ktorej przyszlo nam zyc"IS. 

Zapewne. Ale ani sfera duchowa, ani wieczna terazniejszosc 
nie narzucaj'l si~ wspolczesnej kulturze z oczywistosci'l swiatla. 
Jakie wi~c rozmawiac z rzeczywistosci'l, w ktorej istnienie dawno 
zW'ltpilismy? Jak otworzyc sobie drog~ do pi~kna i wznioslosci? 
,,Jesli przez cale lata niemal codziennie zajmujemy si~ porusza
niem Hadesu, systematycznie wyjasniaj'lc rzeczywistosc WYZSZ'l 
w kategoriach nizszej - pisze psychoterapeuta Hans Jakob w pra
cy Western Psychology and Hindu Sadhana - a jednoczesnie ignoru
jemy wszystko w historii kultury czlowieka, co mimo godnych ubo
lewania bl~dow i falszywych posuni~c zostalo uznane za warto
sciowe, trudno unikn'lc nam ryzyka utraty zdolnosci rozrozniania 
ziarna od plew, calkowitego splaszczenia wyobrazni Qednego ze 
zrodel nasze~o zycia) i powaznego ograniczenia horyzontow umy
slowych"16. Swiat, ktory ogl'ldamy przez pryzmat modernizmu 
i postmodernizmu, jest plaski i jednowymiarowy, coraz bardziej 
wyprany z hierarchii wartosci, coraz mniej zdolny do odczucia tego, 
co bezwarunkowe. Realnosc, jak'l uznajemy, tozsama jest z intere

)5 Op.cit., s. 18. 
16 Cytowane za: Titus Burckhardt, Mirror of the Intellect. Essays on Traditional Science 

and Sacred Art, Quinta Essentia, Cambridge 1987, s. 53. 
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sownosciq i cielesnosciq, z brudem, brzydotq, malodusznosciq. 
Trudno zatem si~ dziwic, ze nasz styl stal si~ "niski, ironiczny, ko
lokwialny, plaski, maly, minimalistyczny" 17. 

"Styl wysoki - powiada Zagajewski - rodzi si~ z odpowiedzi 
na rzeczy ostateczne, jest reakcjq na tajemnic~, na to, co najwyz
sze"18. To prawda. Jung, kt6ry bardzo nie lubil w 5zelkiego napu
szenia w slowach czy sposobie bycia, ze zdumieniem odkryl, ze 
kiedy m6wiq demony czy bogowie, ich wypowiedzi znamionuje 
styl wysoki, hieratyczny, jak najdalszy od codziennej mowy zwy
k1ego zjadacza chleba. Lecz demony czy bogowie, nawet jezeli prze
chadzajq si~ tymi samymi ulicami, kt6rymi zdqzamy do pracy, zaj
mujq nas jako badaczy kultury, nie wywolujqc bojazni ni drzenia, 
zas "rzeczy ostateczne", 0 kt6rych pisze Zagajewski, zostaly d e
kretem czystego rozumu relegowane w sfer~ bezsensu i niebytu. 
Z tej sfery, ani z mysli zamkni~tej w codziennosci, z mysli niskiej 
- styl wysoki zrodzic si~ nie moze. 

Mysl wysoka i humanizm 

Styl wysoki moze powstac tylko z mysl wysokiej - mysli lub wizji, 
bo nie chodzi tu przeciez 0 mysl, kt6ra jest wylqcznq domenq fi lo 
zof6w. Mysli niska - w sztuce, intelektualnych dociekaniach czy 
w potocznej swiadomosci - sku pia si~ na ulomnosci czlowieka: na 
jego brzydocie i sklonnosci do zla. Mysl wysoka natomiast, poezja 
zrodzona z tw6rczej w yobrazni, z kt6rej tak obficie czerpali Blake, 
Mickiewicz, Siowacki czy Yeats, stara si~ dotknqc i w miar~ mozli
wosci opisac "prawdziwego czlowieka", w calej jego okazalosci i glo
rii, nie jako "kwintesencj~ marnego p rochu", ale jako obraz i podo
bienstwo Boga. Dzis tylko na obrzezach gl6wnego nurtu naszej 
kultury m6glby powstac nasz au toportret zblizony do zapisanej 
w wierszu Czlowiek wizji George'a Herberta, wspanialego poety, 
a zarazem duchownego zyjqcego w siedemnastowiecznej Anglii. 

. Dobry m6j Boze, slysz~ oto, 
Ze ten tylko budu je okazale mury, 

17 Adam Zagajewski, op ,cit., s. 21. 
IS Ibidem, s, 19, 
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Kto sam zamierza znaleic w nich mieszkanie . 
A czyz byl kiedy, czyz kiedy powstanie 

Dam wspanialszy niZ Czlowiek? NiZ ten Czlowiek, kt6ry 
Wszys tko przycmiewa SWq istotq, 

Bo sam jest wszystkim, kazdq rzeczq; 
Wit;'cer jest drzewem, ale obfitszym w owoce; 

Zwierzt;' ciem, wyzszym nad inne zwierzt;'ta: 
Rozum i slowo Sq sprawq czlowieczq, 

I gdy papuga m6wi, w jej ptasiej powloce 
Tai sit;' mowa od nas wzit;'ta 19 . 

Inspirowany z jednej strony chrzescijanskq wiarq i pokorq, 
z drugiej renesansowym razmachem i optymizmem, Herbert sia
wi! cziowieka, poniewaz siawil Boga. Rzadkie to polqczenie nawet 
w kulturze chrzescijanskiej, a caz dopiero w naszej, przesmiewczej 
i demaskatorskiej, zwanej niegdys humanistycznq, dzis postchrzc
scijanskq, kulturze, ktara - mawiqc symbolicznie - zamienila Bo
skq komedi~ na czysto ludzkq, zas t~ ostatniq na mdlosci, skqd bli
sko juz byio do mysli, ze inn i to piekio. Tu lezy dramat europej
skiego humanizmu: z jednej strony wyzwolenie czlowieka, jego 
twarczych sil i mozliwosci, z drugiej uwi~zienie go w naturze. 
Z jednej strony kult czlowieczenstwa, z drugiej jego degradacja. 
Przyznajqc czlowiekowi wszelkie prawa, czyniqc go miarq wszech
rzeczy, humanizm stopniowo pozbawial go duchowej godnosci. 
Pozbawial, bo w niq po prostu nie wierzyi. Cziowiek jawil mu si~ 
na obraz i podobienstwo natury, podporzqdkowany jej prawom 
i ograniczeniom, naznaczony jej oboj~tnosciq i okrucienstwem. 
Jakie magi bye wolny, skoro podlegai biologicznym sHom? Jakie 
magi kochae, skoro byi we wladzy pot~znych pop~daw? Jakie 
magi czynie dobro, skoro powodowany byi wlasnym interesem? 
Jakie magi kierowae si~ prawdq, skora ta w r~kach ideologaw tak 
la two stawala si~ argumentem sily i narz~dziem zniewolenia? 

Humanizm, kt6remu w XX wieku zabrakio juz inspiracji i ener
gii chrzescijanskich, przeksztaka si~ w swoje przeciwienstwo. Czio
wiek jest dla niego w najlepszym razie zwierz~ciem, w najgorszym 
zas pelnym destrukcyjnych sil potworem, kWintesencjq fizycznej 
i moralnej ohydy, Kalibanem, ktary wyrwai si~ spod wladzy Pra

19 Przeklad Stanislaw Baral1Czak: Antologia angielskiej poezji metaJizycznej XVII stule
cia, PIIN, Warszawa 1991, s. 242. 
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spera; bywa rowniez pretensjonalnyrn idiot'l, ktory powo1uj'lc sit;' 
na dobra, pit;'kno i prawdt;', nie wie, nieszczt;'sny, ze jest slep'l igrasz
k'l mocy ciemnych i obojt;'tnych na jego los, ktore, gdyby posiada1y 
szczyptt;' rozumu, bawilyby sit;' z nim jak kot z mysz'l' swiadomie, 
celowo i zlosliwie. Lecz wtedy nasz "pado11ez" mia1by moze jakis 
okrutny sens; moze id'lc za gnostykami, 1atwiej by10by dojse do 
wniosku, ze skoro istnieje wrogie nam aktywne zlo, istnieje row
niez aktywne dobro, ktore daje nam szanst;' wyzwolenia i zbawie
nia. Ale pozny humanizm z trudem zdobywa sit;' na poczucie sen
su; 1apczywie ch10nie slowa Szekspira mowi'lce, iz zycie "jest bajk'l 
opowiedzian'l przez glupca, pe1n'l furii i wrzaskow, ktore nic nie 
znacz'l"20. Pomija zarazem fakt, ze nie jest to obiektywna konstata
cja mt;'drca, ale wyznanie Makbeta wypowiedziane pod koniec sztu
ki, a wit;'c po przebyciu prawie ca1ej sciezki zla i przemocy. 

Nie trzeba szczegolnej przenikliwosci, by zobaczye, ze wiele z te
go, co uchodzi dzis za sztukt;', pe1ne jest furii i wrzaskow, ktore nic 
nie znacz'l. I wcale nie zawsze i niekoniecznie dlatego, ze ta sztuka 
jest bajk'l opowiedzian'l przez glupca. Obdarzony inteligencj'l ta
lent, nawet geniusz, gdy nie potrafi lub nie chce wykroczye poza 
czysto ziemski wymiar zycia, sklonny jest stwarzae sobie intensyw
ny swiat wewnt;'trzny, pe1en egzystencjalnej burzy i naporu i doj
muj'lcej nostalgii, ktory w ostatecznyrn rachunku nie jest nosnikiem 
sensu, ale osobistym romantycznym wyznaniem21 . Furia i wrzaski, 
ktore nic nie znacz'l, towarzysz'l rowniez geniuszom fa1szywym; 
ekstrawagancjt;', snobizm, a nawet cynizm wcale nie tak trudno 
wzi'lc za artystyczn'l wielkose w kulturze, ktora utraciwszy religij
n'l wiart;', cZt;'sto szuka sobie przedmiotow adoracji22. 

Ta kultura rodzi dzis duchowych pariasow, pustych i zadnych, 
ludzi nie tylko bez w1asciwosci, ale rowniez bez tej wewnt;'trznej 
busoli, ktora tworzy ci'lg1ose i nadaje sens ludzkim dzia1aniom. 
Poniewaz glown'l sprt;'zyn'l tych dzia1an coraz bardziej staje sit;' 
pragnienie wrazen, zycie coraz cZt;'sciej stanowi pasmo pozbawio
nych glt;'bszego zwi'lzku doznan. Pozna kultura humanistyczna 
straci1a rozmach, patos i uwodzicielsk'l moc; jak pozny komunizm 

2D Makbel w przekladzie Macieja Slomczynskiego, Akt V, sc. 5, Wydawnictwo "Zie
Ion a Sowa"', Krak6w 1997. 

21 Zob. Frithjof Schuon, To Have a Center, World Wisdom Books, Bloomington 1990, 
s.15. 

22 Zob. ibid., s. 29. 
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rna powybijane z~by. Kiedys stawiala czlowieka w miejsce Boga, 
dzis przyznaje si~ do ignorancji i nie wie, co pOCZqC z tq dziwnq 
dwunoznq i jakoby rozumnq istotq. Kiedys marzyla 0 budowie no
wego wspanialego swiata, dzis, porazona upadkiem wlasnej wia
ry, ogranicza si~ do igrania z efemerydami. Niekiedy probuje si~ 
w nich zanurzyc i wydobyc z nich gl~boki sens; t~ prob~ nazywa 
wtedy "metafizykq" i nie posiada si~ z dumy. Wyniki Sq jednak na 
ogol zalosne, poniewaz efemerydy same w sobie pozbawione Sq 
wi~kszego znaczenia. Nie brak wi~c we wspolczesnej kulturze 
i sztuce pustej gl~bi, pretensjonalnej metafizyki i pseudoabsolu
tow. Nie brak jej rowniez inspiracji demonicznych, niezrozumia
lych w swoich formach, ktore nasladujq autentyczne tajemnice 
tworami mglistymi, niejasnymi i wieloznacznymi23 

• 

Swiat w ziarnku piasku 

Blake potrafil caly swiat zobaczyc w ziarnku piasku, poniewaz 
moC<) swej poetyckiej wizji to, co ulotne i przemijajqce, widzial 
w blasku Boskich pierwowzorow. Nie tylko Blake. Poeci, artysci 
i mysliciele, ktorych pobudzala mysl wysoka, odczuwali stworzo
ny swiat i widzialnq natur~ jako wcielenie lub zmyslowe "prze
dluzenie" rzeczywistosci niematerialnej i duchowej. Nie mogli si~ 
oprzec wrazeniu, ze tego, co przyrodzone, niepodobna naprawd~ 
pojqC bez wglqdu w swiat nadprzyrodzony i w sfer~ swi~tosci; 
przekonani byli, ze otaczajqce nas widzialne zjawiska i rzeczy, od
ci~te od swego wewn~trznego duchowego wymiaru, nie posiada
jq w gruncie rzeczy realnosci. Sztuka byla dla nich materialnq kry
stalizacjq idei i archetypow, nie realistycznq kopiq zjawisk natury 
i doznan ludzkiej d uszy24. Ich wspolczesni nast~pcy dobrze czujq, 
ze sztuka, ktora jest swiadomie indywidualistyczna i oparta na 
kulcie geniuszu, nie jest na ogol zdolna do przekazu duchowych 
wartosci2S • 

23 Zob. T. Burckhar.dt, ap.ciL, s. 54. 
24 Zob. F. Shuon, To Have a Center, op.cit., s. 30; zob. r6wnie:i: Philip Sherrard, For 

Every Thing That Lives is Holy, Temenos Academy, London 1995; The Sacred in Life and Art, 
Golgonooza Press 1990. 

25 Zob. F. Schuon, Spiritual Perspeelives and Human Faels, Perennial Books Limited 
1969, s. 36. 
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Mysl wysoka wymagaIa, by czIowiek szukal osrodka inspiracji 
poza sob'l, poza wlasn'l grzesznosci'l i niemocq, by zmienial si~, 

choeby w cierpieniu i w wake z mieszkaj'lcymi w jego duszy de
monami, by przekraczal siebie ku dobru i wewn~trznej prawdzie. 
Od artyst6w i filozof6w mysl wysoka wymagala, by pi~kno i m'l
drose, kt6re tworz'l, wyplywaly nie tyle z opartej na talencie wirtu
ozerii, co z pi~kna duszy i czystosci serca. "Nigdy tez dusza rue uj
rzy pi~kna - uczyl Plotyn - jezeli sarna rue b~dzie pi~kna"26. W tra
dycji wschodniego chrzescijanstwa ci, kt6rzy malowali ikony, nim 
zasiedli do pracy, nierzadko oddawali si~ modlitwie i kon templacji 
i tak starali si~ uksztaltowae swoj'l dusz~, by swi~ty obraz stawal si~ 
jej "naturaln'l" emanacj'l. Podobnie bylo w innych tradycjach i reli
gijnych swiatach. Sztuka sakraina czy tylko do sakralnej zblizona 
jesli nie byla powielaniem konwencj i i gotowych wzorow - plyn~la 

z samej gl~bi duszy i serca. Dante, niektorzy sposrod trubadurow, 
poeci sufijscy tworzyli w kontemplacji i w ruch u przekraczania sie
bie, staraj'lc si~ skruszye zatwardzialose wlasnych sere. 

Z religijnego czy metafizycznego punktu widzenia zatwardzia
lose serca to skostnienie rue uczue, ale wyczucia Transcendencji. 
Rozne tradycje religijne zgodne S'l w przekonaniu, ze serce to or
gan duchowej intuicji, a nawet poznania; zatwardziale - traci swia
domose Najwyzszej Rzeczywistosci, kt6ra jest pocz'l tkiem i kon
cern stworzonego swiata i kt6ra ow swiat nieskonczenie przekra
cza. Chrzescijanski teolog przypomni, ze t~ zdolnose serca czlo
wiek utracil juz w chwili upadku, ale utracil tylko cz~sciowo; we
wn~trzna przemiana, czyli przekroczenie siebie, konwencjonalnie 
zwane nawroceniem, ponownie otwiera i oczyszcza nasze serca . 
Jestesmy przeciez wolni: nasze wybory - moraIne, poznawcze i es
tetyczne - mog'l prowadzie nas do zaskorupienia serca b'ldz do 
jego skruszenia, do zamkni~cia w codziennosci i rozpaczy, bqdz 
dootwarcia na tajemnic~, pi~kno i swi~tose. 

Jesli serce czlowieka jest otwarte, pi~kno nawet tak prostych 
rzeczy jak poiny kwiat czy platek sniegu jest mu w stanie objawie 
caiy swiat. Takie pi~kno rna moc wyzwaIajqcq i sprawia, ze moze
my oddychae peInq piersiq; jest krystalizacjq Boskiej radosci two
rzenia. Brzydota natorniast wi~zi i ogranicza, czujemy si~ w niej 

26 Enneady, prze loz.yl Adam Krokiewic2, PWN, Warszawa 1959, t. 1, s. 115. 

24 

http:przeloz.yl


MYSL WYSOKA - STYL WYSOKl 

skr~powani i przygn~bieni, jakbysmy tracili ch~c do zycia27
. Brzy

dota, jak zlo, jest "pasozytem bytu", przejawem wzgl~dnej nico
sci, kt6ra zeruje na pi~knie, znieksztalcajqc je i zmieniajqc nie do 
poznania28

• Pi~kno otwiera nas na niesk0I1czonosc, a zarazem 
uswiadamia r6wnowag~ wsp6lbrzmiqcych mozliwosci; jest ewo
kacjq szlachectwa duszy, kt6ra hojnie obdarowuje kazdego; nie rna 
w pi~knie ani skqpstwa, ani ograniczenia, nic z wewn~trznego SkUI
czu czy zacisni~tej pi~sci29. 

Wsp6lczesny czlowiek w poszukiwaniu duszy 

Jedna z najpopularniej szych prac Junga zostala w anglosaskim 
swiecie nazwana Modern Man in Search of His Soul, czyli "Wsp6lcze
sny czlowiek w poszukiwaniu wlasnej duszy". Tytul odbiega od 
oryginalu (Seelenprobleme der Gegenwart), ale przeciez nieprzypad
kowo. Dotyka czulej struny dwudziestowiecznej kultUIy postchrze
scijanskiej : poczucia utraty nie tylko duszy, ale i sensu. To ducho
we osierocenie nie moze pozostac bez wielorakich konsekwencji. 
"Jednym z pierwszych objaw6w utraty duszy - napisal George 
Russell, irlandzki poeta, m~drzec i po trosz~ mistyk, zmarly w la
tach trzydziestych naszego wieku - jest utrata swiadomosci pi~k
na"30. Dodajmy: r6wniez poczucia roli pi~kna w zyciu czIowieka. 
Moze dlatego zewszqd bombardujq nas amorficzne i zdeformo
wane obrazy i diwi~ki, szokujqce, peIne zadawanej i doznawanej 
przemocy; bombardujq z pozornq bezkarnosciq, czasami uchodzqc 
za doznanie estetyczne. Lecz w gruncie rzeczy te sygnaly i sym
bole otaczajqcej nas kultury zadajq gwalt nawet przeci~tnej wraz
liwosci, kaleczq nas i powodujq wewn~trzny rozpad . Natomiast 
naznaczone formq obrazy Iad u Sq w stanie nas uzdrowic i w e
wn~trznie scalic31 

. 

27 Por. E Schuon, Truths and Errors Concerning Beauty, w: Logic and Transcendence, 
Harper and Row, Now York 1975, s. 241; zob. r6wniez Spiritual Perspectives and Human 
Facts, op.cit., s. 28-29; zob. r6wniez Plotyn, Enneady, op.cit., 5.103. 

lB Por. E Schuon, Fundations of an Integral Aesthetics, w: Esoterism as Principle and as 
Way, Perennial Books Limited 1981, s. 18I. 

29 Por. F. Schuon, Truths and Errors Concerning Beauty, op.cit. , s. 24I. 
30 Cytowane za K. Raine, The Use of fhe Beautiful, op.cit ., 5. 157. 
31 Por. ibid., s. 167. 
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M6wimy 0 "pi~knie" w6wczas - pisze Kathleen Raine - gdy to, co pi~k
ne, jest wierne archetypowi i kosmicznemu porzqdkowi, kt6ry podtrzy
muje swiat. Pi~kno przywodzi nas na powr6t do archetypu, godzi z sa
mymi sobq oraz z innymi, poniewai. to wlasnie na mocy tego wewn~trz
nego ladu jestesmy sobie podobni. Pozbawione dziel ucielesniajqcych 
pi~kno, ludzkie spoleczenstwo musi cierpiec na duchowq i moralnq cho
rob~ tak w naszych czasach powszechnq. Brak nam niezb~dnej ducho
wej strawy; zamiast uzdrowic nas i przywr6cic naszemu czlowieczenstwu, 
wsp6lczesna sztuka jest w dui.ej mierze (swiadomie lub nieswiadomie) 
demoniczna, destruktywna niemal w fizycznym sensie; burzy naSZq psy
chik~ tak, jak fale dzwi~kowe Sq w stanie zburzyc dom. Budynki, w kt6
rych ludzie mieszkajq, muzyka, kt6rej sluchajq, obrazy tworzone przez 
komercyjne spoleczenstwo majq na celu nie uladzenie, ale zniszczenie 
ludzkiej duszy. W kai.dej dziedzinie sztuki istniejq oczywiscie wyjqtki, 
ale jest ich zbyt malo i plynq pod prqd ustalonych wartosci naszej epoki32 

Wyjqtki b~dq zawsze: ludzie z talentem i wizjq, wrazliwi na ta
jemnic~ i swi~tosc, otwarci na duchowy porzqdek, swiadomi jego 
roli w naszym zyciu - poeci, muzycy, mysliciele, kt6rym symbole, 
uklady dzwi~k6w i mysli narzucajq si~ z oczywistosciq epifarui 
i hojnosciq daru, a oni biorq ten dar w opiek~ i ksztaitujq go w ma
terii nie z ciekawosci czy ambicji, ale z wewn~trznego przymusu 
podobnego wielkiej milosci. 0 takich ludzi nie potrzebujemy si~ 
martwie; Blake i Yeats tez plyn~li pod prqd swoich czas6w. Nie 
kazdy jednak dysponuje silq talentu, charakteru czy przekonania, 
by stawie czolo obiegowym poglqdom i podwazae ceruone wok61 
wyobrazerua. Powstaje wi~c pytarue, czy tych slabszych - a zali
czye wypada do ruch znakomitq z nas wi~kszose - nasza naturali
styczna i antymetafizyczna kultura nie zniszczy, czy dominacja 
ruskiej mysli i ruskiego stylu nie stlamsi przeczucia tajemnicy, in
tuicji swi~tosci czy niejasnego choeby przekonarua, ze nasze zycie 
rue jest zamkni~te w rozpaczy, ale otwarte w nadziei. 

Sqdz~, ze na to pytanie, pytarue 0 kultur~ i 0 rniejsce w ruej mysli 
wysokiej, odpowiedz moze bye tylko religijna, w szerokim, a rue
koniecznie konfesyjnym, rozumieniu tego slowa. Wszak Platon 
i Plotyn - by si~gnqe do przyklad6w bardzo znarnienitych - byli 
ludzrni religijnyrni, rue b~dqc wcale chrzescijanarni. Chodzi zatem 
o to, czy potrafimy wyzwolie si~ z naturalizmu i redukcjoruzmu, 
z przekonania, ze jestesmy igraszkq sit niepoj~tych i bezwiednie 
okrutnych, ze mimo wsparualych odkrye nauki otacza nas metafi

32 The Inner Journey of the Poet, op.cit., s. 32-33. 
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zyczna ciemnosc, ze poza dreszczem zmyslowych doznan zycie 
ludzkie nie ma ni sensu, ru celu, ze nie istrueje zadna rzeczywi
stosc ostateczna, w spotkaniu z kt6rC) rodzi si~ wysoka mysl i wy
soki styl. Slowem, czy stac nas, jesli nie na religijnC) wiar~, to na 
religijne otwarcie, na postaw~, kt6rC) Paul Tillich nazywal "troskC) 
ostatecznC)". Nie b~dC)c prorokiem, nie mog~ na to pytanie wiC)zC)co 
odpowiedziec. Mog~ tylko wyznac, ze od dawna juz przywyklem 
do myslerua - przyklad bioTC)c z ludzi ode mnie mC)drzejszych - ze 
jesli nasza kultura rue p6jdzie w kierunku wiary i metafizyki, zmar
nieje i sczeinie, a jesli nadal b~dzie obfitowac w cuda nauki i tech
ruki, starue si~ podobna do wielkiego, nader sprawnego kosmicz
nego statku, kt6ry p~dzi rue wiadomo dokC)d i nie wiadomo po co. 

Trudno ukryc, ze naturalizm i redukcjonizm, pochwala codzien
nosci i doczesnosci, niski styl kultury artystycznej i osobistej sze
rzC) si~ w naszym swiecie w spos6b zywiolowy. Nie tylko na zabi
tych deskami peryferiach, ale w centrach naszej cywilizacji rosnC) 
szeregi umyslowo czy artystycznie sprawnych neobarbarzync6w, 
kt6rzy poza wlasnym ego z trudem dostrzegajC) inne wartosci. Ubra
ru w przyodziewek ch~dogi, a nawet elegancki i modny, szczerzC) 
z~by w usmiechu, ale w srodku SCI dzicy i nieokrzesani, spragnieni 
rue pi~kna i wiedzy, lecz magii, kt6ra obiecuje im szcz~scie i pot~
g~. Neobarbarzynstwu sprzyja powszechna komercjalizacja, kt6
ra ruguje z zycia wszystko, co bezinteresowne i bezwarunkowe. 
Czy neobarbarzynstwo nas zaleje i czy wysoka kultura na zawsze 
znajdzie si~ w okopach sw. Tr6jcy? Trudno wyrokowac, chocby 
dlatego, ze neobarbarzynstwo cz~sto jest przemoznC) pokusC) lu
dzi, kt6rzy stykajC) si~ z niC) po raz pierwszy. A ulec jej przeciez 
latwo, skoro autorytety bqdi zawiodly, bqdi w demokratycznym 
i egalitarnym odruchu politycznej poprawnosci zostaly uniewaz
ruone. Ulec tym latwiej, ze naturalizm, redukcjonizm czy hedo
nizm rue stawiajC) wi~kszych wymagan. 

Z drugiej strony rosnC) szeregi ludzi, choc na skal~ daleko mniej
szc), kt6rych wymienione przed chwilC) "izmy" juz nie tylko rue 
kuszC), ale powaznie ruepokojq; wydajC) im si~ smiertelnym zagro
zeniem czlowieczenstwa i kultury. Nie m6wi~ 0 ludziach religij
nych r6znych wiar i wyznan, poniewaz dla wielu z nich to zagro
zerue jest oczywiste. Mysl~ 0 tych wszystkich, kt6rzy, pozbawieni 
duchowej busoli, znaleili si~ w dryfujC)cym swiecie i kt6rych wraz
liwosc wzdraga si~ przed neobarbarzynstwem. Czy zqolajC) prze
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bic si~ do miejsc, skqd widac rzeczy ostateczne, czy pozostanq w re
alizmie, szyderstwie i naturalistycznym h umanizmie? 

Zio i co z tego wynika 

Nietrudno dzis uwierzyc, ze demaskatorska pasja, kt6ra dqzy 
do wykazania, ze czlowiek to tylko IIkwintesencja marnego pro
chu", jest wierna dwudziestowiecznemu doswiadczeniu, kt6re 
odslonilo swiat bez zludzen, bez Boga, bez dobra, bez nadziei. 
Zg~szczenie zla, ktore przekroczylo granice wlasnej interesowno
sci, a ktorego wymownymi i wstrzqsajqcymi "ikonami" staiy si~ 
Oswi~cim , Archipelag Gulag czy masowa masakra w Kambodzy 
wywolana ideologicznym szalenstwem Pol Pota i jego towarzyszy, 
wydajq si~ wreszcie stawiac nas wobec nicosci, z ktorej si~ zrodzi
lismy i do ktorej dqzymy. 

Lecz zio rzadko bywa jednoznaczne, nicosc tahe. OqZqC do 
unicestwienia bytu, zio potrafi dzialac na wlasnq szkod~. Pojawiw
szy si~ w XX wieku ze straszliwq energiq i furiq, a rowniez na ma
SOWq skal~, pojawiwszy si~ w pewnej mierze na skutek dzialania 
tych nurtow humanistycznej kultury, kt6re zniszczyly duchowq 
godnosc czlowieka, poniewaz odarly go z wszelkiej transcenden
cji, zio jest w stanie rozsadzic t~ kultur~ od wewnqtrz. Rozsadzic
poniewaz nie ma w niej dla niego miejsca. Humanistyczny natu
ralizm, pozytywizm, scjentyzm nie potrafiq sobie ze zlem pora
dzic. Ola mySlenia zamkni~tego w codziennosci i doczesnosci zlo 
nie jest mysterium iniquitatis, lecz usterkq jednostkowych i spolecz
nych mechanizm6w ludzkiego zycia. Tymczasem nasza - chcialo
by si~ powiedziec : "apokaliptyczna" - epoka objawila zlo nie tyl
ko w zg~szczeniu, ale tahe w IIchemicznie czystej formie", w po
staci IIsamoistnego bytu". Zlo tak nas dzisiaj uwiera, ze nie sposob 
juz powracac do traktowania go jako nierozumnego urzqdzenia 
swiata; nawet okreslenie go jako privatia bani wydaje si~ przeczyc 
naszemu doswiadczeniu i urqgac naszemu nieszcz~sciu. Slowem, 
zlo podwaza i niszczy racjonalnq wizj~ humanistycznej kultury, 
popychajqc ludzkq wrazliwosc i refleksj~ gl~bszych umyslow ku 
metafizyce. 

Nic tu oczywiscie nie dzieje si~ z koniecznosci i nie ma zadnej 
pewnosci, ze powszechne odczucie zla wsparte rzetelny~ namy
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slem i wyobrazniq filozoficznq doprowadzq naSZq kultur~ do otwar
cia swoich podwoi rzeczom ostatecznym. Ale jest szansa. Uznanie 
tajemnicy zla sklania dzis wielu z nas do przewartosciowania war
tosci i podwazenia zakorzenionych od setek lat pewnikow. Ot, na 
przyklad, przywyklismy w kulturze humanistycznej zdecydowa
nie rozgraniczac wiar~ i rozum, choc rozbrat ow mozna symbo
licznie wywiesc od Tomasza z Akwinu 33. Powstalo nawet wraze
nie, ktore utorowalo sobie drog~ do niektorych nurtow teologii 
protestanckiej , ze wiara to domena uczuc, wiedza natomiast to 
sprawa inteligencji. Byc moze w naszym przewartosciowaniu war
tosci zdolamy odkryc, ze ludzka inteligencja, ktora zostala nam 
dana do poznania calej rzeczywistosci, implikuje swiadomosc, czy 
chocby wyczucie, Absolutu i wynikajqcq zen hierarchi~ wartoSci34. 
Byc moze rowniez przekonamy si~, ze przezycie swi~tosci jest przy
rodzonq mozliwosciq czlowieka, atrybutem inteligencji zdolnej 
przekroczyc granice wiedzy dyskursywnej w kierunku duchowej 
intuicji i przejsc od czystego rozumu do pelnego intelektu poten
cjalnie otwartego na rzeczywistosc ponadracjonalnq. Potencjalnie, 
poniewaz takie otwarcie wymaga przemiany serca, ktora nie jest 
kazdemu dost~pna na zawolanie. 

Nasze odkrycia - jezeli w ogole do nich doj dzie - nie wniosq 
do kultury niczego nowego ani oryginalnego. Byli juz dawno przed 
narni mysliciele, rnistycy i m~drcy, ktorzy wewn~trznq swiadomosc 
swi~tosci i samego Boga rnieli za rzecz oczywistq. Sw. Bonawentu
ra, franciszkanin, nazyw any ksi~ciem mistykow, autor traktatu 
Podr6i duszy ludzkiej do Boga, twierdzil, ze "Bog jest prawdziwie 
obecny w duszy i bezposrednio przez niq poznawalny"35. Inny 
wielki rnis tyk sredniowiecza, Mistrz Eckhart, pisal: "Mi~dzy Bo
giem a duszq nie rna ani obcosci, ani oddalenia, dusza jest nie tyl
ko rowna Bogu, ale jest tym samym, czym jest On"36. 

Kiedy w XX stuleciu mowimy "natura ludzka", mamy na ogol 
na mysli jej slabosc, n~dz~ i sklonnosc do zla. Ale dla Mistrza Ec
kharta - oraz wielu innych myslicieli chrzescijanskich i nie tylko 
chrzescijanskich - natura ludzka jest tym, co w nas najlepsze i naj

3J Zob. Paul Tillich, Dwie dragi filozofii religii, w: Paul TiUich, Pytanie a Nieuwarunko
wane, tlum. Juliusz Zychowicz, Znak, Krak6w 1994. 

34 Zob. F. Schuon, To Have a Center, op.cit., s. 29. 
35 Cytowane za P Tillichem, op.cit., s. 57. 
J6 Ibid. , s. 58. 
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bardziej rzeczywiste, co pozwala nam przekroczyc samych siebie 
ku rzeczywistosci duchowej. Wedlug Eckharta czlowiek naprawd~ 
pokorny, otwarty, wyzbyty niespokojnych cz'!steczek wlasnego ja 
zdolny jest do unii z Bogiem - i wtedy jest najbardziej i najgl~biej 
czlowiekiem37. "Czlowieczenstwo rozpatrywane sarno w sobie - pi
sze Eckhart - jest tak szlachetne, ze w swej najwyzszej cz~sci jest 
r6wne aniolom, a pokrewne Bogu. Nawet najwyzsza jednosc, ta, 
kt6rq rna Chrystus z OJcern, moglaby si~ stac moim udzialem, pod 
warunkiem, ze wyzbylbym si~ tu wszelkiego podobienstwa do tego 
czy innego czlowieka i spojrzal na siebie jako na »czlowieczen
stwO«"38. Po to wlasnie zostalismy stworzeni - pisze Cyprian Smith, 
autor ksiqzki 0 Mistrzu Eckharcie - a jesli nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, to dlatego ze nasze codzienne zycie w ogromnej mierze 
przebiega na plaszczyinie pod 1 u d z ki e j . Tak zwana "normalnosc' 
jest w istocie rzeczy chorob,!, kt6ra tlamsi naSZq wewn~trznq praw
d~ i nie dopuszcza do jej urzeczywistnienia39. 

Dla Dantego pierwotna god nose czlowieka polega na darze Intelektu, co 
nie znaczy po prostu rozumu i zdolnosci myslenia, lecz owego promie
nia swia tla, kt6ry l,!czy i rozum, i cal,! dusz~ czlowieka z Boskim ir6dlem 
wszelkiej wiedzy. Oto dlaczego Dante okresla pot~pionych jako tych, kt6
rzy utracili dar in~elektu (Pieklo, III, 18), z czego nie wynika, ze nie potra
fi,! myslee, skoro dopuszcza ich wzajemne spory. Brakuje im natomiast, 
brakuje na zawsze, zdolnosci rozpoznania Boga i zrozumienia siebie sa
mych w swiecie wobec Niego. Ta zdolnose wyplywa z serca, samego cen
trum ludzkiej istoty, gdzie milose i poznanie l'!cz'! si~ ze sob'!; dlatego 
wlasnie Dante nazywa prawdziw,! milose rodzajem poznania, zas du
chowi czy intelektowi przypisuje zdolnose kochania: tak jedno, jak dru
gie zd'lza do tego samego celu, kt6ry jest nieskonczonylO. 

Powyzszy cytat pochodzi z eseju Titusa Burckhardta Poniewai 
Dante rna racjr Jesli to prawda, jesli racj~ rna nie tylko Dante, ale 
r6wniez Klemens z Aleksandrii, Grzegorz z Nyssy, sw. Bonawen
tura, Mistrz Eckhart, autor Obloku niewiedzy i prawie cala mistycz
na tradycja cruzescijanstwa, nasze ewentualne odkrycie chocby 

37 Za: Cyprian Smith, The Way of Paradox. Spiritual Life as taught by Meister Eckhart, 
Darton, Longman and Todd, London 1988, s. 82-84. 

38 Kazanw, przelozyl i opracowal Wieslaw Szymona Or, Wydawnictwo "W dro
dze", Poznan 1986, s. 206-207. 

'" Zob. Cyprian Smith, op.cit., s. 82-84. 
40 T Burckhardt, op.cit., s. 87-88. 
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niektorych jej skarbow wymaga nie tylko umyslowego przewar
tosciowania wartosci, ale rowniez przemiany serca . Czy taka prze
miana nastqpi - przynajmniej u nielicznych - na skutek porania 
si~ ze zlem i ogolnego bankructwa kultury humanistycznej, czy 
tez nie nastqpi wcale lub z innych zgola powodow - wiedziec nie
podobna. 

Mysl wysoka i wolnosc 

Niektorzy sqdzq, ze nasza kultura szybkimi krokami zmierza 
ku duchowej zagladzie i ze wysokiej mysli nie uratuje juz nic. Inni 
Sq zdania, ze jedynym ratunkiem jest religijna tradycja reprezen
towana przez katolickq ortodoksj~, a przynajmniej przez katolicki 
Kosciol. Jeszcze inni wieszczq koniec nie tylko tradycji, ale row
niez historii, po ktorym przyjdq "mesjanskie czasy" wszechwlad
nego panowania cywilizacji konsumpcyjnej . Niewielka garstka 
wypatruje swiatla z Dalekiego Wschodu, a halasliwy tlum doma
ga si~ duchowej strawy natychmiast, najlepiej w latwo przyswa
jalnych kapsulkach New Age'u, gdzie wizja przemiany czlowieka 
w istot~ dobrq i swietlistq niemal calkowicie wyparla z pola widze
nia zlo, diabla i to, co chrzescijanie nazywajq "grzechem pierwo
rodnym". Slowem, typowy dla schylku dwudziestego wieku plu
ralizm opcji swiatopoglqdowych. Trudno si~ w tej wielosci poglq
dow rozeznac, trudno znaleic prawd~ i wiar~. Nic w tym zresztq 
dziwnego, znaleilismy si~ przeciez w sytuacji bezprecedensowej 
wolnosci, a w tej sytuacji, jak pisal kiedys Karl Jaspers, nie slychac 
glosu Boga jednoznacznie. 

Mysl~, ze na t~ wolnosc jestesmy tymczasem skazani, i mysl~, 

ze to nie jest wcale ile, mimo ogromnego niebezpieczenstwa cha
osu i rozpadu wartosci, ktory moze doprowadzic do zaglady kul
tury. Wolnosc bowiem, a nie przymus, jest warunkiem wyboru 
wartosci. Dosc przypomniec, ze wczesni chrzescijanie, nim ich re
ligia stala si~ instytucjq panstwowq, wciqgajqcq w swoje tryby jej 
zwolennikow, jak i przeciwnikow, zwani byli w Imperium Rzym
skim ateistami. Wobec religii imperialnej byli ludimi wolnymi i 
wybierali wiar~ w Chrystusa z wlasnej nieprzymuszonej woli, wie
dzqc ponadto, ze za ten wybor trzeba b~dzie niekiedy zaplacic 
nawet wlasnym zyciem. W przeciwienstwie do milionow chrze
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scijan, ktorzy przyszli po nich, ci pierwsi w religii chrzescijanskiej 
si~ rue urodzili i z mlekiem matki jej rue w yssali. Wqtpliwy zatem 
staje si~ argument 0 absolutnej wyzszosci tradycji nad wolnosciq, 
wqtpliwe rowniez przekonanie, ze nasza kultura, ktorej przez wieki 
patronowa1a mysl wysoka, nieuchronnie zmierza ku koncowi. 
Wqtpliw ie w perspektywie wolnosci wyglqda koniec historii i Wqt
pliwe wydajq si~ te nurty New Age'u, ktore, ignorujqc zlo, nie po
zwalajq nam w gruncie rzeczy na wolny wybor. 

Mozna zatem przypuszczae, ze jesli w naszej kulturze nastqpi 
zwrot ku wysokiej mysli, jesli odkryjemy jej zrod1a w rzeczywisto
sci, ktora nas przerasta, i jesli przekonamy si~, ze to odkrycie rue
rzadko wymaga trudnej przemiany samego siebie - wszystko to 
przyjdzie w wolnosci i z wolnosci. I to nie tylko dlatego, ze wol
nose jest wymogiem czasow nowozytnych, dobrem, ktore mimo 
wielu groznych jego naduzye cenimy w Europie i Ameryce pra
wie wszyscy i z ktorego zrezygnowae byloby ruewyobrazalrue trud
no, ale dlatego, ze jest ona integralnq cz~sciq dawnego i pot~znego 
nurtu tradycji chrzescijanskiej. To przeciez w wolnosci religia chrze
scijanska rozpocz~la swoj ziemski zywot. A choe znalazla si~ dzi
siaj w starue wielkiego kryzysu, nadal jest powietrzem, ktorym 
wi~kszose Europejczykow, choeby rueswiadomie, oddycha. 

To prawda, ze w historii chrzescijanstwa nawracano ludzi pod 
przymusem i silq, to praw da, ie stworzono inkwizycj~, ktora rusz
czy1a nie grzech, lecz rzekomych grzeszrukow, to prawda, ze Ar
naud Amalric, opat klasztoru cystersow, w wyprawie krzyzowej 
w 1209 roku powiedzial: "zabijcie wszystkich, Bog rozpozna swo
ich", ale przeciez juz sw. Pawel pisat, ze Bog powolal nas do wol
nosci (Gal 5,13), a wsrod ojcow wczesnego Kosciola panowalo na 
ogol przekonarue, ze czlowiek obdarzony zostal wolnq wolq i za
den grzech rue przekresli jego zdolnosci wyboru mi~dzy dobrem 
a zlem. Wspomniany przed chwilq Grzegorz z Nyssy (335-395), 
ktorego Hans Urs von Balthasar nazywa "najgl~bszym greckim fi
lozofem chrzescijanskiej ery, ruezrownanym mistykiem i poetq"41, 
poszed1 bye moze dalej n iz inni w akcentowaniu ludzkiej wolno
sci. Wolnosc - twierdzit Grzegorz - jest istotnym i niezbywalnym 
atrybutem cz10wieka jako Czlowieka i wszelka doktryna Boga, kto

" Presence et Pen see, cytowane za: Paulos Mar GregoIios, Cosmic Man, The Divine 
Presence; The Theology of St. Gregory of Nyssa, Paragon House, New York 1988, s. Xv. 
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ra Jego suwerennose stawia ponad sam'l wolnosei'l, pozostaje 
w sprzeeznosei z nauk'l Kosciola42

. "enota jest ezyms, co nie uzna
je pana i dziala z wolnej woli; to, co jest wymuszone sil'l, enot'l 
nigdy bye nie moze"43 . Gdyby wi~e Bog zmuszal ezlowieka do wiary 
lub niewiary - daje do zrozumienia Grzegorz - gwalcilby jego 
wolnosc, ezego Bog nie uezyni, poniewaz obdarowania ludzi wol
nosei'l bynajmnie n ie zaluje44 . 

Jesli zatem Grzegorz z Nyssy rna raej~, jesli raej~ majq liczni 
w historii naszej kultury mysliciele 0 podobnyeh pogl'ldach, wol
nose jest dzis koniecznym, choc niewystarezaj'leym warunkiem 
przewartoseiowania wartosei, przemiany serea i odkryeia tej pelni 
ludzkiej inteligencji, ktora pozwoli nam naprawd~ zmierzyc s i~ 

z Rzeezywistoseiq Ostatecznq, nie na pokaz i nie w szalenstwie 
rozpaezy, ale w gl~bi duszy i w "pokoj u, ktory przewyzsza wszel
ki umysl" (FIp 4,7) . To wlasnie w tej gl~bi rodzi si~ wysoka mysl, 
ktorej wysoki styl jest wyrazem. 

KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, dziennikarz, eseista. Autor Masek Prometeusza (1989). 

42 Zob. ibid., s. 131. 

43 De hominis opijicio, cytowane za : Paulos Ma r Grego rios, op.cil ., s. 132 . 

.. Zob. ibid., s. 143. 
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I DOTKLIWOSC SWIATA 


ELZBIETA WOLICKA: Eseje Krzysztofa Dorosza i Adama Zaga
jewskiego (do kt6rego odwoluje si~ Dorosz) lqczy namysl nad zja
wiskiem zaniku stylu wysokiego w kulturze wsp6lczesnej. Oby
dwaj autorzy kategori~ stylu h-aktujq szerzej nii zjawisko czysto 
literackie lub artystyczne, a mianowicie jako znami~ duchowosci 
i format kultury, a przede wszystkim wyr6inik czlowieka - w mysl 
znanego powiedzenia Norwida : ·"styl to czlowiek". 

Idqc tropem Zagajewskiego i Dorosza, moina zapytac, jakie Sq 
przyczyny obnii enia stylu w sp6lczesnej kultury: odejscie od me
tafizycznych korzeni wsparte przez postoswieceniowy, restrykcyj
ny model racjonalnosci, kt6ry sfer~ humanitas zepchnql w otchlan 
irracjonalnego chaosu i dowolnosci (udajqcej wolnosc), plaskiego 
utylitaryzmu i nie tyle swobodnej, ile rozpasanej, blazenskiej gry 
przypadkowosciq oraz towarzyszqcego temu, co szczeg6lnie pod
kresla Dorosz, zapomnienia Transcendencji, utraty orientacji reli
gijnej i etycznej. A moze po prostu przyczynq jest znui enie i prze
syt - typowe symp tomy dekadencji - wyrastajqce z niech~ci do 
napuszonej retoryki i pragnien ia odmiany, a takie konformizm 
wobec mody epoki, presji cywilizacji konsumpcyj nej i przemyslu 
rozrywkowego? Czy iyjemy w epoce schylku stylu wysokiego, czy 
raczej przelomu, k t6ry na naszych oczach wylania jego nowe mu
tacje? 

Moina si~ tei zastanawiac, czy pesymistyczna diagnoza oby
dwu autor6w nie popada w grzech uog61nienia i nie wymaga ko
rekty. Oto kilka przyklad6w korygujqcych: wyjqtkiem od reguly 
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niskiego stylu jest w dziedzinie literatury nie tylko tworczosc ta
kich "klasykow", jak Milosz czy Herbert (ktorych wymienia Zaga
jewski), ale rowniez "nieklasyczny" Cioran czy "kolokwialny" Bec
kett, a si~gajqc do tak efemerycznej i szybko starzejqcej si~, zda
niem Zagajewskiego, sztuki filmowej: Bergman, Tarkowski czy 
Kieslowski. Z kolei przykladem paradoksalnej "wznioslej prostoty 
stylu niskiego" jest nie tylko "telegraficzna" poezja Audena czy 
"wczesnego" (zwlaszcza) Rozewicza, ale bardziej jeszcze minima
listyczna w h·esci i forrnie sztuka poetycka i p rozatorska Mirona 
Bialoszewskiego. Moze to oni wlasnie Sq poszukiwaczami nowej 
dykcji dzisiejszej epoki, podobnie jak Wislawa Szymborska, ktora 
ocala slynne, metafizycznie uwznioslone, Blake' owskie "ziarnko 
piasku", w dale kim od stylu wysokiego, pelnym ironii wierszu 
Widok z ziarnkiem piasku? 

Aspiracje do stylu wysokiego objawia niewqtpliwie filozoficz
ne pisarstwo Martina Heideggera, w czym ma on wCiqz wielu na
sladowcow, choc nie jestem pewna, czy tego wlasnie nalezaloby 
najbardzicj sobie zyczye. W tej akurat dziedzinie umyslowej twor
czosci "Iakonisci" i zwolennicy mowy potocznej wydajq si~ sku
teczniej ewokowae mysl wysokq niz ci, ktorzy si~gajq po retoryk~ 
wznioslosci. 

Zatem "ruchome granice" dziedzin wsp6lczesnej kultury bar
dzo skomplikowaly tradycyjne rozumienie i wyrozniki stylow. 
Dlatego stosunek mysli wysokiej do stylu wysokiego nie jest tak 
jednoznaczny, jak chcieliby to widziee autorzy dyskutowanych tu 
esejow. Zar6wno w sferze tw6rczosci, jak i w sferze jej odbioru 
mamy raczej do czynienia z przewrotnq wymianq i kontaminacjq 
stylistycznq niz wyrainyrni podzialami. 

HENRYK MARKIEWICZ: Mam kilka uwag natury historycznej. 
Ot6z w obu dyskutowanych artykulach krzyzujq si~ ze sobq co 
najmniej trzy rozne kwes tie. Po pierwsze - kwestia stylu wysokie
go, po w t6re - wznioslosci, po trzecie wreszcie - zagadnienie war
tosci postulowanych przez obu autor6w we wspolczesnej li tera tu
rze i sztuce. Przy czym Zagajewski koncentruje si~ na literaturze, 
Dorosz natorniast si~ga dalej i odwoluje si~ do stylu myslenia, czy 
tez sposobu odczuwania swiata przez czlowieka wspolczesnego. 

Mowiqc najkrocej, styl wysoki i wznioslose to terminy dose 
plynne. Przez styl wysoki rozumiano styl nadajqcy si~ do przed

35 



POLOWANIE NA IDEE 

stawiania tematow szczegolnie donioslych, wlasciwych najwyz
szym rejestrom skali aksjologicznej. Styl ten charakteryzowal si~ 
silnym nasyceniem emocjonalnym i szczegolnq ozdobnosciq. Na 
marginesie dodam, ze Zagajewski, postulujqc powrot do stylu 
wysokiego, podkresla jednak, ze dzisiaj nie moze on juz bye sty
lem czystym. Powiada, ze aby pozostae w zgodzie ze wspokzesnq 
wrazliwosciq, trzeba polqczye styl wysoki z humorem, co jest row
noznaczne z odejsciem od tradycyjnego rozumienia tego poj~cia. 

Znacznie wi~kszych klopotow przysparza "wznioslosC" - po
j~cie, ktore w ciqgu wiekow przeszlo nieslychanq ewolucj~. Na 
poczqtku przyjmowano, ze wznioslym jest to, co najwyzsze w sfe
rze wartosci, ale w XVII i XVIII wieku, kiedy blizej zainteresowa
no si~ tq kategoriq, przeciwstawiono wznioslose pi~knu, nast~p
nie powiqzano jq z tym, co niezwykle, budzqce groz~ i strach przez 
swoj ogrom lub SWq sil~ - wznioslose rniala wywolywae rowno
czesnie poczucie przyjemnosci i bolu. P6iniej dokonala si~ kolejna 
metamorfoza - wznioslose zacz~to pojmowae jako przedstawie
nie tego, co nieprzedstawialne. Wlasnie takie rozumienie wznio
slosci kulminuje obecnie w postmodernizrnie, glownie za sprawq 
Lyotarda, ktory - jesli go dobrze rozumiem - utrzymuje, ze wznio
slose to aluzyjna ewokacja tego, co jeszcze pojmowalne, ale nie da 
si~ przedstawie. 

Te postmodernistyczne intuicje Sq zatem zupelnie odrnienne 
od tych, kt6re lqczq z poj~ciem wznioslosci Zagajewski i Dorosz. 
U Zagajewskiego wznioslose lqczy si~ dodatkowo z przezyciem ta
jemnicy metafizycznej, tego, co ostateczne. Wqtek ten rozbudowuje 
Dorosz. U niego wznioslose rna w istocie dwa skrzydla - jedno 
wiedzie ku transcendencji, drugie kieruje ku etyce (postulaty bo
haterstwa, swi~toSci, afirmacji tego, co dobre i szlachetne). 

Wracajilc do zrodlowego, tradycyjnego poj~cia wznioslosci, 
warto jeszcze dodae, ze juz u najstarszych teoretykow pojawia si~ 
mysl, ze wznioslose nie musi koniecznie lilczye si~ ze stylem wyso
kim. Pseudo-Longinus przytacza fraz~ biblijnq: "Niech si~ stanie 
swiatlo. I stalo si~ swiatlo" jako olsniewajilcy przyklad uzyskania 
efektu wznioslosci bez uciekania si~ do stylu wysokiego. 

I jeszcze jedna uwaga - trzeba pami~tae 0 roznicach w odbio
rze dzielliterackich. Niektorym czytelnikom teksty nastawione na 
to, co codzienne, pospolite, a nawet trywialne i brzydkie, odsla
niajq jakies rozlegle perspektywy metafizyczne. Przypomnijmy 
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sobie Slowackiego, ktory raz mowi 0 Panu Tadeuszu: "poemat 0 wie
przowatosci zycia", a potem wyznaje: "Jednak si~ przed tym po
ematem wali jakas ogromna ciemnosci stolica" (wlasnie tego 
zniszczenia "ciemnosci stolicy" - domagajq si~ od sztuki i Zaga
jewski, i Dorosz). Przypomina si~ w tym miejscu takZe lektura Pana 
Tadeusza, ktorq zaproponowal w naszych czasach Milosz - Pan Ta
deusz jako poemat metafizyczny... 

ADAM WIEDEMANN: Ja mam ogromne klopoty z ustaleniem, co 
tak naprawd~ obaj panowie rozumiejq pod poj~ciem stylu wyso
kiego. U Zagajewskiego znalazlem z grubsza siedem "definicji" 
szkopul w tym, ze one sobie wzajemnie przeczq i dlatego nie po
trafilbym wskazae na jakis calosciowy sens tego terminu. Zaga
jewski pisze na p rzyklad, ze styl wysoki rna bye silnym wyrazem 
duchowosci, ale co to znaczy? Nie wiem. Nast~pnie przeciwsta
wia styl wysoki p rostocie, kt6rq reprezentuje Rozewicz. Odwoluje 
si~ zatem do decorum, ale przekonuje r6wnoczesnie, ze prostota 
polega na tym, ze szuka si~ prawdy, a nie pi~kna. Bardzo to dziw
ne... 

MARIAN STALA: Ale nie nieoczekiwane ... 

ADAM WIEDEMANN: To prawda, ale jednak dziwne... Pojdimy 
dalej. Zagajewski przeciwstawia styl wysoki temu, co plaskie i nud
ne. Mozna z tym dyskutowae, poniewaz utwory pisane stylem 
wysokim jakby z zasady byly nudne, bo tego wymagaly wzgl~dy 
tetoryczne. Kolejna sprawa - wedlug Zagajewskiego styl wysoki 
bierze si~ z bezustannej rozmowy mi~dzy dwiem a sferami: ducho
Wq, ktorej straznikami i tworcami Sq zmarli, i sferq w iecznego 
praesens, czyli tego, co Zagajewski w czesniej odrzucal. Okazuje si~ 
wi~c, ze sarna sfera d uchowa n ie wystarcza, czyli rzecz si~ kompli
kuje. Wspomina dalej , ze styl wysoki to re toryka zarliwej aktyw
nosci. To pi~kne sformulowanie, tylko n ie wiadomo, co znaczy. 
Podobnie nie wiadomo, co p oczqe z p ochwalq "wysokosci". Na 
koncu w reszcie p owiada, ze trzeba poddac si~ autorytetowi praw
dy, czyli temu, co na poczqtku tekstu przekreslil. 

Mam tez trudnosci z ustaleniem, kim Sq adwersarze obu auto
row. Krzysztof Dorosz nazywa ich "w sp6kzesnymi realistami", ale 
jego charakterystyka tej postawy jest tak przepastna, ze mozna pod 
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niq podlozyc tresci niemal dowolne. Rowniez piszqcy 0 "plaskim 
realizmie" nowej literatury Zagajewski mija si~ z rzeczywistosciq, 
bo przeciez styl wysoki - oczywiscie jako pewna skladowa - zna
komicie funkcjonuje w li teraturze wsp6lczesnej, wznioslosc nato
miast byla realizowana w literaturze XX wieku, tylko oczywiscie 
nie za pomocq klasycznie rozumianego stylu wysokiego. Zapytaj
my wi~c moze, czy takie teksty mogq byc pretekstem do dyskusji? 

MARIAN STALA: Jak najbardziej, poniewaz tekst, w ktorym jest 
wiele znaczen, zach~ca chocby do tego, zeby te sensy uporzqdko
wac. Pan probowal to zrobic, ale poniewaz uczynil to Pan tenden
cyjnie i z wyrai nq intencjq obalenia tezy autorow, wi~c powiesc 
si~ to nie mogio. Jest jasne, ze ani Zagajewski, ani Dorosz nie po
slugujq si~ terminem "styl wysoki" w jednym znaczeniu. Nakla
dajq si~ tu na siebie rozmai te sensy. Profesor Markiewicz, patrzqc 
od strony historycznej, zechcial nazwac i wyroznic trzy aspekty 
problemu - to jedna z mozliwosci. Zastanowmy si~ jednak, 0 co 
chodzi obu autorom. Moim zdaniem - 0 rozpoznanie aktualnego 
stanu duchowosci czy duchowego horyzontu wspolczesnoSci. 
Zarowno Zagajewski, jak i Dorosz przemawiajq jak programotwor
cy, a nie jak badacze problemu czy historycy idei, dlatego poj~
ciem "stylu wysokiego" poslugujq si~ w sensie metaforycznym. 
W obu przypadkach mamy do czynienia z manifestami. W przy
padku Zagajewskiego jest to manifest poety, ktory broni swojego 
wyobrazenia 0 literaturze, natomiast w przypadku Dorosza spra
wa jest bardziej zlozona, bo jego tekst to proba mowienia 0 swie
cie w ogole, 0 tym, jak go przezywac. Czy wolno tak robiC? Oczy
wiscie, ze tak. Warto tez nad takimi wypowiedziami si~ zastana
wiac, choc niewqtpliwie ich wieloznacznosc moze byc - niebez
podstawnie - powodem takiego szyderstwa, jakie znalazlo si~ 
w wypowiedzi Adama Wiedemanna.. . 

MIECZYSLAW POR~BSKl : Poj~cie stylu wydaje si~ dzisiaj bardzo 
przestarzale. Pami~tam, jak dokladnie cwierc wieku temu, pod
czas spotkania w Nieborowie, z profesorem Bialostockim zegnali
smy si~ z poj~ciem stylu. Okazalo si~, ze style, ktore jeden po dru
gim ustawiajq si~ g~siego, nie Sq historykowi sztuki do niczego 
potrzebne. Profesor Bialostocki wyroznil wtedy trzy mozliwe uzy
cia tego terminu: styl jako norma, styl jako wyraz ("styl to czlo
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wiek") i styl jako symptom, czyli styl h istoryczny odpowiadajqcy 
swojemu czasowi. Dla nas najbardziej interesujqce jest chyba to 
pierwsze znaczenie - styl jako norma, w rozumieniu warsztato
wym, kt6rq mozna, jak czynili to starozytni, pojmowac rozmaicie: 
jako dqzenie do poprawnosci lub doskonalosci, jako sil~ (vis) lub 
pewnq subtelnosc podejscia (cultus). 

Warto w tym miejscu zwr6cic uwag~ na jeszcze innq spraw~. 
Ot6z w naszej rozmowie milczqco zakladamy, ze na drugim bie
gunie - na dole - znajduje si~ cos gorszego. Tymczasem w trady
cyjnych retorykach nie rna stylu niskiego, jest styl prosty. 

HENRYK MARKlEWICZ: Bylo jednak okreslenie humilis - niski. 
Tylko ze ono nie mialo sensu deprecjonujqcego, wartosciujqcego 
ujemnie, lecz opisowy. 

MIECZYSLAW POR~BSKl: Wlasnie - czysto opisowy. Wi~c nie tyle: 
maty, plaski, nikczemny, prostacki, co raczej wlasnie: ubogi, pro
sty, bez ozd6b. Choc moze i jedno, i drugie. Wedlug szkolnych 
komentator6w Wergiliusz w Eneidzie uzywa stylu wysokiego - gra
vis, w Georgikach sredniego - mediocris, a w Bukolikach prostego 
humilis. Bylo to zatem rozr6znienie gatunkowe. 

Natomiast "styl", za jakim t~skniq Dorosz i Zagajewski, to jed
nak cos innego. Zn6w trzeba by si~gnqc do przyklad6w. Spr6buj~ 
opowiedziec 0 moich spotkaniach ze stylem wysokim, kt6ry koja
rz~ ze sztukq poczqtku naszego wieku, a potem przejd~ do pyta
nia, jak ewentualnie do niego powr6cic . Styl wysoki to oczywiscie 
Mallarme: "To ute Pensee emet un Coup de Des" ("Cala mysl to rzuca
nie kosci") - w tych paru zdaniach konczqcych jego poemat miesci 
si~ wszystko... To sarno znajduj~ u Rilkego: ,Jeder Engel ist schrec
klich" ("Straszny jest kazdy anion. To takZe Apollinaire: "co~tle la 
Seine, sonne I'heure" ("plynie Sekwana, bije godzina"). Cala awan
garda podszyta byla wzniostosciq. Gdy slysz~ Bretona: "La beaute 
sera CONVULSIVE ou ne sera pas" ("Pi~kno b~dzie konwulsyjne alba 
go nie b~dzie"), to wiem od razu, ze znajduj~ si~ w rejonach stylu 
wysokiego. W tym miejscu bowiem Breton spotyka si~ z Pseudo
Longinusem, kt6ry m6wil, ze pi~kno powinno wstrzqsac i - jak 
pisal Norwid - za-chwycac, tzn. wywotywac szok; nie Sq to wraze
nia pozostajqce w sprzecznosci. Takich doznan dostarczala mi tak
ze lektura Manna, Prousta, Conrada czy Berenta. Jesli chodzi 0 sztu
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ki plastyczne, to podobne odczucia budzq we mnie obrazy Cezan
ne'a, dziela hermetycznego kubizmu - Picassa czy Braque' a. Kie
dy patrz~ na piony i poziomy Mondriana, 0 ktorych wspornina 
Zagajewski, czy widz~ rytmy Kobro, to znow wiem, ze jestem na 
tych wyzynach. Co wyroznia te dziela? Dwie cechy: claritas i di
stinctio. Od tych slow i obrazow bije pewien blask. Ponadto od
znaczajq si~ one owym distinctio, ktore rna dwa znaczenia - to, co 
czytelne, jasne i precyzyjne, po w tore zas to, co dystyngowane, 
rozne od tego, co typowe, pospolite. A wszystko to sklada si~ na 
wlasciwe stylowi wysokiemu decorum (decor - pewna ozdobnosc, 
ale i stosownosc, godny rzeczy umiar). 

Otoz w pozniejszych czasach ten nurt si~ gubi. Przychodzq ci 
wlasnie ciemni rnistrzowie: Malraux, Celine itd . A w polowie wie
ku zaczyna si~ to cale pandemonium, ktore przezywamy do dzi
siaj. Tylko ze moim zdaniem styl wysoki moze si~ objawic nawet 
w kl~bowisku ciemnosci, choc oczywiscie w takim otoczeniu nie 
wyst~puje jako zwarta, jednorodna, klasyczna norma stylowa. 
Przeciwnie, krystalizuje si~ jako epoka bezstylowa, ktorq zainicjo
wal pod koniec XVIII wieku romantyzm (to, co si<;> stalo po roku 
1950, jest wlasciwie powtorkq tamtej sytuacji - fi lomacka gornosc 
i jedzenie sledzi). Nieprzypadkowo zostajq wowczas zerwane 
wszelkie granice, w zajemnie przenika si~ to, co na gorze, i to, co 
na dole, to, co jasne, i to, co ciemne, swiat zywych i umarlych... Te 
sfery nakladajq si~ na siebie nie tylko w Dziadach, ale i w teatrze 
Kantora . Wlasnie w tym tyglu rodzq si~ jakies nowe blaski, swia
tla. Znam plejad~ artystow, u ktorych te blaski dostrzegam, choc 
Sq one bardzo dziwne. U Nowosielskiego to swiatlo podszyte jest 
eschatologlq, manicheizmem, u Brzozowskiego jakims chichotem, 
u Kraupe-Swiderskiej ezoteryzmem.. . 

Ale do tych dokonan - momo naznaczonych indywidualnym 
pi~tnem - nie bardzo da si~ nawiqzywac. Jedynyrn malarzem, kto 
ry z tej sodomy jakos wyszedl, byl Wroblewski. On jednak posta
wil na co innego - nie na te bardzo prywatne i wyszukane sposo
by kontaktowania si~ z transcendencjq, ale na realnosc. I wlasnie 
poprzez t~ realnosc - ktorej tak nie lubiq Zagajewski i Dorosz 
nalezaloby dZisiaj wydobywac si~ z naszych ciemnoSci. 

STANISLAW RODZINSKI: Mam wrazenie, ze oba teksty mowiq 
o sytuacji, w jakiej znalazl si~ raczej nasz swiat niz sztuka sarna. 
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Moze dlatego po ich lekturze przyp om nial mi sif,' esej Camusa, 
zamieszczony w tzw. popazdziernikowym numerze "Tw6rczosci". 
Camus opisywal dzisiejsze czasy nastf,'pujqCo: dawniej artysta stal 
na stopniach amfitea tru, w kt6rym lwy pozeraly mf,'czennik6w
artysta usilowal SWq grq na cytrze odwr6cie u wagf,' lwa od obiek
tu jego apetyt6w, a z d rugiej strony uprzyjemnie m f,'czennikom 
ich ostatn ie chwile. W naszych czasach na tomiast artysta znalazl 
si~ na arenie - posr6d lw6w i mf,'czennik6w. Musi tam walczye 
o zycie, musi w pewien spos6b stworzye wlasny swiat, narzucie 
wlasne jego widzenie. Tak wlasnie odczytuj~ oba teksty. Dlatego 
w gruncie rzeczy ucieszylo m nie to wytykanie niekonsekwencji, 
kt6rym zajql sif,' pan Wiedemann, poniewaz utwierdzilo mnie 
w przekonaniu, ze nie Sq to wypowiedzi, w stosunku do kt6rych 
mozna stosowae "nomenklaturf,''' naukowq, tylko eseje p isane na 
kanwie w spomnien, wlasnych wierszy, komentujqce przemiany 
w polityce i kulturze, Jakie dokonaly si~ w ciqgu ostatnich lat. 

W 1876 roku Adam Chmielowski napisal tekst 0 istocie sztuki, 
kt6ry zakonczyl nast~pujqq pointq: "istotq sztuki jest dusza wy
raiajqca sif,' w stylu" . Innymi slowy, istotq sztuki jest zycie we
wnf,' trzne artysty, kt6re w dziele artystycznym znajduje odpowied
niq formf,' - styl. Esej 0 istocie sztuki napisal tez w latach 60. nasze
go wieku Andriej Tarkowski, kt6ry zakonczyl sw6j wyw6d bardzo 
podobnie: celem sztuki jest wspomaganie zycia wewnf,'trznego 
czlowieka . To zdumiewajqce, ze dw6ch ludzi, kt6rych dzieli dy
stans z grubsza stu lat - jeden swi~ty i malarz, drugi rezyser (i bye 
moze takZe swi~ty) - m6wi wlasciwie to samo. Jak w kontekScie 
tych definicji ocenie Francisa Bacona, kt6ry przez wielu jest uwa
zany za malarza "obrzydliwego", ale przeciez jego obrazy to wstrzq
sajqcy glos rzeczywistosci? 30 lat temu w rozmowach z Guittonem 
Pawel VI m6wil, ze jego serce krwawi, gdy slyszy i widzi to, co 
dzieje si~ w sztuce wsp6lczesnej . Tymczasem Jan Pawel II w liscie 
do artyst6w pisze wyraznie: najbardziej dramatyczne i rozpaczli
we dziela sztuki wsp6lczesnej Sq znakiem tf,'sknoty do zbawienia, 
do swiatla. Bacon zapytany przez przyjaciela (wsp61autora tomu 
rozm6w), czy wierzy w pieklo, m6wi: "nie w ierzf,', bo gdybym si~ 
w nim znalazl, musialbym bye natychmiast zbawiony - ja bym tam 
nie wytrzymal". Taki jest wsp6lczesny kontekst naszej dyskusji i ten 
egzystencjalny charakter wypowiedzi Dorosza i Zagajewskiego 
chcialbym podkreslie. 
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Moze to, CO powiem, zakrawa na patetyczny belkot, ale po
wiedzmy sobie szczerze, ze po oglqdni~ciu serii dziennik6w tele
wizyjnych z obrazami z Czeczenii, niewiele si~ da powiedziec ... 
Nalezaloby wlasciwie si~ cieplo ubrac i tam pojechac, bo tak po
winni zareagowac normalni ludzie .. . A my na to patrzymy w na
szych domach i najwyzej pooburzamy si~ w gronie znajomych. 

MARIAN STALA: Mam wrazenie, ze profesor Rodzinski w grun
cie rzeczy obalil tezy Zagajewskiego i Dorosza, choc nie wiem, czy 
taka byla jego intencja. Mysli Pan zupelnie inaczej niz oni i w in
nych rejonach poszukuje Pan stylu wysokiego czy wznioslosci. To 
jest zresztq wqtek, na kt6ry wskazala Elzbieta Wolicka. Bo jesli 
mozna uzyc terminu styl wysoki alba wznioslosc w odniesieniu 
do R6zewicza, Bialoszewskiego, a potem malarstwa Bacona, to 
oznacza to, ze ani Zagajewski, ani Dorosz nie majq racji, bo dla 
nich Sq to przyklady negatywne; to zjawiska, od kt6rych pr6bujq 
si~ odciqc i znaleic dla nich jakqs pozytywnq przeciwwag~. W tek
scie Zagajewskiego pozytywnq przeciwwagq jest Herbert, przy
wolany nieco deklaratywnie i retorycznie. 

W tym miejscu musz~ powr6cic do moich zastrzeZen. Ot6z oba 
teksty Sq diagnozami wsp6lczesnego stylu myslenia, kt6re w punk
cie wyjscia Sq mi bliskie, bo zapewne wi~kszosc z nas, tutaj obec
nych, zgodzilaby si~ z tym, ze w XX-wiecznej kulturze - zwlasz
cza tak globalnie pojmowanej, jak pojmuje jq Dorosz - moina do
strzec pewne oznaki zmarnienia czy zmniejszenia perspektyw, 
pogodzenia si~ z tym, ze jestesmy bezradni .. .Takq tez~ moina przy
jqc bez wi~kszych wahan, natomiast trudno przystac na implika
cje, kt6re z niej obaj autorzy wysnuwajq, bo Sq one zbyt doslowne, 
zbyt proste alba najzwyczajniej w swiecie zbyt doktrynerskie. 

Przyznam, ie szokujqca jest dla mnie niefrasobliwosc, z jakq 
Zagajewski posluguje si~ terrninem codziennosc, a Dorosz slowem 
realizm, za kt6rym ewentualnie stalby termin jeszcze bardziej zo
bowiqzujqcy - rzeczywistosc. Moim zdaniem ich pojmowanie co
dziennosci i realizmu jest zbyt splaszczone. Nie rna takiego reali
zmu, 0 jakim mowi Dorosz. Zagajewski tez znacznie ulatwia sobie 
spraw~, porzqdkujqc scen~ wsp6lczesnej sztuki. Bo przeciez nie 
jest tak, ze moina postawic obok siebie kwesti~ brzydoty, cierpie
nia, zla, a nast~pnie zepchnqc je poza kategori~ wznioslosci i poza 
kategori~ stylu wysokiego, przekonujqc, ze nie rna w tym nic inte
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resujqcego. To kwestie nie tylko interesujqce, ale i fundamentalne 
- bez nich nie wyobrazam sobie dyskusji 0 sz tuce XX wieku. Co 
z niej pozostaloby, gdyby pomin qc problem zla lub problem rze
czywistosci? Retoryczna poezja, ktora bylaby i piE;'kna, i harmonij
na, a od czasu do czasu mowilaby cos 0 waznych sprawach.. . Oczy
wiscie, troch E;' karykaturuj E;' , ale robiE;' to z przykroSciq, dlatego i.e 
i ja uwazam, ze potrzebne Sq nam istotnosc, glE;'bia myslenia, a na
wet myslenie w kategoriach ducha (i.e siE;'gnE;' po strasznie niemod
ne terminy). Tylko ze nie da siE;' tego zrobic w sposob, w jaki chcie
liby to uczynic Zagajewski z Doroszem. Profesor PorE;'bski pokazal 
przed chwilq cos ogromnie waznego - wznioslosc mimo wszystko 
pojawia siE;' w XX-wiecznej sztuce i mozna obserwowac linie poja
wiania wznioslosci jako istotnosci . 

HENRYK MARKlEWICZ: Generalnie zgadzam si~ z Panskq wy
powiedziq, wydaje mi siE;' jednak, ze nie dotyczy ona Zagajewskie
go. On w gruncie rzeczy opowiada si~ - jesli go dobrze rozumiem 
- za "wielkim serio", za powagq litera tury, a nie za eliminacjq zla, 
grzechu, brzydoty - jako sfery niskiej. 

LUKASZ TISCHNER: Zatrzymajmy si~ jeszcze przy relacji wspol
czesnej sztuki do zla, grzechu, cierpienia, brzydoty. Rzeczywiscie 
proba zepchni~cia tego, co - w sensie moralnym lub estetycznym 
- zle, na margines trqcilaby pi~knoduchostwem. Dzis brzmi banal
nie, ale wciqz pozostaje w mocy pytanie, jak jest mozliwa poezja 
po Oswi~cimiu . Ze jest mozliwa, juz wiemy, ale "jak" - nie do kon
ca. Przy pewnym rozumieniu wznioslosci w sztuce - pojmowanej 
jako poszukiwanie doznan metafizycznych, jako owo "wielkie se
rio" - mozna zapytac, czy sztuka wspolczesna zdolna jest to zlo 
przezwycit;'zyc. 

Warto odwolac si~ do przykladow, konkretow. Takq probq zna
lezienia "dykcji nowej", kt6ra idzie w parze z dqzeniem do prze
zwyci~zenia zla naszego stulecia, jest cala tworczosc Czeslawa 
Milosza. Widac to dobrze, kiedy sledzi si~ jego drog~ rozwoju twor
czego od Traktatu paetyckiego do Gdzie wschadzi slance i k?dy zapada. 
Milosz poszukuje ta kiego stylu, ktory unioslby ci~zar najgl~bszych 
metafizycznych pytan, ale nie bylby naznaczony ani grymasem 
szyderstwa, ani CZCZq ornamentykq, ktorq tradycyjnie kojarzymy 
ze stylem wysokim. Czy rozwiqzaniem jest prostota? Przyklad 
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Milosza dowodzi, ze tak. To prostota rozumiana jako mowa Ksi~gi. 
Przypomina si~ w tym miejscu to, co m6wil profesor Markiewicz 
o Pseudo-Longinusie i jego koncepcji wznioslosci biblijnej. To jest 
jeden trop. Drugi trop, scisle zwiqzany z tym pierwszym, to pro
stota haiku, program "poezji obiektywnej", kt6ra bezposrednio 
przenosi do rzeczy. 

Tu zn6w - podobnie jak profesorowi Por~bskiemu - nasuwa 
mi si~ por6wnanie z Mickiewiczem, ktory w Lirykach lozafzskich zry
wa z ornamentykq, z tradycyjnym rozumieniem wznioslosci, ale 
bye moze dociera do jakiejs bardziej autentycznej wznioslosci. 

MIECZYSLAW PORE;:BSKI : No tak, ale to wszystko jest jeszcze 
przed nami. Pojawia si~ natomiast pytanie, czy nie cofajqc si~ juz 
do Milosza, do Rozewicza, do klasykow, mozemy dostrzec cos no
wego, czy rysuje si~ cos przed nami. Mnie si~ wydaje, ze wazna 
by!a potrzeba dotkni~cia tej rzeczywistosci ubogiej, skalanej . Pierw
szy probowa! to uczynie Wroblewski, taki cel wyznaczal sobie Kan
tor, tendencja ta pojawia!a si~ u Wprostowcow, Dzikich i wraca po 
dzis dzien. 1m wszystkim chodzi 0 to, by poslugujqc si~ najuboz
szymi srodkami, za pomocq ktorych nie Sq w stanie przyblizye si~ 
do doskonalosci czy klarownosci, uchwycie si~ tej rzeczywistosci, 
by ona sarna jakos poprowadzi!a. Tylko do czego ona rna popro
wadzie? Na razie nie mielismy Courbeta, Maneta, Balzaca ... Sto
imy przed zasadniczym pytaniem, ale trzeba zauwazae t~ heroicz
nq drozk~, 0 ktorej wspomnia!em, trzeba si~ nad niq zastanawiae. 
Bo realizm tez nie by! ostatnim slowem. Potem byl postponowany 
przez Dorosza naturalizm, ktory proponowal jednak bardzo istot
ne wartosci - normq by!a natura, ale celem byla sztuka. Stary Wit
kiewicz zauwazyl, ze by!a to sz tuka dla sztuki juz w jakis sposob 
uszlachetnionej, zrytmizowanej, znajdujqcej swoje wlasne swia
tlo. Tego domagal si~ Huysmans, aby nawet w tym obrzydliwym, 
peryferyjnym scieku, w tej rzeczce Bievre, znaleie cos pi~knego, 
rzeczywistego, nad czym trzeba si~ pochylie. Cale malarstwo Ma
neta na tym polegalo. My jakos pomijamy ten e tap... Nast~pnq fazq 
bylby nowy symbolizm, ktory z naturalizmu wyrasta. Wybieglem 
jednak bardzo naprzod, bo musi przyjse nowe pokolenie, zeby tam
ta Cezanne'owska swiatlose znow byla osiqgalna, by krqg si~ zato
czyt. Po drodze bowiem dzialy si~ rzeczy straszne - takiej katastro
fy, przewrotu jeszcze w historii nie bylo. Nie rna dzis malarstwa 
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francuskiego, nie rna wielkiej francuskiej poezji, to sarno dzieje si~ 
w Niemczech .. . U nas jeszcze Sq... Teraz zatem trzeba jakos probo
wae z tego wyjse, trzeba cos zrobie. 

HENRYK MARKIEWICZ: "Wielcy poeci przychodzq, gdy wielkich 
poetow nie rna!" 

MIECZYSLAW POR~BSKI : Tego nie wiem, moze si~ okazac, ze byli, 
ale ich nie dostrzeglismy. Moze Sq tacy malarze jak Van Gogh, 0 kto
rych istnieniu jeszcze nie wiemy. 

ADAlvI WIEDEMANN: Czy nie sqdzq Panstwo, ze Dorosz i Zaga
jewski probujq pominqc to, 0 czym mowi1 przed chwilq Pan Profe
sor? Uciec od dotkliwosci swiata . A przeciez wymienieni przez 
profesora Por~bskiego malarze osiqgali wznios1ose, si~gajqc w1a
snie do rzeczywistosci ubogiej. Zagajewski i Dorosz tymczasem 
chcieliby takq wznios1ose wyrugowae. 

MIECZYSLAW POR~BSKI: Jesli si~ Z nimi nie zgadzam, to wla
snie dlatego, ze dzi~ki dotkni~ciu tych dotkliwosci mozna pojse 
dalej. 

ADAM WIEDEMANN: W gruncie rzeczy heroizm i swi~tose to 
w ich uj~ciu elementy decorum. One majq uwznioslic dzielo, ktore 
sarno w sobie wzniosle nie jest, poniewaz jego zwiqzek z rzeczy
wistosciq jest czqstkowy. 

MARIAN STALA: Swojq drogq, nie bardzo mog~ sobie wyobrazie, 
jak mia1aby wyglqdac poezja, 0 ktorej mowi Zagajewski (za1ozyw
szy, ze nie jest to jego w1asna poezja, bo to bylaby troch~ za prosta 
odpowiedi). Pan profesor Markiewicz powiedzial, ze Zagajewskie
mu chodzi 0 "wielkie serio", problem w tym, ze on to "wielkie se
rio" omija bokiem. Zaskakujqce jest, ze w swym szkicu nie anali
zuje dzie1a Mi1osza. Owszem, przywo1uje go, ale nie przyjmuje do 
wiadomosci, ze tworczose Mi10sza moze bye przykladem poezji, 
kt6ra pos1uguje si~ stylem wysokim, ewokuje wznios1osc, ale nie 
odrzuca dotkliwosci swiata. Mi10sz nie miesci si~ rowniez w pro
pozycji Dorosza, bo kiedy wyeliminujemy kwestie brzydoty i zla, 
to odrzucimy sam rdzen Mi1oszowej poezji. 
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HENRYK MARKIEWICZ: Bqdimy sprawiedJiwi, Dorosz pisze nie 
o eliminacji, a 0 przywr6ceniu wlasciwych proporcji. Jest przera
zony wielkim wybuchem zla, brzydoty, plaskosci. Krytyka konser
watywna u schylku XIX wieku podobnie postrzegala sztuk~ natu
ralizmu i dekadentyzmu. 

ELZBIETA WOLICKA: Zapytajmy jednak, 0 jakiej rzeczywistosci 
mowiq obaj autorzy. Czy 0 rzeczywistosci przezywanej, codzien
nej, czy tez 0 rzeczywistosci przedstawionej w sztuce? Czy chodzi 
o to, ze rzeczywistosc przedstawiona w poezji lub malarstwie nie 
potrafi sprostac rzeczywistosci przezywanej, czy tez 0 to, iz rze
czywistosc przezywana jakby rozsadza mozliwosci normatywne 
wsp6lczesnej sztuki? Czy nie majq oni na mysli tego, ze zagubiona 
zostala korespondencja mil?dzy rzeczywistosciq przedstawionq 
w sztuce a rzeczywistosciq przezywanq? 

MARIAN STALA: Dorosz w ogole nie m6wi 0 rzeczywistosci prze
zywanej. Wypowiada sil? 0 pewnym sposobie przezywania swia
ta, ktory dominuje w dzisiejszej kulturze, przy czym ma na mysli 
raczej kultur~ masowq niz wysokq. Ubolewa, ze wspolczesna kul
tura nie zwraca si~ ku dobru, cnocie, tylko orientuje si~ w kierun
ku brzydoty, zla... Wydaje mi si~, ze taka diagnoza upraszcza dzi
siejszq sytuacj~ kultury. Widzl? w tym odruch niech~ci, podszyty 
tl?sknotq za przeszlosciq, normatywnq zach~t~, by tworzyc takq 
sztuk~ alba taki styl myslenia, ktory b~dzie sil? opieral na warto
sciach pozytywnych. W mysleniu Dorosza (Zagajewskiego doty
czy to w mniejszym stopniu) nast~puje przesunil?cie od kategorii 
metafizyczno-ontolog1cznych - kt6re w moim przekonaniu Sq istot
niejsze - do aksjolog1cznych. 

KAROL TARNOWSKI: Dla mnie najistotniejszy w obu esejach jest 
namysl nad 5wiatem, z ktorego zostaly wygnane klasyczne trans
cendentalia, tzn. postrzeganie rzeczywistosci jako ekwiwalentnej 
temu, co dobre, pi~kne, prawdziwe. To zaduma nad katastrofq, 
ktora w filozofii zaowocowala poj~ciem "faktycznosci". Jest to ter
min stosunkowo nowy, kt6ry oznacza cos, czego podmiot swiado
my nie jest w stanie wykonstruowac, co po prostu zastaje. To rze
czywistosc czy istnienie, kt6re na zasadzie oporu po prostu jest; 
cos nieusuwalnego, co u filozofa, ktory rozslawil to poj~cie 
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Heideggera - konstytuuje codziennose. Tak rozumiana "faktycz
nose" jest jednak pozbawiona sensu, poniewaz sens moze nadae 
jej jedynie podmiot. 

Mysl~, ze obaj autorzy sprzeciwiajq si~ wiasnie takiej "faktycz
nosci", kt6ra zdominowaia wsp6kzesnq ku1tur~. Wyst~pujq prze
ciwko obrazowi rzeczywistosci jako czegos oboj~tnego, co "mniej 
swieci", i przekonujq, ze wiasnie kultura powinna t~ rzeczywistose 
usprawiedliwie. J ezeli ze wsp6kzesnego malarstwa przebiyskuje 
swiatio, o kt6rym m6wii profesor Por~bski, to dzieje si~ tak na za
sadzie nieomal mistyki, nieciqglych wizji, kt6re wymykajq si~ wszel
kim rachubom. Nie ma natomiast takiej ciqgiej wizji rzeczywisto
sci, kt6ra byiaby zr6dlem sztuki " zach~cajqcej do pracy", 0 jakiej 
m6wii Norwid. Dzisiejsza sztuka cz~sto zachwyca, ale nie "zachwy
ca do pracy", moze dlatego, ze praca nie jest po to, "by si~ zmar
twychwstalo" i 0 to tak naprawd~ chodzi zwlaszcza Doroszowi. 
Tylko ze w jego tekscie wyczuwam pewnq fundamentalistycznq 
t~sknot~. Dorosz zdaje si~ marzye 0 wielkim gmachu metafizyki, 
natomiast wydaje si~ nie dostrzegae wartosci niepokoju metafi
zycznego, czyli czegos, co najciekawsze w sztuce wsp6kzesnej 
u w spomnianego juz Milosza, u H erberta czy Pendereckiego. 

Nawiqzalbym do pytania Lukasza Tischnera : czy sztuka moze 
nie tylko oddawae rzeczywistosci sprawiedliwose, ale czy w pe
wien spos6b moze jq zbawiaC? Czy moze si~ to dokonae jedynie 
poprzez drqzenie tego, co negatywne, czyli poprzez zagarnianie 
rzeczywistosci, jakies nasycani e si~ n iq, jak u Miiosza, kt6ry widzi 
cale zlo i jednoczesnie p otrafi powiedziee: "dziwne, dziwne, dziw
ne .. . smieszne i dziw ne... ale wszystko jest dobre"? W kazdym ra
zie takich wyznan rzeczywiscie dzis nie slyszymy; ono wpisuj e si~ 

w ksztalt sztuki gi~bszej i pi~kniejszej niz te realizacje r kt6re by
wajq zachwycajqce, ale nie Sq w stanie odbudowae kultury, odbu
dowae czegos gi~bokiego w cziowieku. Dorosz sqdzi, ze nie da si~ 
odbudowae kultury bez przywr6cenia sacrum, religii, jakiejs ele
mentarnej wiary. Jego esej jest zatem woianiem 0 wiar~ i nawr6 
cenie. Jak jednak na nie odpowiedzieC? Nie wiem. Trzeba chyba 
tropic rozmaite "nawr6cenia" w sztuce (takie jak p oezja Miiosza 
czy malarstwo Brzozowskiego) i je ukazywae. 

ADAM WIEDEMANN: Niestety, ostatnimi czasy tropienie nawr6
ceil przybiera cz~sto formy dose groteskowe, jak w przedostatnim 
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numerze "bruLionu" albo w publicystyce Wojciecha Wenda, kto
ry domaga si~, aby sztuka byla wyrazanq wprost religijnq deklara
cjq. Tego rodzaju uproszczenia wydajq mi si~ niebezpieczne za
rowno dla sztuki, jak i dla religii . Nie odmawiajCjc Ooroszowi pew
nych racji, nie sqdz~, aby istnial jakikolwiek sposob realizacji jego 
postulatow (nie mowiqc juz 0 ich egzekwowaniu... ). 

RYSZARO KRYNICKl: Mnie si~ wydaje, ze nie powinno si~ eseju 
Adama Zagajewskiego (skupi~ si~ tylko na nim, bo teks t Krzyszto
fa Oorosza jest, jak na moj gust, za bard zo ideologiczny) h'aktowac 
jako manifestu, bo manifest raczej cos postuluje, niz opisuje czy 
wyraza, rna wartosc normatywnq, programowq, ze uzyj~ slow sa
mego autora. Mysl~, ie Zagajewski czuje si~ bardzo zwiqzany z tym 
nurtem w literaturze, czy tei szerzej: w kulturze wspolczesnej, dla 
kt6rego charakterystyczny jest styl okreslany przez niego - z bra
ku lepszego slowa - m ianem wysoki. Sam termin jest bardzo ryzy
kowny, bo odsyla nas od razu do historii literatury, gdzies w rejo
ny sporu romantykow z klasykami czy raczej z neoklasycystami, 
ktory to sp6r zdaje si~ co pewien czas odiywac w poezji. Wysoki 
styl zwyklismy kojarzyc z nurtami neoklasycystycznymi. Ootyczy 
to zresztq takZe malarstwa. Przeciez kiedy tak cz~sto przywolywa
ny tutaj Cezanne malowal swoje przedkubistyczne obrazy, majqce 
calkowicie zmienic sztuk~ wspolczesnq, to za wyznawc~ stylu 
wysokiego uchodzil zaledwie kilkanascie lat starszy od niego Pu
vis de Chavannes, dzis prawie calkowicie zapomniany. 

Ja czytam wypowiedz Adama Zagajewskiego nie jako mani
fest, lecz wyznanie wiary. On chyba czuje si~ dobrze zadomowio
ny w tym nurcie wspolczesnej poezji, kt6ry wyznacza tw6rczosc 
Zbigniewa Herberta, Czeslawa Milosza, Josifa Brodskiego czy Oe
reka Walcotta - poetow, jak mysl~, bardzo bliskich Adamowi, ale 
przeciez bardzo od siebie odmiennych. Jesliby w odniesieniu do 
tych czterech poetow sprobowac zastosowac okreslenie styl wy
soki, to chyba najlepiej przystawaloby ono do Brodskiego, ktory 
manifestowal go samq swojq osobowosciq poetyckq, chociaiby 
sposobem recytacji swoich utwor6w. Ale styl kazdego z nich jest 
przeciez osobisty, niepor6wnywalny z innymi. Przeczuwam zresz
tq, ze Zbigniew Herbert chyba by si~ zmartwil, gdyby uslyszal, ze 
uprawia wysoki styl, bo on wierzyl w sztuk~ wiernq rzeczywisto
sci, w "uparty dialog czlowieka z otaczajqcq go rzeczywistosciq 
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konkretnq", jak m6wil w swoim eseju 0 poecie wobec wsp6lcze
snosci. Na marginesie: mam wrazenie, ze polemizujqc pO przyja
cielsku z Todorovem, Zagajewski jakby zapomnial 0 Martwej natu
rze z w?dzidlem. 

Generalnie zresztq sqdz~, ze w sztuce chodzi przede wszystkim 
o styl wlasny, a nie 0 wysoki czy nish Od tego, czy komus ten wla
sny styl udalo si~ odnaleic, powinno si~ zaczynac rozmow~ 0 czy
jejs tw6rczosci. Miron Bialoszewski, na przyklad, byl jak najdalszy 
od tego, co Zagajewski nazywa wysokim stylem. Ale usilujqc opisac 
jego r6znorodnq tw6rczosc, chcqc nie chcqc, musimy uciekac si~ do 
stylu wysokiego. Albo, przyklad zupelnie in ny, filmy Felliniego czy 
Jarmuscha . Nie unikniemy stylu wysokiego, chcqc prawdziwie opi
sac chociazby Truposza, w kt6rym pojawia si~ cytowany tu William 
Blake, ten i nie ten. W moim przekonaniu kategoria stylu wysokie
go dotyczy wi~c raczej odbioru sztuki niz sztuki samej . 

Wydaje mi si~, ze tekst Adama Zagajewskiego zostal w naszej 
rozmowie troch~ zdemonizowany. On wyraza przede wszystkim 
postaw~ samego autora, jego obecne przekonania i gusty. Czyta
jqC go, warto pami~tac, ze sam Zagajewski nadal pisze przeciez 
wiersze w gruncie rzeczy zaprzeczajqce tym tezom jego eseju, kt6re 
gotowi bylibysmy odczytywac jako program. O n nadal pozostaje 
wierny rzeczywistosci, tylko ze rzeczywistosc, kt6rq widzi, jest 
bogatsza niz w czasach Sklep6w mi?snych, swietnego zresztq tomu . 
Wciqz pisze poruszajqce wiersze 0 rzeczywistosci jak najbardziej 
konkretnej, ze przypomn~ tutaj jego Uchodi cOw. 

MARIAN STALA: Ja jednak upieram si~, ze tekst Zagajewskiego 
jest manifestem. Pan nazwal go wyznaniem wiary. W tym konkret
nym przypadku nie ma dla mnie zadnej r6znicy mi~dzy slowem 
"manifest" a wyrazeniem "wyznanie wiary". Nie wydaje mi si~ 
takie, zebysmy w tej dyskusji zdemonizowali Zagajewskiego, choc 
on wyrainie prowokuje, zeby go zdemonizowac.Ogromnie byl
bym natomiast ciekaw odpowiedzi Pana Ryszarda na najwazniej
sze pytanie, kt6re tutaj padlo - 0 pewnego rodzaju odpowiedzial
nosc poezji alba mozliwosc tego, by poezja zbawiala swiat. Pan 
zbliza si~ do tej kwestii w swoich wierszach, ale rozumiem, ze do 
tego, co wyrazil Pan w swoich wierszach, nie chce Pan nic doda
wac.. . Panska poezja to tez przyklad stylu wysokiego, ale rozumia
nego zupelnie inaczej niz proponuje to Zagajewski. 
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RYSZARD KRYNICKI: Poszybowal Pan, panie Marianie, tak wy
soko, i.e czuj~ si~ zupelnie bezradny. Powiem tylko tyle, ze wyma
gac od poezji, by zbawiala swiat, to jednak stanowczo za wiele. 
Poeta nie potrafi zbawic swoimi wierszami samego siebie, a coz 
dopiero swiata ... Od poezji nie mozna i nie nalezy tego oczekiwac 
ani wymagac. Nie nalezy tego oczekiwae ani od poezji, ani od sztu
ki, ani nawet od religii, choe boj~ si~, ze wyglaszam tutaj jakqs he
rezj~ ... 

MARIAN STALA: Wracamy zatem do kwestii, ktorq poruszyl pro
fesor Tarnowski. Czy jest mozliwy powrot do takiego myslenia, 
u ktorego zrodel stoi klasyczne rownanie: BYT = Plt;:KNO = 00
BRO = PRAWDA? Bo takie spojrzenie na swiat w innym swietle 
przedstawia kwestie sztuki - ktos zdolny do takiego postrzegania 
rzeczywistosci inaczej mysli 0 kazdym przedmiocie i inaczej mysli 
o wysilku artysty. W moim przekonaniu jest rzeczq nieslychanie 
cennq, ze w sztuce pojawiajq si~ choeby przeblyski takiego mysle
nia - wbrew temu, co zdaje si~ sqdzie Krzysztof Dorosz, to jest juz 
naprawd~ bardzo duzo. Zarniast wi~c glosic katastroficznq wizj~ 
ostatecznego upadku, nalezaloby dostrzegae przejawy myslenia 
pozytywnego. 

ELZBIETA WOLICKA: Dla mnie najbardziej wqtpliwe Sq fragmenty 
polerniczne obu tekst6w. Czy rzeczywiscie, jak mowi Zagajewski, 
nasza obecna produkcja duchowa cierpi na pewnego rodzaju sza
rose, anemicznosc, malose, czy cechuje jq dorninacja stylu niskie
go, konwersacyjnego, letniego, ironicznego? Poza tym czy wizja 
przeciwnika, jakq rozwijajq obaj autorzy, jest spojna? Czy rzeczy
wiscie tym samym Sq ironia i styl konwersacyjny? Czy w rownej 
rnierze degradujq styl wysoki? 

RYSZARD KRYNICKI: Ten przeciwnik jest enigmatyczny, wielo
postaciowy. Mysl~, ze Adam Zagajewski szuka tego adwersarza, 
a w pewien sposob sam go stwarza. W pewnym sensie jednak jego 
atak jest sluszny, bo i.yjemy w swiecie zdominowanym przez styl 
niski, zdorninowanym choeby przez media, a one niech~tnie od
wolujq si~ do stylu wysokiego. Ten opis dobrze charakteryzuje 
polskq rzeczywistose. W takim kontekScie zyje wspolczesny pol
ski artysta i odbiorca sztuki . 
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MARIAN STALA: Chociaz nigdy odbiorca nie mial takich mozli
wosci dost~pu do dziel sztuki, takZe tych, b~dC)cych przykladem 
stylu wysokiego... 

ADAM WIEDEMANN: Chcialbym uscislic kwesti~, 0 kt6rej wspo
mnial pan Krynicki. Zagajewski nie przeciwstawia si~ obrazowi 
rzeczywistoSci prezentowanej przez media, tylko krytykuje tych 
nieszcz~snych artyst6w za sam fakt, ze opisujC) codziennosc, gdyz 
jego zdaniem nie stwarza ona okazji do przejawiania si~ swi~tosci 
i heroizmu. Pisze przeciez wyrainie: "Codziennosc, z kt6rej wy
tnie si~ mozliwosc bohaterstwa i swi~tosci - owo drzenie odleglej 
moze na razie tragicznosci - jest plaska i nudna". 

KAROL TARNOWSKI: Ale ani on, ani DoIOsz nie odrzucajC) co
dziennosci en bloc, tylko m6wiC) 0 codziennosci okrojonej z pew
nej mozliwoSci ... 

ELZBIETA WOLICKA: Powraca jednak pytanie, z czym obaj Pano
wie wa1czq. Czy z pewnq estetykq, kt6ra w ich przekonaniu zdomi
nowala kulturq wysokC), czy tez z brzydotC) kultury masowej, kt6ra 
wdarla si~ na teren poezji, sztuki? Wydaje si~, ze majq na mysli ra
czej t~ drugq mozliwosc - wskazujq na obniZenie lot6w sztuki, kt6
re bierze si~ z jej zanurzenia w trywialnosci kultury masowej. 00
IOsz podqzyl tym tropem, wskazanym przez Zagajewskiego, ale 
spraw~ wyostrzyl, piszqc filipik~ przeciwko kulturze masowej. 

MIECZYSLAW POR~BSKI : M6wiqc 0 kulturze masowej, trzeba by 
zaczC)c nowC) dyskusj~, bo to jest drugi biegun sztuki g6rnej i wznio
slej. Saturnalia, karnawaly, cala wielka tradycja sztuki bulwar6w, 
sztuki foralnej .. . Cosmy z tym wszystkim zIObili? To juz nie miesci 
si~ w kategoriach sztuki sakralnej, w najpelniejszym tego slowa 
znaczeniu - tej uswi~conej, ale i tej prezentowanej przed swiqty
niq, pod jej oslon q - pro fanum. Kultura popularna istnieje od nie
pami~tnych czas6w - to nieprawda, ze pojawila si~ dopiero w XX 
wieku, tylko i.e d zisiaj p rzybiera form~ obrzydliwC). Dawniej byla 
w pisana w kalendarz i miala swojC) godnosc. Teraz, kiedy patrz~ 
w okienko telewizyjne, nie odnajduj~ tej godnosci. 

H ENRYK MARKIEWICZ: Nie zgadzam si~ z twierdzeniem, ze 
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Dorasz koncenh'uje si~ na krytyce kultury masowej. Jego wywod 
skierawany jest takie przeciwko sztuce wysokiej, od ktorej - w je
go odczuciu - wieje groZq, brzydotq, nudq. 

MARIAN STALA: Dorasz nie precyzuje obiektu swojej krytyki, bo 
gdyby si~gnqt po przyklady, to natrafitby na powazne trudnosci. 
Musialby wtedy napisae, ze sztuka Becketta nie jest metafizyczna, 
ani nie reprezentuje stylu wysokiego. Nie zgodzie si~ na to, wyda
je mi si~ dose nierozsqdne. 

RYSZARD KRYNICKI: A zgodzie si~ - dose ryzykowne. 

MARIAN STALA: I na tym polega trudnose. Do spraw i wartosci 
istotnych mozna dochodzie dwiema dragami: pozytywnq i ne
gatywnq. Dorasz mowi wytqcznie 0 dradze pozytywnej i nie wy
obraza sobie, ze mozna inaczej. Tymczasem zasadnicza kwestia 
wieku XX to pytanie, czy mozna dojse do wartosci metafizycz
nych dragq negatywnq. Jesli Milosz wspomina 0 odwadze Bec
ketta, to mowi wlasnie 0 odwadze, by pojse dragq negatywnq do 
kOlka. 

RYSZARD KRYNICKI, poeta, tlumacz i wydawca . Wydal mi~dzy innymi: Niepadlegli 
nicosci i Magnetyczny punk/. 

HENRYKMARKIEWICZ, teoretyk i historyk Iiteratury Ostatnio wydal: Dapawiedunia. 
Razprawy i szkice z wiedzy a litera tu rze. 

MIECZYSlAW PORI;:BSKI, historyk sztuki i krytyk. Ostatnio wydal: Z. Po·wiese, Deska. 

STANISLAW RODZINSKl, malarz, wykladowca ASP w Krakowie. Ostatnio wydal: Sztu
ka I1f1 co dzien i ad Swi~ta . . 

MARIAN STALA, historyk Iiteratury i krytyk literacki, szef dzialu kultury "Tygodnika 
Powszechnego". Ostatnio wydal: Druga strona. Natatki 0 poezJi wspolczesnej. 

KAROL TARNOWSKI, filozof, pianista. Ostatnio wydal: Wiara i myslenie. 

lUKASZ TISCHNER, historyk literatury, sekretarz redakcji "Znaku". 

ADAM WIEDEMANN, poeta, prozaik i krylyk literacki . Oslatnio wydal S~k pies brew. 

ELZBIETA WOLICKA, filozof, teoretyk sztuki . Ostatnio wydala: Proby jilozajiczl1e. 
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Prawdziwy problem tkwi nie tyle w tym, ie sztuka 
wsp6lczesna stracila wi~i z wartosciami duchowymi, ile ie 
sama jako wartosc duchowa zagroiona jest przez Czlowieka 

1l1jantylnego, szczeg6lnq odmianf barbarzynClj, kt6rego 
nadejscie zapowiadajq od dawna filozojowie i zdesperowani 

artysci. 

MYSL W PULAPCE 

KAZNODZIEJSTWA 


Teresa Walas 

W eseju Krzysztofa Dorosza jest cos, co wydaje mi si~ sympto
matyczne dla wsp6lczesnego dyskursu moralizatorskiego, kt6ry 
sledz~ z uwagq, kt6remu wewn~trznie sprzyjam i kt6rego zasad
nose uznaj~, kt6ry jednak w konkretnych swych realizacjach bu
dzi we mnie gwaltowny sprzeciw ze wzgl~du na postaw~ samych 
moralizator6w, przyjmowany przez nich tryb przekonywania, ro
dzaj i sposoby argumentacji. Sq powody, by sqdzie, ze nie jest to 
wylqcznie moje odczucie, warto wi~c moze poswi~cie mu nieco 
uwagi. Dlaczeg6z wi~c owo uczucie sprzeciwu podczas lektury 
tekstu Dorosza niemal mnie nie opuszczalo, choe wartosci, kt6
rych autor broni, bliskie Sq tez mojemu sercu i ch~tniej widziala
bym je w stanie rozkwitu niz uposledzenia? Sprzeciw ten mial przy
czyny merytoryczne, ale mial tez i te, kt6re wiqzq si~ wlasnie z sa
m,,! przyj~tq przez m6wiqcego postaw,,!, skrajnie - powiedzialabym 
- niehermeneutycznq. 

W dyskursie moralizatorskim, a z takim, jak sqdz~, gatunkiem 
wypowiedzi mamy tu do czynienia, sprawq niezwykle istotnq jest 
filozoficzne, czy szerzej: swiatopoglqdowe, usytuowanie samego 
podmiotu, kt6ry zwraca si~ do nas jako glos moralizatora. Jako ze 
wazne Sq nie tylko warto sci brane przezen w obron~, wazne jest 
tez miejsce, z kt6rego widok na nie si~ roztacza. Jesli bowiem do
mniemany czytelnik m6wi: nie widz~, glos moralizatora moze 
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odpowiedziec: stan obok mnie, a zobaczysz. Aksjologiczna iden
tyfikacja autora eseju nie nastr~cza zadnych trudnosci: jest on po 
stronie dobra, pi~kna, metafizyki, cnoty, heroizmu, stylu wysokie
go itd. Gdzie jednak jego mysl uwila sobie gniazdo, na jakiej ziemi 
stoi jego dom? Na wsp61nej wszystkim ziemi XX wieku czy w ja
kiejs innej przestrzeni wyj~tej spod prawa czasu his torycznego? 
Jest wi~c ion, jak inni, winny i zagrozony, czy tez zdolal uniknqc 
niebezpieczenstwa i znalazl gdzies schronienie przed groznym 
i niszczqcym natarciem powszechnego realizmu, determinizmu 
przyrodniczego i szalejqcej wok61 rozpaczy? Stawia im czolo jakos 
przeciw nim uzbrojony czy tylko zaryglowuje drzwi i zatyka uszy, 
slyszqc jazgot tych zgubnych idei? Ot6z strategia retoryczna, jakq 
obiera autor, jest szczeg61nq kombinacjq utozsamiania si~ i dystan
su, wsp61noty i odrzucenia . W eseju pojawia si~ cz~sto gramatycz
ne "my" ogarniaj,!ce - pars pro toto - "czlowieka wsp6lczesnego", 
"naszq epok~" (,,]esli blqkamy si~ na obrzezach nihilizmu, jesli trud
no nam zobaczyc dobro, swiadczqc je lub przyjmujqc, jesli nie kie
rujemy si~ ku rzeczywistosci, kt6ra nas przerasta, to najwidocz
niej tak nam jest wygodnie"), co sugerowac rna wsp61not~ doswiad
czenia m6wiqcego podmiotu i szerszej zbiorowosci, takie wi~c jego 
polozenie, w kt6rym przyjmuje na siebie ci~zar wsp6lczesnych idei 
i uznaje za sw6j wyznaczony przez nie horyzont. R6wnie jednak 
cz~sto, a nawet cz~sciej, w tekScie Dorosza rozbrzmiewa twarde 
"oni" (lub "on", gdy mowa 0 abstraktach), co pozwala mniemac, 
ze ten, kto m6wi, znajduje si~ na zewnqtrz tamtych poglqd6w i ich 
konsekwencji, w jakims odleglym i bezpiecznym miejscu, nie pod
mywanym przez niszczqce i.ywioly wsp6lczesnosci, i.e wi~c cwo 
wczesniejsze "my" jest jedynie retorycznq teatralizacjq dyskursu, 
obludnym pozorowaniem hermeneutycznej wsp61noty, i.e m6wiq
cy sytuuje si~ poza wsp6lczesnosciq, w jakims trudnym do okre
slenia, abstrakcyjnym, pozahistorycznym punkcie, gdzie nieuwi
klana mysl dokladnie umytymi paluszkami dotyka czys tych war
tosci i dokonuje wsr6d nich swobodnego i wlasciwego wyboru, 
przyglqdajqc si~ z wysoka odrai.ajqcemu spektakJowi, gdzie te same 
wartosci ginq w paszczach drapieznych idei, jakim holdujq "oni"
leniwi, gnusni, wyposazeni w zlq wol~, prostq drogq zmierzajqcy 
do samozaglady. Wywolanie takiego "efektu obcosci" jest posu
ni~ciem moralnie podejrzanym, podobnie jak towarzyszqce mu 
odruchy irytacji i agresji wymierzone w jakqs nieokreslonq blizej 
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przestrzeft, zamieszkanq przez u10mnq duchowosc. To jest w1asnie 
ten odstr~czajqcy i cz~sto spotykany rys dzisiejszego (choc nie tyl
ko) moralizatorskiego dyskursu: poczucie wyzszosci, choc podszyte 
niejasnym niepokojem, wyparcie si~ wlasnej historycznosci i lek
cewazqce zamkni~cie si~ na cudze doswiadczenie, a zarazem nie
ch~c do jasnego okreslenia w1asnego rniejsca i prawdy por~czajq
cej prawomocnosc wlasnego osqdu. Co sprawia, ze dyskurs mora
lizatorski zamienia si~ w puste i nad~te kaznodziejstwo, kt6remu 
dzis szczeg6lnie trudno liczyc na rzeczywisty rezonans. Nie dlate
go akurat, ze sluchacz jest leniwy i gluchy na wezwanie do wiel
kosci, lecz z tego takZe wzgl~du, ze niekiedy bywa on r6wniez 
muzykalny i z 1atwosciq wychwytuje falszywe tony. 

To og6lne spostrzezenie dotyczqce lektury eseju Krzysztofa 
Dorosza. Teraz wypada przejsc do spraw konkretnych, choc nie 
jest to moze w tym przypadku najwlasciwsze slowo, jako ze esej 
ten zbudowany jest g16wnie ze smia1ych generalizacji, z rzadka 
jedynie w konkrecie zakorzenianych. 

Trudno oprzec si~ wrazeniu, ze dla Dorosza rzeczywistosc mysli 
i przekonaft przedstawia si~ jako ogromny supermarket, w kt6rym 
lezq obok siebie r6zne idee i wartosci: na p6lkach g6rnych dobro, 
pi~kno, uczucia metafizyczne, cnota, wznioslosc itp., na p61kach 
zas dolnych realizm, freudyzm, deterrninizm przyrodniczy, brzy
dota, zlo, rozpacz. W dawniejszych czasach klienci tego supermar
ketu, czyli z grubsza rzecz ujmujqc ludzkosc, po pierwsze w og61e 
byli wyzsi, po drugie - z jakichs powod6w sklonniejsi do wysilku, 
si~gali wi~c ku p6lkom wyzej polozonym, wype1niajqc tworzonq 
przez siebie kultur~ wysokimi wartosciarni. W ciqgu ostatnich stu
leci ludzkosc skarlala, mi~dzy innymi z tego wlasnie powodu, ze 
rzadziej i mniej ch~tnie wspinala si~ na pake. To sprawia, ze si~ga
nie na p61ki wyzsze wymaga coraz wi~kszego trudu, czlowiek na
tomiast nie tylko stal si~ bardziej leniwy, ale i z niewiadomych po
wod6w rozsmakowal si~ w produktach z p6lek nizszych, zawie
rajqcych trucizny niszczqce jego organizm, w szczeg61nosci zas 
atakujqce hormon wzrostu. Czlowiek wsp6lczesny nie spoglqda 
juz wi~c nawet w stron~ g6rnych p6lek i zadowala si~ wylqcznie 
najnizej polozonymi towarami: jego sztuka niezdolna do przeka
zu duchowych wartosci sarna pozbawia si~ dost~pu do metafizy
ki, a skupia na tym, co trywialne; wykarmiona na naturalizrnie i ni
hilizmie ho1duje brzydocie i rozpaczy. Jesli cz10wiek nadal b~dzie 
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zaehowywal si~ W ten spos6b - powiada Dorosz - doprowadzi sie
bie i tworzonq przez siebie kultur~ do samozaglady. 

Na pierwszy rzut oka obraz ten wydaje si~ przekonujqcy i po
twierdza potoczne doswiadczenie . W dramatach Becke tta wi~eej 
jest brzydoty niz w dramatach Corneille'a, w Ulissesie mruej trans
cendeneji niz w Boskiej komedii, Hemingway zas wypada blado 
w por6wnaniu - na przyklad - z Rajem utracol1ym . Nie m6wiqe 
o sztukaeh pi~knych, gdzie latwo 0 dosadniejsze jeszcze przykia
dy sporuewierania dawnego idealu pi~kna. Jesli wi~c jest to wla
sciwe rozpoznarue, co z niego wyruka? To mianowicie, ze ludzkose 
rzeezywiScie oddala si~ od tradycyjnie rozumianych warto sci wy
sokieh i ze rue jej na tej drodze nie zdola powstrzymae, na pewno 
zas nie nawolywania Dorosza wzywajqeego wzburzonym glosem 
guwernantki do odmiany serca. Jes]j nowozytne dzieje mys]j po
traktowae jedynie jako ujawniarue si~ zlyeh, a nawet zgubnyeh 
sklonnosci czlowieka i jego stopniowe, ale konsekwentne odsu
wanie si~ od Transeendeneji, to jedynq pocieehq jest wizja korKa 
filozofii, wieszezonego przez postfilozof6w: moze, wyezerpawszy 
swojq energj~, mysl ta wreszcie zamrze i, rue stwarzajqc nowyeh 
zagrozen, zajmie si~ wylqcznie jalowym komentowan iem swoich 
dotychezasowyeh wyczyn6w. Nie sqdz~ jednak, by Dorosz uznal 
to rozwiqzanie za krzepiqce. Jakims wyjseiem z sytuacji byloby 
zatrzymarue naturalnego rozwoju kultury i wyhodowanie gdzies 
na boku innej, sztucznej jej odmiany, bogatej w wysokie wartosci, 
potem zas wszczepienie jej do starego organizmu. 0 ezyms takim, 
bye moze, autor eseju po eiehu marzy, ale glosno si~ do tego nie 
chee przyznac. Bo i kto tego mialby dokonae? Crupa metafizyez
nych poet6w, kt6rzy przeeiez zyjq jeszeze tu i 6wdzie? Czy grupa 
ekspert6w-moraJist6w? I co zrobie, zeby przeszczep si~ przyjql 
w zdegenerowanym juz wczesniej organizmie kultury? Rzeez ja
sna, istnieje zawsze prawdopodobienstwo, ze diagnoza Dorosza 
nie jest w pelni trafna, choe miejscami robi wrazenie oczywistej do 
graruc banalu. 

Diagnoza ta nie budzi zaufania rue tylko ze wzgl~du na proku
ratorski ton autora; takZe dlatego, ze wylania si~ z dose problema
tycznej siatki poj~eiowej i oparta jest nie na rozumiejqeym opisie 
rzeezywistosci, lecz na jej doktrynalnym opraeowaruu. Wizja zas 
kultury (i czlowieka), jakq Dorosz dysponuje i kt6ra staje si~ pod
stawq jego rozumowania, jest skrajnie ahistoryezna, tendeneyjna i 
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w spos6b niejawny normatywna. Teza g16wna tego eseju da si~ 
sprowadzie do twierdzenia, ze wsp6lczesna kultura pozbawiona 
jest metafizycznego gruntu, wlasciwym zas miejscem jej zakorze
nienia jest realizm i plaska codziennose. To czyni j'l niezdolnq do 
wyrazania wartoSci duchowych (a takZe zapewne ich nieswiado
m'l' czyli duchowo martw'l i Slepq), uniemozliwia tez wytworze
nie wysokiego stylu, w przeszlosci z myslq wysokq zwiqzanego. 
Kultura wsp6lczesna holduje wi~c antywartosciom - zlu, brzydo
cie, trywialnosci - dobro, pi~1alO, heroizm i wznioslose przep~dziw
szy na swoje obrzeza. Dlaczego tak si~ stalo? O t6z dlatego, ze 
umyslami ludzi owladn'll zgubny naturalizm, podrzucony perfid
nie przez inn'l, nie mniej demonicznq sil~ - nauk~ . Ten naturalizm 
robi wrazenie zlego uroku rzuconego na czlowieka: obezwladnia 
jego wyzsze uczucia, jakie wczesniej przejawial, i szlachetne po
rywy, do kt6rych byl zdolny; powoduje, ze grz~inie on w jalowej 
codziennosci i rozpami~ tuje jedynie rzekomq zwierz~cose swojej 
natury. Czy mozna na ten stan rzeczy znaleie jakies lekarstwo? 
Wszystko wskazuje na to, ze naturalizmu nie da si~ unicestwie ar
gumentami rozumowymi (choe na freudyzm poleca Dorosz zdro
wy rozsqdek), autor eseju proponuje wi~c cos na ksztalt terapii 
przedmiotowej: pokazywae dobro, pi~kno, cnot~, wznioslose, p6ki 
oko czlowieka w nich nie zasmakuje i nie odwr6ci si~ automatycz
nie od tamtych niszczqcych dla ducha widok6w. Jak jednak same
mu podniese si~ za wlosy? Kto jest w tej zdegenerowanej kulturze 
straznikiem wartosci i moze zostae ich szafarzem? Gdzie ich spo
leczna nisza ekologiczna? Gdzie i r6dlo formotw6rczej energii? Na 
te pytania Dorosz odpowiada dose og6lnikowo. I to nie tylko dla
tego, ze nielatwo jest znaleie na nie odpowiedz, ale i z tego wzgl~
du, ze wartosci podobnie jak idee unoszq si~ u niego w przejrzy
stym roztworze abstrakcji, zaledwie muskajqc skrzydlem historycz
nose czlowieka, a kon takt z nimi da si~ sprowadzie do prostego 
wysilku woli. Jest to obraz pobudzaj'lcy czucie i wyobraini~, ale 
odbiegajqcy od rzeczywistosci. 

Prawdq jest, ze we wsp6lczesnej sztuce pojawiajq si~ zlo, cho
rob a, dewiacja na skal~ dawniej niespotykanq, ze odsloni~ta w niej 
zostala biologiczna natura czlowieka. Ale po pierwsze - nie jest to 
we wsp6lczesnej sztuce n urt jedyny, a mozna nawet zaryzykowae 
twierdzenie, ze nie gl6wny; po drugie - sztuka rna charakter we
wn~trznie zr6znicowany, r6zne jej odmiany i obiegi wytwarzajq 
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odmienne uklady i hierarchie wartosci; pO trzecie - jakkolwiek 
poj~ty naturalizm na pewno nie jest dzisiaj osiq ani fiJozoficznej, 
ani estetycznej swiadomosci; po czwarte wreszcie - kazda z wy
mienionych przez Dorosza antywartosci: brzydota, zlo, poczucie 
ograniczenia przez biologi~ itd., moze stac si~ i staje przedmiotem 
przezycia metafizycznego, jesli nie narzuca si~ temu poj~ciu, jak 
to czyni Dorosz, normatywnego charakteru. 

Totez nie jest tak, ze w calej wspolczesnej kulturze mamy do 
czynienia z jakims spektakularnym, zatrwazajqcym odplywem 
metafizyki. Dzieje kultury bowiem to nie prosty komiks, w kto
rym t~py i barbarzynski realizm masakruje wyzsze wartosci du
chowe. Bieg tych dziejow jest skomplikowany i wielotorowy, w roz
ny sposob uzalezniony od form zycia spolecznego. A sztuka nie 
towarzyszy mysli jak wierny jej cien, lecz rna tez wlasne interesy, 
o ktore musi dbac, by nie przestac bye sztukq. 

Nowozytna historia mysli jest w jakiejs mierze historiq jej se
kuJaryzacji, polegajqcej mi~dzy innymi na wyksztalcaniu si~ dzie
dzin przedmiotowych niepodJeglych teologii; zeswiecczeniu ule
gly takie praktyki zycia codziennego i sarna kultura. Nie oznacza 
to przeciez, ze bilans tej jej emancypacji jest dla metafizyki jedno
znacznie ujemny. Oczywiscie, jesli przez uczucia metafizyczne nie 
rozumiec glownie religijnej wiary, por~czanej przez zinstytucjo
nalizowane Koscioly. A takie nie poslugiwac si~ - powtorzmy to 
raz jeszcze - normatywnym ich wyobrazeniem. Wszystko bowiem 
wskazuje, ze dla Dorosza uczucia metafizyczne to przede wszyst
kim, a kto wie, czy nie wylqcznie, stany blogosci, wewn~trznej 
harmonii, zawierzenia bytowi, ufnosc pokladana w Transcenden
cji. Wszystkie zas w stosunku do tamtych przeciwstawne - jak po
czucie samotnosci, absurdu istnienia, grozy bytu, nieszcz~scia i roz
paczy - Sq stanami zwyrodnienia ducha spowodowanymi przez 
naturalistycznq dewiacj ~ mysJi, ktora, gdyby koncepcj~ Dorosza 
zaokrqglic i udobitnic, wzi~la si~ najzwyczajniej z szatanskiego 
podszeptu . Rzecz jasna, i taki obraz dziejow mozliwy jest do przy
j~cia, wyjasnia bowiem dobitnie funkcjonowanie owego supermar
ketu,o ktorym byla mowa: produkty odzywcze, znajdujqce si~ na 
potkach gornych rozklada r~ka Boza, te zas, ktore lezq nizej, podlo
zyl szatan, odwieczny wrog czlowieka. Czlowiek stoi wi~c stale 
pod tym samym co niegdys drzewem wiadomosci i za namOWq 
szatana zjada wciqz na nowo owoce wiedzy/smierci . A czyni tak 
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najwyrazniej ze wzgl~du na zle funkcjonowanie swojej wolnosci, 
tajemniczy mankament, kt6ry dal znac 0 sobie w Raju i pO dzis 
dzien si~ w czlowieku ujawnia. Trudno jednak nie zauwazyc, ze 
takie rozumienie metafizyki ma dosc filisterski charakter, nadaje 
bowiem negatywne znaczenie wszystkiemu, co w mysli ludzkiej 
wiqze si~ z przekraczaniem granic i z ryzykiem poznawczym, wi~c 
takie - z ryzykiem utraty. Tymczasem to przeciez 6w heroizm, 
o kt6ry Dorosz gdzie indziej tak si~ dopornina, ana kt6rego wi
dok tu odwraca si~ i rniota obelgi. Heroizm ten ma wyrazistq me
tafizycznq aur~, choc tworzqce jq jakosci nie nalezq do lagodnych, 
Sq ostre i ciemne w tonacji. To wlasnie trwoga, poczucie niepew
nosci i osamotnienia, doswiadczenie absurdu i rozpaczy, kt6re 
Dorosz tak zaciekle zwalcza . Na przeciwnym im biegunie znajdu
je si~ niewqtpliwie metafizyka ladu i harmonii, 0 kt6rq autor eseju 
zabiega czy kt6rq wr~cz postuluje, ale tam tez jest miejsce dla fili
sterskiej l~kliwosci i pragnienia bezpieczenstwa za wszelkq cen~, 
co z powodzeniem rniesci si~ w owym realizmie rzekomo odpo
wiedzialnym wlasnie za kryzys duchowosci. To jest p otrzask, w ja
ki wpada mysl Dorosza ze wzgl~du nie tyle na sw6j jawny kon
serwatyzm, ile ukryte doktrynerstwo, prostq drogq prowadzqce 
do pragrnatyzmu. Nie da si~ bowiem bez doktrynerskiego uprze
dzenia utozsamic duchowosci z IImetafizykq pozytywnq" ani z na
iwnq swiadomosciq. Duchowosc rozwija si~, niekiedy nawet ze 
wzmozonq silq, r6wniez na gruncie IImetafizyki negatywnej" 
na poczuciu trwogi, niepewnosci, egzystencjalnej rozpaczy, cze
go swiadectwem wlasnie sztuka XX wieku, choc nie ona jedynie. 
Mozna oczywiscie powiedziec, ze nie jest to zdrowa metafizyka, 
bo nie tylko nie przysparza sil zyciowych, ale przeciwnie - osla
bia odpornosc i og6lnq kondycj~ jednostek i zbiorowosci. To jed
nak jest juz argumentacja pragmatyczna, niezbyt stosowna 
w us tach moralisty. Kto chce m6wic serio 0 metafizyce i wznio
slosci sztuki, nie moze trzymac si~ kurczowo jakiejs regresywnej 
utopii i odsqdzac od wartosci wszystkiego, co nie miesci si~ w Wq
sko poj~tych wyobrazeniach pi~kna, dobra czy cnoty. Wsadzac 
do jednego worka realizmu (choc Pan B6g jeden wie, kogo tu 
Dorosz naprawd~ ma na mysli, bo chyba nie Becketta, Kafk~, 
Faulknera, a nawet Albee'go czy Pintera) i humanizmu, kt6ry 
wedle autora eseju ostatecznie zwyrodnial na naszych oczach, 
a przeciez wizerunek usmiechni~tego Syzyfa jest niewqtpliwie 
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jednym z najwznioslejszych wsr6d tych, jakie znalezc mozna 
w kulturze europejskiej. 

Nie da si~ tei w ramach zaproponowanego przez Dorosza sce
nariusza dZiej6w prowadzic jakiejkolwiek powainej dyskusji na 
temat estetyki. Cala bowiem estetyka nowoczesna od XVII mniej 
wi~cej wieku nie tylko zmierza do rozr6znienia mi~dzy stylem 
wysokim a mowq wznioslq (Boileau), zaznacza tei wyraznie roi
nice mi~dzy pi~knem rozumianym jako doskonala harmonia 
a wznioslosciq (Burke), kt6rej domenq Sq uczucia dalekie od przy
jemnosci, takie jak trwoga i poczucie grozy. Romantyzm jeszcze 
wyrazniej przesunql akcenty, wiqiqc pi~kno z intensywnosciq 
i szczerosciq. Dla Dorosza byl to zapewne pierwszy krok w stron~ 
przepasci, ale wszystkie te manewry prowadzily wlasnie do roz
szerzenia pola doswiadczenia metafizycznego przez doswiadcze
nie estetyczne, w kOIl.CU zas do utozsamienia jednego i drugiego, 
co zresztq mialo tez miejsce i wczesniej, a czego wyrazistym przy
kladem jest starozytne rozumienie tragedii. To tei pokazuje, ie 
sztuka nie moze ugrz~znqc w iadnym naturalizmie, jest to bowiem 
najzwyczajniej przeciwne jej naturze zawartej w poj~ciu liars". 
Widac to na przykladzie sztuki stricte naturalistycznej w historycz
nym rozumieniu tego terminu. W teorii nastawiona wylqcznie na 
"prawd~ iycia", w praktyce wpisywala t~ prawd~ w tradycyjne 
metafizyczne schematy Uak schemat greckiego fatum), ukazywala 
wznioslosc z perspektywy nicosci, bo tak dziala mechanizm jej 
produktywnosci . Dlatego sztuka w ogole, w tym takie sztuka 
wspolczesna, rzadko walczy z metafizycznosciq (czyni tak niekie
dy sztuka zaangazowana, ta wi~c, ktora przyjmuje wyraznie rol~ 
ideologicznq), cz~sciej podbija dla niej nowe tereny. Dzieje si~ tak 
zazwyczaj wtedy, gdy kultura z jakichS wzgl~dow w sposob na
zbyt sztywny wiqie pi~kno i w znioslosc z jednym wylqcznie ob
szarem zycia Uak rzecz si~ mia!a w Idasycyzmie), co prowadzi do 
wyja!owienia sztuki. Sztuka przenosi si~ w6wczas na ziemie nie
wyeksploatowane (pomijam tu zewn~trzne uwarunkowania to
warzyszqce na og6! takiej translokacji), nie po to, zeby oglaszac 
metafizycznq upadlosc, lecz w!asnie po to, by ziemie te dla metafj
zyki skolonizowac. Kaidy przedmiot, ktory - ze si~ tak wyraz~ 
zosta! dotkni~ty przez sztuk~ i nosi na sobie jej znami~, znalazl si~ 
jill w polu metafizycznej radiacji. Sqdz~, ze to w!asnie mial na mysli 
Todorov, piszqc swojq Pochwalf codziennosci; Zagajewski zwyczaj
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nie chwycil go za slowo, by stworzyc sobie pretekst do snucia je
dwabnej nici erudycyjnego popisu, Oorosz zas pochopnie uznal 
go za sojusznika w procesie wytoczonym sztuce wspolczesnej. 
Pochopnie, bo Zagajewski do konca przeczytany nie wyglqda na 
ochotnika, ktory wezmie udzial w kampanii na rzecz dobra, cnoty 
i swi~tosci; nie przypuszczam tez, by jego subtelny umysl zgodzil 
si~ na praktyki erystyczne, do jakich zacietrzewienie popycha 00
rosza. Oyskusj~ t~ mozna oczywiscie pchnqc w innq stron~, sta
wiajqc pytanie 0 granice sztuki, ktore byloby zapewne pytaniem 
bardziej na czasie i w ktorym znalazloby si~ miejsce dla rozwaze
nia ambiwalencji zawartej w poj~ciu ekspresji (jq takie, nie bez racji, 
uwaza Oorosz za czynnik korodujqcy tradycyjny ideal pi~kna), ale 
autor eseju sprawy te najwyrazniej pomija, bo nie pasujq do jego 
generalnej linii ataku wymierzonego w realizm i ukryte w nim 
naturalistyczne jqdro. 

Cz~sc tych problemow i nieporozumien bierze si~ najprawdo
podobniej stqd, ze Oorosz chcialby widziec sztuk~ uj~tq w karby 
archaicznej estetyki, cofni~tq w czasie gdzies do Pseudo-Longino
sa i zarazem znow nawroconq; uczucia zas metafizyczne, a takie 
wznioslosc, utozsamilby najch~tniej - tak mi si~ przynajmniej 
wydaje - z jednej strony z potocznie rozumianq religijnosciq, z dru
giej - z jakims rodzajem higieny psychicznej czy pedagogii du
chowej, ktora pozwala zachowac kulturze rownowag~ sil zycio
wych, neutralizujqc za pomocq mysli i uczuc wysokich zgubny 
wplyw nauki i jej pochodnych, za jakie nalezy uznac realizm, na
turalizm, nihilizm itd . 

Fakt, ze sztuka wspolczesna (mam tu na mysli sztuk~ wysokq) 
w znacznej mierze nie jest sztukq religijnq, w tradycyjnym rozu
mieniu. Nie tylko dlatego, ze podqzajqc za swiadomosciq krytycz
nq (bo to poj~cie wlasciwsze jest tu chyba niz ow "realizm", do 
ktorego Oorosz upycha wszystkie zle sk1onnosci wspolczesnego 
ducha), utracila latwosc odnoszenia si~ do rranscendencji, ze - by 
posluzyc si~ zbanalizowanym skrotem - i na niej takie wycisn~la 
swoje pi~tno przezyta przez filozofi~ smierc Boga. Religijna obo
j~tnosc sztuki bierze si~ takie stqd, ze w toku dziejow mysli czlo
wieczenstwo zostalo rozparcelowane na szereg dziedzin wiedzy, 
czyli specjalistycznych praktyk poznawczych i pol dyskursywnych, 
ktore sprawiajq wrazenie neutralnych wzgl~dem religii rozumia
nej jako zywa wiara . Nowozytna historia, socjologia, psychologia 
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(w tym takZe OW nieszcz~sny freudyzm), j~zykoznawstwo ener
getyzujq sztuk~, otwieraj'! przed niq nowe mozliwosci tematycz
ne, inspirujq formalne poszukjwania. Sztuka, w ubieglym stuleciu 
formalnie intronizowana na miejsce religii i uznana za ostatniq 
depozytariuszk~ uczue metafizycznych, wciqz odnawia si~ w tych 
irodlach, a jednoczesnie, czujqC si~ coraz bardziej zagrozona przez 
spoleczne zoboj~tnienie, testuje swojq sprawnose, okresla tozsa
mose, bada swoje granice. Jednym slowem, sztuka jest teraz cz~
Sciej zaj~ta w\asnyrni sprawami, odleg!yrni zar6wno od potocznie 
rozumianej religijnosci, jak i od realizmu czy jakjegokolwiek de
terminizmu przyrodniczego. Uczucia religijne nie znajdujq si~ 
w centrum jej zainteresowan (mozna p owiedziee: nie Sq dla sztukj 
widoczne), bo ich brak stat si~ normq (temat utraty wiary przestal 
dzis bye tak przejmujqcy, jak by! przy koncu ubiegiego wieku), ich 
zas obecnose wciqz jest tak oczywista, ze nie pobudza artystycznej 
inwencji. Mi!osz, dla ktorego wzajemne stosunkj poezji i religii nie 
Sq problemem teoretycznym, lecz zywym doswiadczeniem, wie
lokrotnie powraca do tego problemu, piszqc na przyktad w Piesku 
przydroinym: "Ten poeta, wychowany w religii rzymskokatolickjej, 
powinien by! kazdym swoim slowem potwierdzae prawd~ wiary 
Koscio!a. JednakZe gdyby nawet chcial, nie moglby tego robie, po
niewaz poezja jest tez strategiC!. Literatura jego czas6w byla agno
styczna, niekjedy ateistyczna, i piszqc wiersze dewocyjne nikogo 
by nie nawr6cil, jedynie zyskalby miano poety drugorz~dnego". 
Lub w innym miejscu: "To, co najgl~bsze i najgl~biej we w!asnym 
zyciu doswiadczone, przernijalnose ludzi, choroba, smiere, mar
nose opinii i poglqdow, nie moze bye wyrazone w j ~zyku teologii, 
kt6ra od wielu stuleci zaokrqgla odpowiedzi w gladkje kule, latwe 
do toczenia, ale jakby nieprzenikalne. Poezja dwudziestego wie
ku, w tym, co w niej najbardziej istotne, jest zbieraniem danych 
o rzeczach ostatecznych kondycji ludzkjej, i wypracowuje po temu 
swoj j~zyk, ktory teologia moze wykorzystae alba nie". 

Czy przed sztukq wysokq rysujq si~ w tej chwili szanse ponow
nego nawrocenia? Trudno na to pytanie odpowiedziee w dwoch 
slowach, bo dotyczy one w ogole d uchowosci czlowieka XXI wie
ku. Jedno jest pewne: nie jest to zadanie proste. Nie wystarczy 
bowiem (a tak chyba mniema Dorosz) po prostu od!ozye na bok 
przygn~biajqce ksiqzkj, zamknqe w szufladzie Freuda, a wyjqC z niej 
Bibli~. Nie sqdz~ tez, by - jesli nie jest si~ straznikjem czystosci 
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wiary, lecz jedynie or~downikiem rozwoju duchowosci - nalezalo 
w sposob tak wyniosly i bezceremonialny, jak to czyni Dorosz, trak
towae rozmaite amatorskie ruchy religijne i chalupnicze metafizy
ki, bo S'l one jakims swiadectwem ozywienia serca i wyobrazni, 
o czym swiadczy popularnose takich fenomenow jak tworczose 
Paula Coelho. 

Ale i przy tej okazji wychodzi na jaw zarowno znany nam juz 
normatywizm Dorosza, jak i jego sklonnose do niezupelnie czy
stych zagran, ktore umozliwiaj'l m u uzyskanie tendencyjnego ob
razu rzeczywistosci . Dorosz mowi duchowose, ale ma na mysli 
pewien typ duchowosci; mowi heroizm, dobro, cnota, ale ma na 
mysli takie ich wcielenie, ktore wi'lze si~ i pokrywa ze stylem wy
sokim, czyli - przynajmniej potencjalnie - z wysok'l kultur'l, co 
wcale nie jest jedynym rozwi'lzaniem. Funkcj~ bowiem terapeu
tyczn'l i umoralniaj'lc'l przej~la dzisiaj (zawsze j'l zreszt'l sprawo
wala) w znacznej mierze inna odmiana kultury, rnianowicie kul
tura popularna. 80 owszem, prawd'l jest, ze kultura masowa za
truwa wspolczesnego czlowieka obrazarni zbrodni, przemocy i roz
pus ty, ale ona takie dostarcza, zwlaszcza w swym pasmie sred
nim, tych krzepi'lcych wzorow, ktorych deficyt slusznie autora ese
ju niepokoi. W kulturze tej az roi si~ od archetypow, rytualnych 
zachowan, mitycznych wzorcow. Pojawiaj'l si~ w niej szlachetni 
i m~zni bohaterowie, slawiona bywa odwaga i heroizm, zlo przy
biera postae odrazaj'lCC), a dobro powabn'l' cnoty S'l godne pochwa
Iy (najbardziej niepewna jest sytuacja cnoty wiernosci i wstrzerni~z
liwoSci plciowej, ale wynika to z og6lnego nastawienia do eroty
zmu) i cz~sto bywaj'l nagradzane. Rzeczywiscie, niecz~sto trafiaj'l 
si~ tam osoby swi~tych, wynika to wszakie, po pierwsze, z trud
nosci formalnej na tury, jako ze zyciorysy swi~tych stanowi'l 
w znacznej mierzc wlasnose d oktryny, a ich wewn~trzne zycie nie 
poddaje si~ latwo wizualnej obrobce; po drugie, z nacisku tych 
wspolczesnych wyobrazen 0 czlowieku, kt6re widzi) jego powola
nie w samorealizacji przeciwnej wyrzeczeniu i ascezie. Jest jednak 
dose istotny szkopul, dla k t6rego zapewne Dorosz zaparl si~ tego 
sojusznika, gotowego wesprzee go niekiedy w jego moralizator
skim dziele: jego obecnose p sulaby rnianowicie architektur~ cale
go wywod u. Oto ten rodzaj kultury niewiele ma wsp6lnego z wy
soki) mysl'l' zwlaszcza zas z wysokim stylem, choe bywa niekiedy 
calkiem profesjonalnie wykonanym produktem, przyswajanym 
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z nie mniejszq gorliwosciq i entuzjazmem niz wszelkie obrazy zla 
i moralnej malosci czlowieka. Bo twierdzenie, ze czlowiek rozmi
lowany jest gl6wnie w wizerunkach wlasnej grzesznosci i biolo
gicznej n~dzy, ich bowiem widok pozwala mu usprawiedliwic 
wlasne lenistwo i malosc, nie wytrzymuje konfrontacji juz nie z psy
chologicznq wiedzq, ale z najprostszym doswiadczeniem spolecz
nym. Wlasnie dlatego, ze przeciwne pragnienie jest tak silne, ze 
chcemy widziec si~ pi~knymi, dobrymi, szlachetnyrni i bohater
skimi, tak latwo jest je estetycznie skorumpowac i stqd si~ bierze 
niesmiertelnosc kiczu, odpornego na najjadowitszy nawet natura
lizm. 

Nie zmienia to wszakze zasadnosci diagnozy Dorosza, ze 
w sztuce wysokiej wi~cej dzis jest sceptycyzmu niz zarliwosci, ze 
ch~tniej pokazuje upadki czlowieka n iz jego w zloty. Czy to ozna
cza, ze sztuka ta stracila zdolnosc do przekazu duchowych warto
sci? Znaczy jedynie tyle, ze je problematyzuje i odmawia wykony
wania prostych poslug umoralniajqcych. Rzeczywiscie, wiek XIX 
przyni6s1 tu powazne zmiany nie ze wzgl~du na naturalistycznq 
dywersj~ w swiecie ducha, lecz z powodu silnego rozwini~cia si~ 
zmyslu historycznego, co sprawilo, ze wartosci moraIne przestaly 
unosic si~ w niebie absolu tu, a ujawnily swojq historycznq, po cz~sci 
ziemskq i relacyjnq natur~, odslonily sw6j zwiqzek z konkretnymi 
formami zycia spolecznego. Tak zacz~la si~ era podejrzliwosci, kt6ra 
trwa do dzis, a swiadomosc naiwna zastqpiona zostala przez swia
domosc krytycznq. Bylo to przezycie bolesne i pozostawilo trwale 
slady. Usilowano nadac temu wydarzeniu lokalny zasi~g i spro
wadzic je do kryzysu moralnosci mieszczanskiej, ale zostalo ono 
zabsolutyzowane i obj~lo swym oddzialywaniem znacznie szer
szy horyzont: wartosci moraIne zostaly w spos6b trwaly powiqza
ne z podlozem spolecznego porzqdku i systemu wladzy. W takich 
to okolicznosciach doszlo do zdecydowanej separacji mi~dzy po
rzqdkiem estetycznym a porzqdkiem moraInym, a stalo si~ tak, jak 
wiemy, najpierw pod haslem prawdy i szczerosci, p6zniej - auto
nomii sztuki. Prawda, zwlaszcza prawda naukowa, robita wtedy 
wrazenie wartosci czystej, to znaczy niezawislej i niesluzebnej 
wobec jakichkolwiek interes6w spolecznych, wi~c wiarygodnej . 
Ze z ust prawdy dowiadywano si~ rzeczy nieprzyjemnych, na przy
klad tego, ze wolna wola jest zludzeniem, a czlowiek igraszkq in
stynkt6w, to inna sprawa. Paradoksalnie, ten wlasnie pesymistycz
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ny obraz magI si~ wydawac, i po dzis dzien si~ wydaje, r~kojmiq 
prawdziwosci prawdy. I wlasnie sztuka, ktora emancypowala si~ 
pod znakiem prawdy, szczegolnie podejrzliwie odnosi si~ do roz
nych przejawow najszerzej rozurnianego idealizmu, alba zwyczaj
nie majqc je za urajenia, albo z satysfakcjq obnazajqc ich slabosc. 
Ten rodzaj praktyki estetycznej zapewne rna Dorosz na uwadze, 
gdy kresli ponury wizerunek sztuki zarazonej wirusem tajemni
czego realizmu . Sztuka ta wszakZe, jesli rzeczywiscie jest sztukq 
wysokq, a nie sensacyjnq komercjq, czerpie SWq energi~ nie z ja
kiejs msciwej nienawiSci do cnoty czy niewytlumaczalnego upodo
bania do brzydoty, zla i nieprawosci (choc oczywiscie i takie przy
padki mogq si~ zdarzyc), lecz z bezwzgl~dnego dqzenia do praw
dy, ktorq sarna postrzega w kategoriach heroicznych. Oczywiscie 
pozostaje w mocy pytanie, dlaczego zlo wydaje si~ prawdziwsze 
(bo nie bardziej pociqgajqce, jak chce Dorosz) a d dobra, grzech ad 
niewinnoSci, egoizm ad bezinteresownosci. Od powiedzi na nie 
mozna by poswi~cic obszernq filozoficznq rozpraw~, w skrocie jed
nak rzecz da si~ u jqC nast~puj qCo. Z jednej strony zlo czy wszelkie 
zjawisko negatywne sprawia wrazenie czegos znacznie mniej w y
wratnego niz dobra, z drugiej - wi~ksze jest prawdopodobienstwo, 
ze zludnq postac iluzji (a swiadomosc kry tyczna pragnie si~ jej 
ustrzec za wszelkq cen~) przybierze raczej to, co bardziej upragnio
ne i trudniej osiqgalne, niz to, co wywoluje w nas l~k i odraz~ . Z te
go wlasnie wzgl~du pesyrnistyczny obraz czlowieka tak cz~sto staje 
si~ udzialem sztuki zmierzajqcej do prawdy. 

Ogromnq wszakZe polac sztuki wspolczesnej zajmuje ta jej 
odmiana, ktorej emancypacja dokonywala si~ pod haslem auto
nomii. Ten typ sztuki deklaruje otwarcie disintiressement w spra
wach porzqdku moralnego i przynaleznych do niego wartosci, 
skupiajqc si~ na w lasnych problemach i im przypisuj qc wlasny 
porzqdek etyczny. W obr~bie tego porzqdku dobrem jest udatna 
meta fora, heroizm zas artysty to dqzenie do doskonalosci formal
nych rozwiqzan. TakZe, jak parni~tamy, za cen~ paktu z diablem, 
artysta wspolczesny coraz cz~sciej bowiem rniewa wrazenie, ze Bog 
wyjawil wszys tkie swoje sekrety tworcom z poprzednich epok. 

Ta sztuka, sztuka awangardowa, bo a niej tu mowa, reaktywu
je, choc w zrnienionej postaci, ideal harmonijnego pi~kna (wystar
czy popatrzec na niektore obrazy abstrakcjonist6w), a nawet 
wedle Lyotarda przynajmniej - wznioslosc, choc w znioslosc wy
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chylonq ku nicosci. Ale od tej wlasnie sztuki odwraca si~ w znacz
nej mierze szersza publicznosc. 

Prawdziwy problem tkwi bowiem nie tyle w tym, ze sztuka 
wsp6lczesna stracila wi~z z wartosciami duchowymi, ile w tym, 
ze sama jako wartosc duchowa zagrozona jest przez Czlowieka 
Infantylnego, szczeg6lnq odmian~ barbarzyncy, ktorego nadejscie 
zapowiadajq od dawna filozofowie i zdesperowani artysci. Trud
no jest jednak 0 nim rozmawiac, poslugujqc si~ tymi kategoriami, 
jakie zaproponowal Dorosz, temat ten wi~c przyjdzie odlozyc do 
innej dyskusji. 

TERESA WALAS, prof. dr hab., historyk i teoretyk literatury, wykJadowca Instytutu Fi
lologii Polskiej UJ Wydala: Ku otchlal1i. Dekndentyzm w literatune polskiej 1890-1905 (1986), 
Czy jest moiliwn il1 l1a historia litera tury? (1993). Wsp61redaguje "Dekad~ Lilerackq"

NOWOSC WYDAWNICTWA tAIl,'" 
Juan Eduardo Cirlot 

SLOWNIK SYMBOLI 

Hum. Ireneusz Kania 

Jeden z najbardziej cenionych slownikow symboli, jaki kiedykolwiek 
Irafil do rqk czytelnikow. Jego pierwszy polski przeklad oparty jest na osta
tecznej wersji najwazniejszego dziela Juana Eduarda eirlota, poety, bada
cza i krytyka sztuki. Pierwsze wydanie kSi'lzki ukazalo si~ w Hiszpanii 
w 1958 roku, od lego czasu miala ona wiele wznowien i p rzeklad6w na obce 
j~zyki. DZisiaj pozycja la na stale zadomowila s i~ w swiatowym kanonie 
lileratury symbologicznej. 

W czasie konstruowania slownika autor pi sal w liscie do Andre Breto
na: "pracuj~ nad summq symboliczn'l, w kt6rej zebra na zostanie wiedza 
okultyst6w, psycholog6w, antropolog6w, orientalistow, religioznawc6w i au
torow rozpraw 0 symbolach. Mys\~, ze konieczna jest jakas superwiedza 
o mnostwie rozmaitych rzeczy (cechy materii, kra jobrazy, sny, istoty wpra
wiaj'lce nas w zaklopotanie, przeklinaj'lce nas b'ldz n~kajijce), nie ~d'lcych, 
jak dot'ld, »przedmiotem iadnej nauki«; i s'ldz~, ze fundamentu pod tego 
rodzaju przedsi~wzi~c ie moze doslarczyc jedynie poznanie symboli". 

Z amowienia przyjmuje d zial handlowy Wydawnictwa ZNAK 
ul. Kosciuszki 37, 30-105 Krakow 
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Malarstwo El Greca stalo sif takie, Jakim je znamy, nie 
dlatego, i.e artysta cos sobie posta nowii, czegos spr6bowal, 
lecz dlatego, ze zyl w czasach Teresy z Avila, byl niemal 

r6wiesnikiem lana od Krzyia, mial wyobrainif (moze: duszf) 
uksztaltowanq przez mistycyzm szesnastowiecznej Hiszpanii. 

Wizje i ekstazy swiftych, sny, znaki na niebie - to byla dla 
niego rzeczywistosc, koniecznosc. WXX wieku 0 tak mocne 

poczucie koniecznosci i realnosci w odniesieniu do metafizyki 
jest bardzo trudno. 

/ / 

NIEPEWNOSC PI~KNA 


Andrzej OSfka 

1. Krzysztof Dorosz pisze: "od dawna juz przywyklem do my
stenia - przyklad biorqc z ludzi ode mnie mqdrzejszych - ze jesli 
nasza kultura nie p6jdzie w kierunku wiary i metafizyki, zmarnie
je i sczeznie ...". Autor cytuje poetk~ angielskq Kathleen Raine: "Po
zbawione dziel uCielesniajqcych pi~kno, ludzkie spoleczenstwo 
musi cierpiec na duchowq i moralnq chorob~ tak w naszych cza
sach powszechnq. Brak nam niezb~dnej duchowej strawy; zarniast 
uzdrowic nas i przywr6cic naszemu czlowieczenstwu, wsp6lcze
sna sztuka jest w duzej mierze (swiadornie lub nieswiadornie) de
moniczna, destruktywna niemal w fizycznym sensie; burzy naszq 
psychik~ tak, jak fale dzwi~kowe Sq w stanie zburzyc dom" . 

Wielu spostrzega, ze ludzie w naszych czasach niezbyt gorli
wie szukajq pi~kna, takiego zwlaszcza, kt6re przychodzi z g6ry, 
jak blask mozaiki w absydzie kosciola - pi~kna boskiego i pelnego 
majestatu. Stale tez pojawiajq si~ zamachy na to, co w sztuce jest 
pi~kne, wielkie, rnistrzowskie, co uosabia i symbolizuje klasyczny 
kanon , metafizycznq gl~bi~. Demonstruje si~ pogard~ wobec sl6w 
takich jak "sztuka", "dzielo". Roy Lichtenstein wykonuje sztyw
nymi li terarni blokowyrni nap is "ART", w konwencji tabliczki na 
drzwiach - i urnieszcza rzecz na wystawie. Robert Rauschenberg 
pisze szablonem "WORK OF ART" na pustym drewnianym pudle 
i takZe to wystawia. Ktos pisze "Art" na szmacie, po czym mnie t~ 
szmat~ i rzuca jq na podlog~ galerii. Inni artysci rzucajq na podlo
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g~ bqdz wieszajq na scianie czy tez umieszczajq na cokole - jako 
dziela sztuki - przedmioty i substancje z natury marne, bezksztalt
ne, jak ekskrementy i wszelkie wydzieliny ciala. 

Tego rodzaju akt6w agresji, manifestacji nihilizmu jest w zyciu 
artystycznym duzo i Sq r6znorodne. Latwo zauwazye, ze nawiq
zujq one do innych, wczesniejszych manifestacji . Oznaczajq w sztu
ce wsp6lczesnej cos wi~cej niz rys slabosci, niz jakis brak. Tworzq 
pewnq tendencjt;' aktywnq, lecz czy rzeczywiscie demonicznq i nisz
CZqCq? Czy zawsze? 

2. Rauschenberg i Lichtenstein to przedstawiciele pop-artu. Caly 
ten kierunek byl otwarcie i swiadomie obrazoburczy, powstawal
w imi~ kultury popularnej i masowej - przeciw stylowi vvysokie
mu, przeciw kultowi mistrz6w i arcydziel oraz wszystkiemu, co 
w sztuce rna bye subtelne, solenne, uduchowione. 

W latach powojennych w plastyce amerykanskiej kierunkiem 
zdecydowanie dominujqcym byla abstrakcja ekspresyjna (m.in. 
Jackson Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning, Archile Gorky), 
zwana tez "malarstwem gestu" lub "szkolq Pacyfiku", jako ze nie
kt6rzy reprezentujqcy ten kierunek artysci mieszkali na Zachod 
nim Wybrzezu Stan6w i w pewnym momencie zaczt;'li podkre
slae swe zwiqzki d uchowe z Azjq. Mark Tobey podr6zowal po wy
spach Oceanu Spokojnego, studiowal chinskq kaligrafit;' i pisma 
mt;'drc6w Wschodu. Krytycy zaczt;'li pisae 0 nim: "wt;'drujqcy mi
styk". 

Z pewnych spostrzezen dotyczqcych kaligrafii wywiedziono 
calq teorit;' "gestu malarza", kt6ry w spontanicznym procesie tw6r
czym przenosi na p16tno to, co dzieje sit;' w jego wnt;'trzu - mi
styczne doswiadczenie siebie samego, swiata, kosmosu. Tego ro
dzaju zalozenia pozwalaly dopatrywae sit;' w ukladach plam na 
p16tnie podnioslych tresci i emocji. Krytycy, a takZe udzielajqcy 
wywiad6w artySci, bez skrt;'powania poslugiwali sit;' terminologiq 
filozoficznq, retorykq metafizycznq. Ich aspiracje duchowe byly 
wysokie i wysublimowane. 'ITudno jednak ustalic, czy to sit;' jakos 
wyrazalo w malarstwie, czy nie. 

W latach pit;'cdziesiqtych pojawilo sit;' w Stanach i w Wielkiej 
Brytanii pokolenie, kt6rego przedstawiciele nie mieli kompleks6w 
ani wobec europejskiej tradycji pikturalnej, ani wielkich mistrz6w 
awangardy. Dla "malarstwa gestu" i jego efektownej gry plam 
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barwnych na pl6tnie, a takze dla calej tradycji romantycznej 
w malarstwie - byli bezlitosni. 

Rauschenberg wystawil Wytarty gumkq rysunek de Kooninga: 
pustq kartk~ z sygnaturq tego znanego malarza - i ze sladami wy
cierania gumkq. John Clem Clarke dokonal zamachu na Wolnosc 
wiodqcq Iud na barykady Delacroix. Sporzqdzil wlasnq wersjEi' slaw
nego obrazu - gdzie nie rna modelunku i p6lton6w, plamy Sq pla
skie jak w tanim druku. TakZe Roy Lichtenstein ostentacyjnie nisz
czyl tradycjEi' piEi'knej materii malarskiej, pielEi'gnowanq w ciqgu stu
leci przez mistrz6w europejskich. Migotliwe powierzchnie Katedr 
Moneta mlody Amerykanin przeklada na mechaniczny, gruby ra
ster. Jedna z prac Lichtensteina przedstawia cos, co stanowi w skr6
cie istotEi' abstrakcji niegeometrycznej i - szerzej - malarstwa ro
mantycznego: pojedynczq ogromnq plamEi', wyrazny slad szero
kiego p~dzla na pl6tnie, swobodnego gestu artysty. Spontanicz
nose zostaje tu jednak zaprzeczona, splaszczona regularnymi, 
z krzywika wyciqgniEi'tymi liniami oraz rastrem. Patrzymy na zim
ny rysunek techniczny natchnienia, na swego rodzaju mord, do
konany na samej subtelnosci malarstwa. 

Pop-art daleki byl jednak od nihilizmu. Przychodzil z propo
zycjq pozytywnq i konkretnq: niech tematem i materiq dziel bEi'dq 
nie wybujale wzloty nieokreslonych uczue, nie wyszukane pr6by 
malarskich akord6w, lecz nieodkryty jeszcze w6wczas dla sztuki 
swiat wsp6lczesnej cywilizacji - tej wlasnie: popularnej, przyziem
nej, technicznej. To wszystko, co oglqda czlowiek na co dzien: twa
rze gwiazd filmowych, reklama, karoseria samochodu, autostra
da, butelka Coca-coli. Andy Warhol zaczql wiEi'c wypelniae swoje 
obrazy rZEi'dami butelek Coca-coli, puszek z ZUpq Campbella - jak 
si~ je widzi na p61kach w supermarkecie. Potem malowal rz~dy 
usmiech6w Marylin Monroe, usmiech6w Mony Lizy. 

Warhol, James Rosenquist, Robert Indiana zonglujq efektami 
grafiki reklamowej, drazniq gamq barwnq technikoloru. Potrafiq 
grae subtelnie na dwuznacznych klima tach komercji i erotyki. Te
matem dziel czyniq p rzedmioty uderzajqco banalne, lecz tak zmie
niajq ich materiEi' i skalEi' (przykladem - ogromne, miEi'kkie i blysz
CZqce hot-dogi i hamburgery Claesa Oldenburga), ze banal zbija 
z tropu, staje siEi' tajemniczy. 

Artysci z pokolenia "szkoly Pacyfiku" patrzyli na wejscie gene
racji pop-artu jak na najazd barbarzyncow. Nazywali ich "gumo
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zujcami". Ci zas - mlodzi i brutalni - afiszowali si~ ze standardo
wo-plastykowq naturq swej tworczosci. Oldenburg pisal: "Jestem 
za sztukq, ktora dorasta nie wiedzqc wcale, ze jest sztukq. Za sztu
kq, ktorej dana szans~, by wszystko zaczqc ad zera . Za sztukq, kto
rq si~ naklada i zdejmuje jak spodnie. Jestem za sztukq, ktorq dziec
ko lize, odwinqwszy z papierka". Wszyscy ani mowili, ze odpo
wiada im trywialnosc zycia, halasliwe przemijarue, poetyka rze
czy jednorazowego uzytku. 

A jednak gdy mysl~ a ich starciu z aspirujqcymi do metafizyki, 
mistyki i odwiecznych mqdrosci Wschodu malarzami "szkoly Pa
cyfiku" - im, przyziemnym, przyznaj~ racj~. Z ich bowiem strony 
mozna si~ jednak bylo spodziewac wiesci, choc zwykle ubranych 
w formy pioche, a czyms, co si~ naprawd~ dzieje. Niektorzy przed
stawiciele pop-artu - jak Edward Kienholz, George Segal- powie
dzieli a kondycji ludzkiej rzeczy wstrzqsajqce, choc z formalnego, 
technicznego punktu widzenia (rue wyjasniam szczegolow) sta
wia si~ tych artystow w jednym szeregu z beztroskimi piewcami 
"american way of life". 

3. Pop-art zrodzil si~ z zycia biezqcego, poiniej zas sam mocno 
wplynql na jego postac, na produkcj~ przemyslowq, architektur~, 
otoczerue czlowieka, na ksztalt i kolor jego ubran, sprz~ty w jego 
domu. Pop-art byl na wiele sposobow - nie ogarniemy tego jed
nym spojrzeniem - zwierciadlem swiata sztucznych tworzyw, la
kierowanych maszyn, "fast-food'ow" i ulicznej sygnalizacji - a po
tern wytworzylo si~ cos, co mozemy porownac do gry ustawio
nych naprzeciw siebie luster: rzeczywistosc zacz~la nasladowac to, 
co w pop-arcie stanowilo jej wyostrzone odbicie. Powstaly przy 
tym zgielk maze si~ wydac odpychajqcy, ogluszajqcy -lecz w kaz
dym razie nie jest pusty, tam si~ naprawd~ duzo dZieje, docierajq 
do nas z tamtej strony ludzkie glosy, ludzkie nami~tnosci. 

Mistrzowie "szkoly Pacyfiku" zywili si~ tradycjq artystycznq, 
mitem romantycznym - lecz ich dziela byly - by uzyc okreslenia, 
ktorym posluzyl si~ Albert Camus, porownujqc obrazy realistycz
ne z abstrakcyjnymi - nie jak zyzny Ian pszenicy, lecz jak weksel 
wystawiony na poczet nigdy nie oglqdanego zboza. W dawnej 
kulturze mozna bylo wzgl~dnie latwo sprawdzic, czy taki "weksel" 
rna pokrycie, czy nie. Dzielo wyrainie fun kcjonowalo w zbioro
wosci. Powstawalo po to, by znaczyc dla ludzi cos okreslonego, by 
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bye obrazem bog6w, swi~tych, czyn6w bohaterskich, a czasem i ha
niebnych, os6b zmarlych i zywych, krajobraz6w bliskich lub eg
zotycznych. Mialo ku czemus prowadzie wyobraini~ wiernych, 
marzycieli lub choeby tylko ciekawych. Jesli nie pelnilo dobrze 
swoich funkcji - nie trafialo na przewidziane miejsce w swiqtyni, 
patacu, ratuszu lub domu mieszkalnym. DZisiaj, gdy przeznacze
niem dziel sztuki Sq gl6wnie muzea, galerie i salony artystyczne, 
ten sprawdzian miejsca przestal funkcjonowae. 

Nie chc~ powiedziec, ze wszystko w sztuce wsp6lczesnej jest 
niesprawdzalne, ze nie ma tu kryteri6w. Sq, chociaz oparte na roz
nych i nie zawsze sp6jnych systemach odniesien. Przy tym stop
niu umownosci form, jaki dopuszcza si~ w plastyce wsp6lczesnej, 
istnieje jednak ogromna latwose symulacji. Mozna aluzjq, wple
cionym symbolem lub dorobionq teoriq sugerowac, ze dzielo ma 
sens eschatologiczny, polityczny, magiczny, sakralny etc. Jedni w to 
uwierzq, inni nie. Artyscie latwo dzis siEi'gnqe do slownikow sym
boli, opisow ezoterycznych religii i niemal z dnia na dzien stae si~ 
buddystq, taoistq, kabalistq, gnostykiem, mistykiem, rewolucjoni
stq. B~dzie mogl sw6j obraz lub ceremonial "performance'u" za
opatrzye w znaki i figury efektowne i calkiem przekonujqce . Jesli 
zechce, nawet siEi' przy publicznosci (by "dae swiadectwo") poka
leczy, splynie krwiq. Sam widzialem takie sceny. Media opisywaly 
ich setki. 

Malarstwo EI Greca stalo siEi' takie, jakim je znamy, nie dlatego, 
ze artysta cos sobie postanowil, czegos spr6bowal, lecz dlatego, ze 
zyl w czasach Teresy z Avila, byl niemal r6wiesnikiem J ana od Krzy
za, mial wyobraini~ (moze: duszEi') uksztaltowanq przez mistycyzm 
szesnastowiecznej Hiszpanii. Wizje i ekstazy swiEi'tych, sny, znaki 
na niebie - to byla dla niego rzeczywistosc, koniecznose. MySlEi', ze 
w XX wieku 0 tak mocne poczucie koniecznosci i realnosci w od
niesieniu do metafizyki jest bardzo trudno. 

Zaistniala niedawno w naszym kraju - na moment - sytuacja 
niezwykla. Chodzi 0 lata osiemdziesiqte. Stan wojenny spowodo
wal wtedy wstrzqs w swiadomosci zbiorowej Polak6w, w kazdym 
razie w jej dose szerokich krEi'gach. Wydalo siEi' wielu, ze juz nic nie 
b~dzie jak przedtem, ze naprawdEi' "przemija postae tego swiata". 
Artysci odrzucali wowczas nie tylko cenzurEi' panshvowq, lecz i kon
wencje sztuki XX wieku, kt6re okazaly siEi' malo przydatne, by przy 
ich uzyciu m6wie 0 pOjEi'ciach takich jak dobro, zlo, cierpienie. Na
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gle powr6cila w sztuce tematyka religijna, bo tez i pojawilo si~ dla 
niej miejsce - niezalezne wystawy na terenie Kosciola, i przyszli 
ludzie, kt6rzy takich obraz6w potrzebowali. Jednak po kilku la
tach upadl komunizm, czas grozy ustqpil miejsca "transformacji 
gospodarczej". Wr6cilo zycie artystyczne - bardziej migotliwe i sci
gajqce si~ w chwytaniu aktualnosci niz kiedykolwiek przedtem. 

W ubieglym roku tygodnik "Polityka" rozpisal ankiet~ - "ran
king" najwybitniejszych swiatowych i polskich tw6rc6w sztuki XX 
wieku, jak si~ sporzqdza rankingi tenisist6w, narciarzy, kolarzy. 
W roli osqdzajqcych wzi~lo w tej punktacji udzial kilkudziesi~ciu 
znanych krytyk6w, kurator6w muzealnych. Idea wydala si~ tak 
trafna, ze podj~la jq "Zach~ta", urzqdzajqc pokaz owych notowan . 
Skoro w takiej atmosferze toczy si~ dzisiaj zycie sztuki w Polsce, 
nie sqdz~, ze za kaidym razem, gdy pojawi si~ ktos, kto zadekla
ruje dqzenie do pi~kna, poszukiwanie doswiadczen metafizycz
nych - b~dzie mu moina uwierzyc. 

4. W obrazoburstwie swoim przedstawiciele pop-artu n ie byli, 
oczywiscie, pierwsi. Istnieje w kulturze cala tradycja zamach6w na 
sztuk~, pi~lalO, wznioslosc. Nie wiem wszelako, czy stanowiq one 
jeden nurt "demoniczny i destruktywny". 

Dadaisci usilowali osmieszyc Rembrandta - wcielenie arcymi
strzostwa w sztuce. Mieli tego dokonac, wystawiajqc dzielo Rem
brandta z przywiqzanq don malpq, kt6ra wyobraialaby pelnq za
chwytu krytyk~ i publicznosc. Nie zdobyli jednak ani prawdziwe
go Rembrandta, ani zywej malpy i skonczylo si~ na jakiejs repro
dukcji i malpee pluszowej . Marcel Duchamp takZe domalowal Wqsy 
nie wiszqcej w Luwrze Monie Lizie Leonarda, lecz reprodukcji tego 
obrazu. Wystawil na cokole - by wyszydzic sztuk~ - muszl~ pisu
arowq jako dzielo zatytulowane Fontalll1a. W tej malo wyszukanej 
historii zdumiewa mnie jedynie fakt, i.e gest Duchampa uznano 
za doniosly - znaczqcy w dziejach sztuki wlasnie. M6wiq 0 tym 
nie prosci ludzie z ulicy, lecz znawcy, smakosze paradoksu i sub
telnosci, cale ich pokolenia. 

Duchamp porzucil wreszcie sztuk~ i poswi~cil si~ grze w sza
chy, w czym ujrzano dow6d najwyzszego wyrafinowania. Moi na 
to chyba nazwac pelnym - w odniesieniu do sztuki - nihilizmem. 
Nihilisci dziewi~tnastowieczni powtarzali za krytykiem-realistq 
Dymitrem Pisariewem, i.e buty Sq wazniejsze niz dziela Szekspira, 
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oni jednak wierzyli przyn ajmniej w sens but6w, rzeczy praktycz
nych, w sens wymarzonej rewolucji. 

Zwykle zniewaza si~ sztuk~ - zwlaszcza t~ "wysokq" - w imi~ 
jakichS ideal6w. Glosnym, nawet wrzaskliwym epizodem w no
wozytnych dziejach obrazoburstwa (a zarazem w dziejach sztuki) 
byly manifestacje wloskich futuryst6w. Okazywali oni pogard~ tra
dycji artystycznej - w imi~ przyszloSci i jej pi~kna. W ulozonym 
przez Filippo Tommaso Marinettiego Manifescie futuryzmu czyta
my: "Oswiadczamy, ze wspanialosc swiata wzbogacila si~ 0 nowe 
pi~kno: pi~kno szybkosci! Samoch6d wyscigowy ze swoim pudl~m 
zdobnym w wielkie rury podobne do w~z6w 0 ognistym odde
chu... ryczqcy samoch6d, kt6ry zdaje si~ p~dziC po tasmie karabi
nu maszynowego, jest pi~kniejszy od Nike z Samotraki! ( ...) Kladi
cie ogien pod szafy biblioteczne! Zmiencie bieg kanal6w, aby zato
pic muzea! Co za radosc widziec plywajqce po wodzie, zdane na 
lask~ fal, podarte i wyplowiale, dawne wspaniale pl6tna. Chwy
tajcie za kilofy, za siekiery, za mloty i burzcie, burzcie bez litosci 
szacowne miasta!" 

Wiosnq 1910 roku Marinetti rzuca z wiezy zegarowej kosciola 
Sw. Marka w Wenecji odezw~ skierowanq przeciw temu miastu 
muze6w, teatr6w i gondoli. Poeta glosi pochwal~ elektrycznosci, 
m6wi: "Smierc swiatlu ksi~zyca!". Zapowiada budow~ - na gru
zach historycznych grnach6w - nowej Wenecji, "przemyslowej i mi
litarnej ... zwienczonej dymem fabryk". 

Nie jeden Marinetti widzial pi~kno w dymiqcych kominach 
fabryk i w tym, co dominuje fizycznie i symbolicznie nad starymi 
budowlami oraz krajobrazem. Nieco mlodszy od niego awangar
dowy malarz Fernand Leger uwaZal, ze wobec pociqg6w i aut z pi6
ropuszami kurzu i dymu pejzaz staje si~ przestarzaly. Cieszyl si~: 
"Na ulicach, na wsi, w pejzazach takich, jakie malowali impresjo
nisci, melodyjnych i wdzi~cznych, pojawia si~ nagle napis DU
BONNET [reklama znanego aperitifu - AO.] - i melodi~ diabli 
wzi~li!". Leger byl przeciw melodyjnosci w sztuce i zyciu. 0 mlo
dym robotniku w kombinezonie pisal z zachwytem, ze "wyglqda, 
jakby go zrodzila maszyna rolnicza". 

o ile w dawnych epokach (na przyklad w czasach Jana Jakuba 
Rousseau) niech~c do kultury lqczyla si~ zwykle z wizjq powrotu 
do natury, z kultem wolnosci i samotnego dumania - artysci wie
ku XX przeciwstawiajq cz~sto kulturze (kt6rq ostentacyjnie pogar
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dzajq) oraz naturze (ktorq lekcewazq) inne wartosci, zresztq roz
maite. Maszyn~, geometri~, elektrycznosc, rewolucj~, urok i pot~
g~ tlumu. Leger - nawiasem mowiqc czlonek Francuskiej Partii 
Komunistycznej - uwielbial sportowe parady. Pokazano mu popi
sy gimnastyczne na stadionie w Pradze (rok 1955, w Czechoslo
wacji czas os trego terroru). Ogromnie mu si~ spartakiada spodo
bala: ,,20 000 m~i.czyzn i kobiet w akcji ... pot~i.na geometria, krzy
we, prostokqty, kola, romby, kwadraty przeciwstawione sobie i roz
wijajqce si~ w porzqdku kontrastowym... Plecy czerwone, torsy 
biale, nogi i.olte ... Ruch, falowanie, w porzqdku idealnym, obliczo
nym do dziesi~tnej sekundy" . 

. Wielu przedstawicieli awangardy uwielbialo cyrk - sztuk~ ple
bejskq, przeciwienstwo "sztuki wysokiej" . Wielu marzylo, by przy
lqczyc si~ do rewolucji, pojechac w przyszlosc na huczqcym "pa
rowozie dziejow" z wiersza Majakowskiego. Los awangardowych 
artystow w ZSRR okazal si~ tragiczny, trudno jednak zapomniec, 
i.e mistrzowie konstruktywizmu z radosciq wykonywali w latach 
(1917-1927) plakaty dla biur sowieckiej propagandy. El Lisicki wzy
wal bolszewikow w j~zyku malarstwa abstrakcyjnego: "Czerwo
nym klinem bij w bialych!". Rysowal biale kolo, czerwony trojkql. 
Jeszcze pol wieku poiniej przesladowania tworcow awangardo
wych przez Stalina liczni krytycy uwazali za pomylk~, wychodzqc 
z zalozenia, ze rewolucja spoleczna i rewolucja w sztuce powinny 
dzialac zgodnie. Rozwojowi plastyki XX wieku, okreslanej jako 
nowoczesna, towarzyszylo poczucie, i.e oto dokonuje si~ w swie
cie formy i wyobrazni rewolucja. Ten dziarski rewolucyjny entu
zjazm utrzymywal si~ zadziwiajqco dlugo. 

W latach osiemdziesiqtych stalo si~ z utopiq nowoczesnosci cos 
takiego, jak z poetykq science fiction: wizje nowego wspanialego 
swiata techniki ustqpily nagle miejsca fantastycznym obrazom 
horroru: oglqdamy przyszlosc, czyli wojny gangow na smietni
skach cywilizacji. I znowu rozlegly si~ glosy: wysoka kultura umar
Ia! Prasa ilustrowana (np. "Newsweek") obwieszcza to na oklad
kach: "Jedynq sztukq, jaka ma dzis znaczenie, jest KULTURA ULl
CY". Tworzq jq rapperzy i malarze graffiti - mieszkancy wieloet
nicznych przedmiesc Nowego Jorku, Paryi.a, Amsterdamu. W Pa
ryi.u czarny rapper Rico uklada takq oto spiewanq poezj~: 

"Francuska muzyka jest od dawna martwa. 

DJatego jestem tu by prazyc ogniem w wolaniu kul. 
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W radykalnym walczE)cym stylu". 
WyglE)da, jakby autor pisat dokladnie to, czego oczekujE) ci, co 

"kulturfi ulicy" lansujE) w mediach. W Nowym Jorku Jea n-Michel 
Basquia t, pochodzenia haitansko-portorykanskiego, smarujE)cy 
graffiti w metro, zwr6cit uwagfi krytyk6w, kt6rzy poszukiwali dz i
kiej autentycznosci. Zaczfili urzE)dzae mu wystawy, robit karierfi, 
lecz umar! z przedawkowania heroiny. Inny znany nowojorski 
malarz graffiti Keith Haring (umarl na AIDS) prowadzil produkcjfi 
i sprzedaz koszulek, chust i rozmaitych przedmiot6w z motywa
mi w stylu graffiti. Przyjmuje sifi, ze pod koniec lat osiemdziesiE)
tych "sztuka ulicy" zostala caikiem juz opanowana przez komer
cjfi. Jej to reklamie siuzE) obecnie zapewnienia, ze "sztuka wysoka 
umaria". 

Bojfi sifi, ze "p6jse w kierunku wiary i metafizyki", w kierunku stylu 
wysokiego i mySli wysokiej, bfi dzie teraz naszej kulturze trudno. 

ANORZ EJ OS~KA, ur.1932, kry tyk 5ztuki, publicys ta, dziennikarz "Gazety Wyborczej". 
Wydal m.in .: Poddanie Arsenalu; Mitologie artysty; $ztuka z dnia na dz ien; Cos sir konczy, cos 
51? zaczyna. 

NOWOSC WYDAWNICTWA ta.t·q. 
Roman Ingarden 

SZKlCE Z FILOZOFII 
LITERATURY 


ze wstfipem Wladysiawa Str6zewskiego 

ZnakorrUta synteza, stanowiE)ca wzorcowy przyklad "auto
popularyzacji". Studenci zajmuj E)CY sifi teoriE) literatury, nauczy
ciele i licealisci 0 zainteresowaniach humanistycznych mogE) 
posiugiwae sifi ksiE)zkE) - wznowionq wtasnie po raz pierwszy 
od 1947 roku, czyli daty jej pierwszego wydania - jako swoistE) 
summq przemyslen Ingardena na temat dzieia literackiego. 
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Wokol nas, tu i teraz, nietrudno maleic przyklady 
zapieklosci i pychy, towarzyszqcej odrzuceniu lub 

zignorowaniu tradycji, rezygnacji z wielkich tematow i slow, 
poniechaniu uniwersalnych wartosci wiqzqcych ludzi we 

wspolnotr, oboiftnosci na glosy upominajqce nasze zadujanie, 
zlekcewazenie autorytetow. Istnieje Jakies balwochwalstwo 

pustki. 

KWADRATURA KOLA 

Piotr Sliwinski 

Tego, co wielkie, w og6le nie da si~ wypowiedziec. 
Na tomiast to, co male, owszem - moina pr6bowac. 

(Adam Zagajewski, W cudzym pifknie) 

Adam Zagajewski po raz kolejny podejmuje pr6b~ wplyni~cia 
na stan swiadomosci polskiej literatury. W 1974 roku, publikujqc 
(wraz z Julianem Kornhauserem) slawny tom krytycznoliteracki 
Swiat nie przedstawiony, postulowal zwr6cenie si~ polskich pisarzy 
ku realizmowi. Upominal si~ 0 zaniedbanq, ile obecnq w polskiej 
literaturze rzeczywistosc spolecznq. "Rozwiqzaniem sprzecznosci 
mi~dzy literaturq opisujqcq rzeczywistosc z optymistycznq oblu
dq a literaturq schizofrenicznie zrywajqq zwiqzki ze swiatem jest 
stworzenie takiej literatury, kt6ra zywiqc si~ konkretem nie ule
gnie mu, nie zaakceptuje w petni swojego tworzywa, zachowa 
wobec niego dystans, utrzyma SWq godnosc krytycznq, ale umie
sci jq w zywym, realnym srodowisku". Nie tylko postulowal, ale 
i konstatowal narodziny tw6rczosci rozpoznajqcej i nazywajqcej 
swiat. W 1986 roku zbiorem esej6w Solidarnosc i samotnosc przypo
mnial, ze pr6cz rzeczywistosci spolecznej, kt6rej obraz zos tal nad
miernie upolityczniony, istnieje rzeczywistosc estetyczna, b~dqca 
wlasciwym obszarem poczynan poety. Pisai: "Musz~ post~powac 
jak mqz stanu, jak polityk ma!ego kraju lezqcego mi~dzy dwiema 
pot~gami : jedynym ratunkiem Sq sojusze z jednym sqsiadem prze
ciwko drugiemu, i z drugim przeciw p ierwszemu; ze sztukq prze
ciw niespokojnej rzeczywistosci, i z rzeczywistosciq przeciw do
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skonalej sztuce; z ksztaltem przeciw chaosowi, z chaosem przeciw 
ksztaltowi" . W roku 1999 usiluje wytyczyc szlak powrotu do stylu 
wysokiego, gdyz bez niego nie mozna odnalei.c i wyrazic pelni 
ludzkiego doswiadczenia, w kt6rym miesci si~ nie tylko zlo, brzy
dota i trywialnosc, ale i pi~kno, i dobro, i swi~to, alba raczej - od
swi~tnosc. Podobnie jak w przypadku poprzednich programowych 
wystqpien Zagajewskiego, tak i tym razem literatura zostaje prze
zen usytuowana pomi~dzy przeciwstawnymi wartosciarni i spo
sobami zycia . Opisujqc mechanizmy stylu wysokiego, stwierdza, 
iz styl ten "bierze si~ z nieustannej rozmowy pomi~dzy dwiema 
sferami: mi~dzy sferq duchowq, kt6rej straznikami i tw6rcami Sq 
zmarli, jak Wergiliusz w Boskiej komedii, i-po drugiej stronie - strefq 
wiecznego praesens, naszq drogq, jedynq chwilq, szufladq czasu, 
w kt6rej przyszlo nam zyc. Styl wysoki posredniczy mi~dzy du
chami przeszlosci i prowizorkq terai.niejszosci, mi~dzy Wergiliu
szem i mlodziencami, kt6rzy sluchajqc muzyki rockowej, mknq na 
deskorolkach po gladkich chodnikach miast zachodniej Europy, 
pomi~dzy biednym, samotnym Hblderlinem i podchmielonyrni tu
rystami niemieckimi, nawolujqcymi si~ nOCq w ciasnych uliczkach 
Lu kki, mi~dzy tym, co wertykalne i tym, co horyzontalne". Wyso
kosc stylu - czy wszakie wolno powiedziec po prostu "wznioslosc"? 
- uwarunkowana jest wi~c podzialem na to, co istnieje idealnie, 
i to, co istnieje realnie. Platonizm to, czy co innego - niewazne. 
Wazne jest przekonanie, ze swiat jednostronny, z pozoru identycz
ny z jego materialnq powlokq, zanurza si~ w uniwersum kultury. 

Jednak nie filozoficzne uzasadnienia wydajq mi si~ najbardziej 
frapujqce w szkicu Zagajewskiego, lecz to, ze autor swietnie od
czuwa - kolejny juz raz - stany kryzysowe literatury, wysychanie 
zasilajqcych jq zr6del, dewaluacj~ dotychczasowych j~zyk6w. Zad
na z jego wczesniejszych propozycji nie trafila w pr6zni~ zainte
resowania, r6wniez ostatni manifest - bo jest to przeciez manifest 
- wzbudza dyskusj~ . Nawet jesli nie zgodzimy si~ z w ytyczonym 
przezen kierunkiem, to i tak pozostanie on niezwykle potrzebnym 
pretekstem do uwazniejszego spojrzenia na literatur~ ostatnich lat. 
Bo kluczowe dla mnie zdanie Uwag 0 wysokim stylu brzmi nast~pu
jqco: "nasza obecna p rodukcja duchowa cierpi na pewnego rodza
ju szarosc, anemicznosc, malosc". Przymiotnik IInasza" obejmuje 
nie tylko literatur~, a tym bardziej nie tylko literatur~ polskq, ale 
wlasciwie wszystko, czym karmi (si~) zglobalizowana kultura. I to, 
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jak s'ldz~, stwarza niebagateln'l r6znic~ mi~dzy wyst'lpieniem, 
o kt6rym mowa, a wczesniejszymi: trudno oprzec si~ wrazeniu, 
ze Zagajewski, rozci'lgaj'lc zakres swych spostrzezen i pretensji, 
przydal im tak wiele og6lnosci, ze az zmienily sw6j status. Staly 
si~ magi'l, zaklinaniem swiata istniej'lcego, i marzeniem, spraw'l 
wyobraini. 

Wysoki czyli wzniosly? 

Spr6bujmy jednak potraktowac Uwagi jako rodzaj wypowie
dzi krytycznoliterackiej, czy tez jako manifest literaturoznawczy, 
a rue literacki. Zagajewski sprzeciwia si~ zar6wno rozmaitym enun
cjacjom wsp6lczesnej humarustyki, kt6rych tresc stanowi zakwe
stionowanie mozliwosci dost~pu do rzeczywistosci (innej niz tek
stowa) i ustalenia prawdy, jak i-co interesuje mrue duzo bardziej 
- trendom dorninuj'lcym, jak si~ uwaza (ale czy sluszrue?), w lite
raturze lat dziewi~cdziesi'ltych, literaturze zdominowanej przez 
styl niski, potoczny, prywatny czy tez -lepiej powiedziec - intym
ny alba - jakby chcial eseista - styl maly i slabowity. 

Zanim jednak przyjrzymy si~ kilku miejscom, w kt6rych dia
gnozy Zagajewskiego wykazuj'l (lub nie) SW'l trafnosc, musimy 
wyjasnic, chocby pobieznie, jedn'l w'ltpliwosc drobn'l, acz wazk'l, 
oraz drug'l - zasadnicz'l. 0 czym wlasciwie m6wi Zagajewski: 
o wznioslosci czy 0 wysokim stylu? A moze to wszystko jedno? 
A moze - i to jest kwestia zasadnicza - w og6le nie powinnismy go 
o to pytae? 

Wydaje si~, ze nie wszystko jedno. Jesli poj~cie stylu wysokie
go jawi si~ bowiem jako swego rodzaj u ostentacyjny i daj'lcy do 
myslenia anachronizm, to wzruoslosc, przywr6cona dzisiejszej es
tetyce przez Jean-Francois Lyotarda, zdaje si~ calkowicie na miej
scu. "Tezy Lyotarda brzrni'l istotrue zagadkowo - pisal Ryszard Nycz 
- (... ) VVymieru~ trzy, sprowadzaj'lc je do najprostszej postaci: 1) 
wznioslosc upewnia nas, ze nieprzedstawialne istnieje (z czego 
wyplywa czasem wniosek, iz to, co daje si~ przedstawic, rue jest 
naprawd~ rzeczywiste); 2) autentyczna sztuka jest swiadectwem 
nieprzedstawialnego (znakiem absolutu, jak nawet powiada); 3) 
sztuka nowoczesna i ponowoczesna zaprz'ltni~ta jest zgl~bianiem 
niewsp61miernosci mi~dzy tym, co mozna pomyslec, a tym, co 
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moi.na przedstawie, co sprawia, i.e moi.na jq nazwae wznioslq i to 
na dwa wykluczajqce si~ (a czasem r6wnoczesne) sposoby - no
stalgiczno-ewokacyjny oraz eksperymentalno-projektujqcy" ("Tek
sty Drugie" 1996, nr 2-3) . Kiedy wejse w argumentacj~ francuskie
go filozofa, w przestrzen, gdzie stykajq si~ z refJeksjq poprzedni
k6w (Boileau, Burke'a, Kanta i in.), okai.e si~, i.e nie wyst~puje 
wyrazne iunctim mi~dzy wznioslosciq a stylem wysokim, i.e brzy
dota alba chaos mogq bye wzniosle - ale czy sC) wysokie i z tego 
punktu widzenia godne pochwaly? Wznioslose bywa niekiedy 
czuwaniem przy bra k u , zaniku lub nieobecnosci (na przyklad Ab
solutu w tw6rczosci R6zewicza), a takZe powodowanym przez to 
rozkladzie form, tymczasem wysoki styl - jak chce Zagajewski, 
a tym bardziej Krzysztof Dorosz - "zmierza do bardzo skrajnego 
uporzqdkowania rzeczywistosci". Stwierdzeniu temu nie spos6b 
odm6wie racji. Bo faktycznie , nie ma stylu wysokiego bez czytel
nej stratyfikacji ludzkich poj~c, przyporzqdkowania r6znym typom 
wypowiedzi odpowiednich funkcji (genera dicendi), koordynacji 
hierarchii temat6w i styl6w (decorum). Moze po prostu nie ma sty
lu wysokiego bez wiary w Boga? Trudno jednak zakladac, ze da 
si~ odwr6cie proces jalowienia religijnych postaw i wyobrazen. 
Jezeli Zagajewski 0 tym wie, a wie, to swoim wywodem wpisuje 
si~ w krC)g tych, kt6rzy pr6bujq rozwiklae problem kwaciratury kola. 
Jak, b~dC)c niskim, bye wysokim? Bez udzialu stylu wysokiego kul
tura przemawia w spos6b niepelny, utrwalaj C)c na dodatek wlasnq 
marginalnosc - bez wertykalnego uporzC) dkowania wartosci miej
sce i charakter (ethos) wysokiego stylu pozostajC) niewyobrazalne. 
(Nieprzypadkowo Zagajewski zastrzega, ze "jego" styl wysoki nie 
r6wna si~ po prostu wyborowi konserwatyzmu, ignorancji przed
miot6w i konkret6w czy zanikowi poczucia humoru). W zwiC)zku 
z tym podupada r6wniez teza 0 dominacji stylu niskiego, gdyz ion 
nie pozwala si~ wlasciwie odr6znic i opisac. 

Trudnosc t~ trafnie dostrzega Krzysztof Dorosz, parokrotnie 
wiqzqc zagadnienie wysokiego stylu (i wysokiej mysli) z zagadnie
niem moralnego ladu zakorzenionego w poj~ciu Boga. ,,[George] 
Herbert slawil czlowieka, poniewaz slawil Boga" - pisze. W sumie 
jednak szkic jego wydaje mi si~ nami~tnC) adoracjq swiata, kt6ry 
przeminqt. Dziel~ z autorem zal po tym swiecie, pami~tajqc wsze
lako 0 przestrodze Gombrowicza: "podstawowa slabosc tego spo
sobu myslenia ma zr6dlo w tym, co wydaje si~ jego najwi~kszq 
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silq. »Ludzkosc musi powr6cic do wiary«, oto wzorcowe, typowe 
pium desiderium, i nic wi~cej. Tak sarno moglibysmy powiedziec, ze 
chory powinien wr6cic do zdrowia, a lotr - stac si~ swi~tym. Jesli 
ludzkosc nie rna wiary, to z pewnosciq nie stanie si~ zn6w wierzq
ca tylko dlatego, ze przyszla do wniosku, ze brak wiary szkodzi 
stylowi i ze lepiej jest w cos wierzyc" (IITeksty Drugie" 1996, nr 2r 
3). Slowa te nie oznaczajq, ze wszelkie pr6by odrodzenia tamtego 
uniwersum pozbawione Sq sensu, a ponadto pomagajq odr6znic 
opis rzeczywistosci od spisu zyczen. A zatem Zagajewski, a za rum 
Dorosz, skladajq nam propozycj~ ostentacyjnie anachronicznq? 
Owszem, ale manifest (takZe manifest filozoficzny) nie musi liczyc 
si~ ze stanem rzeczy: wychodzi od emocji au tora, od jego wizji lub 
gl~bokiego przekonania - to wystarczy. Jest tez formq na poly (albo 
nawet w wi~kszej cz~sci) literackq. Uwagi 0 wysokim stylu to litera
tura. Wol~ ujqC to w ta ki spos6b niz zaliczyc tekst Zagajewskiego 
do gatunku fikcji, r6wnie w aznych -lub niewaznych - jak w szel
kie inne in telektualne fikcje naszych czas6w. Takie postawienie 
sprawy oznaczaloby bowiem zaakceptowanie opinii, ze prawda 
(oparcie, fakt) , prawda pochwytna i wyrazalna, w calosci pozosta
je wewnqtrz j~zyka. 

Choc wi~c nie da si~ odniesc propozycji Adama Zagajewskie
go do jakiejkolwiek pierwszej czy sprawczej "zasady", tlumaczq
cej swiat i sztuk~, gdyz nie jest ona ani bezstronnym rozpozna
niem fakt6w, ani ufnym wyznaniem wiary, to mozna skonfronto
wac jq z praktykq tw6rczq i za jej posrednictwem, a scislej - za 
posrednictwem n aszego do niej stosunku (trwajq spory 0 wartosc 
dokonan dziesi~ciolecia 1989-1999) - starac si~ stwierdzic, czy styl 
wysoki - a scislej: jego brak - okazal si~ artystycznie i komunika
cyjnie sku teczny. Innymi slowy: zapytac, po p ierwsze, czy litera
tura lat dziewi~cdzie siqtych, w wi~kszosci "niska", potoczna i cz~
sto szydercza, zadowolila nasze oczekiwania, oraz, po drugie - czy 
nie eseistyczna,lecz poetycka oferta Adama Zagajewskiego (ewen
tualnie jemu podobnych) sprawia przekonujqce wrazenie. 

Dekada szydercow? 

Z jednym przynajmniej wypada si~ zgodzic, z tym, ze wok61 
nas, tu i teraz, nietrudno znaleic przyklady zapieklosci i pychy, 
towarzyszqcej odrzuceniu lub zignorowaniu tradycji, rezygnacji 
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z wielkich tematow i slow, poniechaniu uniwersalnych wartosci 
wiqzqcych ludzi we wspolnot~, oboj~tnosci na glosy upominajq
ce nasze zadufanie,lekcewazenie autorytetow. Istnieje jakies bal
wochwalstwo pustki. Istnieje tez obludny i dziecinny kult poszu
kiwania n ie-wiadomo-czego. Jest naiwne przecenianie agnosty
cyzmu. Przede wszystkim zas wyst~pujq lenistwo i tchorzostwo, 
o czym kapitalnie pisze, cytowana przez Dorosza, Kathleen Ra
ine. Jest wreszcie nie tylko grozna fascynacja zlem, ale jeszcze 
grozniejsze oswojenie zla i zaprz~gni~cie go do komercyjnych 
cel6w. Sarno, choeby i neurotyczne, uwrazliwienie na zlo, zaczer
nianie obrazu, slepota na jasnose i pi~kno, nie wydajq si~ tak 
niebezpieczne, jak estetyzacja zla, pozbawienie go grozy, uczy
nienie jednym z niezliczonych (i rownowaznych) j~zykow, kto
rymi przemawia swiat. Nadanie mu charakteru ekstatycznego. 
Jak zauwazyla Simone Weil: "Zlo wyimaginowane jest roman
tyczne, zlo rzeczywiste jest szare, monotonne, jalowe, nudne. 
Dobro wyimaginowane jest nudne, dobro rzeczywiste jest zawsze 
nowe, cudowne, upajajqce. »Litera tura wyobrazni« jest wi~c alba 
nudna, alba niemoralna (czy tez i jedno, i drugie). Unika tej al
ternatywy tylko przechodzqc niejako, dzi~ki sztuce, na stron~ 
rzeczywistosci - co potrafi tylko geniusz" (Wyb6r pism, Hum. Cz. 
Milosz). Wszelako jesli receptq na nud~ lub niemoralnose sztuki 
mialby bye geniusz, to znaczy, ze recepty nie istniejq (i wysoki 
styl nie jest niq rowniez) - po prostu dlatego, ze genialnosci nie 
da si~ zaplanowae i p rzewidziee. 

Warto tu poruszye jeszcze jeden aspekt, na ktory pierwszy 
w ostatnich latach zwrocil uwag~ Jaroslaw Marek Rymkiewicz. 
W roku 1996 mowil on na lamach "Frondy" (1996, nr 6) 0 terrorze 
szydercow, trwajqcyrn w polskiej literaturze od dziesi~cioleci i kon
tynuowanyrn przez mlodych poetow z pokolenia, ktore na dobre 
objawilo si~ w latach dziewi~edziesiqtych. Krytykowal uprzywile
jowanie postawy blazenskiej. Twierdzil: "Z punktu widzenia tu
tejszych wielbicieli i uczniow Kolakowskiego wszelki ton wysoki 
jest, a nawet musi bye nieznosny, bo kto przemawia tonem wyso
kim, ten zaklada tym samym, ze istnieje cos, 0 czym tylko takim 
tonem da si~ mowie, czyli cos, z czego nie da si~, a nawet nie wol
no si~ smiae. ( ... ) No a jesli ton powazny jest nieznosny, to niezno
sne Sq takZe cztery Ewangelie i Listy swi~tego Pawla i Odyseja, czy
Ii fundament naszej kultury jest nieznosny, bowiem to jest funda
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ment powazny, nasza kultura jest uksztaltowana na czyms powaz
nym, na Krwi, na Krzyzu, na Podr6zy". 

Mysl Ryrnkiewicza podejmujq dzisiaj Krzysztof Dybciak, To
masz Burek, zapewne takZe redaktorzy "Forum Zycia", pokazujq
cy deficyt, lub przeoczenie, tej polskiej tw6rczosci, kt6ra by tonem 
wysokim si~ wyraiata. Bez wqtpienia zaznacza si~ obecnose kilku 
wybitnych autor6w, gt6wnie prozaik6w (Gustawa Herlinga-Gru
dZinskiego, Wtodzimierza Odojewskiego, Janusza Krasinskiego, 
Antoniego Libery, Stefana Chwina - ostatnie nazwisko wymieniam 
z wahaniem) poslugujqcych si~ mOWq wysokq, czy jednak jest to 
w stu procentach ta literatura, 0 kt6rej myslal Rymkiewicz, sam 
przeciez tw6rca Mojego dziela posmiertnego (1993), zbioru wierszy, 
w kt6rych zywiol egzystencjalnej i eschatologicznej powagi zma
gal si~ z iywiolem literackosci? Co istotniejsze, czy Zagajewski 
podpisalby si~ pod diatrybq Rymkiewicza, wymierzonq w szyder
cow? I czy potrafi ujmowae Boga inaczej niz - mam wrazenie 
jako jedynie mozliwose, sugesti~, imponderabilium, figur~ kultu-· 
ry, Boga intelektualistow? Wqtpi~. Mimo chwilami uderzajqcych 
zbieznosci mi~dzy wypowiedziami Rymkiewicza i Zagajewskiego 
jestem przekonany, ze chodzi im 0 co innego. Stawiajqc kropk~ na 
"i": dla autora Ziemi ognistej styl wysoki to nie droga powrotna ku 
metafizycznej jednosci swiata, jak chcialby Rymkiewicz i jak przed
stawia to Krzysztof Dorosz, lecz spos6b rewindykacji arystokraty
zmu w sztuce. Chodzi mu wi~c tylez 0 wznioslosc, co i bardziej 
jeszcze 0 wynioslose. Na szczycie wertykalnej, zw~zajqcej si~ ku 
gorze drabiny nie znajduje si~ wbrew oczekiwaniom Bog, tylko 
natchniony (przez kogo jednak?) artysta - artysta, ktory ostatecz
nie wszystko zawdzi~cza sobie. Ale to sprawia, ze styl wysoki staje 
si~ dziwnie niedramatyczny, a moze nawet niepowazny; "wywyz
szony" (wywyiszajqcy si~?), lecz nie wzniosly, a juz na pewno nie 
"wznoszqcy si{' . 

Uwagi Zagajewskiego, jak powiedzialem, dajq zach~t~, lub na
wet wlqczajq si~ do dyskusji 0 tym, co zostalo z literatury lat dzie
wi~edziesiqtych, przypominajqc, ze opis kazdego rozczarowania 
winien bye uzupelniony 0 refleksj~ na temat odpowiedzialnosci 
(wsp6lnej - pisarzy i krytykow) za niefrasobliwq zgod~ na zanik 
woli wielkosci po roku 1989, za pochopnc wydrwienie sluzebnych 
wobec etyki i polityki rolliteratury, za swiadomq dewaluacj~ fun
damentalnych rnitow, za spospolitowanie kondycji poety. Przypo
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minajC), ze nie wystarczy powiedziec, iz w polowie dekady doszlo 
do rozregulowania mechanizmow zycia literackiego, zdecydowa
nie sprzyjajC)cych nowej (czy w istocie nowej?) tworczosci, a mlo
dych i do niedawna bardzo aktywnych pisarzy naszla Mrozkow
ska nieochota, lecz trzeba si~gnC)c po zapomniane kategorie, by 
sprawdzic ich uzytecznosc. Choc jednak wszystko to prawda, jest 
i druga strona - nie strona ideologii artystycznych, ale tekstow, 
dokonan, odkryc, gdzie widac, jak twarze mlodych szydercow 
przynajmniej od czasu do czasu zasnuwa cien przej~cia, jak przez 
ich slow a zimne przenika ton patriotyzmu, jak ich na pozor twar
de "nie" rozplywa si~ w nostalgii za utraconym "tak". Kogo mam 
na mysli? A chocby Marcina SWietlickiego, ktory napisal garsc wier
szy nieoboj~tnych na Polsk~. Albo J acka Podsiadl~ . Podsiadlo - i to 
zdecydowalo 0 jego popularnosci - stara si~ dostrzec niezwyklosc 
nieomal kazdej chwili, a takZe odnotowac kazde przeobrazenie 
czasu pustego w czas sensowny, a niekiedy czasu mlodzienczej 
drwiny prawie ze wszystkiego w czas dojrzalego niepokoju. Dla
tego tez wiersze jego, choc swieckie i zwyczajne, emanujC) jakC)s 
odswi~tnosciC), lC)czC)c ponadto ironi~ z powagC), zart z zarliwosciC), 
zgryw~ z poczuciem, ze zycie jest w samej swej naturze drama
tyczne. To poezja stylu wznoszC)cego si~, nie wywyzszonego. Po
sluchajmy: 

Swi~ta godzina poranka. Kaidy dzwi~k si~ga wprost 
do garnka mojej gtowy pelnego ztotych monet. 
Skowronek swidrujijcym glosem dziurkuje niebo. 
Pszczoly, huczijce powietrzne kombajny, 
zbierajij sw6j stodki pion. 
Czlowiek rijbie drzewo, zwyci~ski, przebudzony. 
Nigdy nie dosi~gniemy se rca tajemnicy. 

(z tomu Cis6wka) 

Ten wiersz, kiedy si~ wen wmyslic, jest jednoczesnie nad po
dziw realistyczny i bez wC)tpienia metafizyczny. Doznanie tajemni
cy nie wiC)ze si~ wedlug Podsiadly z wypowiadaniem wielkich sl6w, 
lecz z prawdziwC) uwagC) okazywanC) swiatu. Okazujmy uwag~ swia
tu, to i my okazemy si~ warci jego - swiata lub Boga - uwagi. Tylko 
tyle - az tyle - wynika dla mnie z lektury wierszy Jacka Podsiadly. 

Niemalo tez wynika - caly czas pami~tam 0 szukaniu powagi 
i otwarciu na tajemniczosc - ze swiezo lub niedawno wydanych 
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utworow Marzanny Bogumily Kielar, Jakuba Ekiera, Piotra K~pin
skiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Wojciecha Bonowicza, 
Jaroslawa Klejnockiego, Krzysztofa Fedorowicza, Dariusza Suski, 
Artura Grabowskiego; 0 zorientowanych konserwatywnie mlo
dych klasykach (Koehlerze, Wenclu), poe tach konfesyjnych (Janie 
Twardowskim) i 0 innych tworcach starszego pokolenia (Krzysz
tofie Karasku, Joannie Pollakownie, Ludmile Marj anskiej, Januszu 
Szuberze) wspominajqc jedynie dla porzqdku. Nie jest tak tIe (ni
sko, trywialnie) ze stylem polskiej poezji. 

Kwadratura kola, przed ktorq postawil sam siebie Zagajewski, 
polega wi~c na ustanowieniu wysokiego stylu w swiecie, w kto
rym Bog jest hipotezq, a hegemonia stylu niskiego - hipostazq. 

Manifest, czyli "prospekt sztuki"? 

Szalenie trudno dyskutowae z artystycznym manifestem, po
zostaje - powtarzam - testowae jego produktywnose. Cala reszta, 
czyli w tym wypadku cala prawda, jest domniemaniem. Sposo
bem rozpoznania moze bye rowniez lektura wierszy autora. Na 
przyklad Tadeusz Peiper uwazal, ze "teoria sztuki winna bye pro
spektem (... ) sztuki". 

Czytajqc Pragnienie Adama Zagajewskiego (1999), nie mozna 
przeciez zapomniee 0 W cudzym pi{?knie i 0 Uwagach. Pytamy w re
zultacie: ladne, ale czy pi~kne? Wysokie, ale czy wielkie? Powazne, 
ale czy w zniosle? 

Warto jeszcze zapytae, czy wraz z tymi tekstami narodzil si~ 
jakis nowy, nieznany dotqd Zagajewski. Otoz nie. Juz dose daw
no, w wierszu Blyskawice dedykowanym - co chyba wazne - Ada
mowi Michnikowi, napisal on, jakby na podsumowanie pierwszej 
fazy swej tworczosci: "W ciszy. W muzyce. W wierszu. Szukalismy 
/ sprawiedliwosci, mylqc jq z pi~knem" . A zatem walka spoleczna 
prowadzona przy uzyciu poezji to blqd, a moze tylko zludzenie. 
Wiersz powinien probowae odnajdywae pi~kno, nie sprawiedli
wose. Druga faza tworczosci Zagajewskiego stala pod znakiem 
estetyki. Trzecia stoi - czy rzeczywiscie? - pod znakiem metafizy
ki. 

Ewolucja Zagajewskiego przebiegala, meandrycznie, od homo 
politicus (czlowieka politycznego) przez homo poeticus (czlowieka
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-poet~) do homo aeternus (czlowieka wiecznego). Ow "czlowiek 
wieczny" zyje w za trzymanym czasie arcydziel ludzkiej kultury, 
wobec ciC)gle tak sarno tajemniczego oblicza bytu, z wciC)z tym sa
mym przeczuciem, ze poza rzeczywistosciC), ktora podlega zasa
dzie zmiennosci, kryje si~ jakas sfera wobec niej pierwotna czy 
sprawcza. J~zyk wysoki jest wi~c ekwiwalentem patetycznej natu
ry czaSll. Wprowadza tez w rozmaite stany nadzwyczajne - kwie
tystycznego wylC)czenia ze swiata lub "rnisteryjnej nadczynnosci", 
gdzie kazde poruszenie mysli rna potencjal religijny. Posluchajmy: 

Boze, daj nam dlugq zim~ 


i cichq muzyk~, i usta cierpJiwe, 

i troch~ dumy - zanim 

skOJlczy si~ nasz wiek. 

Daj nam zdziwienie 

i plomien, wysoki, jasny. 


W Pragnieniu duzo jest wierszy przejmujC)cych, ale ich dziala
nie dokonuje si~ jakby z oddalenia, z wysokosci wlasnie. Nawet 
ten zacytowany, modlitewno-mroiny utwor wytwarza wyjC)tko
wo silne doznanie obcosci. Milkniemy wobec cudzych sl6w, wraz 
z obcym slowem nikniemy w bezmiarze czasu. Kazda chwila ska
zana na przernini~cie, gornosc, gornosc, zadnego wytchnienia. 

A moze jest jeszcze inne wyjasnienie i styl wysoki to, mimo 
wszystko, rodzaj liny ratunkowej rzuconej w kierunku tych, kto
rzy nie tyle tonC) w odm~tach trywialnosci, ile zwyczajnie j~zyka 
wspolczesnosci (a scislej - wielosci j~zykow) nie rozurniejC). Wyso
ki styl bylby rodzajem komunikacyjnej terapii, Kantowskim sma
kiem, przy ktorym spotykamy si~ w poczuciu kojC)cej oczywisto
sci, bez nadziei, ale i bez ryzyka, ze ogarnie nas groza lub uniesie 
niewypowiedziane pi~kno? By jednak tak si~ stalo, nie tylko sty!, 
lecz r6wniez (a nawet g16wnie) jego dysponent, poeta, winien po
chodzic chocby w cZ~Sci z innej sfery niz sfera naszych trywial
nych doznan i wyslowien. W takim razie wysoki styl bylby dla nas 
wyzwaniem Uak kolacja w towarzystwie ludzi obytych i nienagan
nie wychowanych), a dla poety - herbem. 

PIOTR SLIWINSKI, ur. 1962, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. 
Ostatnio wydal: Lileratura po[ska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poaji. (1999; wraz 
z Przemyslawem Czapliflskim). 
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Styl niski nie tylko nie eliminuje mys7i wysokiej, ale 
nierzadko jest jej jedynym schronieniem, zwlaszcza wtedy, 

gdy monotonia stylu wysokiego skutecznie paraliiuje 
jakikolwiek namysl. Mys7 wysoka to nie tylko mys7 wzniosla, 

g6rna, ale takZe - popatrzmy w odwrotnym kierunku 
glfboka, drqiqca, podziemna. 

STYL WYSOKI, 

" MYSLNISKA 


Michal Pawel Markowski 

Esej Krzysztofa Dorosza, ktory podjql si~ niewdzi~cznej roli 
prostowania skr~conych sciezek kultury wspolczesnej, poswi~co
ny jest w gruncie rzeczy kwestii decorum: stosownosci czy raczej 
odpowiedniosci mi~dzy stylem a tematem, alba tez - wedle roz
roinieo autora - rni~dzy stylem a myslq. Dorosz broni zazarcie tezy 
o sztywnej i nienaruszalnej zaleznosci mi~dzy nirni, uznajqc, ze 
istniejq tylko dwie mozliwoSci: albo stylowi wysokiemu odpowia
dac b~dzie wzniosla mysl, alba - odwrotnie - styl niski skrywal 
b~dzie mysl nikczemnq. W pierwszym przypadku kultura rna szan
s~ ocalec przed totalnym upadkiem, w drugim - niechybnie sto
czy si~ do rynsztoka. Autorowi nie przyjdzie na mysl, ze istniejq 
takie dwa inne rozwiqzania odwiecznej kwestii decorum. Takie na 
przyklad, ktore niskiemu stylowi przyporzqdkuje wysokq mysl, 
z czym mamy do czynienia wsz~dzie tam, gdzie sztuka stara si~ 
ocalic to, co Dorosz skazuje na pot~pienie: m~czqcq codziennosc, 
starzejqce si~ i rozpadajqce ciaio, przygodnosc naszego istnienia, 
brzydot~ naszych twarzy, z ktorq musimy sobie jakos radzic, nie
zr~cznosc naszych gestow i podlosc naszych charakterow. Ocale
nie nie oznacza wszakie - wbrew temu, co powiada autor - pelnej 
zgody na ,,furi~ i wrzaski, ktore nic nie znaczq", lecz nadanie sen
su temu, co pozornie wydaje si~ sensu pozbawione. Na tym wla
snie polega nasza - artystow, pisarzy, krytykow, myslicieli, komen
tatorow - rola: na szukaniu sensu w otaczajqcym nas swiecie tub 
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na jego tworzeruu tam, gdzie go nie widac. Wystarczy pami~tac, 
ze dwa wielkie dziela literackie otwierajqce wiek XX: Ulisses i W po
szukiwaniu straconego czasu nie dlatego Sq wielkie, ze starajq si~ 0 na
szej ponurej rzeczywistosci zapomruec, lecz dlatego, ze OWq ulomnq 
rzeczywislosc pozwalajq nam latwiej zniesc i zrozumiec, choc - to 
prawda - zadnego z nich nie da si~ okreslic mianem dziela reali
stycznego, ktore to okreslerue w ustach Dorosza brzmi jak obelga. 
W tomie siodmym Proust odmawia realizmowi estetycznej racji 
bytu i domaga si~ od literatury przebijarua powierzchni pozorow 
i wydobywania esencji zjawisk. Czy oznacza to jednak t~sk.not~ za 
stylem wylqcznie wysokim? Oczywiscie nie: prozno by szukac wy
sokiego stylu na stronach Uwi~zionej, opisujqcych pieklo zazdro
sci, darmo bysmy oczekiwali wzruos1ego j~zyka na salonach Stro
ny Guermantes (znajdziemy tam raczej jego parodi~), milosc Swan
na daleka jest od uczuc podnioslych, nie mowiqc juz 0 "herbatce" 
Charlusa i Jupiena, co w gejowskim j~zyku lat dwudziestych ozna
czalo wyuzdanq orgi~. Proust wiedzia1 bowiem doskonale, ze 
oprocz teleskopu szukajqcego transcendencji c'?y praw ogolnych 
sztuce potrzebny jest takie mikroskop, w ktorym swiat ukazuje 
swe brzydkie, wykoslawione, peine niespelruonych pragnien ob
licze. I nie rna to ruc wspolnego z Blake'iem lub jego nast~pcami, 
ktorzy "rue mogli si~ oprzec wrazeniu, ze tego, co przyrodzone, 
ruepodobna naprawd~ pojqC bez wglqdu w swiat nadprzyrodzo
ny i w sfer~ swi~tosci". Idealna podszewka rzeczy, 0 ktorej pisal 
Proust, nie byla "z tamtego swiata", ze sfery niezmiennych arche
typow, jak Blake'owska wiecznosc dostrzezona w ziarenku pia sku, 
lecz "z tego swiata", zrodzona z chwili ekstazy, powstalej z polq
czerua w jednym wrazeruu nakrochmalonej serwety podanej przez 
lokaja Guermantes6w i rownie sztywno nakrochmalonego r~cz
nika w Hotelu w Balbec. 

Mowiqc krotko (bo wyw6d dlugi nie jest tu wcale potrzebny): 
styl niski rue tylko nie eliminuje mysli wysokiej, ale ruerzadko jest 
jej jedynym schronieruem, zwlaszcza wtedy, gdy monotonia stylu 
wysokiego skutecznie paralizuje jakikolwiek namysl. Innymi slo
wy: mysl wysoka to nie tylko mysl wzruos1a, gorna, ale takie 
popatrzmy w odwrotnym kierunku - gl~boka, drqzqca, podziem
na. Gdyby wyeliminowac scislq zaleznosc mi~dzy stylem niskim 
a wysokq, czyli drqzqCC) myslq, przepadloby to, co w naszej kultu
rze bodaj najcenruejsze, a wi~c powiesciowe dziedzictwo Cervan
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tesa, jak nazwal je Kundera, fundament duchowej swobody (na 
kt6rq, jak m6wi z b6lem Dorosz, "jestesmy tymczasem [podkr. 
moje - M.P. M.l skazani"), ironiczna obrona przed ideologiami, ak
ceptacja naszej niedoskonaloSci. Nie chcialbym zyc w swiecie, 
w kt6rym zabraldoby ironii i poczucia humoru, co nie oznacza, ze 
chcialbym zyc w swiecie, gdzie panowalaby wylqcznie ironia i dow
cip. Podobnie jak nie chcialbym nagle odpruwac si~ od swiata, do 
kt6rego przyszyty mnie zmysty, co nie oznacza, ze tylko w zmy
slach uparruj~ ir6det mozliwego doswiadczenia. Dla Krzysztofa 
Dorosza, jak dla ideolog6w posledniego gatunku, istniejq jednak 
tylko dwa wyjscia: albo przekonanie, ze "poza dreszczem zmyslo
wych doznan zycie ludzkie nie rna ni sensu, ni celu", alba nadzieja 
na zbawienie poprzez spotkanie z rzeczywistosciq ostatecznq. Tego 
typu myslenie - jesli nawet autor powie, ze wyostrzyl t~ opozycj~ 
gwoli dyskusji - nie tylko urracito jakqkolwiek moc stw6rczq, ale 
stalo si~ nieodwolalnie nudne w stylu i zamysle, kt6ry jesli kto chce, 
niech bierze za szlachetnq prostot~. Tym bardziej ze kazdy, w mi
nimalnym nawet stopniu obeznany z historiq literatury, szybko 
spostrzeze, iz esej Dorosza jest prawdziwq skarbnicq klisz "spiry
tualistycznych", pojawiajqcych si~ zawsze wtedy, gdy mowa - przy
najmniej od drugiej polowy wieku XIX - 0 upadku kultury wiel
biqcej zlotego cielca materii. 

I tak dochodz~ do czwartego wariantu relacji mi~dzy myslq 
a stylem. Ujawnia si~ on w takim sposobie myslenia, kt6ry tnie 
nasze doswiadczenie, naSZq kultur~ i naszq wrazliwosc wylqcznie 
na dwie (nier6wne zresztq) cz~sci i upiera si~ przy tym, ze tylko 
jedna z nich kryje w sobie szans~ na zbawienie (nazw~ to ideolo
giq). Ujawnia si~ on w histerycznej retoryce, w kt6rej brak poczu
cia humoru, w stylu zar6wno Rabelais, jak Manna, idzie w parze 
z niech~ciq do myslenia 0 kulturowych konkretach, co powoduje, 
iz na dobrq spraw~ nie wiadomo, co sieje takie spustoszenie w na
szej kulturze: kresk6wki, filozofia postmodernistyczna, poeci slq
scy, Metallica czy Fryderyk Nietzsche (nazw~ to urawnilowkq lub 
glajchszaltowaniem). Ujawnia si~ wreszcie w przypisach, w kt6
rych pojawiajq si~ - moze poza Tillichem - mysliciele raczej dru
giego czy rrzeciego rz~du, choc oczywiscie autor b~dzie urrzymy
wal, ze jest to dow6d na ich niezaleznosc w skorumpowanym swie
cie wsp6lczesnej humanistyki (nazw~ to naiwnosciq). Tak wi~c ide
ologia, urawnilowka i naiwnosc, obecne na kazdej srronie eseju 
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Krzysztofa Dorosza, sprawiajq, ze oto widae jak na dloni czwarty 
wariant decorum, kiedy to styl wysoki maskuje niskq mysl. Dodaj
my jednak, ze "niski" nie oznacza tu wcale "realistyczny". Wn;cz 
przeciwnie. 

MICHAL PAWEL MARKOWSKI, ur. 1962, dr hab., teoretyk Iiteratury, pracuje w Insty
tucie Filologii Polskiej UJ. Wydal Efekl inskrypcji. Jacques Derrida i iileralura (1997) . 

NOWOSC WYDAWNICTWA tAJt.ii' 

Tadeusz Zychiewicz 

STARE PRZYMIERZE 


Trzecie wydanie medytacji biblijnych pisanych niegdys 
dla czytelnikow "Tygodnika Powszechnego". Nie jest to pra
ca naukowa, lecz raczej proba egzystencjalnego rozumienia 
Biblii. 

"Biblijne pisarstwo [Tadeusza Zychiewicza] tym si~ wy
roznia, ze poza tekstami widzi ludzi. Siowo oderwane od tego, 
kto mowi, mowi niewiele. Egzegeza slowa bez rozumienia 
tego, kto si~ wyslawia, jest opukiwaniem skorupy, ktora opa
dla z drzewa. Zychiewicz nie chce bye znawcq skorup. Opi
sujqC swiat biblij nej wiary, czyni nas uczestnikami dramatow 
ludzkich, ktore na pewnym poziomie okazujq si~ takZe na
szymi dramatami" . 

Ks. Jozef Tischner, Polski mlyn 
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W~DR6wKI 

PO OPACTWACH 


" BENEDYKTYNSKICH 

Jadwiga Zylinska 

Opactwa i klasztory Europy, ilustrowany przewodnik po 480 zgro
madzeniach benedyktynow, ktory ukazal si~ nakladem wydawnic
twa "Twoj Styl" (materialy zebra I wloski dziennikarz Cesare Roma
no), rozposciera przede mnq panoram~ rzeczy prawdziwych i wymy
slonych: na jakiejkolwiek stronie go otworzylam, trafia!am na miejsca 
znajome, ktore odwiedza!am osobiscie bqdi z bohaterami moich po
wiesci. 

Za!ozycielem zgromadzenia benedyktynow by! Benedykt z Nur
sji. W roku 529 zbudowa! klasztor na Monte Cassino, gdzie uprzed
nio znajdowata si~ swiqtynia Apollina. Benedykt rozbi! jego pOSqg 
i urzqdzil kaplic~ pod wezwaniem Sw. Jana Chrzciciela. Regula , jakq 
u!ozyl dla braci, zasadzala si~ na lqczeniu modlitwy z pracq, co stalo 
si~ fundamentem zakonu. 

Klasztor na Monte Cassino byl kilkakrotnie burzony i odbudowy
wany. Najpierw zniszczyli go Longobardowie, potem Saraceni, na
st~pnie rewolucjoniki francuscy, na koniec w roku 1944 alianci. Od
budowany, promieniuje dawnym blaskiem i sciqga tysiqce pielgrzy
mow. 

Benedyktyni rozprzestrzenili si~ po calej Europie: od Italii po Wiel
kq Brytani~ i od Hiszpanii po Polsk~. 

Najstarsze opactwo benedyktynow w Polsce - Tyniec - powstalo 
w roku 1070. Z XI wieku pochodzi rowniez Lubin . Byly to zgroma
dzenia m~skie . Fundacji zeft skich powstalo osiem: w Krzeszowie, Dro
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hiczynie, Zarnowcu, tomzy, Wolowie, Staniqtkach, Sierpcu i Przemy
slu. Jezeli do tego dodac dwa k.1asztory kamedulskie - jeden m~ski 
w Krakowie, drugi zenski w Z!oczowie - oraz cztery k.1asztory cyster
skie w Mogile (na obrzezach Nowej Huty), w Szczyrzycu, Wqchocku 
i J~drzejowie, mozna powiedziec, ze od sredniowiecza regula bene
dyktynska zakorzenila si~ w Polsce na dobre, jakkolwiek kr6tszy staz 
cywilizacyjny Polski sprawil, ze zar6wno liczba opactw, jak liczebnosc 
zakonnik6w byly u nas mniejsze niz na Zachodzie. 

Nie wiadomo jednak, dlaczego przewodnik pomija dwie monu
rnentalne fundacje: opactwo na Olbinie we Wrodawiu, zalozone przez 
komesa Piotra Wlostowica z rodu tab~dzi6w w XII wieku i opactwo 
cystersek w Trzebnicy z kaplicq sw. Jadwigi Slqskiej, powstale w wie
ku XIII. 

Pierwszy opat tyniecki Aaron przedtem byl mnichern w Brau
wailer, fundacji Ezona Ehrenfrieda. W kronice zakonu znajduje si~ in
formacja 0 zar~czynach c6rki Ezona i Matyldy (siostry cesarza Ottona 
III) z synem Boleslawa Chrobrego Mieszkiem. 

Pi~c si6str Rychezy, zony naszego Mieszka II, by!o benedyktynka
mi. Nie wiadomo, czy uczynily to z powolania, czy nie stalo dla nich 
kandydat6w odpowiednich im stanem, czy wreszcie nie chcialy pod
legac wladzy m~zczyzny - ojca, m~za lub brata. Klasztor byl jedynyrn 
miejscem zapewniajqcym kobiecie niezaleznosc i r6wny z rn~zczyznq 
status. 

Wysoka pozycja i wladza opatek, wyposazonych w uprawnienia 
biskupie, jest poswiadczona ir6dlami. Taka opatka w Las Huelgas 
w Kastylii od poczqtku, to jest od wieku XII, nie dzielila swojej wla
dzy z biskupem. Sarna nosi!a jak biskup infu!~, pektoral i lask~. Pani 
i wladczyni szescdziesi~ciu czterech wiosek nadawala beneficja, w ra
zie potrzeby ganila kaznodziej6w, karala swieckich, otrzyrnywala ofi
cjalne dokumenty wprost ze Stolicy Apostolskiej; decydowala w kwe
stiach matrymonialnych i cywilnych, zwolywala zgromadzenia, eg
zaminowala kandydat6w do zawodu, zatwierdzala spowiednik6w, 
prezydowa!a - jak sw. Bernard w Citeaux (wczesniej w Clairvaux) 
na synodach. Dopiero w wieku XIX urz~dujqcy w6wczas papiez zni6s1 
wszystkie przywileje opatek. 

Najstarsza z si6str Rychezy, Teophano (imi~ dostala po babce, ksi~z
niczce bizantyjskiej, zonie cesarza Ottona II), byla opatkq w Hildes
heim. W Hildesheim rozegraly si~ najbardziej dramatyczne wypadki 
w zyciu Jadwigi, c6rki palatyna polskiego Stoigniewa, drugiej - obok 
Rychezy - bohaterki mojej powiesci Zlota wl6czn ia. Z k.1asztoru w Hil
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desheim graf Starkhar wykradl Jadwig~, kt6ra od siedmiu lat byla 
mniszkq. Obecnie Hildesheim - pod mianem Marienrode - funkcjo
nuje jako dom cwiczen duchowych dla os6b samotnych . 

Pozostale siostry Rychezy r6wniez byly - jak przystalo na ksi~z
niczki - opatkami: Heylewig w Neuss, opactwie zalozonym w roku 
881 przez hercoga Ludolfa saskiego. Obecnie w opactwie funkcjonu
jqcym ponad tysiqc lat mozna sp~dzic pewien czas razem ze wsp61
notq. Skrupulatny przewodnik podaje numer telefonu celem ustale
nia daty pobytu. 

Wedlug tradycji Rycheza urodzila si~ w Siegburgu. Opactwo be
nedyktynskie w Siegburgu (rok zalozenia 1060) bylo fundacjq arcybi
skupa kolonskiego Annona. Opactwo polozone jest na wzg6rzu Mi
chaelsberg. Jest to budowla monumentalna, przypominajqca twier
dz~. Zbudowana w stylu barokowym, zachowala jednak gotyckq ap
syd~ i krypt~ z XII wieku. Obok wejscia znajduje si~ sklepik, gdzie 
mozna nabyc ksiqzki i przedmioty 0 charakterze religijnym oraz zio
lowy likier wyrabiany przez mnich6w, slynnq "benedyktynk~". 

Kiedy zwiedzalam Michaelsberg, mialam wrazenie, ze jestem tam 
podw6jnie: raz w wieku Xl, z bohaterami mojej powiesci, i wsp6lczes
nie, jako ze w Siegburgu mia!am wieczory autorskie. 

W Kolonii, gdzie opatkq by!a najmtodsza siostra Rychezy Ida, znaj
duje si~ sarkofag Rychezy oraz jej brata Herimana, arcybiskupa i kanc
lerza cesarstwa. Na sarkofagu Rychezy napis: "RICHEZA REGINA" 
i data zgonu. 

Ponizej po polsku: "Tu lezq zwloki Rychezy, kr6lowej Polskiej, Mie
czystawa Drugiego zony, Kazimierza Odnowiciela Pans twa Matki 
t 1057". Po obu stronach sarkofagu kamienne tablice z portretami He
rimana po jednej, Rychezy po drugiej stronie. 

W Kolonii umie§ci!am spotkanie Kazimierza z jego wujem Heri
manem. Mniejsza 0 to, czy rzeczywiscie tam si~ odby!o. W kazdym 
razie po reakcji poganskiej w Polsce Kazimierz szukal pomocy u swej 
matki, kr6lowej Rychezy, przebywajqcej na ziemiach cesarstwa, a ta 
dziala!a najpewniej przez swego brata arcybiskupa i kanclerza. W kaz
dym razie to wuj ofiarowal siostrzencowi hufiec pancernych, kt6ry 
towarzyszyl mu do Polski. 

Skoro juz jestem w kr~gu spraw polskich, chc~ wspomniec 0 jesz
cze jednym miejscu, opactwie Camaldoli w Italii, dokqd Boleslaw 
Chrobry zeslal byl swego pierworodnego Bezpryma. Nie by!am tam 
osobiscie, ale dwukrotnie z bohaterami Zlotej wl6czni. Monumenta Po
loniae podajq, ze Bezprym ofiarowal pewnemu mnichowi swego ko
nia. Okazalo si~, iz mnichem tym by! sam swi~ty Romuald. P6zniej 
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zmienil konia na mula, bo sqdzit, ze nie przystoi mnichowi podr6zo
wac konno jak rycerz. Camaldoli jest jednym z najslynniejszych kJasz
tor6w w Italii. 

Pustelnia znajduje si~ w pewnej odleglosci od kJasztoru. Dzisiaj 
informuje przewodnik - przebywa w niej okolo dziesi~ciu pustelni
k6w, kazdy mieszka w osobnym domku z ogr6dkiem. 0 jednym m6wi 
si~, ze nalezal do sw. Romualda. 

W Niemczech najslynniejszym opactwem jest Maria Laach. Polo
zone na tIe g~stego boru i jeziora, czaruje swojq romanskq architektu
rq (zalozono je w roku 1093) i pi~k.nym krajobrazem. Drog~ do Maria 
Laach odbywalam z KoJonii autostradq biegnqcq wzdluz Renu. Blaej 
ujscia rzeki znajduje si~ skala, skqd Lorelei wabila zeglarzy i gdzie 
wedlug legendy zostal zatopiony skarb Nibelung6w. Do Maria Laach 
jechalam, aby odwiedzic ojca Cyryla Krasinskiego (umarl przed kil
koma iaty), znawc~ Tybetu i ziololecznictwa tybetanskiego. Zawiozla 
mnie tam Anneliese Spranger, tlumaczka mojej Gospody samob6jc6w. 
Rozmowa, jakq odbylam z ojcem Cyrylem, obejmowala swoim zasi~
giem sprawy od neolitu po Hitlera. Ojciec Cyryl przyszedl na spotka
nie sp6zniony, bo musial zamiatac i sprzqtac pokoje i schody. Przy
szedl obladowany ksiqzkami: Mellartem 0 Chatal Huyuk (od kt6rego 
zaczynam moje Kaplanki, amazonki i czarownice), dzielami 0 odkryciach 
archeologicznych na Balkanach i Krecie, albumami i fotografiami . 

W roku 1938 Hitler wyslal byl esesmana Schaffere do dalajlamy 
z prosbq 0 posluchanie. Dalajlama odm6wil posluchania, gdyz byl 
pogrqzony w medytacji. Swastyka tybetanska byla przeiamana na 
prawo, hitlerowska w lewD jak przedbuddyjska w religii bon, wyzna
wanej w Mongolii. Dalajlama byl z wizytq w Maria Laach; na wsp61
nej fotografii jego postac jest zamazana na skutek promieniowania, 
jakie z siebie wydzielal. 

Obecnie benedyktyni w Maria Laach prowadzq warsztaty, gdzie 
ksztalcq przyszlych rzemieslnik6w. Jak zwykle, gdy do dziela biorq 
si~ mnisi, jest ono prowadzone perfekcyjnie. Szkola rzemiosla w Ma
ria Laach cieszy si~ znakomitq reputacjq, ksztalcq si~ w niej zar6wno 
katolicy, jak luteranie. 

Niestety, nie bylam w Bingen, opactwie zalozonym w Xl wieku 
przez sw. Hildegard~. Byla to jedna z najbardziej fascynujqcych po
staci kobiecych w historii chrzescijanstwa w Niemczech. Mistyczka, 
podejrzewana 0 herezj~, glosila, ze czlowiek stanowi jednosc psycho
fizycznq i jest odbiciem kosmosu. Wszechstronnie utalentowana, kom
ponowala utwory muzyczne. W dzieJe Causae et curae podawala wi a
sciwosci zi6l i sposoby leczenia r6znych chor6b. Torowala drog~ po
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wszechnie dzis uznawanemu ziololecznictwu. Jest tez autorkq trakta
tu dogmatycznego Scivias, z ktorego Dante zaczerpnql swojq wizj~ 
Trojcy Swi~tej. 

Obecnie wspolnot~ tworzy 70 siostr. W tym - jak podaje przewod
nik - wiele bardzo mlodych, najwidoczniej zafascynowanych posta
ciq zalozycielki. Natomiast tury§ci smakujq doskonale biale wino, fa
brykowane przez mniszki. 

Najwi~cej opactw benedyktynskich znajduje si~ we Francji. Prze
wodnik wymienia sto dwa. Stare opactwa, klasztory przenika duch 
historii. Ale w zadnym z opactw nie rozegralo si~ tyle dramatycznych 
i sensacyjnych zdarzen co w St Croix zalozonym w roku 552 przez sw. 
Radegond~. Przewodnik informuje lakonicznie: "Wsp6lnota jest spad
kobierczyniq jednej z najstarszych i najznakomitszych fundacji zen
skich we Francji. Klasztor Saint-Croix, zalozony w VI wieku przez sw. 
Radegond~, zon~ Chlotara II, byl jednq z glownych siedzib klasztor
nych calego sredniowiecza przede wszystkim dzi~ki relikwii Vera Cro
ce, podarowanej kr610wej Radegondzie przez cesarza Justyna II w 569 
roku. Po jedenastu wiekach nieprzerwanej obecnosci zakonnic rewo
lucja francuska zmusila je do opuszczenia klasztoru. W 1965 roku za
konnice powrocily do obecnej siedziby, wybudowanej w lesie Cosso
niere". Ta krotka relacja nie daje wyobrazenia 0 dramacie, jaki roze
gral si~, zanim doszlo do zalozenia opactwa. 

Radegonda urodzila si~ jako ksi~zniczka Turyngii - krainy, kt6rq 
najechali Chlotar i Teodoryk, synowie krola Ch lodwiga. Przelano tyle 
krwi, ze, jak mowiq kroniki, rzeka Unstrut byla czerwona. Kr6la i kr6
lowq zamordowano. Stawiajqcych opor wieszano za uda na d rzewach. 
Turyngia zostala wcielona do panstwa Merowingow. Wsrod lupow 
wojennych znalazla si~ corka krolewskiej pary Radegonda, 0 ktorq 
bracia zaraz si~ poklocili. Ostatecznie Radegonda i jej brat dostali si~ 
Chlotarowi. Osmioletnia dziewczynka tak oczarowala Chlotara, iz po
stanowil si~ z niq, gdy dorosnie, ozenic, mimo ze mial juz zon~ i licz
ne konkubiny. Tymczasem umyslil dac Radegondzie wyksztalcenie ta
kie, jakie mialy damy galo-italskie. Umiescil jq w jednej ze swoich po
siadlosci w poblizu St Quentin, gdzie uczen i zakonnicy przekazywali 
jej wiedz~ i przysposabiali na oblubienic~ Chrystusa . Radegonda miala 
lat czternascie i zblizal si~ termin jej zaslubin z krolem Frankow. Prze
razona, uciekla w m~skim p rzebraniu, gdyz chciala jak sw. Teodora 
wstqpic do m~skiego klasztoru, azeby przyszly malzonek jej nie roz
pozna!. Chlotar nie slyszal 0 Sw. Teodorze, ale nie po to kazal Rade
gond~ cwiczyc w sztuce pisania i czytania zywotow swi~tych, azeby 
z nich nauczyla si~, jak go zwodzic. Radegonda zostala pocl"\wycona 
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i w roku 538 doprowadzona do oltarza. Podobno wymykala si~ z sy
pialni i zmarzni~ta wracala do loznicy. 

A Chlotar nie wyobrazal sobie zycia bez niej. Byla jego lupem, jego 
talizmanem, wymarzonq oblubienicq, r~kojmiq powodzenia. Musial 
jq miec, azeby wierzyc w swojq szcz~sliwq gwiazd~. Przy Radegon
dzie stal wiernie, niczym aniol str6z, jej mlodszy brat. To on buntuje 
jq przeciw mnie - mniemal Chlotar. W roku 555, w siedemnascie lat 
po zaslubieniu Radegondy, wlasnor~cznie zamordowal jej brata. Ra
degonda nie rozpaczala. Oswiadczyla tylko, ze chce udac si~ w piel
grzymk~ do Noyon w intencji zbawienia jego duszy. Chlotar udzielil 
jej pozwolenia i dal zbrojnq eskort~ na drog~. 

Cdy weszli do kosciola, Radegonda przypadla do oltarza, przy 
kt6rym biskup Medard odprawial nabozenstwo, i oswiadczyla, iz prag
nie wstqpic do klasztoru. Poslyszawszy to, wojownicy frankonscy za
cz~li wymachiwac toporkami i wykrzykiwac, zeby biskup nie wazyl 
si~ wyswi~cac kr6lowej Frank6w na mniszk~. 

W calym tym zamieszaniu Radegonda schronita si~ do kruchty. 
Biskup, stojqC na stopniach oltarza, zagradzal wojakom drog~ do kr6
lowej. Wtem ukazala si~ Radegonda: bosa, w zgrzebnej koszuli prze
pasanej sznurem, z rozpuszczonymi wlosami, zlozyla na oltarzu dia
dem kr6lewski i klejnoty i przem6wila w te slowa: "Slubowalam, ze 
zostan~ mniszkq". Biskup polozyl r~ce na jej glowie i przyjql jej slu
bowanie. Spadlo to na Chlotara jak grom z jasnego nieba. Pognal do 
Paryza, wywl6kl biskupa Germana z palacu i zazqdat, azeby uniewaz
nil sluby zakonne kr6lowej. Tymczasem Radegonda schronila si~ w Po
itiers, w willi, jakq Chlotar podarowal jej po nocy poslubnej. List Ra
degondy i wstawiennictwo biskupa Cermana sldonily Chlotara do 
zaniechania przemocy. Poszedl do kosciola, legl krzyzem i przysiqgt, 
ze uszanuje wol~ Radegondy. Szlochal przy tym tak, jakby zegnal 
umariq. Wyplakawszy si~, obiecal wyposazyc klasztor Radegondy po 
kr6lewsku. Obietnicy dotrzymal. 

Klasztor Radegondy ufundowany w Poitiers byl pot~zny jak za
mek obronny, z basztami i blankami, wyposazony w lainie i otoczo
ny ogrodami. Byla to siedziba dajqca poczucie bezpieczenstwa i zara
zem basniowa. Radegonda zaprowadzila regul~ benedyktynskq. 
Mniszki pracowaly w ogrodzie, szyly, haftowaly, przepisywaly ksi~
gi, piel~gnowaly chorych w hospicjum. Modlily si~. Radegonda prze
zyla w klasztorze lat trzydziesci pi~c. Kroniki milczq, czy Chlotar kie
dykolwiek odwiedzil Radegond~, czy jq ujrzal. Umarl w roku 56l. 

W kilka lat p6Zniej do klasztoru Radegondy zawital Wenancjusz For
tunatus. Przyw~drowal z !taw rzekomo do grobu sw. Marcina w Tours. 
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Po drodze nawiedzil klasztor Radegondy i pozostat w nim do smierci . 
Radegonda nie przyj~ta godnosci opatki. Zostata niq m!odsza od 

niej Agnieszka. Fortunata Iqczyta z obiema amitie amoureuse. Nakto
niony przez Radegond~, przyjqt swi~cenia kaptanskie i pod koniec VI 
wieku zostat biskupem Poitiers. Tymczasem administrow al klaszto
rem i pisa! wiersze. By! bowiem poetq. Nie stron i! od uroczystosci 
dworskich -lubowat si~ w jadle i trunkach i pisa! wiersze okoliczno
sciowe na wesela Merowing6w. 

Ale ja chcialabym przytoczyc jego wiersz wielbiqcy pi~kno natury 
budzqcej si~ na swi~to Wielkanocy. 

Mirt, klon, leszczyna, iwy, wiqzy, buki i wierzby 
tqCZq siE: w upojny ch6r, szmerem zadowolonym, drzy lise. 
Pszczola, by plastry budowae, ul opuScila sw6j ciemny 
Z kwiatu leci na kwiat, brzE:czqc w kielichu ssie mi6d. 
Spiewae zaczE:ly ptaki, co n ieme byly p rzez zirn~, 
Kiedy biedactwom zly mr6z w piersiach zagluszyl pieSfJ.. 
Slowik w zaroslach wdziE:cznym zanucil sobie glosikiem. 
Slodszy siE: staje nad mi6d wietrzyk, co niesie ten spiew. 
~asa przyrody odradza siE: w calej ozdobie, 
Swiadczqc, ze z Panem swym wraz wr6ci tez swiatu wdZi~k. 

(tlum. z laciny Alfred Kowalkowski) 

Fortunatus ulozyt tez hymn na przyj~cie relikwii sw. Krzyza, da
rowanej Radegondzie i jej klasztorowi p rzez cesarza wschodniego 
imperium. 

Hierarchia koscielna czuta si~ urazona, iZ Radegonda bez jej po
srednictwa pertraktowata ze Stolicq Apostolskq i bez jej wiedzy, jako
by za jej p lecami, otrzymata Drzazg~ sw. Krzyza. Doszlo do tego, ze 
zaden z hierarch6w francuskich nie p rzybyl na celebracj~ zwiqzanq 
z zainstalowaniem relikwii. 

Radegonda zmada 13 sierpnia 587 roku. Miala la t szescdziesiqt 
szesc. Swi~ty Grzegorz p isat 0 jej nadzwyczajnej pi~knosci, kt6rq za
chowata az do smierci. Pi~knosci, co tak urzekta Chlotara . 

Jak wszystkie wybitne indywidualnosci kobiece, wzbudzata za
strzezenia ze strony Kosciola. To pewne, ze nie byla potulna. Zostata 
jednak uznana za swi~tq. 

Najstarsze opactwo benedyktynskie w Anglii, Romsey, zostato 
zatozone w roku 907. W przewodniku nie rna jednak 0 nim wzmian
ki . Byla to wsp61nota zenska. Zatozyt jq syn kr61a Alfreda Wielkiego
Edward . Pierwsz'! opatk,! byta najstarsza c6rka kr61a, Ethelfleda . 
Wsp61nota sktadala si~ z dwunastu mniszek. Kr61 Edgar umiescil pod 
opiekq mniszek swoj'! wychowank~. O dt,!d Romsey stalo si~ miej
scem edukacji dla ksi~zniczek i c6rek rod6w arystokratycznych. 
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W roku 1066 francuscy Normanowie zdobyli Angli~ i na tronie 
angielskim zasiadla nowa dynastia Pla ntagenet6w. Oawne instytucje 
z czas6w saksonskich zostaly zachowane. 

W 1099 roku Wilhelm II Rufus, syn Wilhelma Zdobywcy, z!ozyl 
wizyt~ w Romsey, azeby odwiedzie ksi~zniczk~ Matyld~ . Opatka Kry
styna, ciotka Matyldy, nieufna wobec zamiar6w Rufusa, ukryla jq, prze
brawszy w str6j zakonny. Rufus, jak gdyby nigdy nic, spacerowa! po 
ogrodzie klasztornym, wqchajqc r6ze. 

Jego brat i nast~pca, kr61 Henryk I, poslubil Matyld~ i w ten spo
s6b polqczy! dynasti~ saksonskq i normanskq. Ow6r m6wi! j~zykiem 
fra ncuskim. 

Obecne opactwo zosta!o wybudowane z inicjatywy kr6lowej Ma
tyldy w roku 1120. Jego pi~kno polega na harmonijnym po!qczeniu 
stylu romanskiego z wczesnym gotykiem. 

W wieku XVI kr61 Henryk VIII skasowa! klasztory w Anglii . Ko
sci61 opacki w Romsey sprzeda! miastu za sum~ stu funt6w. 

W ten spos6b opactwo slynqce z poboznosci i uczonosci mniszek, 
centrum edukacji c6rek kr6lewskich, skonczylo swojq egzystencj~ 
w poniZeniu i zapomnieniu. Klasztor jest dzis kosciolem parafialnym. 

Stare opactwa Sq miejscami szczeg6lnymi. 
Ozieje ich pobudzajq wyobraini~, wiodq w r6znych kierunkach 

i pozwalajq snue rozmaite wqtki. Te wqtki Sq p rawdziwe lub niepraw
dziwe; budowane na podstawie wydarzen, kt6re p rzez wieki rozgry
waly si~ wok61 klasztor6w. 

Umberto Eco swojq p owiese lmif r6zy umiescil na poczqtku XIV 
wieku w opactw ie benedyktynskim. Narratorem jest Adson, opat 
klasztoru w Melk, opisujqcy wydarzenia ze swojej mlodosci . W do
datku do Imienia rozy Eco wyznaje, ze pierwotny tytul m ia! brzmiee 
Zbrodnia W opactwie. Miala to wi~c w zamysle bye powiese kryminal
na . Powiese istotnie zaczyna si~ od odkrycia trupa jed nego z mni
ch6w, co wyglqdaloby na morderstwo. Ze takie rzeczy si~ zdarzajq, 
wiemy z terainiejszosci. Przed kilkunastu laty g!osny byl wypadek 
zamordowania jednego z misjonarzy, brata Zbigniewa (Polaka) przy
bylego z Seulu w Korei na zjazd misji w Rzymie. Zostal strqcony z bal
konu klasztoru i zw!oki jego znaleziono pod murem. Sprawcy nie 
wykryto. 

Wiek XIV byl czasem wielkich ruch6w religij nych, dqz<)cych do 
reformy Kosciola i g!oszqcych przywr6cenie zasad ewangelicznych, 
od kt6rych Kosci61 jakoby odszedl. Jedne prqdy miescily si~ w ramach 
ortodoksji, inne zos taly uznane za here tyckie i prowadzily na stos. 
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Zacz~lo si~ ad Joachima di Fiore, mnicha benedyktynskiego, opa
ta w jednym z klasztor6w w Kalabrii . W niedlugi czas po obj~ciu funk
cji Joachim poprosil a zwolnienie ze stanowiska opata. Zamieszkal 
w domu cysters6w, p6zniej w pustelni, gdzie zabral si~ do redakcji 
swoich dziel. Joachim di Fiore glosil nadejscie nowej ery Ducha Swi~
tego, kt6ra da ludziom wolnosc: "Spiritus Sa netus exhibit libertatem quia 
amor est. Ubi enim timor, ibi servitus, et ubi magisterium, ibi diseiplina et 
ubi amor, ibi libertas". 

Dziela Joachima di Fiore rozprzestrzenialy si~ poza Kalabri~ i Sycyli~ 
i si~gn~ly za AIpy. Szczeg6lnie rozczytywali si~ w nich franciszkanie. Za
kon ten przezywal kryzys w zwiqzku z rozlamem rni~dzy zwolennika
mi reguly wedlug sw. Franciszka a zwolenikarni jej rozluinienia. 

W siedem lat po smierci Joachima, w roku 1247, Jan z Parmy zo
stal generalem franciszkan6w. Zgodnie z zasadami sw. Franciszka 
w~drowal pieszo i wizytujqC klasztory franciszkanskie, nie ujawnial 
swojej funkcji, celem lepszego poznania reguly tam stosowanej. 

W 1254 roku ukazalo si~ dzielo Ewangelia wieezysta przypisywane 
Janowi z Parmy. Trzech kardynal6w i doktor6w uniwersytetu pary
skiego uznalo je za heretyckie i zakazalo jego rozpowszechniania pod 
groibq ekskomuniki. Jan z Parmy zostal zamkni~ty w klasztorze. Ge
neralem franciszkan6w mianowano sw. Bonawentur~ . 

Dzielo Jana z Parmy kontynuowal Jan z Olivii. Glosil koniecznosc 
utrzymania reguly sw. Franciszka celem przywr6cenia Kosciolowi czy
stosci z czas6w apostolskich. Sciqgn~lo to na jego wyznawc6w prze
sladowania i posqdzenie a herezj~ . Lecz zwolennik6w wciqz przyby
walo, szczeg6lnie wsr6d ludu. Wylonila si~ z nich grupa braci apo
s tolskich, tzw. fratrieelli. 

Jan z Olivii uchodzil za jednego z pierwszych przyw6dc6w. 1n
nym obroncq fratrieellieh byl Ubertin de Casale, mistyk. 

Bogactwo hierarchii koscielnej draznilo ludnosc wiejskq, i.yjqCq 
w ub6stwie, niekiedy w n~dzy. Fratrieelli byli nie tylko stowarzyszeniem 
religijnym, lecz i ruchem spolecznyrn. Uznawali jedynie nauk~ Chry
stusa przekazanq w Ewangeliach, odrzucajqc autorytet Kosciola. Kosci61 
pot~pilfratrieellieh, a ich przyw6dca Segarelli z Parmy zostal spalony na 
stosie. Poza nim spalono jeszcze innych braci apostolskich. 

Nowym przyw6dcq fratrieellieh zostal Fra Dolcino. Glosil on, i.e 
w Kosciele nastqpi poprawa, gdy zostanie wygubione cale duchowien
stwo. Zwolennicy Dolcina j~li grabic koscioly i napadac na miasta. 
Papiez Klemens V oglosil przeciw nim krucjat~. Dolcino ze swoirni 
zwolennikami okopal si~ na g6rze w okolicy Vercelli. Bracia apostol 
scy bronili si~ przez wiele miesi~cy. Nadeszla zima. Zmorzeni glodem 
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i zimnem, poddali si~ wojskom biskupim. W 1307 roku ostatni obron
cy zostali wyci~ci. Nieliczni zdolali ujsc i ukryc si~. 

Dolcino i jego towarzyszka, pi~kna Margarita, zostali poddani tor
turom i spaleni na stosie: "Praedictae autem poena il/atae fuerunt praedic
to Dolcino... in civitate Verceliarum ipsum ducendo cum cruciatibus et tor
mentis supra scriptis..." 

Zwolennicy dobrowolnego ub6stwa istnieli nie tylko w zakonach, 
lecz takZe w stowarzyszeniach swieckich wyst~puj'lcych pod mianem 
beginek i begard6w. W roku 1322 inkwizytor Bernard Cui (Bernardo 
Cuidonis) napisal traktat 0 ideologii beginek i begard6w, uznaj'lc ich 
za heretyk6w. 

Przesladowanie i tropienie wyznawc6w ub6stwa wedlug reguly sw. 
Franciszka nasililo si~ za pontyfikatu Jana XXli. Przy okazji w Marsylii 
zostalo spalonych czterech franciszkan6w. W obronie przesladowanych 
wyst'lpil Ubertin de Casale i Michal z Ceseny, general. Kwestia ewan
gelicznego ub6stwa doprowadzila do zerwania Michala z Ceseny (kt6
rego wspieral sw. Bonawentura) z papiezem. Zagrozony karcerem, 
Michal z Ceseny zbiegl na dw6r Ludwika Bawarskiego, gdzie umarl. 

Sam Jan XXII, nieprzejednany wobec franciszkan6w glosz'lcych 
ub6stwo, mial napchanq kabz~: umierajqc, zostawil 25 milion6w zlo
tych floren6w. 

Punktem centralnym powiesci Imif r6zy jest spotkanie inkwizyto
ra Bernarda Cui, reprezentujqcego papieza (kt6rego wspieral zbroj
nie kr6l Francji) z delegacjq cesarstwa w osobie specjalnego wystan
nika Williama z Baskerville, franciszkanina. Z wyroku inkwizytora 
dwaj fratriceiii ukrywajqcy si~ w opactwie zostali skazani na stos. Na 
spalenie zostala r6wniez skazana biedna wiejska dziewczyna . Postac 
powiesciowej czarownicy zainspirowana jest osobq rzeczywistej Mar
garity, torturowanej i spalonej wraz z Fra Dolcino. 

Eco przedstawia niejednoznacznosc wyrok6w inkwizycji: dwaj 
mnisi skazani przez Bernarda Cui nalezeli ponad wszelkq wqtpliwosc 
do fratriceilich. Dziewczyna byta ofiarq. Mali, prosci ludzie zwykle pla
cq pierwsi. 

Ale czy palenie na stosie winnych lub nie - w og61e miesci si~ w na
uce Ewangelii? Eco nie napisal - jak twierdzi - swojej powiesci w celu 
pouczenia, lecz z czystej potrzeby pisania, jako ze czlowiek jest z na
tury animal fabulator. 

Przed dziesi~ciu laty odbyla si~ w redakcji "Wi~zi" dyskusja na te
mat powiesci Imif r6iy. Ojciec Sczaniecki z Tynca postawit zarzut, ze 
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autor nie znal zycia duchowego zakonu, tylko je sobie wyobrazal, tak 
jak Mniszkowna nie znala zycia arystokracji, tylko je sobie wyobraza
la. Na sali podniosly si~ glosy, ze ksiqzka w ogole jest gorszqca, oszczer
cza i nie powinna byla ukazac si~ w druku. A skora ukazala si~, nie 
powinna byla zostac przetlumaczona na polski. Gakgdyby nikt w Pol
sce rue znal obcych j~zykow. Ja sama mam egzemplarz niemiecki, z cza
sow kiedy nie bylo jeszcze polski ego przekladu). W dyskusji brali 
udzial zwolennicy i przeciwnicy ksiqzki, lecz przeciwnicy (glownie 
przeciwniczki) byli glosniejsi. 

W ciqgu dziesi~ciu lat duzo si~ w Kosciele zmienilo. Papiez zakwe
stionowal wiele wyrokow inkwizycji - spalenie Husa, pot~pienie Ga
lileusza, anatem~ rzuconq na Lutra. Niemniej fundamentalisci doma
gajq si~, azeby spraw raz oSqdzonych nie podnosic, azeby rzeczy ciem
ne na zawsze zostaly zakryte. 

Lecz Papiez - podobnie jak ongi Joachim di Fiore - mniema, ze 
prawda nas wyzwoli. 

Na zakOJ1czenie sesji zostal wyswietlony film obrazujqcy architek
tur~ starych opactw i pokrywajqce ich mury plaskorzeiby: monstra, 
chimery, potwory, bestie 0 ksztaltach pol ludzkich, pol zwierz~cych, 
co tak mierzily sw. Bernarda z Clairvaux. . 

Plaskorzeiby opisane w lmieniu r6iy nie istniej'! w zadnym kon
kretnym opactwie: stanowiq syntez~ wielu wyobrazeit, ilustrujqcych 
rzeczy ostateczne. 

Katedr~ Notre-Dame w Paryzu obsiadly chimery, na sciany wy
pelzly figury, niepokojqce wyznawcow wiedzy hermetycznej. 

1m starsze opactwo, im starsza instytucja, tym wi~cej wzbudza 
skojarzeit, tym gl~biej prowadzi w przeszlosc i pociqga do kontem
placji. Nie wiadomo, na czym skupi si~ nasza uwaga, jaki moment 
usidli naSZq wyobraini~. Na tym polega tajemnica tworczosci fabula
tora. 

Trwa niezmienne pi~kno architektury starych opactw, aura minio
nego czasu zakl~ta w kamieit, spiew gregoriaitski i - przeslanie sw. 
Benedykta, patrona Europy. 

JADWIGA ZYLINSKA, pisarka, aulorka m.in. po"viesci 210/a wl6cznia (I. 1-2, 1961), Gwiazda 
spadajqca (1980) oraz szkic6w hislorycznych Pias/own!! i ion!! Pias/ow (1967) i Kaplanki, 
amazonki i czarownice (1972). 
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.

Anna Swiderk6wna 

Wielki Post kieruje nasze mysli ku Krzyzowi Chrystusa. Najcz~sciej 
trudno jest nam zrozumiee zwiqzek, jaki moze zachodzic mi~dzy okrut
nq smierciq Tego Niewinnego a naszym zbawieniem. Przywyklismy bo
wiem juz od wiekow patrzee na naszq relacj~ z Bogiem w sposob jury
dyczny. Francuski teolog S. Lyonnet przypomina nam wprawdzie, ze 
sprawiedliwosc Boga to przede wszystkim Jego wiemosc w dotrzymy
waniu obie tnic, jakie calkowicie dobrowolnie dal swemu ludowi. Dla 
nas tymczasem ta sprawiedliwose stala si~ glownie wymaganiem wy
rownania popelnionych nieprawosci i wynagrodzenia za n ie. 

Dlatego tak wlasnie sw. Anzelm z Canterbury (zm. 1109), a po nim 
takZe sw. Tomasz z Akwinu (zm. 1274) rozbudowali specyficznq nauk~ 
o istocic zbawienia, ktorq, calkowicie wypaczonq, do niedawna znajdo
walismy w naszych szkolnych katechizmach. Nie rna jui po niej na szcz~
scie anisladu w wielkim nowym Katechizmie Kosciola Katolickiego (gdzie 
na szczegolnq uwag~ zaslugujq dotyczqce tego paragrafy 606 i 616). A prze
ciez i mnie jeszcze uczono, ze Syn Bozy musial stac si~ prawdziwym 
czlowiekiem, aby poniese za nas kar~, na jakq zasluiylismy naszymi grze
chami. Musial bye rowniez p rawdziwym Bogiem, gdyz obraza mierzy 
si~ wielkoSciq obraionego, a skora obraion y zostal Bog, jed ynie Bog moze 
t~ obraz~ wynagrodzic. 

Stqd zapewne wywodzi si~ ton wi~kszosci naszych paraliturgicz
nych nabozenstw wielkopostnych. Na pierwszy plan wysuwa si~ w nich 
ubolewanie i lament nad cielpieniem, zwlaszcza cierpieniem fizyczn ym 
Jezusa. I oto rzecz znamienna: wsrod stacji Drogi Krzy:zowej, jedna, VIII, 
nazywana jest najcz~sciej: Jezus p ociesza placzqce niewiasty" . Jezeli 
jednak zajrzymy do Ewangelii sw. tukasza, skqd si~ ta stacja wywodzi 
(wiele innych na rodzilo si~ po prostu z tradycji), przekonamy si~, ze 
Jezus tam kobiet bynajmniej nie pociesza, lecz raczej ostrzega przed tym, 
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co je same moze czekac: "Szlo za Nim mn6stwo ludu, takZe kobiet, kt6re 
zawodzily i plakaly nad Nim. Lecz Jezus zwr6cil si~ do nich i rzek.! »C6rki 
jerozolimskie, n i e p I a c z c i c n ad e M n 'I, placzcie raczej nad sobC) 
i nad waszymi dziecmi. ( ... ) Bo jesli z zielonym drzewem to czyniC), c6z 
si~ stanie z uschlym7</ ' (tk 23.27-28,31) . 

PrawdC) jest, ze Jezus umarl na Krzyzu dla naszego zbawienia, na to 
jednak, by zrozumiec w spos6b bardziej wlasciwy sens Jego smierci, 
musimy najpierw zrozumiec lepiej, co znaczy zbawienie. Tutaj wiele 
mogC) nam pom6c starozytni pisarze chrzescijanscy, wielcy Ojcowie 
Kosciola. Ot6z dla nich najwazniejsze jest nie to, ze Jezus cierpi, lecz to, 
ze przez Niego B6g czyni nas swoimi dziecmi, ze za prasza nas do udzia
lu w swoim wlasnym zyciu, ze chodzi tu 0 prawdziwe "przeb6stwie
nie" czlowieka. Kim zatem jest Jezus, by nas mogl w ten sposob zbawiC? 

Pr6bujqc zrozumiec cos z tej tajemnicy, myslimy najcz~sciej po ludz
ku. Po ludzku placzemy nad Ukrzyzowanym, po ludzku wyobrazamy 
sobie sprawiedliwosc Boga. Podobny blqd popelniaJi r6wn iez pierwsi 
uczniowie Jezusa. W~drujC)c sciezkami Palestyny za swoim Mistrzem, 
utwierdzali si~ w przekonaniu, ze On wlasnie jest tym wyczekiwanym 
Mesjaszem. Kiedy zapowiadal im swojq m~k~ i smierc, nic z tego nie 
pojmowali. Piotr, kt6ry wyznal publicznie swojq wiar~ w Jego godnosc 
mesjanskq (a wyznanie to zostalo w pelni zaa kceptowane przez Jezusa), 
pozwala sobie nawet na pr6b~ rozp~dzenia tego, co uwaza najwyrazniej 
za jakies "czame mysli" . Slyszy wtedy straszne slowa: "Zejdz mi z oczu, 
szatanie!" (dla Jezusa byla to bowiem pokusa szatanska, majqca Go po
wstrzymac na drodze naszego zbawienia), ,Jestes mi zawadq, bo nie 
myslisz po Bozemu, lecz po ludzku!" (Mt 16,23). Wlasnie przez to "my
slenie po ludzku" Piotr zalamal si~ po uwi~zieniu Jezusa. Nie k.!amal, 
gdy Go wczesniej zapewnial, ze pr~dzej umrze, niz si~ Go zaprze (Mt 26, 
35). Byl got6w na smierc, ale z mieczem w r~ku. Tymczasem Jezus kazal 
mu ten miecz wlozyc do pochwy. I sam tez nie pr6bowal si~ bronic. 
Judasz rozumowal, jak si~ zdaje, podobnie. "Trzydziesci srebrnik6w" to 
nie byla zbyt duza zaplata. A przede wszystkim tak zadziwiajqco szybko 
zmienil zdanie: Jeszcze Pilat nie wydal wyroku, a on juz si~ wiesza, 
porzuciwszy srebrniki w SWiqtyni. Gdyby mial zamiar istotnie dopro
wadzic do smierci Jezusa, m6glby kiedys w przyszlosci ugiC)c si~ pod 
ci~zarem wyrzut6w sumienia . Ale owemu "zdrajcy" wystarczylo, ze Je
zus nie pr6bowal w og61e oporu. Byl najwyrazniej pewny, ze kiedy 
pojawi si~ straz swiqtynna, jego Mistrz okaie SWq moc, objawi si~ naresz
cie jako oczekiwany Mesjasz. Rozgromi wszystkich i zdob~dzie caly swiat 
dla narodu wybranego. Zdrad~ swojq pomyslal zapewne jako prowoka
cj~, majqcq zmusicJezusa do wystqpienia . 

102 



TAJEMNICA KRZYZA 

Na to, by poj,!e choe w cz~sci sens Krzyza po Bozemu, a nie tylko po 
ludzku, trzeba pr6bowae zrozumiee lepiej Jewsa i Jego nauk~. Ta zas 
nauka to nie tylko slowa, lecz r6wniez kaidy Jego krok, kaidy gest, wszyst
ko, co czyni, co cierpi i co przyjmuje, a takZe ito, jak czyni, jak cierpi 
i jak przyjmuje. 

Pod tym wzgl~dem wiele moze nam powiedziee wielki hymn, kt6ry 
sw. Pawel przytacza w 2 rozdziale swego Listu do Filipian. Czytamy tam, 
ze Jews "ogolocil samego siebie, przyj,!wszy postae slugi", ze "unizyl 
samegosiebie,staj,!csi~poslusznym az do s mierci,i to smierci 
krzyzowej" . Zadziwia nas to posluszenstwo u Tego, kt6ry przeciez po
wiedzialo sobie: "Ja i Ojciec jedno jestesmy" (J 10, 30). 

Sprzecznose jest wszakZe tylko pozorna. Jesli nazbyt cz~sto wi
dzimy w posluszenstwie przeciwienstwo wolnosci, dzieje si~ tak prze
waznie dlatego, ze nie rozumiemy znaczenia dw6ch sl6w: wolnose 
i milose. Wolnose nie polega bynajmniej na robieniu tego, na co mam 
ochot~ ("co mi si~ chce"), lecz tego, czego chc~ naprawd~. A kazda 
godna tego miana milose d,!zy w spos6b naturalny do zjednoczenia, 
do kt6rego prowadzi przede wszystkim zjednoczenie woh. Milose 
zatem pragnie chciee tego, czego chce ten , kogo kocha . W ludzkiej 
milosci bywa to nieraz niebezpieczne. Z Bogiem takiego problemu 
nie ma, tak ze owo bezgraniczne posluszenstwo Syna jest po prostu 
doskonalym wyrazem Jego milosci, jak r6wniez Jego pelnej jednosci 
z Ojcem. 

W Ewangelii sw. Jana Jezus cz~sto powtarza: "Ja w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie" (por. J 10, 38; 14, 8-11, 20; 17,21,23), ale nam trudno poj,!e, co chce 
przez to powiedziee. Moze pomog'! tu nieco Jego slowa z Modlitwy Ar
cykaplanskiej, kiedy to na progu swego odejscia do OjcaJezus wola do 
Niego: "Wszystko, co moje, Twoje jest, a co Twoje, moje" (J 17, 10). 
A "wszystko, co moje" znaczy tu nie tylko "wszystko, co mam", lecz r6w
niez "wszystko, czym jestem". Ta ka wsp61nota zycia i milosci nazywa si~ 
po grecku kojnonia, po lacinie communio, a po polsku nie ma innego 
slowa niZ komunia. Dla nas komunia to przede wszystkim nasz udzial 
w Eucharystii, ale jest to wlasnie niejako zadatek naszego udzialu w od
wiecznej Komunii Tr6jjedynego. 

B6gjest Milosci,!, jak m6wi sw. Jan (1 J 4,16). I dlatego tezJews, b~d,!c 
objawieniem milosci Ojca w zyciu czlowieka, m6g1 nadae swemu ludz
kiemu zyciu jedn,! tylko form~ - form~ zycia oddanego bez reszty milo
sci innych, milosci id'!cej az do konca (B. Rey, por. J 13, 1). W wielkiej 
mowie 0 Chlebie Zycia zwraca si~ Jezus do zgromadzonych tlum6w: 
"Jako mnie poslal zyj,!cy Ojciec, a Ja zyj~ przez Ojca i dla Ojca, tak i ten, 
kto Mnie pozywa, zye b~dzie przeze Mnie i dla Mnie" (J 6. 57). Nasze 
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przeklady piszq zazwyczaj tylko "przez Ojca" i "przeze Mnie", lecz uzy
te tu male greckie slowko dia znaczy zarowno "przez", jak i "dla". 

Dla Jezusa wola Ojca jest "pokannem" 04, 34), irod!em sity i samego 
istnienia nawet. W kazdej chwili zyje On tym, co Ojciec Mu daje i czego 
od Niego oczekuje, w kazdej chwili tez, az do ostatniego tchnienia na 
Krzyzu i dobrowolnie przyj~tej okrutnej ludzkiej smierci, jest caly bez 
reszty "dla Ojca". Nie upatrujmy zatem w tej smierci jedynie cierpienia 
(zupe!nie tak, jakby Ojciec mag! si~ lubowae w cierpieniu Syna!). Jest 
ona przede wszystkim ostatecznym otwarciem, pelnym wyrazem nie
skonczonej mi!osci, owym "przez Ojca" i "dla Ojca", doskonalym przy
j~ciem i oddaniem. W swoim zyciu czlowieka jest Jezus zawsze Tym, 
kim jest od wiecznosci, objawiajqc nam w ten sposob tajemnic~ wieku
istego Syna i tajemnic~ Boga Trojjedynego. Dlatego tez moze mowie, ze 
Ojciec jest w Nim, a On w Ojcu. A jezeli my b~dziemy zye podobnie jak 
On, przez Niego i dla Niego, wowczas i my rowniez zostaniemy wciq
gni~ci w to Swi~to, w ten Taniec Nieskonczonej Mi!osci. Bog stworzyl 
nas przeciez na "swoj obraz, stworzy! m~zczyznq i kobietq" (Rdz 1, 27), 
abysmy ca!ym naszym czlowieczeiistwem, calym naszym psychofizycz
nym "ja" t~sknili i dqzyli nawet podswiadomie do tego nieustannego 
"przyjmowania i dawania", ktore b~dqc istotq mi!osci, jest odwiecznq 
radosciq Trojjedynego Boga. 

I oto w!asnie do owej radosci otwiera nam drog~ smiere Jezusa na 
Krzyzu. Otwiera nam drog~ do zbawienia, ktore jest KO MUNlJ\. Tutaj 
mozemy w pewien spos6b powr6cie juz bezpiecznie do starej idei wiel
kich teolog6w sredniowiecza. Jest bowiem niewqtpliwq prawdq, ze je
dynie Bog-Cz!owiek moze kochae tak doskona!q milosciq, wyr6wnujq
cq wszystkie braki i d!ugl niezliczonych serc ludzkich. 

ANNA SW lDERKOWNA, ur. 1925, prof. dr hab., historyk, papirolog, filolog kla
syczny, popularyza torka wiedzy 0 kulturze starotytnej , tlumaczka z j~zyk6w grec
kiego, lacin skiego, angielskiego i francuskiego. Ostatnio wydala: Rozmowy 0 Biblii 
(wyd. IV, 1997), Rozm6w 0 Biblii ciqg dalszy (wyd. rr - 1997). 
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To wielce popularne i mi~ nosito na pustyni wielu, ale dw6ch zasly
n~lo szczeg6lnie : dla rozr6znienia jednego z n ich zwano Aleksandryj
czykiem, drugiego Egipcjaninem. Trzeba pami~tac, ze hellenska Alek
sandria, jakkolwiek juz od wiek6w byla stolicq najpierw kr61estwa Pto
lemeuszy, p6zniej zas prowincji egipskiej w panstwie rzymskim, nigdy 
w potocznym j~zyku nie zostata zaliczona do "Egiptu". Pierwszy byl 
wi~c mieszczaninem ze stoliey, drugi chtopem; pierwszy moze Grekiem, 
drugi na pewno Kop tem . Makary Aleksandryjczyk zastyn'lt gt6wnie 
z wyczynowych post6w. Maka ry Egipcjanin jest osobowosci'l 0 wiele 
ciekawsz'l . 

Pochodzit z Dolnego Egiptu, konkretnie z Deity, gdzie urodzit si~ 
okolo roku 300, a wi~c jeszcze pod koniec epoki przesladowania chrze
scijan. Jako dziecko pasl bydlo, jako mlody cztowiek zostat poga niaczem 
wielbl'ld6w. Pracowal na linii przewozu towarowego, kt6ra dostarczata 
do Aleksandrii sod~ z Ni trii. (Te pustynne strony, nawiasem m6wi'lc, 
takZe nie byty za liczane do "Egiptu" .) Tam za kazdym pobytem ogl'ldat 
rozwijaj'lce si~ osiedle pustelnik6w; moze zdarzato mu si~ takZe w~dro-
wac jeszcze dalej na potudnie, do nowego osiedla, zwanego Cele. Byt 
czlowiekiem uczciwym Uuz jako dziecko nie chcial na przyldad krasc 
owocow z innymi dziecmi) i niew'ltpliwie inteligentnym mimo braku 
wyksztakenia; by! tez przedsi~biorczy i ruchliwy. 

Byt zonaty, ale zon~ stracit oko!o roku 330 i wtedy doszto do glosu 
powotanie pustelnicze. Makary osiad! najp ierw jako asceta w "Egip
cie", czyli na pustynnym p obrzezu zamieszkanego terenu - poza okoli
cami DeIty niemal kazda wies egipska graniczyla przeciez z pustyni'l. 
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Spodobal si~ okolicznym wiesniakom, ktorzy potrzebowali wlasnie no
wego diakona, wi~c silq (!) doprowadzili Makarego do biskupa, zeby mu 
nalozyl r~ce ... Cdy go po wyswi~ceniu puscili, diakon im uciekl, gdyz 
nie czul si~ wezwany do kariery duchownej. Osiadl przy jakiejs innej 
wsi, gdzie zostal dla odmiany nieslusznie oskarzony 0 gwalt na pewnej 
dziewczynie; i nie tylko oskarzony, ale poturbowany i wysmiany. Wo
bec tego pokornie utrzymywal t~ nowq "ion~" z wlasnej pracy, dopoki 
skruszona, sarna nie wyznala, kto jest naprawd~ ojcem jej dziecka. Teraz 
z kolei ludzie zacz~li wynosie cnot~ Makarego pod niebiosa, wi~c uciekl 
znowu.Na starose b~dzie opowiadal t~ histori~, wyraznie z usmiechem, 
jako wyjasnienie, dlaczego zalozyl Sketis. 

Nazw~ "Sketis" nosila gorzysta, kompletnie bezludna cz~se pustyni 
na poludnie od Cel. Makary mogl osiqse w Celach, skoro Nitria byla dla 
niego jeszcze zbyt bliska "Egiptu" - ale tu doszla chyba do glosu jego 
wrodzona fantazja: dlaczego by nie sprobowae iye jeszcze dalej, w go
rach? Po wod~ i po surowce do pracy b~dzie tam bardzo daleko, ale nie aZ 
tak daleko, zeby silny i przedsi~biorczy m~iczyzna nie dal sobie rady. 
(Mozliwe zresztq, ze jui wtedyniektorym przynajmniej srnialkom znana 
byla metoda zbierania na pustyni porannej rosy.) Drogi w te gory nie ma, 
tym lepiej : nie przyjdq gapie. Co w nich si~ kryje, nikt jeszcze dotqd nie 
sprawdziL to nie: on sprawdzi pierwszy. Poszedl. Nie bylo go dlugo. Jesli 
wierzyc przypisywanej mu pozniej opowiesci, przew~drowal nie tylko 
gory Sketis, ale calq pustyni~ az do stepow Sudanu i tam spotkal dwoch 
pustelnikow, ktorzy nie rnieli najdoslowniej nic, nawet na sobie, a zywili 
si~, jedzqc ziola wsrod stada bawolow, ktore ich najwyrazniej zaakcepto
waly. Makary b~dzie 0 nich opowiadal z szacunkiem: "Nie jestem sam 
mnichem, alem mnichow widzial". Nie zostal jednakz nirni (i z bawola
mi), tylko wrocil na polnoc i ostatecznie osiedlil si~ w Sketis. Poniewaz 
widywano go co jakis czas przychodzqcego stamtqd, wkrotce znalezli si~ 
uczniowie, ktorzy si~ do niego przylqczyli; liczni tez starcy, zach~ceni 
takim przykladem, opuscili przeludnione jui Cele, by osiqsc w miejscu 
wymagajqcym wi~kszego trudu.To nowe osiedle pustelnicze roinilo si~ 
od poprzednich tym zwlaszcza, ze pustelnie byly tu jeszcze bardziej roz
rzucone, odleglejsze wzajemnie od siebie niZ nawet w Celach. Niemniej 
wkrotce zbudowano w centrum Sketis koscioL znalazlo si~ wsrod rniesz
kancow kilku kaplanow (takZe i Makary okolo roku 340 zostal kaplanem) 
i slawa tej tajemniczej osady, do ktorej nadal nie bylo drogi, zacz~la si~ 
rozszerzae po chrzescijaI'lskim swiecie. Do dzis jej nazwa przetrvvala w ro
syjskim slowie skit, oznaczajqcym wlasnie osiedle pustelnikow. 

Makary byl tam glownym autorytetem i mistrzem przez pol wieku, 
gdyi umar! dopiero w roku 390. Jak na starca (w obu znaczeniach tego 
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slowa) byl jednak nadal wyj'!tkowo ruchliwy. To, ze okolo roku 373 
musial udac si~ na dwuletnie wygnanie, nie bylo oczywiscie jego decy
zj,!, tylko wrogich mu arian; ale mamy relacj~, na przyklad, 0 jego przy
najmniej kilkakrotnych odwiedzinach u Antoniego, od ktorego siedzi
by dzielila go cala szerokosc Egiptu z Nilem posrodku. Poza tym w apo
ftegmatach spotykamy go wiecznie w~druj,!cego: przechadza si~ po 
pustyni, odwiedza regularnie swoich mieszkaj,!cych w oddaleniu 
uczniow, sam chodzi az do bagien nitryjskich po liscie potrzebne do 
uzyskiwania wlokien, z ktorych kr~cono liny. .. Razem z uczniami idzie 
"drog,! w Egipcie", a wi~c przez tereny zamieszkane, to znow odwiedza 
mnichow mieszkaj,!cych w Terenutis; idzie az do Aleksandrii po to tyl
ko, zeby jakiemus choremu starcowi przyniesc ciastko, na ktore tamten 
mial ochot~, a ktorego nie by!o gdzie kupic bliZej. U Kasjana, ktory juz 
go znac nie mog!, ale ktory znalazl w Sketis jego pami~c bardzo jeszcze 
swiez,!, Makary w~druje takZe do jakiejs nienazwanej, ale niew'!tpliwie 
w Egipcie polozonej miejscowosci, gdzie nauczano b!~dow arianskich, 
aby blyskotliwej dialektyce ich glosiciela przeciwstawic argument w po
staci cudu; t~ opowiesc podawano sobie zreszt'! na pustyni z ust do ust 
i znana jest z wielu relacji, chociaz na przyklad Rufin umieszcza jej ak
cj~ w Sketis. Makary by! juz bliski smierci, kiedy z jakiejs odleglej osady 
mniszej przyslano prosb~, zeby tam przyszedl z nauk,!, bo bracia chc,! go 
jeszcze raz zobaczyc, a !atwiej jemu jednemu przyjsc do nich niz "cale
mu ludowi" do niego. Uzna! t~ racj~ i poszedl. Do konca tez nie zgodzi! 
si~ zamieszkac w centrum osady, gdzie by go m!odsi bracia mogli obslu
giwac; twierdzil, ze sam zna drog~ do wody i do piekarni. 

Mnisi z upodobaniem powtarzali takZe historie 0 jego zwyci~skich 
dialogach z szatanem i jego nieustraszonym spokoju wobec wszelkich 
niezwyklych a groznych zjawisk. Wlasnie jemu w apoftegmatach przy
pisuje si~ takich historii najwi~cej. By! niew'!tpliwie postaci,! barwn'! 
i niepozbawion,! pogodnego humoru. Zdarzy!o mu si~ na przyklad skar
cic swego imiennika, Makarego z Aleksandrii, za nierozwazne os'!dze
nie sprawy jakichs braci i zbyt pospieszne wydanie wyroku; gdy zas 
tamten dramatycznie b!agal go: "Naznacz mi pokut~" - "Egipcjanin" 
kazal mu przez trzy tygodnie jesc tylko raz na tydzien... wiedz,!c dosko
nale, ze on tak w!asnie robi zawsze. 

By! mistrzem Pafnucego, Pojmena, Besariona, Mojzesza, Izajasza, Si
soesa... wlasciwie wszystkich g!ownych sketyjskich swi~tych. Nie za
wsze oczywiscie mistrzem jedynym, ale na pewno jednym z tych, do 
ktorych oni przychodzili w mlodosci po rad~ i "slowo". Jeden z apo
ftegmatow, opowiadaj,!cy histori~ dwoch jego bezimiennych a wyj'!t
kowo zarliwych uczniow, przekazuje nam, jak odbywa!a si~ taka forma
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cja. Owi uczniowie zglosili si~ do Makarego, a on dal im kilof, by sobie 
nalamali kamieni na chat~, pokazal drog~ do mokradel, sk,!d mieli przy
niese material na dach, i nauczyl ich powroinictwa i koszykarstwa; za
pewne takie powiedzial im, jak powinien bye rozlozony czas mnicha. 
Potem wrocil do siebie i czekal, zeby do niego zacz~li przychodzie ze 
swoimi problemami, a skoro si~ nie doczekal, poszedl sprawdzie, co ro
bi'! . Najwyrainiej wewn~trzna, duchowa cz~se tej formacji przychodzi
la po zewn~trznej i nie byla systematycznym przekazem, ale raczej od
powiadaniem na indywidualne p roblemy wedlug indywidualnych 
potrzeb. Makary zreszt'! stosunkowo niewiele mial do przekazania 510

wem; 0 wiele wi~cej przykladem. 
Jego dobroe byla tak wielka i tak autentycznie promieniej,!ca, ze zda

rzalo mu si~ zyczliwym slowem nawrocie na chrzescijanstwo spotkane
go przygodnie poganina. Bracia natomiast mawiali, ze Makary stat si~ na 
ziemi jak Bog, bo jak Bog ochrania swiat, tak on oslanial winy ludzi, na 
ktore patrzyl, jakby nie widz,!c, i sluchal 0 nich, jakby nie slysz,! c. Wy
bral wi~c sobie do nasladowania sposrod wszystkich cech Stw6rcy mi
losierdzie; nie on jeden, ale on wlasnie szczeg6lnie z tego zaslynql. Jego 
pokora (bez pokory milosierdzie nie jest mozliwe) byla prosta, spokojna 
i autentyczna, nie do podwazenia; ale tez nigdy nie nasladowal wyczy
nowej ascezy, ktor,! chelpili si~ nieraz pomniejsi "starcy". Wr~cz prze
ciwnie, dbal bardzo 0 to, zeby nawet powszechnych na pustyni wyrze
czen nie praktykowae na oczach innych, gdyz to by moglo bye jak,!s 
prob,! przywlaszczenia sobie skrawka chwaly, kt6ra cala nalezy si~ Bogu. 
Kiedys, wracaj,!c z dalekiej w~drowki, zastal w swojej celi zlodzieja, kt6ry 
pakowal wlasnie jego dobytek na swojego asia; Makary udal przechod
nia i pomogl mu w zaladunku . Inni opowiadali wprawdzie, ze to nie 
byl osiol, tylko wielbl,!d, m,!drzejsze widocznie zwierz~, i ze odm6wil 
niesienia skradzionych rzeczy, tak ze zlodziej musial je w koncu zosta
wie, ale czy bylo tak czy inaczej , widae ze Makary nawet wlasnych na
rz~dzi i sprz~t6w nie traktowal jako swojej wlasnosci - c6z dopiero za
slugi czy chwaly. 

Totez nauczal zwykle kr6tko, nie na rzucal si~ z n aukami nieproszo
ny, a najch~tniej rozmawial z tymi sposr6d braci, kt6rzy traktowali go 
bez specjalnego szacunku alba kt6rzy wr~cz z niego drwili. Na czolobit
nose w og61e nie odpowiadal, ale rozjasnial si~ natychmiast na zaczepk~ 
w rodzaju : "Abba, podobno jako poganiacz kradles saletr~ z transpor
t6w i sprzedawales na boku?" Na t~ jego pokor~ - zdaniem mnich6w 
skarzyl si~ sam szatan, m6wi,!c, ze dzieje mu si~ wielka krzywda, gdyz 
w ascezie na pewno Makarego przewyzsza: nie jada w og6le, gdy Maka
ry jada, choe posci, i nie sypia w og6le, gdy Makary syp ia p rzynajmniej 
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troch~. I wlasnie tylko pokora Makarego jest tym, czego nasladowac nie 
potrafi ... Byla to wazna lekcja, dla wielu na pustyni bardzo trudna, gdyz 
latwiej im bylo dopracowac si~ zewn~trznej, wymiernej i efektownej 
ascezy, niz walczyc ze swojq pychq; a tu nagle okazywalo si~, ze w tej 
zewn~trznej ascezie szatan jest jeszcze lepszy. .. Makary bytby ostatnim, 
ktory by ascezq gardzil; przeciwnie, uczyt, ze trzeba uprawiac jq z calq 
konsekwencjq i z gotowosciq sp~dzenja na niej chocby i stu lat; ale za ra
zem taksi~ ruczym rue przejmowac, jakby si~ rrualo umrzec jutro. Wazna 
byla wewn~trzna postawa duszy; wszelkie cwiczenia zewn~trzne od
grywaty tylko rol~ sluiebnq. 

Bracia mogli nieraz nie dorastac do takiej jego nauki, niemniej stac 
ich bylo na to, zeby jq cenic i zeby jq czerpac bardziej nawet z jego czy
now niz z jego stow. Byl najwyrazniej specjalistq od dobrego i przeko
nujqcego przykladu. Totez wi~kszosc jego apoftegrnatow ma form~ aneg
dot, a nie pouczen: peine Sq akcji, zaskakujqcych wydarzen, dialogow, 
point. Tradycja pustyni przypisuje mu wprawdzie jeden list i kilka ma
Iych pism, Kasjan przytacza jakqs jego skomplikowanq przypowiesc 0 za
chlannym golibrodzie, ktory za duzo zarobit - ale wi~kszosc tych tek
stow jest wqtpliwej autentycznosci, a najwazniejsze i najbardziej cenio
ne nauki Makarego zostaly dane przykladem. 

MALGORZATA BORKOWSKA OSB, pisarka, historyk. Wydala m.in.: Mniszki (1980), 
Oekrcl w niebieskim fcrowany parlamencie (1984), Bozek lemplariuszy (1986), Zycic codzien
nc polskich klaszlor6w zcnskich w XV[[-XVIII wicht (1996). Mieszka w Zarnowcu na 
Pomorzu. 
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Malgorzata Lukasiewicz 

!>'1alo przed tym gole byly lasy, 
Snieg na ziemi wysszej lokcia lezal, 
A po rzekach w6z naci~zszy zbiezal. 

Teraz drzewa liscie na si~ wzi~ly, 
Polne Iqki pi~knie zakwitn~ly; 
Lody zeszly, a po czystej wodzie 
Idq statki i ciosane lodzie. 

Teraz prawie swiat si~ wszystek smieje, 
Zboza wsta!y, wiatr zachodny wieje; 
Ptacy sobie gniazda omyslajq... 

Poeta, krotko mowiqc, opisuje nadejscie wiosny. Ale jak opisuje l 

Opisuje tak, jak gdyby bylo to zdarzenie niezwyk!e, zdumiewajqce, 
mocno wpisane w bieg swiata i odmieniajqce go. 

Wi~c tak wazna mogla bye wiosna, tak mozna bylo si~ jej dziwie, 
tak przezywae? Prawda, ze wtedy klimat w tych okolicach byl surow
szy, bardziej kontynentalny, wi~c pory roku silniej si~ uwydatnia!y. 
I jak to w spolecznosci rolniczej, wi~ksze mialy znaczenie dla zycia. 
Przyroda rysowala si~ bujnie i wyraziscie, nawet w Polsce centralnej. 
"Wysokie gory i odziane lasy" majq w sobie imponujqcy majestat, la
tern "ziemia idzie w popio!", "rzeki w6d nieprzebranych wielkq hoj
nose majq", woda zachowuje swiezose zdroju zycia. Samo przejscie 
ze s!onca w cien lipy jest jak podr6z do innego kraju. 

Wiosna w piesni Kochanowskiego (1, II) zdaje s i~ wyznaczae epo
k~, jakby byla arcyzdarzeniem historii swi~tej albo cezurq dziej6w po
wszechnych. Mi~dzy tym, co by!o tak niedawno, "malo przed tym", 
a tym, co "teraz", zieje przepase. Od wiosny zaczynajq si~ "te czasy", 
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zupelnie inne, "teraz" wszystko wyglqda inaczej. I nawet sprawia wra
zenie, ze odtqd tak jui b~dzie, ze "te czasy", 0 tyle lepsze, nastaly na 
zawsze. Ze lody na zawsze ustqpily, ze statki odtqd b~dq szly po czystej 
wodzie, a ptaki b~dq spiewaly w nieskonczonosc. (Skqdinqd Kochanow
ski wcale tych statkow na rzekach nie lubi\, znarnionowaty handel zbo
zem i upadek ducha Rzeczypospolitej). "Teraz" rozleje si~ po swiecie 
swoim radosnym smiechem i na zawsze odmieni jego postac. 

A przeciez poeta swietnie wiedziat, ze cud wiosny zdarza si~ re
gularnie co roku. I wiedzial, ze potem przychodzi lato, a potem je
sien, a po jesieni zima. Nie tylko wiedzial, ale stale do tego nawracal: 
pory roku Sq najcz~sciej bodaj powtarzajqcq si~ figurq w Piesniach. 
Symbolizujq zmiennq fortun~ i uzasadniajq nawoiywania do stoickiego 
znoszenia dopustow losu alba chrzescijanskiej ufnosci w Boga. 

(W Panu Tadeu szu tez jest wiosna, ale przedstawiona na zasadzie 
kontrastu z tamtymi staropolskimi wiosnami. Bydie nie biegnie na run, 
wiesniacy nie cieszq si~ i nie spiewajq, ptasie odglosy Sq juz tylko zna
kiem niepokoju. Wiosna z Pana Tadeusza opatrzona jest rocznq datq, 
przypisana do historycznego wydarzenia i takq wiosn~ ma si~ w zy
ciu tylko jednq. Pory roku i nazwy miesi~cy stopniowo przechodzq 
na wlasnosc historii i polityki. W skroconej modelowej formie karu
zela od losu i por roku zawiruje jeszcze w serwisie Wojskiego, na pra
wach cytatu z dawnych biesiad - tych przy stole i tych literackich). 

Przemiennosc por roku czasem przybiera postac spokojnej kolei 
rzeczy. Regularne nast~pstwo zmian wydaje si~ wtedy gwarancjq sta
losci swiata, zach~ca do spokojnego rozgoszczenia si~. Po zimie - za
wsze wiosna. Latem - zawsze "mdte bydlo szuka cienia" i "faunowie 
skaczq lesni". Wszystko w swoim czasie i za nast~pnym obrotem wszyst
ko znowu si~ powtorzy. Powt6rzy si~, ale nie dla tego, kto na to patrzy: 

Nam, gdy raz mlodosc minie, 
Juz na wiek wiekom ginie ... 

(Piesni, 1, XIV) 

Cokolwiek raz przemin~lo, 
Niewr6cony koniec wzi~lo ... 

(Piesni, 2, XV) 

We fraszce Do g6r i lasow przyroda jest elementem stalym. Gory 
i lasy przywoluje si~ jako swiadkow mtodosci, niezmiennie trwaiych, 
gdy tymczasem z czlowiekiem tyle si~ dzialo. "Gdziem potym nie byl? 
Czegom nie skosztowat? ( ... ) Dzis zak spokojny, jutro przypasany / Do 
miecza rycerz; dzis mi~dzy dworzany / W panskim patacu, jutro zasi~ 
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cichy / Ksiqdz w kapitule". Podrozowal, zmienial stroje, szukal sobie 
miejsca, w zm iennych dekoracjach wyprobowywal rozne role, starzal 
si~ - slusznie moze bye przyr6wnany do Proteusza. 

Ciqgle zmiany wprawiajq w niepok6j , ale tez chyba fascynujq i pro
wokujq. Prowokuj'l , by czasem takZe samemu nagle cos odmienic. 
Mi~dzy sielankq a moralizowaniem otwiera si~ pole dla kreacji . Obok 
nawolywan do trafnego rozeznania, cierpliwosci i otuchy pojawiajq 
si~ tez inne polecenia. W najbardziej hedonistycznych, plakatowo 
tchnqcych renesanSOWq radosci'l zycia fragmentach Kochanowskiego 
roi si~ od trybu rozkazujqcego. 

Chcemy sobie bye radzi? 

Rozkaz, pan ie, czeladzi, 

Niechaj na st61 dobrego wina p rzynaszajq . 


(Piesl1i, 1, IX) 

Nam nie iza , jedno p atrzae tez swej rzeczy: 
Niechaj drew do komina, 
Na st61 przynosz,! wina ... 

(Piesni, 1, XIV) 

Kaz bystre kon ie zakladac, 
A sama si~ gotuj wsiadac! 
Teraz naweselsze czasy. .. 

(Piesl1i, 2, II) 

(.. . ) siCjdz pod mym lisciem, a odpoczni sobie! 
(Na lipf ) 

O dzywa si~ tutaj juz nie glos udzielaj'lcy zyciowej m'ldrosci. To 
raczej glos rezysera, aranzera, kogos, kto tym wszystkim kr~ci. Aran
zer u rzqdza now'l, lepsz'l sytuacj~, nowe "teraz", Energicznie wydaje 
polecenia, doskonale wie, czego nam potrzeba . Ale konkre tna tresc 
polecen, recepta na "dobr'l mysl" mniej si~ tu chyba liczy (z reszt'l jes t 
dose konwencjonalna). Sib=! aranzera jest raczej sama w ladcza d ecy
zja, stanowczy gest, pewnose w lasnej sp rawczej mocy. Umie jednym 
slowem skasow ae to, co bylo, i zaprowadz ic cos nowego. Czarodziej
skie zakl~cie-rozkaz z calym triumfem rozbrzmiewa na pocz'ltku Pie
sni XXIV z Ksiqg pierwszych: 

Zegar, slysz~, wybija, 
Ustqp, melankolija l 

W pierwszej linijce slychae jeszcze cos z monotonnego, niewzruszo
nego tyka nia koniecznosci. Dopiero druga radykalnie odrnienia sytuacj~. 
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A nawet jesli zegar sam z siebie, bo tak wlasnie wypad!o z og6lnego po
rzqdku rzeczy, mial akurat wybie lepszq godzin~, dla pewnosci przybij
my to-obwiesemy, zaznaczmy-slowem, jednym suwerennyrn "ustqp!", 
kt6re brzmi jak wielkopanskie klasni~cie w dlonie alba jak tupni~cie. Gdy
by nie ta moc slowa, nigdy bysmy tej wiosny z Piesni II nie zobaczyli. 

Wiosenny smiech swiata rozlega si~ tez u Daniela Naborowskiego 
w wierszu R6i:a: 

Wtenczas, gdy r6za kwitnie, wszytek si~ swiat smieje, 

Ziemia szat~ odnawia, wiatr poludni wieje, 

Ptacy krzyCZ'l, a pi~kne zieleni'l si~ lasy... 


Wiatr "zachodny" Kochanowskiego zmienia si~ tu w wiatr "po!udni" 
- widae obdarzony tq samq oZYWCZq silq (zresztq wed!ug jednej z od
mian r~kopisu i tu mial bye wiatr "zachodny"). Pozosta!e znamiona Sq 
niemal identyczne: swiat yvydobywa si~ ze znieruchomienia, odzyskuje 
kolory i glos. Ale skqd r6za? (fa r6za przenika potem do wie rszy Jarosla
wa Marka Rymkiewicza - Naborowski ma szcz~scie w historii literatury 
polskiej: sam jest wielkim poetq i jeszcze pisze 0 nim inny wielki poeta). 

Godna rymu jest r6Za. (... ) 

Jesien z owocami, 

Lato nie tak wesole z swymi pozytkami, 

Jak r6i:a wiosn~ zdobi. Co wiosna jest latu, 

To wiosnie jest ozdob'l r6i:a swego kwiatu. 

R6i:a, kwiat z kwiat6w ( .. . ) 


"Kwiat z kwiat6w" - gramatyczny wyraz najwyzszej doskona lo 
sci, odpowiadajqcy hebrajskiej formie tytulu Piesni nad piesniami. Dow
cip wiersza polega na tym, ze w iosny wcale nie ma, jest tylko r6za, 
ofiarowana Krzysztofowi Radziwitlowi. Zakwitla "wsr6d zimy", ale 
m6wi si~ wyraznie, ze to "Muza jq rozwila". Jest czystq kreacjq. R6za 
nie podlega naturalnym prawidlowosciom, przeciwnie, sama jest klu
czem do wiosny, milosci, urody, bogactwa i w og6le wszelkich tajem
nic i obie tnic. Inaczej n iemozliwy bylby ten cud r6wnowazni, juz cal
kiem barokowo asyrnetrycznej, utrzymujqcej si~ ponad prawami przy
rody wlasnq czarodziejskq mocq: 

Wtenczas, gdy r6i:a kwitnie, wszytek si~ swiat smieje. 

Cytaty wedlug: Jan Kochanowski, Dziela polskie, opr. ). Krzyzanowski, Warszawa 
1972; Daniel Naborowski, Poezje, opr.) . DUrr-Durski, Warszawa 1961. 

MALGORZATA LUKASIEWICZ, ur. 1948, tlumaczka, eseistka. 
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WIARA Z WN~TRZA 
METAFORY 
Lukasz Tischner 

Northrop Frye, WIELKI KOD. BIBLIA I LITERATURA, 
Hum. Agnieszka Fulinska, 

Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 1998, ss. 246 

Zmarly przed dziewi~ciu laty Northrop Frye byl jednym z nawy
bitniejszych literaturoznawc6w naszego stulecia . tatwo ten fakt prze
oczyc, bo Frye nie zabiegal 0 rzqd dusz - cale zycie sp~dzil w ojczystej 
Kanadzie, wykladajqc na Uniwersytecie w Toronto. Choc zzymal si~ 
na redukcjonizm rozmaitych szk61: marksizmu, wplywowego w jego 
rodzinnym miescie neotomizmu, psychoanalizy, a wreszcie dekon
strukcjonizmu, nie wdawal si~ w spory (zapewne zgodzilby si~ ze 
Slonimskim, ze na wymianie poglqd6w mozna tylko stracic). G16w
nie dlatego jego osobnosc bywala przyczynq wielu nieporozumien. 
W okresie Anatomy of Criticism (1957) jednoznacznie kojarzono go 
z nurtem "krytyki mitograficznej", a posrednio strukturalizmem, po
tem za sprawq sl6wka archetyp zacz~to podejrzewac go 0 jungizm, 
od czasu Wielkiego Kodu (1982) natomiast koledzy-literaturoznawcy 
zacz~li poblazliwie nazywac go uczonym-duchownym (by! pastorem 
United Church of Canada), uprzejmie dajqc tym samym do zrozu
mienia, ze jego poglqd6w nie nalezy traktowac calkiem serio. Pech 
nie opuszcza Frye' a nawet po smierci - Wielki Kod (pierwsza jego ksiqz
ka, kt6rq w calosci przelozono na polski) trafil do naszych ksi~ganl 
w czasie, gdy na listach bestseller6w kr6lowal Kod Biblii ... Nietrudno 
wi~c 0 konfuzj~, choc podobienstwo mi~dzy ksiqzkami jest nie wi~k
sze niZ mi~dzy Balladynq a Balladq 0 zolnierzu. 

Dobrze si~ stalo, ze pierwszq ksiqzkq Frye'a, jakq otrzymuje polski 
czytelnik, jest Wielki Kod, bo jest to summa jego poszukiwan, z drugiej 
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strony jednak nieznajomose irodel jego mysli moze si~ okazae nie
mal'l przeszkod'l w zrozumieniu oryginalnych pogl'ldow kanadyjskie
go literaturoznawcy. Sprobujmy zatem odslonie korzenie intelektual
nych pasji Frye' a. 

Frye nie byl po prostu literaturoznawq, lecz wnikliwym mysli
cielem religijnym - prawdziwym wizjonerem, ktory wierzyl, ze lite
ratura posiada zdolnose uwalniania tkwi'lcych w czlowieku mocy 
duchowych. Wszystko zacz~lo si~ od Blake' a, ktoremu Frye pozostal 
wierny przez cale zyeie. Debiutowa! pisan'l w ezasie II wojny swia
towej monografiq 0 Blake'u - Fearful Symmetry (to do niej odwoly
wa! si~ Mi!osz w Ziemi Ulro), od Blake'a pochodz'l tytu!y (i irodlo
we inspiraeje) dwoch bodaj najwazniejszyeh jego ksi'lzek: Wielkiego 
Kodu i - wydanej juz posmiertnie - The Double Vision. Lektura Bla
ke' a zaskakuj'lco korespondowa!a z osobistymi przezyciami 0 inten
sywnosci porownywalnej do nawrocenia czy przemieniajqcej wizji . 
W eseju Religious Experience in the Work of Frye Craig Steward Walker 
analizuje trzy doswiadezenia religijne (wedle typologii Williama Ja
mesa), kt6re mia!y zawazye na zyciu i tworczosci Frye' a. 0 jednym 
z nich wspomina! kiedys Frye w wywiadzie: "Sz~d!em wlasnie ulicq 
St. George'a do szko!y i nagle ten ca!y zafajdany i smierdz'ley mun
durek (fundamentalistycznych nauk, ktore wpajano mi przez ea!e 
zycie) po prostu wpad! do scieku i tam utkn'l!' (... ) Mog!o to sprawie 
cokolwiek, choe nie pami~tam, co w szczegolnosei by!o tego przy
czynq, jesli eokolwiek takiego istnia!o. Pami~tam jedynie, ze nagle 
przestalo to bye cz~sciq mojej osoby i juz nigdy mnq nie zaw!adn~
10" (cyt. za Walkerem). Zdecydowa! wowczas - jak to wyrazi! na in
nym miejscu - iz b~dzie przyjmowa! tylko te elementy z religii, kto
re jest w stanie po ludzku uzasadnic : "Nie mialem zamiaru czcic boga, 
ktorego post~pki, s'ldzone wedle ludzkiej miary, zas!uguj'l na pot~
pienie. Pomog! mi w tym ogromnie Blake: nauczy! mnie, iz sm~tny 
stary parszywiec w niebie, 0 kt6rym tyle s!ysza!em, ma si~ ca!kiem 
dobrze, tylko ze jego imi~ to Szatan, a jego eel to sprzyjanie tyranii 
w spoieczenstwie i represji w umysle" (cyt. j.w.). 

Tym sposobem Frye trafit na trop wyobraini -wedle Blake'a jedy
nej w!adzy, kt6ra zdolna jest wyniesc ez!owieka ponad stan upadku . 
Blake, a za nim Frye, odroznia! j'l od nieskr~powanego fantazjowa
nia. Wladza ta bowiem skrywa w sobie cos ponadindywidualnego
przechowuje rudymentarne mity ludzkosci , w tym ten najwazniej
szy: opowiesc 0 zagubieniu i odnalezieniu. 

Na jego rozumienie wyobraini mia!o wp!yn'lc niepozorne zdarze
nie z poci'lgu. Jako nastolatekzwrocil uwag~, ze na krotko przed zmierz
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chern zar6zowiony obraz, jaki widzi si~ w oknie, zaczyna nagle mienic 
si~ nowymi refleksami. To odbicie nas samych spoglqdajqcych na umy
kajqcy krajobraz za szybq wpisuje si~ nieoczekiwanie w sam 6w krajo
braz. Przez moment trwa gra iluzji i rzeczywistosci, po chwili jednak 
obraz siedzqcych w przedziale bierze g6r~ nad umykajqcymi widoka
mi. Konsekwencje tego spostrzezenia mialy doprowadzic Frye'a do 
waznego odkrycia. Nast~pujqCO przedstawia je Walker: "natura i caly 
swiat zawsze pojawiajq si~ w otoczce ludzkiej interpretacji; odpowied
nio, umysl pasywny b~dzie si~ wpatrywal w iluzj~, kt6rq bierze za rze
czywistosc i - nieswiadomy, ze to, co postrzega ma charakter projekcji
b~dzie oszolomiony przez t~ iluzj~ i niq usatysfakcjonowany, ostatecz
nie blogo wgapiajqc si~ we wlasne narcystyczne odbicie. Temu oma
mionemu umyslowi pasywnemu przeciwstawia si~ aktywna wyobraz
nia, kt6ra wakzy 0 to, by odlqczyc projekcje od spostrzezen poprzez 
proces krytycznej analizy". W gruncie rzeczy ten sam obraz (choc i tym 
razem "poswi~cony" przez Blake'a) powraca w The Double Vision: "Po
jedyncza wizja Boga postrzega w nim odbicie paniki i furii czlowieka, 
jego upodobania do okrucienstwa i dominacji i kiedy taki B6g zyskuje 
aprobat~, przyzywa go, by usprawiedliwil ciqglq obecnosc tych zjawisk 
w zyciu czlowieka. Podw6jna wizja slusznie postrzega powyzsze za
biegi jako przyjmowanie oblicza Boga w dymie marnosci i stara si~ od
dzielic ludzkie zwierciadlo od Bozej rzeczywistoSci". 

Trzecie doswiadczenie, 0 kt6rym wspomina Walker, bezposrednio 
wiqze si~ z lekturq Blake'a i prowadzi wprost do studi6w autora Wiel
klego Kodu nad BibEq. Mialo ono miejsce podczas pewnej pracowitej 
nocy, kiedy to Frye sl~czal nad artykulem 0 Miltonie Blake'a. Dlugo 
zastanawial si~ nad podobienstwem Iqczqcym obu poet6w. Przeczu
wal, ze ma ono zwiqzek z Bibliq - z uzyciem obraz6w i motyw6w z niej 
zaczerpni~tych, kt6re mialy wielkq sil~, ale r6wnoczesnie oddalaly ich 
tw6rczosc od wzorc6w literackiej doskonalosci . I nagle wszystko sta
10 si~ jasne: "Okolo trzeciej nad ranem naszla mnie jeszcze inna intu
icja, choc potrzeba mi bylo okolo 20 lat, by jq wyartykulowac. Tych 
dw6ch poet6w Iqczyla ta sama rzecz, a identycznosc prowadzi do in
dywidualnej r6znorodnosci, tak jak podobienstwo wiedzie do mono
tonii. Zaczqlem sobie niejasno u5wiadamiac, ze zasadq, kt6ra odciq
gala mnie od historycznej epoki, byla zasada ram mitologicznych. Bi
blia dostarczyla europejskim poetom ramy mitologiczne: gdy sobie to 
uswiadomic, samorozwiqzaniu ulega niezliczony zast~p problem6w 
krytycznych" (cyt. j.w.). 

Te trzy opowiesci m6wiq wlasciwie 0 tym samym: 0 docieraniu do 
zr~b6w ludzkiej wyobrazni poprzez wyzwalanie si~ z iluzji, oczysz
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czanie obrazu swiata z marnosci ludzkich projekcji. Bezwzgl~dny iko
noklazm Frye'a zdawal si~ nie miec granic. Byli tacy, ktorzy podejrze
wali go nawet 0 ateizm. Frye tymczasem z ostrosciq Swifta widzial nie
bezpieczenstwa, jakie kryje w sobie religia. Powtarzal cz~sto aforyzm 
z Thoughts on Various Subjects: "Jestesmy wystarczajqco religijni, by si~ 
wzajemnie nienawid zic, nie zas na tyle, by si~ wzajemnie kochac". 
Sp6jne korpusy doktryn (nie tylko religijnych) budzily jego nieufnosc 
- dostrzegal na nich cien ideologii. Wlasnie dlatego - paradoksalnie 
pojmowal wiar~ jako "rzeczywistosc nadziei i iluzji" (to zaskakujqca 
parafraza stow z Hbr 11 : "Wiara zas jest por~kq [hypostasis] tych dobr, 
ktorych si~ spodziewamy, dowodem [elenchos] tych rzeczywistosci, kto
rych nie widzimy"), poczucie, ze "rozpacz nie jest ostatnim slowem" 
i po pascalowsku porownywal jq do skoku: "mam wrazenie, ze do
swiadczenie religijne jest zawsze w pewnym sensie zawieszone w po
wietrzu - wsparcie si~ na solidniejszym gruncie oznacza w gruncie 
rzeczy upadek wiary w status quo". Ale wedle Frye' a ow skok nie jest 
podejmowany na slepo - zarys drugiego brzegu mozemy dostrzec 
oczami wyobrJini, a kluczem do niej jest Biblia: "wieiki kod sztuki". 

Juz chocby z tych kilku uwag mozna wyciqgrJ,qC wniosek, ze Wiel
ki Kod nie jest po prostu kolejnq ksiqzkq 0 zwiqzkach Biblii z literatu
rq. Zamiarem autora bylo dotarcie do biblijnych obrazow i struktur 
na rracyjnych ("mitologicznych ram"), ktore przebijajq przez calq Jite
ratur~ naszego kr~gu cywilizacyjnego, nie po to jednak, by podpo
rZqdkowac je pewnej doktrynie czy ocenic je podlug kryteriow este
tycznych, lecz by ukazac, ze Sq to "slowa peine mocy" (ten cytat z tk 
4,32 posluzyl jako tytul drugiej cz~sci studium Biblia i literatura) - mogq 
przebudzic w nas "nowego czlowieka". 

Poglqdy Frye'a mogq si~ zdawac dziwaczne lub szlachetnie ana
chroniczne. Jak dotqd nie wspomnialem jednak 0 jeszcze jednym 
ostrzu mysli Frye'a - oryginalnej fenomenologii ducha, ktorej patro
nujq Vico, Hegel i Whitehead (jako autor Nauki i 5wiata nowozytnego). 
Ta lingwistyczna historiozofia wyjasnia, dlaczego "slowa peine mocy" 
brzmiq w wieku zaawansowanej technologii jak bajkowe lub w naj
lepszym razie poetyckie za kl~cie. Jej najpelniejszy wyktad znalazl si~ 
w Wielkim Kodzie. 

We wprowadzeniu do Wielkiego Kodu Frye przywoluje za Giam
battistq Vico koncepcj~ trzech wiekow w cyklu historii. Modyfikujqc 
typologi~ wloskiego filozofa, Frye mowi 0 nast~pujqcych po sobie 
trzech epokach, ktore przynoszq odmienne typy slownej ekspresji. 
Jego intuicje zaskakujqco wspolbrzmiq z wywodem Milosza z Ziemi 
Ulro (w koncu za sprawq Blake' a Sq dalekimi kuzynami). Pierwszq faz~ 
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nazywa metaforycznq - rzqdzi niq zasada identyfikacji ("to jest tym"; 
np. slowa Jezusa: "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroslami", 
J 15, 5), drugq metonimicznq - charakteryzuje jq relacja zast~powa

nia, podstawiania ("to w miejsce tamtego"; zamiast krzewu winnego 
poj~cie "mistycznego ciala Chrystusa"), trzeciq zas - w kt6rej zyjemy 
- deskrypcyjnq czy opisowq. W fazie pierwszej podmiot i przedmiot 
nie Sq od siebie scisle oddzielone, istniejq wsp61ne dla obu formy ener
gii, co sprawia, ze "kontrolowana i artykulowana ekspresja slowna 
moze powodowac reperkusje w porzqdku natury". W j~zyku meta
forycznym centralnym poj~ciem, kt6re jednoczy ludzkq mysl i wy
obrazni~, pozostaje wielosc b6stw lub identycznosc osobowosci i na
tury. 

W faz~ metonimicznq (dialektycznq) wkraczamy wraz z Platonem 
- swiat mysli oddziela si~ od fizycznego porzqdku natury i poniekqd 
zaczyna nad nim dominowac. Poj~ciem jednoczqcym w j~zyku meto
nimicznym staje si~ monoteistyczny "B6g" - rzeczywistosc transcen
dentna Jub byt doskonaly, ku kt6remu odsylajq wszelkie slowne ana
logie. 

W przypadku fazy metaforycznej mozemy m6wic 0 slownej ma
gii, wyrastajqcej z poczucia energii wsp61nej slowom i rzeczom, choc 
wcielonej w slowa i przez nie kontrolowanej. W fazie metonimicznej 
owo poczucie magii slownej jest sublimowane w quasi-magi~ wpisa
nq w sekwencj~ lub porzqdek linearny (dedukowanie calej wiedzy 
z przeslanek objawienia). 

R6znic~ mi~dzy dwiema pierwszymi fazami dobrze oddaje przy
toczony przez Frye'a przyklad. Czytamy w Ewangelii sw. Jana: "Wiatr 
wieje, k~dy chce; szum jego slyszysz, ale nie wiesz, skqd przychodzi 
i dokqd zdqza; tak samo bywa z kazdym, kto si~ zOucha nie naro
dzil" (J 3,8). Frye zauwaza jednak, ze zdanie powyzsze to "metoni
miczne" tlumaczenie, bowiem ,,»Ouch« jest poj~ciem identyfikowa
nym z Ouchem Swi~tym chrzescijanskiej doktryny, a »wiatr« jest jego 
konkretnq ilustracj'l. Tymczasem w tekScie greckim to samo slowo, 
pneuma, odnosi si~ zar6wno do wiatru jak i ducha . A zatem mozliwe 
jest takZe tlumaczenie czysto metaforyczne: "Wiatr wieje, k~dy chce 
(... ) tak samo bywa z kazdym, kto si~ z wiatru narodzil«" . 

Trzecia faza j~zyka miala si~ rozpOCZqC okolo XVI wieku (wraz z re
nesansowym humanizmem i reformacj'l), ale okres jej supremacji da
tuje si~ od wieku XVIII. W fazie tej nastqpilo calkowite oddzielenie 
podmiotu od przedmiotu, co oznacza, ze "podmiot w doswiadczeniu 
zmyslowym poddaje sam siebie wplywowi obiektywnego swiata" 
porzqdku natury. J~zyk zatem zaczyna pelnic funkcj~ opisowq wobec 
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jakiegos obiektywnego porzqdku naturalnego. W fazie tej zatem "po
wracamy, jak w fazie metaforycznej, do bezposredniej relacji mi~dzy 
porzqdkiem natury i porzqdkiem sl6w, lecz z ostrym i konsekwent
nym rozdzialem mi~dzy nimi. Pociqga to za sobq reakcj~ przeciw trans
cendentalnej perspektywie drugiej fazy, a skrajne formy trzeciofazo
wego myslenia wyrazajq »niemozliwose metafizyki« lub deklarujq, ze 
wszelkie kwestie religijne Sq bez znaczenia". W fazie owej kluczowy 
staje si~ problem iluzji i rzeczywistosci, 0 kt6rym rozstrzygajq nauki 
empiryczne. 

Frye unika w swej typologii okreslen wartosciujqcych. Wymienia 
kolejno walory i ograniczenia wyroznionych przez siebie typow j~zy
ka. Przekonuje jednak, ze "pierwotnq funkcjqliteratury, a dokladniej 
poezji, jest ciqgie od-twarzanie pierwszej, metaforycznej fazy j~zyka 
w okresach dominacji faz poiniejszych, ciqgie przedstawianie nam 
jej jako sposobu poslugiwania si~ j~zykiem, ktorego nigdy nie wolno 
nam nie doceniae, a tym bardziej stracie z pola widzenia". Wraz z na
staniem drugiej fazy metafora staje si~ bowiem rozpoznawalnq figurq 
mowy, choe dzieje si~ to na dobre dopiero wtedy, gdy narasta napi~
cie mi~dzy znaczeniem figuratywnym i literalnym, a poeta zaczyna 
bye tego swiadomy. Napi~cie to przybiera najostrzejszq postae w trze
ciej fazie. 

Frye ujawnia wreszcie swe najgl~bsze przekonanie metafizyczne, 
dzi~ki ktoremu teoretycznoliteracka typologia ostatecznie przeistacza 
si~ w koncepcj~ historiozoficznq: faz~ metaforycznq poprzedza pier
wotna, przedhistoryczna faza j~zyka - objawienie, ktore zawarte jest 
w Biblii jako kerygmat, przepowiadanie, wyrazajqce si~ j~zykowo 
poprzez mit. Dopowiada takZe, ze wszelka "demitologizacja", czyli 
proba przelozenia mitu na j~zyk trzeciej fazy, niszczy objawienie. 
Odslania w tym miejscu manowce teologii czy biblistyki spod znaku 
Bultmanna, od ktorego skqdinqd zapozyczyl termin kerygmat (to dose 
typowy przejaw niefrasobliwosci Frye'a). 

Dopiero w kontekScie teorii faz j~zyka mozna w!asciwie zaryso
wac autorski zamysl Frye'a - mieszkanca Ziemi Dlro. Jego intencjq 
jest rekonstrukcja biblijnych mitow, metafor i typow w dwoch odslo
nach: po pierwsze w "porzqdku slow" czyli w uj~ciu jednostkowym 
(autonomicznym), po wtore zas w "porzqdku typow", ujawniajqcym, 
w jakich relacjach pozostajq one wzgl~dem siebie w Biblii jako calosci 
(typ-antytyp, zapowiedi-spelnienie). Frye powtarza jednak, ze sama 
rekonstrukcja nie wystarcza. Biblia ujawnia SWq prawd~, ktora - jak 
glosi jego kontrowersyjna teza - nie jest wobec niej zewn~trzna, lecz 
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w niej si~ zawiera, dopiero w6wczas, gdy odtwarzamy jq w umysle, 
poddajqc si~ przemieniajqcemu j~zykowi mitu i metafory. 

Zatrzymajmy si~ przy tych dw6ch kluczowych slowach. Czym Sq 
mity, kt6re przemawiajq do nas z kart Biblii? Oczywiscie opowiescia
mi, ale opowiesciami szczeg61nego rodzaju. Nie Sq ani fikcjami, ani
mimo zakotwiczenia w dziejach - zdarzeniami historycznymi. Nale
Zq do historii swi~tej . Exodus - mit 0 wyprowadzeniu lzraela z Egiptu 
(przyklad podstawowego dla Biblii mitu 0 wyzwoleniu) ma wedle 
Frye'a bardzo nikle zwiqzki z wydarzeniami historycznymi, niezalez
nie od tego, jakiej epoki dotyczy. Utkany jest bowiem z j~zyka sym
boli - Egipt jest tylko "piecem zelaznym" (1 KrI8,51), jako figura roz
ciqga si~ w przeszlosc, terazniejszosc i przyszlosc. Jak powiada Frye: 
"mit zbawia histori~: ustawia jq na wlasciwym miejscu w ludzkiej pa
noramie" - jest, powt6rzmy to raz jeszcze, nosnikiem kerygmatu. Mity 
nalezq do swiata ludzkiej kultury, ale czlowiek zdaje si~ je jedynie 
uwalniac - one odslaniajq prawd~ wolnq od historycznych projekcji, 
prawd~ wyobraini. 

Wrocmy do metafory. Czym Sq gl~boko nielogiczne metafory typu 
"A jest B" -"Ja jestem chlebem zycia",,,Ja jestem bramq" itp. - kt6rych 
tak wiele spotykamy w Biblii? Wedle Frye'a Sq jednym z podstawo
wych sposob6w myslenia biblijnego. Jak bowiem inaczej wyrazic za
sadnicze prawdy chrzescijanstwa - ze Chrystus jest Bogiem i czlowie
kiem, ze trzy osoby Tr6jcy Sq jednosciq? Ten rodzaj metafory (pokrew
nej przemianie - metanoi), kt6ra polega na zjednoczeniu tego, co roz
dzielone, pozostaje w zwiqzku z mitem 0 wyzwoleniu . Frye zauwa
za, ze "tym, co ofiarowuje nam Biblia, jest wizja wznoszqcej si~ meta
morfozy, wyobcowanego stosunku do przyrody przemieniajqcego si~ 
w zycie naturalne i pozbawione trud6w - nie w sensie lenistwa czy 
bezczynnosci, ale energii bez wyobcowania: »W owym dniu zawr~ 
z niq przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, 
i z tym, co pelza po ziemi« (Oz 2, 20)". Zdaniem Frye'a rozsqdne jest 
metaforyczne utozsamienie Biblii z Chrystusem. Metaforycznie przyj
muje on Bibli~ jako mistyczne cialo Chrystusa. 

Ale antylogiczna identyfikacja ,,!{' jest "B" to nie jedyna forma utoz
samienia. Istnieje takZ.e jej odmiana niemetaforyczna, kt6ra jest pod
stawq myslenia kategorialnego, wyrazajqca zwiqzek przynaleznosci 
do klasy: zieJony obiekt za oknem j a ko drzewo. Frye zauwaza, ze 
jesli nalozymy na siebie te dwie formy utozsamienia i polqczymy jed
nostk~ z klasq, to otrzymamy metafor~ 0 najwi~kszej mocy symbo
licznej - metafor~ Kr6Ja, tak cz~sto pojawiajqC'! si~ w Nowym i Sta
rym Testamencie. Szczegoinq jej postac znajdujemy u sw. Pawia, kto
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ry mowi, ze jego ja jest martwe, a zyje w nim Chrystus. Oznacza to, ze 
ja jednostkowe staje si~ cialem zbiorowym, cialem Krola: "jednostka 
otrzymuje wewn~trznq wladz~ jednosci Logosu i to wlasnie ta jed
nose czyni jq jednostkq". Co znamienne, ten rodzaj zjednoczenia nie 
lqczy si~ z monarchicznym podporzqdkowaniem. Wlasnie ta metafo
ra wyraza fundamen talne dla Biblii doswiadczenie p r z e bud zen i a, 
ktore pozwala dotrzee d o prawdziwego swiata, przezwyci~zye "czas 
poprzez czas" - uczestniczye w zmartwychwstaniu. 

Nie rna tu miejsca na szczegolowq prezentacj~ kolejnych rozdzia
low tej nielatwej i wielowqtkowej ksiqzki - jej uroda zresztq ujawnia 
si~ najpelniej w krotkich komentarzach do ksiqg biblijnych (zaskaku
jqce uwagi 0 ksi~dze Jonasza, slowa 0 apokalipsie jako 0 "wyglqdzie 
swiata po znikni~cju ego", niebywala interpretacja dziejow Hioba). 
Wspomnf; jeszcze 0 kilku propozycjach teoretycznych pochodzqcych 
z cz~sci drugiej 0 "porzqdku typow". Frye zauwaza, ze trde Biblii jako 
objawienia rozwija si~ w sposob dialektyczny, na ksztalt litery U (gor
ne ogonki odpowiadajq obietnicy i speinieniu), co odpowiada sche
matowi komedii (przekon uje, ze tematom tragicznym towarzyszy 
najczf;sciej ironia, a jedynym p rawdziwie tragicznym bohaterem jest 
Saul). Wyroznia siedem faz wpisanych w struktur~ narracji calosci 
(kazda z nich jest typem nast~pnej i antytypem poprzedniej) : stwo
rzenie, rewolucja czyli wyjscie, prawo, mqdrosc, proroctwo, ewange
lia i apokalipsa; kolejna faza nie jest ulepszeniem poprzedniej, ale 
poszerzeniem perspektywy. Ujawnia wreszcie tajniki biblijnego obra
zowania - zestawia ze sobq wyobrazenia apokaliptyczne (czyli do
skonale, b~dqce przedmiotem ludzkiego pragnienia) i ich demonicz
ne karykatury: Bog - Antychryst, Eden - ziemia jalowa i morze smier
ci, zniwo i winobranie - zniwo i tloczenie gron gniewu ... 

Na koniec kilka sl6w 0 p rzekladzie. Frye' a bardzo trudno jest spol
szczye. Pisze stylem aforystycznym, w ktorym roi si~ od gier slow
nych, kalamburow. Si~ga po ironi~, lqczy j~zyk potoczny z naukowym, 
jako urodzony wykladowca inkrustuje swe wywody dowcipami, cz~
sto dosadnymi. Ta uroda stylu Frye' a niestety cz~sto gubi si~ w prze
kladzie. Tlumaczka uwaznie sledzi kaprysnq mysl autora, ale czasem 
pozostawia jq w brzmieniu obco brzmiqcym w polszczyznie. W ksiqz
ce znalazlo si~ niestety sporo "smieci" - fragmentow zdan czy slow
-synonimow, ktore nie powinny si~ znaleze w ostatecznej wersji Hu
maczenia. Uciqzliwym w lekturze bl~dem jest przeksztakenie wi~k
szosci podtytulow rozdzialow z drugiej cz~sci ksiqzki w srodtytuly 
wlqczone do tekstu. Mam nadziej~, ze w kolejnym wydaniu (oby bylo 
ich jak najwi~cej!) usterki te zniknq. 
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WieIki Kod to ksiqzka znakomita - owoc mozolnych, dlugoletnich 
studi6w, ale i odwaznej, wizjonerskiej mqdrosci . Frye moze prowo
kowac, draznie, ale ponad wszystko, czy wla snie dzi~ki temu - uczy. 
Uczy szacunku dla literackiej swoistosci Biblii, co skutecznie leczy z ciq
got do jej fundamentalistycznych wykladni . Bo mimo dokumentu 
Interpretacja Pisma SWir:tego w KoscieIe, prac Anny Swiderk6wny czy ks. 
J6zefa Kudasiewicza w Polsce wciqz nie dose docenia si~ studia nad 
poetykq i retorykq Pisma Swi~tego. Ale kanadyjski badacz pokazuje 
nade wszystko, jak ksztalcie i wyzwalae naSZq wyobraini~, jak oczysz
czae nasz umysl z dymu marnosci, by odkrye, ze: "Nasze zycie w zmar
twychwstaniu jest juz tu i czeka na rozpoznanie". Te slowa zamykajq 
jego dzielo posmiertne - The Double Vision . 

tUKASZ TISCHNER, ur. 1968, dr, historyk literatury, sekre tarz redakcji "Znaku". 

/

WIECZNE DZIECINSTWO CZY 
PRZEDWCZESNA STAROSC? 
Wasilij Szczukin 

Jelena Krasnoszczokowa, IWAN ALEKSANDROWICZ 

GONCZAROW MIR TWORCZESTWA, 


Jzdatelstwo "Puszkinskij Fond", Sankt-Petersbu rg 1997, ss. 494 

Znakomita pod kazdym wzgl~dem proza Iwana Gonczarowa 
przez dlugi czas nie miala szcz~scia ani do czytelnik6w, ani do cie
kawszych ocen krytycznoliterackich. Odkrywajqc dla siebie dziewi~t
nastowiecznq literatur~ rosyjskq, Zach6d wolal otchlanie duszy Mi
kolaja Stawrogina, milosne perypetie Anny Kareniny, dyskretnq me
lancholi~ trzech si6str Prozorow czy wreszcie zniewiesciatych m~z
czyzn Turgieniewa, czasami przedstawianych jako ofiary rezimu (vide 
znakomity esej Adama Michnika Rudin - cziowiek zbyteczny). Goncza
row ciqgle pozostawal w cieniu, wypierany w swiadomosci milosni
k6w literatury przez Dostojewskiego i innych klasyk6w znad Newy 
i Moskwy. Jego powiesci wydawaly si~ zbyt przegadane i nieco nud
nawe . Czytelnicy, zdaje si~, oceniali je jak widzowie popularnych se
riali telewizyjnych: co to za film, skoro nie ma w nim ani zab6jstw, ani 
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seks u? Otoz w powiesciach Gonczarowa, ktory ponad wszystko ko
chal "zwykle zycie", nie ma ani jednego, ani (prawie l ) drugiego, a po
nadto nie ma pojedynkow, dalekich podrozy, szpiegow, rozm6w 
i um6w z diablem, qui pro quo, nocnych zjaw, zdrad malzenskich, wo
jen, kataklizmow - jednym slowem, nie ma sensacji, ktorq tak kochajq 
srodki masowego przekazu, kultura masowa i wogole masy. 
Nie chc~ przez to powiedziec, ze na przyklad Dostojewski, ktory mial 
sensacyjno-katastroficznq wyobraini~ i obficie korzystal ze wzorcow 
powiesci kryminalnej, jest bardziej plebejski czy wr~cz gorszy. Jest po 
prostu inny. Zaryzykuj~ stwierdzenie: autor Bies6w z calq jego grOZq 
i katastrofizmem (zaczerpni~tymi z romantycznych :h6del) bardziej 
nadaje si~ do czytania dla ludzi mlodszych, wciqz jeszcze przezywa
jqcych burze emocjonalne. Natomiast Gonczarow z jego stoickim spo
kojem (kt6ry zresztq w wielu przypadkach okazuje si~ tylko pozor
ny), z obiektywizmem postronnego obserwatora, przez co byl nieraz 
porownywany do Goethego i Flauberta, bardziej nadaje si~ dla ludzi 
w starszym wieku, 0 jako tako ustalonej rownowadze emocjonalnej, 
o sporym doswiadczeniu zyciowym. W drugiej polowie zycia mozna 
juz zabrac si~ do porzqdkowania zgromadzonych w pami~ci faktow 
o charakterze psychologicznym, spolecznym, politycznym, artystycz
nym itd. za pomocq wlasnego intelektu, a takZe intuicji i uczuciowo
sci. Nast~puje czas wzmozonej, a jednoczesnie spokojniejszej niz 
w mlodosci, refleksji nad istotq zycia pojedynczych jednostek i calych 
narod6w, nad losami swiata, nad odwiecznq tajemnicq pi~kna i milo
sci. Nie musi przy tym powstawac nowy system filozoficzny. Mistrz 
slow a moze przedstawic swojq mysl w postaci losow bohatera, a tekst, 
ktory przy tej okazji powstanie, ma na celu sprowokowanie refleksji 
wlasnej czytelnika. Taki wlasnie jest Gonczarow: niezbyt ciekawy dla 
ludzi potrzebujqcych mocnych emocjonalnych podniet i wrazen, ale 
za to prawdziwy skarb dla spokojnych analitykow zycia, zarowno in
telektualistow, jak i "uczuciowc6w". 

Proza tego autora moze si~ okazac szczegolnie cenna dla kogos, 
kto naprawd~ jest zdecydowany zanurzyc si~ w odwiecznym, nie
podatnym na zadne zewn~trzne wstrzqsy, powolnym, zamkni~tym 
na sobie samym oraz zmierzajqcym donikqd nurcie rosyjskiej codzien
nosci, a jednoczesnie nie stracic z pola widzenia perspektywy ogol
noeuropejskiej. Gonczarow byl bowiem nieco bardziej "wewnqtrzro
syjski" niz Dostojewski czy nawet Lew Toistoj, a jednoczesnie zawsze 
g!osi! poglqdy okcydentalistyczne i nigdy nie atakowa! Zachodu, nie
zmiennie popierajqc cele i wartosci tego, co nazywal cywilizacjq ogol
nochrzescijanskq. Pochodzi! z dalekiej nadwolzanskiej prowincji, 
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z Symbirska, skqd byli r6wniez rodem slynny pisarz-sentymentalista 
i historyk-mitotw6rca Mikolaj Karamzin, ostatni premier Rzqdu Tym
czasowego Aleksander Kierienski oraz "w6dz swiatowego proletaria
tu" Wlodzimierz Uljanow znany jako Lenin. Urodzil si~ nie w rodzi
nie szlacheckiej, lecz w kupieckiej, a to w XIX-wiecznej Rosji oznaczalo, 
ze mowa, wyglqd, zachowanie, mentalnose takiego dziecka przyjmq 
ksztalt oparty na wzorcach staromoskiewskich, "prawdziwie prawo
slawnych", a wi~c bez francuszczyzny i muzyki Mozarta, bez Goethego 
i Rousseau, bez Schellinga i Hegla. Wspominal p6iniej, z jakim tru
dem przyszlo mu przezwyci~zae ten brud i smr6d "zbawiennego" 
patriarchalizmu z jego okrucienstwem, ignorancjq, a takZe zwyklym 
lenistwem . Szkola, uniwersytet i sluzba w Petersburgu oraz bliskie sto
sunki z elitq intelektualnq uczynily z osp alego p rowincjusza (takie 
wrazenie robil mlody Gonczarow na pisarzach z kr~gu Wissariona 
Bielinskiego) prawdziwego Europejczyka. A mimo to w gl~bi jego 
duszy pozostala dziwna, bo na wskros przesiqkni~ta ironiq nostalgia 
za tq starq, "odwiecznq" Rosjq kochajqcych babe i nian, p rzepysznych 
blin6w ze smietanq i kawiorem w tiusty czwartek, drzemki po obfi
tym obiedzie, naiwnych panienek i swi~tego spokoju. Znal ten swiat 
nie tylko z autopsji - intuicyjnie wyczuwal jego swoisty, z trudem 
poddajqcy si~ intelektualnemu opisowi wewn~trzny lad i rytm, po 
trafil go po mistrzowsku przedstawie w swojej prozie. A ze swiat ten 
byl nudny- jak kazdy zascianek, jak kazdy tradycyjny uklad - to i pro
za ta z koniecznosci musi wydawae si~ troch~ nudna. Nie Sq nato
miast wcale nudne, a tym bardziej przestarzale wnioski plynqce z lek
tury Gonczarowa, dotyczq bowiem spraw nie tylko rosyjskich, lecz 
takZe og61noludzkich. Bye moze dlatego w osta tnich latach na Zacho
dzie, w szczegolnosci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, obserwuje 
si~ wzrost zainteresowania tw6rczosciq Gonczarowa. Ciekawe, ze 
Amerykanie i Kanadyjczycy, moze z wyjqtkiem profesora Melchiora 
Ehre z Uniwersytetu w Princeton, nie szukajq w utworach autora Ob
lomowa zadnej rosyjskosci, natomiast dostrzegajq odwieczne egzysten
cjalne dramaty ludzkiego istnienia, najcz~sciej interpretowane w du
chu Freuda lub teorii archetyp6w Junga, jak na p rzyklad dramat ini 
cjacji. Inaczej patrzq na to Rosjanie, zarowno w samej Rosji, jak i miesz
kajqcy na Zachodzie. W bohaterach Gonczarowa widzq samych sie
bie i napawa ich to niepokojem. "To prawda, jestesmy chorzy na jakqs 
ci~zkq chorob~ psychicznq" - twierdzq zgodnie, ale przyczyn tej cho
roby kazdy upatruje gdzie indziej. Tak na p rzyklad mieszkajqcy w Mo
skwie liberalny okcydentalista Wlodzimierz Kantor wskazuje na dlu
gofalowe fatalne skutki niewoli tatarskiej - despotyzm, poganski kult 
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dzikiego zywiolu oraz brutalnej sily i strachu, olbrzymie cywilizacyj
ne luki. A w tym samym czasie Vsevolod Setchkarev, profesor 
z Wiirzburga, emigrant w drugim pokoleniu, twierdzi, iz wszystkie 
nieszcz~scia Oblomowa czy Rajskiego (gl6wnego bohatera powiesci 
Urwisko) Sq skutkiem zgubnego odejscia od Boga, od gorliwej wiary 
przodk6w, kt6ra jako jedyna nadaje sens ludzkiemu istnieniu. 

Helena Krasnoszczokowa, autorka najnowszej, bardzo obszernej 
monografii 0 Gonczarowie, mieszka i pracuje w Athens, w stanie Geor
gia. Pisarzem tym zajmuje si~ od trzydziestu paru lat: jeszcze przed 
emigracj'l do Stan6w Zjednoczonych w latach 70. i 80. byla znana 
w Moskwie jako najlepsza (obok innego moskiewskiego badacza, 
Walentego Niedzwieckiego) znawczyni jego tw6rczosci. Innym jej 
ulubionym autorem jest - rzecz wysoce znamienna - Andrzej Plato
now. W pewnym sensie przypomina on Gonczarowa swoj'l analiz'l 
psychologii zwyklego Rosjanina z prowincji, z pozoru naiwn'l, a za
razem jakie wnikliw'l. Licz'lca prawie 500 stron i wydana w Peters
burgu ksi'lzka nosi tytul {wan Gonczarow: swiat tworczosci. Daleki je
stem od namawiania polskich czytelnik6w do si~gni~cia po t~ napisa
n'l po rosyjsku i zupelnie niedost~pn'l na polskim rynku pozycj~. Ucie
szylbym si~ natomiast bardzo, gdyby po zapoznaniu si~ z t'l oto re
cenzj'l ktos z czytelnik6w "Znaku" wzi'll do r~ki na przyklad polskie 
wydanie Oblomowa (seria "Biblioteka Narodowa", Ossolineum 1990, 
przelozyla Nadzieja Drucka, opracowal Lucjan Suchanek) i przeczy
tal, po raz pierwszy lub kolejny, t~ wspanial'l powiesc. 

Monografia Krasnoszczokowej nie jest encyklopedi'l wiedzy 
o Gonczarowie. Z om6wienia wielu aspekt6w jego tw6rczosci autor
ka swiadomie rezygnuje. Dotyczy to przede wszystkim formy jego 
utwor6w - stylistyki, obrazowosci, poetyckiej wyobrazni. Gl6wnym 
zadaniem Krasnoszczokowej staje si~ nie analiza tego, jak S'l "zrobio
ne" ZunJkla historia, Oblomow czy Urwisko, lecz badanie, jakie nowe, 
oryginalne tresci te dziela w sobie zawieraj'l. Mamy w jej pracy do 
czynienia z analiz'l i interpretacj'l- jednakie nie tylko poszczeg6lnych 
w'ltk6w, postaci czy kolejnych utwor6w, lecz tw6rczosci Gonczarowa 
uj~tej jako calosc. Jest zrozumiale, ze wi~kszosc rozdzial6w ksi'lzki 
zawiera interpretacyjny komentarz, ale na tym nie koniec, bo z tego 
komentarza wylania si~ jasna koncepcja. Z pewnym uproszczeniem 
mozna sprowadzic j'l do stwierdzenia, ze najwi~ksz'l pasj'l autora 
Oblomowa byla dialektyka rozwoju osobowosci ludzkiej od dziecin.
stwa poprzez mlodosc i dojrzalosc ku starosci oraz r6znego rodzaju 
patologie z tym procesem zwi'lzane. Autorka monografii udowadnia, 
ze gl6wni bohaterowie powiesci Gonczarowa, a takie, co ciekawsze, 
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cale narody, ktorych obyczaje zostaly barwnie opisane we Fregacie 
"Pallada" - szkicach z podrozy pisarza do Japonii - cierpiq na rozno
rodne zaburzenia rozwojowe. Jezeli chodzi 0 ich zycie psychiczne, 
o wol~, emocje i wyobrazni~ - a to interesuje pisarza w pierwszej ko
lejnosci - cz~sto zatrzymujq si~ na etapie dziecinstwa lub mlodosci 
i dlatego rezygnujq zarowno z ci~zaru odpowiedzialnosci, jak i ze 
swi~tego daru wolnosci. A przeciez to problematyka "poematu" Iwa
na Karamazowa 0 wielkim inkwizytorze i Ucieczki ad walnasci Ericha 
Fromma, w dodatku uj~ta zupelnie z innej strony. W centrum uwagi 
Gonczarowa znajduje si~ nie polityka, nie wielka historia, nie rzeczy 
ostateczne, lecz psychika przeci~tnych ludzi w warunkach zwyklego 
codziennego zycia. Sq tez inni bohaterowie (postacie powiesciowe, 
kraje, narody): pr~zni, kochajqcy samodzielnose i niezaleznose, nie 
I~kajqcy si~ doroslosci i nie tracqcy glowy na mysl 0 starosci i nie
uchronnym odej sciu . A najcz~sciej, jak to w zyciu bywa, bohaterowie 
Sq niekonsekwentni - bywajq dojrzali i pelni wigoru, ale po pierw
szym niepowodzeniu zalamujq si~ i powracajq do dziecinstwa: szu
kajq wspolczucia, opieki, mocnego oparcia. Albo z dwudziestoparo
letnich dzieci zamieniajq si~ w niedol~znych staruszkow i juz niczego 
od zycia nie oczekujq i marZq 0 jednym - aby nie nadeszly juz zadne 
zmiany. 

Autorka ksiqzki przedstawia ulubionq mysl Gonczarowa w spo
sob nast~pujqcy: kazdy czlowiek powinien stopniowo przejse przez 
wszystkie cztery naturalne etapy rozwoju - dziecinstwo, mlodose, 
dojrzatose i starosc. Zarowno zatrzymanie si~ na ktoryms z nich, jak 
i omini~cie ktoregos prowadzi ku anomaliom, grozqcym powaznymi 
konsekwencjami. Z drugiej natomiast strony kazdy z tych etapow sta
nowi wartosc samq w sobie. Dlatego zle jest rowniez, jezeli ktos, sta
jqC si~ doroslym i rozsqdnym, zaczyna kpie z dzieci~cej naiwnosci lub 
z mlodzienczego idealizmu: wszystko jest dobre w swojq por~ . Z te
go punktu widzenia tragedia Obtomowa polega na tym, ze nie chcial 
i nie potrafit zostae doroslym i wziqe na siebie odpowiedzialnosci za 
wtasny los i za los ukochanej kobiety. Natomiast dramat Piotra Aduje
wa, bohatera wczesnej powiesci Gonczarowa Zwykla histaria, oswie
conego biurokraty, ktory zapomnial, co to Sq odruchy serca, i przezy
wa kryzys w stosunkach z zonq, wziql si~ z absolutyzacji zdrowego 
rozsqdku i zbyt radykalnego pot~pienia mtodzienczego "szalenstwa". 
Jednym slowem, najwazniejszy wniosek, ktory wynika z lektury po
wiesci Gonczarowa, sprowadza si~ do dwoch wersetow z Eugeniusza 
Oniegina: " Szcz~sliwy, kto za mtodu mlody / Potrafil bye dojrzalym 
w por~" (przeklad Adama Wazyka). 
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Taka jest idea przewodrua monografu Krasnoszczokowej, ale cala 
obszema ksiqzka nie sprowadza si~ wylqcznie do jej przedstawienia. 
Ciekawie prezentujq si~ rozdzialy dotyczqce zwiqzk6w pisarza z pew
nymi tradycjami w literaturze rosyjskiej i w literaturach kraj6w Zacho
du - chodzi tu przede wszystkim 0 powiesc dydaktycznq i tak zwanq 
powiesc pr6by charakteru (badaczka stosuje sprawdzonq klasyfikacj~ 
Michala Bachtina). Jeszcze ciekawsze Sq fragmenty poswi~cone chrze
scijaJlskiej perspektywie antropologicznej w tw6rczosci Conczarowa, 
tym bardziej ze ten niezmiernie wazny aspekt do niedawna byl omija
ny przez jego badaczy. Ot6z autorka monografii przypomina, ze pisarz 
uwazal chrzescijanstwo za jedynq r~kojmi~ cywilizacji i post~pu calej 
ludzkosci. Jednoczesnie twierdzil, ze w takim wielkim i r6znorodnym 
pod kazdym wzgl~dem kraju jak Rosja jedynie wiernosc cesarzowi i re
ligii panujqcej moze zapewnic lad, porzqdek i mozliwosc przetrwania. 
Jest to jednakie tylko jedna, konserwatywna strona jego koncepcji reli
gijnej. Chrzescijanstwo, podkreslal we Fregacie "Pa/lada", stanowi jedy
nq w swiecie religi~ Post~pu i Cywilizacji. Chrzescijanin potrafi zmie
nic na lepsze i siebie samego, i swiat dookola. Tam, gdzie chrzescijan
stwu nie udalo si~ zapuscic gl~bokich korzeni - w Chinach, Japonii, ale 
tez w rosyjskiej gluszy, w owych niezliczonych Oblom6wkach - panu
je albo wieczne dziecinstwo, albo beznadziejny marazm gl~bokiej sta
rosci. Brytyjczycy obficie korzystajq ze wszystkich d6br, kt6rymi moze 
obdarowac czlowieka stan dojrzalosci, poniewaz zbudowali swojq cy
wilizacj~ na fundamencie religii Chrystusa. Istnieje wielka szansa, ze 
Rosjanie p6jdq w ich slady, ale niestety nie ma zadnej co do tego pew
nosci. Jak pisal niegdys Piotr Czaadajew w pierwszym z List6w Jilozo
Jicznych: "rosruemy, ale rue dojrzewamy, idziemy naprz6d, ale po linii 
krzywej, czyli takiej, kt6ra nie prowadzi do celu. Podobnismy do dzieci, 
kt6rych nie nauczono myslec samodzielnie". 

Cl6wnq silq, kt6ra w Rosji przeszkadza chrzescijanskiemu dosko
naleni u siebie samego oraz otaczajqcego swia ta w nieustannym dqze
niu do idealu Ewangelii, jest wczesnopatriarchalna, rolnicza, z ducha 
poganska mentalnosc mieszkanc6w Oblom6wek. Wlasciwie nie za
chowujq si~ oni jak chrzescijanie: swietnie potrafiq p rz e trw a c \ ale 
nigdy nie pr6bujq doskonalic ani siebie, ani otaczajqcego ich swiata. 
Po prostu nie wierzq w mozliwosc jakichkolwiek zrnian na lepsze. "Od
suni~ty do najdalszego kqta na ziemi do krainy zimnej i mrocznej 
pisal Conczarow w jednym z artykul6w - nar6d rosyjski zyl biernie, 

I "Min,,1 tedy dzien, chwala BOgu' - m6wili mieszka ncy Oblom6wki, kJadqc si/i' do 
16zek, st/i'kajqc i zegnajqc si/i' znakiem krzyza . - Przezylismy go szcz/i'sliwie; daj Boze 
tak samo i jutro l " 
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w stanie ci'lglej drzemki - i apatycznie akceptowal zycie takim, jakie 
narzucaly mu okolicznosci". Od momentu ukazania si~ Oblomowa 
min~lo sto czterdziesci lat, kraj przezyl niejedn'l rewolucyjn'l zmian~, 
ale na dobr'l spraw~ nadal potrafimy tylko przetrwac zle koleje losu. 
Zdaniem Heleny Krasnoszczokowej Gonczarow widzial przyczyn~ 
takiego stanu rzeczy w niedojrzalym, w istocie dziecinnym zachowa
niu szerokich mas narodu, ktory nie lubi podejmowac trudnych de
cyzji i przywykl przerzucac odpowiedzialnosc na innych, silniejszych, 
posiadaj'lcych wladz~. I jezeli kontynuowac dalej porownywanie te
rainiejszosci i przyszlosci wspolczesnych Moskali do losow bohate
row Gonczarowa, to czy nie okazaloby si~ w koncu, ze nasze prze
wlekle dziecinstwo niespodziewanie zamieni si~ (a moze juz si~ za
mienilo?) w przedwczesn'l starosc, a wtedy nie rna nadziei - grozi nam 
zapasc podobna do tej, ktora spowodowala zatrzymanie si~ nieskon
czenie dobrego i delikatnego, "gol~biego" serca Ili i Oblomowa? 

Takie oto mysli rodz'l si~ w glowie p o przeczytaruu tej niezwykle 
interesuj'lcej ksi'lzki. Nie oznacza to, ze S'l one wprost wypowiedzia
ne, poniewaz autorce bardziej chodzi 0 psychologi~ jednostki n iZ 0 hi
storiozofi~, a tym bardziej 0 geopolityk~ . A jednak taki jui: jest ten 
Gonczarow, ze wywoluje u zwyklych czyteln ikow i uczonych inter
pretatorow refleksje cz~sto odbiegaj'lce bardzo daleko od tego, 0 czym 
bezposrednio mowi tekst. Zreszt'l dla Krasnoszczokowej tekst jest 
swi~tosci'l : badaczka stawia sobie za p unkt honoru scisle trzymanie 
si~ tego, co naprawd~ powiedzial p isarz lub na pewno chcial powie
dziec, starannie unikaj'lc nadinterpretacji. Stanowi to moim zdaniem 
zarowno moen'l, jak i slab'l stron~ monografi i, bo ow szlachetny sk'ld 
in'ld kult tekstu zawsze powoduje, ze zapominamy 0 w aznej zasa
dzie wypowiedzianej niegdys p rzez Rolanda Barthes'a, glosz'lcej, iZ 
tekst wie wi~cej anizeli jego au to r. W dodatku taki autor jak Goncza
row, ktory po prostu uwielbial w prowadzac do tekstu wielowarstwo
we sensy i te Ingardenowskie "miejsca niedookreslenia". St'ld tez ro
dz'l si~ w'ltpliwosci co do zasad nosci szukarua wyzszego sensu twor
czosci tego pisarza jedyrue w ukazaniu prawid lowosci i anomalii psy-· 
chicznego rozwoju jednos tki, owych czterech por wiekowych. Czy 
inn a interpretacja nie bylaby row nie prawomocna? Na p rzyklad spo
tkalem si~ w Polsce z bardzo ciekawym rozumieniem istoty oblo
mowszczyzny jako odwiecznego, aczkolwiek u topijnego d 'lzerua ludz
kosci do zycia bez cierpien i stresow, ktore S'l nieuchronn'l konsekwen
cj'l wyloruerua si~ czlowieka z krolestwa naturalnej koniecznosci, zdo
bycia wolnosci albo, jezeli ktos w oli, zerwania owocu z drzewa po
znania dobra i zla. Nie jest to calkiem rownoznaczne z dor<;>slosci 'l, 
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poniewaz kazde dziecko takZe doswiadcza na wlasnej sk6rze, co to 
jest stres i cie rpienie. Jest to raczej stare jak swiat wolanie 0 powr6t do 
natury gwarantujqcej harmoni~ i niewin nosc oraz swoista przestroga 
przed niszczeniem naturalnej r6wnowagi ekologicznej . Czy tekst po
wiesci Oblomow nie pozwala i na takq in terpretacj~? Moim zdaniem 
pozwala, na wiele innych r6wniez. Weimy inny przyklad - Urwisko. 
Czy rzeczywiscie jest to jeszcze jedna wariacja na temat doroslosci 
i dojrzewania, tym razem artysty (przypomnijmy, ze Rajski jest mala
rzem i usituje napisac powiesc), ina tym koniec? W takim razie jest 
mi 0 wiele blizsza in terpretacja Walentego Niediwieckiego, moskiew
skiego historyka li teratury, kt6ry sqdzi, ze najwazniejszym problemem 
w Urwisku jest psychometafizyka milosci. Rajski, kt6ry jest nieuleczal
nym romantykiem, pragnie poznac istot~ pi~kna, ale oparty gl6wnie 
na Schellingu rodzimy romantyzm zawsze utozsamial pi~kno z milo
sciij oraz kobiecosciq. Dlatego bohater Gonczarowa zaczyna analizo
wac r6zne odmiany milosci do kobiety i kobiecej mitosci, a razem z nim 
ja kby zaocznie obserwuje to wszystko prawdziwy autor powiesci, kt6
ry, nawiasem m6wiqc, przezyl w trakcie jej pisania rzeczywisty dra
mat mitosny. Urwisko to powiesc napisana niezbyt zgrabnie (przyzna
je to r6wnicz Krasnoszczokowa), ale zawarte w niej psychologiczne 
studium uczucia mitosnego jest naprawd~ imponujijce. Zaryzykuj~ 
stwierdzenie, ze 0 wiele gl~bsze niz ostawiona Anna Karenina. 

Nie, nie mozna wszystkiego u Gonczarowa sprowadzic do jedne
go mianownika, nawet takiego uniwersalnego jak problem mlodosci, 
dorostosci i staroSci. Zresztij autorka monografii zdaje sobie z tego 
spraw~ . Na tomiast poruszony przez niij aspekt tw6rczosci jednego 
z klasyk6w literatury rosyjskiej zasluguje na miano naprawd~ waz
nego - nie tylko w tym, co si~ tyczy autora Obiomowa. Przez wieki, 
poczijwszy od stynnej homilii kijowskiego metropolity Hilariona 0 za
konie i lasce (potowa XI wieku), Rusinom, a p6iniej Rosjanom bez prze
rwy m6wiono, ze kraj ich jest jeszcze bardzo mtody i ze prawdziwy 
wiek doj rzatosci jest przed nimi. Najbardziej postarali si~ tu romanty
cy; nawet Czaadajew nie opar! si~ w pewnym momencie tej pokusie. 
Gonczarow byt bodajze pierwszym z tych, kt6rzy przestrzegali Ro
sjan, ze ta mtodosc lub wr~cz wieczne dziecinstwo narodu moze na
gle zamienic si~ w przedwczesnij staroSc. Przestroga ta powinna bye 
stale obecna w swiadomosci kazdego Rosjanina, kt6ry przeciez pa
mi~ta 0 losach biednego Ilii Oblomowa. 

WASILlJ SZCZUKlN, ur. 1952, profesor w Instytucie FiIoiogii Rosyjskiej WSP w Krako
wie, zajmuje si~ historiq literatury rosyjskiej XIX i poczqtku XX wieku. Wydal: OkCiJden
lalizm rosyjski (1987), Rosy;ska nauka 0 lileraturze (1992), Mit szlacheckiego gniazda (1997). 
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NA POCZ1\TKU BYLA 
WOLNOSC 
Jaroslaw Makowski 

Mikolaj Bierdiajew, GtOSZ~ WOLNOSC, 
wybor, wst~p i przektad ks. Henryk Paprocki 

Fundacja Aletheia , Warszawa 1999 

Wciqz za malo wiemy a chrzescijanstwie. Nie idzie jednak a t~ 
postac wiary, kt6rq napotykamy w naszych swiqtyniach w czasie nie
dzielnej liturgii. Chodzi raczej a odkrywanie tego oblicza wiary w Je
zusa Chrystusa - Boga-czlowieka - kt6re wciqz znajduje si~ na obrze
zach oficjalnych doktryn poszczeg61nych Kosciol6w chrzescijanskich. 
Naprawd~ prowokujqce i odwazne myslenie religijne oraz zwiqzane 
z nim doswiadczenie duchowe pozostajq wciqz zapoznane. Dlatego 
zbi6r esej6w Mikolaja Bierdiajewa maze cieszyc tych wszystkich, kt6
rzy ceniq trud samodzielnego myslenia. 

Pob!qdzilby jednakZe ten, kto by uznal tw6rczosc rosyjskiego filo
zofa za reprezentatywny nurt religijnej mysli prawoslawnej. Bierdia
jew szuka inspiracji zar6wno u niemieckich idealist6w czy Fryderyka 
Nietzschego, jak i u myslicieli katolickich oraz protestanckich, i z tego 
powodu liczne jego propozycje teologiczne nOSZq - i dla odbiorcy pra
wos!awnego, i dla katolika - znamiona prowokacji. Sam Bierdiajew 
nie kryl, ze jest cz!owiekiem ponadkonfesyjnym. 

Jednq z centralnych kwestii naszego wieku - m6wi Mikolaj Bier
diajew - jest pytanie a cz!owieka. Kryzys kultury europejskiej, jak 
r6wniez proroctwa g!oszqce "smierc Boga" prowokujq do postawie
nia raz jeszcze pytan, kt6re w naszym stuleciu zdawa!y si~ posiadac 
odpowiedzi optymistyczne i zadowalajqce: skqd pochodz~, kim jestem 
i dokqd zmierzam? Stan agonii, tak mocno odczuwany w pierwszej 
po!owie XX wieku, maze paradoksalnie stac si~ punktem zwrotnym 
wantropologii. 

Kiedy stoimy wobec tajemnicy cz!owieka - powiada rosyjski my
sliciel - to nie mozemy w naiwny spos6b twierdzic, ze istota ludzka 
sarna dla siebie nie stanowi zadnej zagadki. Nie mozna r6wniez z dzie
cinnym optymizmem m6wic, ze ludzkie zycie da si~ wyt!umaczyc 
w oparciu a swiat przyrody. Jak twierdzi Pica della Mirandola, czlo
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wiek jest wielkim cudem, gdyz Iqczy w sobie zarowno niebo, jak i zie
mi~. (Owo usytuowanie pomi~dzy tym, co nieskonczone, a tym, co 
skonczone, dostrzegl tez Pascal, ktory powiadal, ze choc istota ludzka 
nie jest ani aniolem, ani bydl~ciem, to ma w sobie cos i z jednego, 
i z drugiego). Ta intuicja pozwala Bierdiajewowi twierdzic, ze problem 
czlowieka moze bye calosciowo postawiony jedynie w swietle idei 
bogoczlowieczenstwa. 

Idea ta mowi 0 powolaniu czlowieka do tworczego zycia, ktore 
jest konsekwencjq stworzenia go na obraz i podobienstwo Boga. Glo
si rowniez wzajemnq otwartosc swiata Bozego i swiata ludzkiego, co 
wyraza si~ wzajemnym przenikaniem natury i laski. Osoba ludzka to 
zarazem mikrokosmos i mikrotheos; to "nosiciel Boga", czyli istota teo
foryczna (przenikanie si~ tego, co boskie, i tego, co ludzkie, nie doko
nuje si~ w kierunku wylqcznie zst~pujqcym: nie tylko czlowiek jest 
nosicielem Boga, ale rowniez Bog jest nosicielem czlowieka). 

Jednak idea bogoczlowieczenstwa nigdy nie zakorzenila si~ gl~
biej w powszechnej swiadomosci chrzescijan - zarowno na Wscho
dzie, jak i na Zachodzie. Nieuzasadnione pomijanie tej intuicji w prze
zywaniu wiary doprowadzilo, zdaniem rosyjskiego mysliciela, do 
upadku europejskiego humanizmu: czlowiek, ktory zatraca poczucie 
obrazu Boga i swojego zwiqzku z Chrystusem, gubi rowniez obraz 
swego czlowieczenstwa. 

Do kryzysu humanizmu przyczynil si~ fakt, ii nauka 0 stworze
niu (mowiqca 0 tym, ze irodlo ludzkiej istoty znajduje si~ poza niq 
samq) prowokowala do myslenia raczej 0 nicosci stworzenia anizeli 
o jego wielkosci. Chrzescijanscy teologowie i ludzie pobozni niejed
nokrotnie przezywali swojq wiar~ ze swiadomosciq, ze Pan Bog "nie 
lubi czlowieka" i neguje wszelki jego tworczy wysilek. Na takiej swia
domosci religijnej zdaje si~ ciqzye przeswiadczenie, iz niemozliwy jest 
Bozy udzial w tworczej naturze istoty ludzkiej, co prowadzi - swia
domie lub nie - do zakwestionowania podobienstwa czlowieka do 
Stworcy. 

Aby przezwyci~zye t~ slabose chrzescijanskiej antropologii, trze
ba - zdaniem Bierdiajewa - odnaleie nowy sposob mowienia 0 czlo
wieku. Fundamentem jest tu przeswiadczenie, ze czlowiek zostal po
wolany przede wszystkim do tworczego zycia: czlowiek to homo cre
ator. "Wlasnie w tworczosci czlowiek najbardziej podobny jest do 
Stw6rcy. Kazdy akt milosci jest aktem tworczym . Aktywnose pozba
wiona tw6rczosci jest de facto pasywna. Czlowie k moze sprawiae wra
zenie istoty bardzo aktywnej, czynie wok61 siebie wiele szumu i ru
chu, a r6wnoczesnie bye pasywnym, znajdowae si~ we wladzy rZq
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dzqcych nim sil i pop~d6w. Tw6rczy akt zawsze oznacza panowanie 
ducha nad przyrodq i zaklada wolnosC". O to, jak si~ wydaje, konse
kwencje wynikajqce z idei bogoczlowieczel1stwa. 

Kazdy czlowiek doswiadcza rozmaitych ograniczen, upadk6w 
i wlasnej grzesznosci. Czy jednak Sq to wystarczajqce przeslanki, aby 
myslee 0 nim jako istocie chorej i p ozbawionej tw6rczych mozliwo
sci? Czyz slabose nie jest tq wlasnie przestrzeniq, gdzie w pelni moze 
objawiae si~ odnawiajqca moc Laski? "Tam, gdzie wzm6g1 si~ grzech, 
tam jeszcze mocniej rozlala si~ laska" - zapewnia sw. Pawel (Rz 5, 20). 
Dziwi zatem, ze przez wieki - zamiast glosie Radosnq Nowin~ 0 tw6r
czym powolaniu czlowieka - chrzescijal1stwo zaw~zalo si~ niejedno
krotnie doprzepowiadania "smutnej nowiny" 0 upadku i n~dzy isto
ty ludzkiej. Bye moze dzis, jak n igdy przedtem, istnieje potrzeba m6
wienia 0 jej wielkosci i pi~knie. Przeciez owa wiara w czlowieka 
(zwlaszcza dla chrzescijan) czerp ie SWq moc z nieustannie odnawia
jqcego si~ wydarzenia, jakim jest fakt stworzenia osoby ludzkiej na 
obraz i podobienstwo samego Boga . 

Ale - 0 czym cz~sto si~ mikzy - r6wniez rozdarcie czlowieka i nie
zadowolenie z siebie jako istoty grzesznej m oze prowadzie do tw6r
czego zycia . Niepodobna przeczyc twierdzeniu, ze autentyczna tw6r
czose przypomina piat0I1skiego Erosa, kt6ry jest dzieckiem nie tylko 
bogactwa i nadmiaru, ale takZe biedy i n iedostatku. To podw6jne ir6
dlo stwarza napi~cie, dzi~ki kt6remu czlowiek ma moznosc przekro
czenia rozdwojenia i grzechu. Oczywiscie, n ie dzieje si~ to bez wysil
ku czy b6lu. Mozna, co prawda, owego cierpienia uniknqe; p owiada 
si~ nawet, ze lepsze i latwiejsze zycie zapewni rezygnacja z bycia sobq. 
Jednak cenq, kt6rq przychodzi za to zaplacie, jest utrata wolnosci. Czy 
chrzescijanstwo, kt6re chce uchodzie za religi~ wolnosci, dostatecz
nie mocno glosi jej niezbywalnosc? - pyta Mikolaj Bierdiajew. 

Nie spos6b w naszym w ieku myslec 0 czlowieku w oderwaniu od 
jego wolnosci. W refleksj i Bierdiajewa jest jednak cos intrygujqcego: 
przekonanie, ze wolnosc posiada korzenie religijne. Myslenie 0 niej 
jest mozliwe 0 tyle, 0 ile kwestia ta nie b~dzie rozpatrywana jako za
gadnienie psychologiczne czy moraIne, ale zostanie postawiona w per
spektywie metafizycznej. 

Na poczqtek zauwazmy, ze autor FilozoJii wolnosci odrzuca d wu
dziestowieczny podzial (obecny zar6wno w mysleniu filozoficznym, 
jak i w powszechnej swiadomosci) na "wolnosc od..." i "wolnosc ku ...". 
Pierwsza z nich u tozsamiana jest z wolnosciq od nakaz6w. To wolnosc, 
kt6ra stanowi wartosc dla samej siebie. "Wolnosc od..." czerpie zado
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wolenie z nieustannego wybierania, bez jakichkolwiek ograniczen 
i kryteriow. W ten sposob - powiada rosyjski filozof - niesie ze sobq 
fatalnq zdolnose do niszczenia cz!owieka. Ale wolnose, ktora ma bye 
nakierowana ku prawdzie i dobru, jest rowniez - wedle Bierdiajewa
nie do utrzymania w obliczu idei bogoczlowieczenstwa. W tym bo
wiem przypadku to prawda organizuje wolnose, ale nie ma wolnosci 
w przyj~ciu prawdy. "Wolnose ku ..." jest wi~c wolnosciq Boga, ale 
z pewnosciq nie jest to wolnose czlowieka. Rosyjski filozof przywolu
je slowa Wielkiego Inkwizytora: "Ty zapragnqles wolnej milosci czlo
wieka, aby dobrowolnie poszedl za Tobq, oczarowany i zniewolony 
przez Ciebie". I dalej dopowiada Bierdiajew: "WYZSZq, ostatecznq 
wolnose mog~ otrzymac jedynie od Prawdy, ale prawda nie moze 
oznaczae przemocy i przymusu - przyj~cie prawdy zaklada mojq 
wolnose, moj wolny wybor. Wolnose jest nie tylko celem, ale i drogq". 

Dopiero po odrzuceniu tych dwoch koncepcji wolnosci rosyjski 
mysliciel przechodzi do wykladni pozytywnej. Wolnose wyznacza gra
nice poznania racjonalnego. Nie oznacza to jednak, ze stawiajqc kwe
sti~ wolnosci, jestesmy zmuszeni do ostatecznego zamilkni~cia. (Tro
piqc zrodla wolnosci, rosyjski mysjjciel dociera do zaskakujqcych stwier
dzen. Gi6wnym towarzyszem w tej drodze staje si~ dla niego ... sw. Jan 
ewangelista. Autor czwartej Ewangelii zaczyna swoj wielki Prolog od 
sl6w: "Na poczqtku by! Logos ...". Bierdiajew juz na wst~pie sugeruje, 
ze wolnosci niepodobna z niczego wywiesc, i stwierdza: "Na poczqtku 
byla wolnose ..."). Wolnose nie domaga si~ zadnego uzasadnienia ani 
usprawiedliwienia - ona po prostu byla "od poczqtku" (in nulla tempo
rum). Wolnose nie ma swego zrodla - w niej mozna tylko przebywae 
i zye. To ona prowokowala i prowokuje do kreowania, gdyz - jak po
wiada rosyjski mysliciel- jej sitq jest czysta potencjalnose. Natychmiast 
narzuca si~ pytanie: gdzie tu jest miejsce dla Boga? W pismach autora 
Nowego Sredniowiecza Stworca jawi si~ niczym Wielki Rzeibiarz, ktory 
przyst~puje do dziela stworzenia, majqc do dyspozycji czystq wolnose 
nicosci. Niemniej Bog nie pozostaje jedynym autorem swiata: do kre
owania i tworzenia rzeczywistosci zostaje od poczqtku wlqczony czlo
wiek, uczyniony na Jego obraz i podobienstwo. 

W mysli Bierdiajewa wolnose moze si~ odslonie jako warunek 
mozliwosci tworczego zycia. Jest ona niczym powietrze, kt6rym od
dycha kazdy czlowiek, i scena, na ktorej rozgrywa si~ jego dramat. 
"Wolnose lezy u podstaw zamyslu Bozego odnoszqcego si~ do swiata 
i czlowieka. Wolnose rodzi zlo, ale bez wolnosci nie ma r6wniez do
bra. Przymusowe dobro nie by!oby dobrem . W tym tkwi wlasnie pod
stawowa sprzecznose wolnosci. Wolnose czynienia zla jest warunkiem 

133 




ZDARZENIA - KSIi\ZKI - LUDZIE 

czynienia dobra. Zlikwidujcie przemocq zlo, a nic nie pozostanie dla 
wolnosci dobra. Wolnose rodzi tragedi~ zycia i cierpienie zycia. Dlate
go wolnose jest trudna i surowa. (... ) Latwiej zye w koniecznosci". 
Chrzescijanstwo nie moze sobie pozwolie na luksus niegtoszenia bez
granicznej wolnosci jako warunku mozliwosci prawdziwie tw6rcze
go zycia czlowieka. 

Nie zawsze jednak chrzescijanstwo dostatecznie przekonuj'lco 
m6wilo 0 potrzebie zaufania cztowiekowi i jego wolnosci. Owo za
gadnienie odstania si~ w calej swej ostrosci, kiedy zamyslamy si~ nad 
problemem zbawienia. Wszyscy ci, kt6rzy uwierzyli w smiere i zmar
twychwstanie Chrystusa, bywaj'l stawiani przed osobliw'l alternaty
Wq: albo b~d'l zabiegae 0 zbawienie wlasnej duszy i przystanq na ro
zumienie Kosciota jako "lecznicy", do kt6rej przychodzi si~ jak na oso
bliwq kuracj~, albo zaufajq tylko wlasnej wolnosci, a tym samym za
wrq pakt ze ztym swiatem. Czy z tej sytuacji istnieje jakies wyjscie? 
Nie mozna przeciez - sugeruje Bierdiajew - tw6rczo przezywae wta
snej egzystencji, kiedy nieustannie zyje si~ w l~ku przed wiecznym 
pot~pieniem i zaglad'l. Pedagogia strachu przed pieklem i m~kami 
wiecznymi doprowadzita do swoistego duchowego terroru. Czyzby 
zatem chrzescijanstwo bylo li tylko religiq strachu przed wiecznym 
pieklem? 

Chrzescijanstwo zawsze bylo i pozostanie - za sprawq takich lu
dzi, jak Orygenes czy sw. Maksym Wyznawca - nie tylko religiq oso
bistego zbawienia i l~ku przed ostatecznq zgubq, ale takZe religi'l prze
mienienia swiata, przeb6stwienia czlowieka, bezinteresownej milosci 
- milosci do Boga i czlowieka. Bo czy mozna zabiegae tylko 0 wlasne 
ocalenie? Najwi~ksi chrzescijanscy mistycy zawsze stawiali milose do 
Boga i czlowieka ponad osobiste zbawienie. Dlatego niejednokrotnie 
oskarzani byli 0 to, ze id'l drogq niebezpiecznej milosci. Ale czyzby 
istota chrzescijanstwa miala zamknije si~ tylko w idei sijdu i sprawie
dliwosci? 0 wiele silniejsze, choe ciijgle spychane na margines zycia 
koscielnego, s'l slowa Jezusa Chrystusa m6wiijce ° realnym przemie
nieniu swiata i nieskonczonej Bozej milosci. W tych slowach zawarte 
jest zaproszenie czlowieka przez Boga do tw6rczego zycia i bycia 
wsp61uczestnikiem dziela zbawienia. Dlatego chrzescijanstwo musi 
zdobye si~ na otwarcie i tw6rcz'l partycypacj~ w kulturze. U podstaw 
wiary w Jezusa Chrystusa, jak slusznie zauwaza Bierdiajew, lezy nie 
tylko kaplanstwo, ale takZe proroctwo. A sens proroctwa polega na 
zerwaniu ze skostnialym i biernym odczytywaniem Objawienia. Pro
rok owladni~ty jest raczej przez ducha, anizeli przez spoleczne pod
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szepty. Dlatego wtasnie nigdy nie byl i nie jest mile widziany we wi a
snym kraju. 

Chrzescijanie - przekonuje rosyjski mysliciel - nie mogq utracic 
palmy pierwszenstwa w gtoszeniu wolnosci dla kazdego czlowieka. 
Duchowe doswiadczenie, wyplywajqce z wiary w Jezusa Chrystusa, 
pozwala im wyrwac si~ z wi~z6w krwi czy plemienia. Sw. Pawel na
ucza przeciez, ze nie rna juz Zyda ani poganina. Dzi~ki takiej posta
wie zostaje przekroczony poganski stosunek do narodu czy panstwa. 
To zas pozwala na ustanowienie radykalnej r6znicy pomi~dzy tym, 
co "cesarskie", a tym, co "Boze". Pierwsi chrzescijanie podlug tych re
gut budowali swojq swiadomosc religijnq. Ich nast~pcy zbyt cz~sto 
jednak sprzeniewierzali si~ swojemu poslannictwu. 

Proces oczyszczania wiary z idolatrii prowadzi do wyodr~bnienia 
si~ dw6ch typ6w chrzescijanstwa: starego, broniqcego osad6w ideolo
gizacji wiary, i nowego, uwalniajqcegosi~ od wszelkich nalecialosci, aby 
w ten spos6b dochowac wiernosci ewangelicznemu Objawieniu . 
W przekonaniu Bierdiajewa autentyczni chrzescijanie zawsze b~dq 
w mniejszosci. Dlatego ich wptyw na rzeczY'.vistosc i na drugiego czto
wieka moze dokonywac si~ tylko poprzez oddziatywanie duchowe. 
"Chrzescijanie powinni bronic przede wszystkim prawdy, a nie pot~gi, 
gdyz tylko prawda pozwoli im rozkwitnqc w swiecie. Wlasnie chrzesci
janie muszq bronic godnosci cztowieka, wartosci ludzkiej osoby, nieza
leznie od rasy, narodowosci, klasy spolecznej i sytuacji politycznej" . 

.. 
Wsp6lczesna mysl religijna utracita swojq odwag~ i ostrosc w for

mutowaniu waznych dla czlowieka pytan. Jak zauwaza Bierdiajew, 
"dzis mysli si~ 0 c z y m 5, pisze si~ 0 c z y m 5, ale byty czasy, kiedy my
slalo si~ i pisalo cos (...). Malo kto juz osmiela si~ pisac tak, jak pisano 
wczesniej, pisac cos, pisac swoje, swoje nie w sensie szczeg6lnej ory
ginalnosci, lecz w sensie bezposredniego odsloni~cia zycia". Z pew
nosciq Mikolaj Bierdiajew nalezy do tych chrzescijanskich myslicieli 
religijnych, kt6rzy nie l~kajq si~ m6wic cos. I choc niekt6re jego tezy 
mogq budzic irytacj~ - zar6wno u wyznawc6w prawoslawia, jak i u 
katolik6w - warto zagl~biac si~ w ksiqzki tego mysliciela. Zas ci wszy
scy, kt6rych nie zadowalajq katechizmowe wyjasnienia chrzescijan
skiej wiary, b~dq, moim zdaniem, nieustannie wracac b~dq do tw6r
czosci Bierdiajewa. 

JAROStAW MAKOWSKI, ur. 1973, doktorant na Wydziale Filozoficzn.ym PAT Czlonek 
redakcji "Tygodnika Powszechnego". Publikowal w "Znaku", "Res Publice Nowej" i "Wir:
zi". Mieszka w Krakowie. 
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CHOPIN: SUMMA 
IMIN IATURA 
Damian Strqczek 

Mieczyslaw Tomaszewski, CHOPIN. CZLOWIEK, DZIELO, 

REZONANS, 


Wydawnictwo Pod5iedlik-RanioW5ki i Sp6lka, Warszawa 1998, 55.848 

Piotr Wierzbicki, CHOPIN. PORTRET MUZYCZNY, 
Wydawnictwo KAW, Warszawa 1999, ss. 156 

Dwie rozne prace. Tak odmienne, ze jedynym ich spoiwem zdaje 
si~ bye ich bohater. 

Profesor Tomaszewski otrzymal za swojq publikacj~ Nagrod~ Mi
nistra Kultury i Sztuki za rok 1998, Nagrod~ im. Jana Dlugosza przy
znawanq najbardziej znaczqcym dzielom z dziedziny szeroko poj~tej 
humanistyki oraz Nagrod~ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ksiqzka 
Piotra Wierzbickiego (druga w jego dorobku, w ktorej dzieli si~ swy
mi muzycznymi fascynacjami), choe nie zyskala wyroznien i moze iry
towae muzykologow, stanowi jednak novum wsrod rodzimych prac, 
probujqcych kreslic sylwetk~ kompozytora. Choc jest si~ 0 co spierac, 
ciqgle nie doczekala si~ uwaznego komentarza. 

Obszerne kompendium Mieczyslawa Tomaszewskiego - jak pisze 
autor we wst~pie - jest "adresowane do wszystkich, ktorym Chopin 
i jego muzyka Sq bliscy". Monografia istotnie nie ciqzy do tego stop
nia ku naukowosci, by nie mogl jej pojqe nie znajqcy muzycznych 
subtelnosci wielbiciel Preludi6w. Dzi~ki jej lekturze b~dzie mial on szan
s~ zapoznae si~ niemal z wszystkimi aspektami biografii i tworczosci 
Chopina . Autor ma dar porzqdkowania . 

Tomik Wierzbickiego to zbior blyskotliwych eti ud; liczy sobie zresz
tq bez epilogu 12 rozdzialow - jak w cyklu Chopina. Autor nie unika 
odwaznych sformulowan i umiej~tnie potrafi ich bronie. Gi~tki j~zyk 
i wiernosc zasadzie:"b~dziemy si~ wystrzegae fra zesow, takie ze 
wzgl~du na samego Chopina. ( ... ) byl zartownisiem, ironistq, scepty
kiem, frazesow nie rozumial i nie uzywal" (s. 6), dajq podstawy do 
tego, by chwalie ksiqzk~ za inspirujqce mysli, niejednokrotnie jednak 
przesadnie wyraziste, prowokacyjnie wyostrzone. W swej charakte
rystyce okresu tworczosci Chopina, z kt6rego pochodzq m,in. dwa 
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pierwsze scherza i ballady czy Preludia, Wierzbicki odm6wil na przy
klad istotnego znaczenia tonom innym niz "krzyk i placz" (s. 32) . 
Odnosi si~ wrazenie, iz autor nazbyt gorliwie szuka wewn~trznej 
logiki, bezwzgl~dnie rzqdzqcej prywa tnym i artystycznym zyciem 
kompozytora . 

GI~boko niesluszne byloby podejrzenie, ze praca Tomaszewskie
go jest p rofesorskq kolubrynq. R6wnie niesprawiedliwe byloby trak
towanie ksiqzki Wierzbickiego jako jeszcze jednej prowokacji publi
cysty, kt6ry slynie z os trego pi6ra. Nie podzielam politycznych poglq
d6w redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", a nawet sposobu upra
wiania przezen dziennikarstwa, nie spos6b jednak nie docenic swie
zosci i celnosci wielu jego form ul. Na stu pi~cdziesi~ciu stronach swe
go szkicu Wierzbicki zmiescil zadziwiajqce minia tury, Tomaszewski 
zas na z g6rq osmiuset stronach swej monografii zawar! dobrze zor
kiestrowany koncert. 

Ksi~ga Tomaszewskiego na pierwszy rzut oka wydaje si~ nazbyt 
obszernym i uciqzliwym w lekturze opracowaniem. Ale to poz6r. Je
dynie w osta tnich partiach spada jej dynamika (tam, gdzie mowa 0 re
cepcji i nasladowcach - to smutny kres wi~kszoSci monografi i - a zo
staje ledwie par~ stron dla pianist6w), jednak rozmiary calej pracy 
tlumaczq si~ znakomicie. Widac to z perspektywy konca dziela. 

W podanym na wst~pie kalend arium tkwiq jak w zalqzku w szyst
kie tajemnice, kt6re b~dq wyjasniane w nast~pnych cz~sciach . W rniar~ 
zagl~biania si~ w lektur~ staje si~ coraz jasniejsze, dlaczego monogra
fis ta z tak wielu perspektyw oglqda tw6rczosc i osobowosc Chopina 
czytelnikom proponuje status tropicieli. Jest przewodnikiem wiary
godnym, bo drog~ w tajemniczenia rna juz za sobq. Zajmujemy si~ 
wi~c uczniami Chopina, jego instrumentami, a nawet dedykacjami, 
kt6rymi opatrzyl utwory. 

Mieczyslaw Tomaszewski, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji 
Dziela Muzycznego AM w Krakowie, to nie tylko muzykolog. Jest on 
w gruncie rzeczy hermeneneutq, usilujqcym "zlapaC" kompozytora 
"na gorqcym uczynku": wyjasnic semantyk~ jego utwor6w (pr6buje
my podej rzec spos6b komponowania Chopina "przy fortepianie", szu
kamy :h6d el jego inspiracji), wniknqc w psychologi~ wielkiego arty
sty, niezwykle wszechstronnie n aswietlic kontekst kulturowy jego 
tw6rczosci (imponujqcy jest przywolywany wprost lub odnotowany 
jedynie w bibliografii zakres literatury) . 

Kalend arium jest tak blyskotliwe (choc zarazem powsciqgliwe), 
ze dystansuje wszystkie dost~pne w j~zyku polskim biografie kom
pozytora (broni si~ jedynie przenikliwy Chopin Adama Zamoyskie
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gO). Mysl~ 0 nim jako 0 najbardziej obiektywnym portrecie Chopinow
skiego bios, do kt6rego nieraz jeszcze b~d~ powracac, chqc na przy
klad dowiedziec si~, kim byt Chopin-cztowiek w momencie kompo
nowania Poloneza es-moll. 

Ta "biografia" opiera si~ na wspomnieniach os6b znajomych i bli
skich, lis tach autorstwa Chopina, ale takie kierowanych do niego lub 
o nim traktujqcych - jej autor tylko sugeruje, stara si~ niczego nie prze
sqdzac. Tylko wyjq tkowo Tomaszewski dodaje od siebie cos znacz'lce
go, na przyklad na marginesie listu Marii Wodzinskiej (kandydatki na 
zon~), kt6ry mial uprzedzic ich rozstanie: "Wydaje si~, ze Chopin rna 
nadal nadziej~" (s. 76). Autor, obdarzony wielkim taktem, nie jest za
chowawczy: na innym miejscu przytacza fragment listu Sand do De
lacroix, w kt6rym opisuje ona chwile z Chopinem: "Nic nie daje ta
kiej omdlarosci w kostkach, jak rozkoszne zm~czenie plynqce ze szcz~
sliwej milo sci" (s. 80, list z 1838 roku). Dzi~ki temu mozemy rniec po
glqd na to, jak wyglqdal poczqtek romansu. Ze zmiany stylu tytulo
wania Chopina w listach Sand mozemy z duzym prawdopodobien
stwem wnioskowac 0 rozkladzie zwiqzku. 

W rozdziale Struktura osobowosci Tomaszewski napisat z rozwagq: 
"Z umystowosci byl Chopin, z jednej strony, uczniem trzezwego ojca 
i racjonalnego nauczyciela, nosil w sobie jako »podstaw~ basowq« 
dziedzictwo oswiecenia. Przy lekturze list6w zadziwia precyzja w nie
kiedy az niemal »zimnym« rozumowaniu, szokuje obrotnosc w inte
resach wydawniczych, zastanawia przenikliwosc w obserwacji swia
ta zewn~trznego, przyjmowanego z biegiem lat coraz bardziej po sto
icku" (s. 14). Te slowa pokazujq, ze stosunek autora czterech Ballad do 
idei romantycznych byl bardziej skomplikowany, nii mozna by przy
puszczac. W kalendarium monografista daje temu wyraz, przywolu
jqC jeszcze innq ilustracj~: "spotkanq w dylizansie »jakqs niemieckq 
Korinn~ peinq ach6w, ja6w i naj6w« nazywa [Chopin] »istnq roman
tycznq pupkq«" (s. 35, list z 1828 roku). 

Po cz~sci pierwszej, zatytulowanej Zycie. Fakty, swiadectwa, opinie 
- mieszczqcej informacje biograficzne, celne noty 0 kunszcie piani
stycznym Chopina oraz 0 specyfice jego procesu tw6rczego - przy
chodzi czas w rozleglym drugim "tomie" (bo tak nazywa autor gt6w
ne dzialy ksiqzki) na opis samej tw6rczosci . Tomaszewski zajmuje 
si~ tutaj muzykologicznq analizq dziel (choc autor powoluje si~ na 
partytury, r6wniez czytelnik, kt6ry nie potrafi biegle czytac nut, moze 
si~ wiele nauczyc), prezentuje opisy uprawianych gatunk6w i cechy 
szczeg6lne kompozycji, na koniec zas zwi~zly wyklad chopinow
skiej poetyki. 
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Dzielo Tomaszewskiego rna swojij kulminacj~ myslowij w rozdziale 
charakteryzujijcym etiudy i preludia (s. 386-414). Opisy etiud zostaly 
przygotowane bardzo starannie, lakoniczne glosy mogij dac do my
slenia nawet najbardziej wybrednym melomanom. 0 stynnej Etiudzie 
E-dur op. 10 nr 3 czytamy: "Nostalgiczny spiew przerwany momen
tern krancowego wzburzenia. Jedna z najpi~kniejszych melodii Cho
pina, zbanalizowana przez niezliczone transkrypcje. ,)fo byla etiuda 
romantycznie nami~tna . Mysmy z niej zrobili etiud~ romantycznie li
rycznij« (cytat z J. Ekiera)" (s. 391) . Par~ zdan odslaniajijcych imponu
jijCij ilosc plan6w: mamy tu ocen~ artystycznej sily utworu, jego po
etycki opis, bardzo ciekawe uj~cie zmiany recepcji. Ai. zal, ze preludia 
nie doczekaly si~ osobnych, szczeg610wych om6wien . Na marginesie 
warto dodac, ze Tomaszewski bylby wymarzonym autorem wielkiej 
pracy, zatytulowanej na przyklad Chopin w interpretacji pianist6w. Pro
gramy i reaiizacje. W pisrniennictwie polskim brakuje takiego uj~cia. 

Osobiscie wolalbym, by zamiast konwencjonalnego zwienczenia 
(Rezonans tw6rczosci - "tom" trzeci) ksiijzka zostala rozbudowana 0 in
terpretacj~ kazdej z dojrzalych prac Chopina Uak to np. stalo si~ z etiu
dami). Otrzymalibysmy w6wczas kompletnij analiz~ dziela Chopina, 
bez zb~dnego naukowego balastu. 

Caly czas na kartach obszernej ksi~gi obcujemy z zywym czlowie
kiem - splijtanym, pelnym slabostek, sprzecznosci - nie zas z wynie
sionym na piedestal pomnikowym Gigantem. Okazuje si~, ze mozna 
zblizyc si~ do istoty osobowosci i geniuszu Chopina, tworzijc dzieto 
tylez wieloaspektowe i rozlegte, co lekkie i nietkni~te specjalistycznym 
zargonem. 

Wierzbicki, na co wskazuje sam tytul jego ksiijzki, skupia si~ przede 
wszystkim na muzycznej osobowosci Chopina. Analizuje utwory 
wsp6lczesnych mu kompozytor6w. Widzijc szerszy kontekst, oddzie
la to, co jednostkowe, niepowtarzalne u Chopina, od tego, co wyply
walo z 6wczesnych m6d . Taki jest punkt wyjscia ksiijzki. 

Publikacja pelna jest blyskotliwych spostrzezen . Wierzbicki pisze 
na przyklad intrygujijco 0 wyrazajijcej si~ w muzyce polskosci kom
pozytora Mazurk6w. Jest ona przede wszystkim owocem pracy jego 
wyobrazni: "Chopin, nie da si~ zaprzeczyc, komponowal muzyk~ 
polslq, ale ( . . . ) to jest polskosc bardzo szczeg6lna, wykwintna, ary
stokratyczna, niedoslowna, wzi~ta w nawias, przetworzona lub wr~cz 
w y m y s Ion a (... ) to jest przeciwienstwo prostactwa, gminnosci, po
spolitosci" (s. 55). Styl Chopina scharakteryzowal au tor szkicu, poslu
gujijC si~ paroma okresleniami: cechuje go skr6towosc, b~dijca dzie
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dzictwem klasycyzmu; gtownym sposobem rozwoju tematow jest 
p'!czkowanie; a prawdziwie znamienne dla jego poetyki zdaje si~ 
"przedrzeznianie stanow ducha" (5. 122). Trzeba przyznac, ze jest to 
konstrukcja myslowa oryginalna i przekorna. Zarazem, mam wraze
nie, zaskakujqco celna. 

Ksi,!zka Wierzbickiego nie gwarantuje tah-vej przyjemnosci. Autor 
juz w pierwszym rozdziale burzy nasze p rzyzwyczajenia: "Mtody 
Chopin to wszak jeszcze przyjemniaczek, poeta uczuc mitych, kroni
karz nocnych duman przy ksi~zycu" (5.19) . A dalej: "Dwa jego do
tychczasowe »romanse« (z pannami G!adkowsk,! i Wodzinsk,!), szcze
gotowo przez biografow watkowane, to by!y sentymentalne dzieci
nady, bez tresci, bez akcji, bez prawdziwego uczucia. Z pierwsz,! per
traktowa! za posrednictwem kolegow, z drug"! poprzez jej mamusi~. 
( ... ) Chopin bat si~ kobiet" (5.43). Znow s,!d wyrazony zbyt bezpo
srednio jak na polskie, ci,!gle jeszcze uwznioslone kultem wieszczow 
standardy. Ale czy Wierzbicki nie ma racji? Odslonit przy tej okazji 
jeszcze jedno - przeraz!iwq samotnosc Chopina . 

Wedtug stow Wierzbickiego kompozytor byt "idealnym agnosty
kiem ( .. . ) przezycia, a nawet doswiadczenia religijne nie mialy wst~
pu nie tylko do jego zycia, lecz rowniez do jego sztuki" (5. 103). Cho
pin "nigdy nie przekracza siebie" (5. 10), odkrywa natomiast przed 
sluchaczami kosmos intymnosci (5. 110). W wielu miejscach czytamy 
a egocentrycznosci muzyki Chopina, a jej monologicznosci - to sta
nowisko bodaj najbardziej rozni obydwu autorow. Tomaszewski wi
dzi w Chopinie zar6wno swiadomego czlowieka swoich czasow, jak 
i aktora na scenie zycia. Kto ma racj~, nie da si~ jednoznacznie raz
strzygn'!c. Maim zdaniem jednak Wierzbicki nazbyt pospiesznie sta
ra si~ jednym poci,!gni~ciem piora rozwiklac tkwi,!ce w Chopinie 
sprzecznosci. Skora "kosmos intymnosci", to jak wytlumaczyc niepo
j~te zjawisko duchowej tqcznosci z Chopinem, odczuwanej przez tak 
wielu melomanow? Osobiscie odczuwaj,!c w dziele Chopina obecnosc 
transcendencji, nie potrafi~ si~ tez zgodzic z opini,! Wierzbickiego 
a Chopinie-idealnym agnostyku. Bardziej wstrzemi~i!iwy s,!d Toma
szewskiego, iz Chopin byt raczej stoikiem (5. 14), wydaje si~ stosow
meJszy. 

Ale z Wierzbickim nalezy si~ nie zgadzac. Tak prawokacyjnie wy
raziste ksi,!zki daj,! najlepszy impuls do rewizji wtasnych pogl,!dow: 
astra zarysowuj,! prafil, ktory widac z przyj~tego przez nie punktu 
widzenia. Zapraszaj,! do dialogu, do sformutowania wtasnych kontr
propozycji. Ale ostre widzenie, ktore prezentuje Wierzbicki, to nie je
dyny atut Portretu muzycznego. Ksi,!zka jest dobrze skomponowana

140 



ZDARZENIA - KSlf\ZKI - LUDZIE 

przynosi charakterystyk~ wszystkich okresow tworczosci kompozy
tora oraz dodatkowo szkic 0 wykonywaniu muzyki Chopina. 

Wierzbicki prac'l Chopin. Portret muzyczny powtorzyl, w najlepszym 
rozumieniu tego siowa, sukces swej pierwszej ksiijzki (Zycie z muzy
kq), w ktorej znalaziy si~ w zalijzku w.ijtki rozwini~te w omawianej tu 
publikacji. Opisywana wczesniej w Zyciu ... osoba Jozefa Hofmanna 
zdominowaia poswi~cony pianistycznym interpretacjom epilog naj
nowszej pracy. Mam nadziej~, ze Wierzbicki przygotuje w przyszio
sci ksiijzk~ b~dijCij muzycznym portretem tego urodzonego w krakow
skim Podgorzu interpretatora muzyki fortepianowej, wynalazcy (po
dobno zawdzi~czamy mu wycieraczki samochodowe) i kompozyto
ra. Coraz cz~sciej wypowiadana jest opinia, iZ byi to najciekawszy pia
nista, jaki kiedykolwiek dotykal klawiszy. 

Cdy mlody adept chopinologii b~dzie chcial przeczytac wprowa
dzenie do swiata muzycznej wyobrazn i autora Sonaty b-moll, od dzis 
zach~cam, by si~gnijl po ksiijzk~ Wierzbickiego. Cdy adept "ochrzci 
si~ i uwierzy", b~dzie na niego czekac ksiijzka, do ktorej z pewnosciij 
dorosnie. Wielka summa i nowa zach~ta: Chopin Mieczyslawa Toma
szewskiego. 

Na marginesach niepozornej publikacji Wierzbicki ego postawilem 
mnostwo znakow zapytania, na stronach ogromnej monografii au
torstwa Tomaszewskiego nakreslilem ich ledwie kilka. Jest to jeszcze 
jedno swiadectwo szczegolnej roznicy mi~dzy ksiijzkami. Tomaszew
ski, choc porusza si~ po bardzo rozleglym obszarze tematycznym, sta
rannie modeluje i wywaza swe sijdy. To dzielo wytrawnego znawcy, 
ktore uczy dojrzalego podejscia do tworczosci Chopina - wolnego od 
patriotycznej czy balwochwalczej histerii. Natomiast nie od razu ak
ceptuje si~ specyficzny punkt widzenia Wierzbickiego; na przyklad 
takij hipotez~: "Co by si~ staio, gdyby Chopin w mlodosci tak si~ nie 
lenil, gdyby opanowal standardowy warsztat kompozytora uniwer
salnego (a nie tylko fortepianowego)" (s. 79). Autor jednak slusznie 
podejrzewa, ze jego czytelnik rna sklonnosc do czczego uwielbienia 
dla Chopina i dlatego postanawia nim wstrzijsnijc, chroniijc go od in
telektualnej zapasci. 

Stwierdzenie, ze Wierzbicki sportretowal Frycka, a Tomaszewski 
Fryderyka byloby publicystycznym uproszczeniem - obie ksiijzki por
tretujij jednego i drugiego. Fryderyk Tomaszewskiego jednak wydaje 
si~ bardziej skomplikowany i tym samym wiarygodniejszy. 

DAMIAN STRI1CZEK, ur. 1972, komentator Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach 
Zdroju, pracownik redakcji Wydawnictwa Znak. 
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MIASTO SWIATtA 
Anna Baranowa 

Ewa Bienkowska, CO MOWJA KAMIENIE WENECJI, 
slowolobraz terytoria, Gdansk 1999 

Co m6wiq kamienie Wenecji uwazam za summ~ pisarstwa Ewy Bien
kowskiej. Z kilku powod6w. Eseistyk~ Ewy Bienkowskiej sledz~, po
CZqwszy ad studium W poszukiwaniu kr61estwa czlowieka. Utopia sztuki 
od Kanta do Manna (1981) . W kazdej z jej ksiqzek frapuje mnie zamiar 
calosciowego uchwycenia problematyki . Dla Bienkowskiej - co nie 
takie zn6w cz~ste w naszej wysoko wyspecjalizowanej kulturze - nie 
ma przedzial6w mi~dzy formami ludzkiej egzystencji i tw6rczosci. Jej 
rozwazania zawsze koncentrujq si~ na ideach i zlozonych sposobach 
ich materiatizacji: w sztuce, muzyce, siowie, obyczajach, polityce. Sq 
to szkice a wiernosci i odst~pstwach . 

Ksiqzka Ewy Bienkowskiej a Wenecji - bodaj pierwsza monogra
fia tego mistycznego miasta w literaturze polskiej - jest naturalnq kon
sekwencjq jej stylu. Pisac a Wenecji - to pr6ba odwagi, pr6ba pi6ra. 
Elokwentny Hipolit Taine w swojej Podr6i y po Wloszech wobec wspa
nialosci malarstwa weneckiego wykrzyknql : "Le miserable instrument 
que La parole!". Bienkowska raz po raz zastanawia si~ nad fenomenem 
n i e a pis Y w a I nos c i miasta. Swojq metod~ najlepiej formuluj e, roz
myslajqc a bazylice sw. Marka: "Nieopisywalnosc bazyliki sw. Marka, 
jak maze niewielu rzeczy na ziemi, jest nie do pokonania, nalezy do 
sposobu jej istnienia. Pozostajq dwa rodzaje pos t~powania : mniej czy 
bardziej cZqstkowy inwentarz i poetycka dywagacja. Nie dqz~ ani do 
jednego, ani do drugiego. Jako drogowskaz - kilka dat z dawnych 
epok, par~ wydarzen, analizy konserwator6w, hipotezy historyk6w. 
Trzeba je ulozyc wok61 siebie z nadziejq, ze garstka fakt6w rozwinie 
si~ w wyobrazni czytelnika w siec chwytajqcq cos z zycia ogromnego 
stworu, zlotego lewiatana, kt6ry zostal powolany do istnienia w ja
kims dodatkowym dniu Stworzenia, przemilczanym w Ksi ~dze Ro
dzaju". Pisac a Wenecji - to znaczy wierzyc w mozliwosc przekrocze
nia granic slowa, kt6re wobec wielkich dziel sztuki najcz~sciej zawo
dzi (chyba ze piszq a nich Zbigniew Herbert czy Josif Brodski) . Wene
cja, kt6rej obey jest duch abstrakcji, kt6rej doswiadczanie jest funkcjq 
aka - wymaga uczynienia ze slow a instrumentu zmysl6w, podczas 
gdy zwyklismy je traktowac jako narz~dzie intelektu. Ewa Bienkow

142 



ZDARZENIA - KSII\ZKJ - LUDZIE 

ska potrafi wywazae w swoim stylu to, co racjonalne, i to, co emocjo
nalne. Dlatego tez jej ksiqzka jest waznym przewodnikiem po ducho
wym terytorium miasta. 

Niepokoi mnie jednak tytul ksiqzki, odsylajqcy w sposob oczywi
sty do Stones of Venice Ruskina. Jesli szukae dla niej patronatu u Ruski
na - to tego z Modern Painters, ktory nauczaL iz sztuka jest "szlachetnq 
i wyrazistq mOWq, majqcq wartose jako posrednik mysli" . Moim zda
niem charakter jego slynnych Kamieni Wenecji jest ksiqzce Ewy Bien
kowskiej calkowicie obcy. Wystarczy wziqe do r~ki trzy woluminy 
Ruskinowskiego dziela, pelnego skrupulatnych - touch by touch - opi
s6w i precyzyjnych analiz. Jak podkreSla Wolfgang Kemp, autor mo
nografii Ruskina: "Nigdy dotqd historyk nie potrafil az tyle wydobye 
z dotykowych wartosci swoich obiektow". Z gruntu encyklopedycz
na praca Ruskina nosi cechy "haptycznego" stosunku do opisywane
go materialu. Natomiast ksiqzka Ewy Bienkowskiej umiejscawia si~ 
po stronie optyki. Dla autorki Wenecja zbudowana jest ze swiat/a. 

Gdyby t~ recenzj~ pisal ktos poslugujqcy si~ metodq postmoder
nistycznq, znalazlby tu pole do rozwazan 0 pulapkach iluzji i rzeczy
wistosci, tego, co wyobrazone i realne. Ewa Bienkowska bowiem wciqz 
ponawia pytanie 0 zaleznose mi~dzy widzeniem a istnieniem. Zga
dza si~ w tym naturalnie z Josifem Brodskim, przyjacielem, kt6rego 
slady obecnosci ch~tnie odnajduje w miescie na lagunie. W Znaku 
wodnym poeta mowi 0 odczuwanej tu silniej niz gdzie indziej autono
mii oka: "cialo zaczyna traktowae samo siebie zaledwie jako srodek 
transportu dla oka", "wspolny cel wszystkiego tutaj to bye wid z i a
n y m". Bienkowska buduje zamysl ksiqzki na stwierdzeniu bye moze 
az banalnym w swojej trafnosci: "Wenecja jest najbardziej malarskim 
miejscem swiata, dzi~ki polqczeniu zywiol6w, barw i form nie majq
cych r6wnych sobie w cywilizacji Zachodu; dzi~ki trafieniu do wraz
liwosci zmyslowej, w ktorej zyje spontaniczny mit historii, dopelnie
nia do brakujqcej calosci". Autorce udziela si~ ten wszechpanujqcy 
"odruch malarski" i dlatego tez poprzez obrazy - Carpaccia, Bellinie
go, Giorgiona, Tycjana, Tiepola, Guardiego i Canaletta - probuje nam 
przybliZye to, co g6rnolotnie nazywamy "duszq" miasta . I ksiqzka nie 
traci przez to autentycznosci, gdyz - jak przekonuje nas autorka 
"nad Wenecjq panuje pozor prawdziwszy niz dotykalny swiat" . Szu
kajqc obrazu miasta, przyglqda si~ obrazom, w ktorych miasto znaj
duje swoje odbicie. 0 tym, ze jest to post~powanie wlasciwe, mozna 
si~ przekonac, wertujqc choeby albumy Wenecji poswi~cone: rzadko 
kt6ra fotografia potrafi w tym stopniu, co obrazy Guardiego czy Ca
naletta zatrzymae w sobie specyficzne weneckie swiatlo. 
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Opowiesc Ewy Bienkowskiej 0 obrazach i artystach z tak zwanej 
"szkoty weneckiej" jest w istocie niezwykle wrazliwq refleksjq nad 
malarstwem w og61e. Jak przenikliwe jest to stwierdzenie: "Zapewne 
Wenecja ze swym odmiennym swiatlem, biorqcym si~ z obecnosci 
wody i rozproszenia blasku na lagunie, byla dla nich bardziej lekcjq 
swiatla uniwersalnego, kwintesencjq swiatla malarskiego, kt6re mistrz 
moze osiqgnqc przez rozumienie praw malarstwa i wirtuozeri~ tech
nicznq". Dysponujqc wrazliwosciq plastycznq uksztaltowanq przez 
malarstwo XX wieku, Ewa Bienkowska potrafi wskazac bezpreceden
sowe osiqgni~cia w sztuce Wenecji, kt6re z wyprzedzeniem kilku wie
k6w zapowiadajq burzliwe przemiany artystyczne naszych czas6w. 
Giorgiona - "najnowoczesniejszego z dawnych malarzy i najdawniej
szego z nowych" - przedstawia autorka tak, ze nie mamy wqtpliwo
sci, iz to on, a nie francuscy malarze z poczqtku XX wieku, stworzyl 
formul~ peinture-pe£nture, tak bliskq chocby J6zefowi Czapskiemu. Bien
kowska tak pisze 0 autorze Koncertu sielskiego: "Jest pierwszym, kt6ry 
oswobodzil malarstwo weneckie od rzeczy poza-malarskich, literatu
ry, historii, religii . Pierwszym malarzem »bezinteresownym«, oboj~t
nym wobec anegdoty i narracji, czyli jakichkolwiek form sluzebnosci 
sztuki. Wyzwolil pejzaz od zwyklego tla, przytloczonego tym, co si~ 
dzieje na pierwszym planie. Wyzwolil cialo ludzkie - akt malarski 
od mitologicznego gadulstwa . ( ... ) Mozna powiedziec, ze dzi~ki nie
mu obraz jest po to, by by!, nie musi czegos oznaczac ani wspierac 
czyjejkolwiek pot~gi". 

Bienkowska podkresla, iz cywilizacja wenecka jest "cywilizacjq 
wyobrazni". Dlatego tel. pozwala ocalic wiar~ w sil~ i niezbywalnosc 
jednostkowej kreacji. "Jak zadne inne miasto - kon kluduje autorka
Wenecja przywraca wyobrazni funkcj~ iywotnq, pozwalajqcq zado
mowic si~ na nowo na ziemi". Wenecja, miasto zbudowane z kamie
nia, wody i powietrza, staje si~ paradoksalnie w naszych czasach terra 
firma - dla tych, kt6rzy szukajq r6wnowagi. 

ANNA BARANOWA, ur.1959, historyk sztuki, eseistka, wsp61autorka wystawy KrzysztoJ 
Penderecki - itinerarium (Bunkier Sztuki, Krak6w 1998). 
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DZIEJE "NIEZLOMNYCH" 

Tomasz Gqsowski 

DRUGA WIELKA EMIGRACJA 1945-1990; 
t. 1- Andrzej Friszke, 

ZYCIE POLITYCZNE EMIGRACJI, ss. 512; 
t. 2 - Pawel Machcewicz, 

EMIGRACJA W POLITYCE MI~DZYNARODOWEJ, ss. 262; 
t. 3 - Rafal Habielski, 

ZYCIE SPOLECZNE I KULTURALNE, ss. 410; 
109 il., Biblioteka Wi~zi, t. 113, Warszawa 1999 

W chwili zakonczenia II wojny swiatowej w Europie Zachodniej 
przebywalo ok. 2,5 min obywateli II Rzeczypospolitej, w tym 250 tys. 
w wojsku. Decyzje jattanskie, pozbawiajqce Polsk~ suwerennosci i bli
sko polowy terytorium, skwapliwie wcielane w zycie przez Zachod, 
postawily ich przed dramatycznym wyborem: wracac do okrojonego 
i zniewolonego kraju czy pozostac na Zachodzie. Ci, ktorzy wybrali 
gorzki chleb emigranta, wpisali si~ w dlugi ciqg polskiej tradycji. Od 
kofKa XVIII wieku emigracja polityczna stanowila bowiem jednq ze 
specyficznych form zycia zbiorowego Polakow (innq byla konspira
cja). Gdy kraj byl zniewolony przez zaborcow i okupantow, zapew
niata namiastk~ zycia narodowego. Decyzja 0 pozostaniu na Zacho
dzie podj~ta w 1945 roku przez wielu mlodych jeszcze ludzi nie byla 
rownoznaczna z wolq sp~dzenia na obczyinie reszty zycia. Historia 
zdecydowala jednak inaczej . 

Polska emigracja niepodleglosciowa, zwana cz~sto emigracjq "nie
zlomnych", powstala jako akt sprzeciwu wobec jaltanskiego dyktatu, 
choc jej poczqtki si~gajq roku 1939. Ow protest i wola kontynuacji nie
podleglej panstwowosci na wygnaniu stworzyly mocny i - jak si~ mialo 
okazac - trwaty fundament ideowy. Ulatwiiy to w znacznym stopniu 
rozwiqzania ustrojowe II Rzeczypospolitej, ktore moC<} Konstytucji 
kwietniowej z 1935 zapewnialy legalizm urz~dowi prezydenta i po
wolywanym przezen rzqdom. Emigracyjnq zbiorowosc, liczqcq po 
trwajqcych kilka lat przemieszczeniach okolo pol miliona osob, two
rzyli zolnierze Polskich Sii Zbrojnych i ich rodziny, w wi~kszosci z Kre
sow Wschodnich, wyprowadzeni z Rosji sowieckiej przez gen. Ander
sa, dalej elity II Rzeczypospolitej, cz~sc zotnierzy AK, wi~iniowie i jen
cy niemieckich obozow, wreszcie uciekinierzy z opanowanego przez 
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Moskw~ kraju. Emigracja rozlokowana byla w kilku wi~kszych skupi
skach w Europie - Wielkiej Brytanii (ponad 100 tys.), Niemczech, Fran
cji - i za oceanem: w Stanach Zjednoczonych i w mniejszym stopniu 
w Kanadzie. Jej centrum stanowil Londyn jako siedziba legalnych 
wladz panstwowych (prezydenta i rzqdu) . Trzeba tu zaznaczyc, ze bez 
pewnej przychylnosci czy tez zrozumienia ze strony wladz brytyj
skich byloby to niemozliwe. Mniejszymi, a poniekqd takZe konkuren
cyjnymi, osrodkami politycznymi byly Nowy Jork pilsudczykow, Wa
szyngton Stanislawa Mikolajczyka i ludowcow oraz Paryz jako osro
dek "Kultury" Jerzego Giedroycia. 

Dzieje powojennej emigracji nalezaly do niedawna do tzw. bia
Iych plam w historii Polski ostatniego polwiecza . Luk~ t~ zapelnia 
udatnie praca trojki warszawskich historykow sredniego i mlodego 
pokoienia: Andrzeja Friszkego, Pawla Machcewicza i Rafala Habiel
skiego, nOSZqca wspolny nadtytul Druga Wielka Emigracja 1945-1990. 
W rzeczywistosci Sq to jednak, moim zdaniem, trzy odr~bne ksiqzki. 
Kazda z nich omawia inne aspekty emigracji "niezlomnych", przy 
czym niekiedy naldadajq si~ one na siebie bqdi powtarzajq, choc w nie
co odmiennym kontekScie. Bywa, ze Sq jedynie sygnalizowane. Tak 
rzecz si~ ma na przyldad z dosyc kluczowym zagadnieniem liczebno
sci, rozsiedlenia i topnienia emigracji w ciqgu 50 lat jej trwania (1939
1990). Wszystkie trzy to my oparte zostaly na solidnie przebadanej, 
obszernej podstawie irodlowej w postaci archiwaliow (przede wszyst
kim emigracyjnych, w mniejszym stopniu krajowych), publicystyki 
i dokumentow programowych oraz prasy. Zawahalbym si~ jednak nad 
powtorzeniem uzytego we wst~pie do calosci okreslenia synteza, jako 
ze jest to raczej prowadzona rownoleglymi torami rozlegla analiza. 
Niemniej otrzymalismy obszerne i-co wazniejsze - dojrzale dzielo 
historykow panujqcych nad tajnikami warsztatu badawczego. Przy
nosi ono duiq liczb~ nowych, uporzqdkowanych i przejrzyscie przed
stawionych informacji 0 pi~cdziesi~cioletniej dzialalnosci "niezlom
nych", informacji wydobytych wprost ze zrodel, a niekiedy takZe z roz
mow z pozostajqcymi przy zyciu. Sympatie autorow Sq zaznaczone 
wyraznie, acz dyskretnie. 

Tom Andrzeja Friszkego, badacza i pisarza najbardziej doswiad
czonego z calej trojki, kresli panoram~ zycia wewn~trznego, przede 
wszystkim organizacyjnego emigrantow. Ton nadawala mu stosun
kowo nieliczna elita, pochloni~ta bez reszty dzialalnosciq publicznq, 
podczas gdy wi~kszosc walczyla 0 podtrzymanie skromnej egzysten
cji. Przemozny wplyw na zycie emigracji wywieralo zas kilka jedynie 
osob, z Wladyslawem Andersem na czele. Kondycja emigrantow 
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zyj,!cych nierzadko na pograniczu biedy, w anormalnych warunkach, 
w obcym kulturowo i politycznie, a nawet cywilizacyjnie srodowisku 
- nieuchronnie rodzila napi~cia, wywoluj,!ce r6znorodne, nie zawsze 
racjonalne reakcje. Nadto wychodzstwo juz od roku 1939 bylo mocno 
zr6znicowane politycznie czy, prawd~ m6wi,!c, wr~cz rozdzierane 
konfliktami. Wreszcie emigracja manifestuj£)ca sw'! suwerennosc byla 
jednak w rozmaity spos6b uzalezniona od woli rz'!d6w udzielaj,!cych 
jej gosciny. Oznaczalo to m.in. staly nadz6r ze strony tamtejszych sluzb 
specjalnych (choc 0 tym wiemy najmniej), I£)cznie z pr6bami wyko
rzystywania jej do wlasnych cel6w (tzw. afera Bergu byla tego najglo
sniejszym przejawem); wiadomo takie 0 pr6bach infiltracji, nie bez 
sukces6w, ze strony peerelowskiego wywiadu i kontrwywiadu. 

Autor obszernie i ze znawstwem omawia dzieje najwazniejszych 
instytucji emigracyjnych: legalnych wladz panstwowych (tzw. Zam
ku) i Zjednoczenia Narodowego, Zjednoczenia Polskiego Uchodzstwa 
Wojennego, Skarbu Narodowego oraz innych organizacji spolecznych 
i politycznych z partiami, stanowi£)cymi kontynuacj~ tradycyjnych 
polskich stronnictw (socjalisci, narodowcy, ludowcy) zrodzonych jesz
cze pod koniec XIX stulecia na czele. Poznajemy wi~c ich programy, 
formy aktywnosci (kongresy, zjazdy, wyst'!pienia publiczne, demon
stracje), a takie wewn~trzne konflikty i napi~cia prowadz£)ce do sece
sji, rozlam6w i ponownych scalen. Opr6cz nieuniknionych ambicji 
osobistych wazn£) rol~ odgrywaly w nich jednak fundamentalne spo
ry ideowe co do samej roli czy tez misji emigracji (pans two lub nar6d 
na wygnaniu czy po prostu emigracja polityczna), sposobu legitymi
zacji (konstytucyjny legalizm czy demokratyczny mandat), form or
ganizacyjnych, sposob6w dzialania, stosunku do kraju oraz tradycji II 
Rzeczypospolitej, a takie biez,!cych kwestii politycznych. 

Jednym z najwazniejszych zadan "niezlomnych" bylo prowadze
nie na arenie mi~dzynarodowej walki 0 odzyskanie niepodlegtej pan
stwowosci, kt6rej ostatnimi znakami byly trzy polskie plac6wki dy
plomatyczne (Watykan, Madryt, Dublin - ta ostatnia do 1976). Dlate
go tez przedstawiciele emigracji starali si~ uczestniczyc w r6znorod
nych inicjatywach i dzialaniach zgodnych z przyswiecaj,!cymi im ce
lami ideowymi. Wsp61pracowali z reprezentacjami innych ujarzmio
nych narod6w Europy Srodkowej. Ich wysilki - zar6wno gdy pr6bo
wali stac si~ podmiotem gry, jak wtedy gdy bywali tylko jej przed
miotem - omawia drugi i zarazem najmlodszy z autor6w, Pawel Mach
cewicz. W tym przypadku gl6wnego partnera upatrywano w Stanach 
Zjednoczonych, a rzecz cala stala si~ mozliwa od rozpocz~cia "zimnej 
wojny" na przelomie lat 40. i 50. W latach p6zniejszych realne mozli
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wosci dzialania zalezaiy ponownie od falowania koniunktury, wyzna
czanej ogolnym klimatem stosunk6w Wschod-Zachod. 

Najwazniejsze poczynania polskich emigrantow to uczestnictwo 
w Komitecie Wolnej Europy oraz Kongresie Wolnosci Kultury, przy
gotowywanie planow federalizacji Europy Srodkowej, proby stwo
rzenia wlasnej armii i floty. Niewqtpliwym sukcesem takich poczy
nan. byio uruchomienie pomocy ekonomicznej dla kraju po roku 1956. 
Emigracja konsekwentnie broniia polskiej granicy zachodniej, zabie
gajqc dla niej 0 mi~dzynarodowe uznanie. Probowala takZe lansowac 
wiasne koncepcje polityczne (jak na przyklad tzw. polski plan), przed
kladac rzqdom panstw zachodnich memoriaiy z wlasnq ocenq sytu
acji mi~dzynarodowej itp. Do skromnych sukcesow nalezaio nieofi
cjalne - to oczywiste - ale jednak uczestnictwo w waznych mi~dzy
narodowych wydarzeniach, jak konferencja w Helsinkach. W latach 
80. cala aktywnosc emigracji skierowana byla na obron~ i wspieranie 
"Solidarnosci". W sumie jednak efekty dzialalnoSci "niezlomnych" na 
arenie mi~dzynarodowej nakreslone przez Machcewicza rysujq si~ 
raczej skromnie. Pytanie, czy mozna bylo zdzialac wi~cej, pozostaje 
otwarte. Niewykluczone, ze wykorzystanie innych jeszcze :lrodel po
zwoli zmienic perspektyw~, a co za tym idzie - sformulowac bardziej 
stanowczy osqd. 

Interesujqco prezentuje si~ r6wniez trzecia cz~sc opracowania, 
autorstwa Rafala Habielskiego, poswi~cona zyciu spolecznemu emi
gracyjnej zbiorowosci . Mysl~, ze w wi~kszym stopniu niz poprzednie 
moze ona posluzyc do weryfikacji postawionej w nadtytule calosci 
tezy?, konkluzji?, propozycji? : "Druga Wielka Emigracja". Tu bowiem 
osiqgni~cia "niezlomnych" rysujq si~ najwyrainiej . Po dokonaniu re
konesansu struktury spolecznej i demograficznej, charakterystyce 
gl6wnych skupisk emigracyjnych i sposobow adaptacji do nowych 
warunkow zycia autor skoncentrowal si~ na zagadnieniach kultury. 
Albowiem odmowa powrotu do kraju byla nie tylko aktem politycz
nego protestu, ale r6wniez swiadomym wyborem kulturowym, co 
wyrazil dobitnie Tymon Terlecki. "Heroizm emigracji polskiej 1945 roku 
jest prosty: wytrwac w kulturze europejskiej na przekor niej samej. 
Wytrwac - za siebie i za narod, ktoremu z dnia na dzien cofni~to do
brze, kosztownie nabyte niewqtpliwe prawo przynaleznosci do wspol
noty. Wytrwac - bo kultur nie zmienia si~ jak partii politycznych, jak 
zurnalowych fasonow, jak bielizny. Przynaleznosc do kultury jest 
czyms prawie charyzmatycznym, to znaczy: czyms, co ma charakter 
pomazania lub pi~tna". 
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Habielski omawia kolejne wqtki zycia spotecznego emigrant6w 
przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, ukazujqc ich wysitek w bu
dowaniu wygnanczej wsp6lnoty na gruncie specyficznej "kultury sa
motnych m~zczyzn". W wielu dziedzinach, takich jak opieka i samo
pomoc spoteczna, zycie religijne, kultywowanie wolnego slowa, oswia
ta i zycie naukowe, osiqgni~cia organizacyjne, instytucjonalne i tw6r
cze budzq nieklamany podziw. Autor podjqt takZe ambitnq pr6b~ od
tworzenia postaw i styl6w myslenia emigrantow z uwypukleniem 
zmian dokonujqcych si~ za sprawq ich nieuchronnego starzenia si~ 
oraz ewoluowania sytuacj i mi~dzynarodowej. 

Wracajqc do sygnalizowanego jill problemu "wielkosci" powojen
nej emigracji, powt6rzmy, ze jej sukcesy polityczne byly raczej zniko
me, ale nie inaczej bylo p rzeciez i w wieku XIX. Z kolei wplyw na kraj 
- jesli uwzgl~dnic Radio Wolna Europa i "Kultur~" - byt bardzo po
wazny. Podobnie rzecz si~ ma z osiqgni~ciami organizacyjnymi oraz 
intelektualnymi, jakkolwiek w mnogosci tworcow i dziet zabraklo ta
kich na miar~ Mickiewicza, Stowackiego czy Szopena. Sqdz~ zatem, 
ze stawianie "nieztomnych" obok Wielkiej Emigracji jest uprawnio
ne, choc niekoniecznie nalezy rozumiec to dostownie. Oba fenome
ny, oddalone od siebie 0 ponad 100 lat, rozni zbyt wiele, by mierzyc je 
wsp6lnq miarq. Nadto dopiero perspektywa uptywajqcego czasu i dal
szych badaft pozwoli lepiej ocenic ich znaczenie. 

Na kon iec gorzka refleksja. Ten powazny, takZe w sensie material
nym, dorobek tworzony byl zawsze z myslq 0 przekazaniu go wolne
mu krajowi. Tak si~ jednak nie stato, co podkreslajq trafnie autorzy we 
wsp6lnym zakonczeniu. Lata przetomu 1989-1990 nie przyniosty na
wiqzania do tradycji II Rzeczypospolitej, kt6rej straznikami byli "nie
ztomni", ale wr~cz odwrotnie - oznaczaty ostateczne z niq zerwanie. 
Nowa Polska nie si~gn~ta do ich dziedzictwa ani tez nie otwarla si~ na 
nich samych. Ludziom, kt6rzy przez 60 lat przechowali paszporty z or
tem w koronie, poskqpiono pelni praw wyborczych. Choc Sejm III 
Rzeczypospolitej nigdy nie podjqt takiej uchwaly, to jednak nie ulega 
kwestii, ze "niezlomni" dobrze zastuzyli si~ Polsce. 

TOMASZ GI\SOWSKl, historyk i publicysta, wykladowca Uniwersytetu Jagiellonskie
go, badacz dziej6w XIX i XX w., wsp6Ipracownik Osrodka Mysli Politycznej, prezes 
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleglosciowego. 
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WZORY KULTURY, 
WZOR CZLOWIEKA 
Pawel Rodak 

Ruth Benedict, CHRYZANTEMA I MIECZ. WZORY 

KULTURY JAPONSKIEJ, przel. Ewa Klekot, 


PIW, War5zawa 1999, 55. 296 

Ruth Benedict, WZORY KULTURY, przel. Jerzy Prokopiuk, 
MUZA SA, War5zawa 1999, 55. 352 

Antropolog, ktorego zadaniem jest opis kultur roznych od wla
snej, zwykle zaczyna SWq prac~ od badan terenowych. Czasami jed
nak, kiedy bezposrednia obserwacja zycia codziennego opisywanej 
spolecznosci nie jest mozliwa, musi korzystac ze :hodel posrednich. 
Tak tez bylo w przypadku ksiqzki Ruth Benedict 0 wzorach kultury 
japonskiej. Pisana pod koniec wojny na zamowienie rzqdu Stanow 
Zjednoczonych i stanowiqca cz~sc badan nad "charakterem narodo
wym" podj~tych w tym czasie przez amerykanskich psychokulturali 
stow - ksiqzka ta wykorzystywala nowq technik~ "badania kultury na 
odleglosc". Ruth Benedict, nie mogqc wyjechac do Japonii, oparla si~ 
na wczesniejszych opisach etnograficznych, literaturze, prasie, filmach, 
opracowaniach naukowych, wreszcie na przeprowadzanych przez 
siebie rozmowach z Japonczykami mieszkajqcymi w Stanach Zjedno
czonych i z japonskimi jencami wojennymi . Prac~ SWq Benedict wy
konala tak dobrze, ze mimo uplywu przeszlo pol wieku od pierwsze
go wydania Chryzantemy i miecza, ksiqzka ta wciqz pozostaje swiet
nym wprowadzeniem do zrozumienia kultury japonskiej, a zarazem 
przykladem sprawnie napisanej monografii antropologicznej . Dobrze 
wi~c, ze teraz mamy rowniez jej polskie tlumaczenie. 

Nie jest to pierwsza praca Ruth Benedict wydana po polsku. Row
nolegle z Chryzantemq i mieczem ukazalo si~ wznowienie Wzor6w kul
tury (I wyd. 1966), jej najslynniejszej ksiqzki z pierwszej polowy lat 
trzydziestych. Wzory kultury stanowiq swego rodzaju manifest antro
pologii kulturowej jako nauki zainteresowanej "zachowaniem ludz
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kim, ale nie takim, jakie uksztaltowala nasza tradycja, lecz uksztalto
wanym przez wszelk~ tradycj~". Antropolog to ktos, kto - jak pisze 
autorka - przedmiotem swego zainteresowania czyni "szerok~ gam~ 
zwyczaj6w, kt6re znaleic moina w r6inych kulturach, a jego zada
niem jest zrozumienie, jak kultury te zmieniaj~ si~ i r6inicuj~, w jak 
r6inorodnych formach wyraiaj~ si~ oraz w jaki spos6b zwyczaje da
nego ludu funkcjonuj~ w iyciu poszczeg6lnych, skladaj~cych si~ nan 
jednostek". 

Sarna Ruth Benedict - uczennica, wsp6lpracowniczka, a wreszcie 
nast~pczyni Franza Boasa, ojca-zalozyciela amerykanskiej antropolo
gii - prowadzila kilkuletnie badania terenowe wsr6d Indian Zuni 
z grupy Pueblo, zamieszkuj~cych poludniowo-zachodni~ cz~se Ame
ryki P6lnocnej. Poswi~cila im obszern~, dwutomow~ monografi~ Mi
tologia Zuni. Kr6tka charakterystyka kultury Zuni znalazla si~ r6w
niei w jednym z trzech rozdzial6w portretowych we Wzorach kultu
ry; dwa pozostale zostaly poswi~cone Kwakiutlom, Indianom z p61
nocno-zachodniego wybrzeia Ameryki P6lnocnej, oraz mieszkancom 
wyspy Dobu, wchodz~cej w sklad archipelagu Melanezji i lei~cej bli
sko slynnych, za spraw~ Bronislawa Malinowskiego, Wysp Trobrian
da. Do tej cz~sci ksi~iki zglaszano zreszt~ najwi~cej zastrzeien. Doty
czyly one nazbyt ujednoliconego, a w konsekwencji uproszczonego, 
wizerunku trzech portretowanych kultur. Istotnie, autorka Wzor6w 
kultury niepotrzebnie uznala, ie kultur~ spolecznosci pierwotnych daje 
si~ ostatecznie sprowadzic do jednej naczelnej zasady, rz~dz~cej 
wszystkimi najwainiejszymi sferami iycia. W trzech kolejnych kul
turach zasadami tymi mialy bye: u Zuni - rytualizacja i obrz~dowose, 
u Kwakiutl6w - rywalizacja 0 prestii spoleczny, u Dobuanczyk6w 
podejrzliwose i poczucie zagroienia. Trzeba jednak przyznae, ie sarna 
Benedict miala swiadomose, ii nie wszystkie kultury tworz~ ai tak 
homogeniczne struktury. "Byloby absurdem - czytamy w rozdziale 
[stota spoleczenstwa - »przykrawanie« kaidej kultury w ten spos6b, ieby 
zmiescila si~ w sztywnych ramach slownikowego hasla". 

Najwainiejsze postulaty wysu wane we Wzorach ku/tury blisko sie
demdziesii}t lat temu do dzis nie tracq swej aktualnosci. Daj~ si~ one 
strescie w trzech punktach. Po pierwsze, badaczka zdecydowanie od
rzuca zaloienia naturalizmu i ewolucjonizmu, podkreslaj~c, ie "kul
tura nie jest kompleksem zjawisk przekazywanych biologicznie". Po 
drugie, przekonuj~co dowodzi, ie poszczeg6lne kultury powinny bye 
postrzegane jako zintegrowane calosci, w kt6rych poszczeg6lne ce
chy i elementy kulturowe, takie jak wartosci, normy post~powania, 
zwyczaje, obrz~dy, typy relacji mi~dzyludzkich etc., s~ ze sob~ powi~-
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zane i wzajemnie na siebie oddzialujq. Nie mozna wi~c zrozumiec 
pojedynczego zwyczaju czy wartoSci, nie odnoszqc ich do calosci 
kulturowej, kt6rq wsp6ltworzq. Mozna je natomiast zrozumiec opacz
nie (czemu cz~sto towarzyszy pot~pienie), kiedy elementy wyj~te z ja
kiegos wzoru kultury interpretuje si~ i ocenia w odniesieniu do wla
snego. Stqd pojawiajqca si~ we Wzorach kultury kategoria relatywizmu 
kulturowego, a wi~c badania fakt6w kulturowych w obr~bie ich wi a
snych wzor6w kultury. Po trzecie wreszcie, Ruth Benedict wskazuje 
na zaleznosc pomi~dzy systemem kulturowym dan ej spolecznosci 
a osobowosciq jej czlonk6w. To kultura - m6wi autorka ksiqzki - jest 
budulcem dla poszczeg61nych osobowosci, a te z kolei stanowiq naj
wazniejszy i niezast~powalny niczym nosnik kulturowy. Tego rodza
ju podejscie b~dzie nieco p6zniej rozwijane przez przedstawicieli nurtu 
tzw. neopsychoanalizy, takich jak Karen Horney czy Erich Fromm, 
oraz przez amerykanskich psychokulturalist6w z Abramem Kardine
rem i Ralphem Lintonem na czele. Wszyscy oni bardzo wiele zawdzi~
czali koncepcjom Zygmunta Freuda, ale tez odrzucali Freudowskie 
zalozenie 0 instynktywistycznym i represywnym charakterze kultu
ry. Benedict w tym odrzuceniu szla najdalej, twierdzqc - z czym dzis 
zgodzic si~ juz nie spos6b - ze "mi~dzy rolq spoleczenstwa [a wi~c 
kultury - przyp. P.R.] a roIq jednostki nie istnieje wlasciwie zaden an
tagonizm". 

Chryzantema i miecz juz samym swym pod tytulem - Wzory kultury 
jap011skiej - nawiqzuje do slynnej poprzedniczki . Nie przypadkiem. 
Ruth Benedict wykorzystuje tu kategorie i usta lenia wypracowane we 
Wzorach kuItury, nie powielajqc zarazem wad tamtej pracy. Spojrzenie 
calosciowe sprawilo, ze powstala ksiqzka, kt6ra nie jest w szczeg6lny 
spos6b poswi~cona japonskiej gospodarce, polityce, historii, religii czy 
rodzinie, ale - traktujqc 0 nich wszystkich - koncentruje si~ ostatecz
nie na wydobyciu "gl~boko ukrytych nawyk6w myslenia i zachowa
nia" decydujqcych 0 odr~bnosci i niepowtarzalnosci japonskiego sty
lu zycia . Jego opis jest mozliwy dzi~ki spojrzeniu z zewnqtrz, kt6re 
pozwala na dostrzezenie w przestrzeni innej kultury tego, czego nie 
dostrzegajq na co dzien jej czlonkowie, uznajqc to cos za oczywiste 
i naturalne. W zwiqzku z tym mozna jednak zarzucic autorce, ze jej 
spojrzenie, kt6remu brak bezposredniej konfrontacji z zyciem codzien
nym w samej Japonii, jest raczej opisem tego, jak widzq i jak chcq wi
dziec siebie sami Japonczycy oraz jak Sq postrzegani przez innych, 
niz kim Sq i jak rzeczywiscie post~pujq . Niezalezn ie od tego, wielkq 
zaletq Chnpantemy i miecza jest polqczenie calosciowego spojrzenia na 
kultur~ japonskq z widzeniem rozwoju tej kultury w dlugiej perspek

152 




ZDARZENIA - KSlf\ZKI - LUDZIE 

tywie historycznej. Opisy etnograficzne dotyczqce kultur tradycyjnych 
w oczywisty spos6b nie uwzgl~dniajq perspektywy historycznej, na
tomiast prace historyk6w wciqz jeszcze w zbyt malym stopniu 
uwzgl~dniajq calosciowe spojrzenie na kultur~. Tu natomiast mamy 
do czynienia z udatnym zespoleniem ich obu. 

Ruth Benedict zwraca uwag~ na to, ze w poj~ciu Europejczyka 
czy Amerykanina Japonia to nade wszystko kraj kontrast6w. "Japon
czycy - czytamy zaraz na poczqtku ksiqzki - Sq w najwyzszym stop
niu agresywni i nieagresywni zarazem, kultywujq jednoczesnie mi
litaryzm i wartosci estetyczne, potrafiq bye i zuchwali, i uprzejmi, 
sztywno przestrzegae zasad i latwo dostosowywae si~ do nowych 
warunk6w. Podporzqdkowujq si~ innym, a jednoczesnie Sq urazeni, 
gdy ktos pr6buje nimi powodowae; Sq lojalni i zdradzieccy, odwai
ni i niesmiali, konserwatywni i otwarci na nowosci. Przykladajq 
ogromnq wag~ do tego, co ludzie myslq 0 ich zachowaniu, a zara
zem majq wielkie p oczucie winy, choe 0 tym, ze popelnili blqd, inni 
nie wiedzq. Zolnierze japonscy Sq absolutnie zdyscyplinowani i nie
subordynowani jednoczesnie". Autorka tych sl6w stawia przed sobq 
zadanie pokazania, ze to, co przez jednq kultur~ postrzegane jest 
jako przeciwstawne, w drugiej stanowi dope!niajqce si~ wzajem ce
chy sp6jnego systemu. 

Opisujqc wzory kultury japOl'lskiej, Ruth Benedict zestawia je 
z wzorami kultury amerykanskiej. Tak wi~cJaponczykom calkiem obce 
jest na przyklad amerykanskie umi!owanie wolnosci, r6wnosci i nie
zaleznosci. Zamiast nich mamy japonskq hierarchi~ i porzqdek, wy
m6g "zaj~cia wlasciwego miejsca" oraz przestrzegania p rzypisanych 
do niego praw i obowiqzk6w, co dotyczye rna tak sarno jednostek, jak 
calych narod6w. Dlatego nie mozna sobie wyobrazie Japonii bez cesa
rza, kt6ry jest ostatecznym gwarantem hierarchicznego porzqdku. 
Oparty na "tradycji z upelnie r6znej od naszej", porzqdek ten daleki 
jest jednak od zachodniego autorytaryzmu. Status spoleczny zalezy 
od wieku, plei, pozycj i w rodzinie, a dalej od pozycji spolecznej. Ja
ponska hierarchia znajduje swoje odbicie w "j~zyku szacunku" (uzy
te slowa i gesty wskazujq na "rodzaj i stopien spolecznego dystan
su"), kt6rego dzieci Sq uczone w rodzinach. Wychowanie oparte jest 
n a zasadzie bliskiego zwiqzku mi~dzy rodzinq a calym spo!eczen
stwem. Rodzice zatem nie posiadajq wladzy bezwarunkowej, "zacho
wujq si~ raczej jak powiernicy niz samowolni autokraci". Pos!uszen
stwa wobec rodziny zqda si~ "w imi~ Iojalnosci wobec wsp6Inoty" , 
a troska 0 dziecko jest traktowana jako "przejaw milosci do przodk6w", 
splata zaciqgni~tego wobec nich d!ugu. 
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W ogole z ukladem hierarchicznym jest w Japonii sciSle zrosni~ty 
uklad zobowiqzan. Jednym z najwazniejszych japonskich slow jest on, 
opisujqce "wszystkie ciqzqce na czlowieku zobowiqzania, od najwi~k
szych po najmniej istotne". Benedict przytacza popularne japonskie 
powiedzenie, ktore mowi, ze "czlowiek nigdy nie splaci nawet jednej 
dziesi~ciotysi~cznej on". Przez Japonczykow zycie jest wi~c postrze
gane jako nieustanna splata zobowiqzan: tych wobec rodzicow i cesa
rza (gimu) i tych wobec osob, z ktorymi wchodzi si~ w zwiqzki spo
leczne. Normy post~powania Sq zatem oparte nie na abstrakcyjnych 
zasadach etycznych, ale na wytycznych, jak nalezy si~ zachowywae 
w konkretnych sytuacjach. Zamiast walki dobra i zla mamy tu zacho
dzqce na siebie kr~gi zobowiqzan, koniecznose ich wypelniania i dqz
nose do zachowania r6wnowagi pomi~dzy nimi. Tylko wiedzqc, jak 
wazne dla tej kultury Sq obowiqzki wobec cesarza, mozna na przy
!dad zrozumiee zachowanie Japonczykow pod koniec II wojny swia
towej . Dla Amerykanow bylo szokujqce, iz po ogloszeniu przez cesa
rza kapitulacji Japonii, jego poddani niemal natychmiastowo zacz~li 
okazywae zyczliwose swoim niedawnym wrogom, z ktorymi tak za
ciekle walczyli. 

Jak pami~tamy, Ruth Benedict pisze SWq ksiqzk~ zaraz po wojnie 
i wojna wlasnie stanowi dla niej bezposredni punkt odniesienia. Przez 
Japonczykow zas wojna odbierana byla jako starcie "amerykanskiej 
wiary w rzeczy" i "japonskiej wiary w ducha". Wiara ta i towarzyszqca 
jej cnota bohaterstwa byly tak silne, ze wszelkie zabezpieczenia uwaza
no za godne pogardy. Benedict podaje, ze w armii japonskiej nie bylo 
prawie w ogole jednostek sanitarno-ratowniczych, punktow opieki 
medycznej, szpitali polowych. Rannych nierzadko zabijano lub zabijali 
si~ sami. Honorowa smiere jako efekt niesprostania ktoremus z kr~gow 
zobowiqzan jest zresztq, jak wiadomo, znana w Japonii od dawna. 

Z tym wiqze si~ z kolei sprawa stosunku do ciala. Dla JapOllczy
kow dusza i cialo nie stanowiq przeciwstawnych sit, z ktorych dusza 
jest dobra, a cialo - zle. Nie Sq oni purytanami i nie pot~piajq ciele
snych przyjemnosci, takich jak ciepla kqpiel, dobre trunki i potrawy 
czy wreszcie doznania erotyczne. Oddajq si~ im wszystkim z rozko
SZq, ale tez - nade wszystko! - z umiarem. Nie mogq one za!docie bie
gu spraw powaznych i przeszkodzie w realizacji zaciqgni~tych zobo
wiqzan. "Japonczycy - pisze Ruth Benedict - stawiajq sobie ogromne 
wymagania. Zeby uniknqe grozby wykluczenia i obelgi, zmuszeni Sq 
zrezygnowac z przyjemnosci, ktorych nauczyli si~ smakowae". 

To prowadzi nas do ostatniej istotnej cechy japonskiej kultury 
i ostatniej wielkiej roznicy mi~dzy niq a kulturq euroamerykanskq. 
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Zachowanie Japonczyka jest przez caly czas wystawione niejako na 
widok publiczny, on sam pozostaje nieustannie w scislej relacji z oto
czeniem - wspolnotq, do ktorej przynalezy. W kulturze japonskiej 
poj~cia indywidualizmu i prywatnosci nie odgrywajq wi~kszej roli 
(cienkie, papierowe sciany w domach majq tu swoje znaczenie!). Ze
wn~trzne uwarunkowania poczucia godnosci Sq w Japonii bez porow
nania wazniejsze niz wewn~trzny przymus moralny. Kultura japon
ska to "kultura wstydu", a nie "kultura winy". Sumieniem Japonczy
ka jest opinia publiczna. To jej podporzqdkowuje on swoje zycie. 

Na koniec zadajmy pytanie, dlaczego wlasciwie warto dzis czytac 
ksiqzki Ruth Benedict napisane kilkadziesiqt lat temu? Czy dlatego, 
ze stanowiq klasyczne pozycje w antropologii, bez ktorych nie spo
sob poznac tej coraz wazniejszej i popularniejszej dziedziny wiedzy? 
Z pewnosciq. Czy dlatego, ze pomagajq nam zrozumiec calkiem wspol
czesne zjawiska, jak na przyldad postawy japonskich sararimenow, 
owych "samurajow z teczkq", lojalnych bez reszty wobec wlasnej fir
my i jej szefa, zwiqzanych z nimi zwykle przez cale zycie, pracujq
cych po kilkanascie godzin dziennie i coraz cz~sciej umierajqcych 
z przepracowania? Tak, to tez dobry powod. Jest jednak jeszcze trze
cia przyczyna, ktora powinna sklaniac do lektury owych prac. Ruth 
Benedict udowadnia bowiem w swych ksiqzkach raz po raz, ze miej
sce kultury w ludzkim swiecie jest miejscem prymarnym. Nie ma 
wqtpliwosci, ze czlowiek przynalezy jednoczesnie do swiata natury 
i swiata kultury, a od tego, ktoremu z tych swiat6w przypiszemy wi~k
sze znaczenie, zalezy nasz wizerunek tego, co ludzkie, nasz wzor czlo
wieka. Dzis tak powazni naukowcy, a zarazem swietni popularyzato
rzy wiedzy, jak chocby Edward O. Wilson czy Richard Dawkins, stwier
dzajq stanowczo, ze 0 tym, kim jest czlowiek w swej istocie, decyduje 
jego naturaIna, biologiczna i genetyczna kondycja. Jesli jednak kogos 
takie stwierdzenia nie zadowalajq i chcialby im stawic czolo, to w an
tropologii znajdzie swych sprzymierzencow. ZaCZqC powinien od Ruth 
Benedict. 

PAWEl RODAK, ur. 1967, dr, pracuje w Katedrze Kulturzy Polskiej Uw, zajrnuje sit: 
histori,! kultury i krytyk,!literack". 
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NIEMCEWICZ WIELKIM 
POETi\ BYL? 
Magdalena Micinska 

Izabella Rusinowa, PANA JULIANA PRZYPADKI ZYCIA. 

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ 1797-1841, 


Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999, ss . 403. 

W zestawie szkolnych lektur, ktory juz z samej swej istoty nie ma 
na celu wzbudzenia entuzjazmu czytelnik6w, do szczegolnie nudnych 
pozycji nalezy komedia Powr6t posla Juliana Ursyna Niemcewicza. 
Papierowe postacie 0 groteskowych nazwiskach (wszyscy ci Gadul
scy i Szarmanccy!), odwolania do uklad6w politycznych, kt6re juz dwa 
wieki temu odeszty do lamusa, wiersz ogl~dnie mowi,!c archaiczny, 
godne moze pochwaly, lecz ci~zkostrawne moralizatorstwo... To 
wszystko, z czym mlody Polak u schylku drugiego tysi,!clecia skoja
rzyc moze idol a swych r6wiesnik6w sprzed lat stu kilkudziesi~ciu. 

Tymczasem Niemcewicz byl nie tylko autorem setek wi~kszych 
i mniejszych utwor6w (niekt6re z nich cieszyly si~ w swoim czasie 
wi~ksz,! popularnosci,! niz Pawr6t pasla), ale takZe - a moze nawet 
przede wszystkim - wazn,! postaci,! polskich dziej6w na przestrzeni 
kilku r6znych epok, I'!cz'!q w doswiadczeniu dlugiego zycia Stani
slawa Augusta z Iwanem Paskiewiczem, a Ignacego Krasickiego ze 
Siowackim. 0 tym wlasnie chce nas przekonac Izabella Rusinowa. 

Julian Ursyn Niemcewicz zyl osiemdziesi'!t trzy lata; malo kt6re
mu pokoleniu zdarzylo si~ doswiadczyc tylu zdarzen zalosnych 
i wznioslych, tragicznych i pi~knych, odciskaj,!cych si~ na losach spo
leczenstw i generacji . W dziecinstwie przezyl konfederacj ~ barsk,!, 
w mlodosci uczyl si~ w warszawskim Korpusie Kadet6w i zwiedzal 
oswieceniow,! Europ~, w wieku dojrzatym przezyl dwa powstania 
i wojny napoleonskie, podr6zowal po calym niemal 6wczesnym cy
wilizowanym swiecie, poznawal najwi~kszych politykow i tw6rcow. 
Jego starosc przypadla na czas triumf6w romantyzmu i polskich spo
row emigracyjnych; zmarl zaledwie osiem lat przed Chopinem i Slo
wackim. Zajmowat niezmiennie wysok,! pozycj~ w swiecie polityki, 
nauki i kultury. Byl poslem Sejmu Wielkiego i czotowym publicyst,! 
obozu, ktory przygotowal Konstytucj~ 3 Maja; w 1794 roku sekreta
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rzowa! Tadeuszowi Kosciuszce, zas po kh;sce dzieli! z nim wi~zienie 
i wygnanie; w Ksi~stwie Warszawskim by! sekretarzem senatu i jed
nym z tw6rc6w reformy szkolnictwa; w Kr6lestwie Kongresowym 
pe!ni! funkcj~ prezesa Towarzystwa Przyjaci6l Nauk i zyskal pozycj~ 
niekwestionowanego autorytetu moralnego; podczas powstania listo
padowego wszed! do Rz'ldu Narodowego i reprezentowal go w An
glii; po powstaniu dzialal na emigracji w Towarzystwie Historyczno
Literackim. Jako pierwszy Polak uzyska! tei obywatelstwo amerykan
skie, odni6s! ogromny sukces wydawniczy swymi Spiewami historycz
nymi (1816), kt6re dla Polak6w pod zaborami sta!y si~ podr~cznikiem 
narodowych dziej6w, wreszcie byl pierwszym mieszkancem sielskie
go podwarszawskiego ustronia nazwanego Ursynowem. 

Od mlodosci latwo zyskiwal sympati~, przyjazn i milosc; jak 
wspominal Adam Jerzy Czartoryski, "wsz~dzie i wszystkim podo
bal si~ z postawy i zr~cznosci ciala, z przyjemnosci i iywosci rozu
mu" . Zylce turystycznej towarzyszylo zamilowanie do mniej i bar
dziej jawnych romans6w - pod tym wzgl~dem Niemcewicz byl praw
dziwym kosmopolit'l . Na liscie os6b, z kt6rymi si~ zetkn'll, znalezli 
si~ monarchowie Rosji, Francji, Szwecji i AngIii; prezydenci Stan6w 
Zjednoczonych, najwi~ksi aktorzy poIityki swiatowej. Wreszcie 
w pierwszej po!owie XIX wieku stat si~ symbolem nieuj arzmionego 
Polaka, kt6ry uosabia majestat dawnej Rzeczypospolitej w kilka dzie
si~cioleci po jej upadku . Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 
uczcili w nim bohatera swego pokolenia, pisz'lc w imieninowej laurce 
z roku 1820: 

Tw6j to obraz, Julianie! Polak6w zaszczycie, 

Kto nie zna jakie cnoty twoj e ozdobiq zycie? ( .. . ) 

Przykladem dla nas b~dq cnoty Twoje. 


Co najmniej pi~cdziesi'lt lat sp~dzi! tei Niemcewicz na pisaniu . 
Spod jego pi6ra niemal bez przerwy wychodzi!y artykuly publicystycz
ne, wiersze, dramaty, powiesci, powaine rozprawy, przede wszyst
kim zas diariusze (pisal je dzien po dniu od 1796 roku do smierci!) 
oraz wspomnienia. 0 ich wartosci artystycznej literaturoznawcy wy
powiadaj'l si~ powsci'lgliwie; Izabella Rusinowa nawet Spiewy histo
ryczne, najbardziej znacz'lce dzielo Niemcewicza, okresla mianem 
nudnych i patetycznych. Jego pisarstwo, bliisze publicystyce nii sztu
ce, bylo potrzebne w konkretnej sytuacji politycznej i kulturalnej Pol
ski prze!omu XVIII i XIX wieku; dzis od!oiyc je moina do zestawu 
szkolnych lektur obowi'lzkowych. Wi~cej czerpac moglibysmy z ob
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serwacji i wspomnien Niemcewicza; ksiqzka Izabelli Rusinowej po
srednio wyjasnia, czemu tego nie robimy. 

Pana Juliana przypadki zycia Sq opowiesciq 0 dojrzalych i schylko
wych latach poety. Rozpoczyna je jeden z najciekawszych i najmniej 
jasnych punkt6w jego biografii: lata 1797-1798, okres wspolnej z Ko
sciuszkq podr6zy z petersburskiej twierdzy do Ameryki, przerwany 
tajemniczym, naglym i ostatecznym zerwaniem obu przyjaci61. Ksiqz
k~ zamykajq nekrologi, zamieszczone w polskiej prasie w roku 1841. 
Czterysta stron w srodku rna za zadanie odbudowac pozycj~ Niem
cewicza w polskim panteonie, odswiezyc dawny kult, przypomniec 
sympatyczne cechy charakteru i ponadczasowe zaslugi bohatera. 

Dzi~ki Rusinowej poznajemy nie tylko koleje losu i etapy tw6r
czosci Niemcewicza, ale oglqdamy go oczami wsp6lczesnych, jego 
przyjaci6t, wsp6lpracownik6w i wielbicieli (nielicznych krytyk6w 
ocenzurowano, brak na przyklad uszczypliwych uwag Slowackiego). 
Zawarty w ksiqzce material swiadczy 0 ogromnej erudycji autorki; 
zwlaszcza zagraniczne wojaze poety odtworzone zostaly z imponu
jqCij dokladnosciq. Izabella Rusinowa - jedna z najlepszych specjali
stek od stosunk6w polsko-amerykanskich XVIII-XIX wieku - podkre
sla znaczenie kontakt6w Niemcewicza za oceanem i pionierski cha
rakter napisanej przezen biografii Washingtona, dydaktycznego wzor
ca zwyci~skiego demokraty. Zarazem jednak Pana Juliana przypadki... 
decyzjq wydawcy czy samej autorki - nie zostaly przeciqzone nauko
wym aparatem. Liczb~ przypis6w - pomimo wielkiej ilosci cytat6w 
w tekScie - ograniczono do minimum; w zamian na koncu ksiqzki czy
telnik odnajdzie obszernq bibliografi~ materialow r~kopismiennych, 
druk6w i opracowan. 

Powazny mankament pracy to brak indeksow. Jest to zapewne 
wynik pokutujqcego u wydawcow przekonania, ze zbytnia "nauko
wosC" ksiqzki odstraszyc moze potencjalnych czytelnik6w; w rezulta
cie jednak otrzymalismy biografi~ podroznika, kt6ry nieustannie krq
zyl mi~dzy Petersburgiem a Filadelfiq, Sztokholmem a Rzymem, zas 
na swej drodze spotykat dziesiqtki i setki interesujqcych ludzi - bez 
spisu nazwisk i miejsc. Pytanie, do kogo adresowane Sq Pana Juliana 
przypadki.. . , powraca zresztq uporczywie podczas lektury. Rusinowa 
daje kilkakrotnie do zrozumienia, ze zamierza przywr6cic Niemcewi
cza pami~ci szerokiego og6lu. Realizacji tego celu nie ulatwiajq roz
wlekla narracja, liczne powt6rzenia (irytujqca maniera przytaczania 
na poczqtku nowego rozdzialu tego, co znalazto si~ w zakonczeniu 
rozdzialu poprzedniego - jakby autorka zwracala si~ do najt~pszego 
ze swych student6w), wreszcie pretensjonalny tytul. Czy tak powaz
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na, akademicka praca, nieznacznie tylko uszminkowana na uzytek 
rynku, moze zdobyc masowego czytelnika? Jest to co najmniej malo 
prawdopodobne. 

Pr6by odswieiania "pana Juliana" podejmowano juz w przeszlo
sci; najglosniejszq i najbardziej bulwersujqcq z nich byl Niemcewicz 
z przodu i z tylu Karola Zbyszewskiego z 1939 roku (zresztq w tym roku 
wznowiony). Rusinowa podejmuje kolejny wysilek - i chwala jej za 
to. Czy jednak jest to wysilek usprawiedliwiony i oplacalny? Niemce
wicz we wszystkich swoich rolach - polityka, dziennikarza, literata, 
podr6znika, uczonego, kolekcjonera, wreszcie gorqcego patrioty- byl 
staranny, pilny, konsekwentny, godny podziwu wsp6!czesnych i po
tomnych. Jednak jako swiadek i kronikarz jednego z najciekawszych 
okresow w dziejach, okazal si~ wyjqtkowo malo przenikliwy i czytel
niczo nieatrakcyjny. Jego utwory literackie podporzqdkowane byty 
zawsze wymogom polityki; czytelnik jego dziennikow podrozy i pa
mi~tnikow brodzi w g~stej masie malo znaczqcych szczeg6low, od 
opisu bekasow znad Prypeci po rozliczne narzekania na amerykan
skq drozyzn~ . Zestawienie relacji Niemcewicza z analitycznq myslq 
Tocqueville' a, bystrq obserwacjq markiza de Custine czy chocby barw
nq narracjq wsp6!czesnej mu Wirydianny Fiszerowej pozostawia nam 
niedosyt. Zas po przeczytaniu ksiqzki Izabelli Rusinowej nieodparcie 
nasuwa si~ wniosek, ze przypadki zycia jej bohatera byly 0 wiele cie
kawsze niz pozostawiona przezen spuscizna pismiennicza. Dobrze 
wi~c: przywrocmy Niemcewiczowi nalezne mu miejsce w narodowym 
panteonie, skoro Rusinowa tak na to nalega - jego utwory jednak niech 
nadal pokrywa kurz. 

MAGDALENA MICINSKA, dr hab. Instytutu Historii PAN w Warszawie. Wydala: Mif
dzy Krolem Dudu:m a mieszcwninem. Obraz bolwlera narodowego w pismiennictwie polskim 
przelomu XIX i XX w (1995), Colqb i orzel. Obchody rocznic kosciu szkowskich w latach 1894
1917 (1997), Zdrada c6rka nocy. Poj?cie zdrady narodowej w swiadomosci Polak6w w latach 1861
1914 (1998) . 
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SZTUKA CZASOW 

"SOLIDARNOSCI" 

Andrzej Pienkos 

Dominik Krzysztof luszczek, INSPlRACJE RELIGlJNE 

W POLSKIM MALARSTWIE I GRAFICE 1981-1991, 


Spoleczny Komitet im. D. K. Luszczka, Warszawa 1999 

Ukazala si~ ksiqzka niezwykla . Juz sam fakt, ze si~ ukazala, jest 
niezwykly. Oto bowiem dzielo przerwane przez smien: autora do
prowadzili do konca jego przyjaciele i wydali w kraju, w kt6rym nie 
jest latwo wydac porzqdnq ksiqzk~ 0 sztuce. Ojciec Luszczek, paulin, 
absolwent historii sztuki warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, 
nie zdqzyl obronic tej pracy jako rozprawy doktorskiej. Pisana pod 
kierunkiem Janusza Pasierba, zapowiadala si~ na przelomowq w pol
skiej historii sztuki najnowszej. Autor nie zdqzyl tez zakonczyc swojej 
pracy jako zamkni~tej publikacji. Szcz~sliwie, na smierc ksiqzki po tra
gicznej smierci autora w 1994 roku nie zgodzili si~ jego przyjaciele 
i ten niezwykly owoc ich cierpliwego wysilku niedawno ujrzal swia
tlo dzienne, dodajmy od razu - w postaci eleganckiej, fachowo zreda
gowanej i zaprojektowanej, bogatej pod kazdym wzgl~dem. 

Ksiqzka jest i naukowq syntezq, i pi~knym albumem 0 sztuce 
wsp6lczesnej, i zywym esejem osobiscie zaangazowanego autora. Trze
ba bowiem pami~tac, ze ojciec Luszczek jeszcze jako student wsp6l
dzialal w inicjatywach koscielnych dotyczqcych sztuki - w organiza
cji pleneru jasnog6rskiego w 1981 roku, a potem m.in. w opracowa
niu i realizacji programu sgraffit, kt6re zdobiq kruzganki Wieczernika 
na Jasnej G6rze. Mimo to tekstowi nie brakuje dystansu do omawia
nych zjawisk, ksiqzk~ cechuje tez pokorny stosunek autora do wysu
wanych tez i hipotez. 

Jest to niewqtpliwie najpowazniejsza dotychczas praca 0 sztuce 
polskiej dekady "Solidarnosci". Chociaz dotyczy tylko wydzielonej 
dziedziny tw6rczosci "religijnie inspirowanej", w istocie obejmuje 
ogromny obszar zjawisk 0 bardzo r6znym charakterze i przynaleznosci 
srodowiskowej. Dotyczy okresu szczeg6lnie obfitujqcego w wydarze
nia w polskim zyciu artystycznym, ale przy tym dziwnego, niekt6rzy 
twierdzq nawet, ze przy bogactwie zdarzen ubogiego w dokonania. 
Autor nie tylko przedstawia, ale wnikliwie i szeroko analizuje podlo
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ze polityczne sztuki wsp6lczesnej w Polsce, spoleczne uwarunkowa
nia funkcjonowania u nas sfery artystycznej, zwiqzki patriotyzmu, 
religijnosci i obyczajowosci politycznej polskiego spoleczenstwa. Pio
nierski charakter ma rozdzial prezentujqcy "prehistori~" zjawisk, kt6
re dojrzaly w analizowanym okresie: lata 70. i posoborowq dzialalnose 
Kosciola w zakresie sztuk plastycznych, 6wczesne imprezy przyko
scielne, a takZe na przyklad wysilki Jacka Antoniego Zielinskiego i Ja
nusza Boguckiego, kt6re zapowiadaly formy wystawiennictwa 
i wsp6lnotowe akcje spoleczno-artystyczne po 1981 roku. Rzeczowo 
napisany rozdzial Sytuaeja sztuki polskiej lat 80-tyeh to z kolei zarys hi
storyczny zaslugujqcy na miano podr~cznikowego, w najlepszym sen
sie tego slowa. Dlatego ksiqzka powinna trafic takZe do historyk6w 
i os6b niezainteresowanych sztukq, jako znakomicie udokumentowa
ne spojrzenie na okres "Solidarnosci" i stanu wojennego. Juz same 
walory historyczno-dokumentarne ksiqzki pozwalajq dolqczyc jq do 
grupy nielicznych klasycznych publikacji 0 polskiej kulturze wsp61
czesneJ. 

Niewqtpliwq zalet~ tekstu stanowi przygotowanie merytoryczne 
autora jako duchownego; sfera przepis6w koscielnych, dyskusji pro
wadzonych wsr6d duchowienstwa, kt6ra wi~kszosci swieckich histo
ryk6w sztuki jest niedost~pna, a takZe wydaje si~ im nieciekawa, tu 
tworzy swietne podloze dla prezentacji zjawisk zycia artystycznego 
oraz rozmaitych pomysl6w malarzy i grafik6w pracujqcych nad no
wymi uj~ciami wielkich temat6w religijnych. 

Przeglqdowy charakter pracy i dqzenie do ogarni~cia jak najszer
szego materialu spowodowaly, ze om6wienia poszczeg61nych dziel 
i tw6rczosci poszczeg61nych artyst6w Sq dose lakoniczne i moze na
zbyt nawet zobiektywizowane, przez co fakty artystyczne 0 mniej
szej randze nie dajq si~ odcedzic od istotnie wybitnych dziel sztuki. 
Brakuje mi tez nieco pelniejszego om6wienia postaw wobec religii 
artyst6w, dla kt6rych "inspiracje religijne" majq zasadnicze znacze
nie, takich na przyklad jak Boruta, Rodzinski, Waltos ... 

Wi~ksze wqtpliwosci budzq natomiast okreslenia stylistyczne uzy
wane przez autora do nazywania gl6wnych tendencji w polskiej pla
styce ("realizm symboliczny", "nurt ekspresjonistyczny", "nurt meta
foryczny"). Tego typu kwalifikacje, kt6re zar6wno w ksiqzce Aleksan
dra Wojciechowskiego ezas smutku, ezas nadziei. Sztuka niezalezna Lat 
osiemdziesiqtyeh (Warszawa 1992), jak w pracy Jaroslawa M. Daszkie
wicza Malarstwo mlodyeh 1980-1990: nowe tendeneje (Warszawa 1995) 
tworzyly denerwujqcq osnow~ porzqdkowania materialu, w istocie 
powi~kszajC)c tylko jego chaos, tu nie SC) naduzywane. P.ojawiajq si~ 
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wszakie i dajq nawet naglowki rozdzialom ksiqzki ojca Luszczka. Jest 
to tylko kolejny dowod na niedojrzalosc refleksji nad polskq sztukq 
wspotczesnq, kt6rej daleko jeszcze do wypracowania formul klasyfi
kacyjnych i sprawnego aparatu poj~c i ktora z tego powodu przejmuje 
kalki nazewnicze 0 znikomej sensownosci. GI~bokie p~kni~cie, ktore 
nastqpilo w polskim zyciu artystycznym w 1981 roku, przyczynia si~ 
zresztq chyba dodatkowo do bezsilnosci badaczy w nazywaniu zja
wisk. 

Nie mog~ na koniec nie wyrazic zdziwienia wobec kilku zastana
wiajqcych, a bolesnych nieobecnosci w bogatej prezentacji roznorod
nych zjawisk "religijnie inspirowanej" plastyki polskiej lat 80. Oto 
bowiem z niewiadomych przyczyn brakuje Stefana Gierowskiego nie
zwyklej i bardzo glosnej serii obrazow Malowanie 10 Przykazan z roku 
1989. Nie tylko artysta zaliczany jest do najwybitniejszych polskich 
malarzy ostatnich dziesi~cioleci, ale i jego seria byla wyjqtkowq i szcze
golnie odwaznq probq si~gni~cia do najbardziej podstawowych na
pi~c tradycji judeochrzescijanskiej. Nie zostaly takie nawet wspomnia
ne obrazy Jacka Sempolinskiego z jego dlugich serii Czaszka oraz Ukrzy
zowanie ani obrazy Jana Dzi~dziory z cyklu Zbity z polowy lat 80. 
Wszystkie one nalezaly przeciez do najsilniej oddzialujqcych w obej
mowanym przez ksiqzk~ Luszczka okresie, pojawialy si~ na wysta
wach w warszawskim Muzeum Archidiecezjalnym, a niektore row
niez na wystawach koscielnych... 

ANDRZEJ PIENKOS, adiunkt w Instytucie Historii uw. Wsp61autor Siownika artystycz
nego Paryia oraz Leksykol1u sz! ub polskiej XX wieku. 

162 



WARZENIA - KSI!)ZKl - LUDZIE 

STARE, NOWE OBRAZY 

Piotr Kosiewski 

SERRENISSIMA. SWIATtO WENECJI. DZIEtA MISTRZOW 

WENECKICH XIV-XVIII WIEKU ZE ZBIOROW MUZEUM 

NARODOWEGO W WARSZAWIE W SWIETLE NOWYCH 


BADAN TECHNOLOGICZNYCH, HISTORYCZNYCH 

I PRAC KONSERWATORSKICH; 


koncepcja wystawy: Grazyna Bastek i Grzegorz Janczarski, 

Muzeurn Narodowe w Warszawie - paidziernik-grudzien 1999, Muzeum Narodowe 

w Poznaniu - styczen-Iuty 2000, Muzeurn Narodowe we Wrodawiu - marzec-maj 2000 

Serrenissima. Swiatlo Wenecji w pierwszej chwili moze rozczarowae. 
Prezentowane na tej wystawie prace w wi~kszosci Sq dobrze znane, 
przez dlugie lata byly cz~sciq nieistniejqcej obecnie galerii malarstwa 
wloskiego warszawskiego Muzeum Narodowego. Rodzi si~ podejrze
nie, ze po raz kolejny potwierdza si~ celne spostrzezenie Wilhelma 
Waetzolda: "jezeli zabierzecie naszych Rembrandt6w z Kaiser Friedrich 
Museum, umiescicie po drugiej stronie ulicy i nazwiecie wystawq Rem
brandta, wszyscy b~dq si~ tloczyli, zeby to zobaczye". Sytuacj~ rozja
snia dopiero dose dlugi i zawily podtytul tej prezentacji. Tw6rcy wy
stavvy wybrali malarstwo weneckie, poniewaz stanowi ono najbardziej 
kompletny zbi6r wsr6d dziel szk61 wloskich znajdujqcych si~ w sto
lecznym muzeum. Dlatego tez ta kolekcja, chociaz nie zawiera - z wy
jqtkiem Portretu weneckiego admirala Jacopa Tintoretta - dziel najglo
sniejszych tamtejszych mistrz6w, dobrze przybliza przemiany zacho
dzqce w ciqgu pi~ciu wiek6w wloskiej sztuki. Tym bardziej ze uzupel
nieniem obraz6w okazala si~ prezentacja rysunk6w i grafik takich m.in. 
artyst6w jakJacop Bassano, Palmo Mlodszy, Giovanni Battista i Gian
domenico Tiepolo. 

Wystawa jest wsp6lnym dzietem ogromnego, bo liczqcego az szesc
dziesiqt pi~e os6b zespolu: historyk6w sztuki, konserwator6w, che
mik6w i fizyk6w pracujqcych wsp61nie od 1996 roku. Ich praca umoz
liwia przesledzenie przemian styl6w i technik, pokazuje relacje po
mi~dzy rozwojem technologicznym a zmianami stylistycznymi zacho
dzqcymi w malarstwie, wprowadzanie nowych technik, przejscie od 
malarstwa temperowego do technik olejnozywicznych i mieszanych. 
Badania pozwolily wreszcie uniewaznic mylne datowania, potwier
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dzic wqtpliwe atrybucje (m.in. bardzo piEi'knego Imago Pietatis Giovan
niego Battisty Cima da Conegliano) lub ustalic nowe. Niekompletnosc 
zas tej kolekcji, brak dziel wielu najglosniejszych tw6rc6w stal siEi' tu 
atutem. Badania, kt6rym poddaje siEi' zazwyczaj dziela pierwszorzEi'd
nych artyst6w, tu objEi'ly prace mniej znanych mistrz6w. 

Serrenissimt; - opowiesc 0 malarstwie - mozna tez potraktowac jako 
opowiesc 0 Wenecji . Jak pisze Krzysztof Pomian (w katalogu towarzy
sZqcym wystawie), wystawa przypomnina legendEi' potEi'gi tego mia
sta, legendEi' doskonalosci jego ustroju, legendEi' mqdrosci jego rZqd6w 
i nieomylnosci polityki. Bo czyz malarstwo Najjasniejszej przez wieki 
nie sluzylo jej do podtrzymywania tego mitu, by wreszcie stac siEi', jak 
samo miasto, swiadectwem dawno minionej swietnosci? 

Jednak wystawa ta jest nade wszystko opowiesciq 0 obrazach. Jak 
deklaruje Grazyna Bastek - jeden z jej kurator6w - organizatorzy 
chcieli "zmienic dotychczasowy spos6b oglqdania dawnych obraz6w, 
odmienic ich wyglqd". Nie zawsze pamiEi'tamy, ze ulegajq one ciqglym 
zmianom, starzejq siEi'. Wypaczajq siEi' deski podobrazi, ulega znieksztal
ceniu powierzchnia pl6tna, kolory zmieniajq odcien, werniksy ciem
niejq, przy czym patyna czasu nie zawsze przydaje im szlachetnosci. 
Wystawa przybliza pr6by ratowania obraz6w, pokazuje likwidowa
nie zniszczen, wysilek ocalenia ich "pierwotnego" ksztaltu, co cZEi'sto 
prowadzilo do kolejDych znieksztalcen.Jej autorzy spr6bowali odrzu
cic OWq patynEi', co nie oznacza jednak, ze mozliwe bylo przywr6cenia 
obrazom wyglqdu zgodnego z zamierzeniami ich tw6rc6w. Wiele 
zmian jest nieodwracalnych, uszkodzenia pierwotnej materii malar
skiej, kolejne przemalowania bezpowrotnie uszkodzily niekt6re z pre
zentowanych prac. 

Jednakie deklarowane przez GrazynEi' Bastek "odmienianie wy
glqdu" niesie z sobq ogromne ryzyko, bo 0 stanie zachowania tych 
pl6cien widz moze przekonac siEi', oglqdajqc prezentowane obok rent
genogramy i reflektogramy. Dokonujqcy konserwacji za kazdym ra
zem jest zmuszony odpowiedziec sobie na pytanie, w jakim stopniu 
moze ingerowac w stan zachowany, musi wykreslac granicEi' pomiEi'
dzy tym, co autentyczne, a tym, co jest efektem kolejnych zmian, ale 
takie okreslic liniEi' dzielqcq stan dajqcy wyobrazenie 0 samym dziele 
od destruktu, bEi'dqcego jedynie przypomnieniem 0 jego bylym ist
nieniu. Warto pamiEi'tac, ze - piszq 0 tym kuratorzy Serrenissimy - dzi
siejsze praktyki konserwatorskie, chociaz wykonywane z wiEi'kszq 
swiadomosciq uzywanych metod i srodk6w, "nie przywr6cq obrazom 
ich pierwotnego blasku ani kolorystyki" . Mozna jedynie usunqc wt6r
ne nalecialosci, niestarannie nalozone retusze, zbEi'dne uzupelnienia. 
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W n iekt6rych przypadkach pozostawiono dziewi~tnastowieczne wtr~
ty, bo ich usuni~cie wiC)zaloby si~ z koniecznosciC) wsp6lczesnej re
konstrukcji lub tez pozostawieniem obrazu w, jak to enigmatycznie 
okreslono, "formie dalekiej od tradycyjnych przyzwyczajen muzeal
nej publicznosci". Przyj~to tu zasad~, by retusze konserwatorskie nie 
wykraczaly poza obszar rzeczywistego zniszczenia oryginalnych 
warstw pl6tna. Ale warto miec w pami~ci to, ze obraz jest dokumen
tem historycznym. Takim dokumentem byty takZe te dziela przed 
konserwacjC), stC)d tak wazne SC) fotografie poprzedniego ich stanu, 
towarzyszC)ce prezentowanym malowidtom. Por6wnujC)c je, dostrze
ga si~ zmiany, jakie zaszty w ich wyglC)dzie. I nie zawsze mozna z ta
twosciC) zaakceptowac aktualny stan dziet, SC) bowiem wsr6d nich ta
kie, w kt6rych trudno dostrzec slad dawnego mistrzostwa. 

Proces "czyszczenia" dziet dawnych nie jest niczym nowym i cz~
sto poddawane SC) mU"kanoniczne" prace autor6w uznawanych za naj
wi~kszych. I zmiany czasami sC) zaskakujC)ce - wystarczy popatrzec dzi
siaj na stawne Wygrumie z RaJu Masaccia z florenckiej kaplicy Brancac
cich, por6wnujC)c je z dawnym wyglC)dem tego fresku (zostal on utrwa
lony w licznych albumowych reprodukcjach). Wiele z tych dziatan 
wywotuje sprzeciw, by przywotac renowacj~ Adoracji Lorenza Lotta (r6w
niez weneckiego artysty) z krakowskiego Muzeum Czartoryskich. W ob
razie wydobyto spod przemalowan dawne ti~, zdj~to poz6tkly wemiks, 
dzi~ki czemu odzyskal on dawnC) kolorystyk~. Akt ten zostat jednak na
pi~tnowany, oskan:ono konserwator6w 0 zniszczenie dziela, a opini~ t~ 
wydrukowato wplywowe pismo. Co ciekawe, na pozostawienie podob
nie "gluchego" czarnego tla zdecydowali si~ konserwujC)cy jeden z naj
pi~kniejszych dziel Serrenissimy - Chrystusa wsr6d doktor6w Cima da Co
negliano. 

Problemem jest bowiem zdefiniowanie, co kryje si~ za enigma
tycznym okresleniem "tradycyjne przyzwyczajenia muzealnej publicz
nosci". W przypadku obraz6w wczesnych pozostawianie dzieta bez 
retusz6w jest juz dzisiaj "a kceptowalne". Widz, zdaje si~, przywykl 
do sredniowiecznych i wczesnorensansowych malowidel prezento
wanych w wersji ulomnej, bez uzupelnien (doskonalym przykladem 
jest zaprezentowana Madonna z Dzieciqtkiem i sw. Bernardem Lorenzo 
Veneziano) . W przypadku prac p6zniejszych zabieg ten okazuje si~ 
trudniejszy. Pokuszono si~ bowiem 0 wystawienie po usuni~ciu wer
niksu, retuszy i dziewi~tnastowiecznych przemalowan, bez jakichkol
wiek dzisiejszych ingerencji Madonny z Dzieciqtkiem i swiftymi France
sco Bissolo. Uswiadamia to oglC)dajqcemu zniszczenia, ale tez obraz 
stat si~ jedynie swiadectwem destrukcyjnego wplywu czasu. Podob
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nie stalo si~ z dwoma osiemnastowiecznymi pracami Giovanniego 
Battisty Pittoniego, w kt6rych po zdj~ciu retuszu ubytki uzupelniono 
jedynie kitem. Te trzy dziela dobrze obrazujq dylematy konserwato
ra, kt6ry podejmujqc decyzj~ 0 pozbawieniu i ograniczeniu retuszu, 
wydobywa wartosci estetyczne material6w (np. deski), pelniqcych 
przeciez w intencji tw6rcy dziela jedynie funkcj~ technicznq. 

Zresztq nie zawsze zmiany, jakich dokonywano w obrazach, po
wodowane byly ich stanem. Uzaleznione byly takZe od wymagan ich 
kolejnych wlascicieli, od funkcji, jakq pelnily, wreszcie dostosowywa
no je do panujqcych gust6w. Doskonalym obiektem do sledzenia 
owych przemian jest inny obraz tu prezentowany - szesnastowiecz
ny Wenus i Amor Parisa Bordone. Juz w kolejnym stuleciu angielski 
malarz sir Peter Lely dokonal pierwszych znaczqcych ingerencji, na
kladajqc dodatkowe cienie na cialo Wenus i "poprawiajqc" tym jej krq
glosci. W XIX wieku obraz powi~kszono, korygujqc w ten sposob jego 
kompozycj~. Wreszcie po 1943 roku przemalowano draperie, by za
krye - zgodnie z owczesnym kanonem - cz~se obfitych ksztalt6w 
(a dzielo bylo w tym czasie wlasnosciq.... Hitlera). 

Obrazy przemalowywano tez, dostosowujqC je do potrzeb rynku. 
Prace mniej znanych malarzy poprawiano, by mogly zostae uznane za 
stworzone przez pierwszorz~dnych mistrz6w. Stalo si~ to udzialem tak
ze niektorych prac prezentowanych na Serrinissimie. Artur Potocki na
byl Koncert wiejski Giovanniego Cariani jako prac~ Giorgione, a wspo
mniany jui Chrystus wsr6d doktor6w byl uznawany za dzielo Giovannie
go Belliniego. Natomiast Oplakiwanie Chrystusa Pasqualino Veneto za
kupiono w 1862 roku do zbiorow warszawskiego Muzeum Sztuk Pi~k
nych jako dzielo starszego brata Giovanniego Belliniego - Gentile (co 
ciekawe, najnowsze badania dopuszczajq mozliwose, ze portret funda
tora w tym obrazie moze bye dzielem samego Giovanniego). 

Tworcom Serrenissimy udalo si~ stworzye wystaw~ mowiqcq wiele 
o patrzeniu na sztuk~, 0 zmieniajqcych si~ gustach i wyobrazeniach. 
Powiedziee 0 dziejach obrazow, 0 ich fundatorach, kolejnych wlasci
cielach, chociaz wlasnie ten element najslabiej jest tu obeeny. Udalo 
si~ bowiem odtworzye dzieje tylko nielicznych plocien. Wystawa mowi 
takZe wiele 0 naszych dzisiejszych przyzwyczajeniach i oczekiwa
niach. I co gorsze, podwaza mile przekonanie, ze dziela sztuki Sq nie
zmienne. 

PIOTR KOSIEWSKl, ur. 1967, historyk sztuki. Publikowal m.in. w "Art & Business", 
"Czasie Kultury", "Kresach", "Tygodniku Powszechnym", "Znaku". 
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Sommaire 

Dans un essai intitule Une pensee sublime, un style cMtie Krzysztof 
Dorosz inaugure ce cahier d' avril 2000 en faisant part de son inquietu
de sur l'etat de la culture. A son avis, elle s' est detournee d ' une "pensee 
sublime" laquelle tente de s' affranchir de la trivia lite du quotidien pour 
capter la dimension metaphysique des entreprises humaines. Notre 
culture est-eUe vraiment dominee par un "sobre realisme" teinte d 'iro
nie, un realisme qui ne reconnait comme authentique que la misere 
du corps et de la matiere? Et ce qui est sublime, l'hero"isme, la saintete, 
ne suscite-t-il que de la raillerie? En somme, a la fin du deuxieme 
millenaire, nous nous trouverions dans une impasse tenebreuse. 

En tous cas, les habitues de "la chasse aux idees" ne font pas 
montre d 'une seve rite excessive dans leur estimation de la culture au 
vingtieme siecle, et discernent dans \' art contemporain, car c'est prin
cipalement de lui qu'il s'agit ici, une inquietude meta physique et des 
etincelles de je ne sais quelle beaute, occultee jusqu' ici. Une beaute 
qui emane du quotidien, et en meme temps Ie transcende, une clarte 
justifiant la douleur du monde. Nos "debatteurs" reconnaissent ce
pendant que la tentation du nihilisme est fortement inscrite dans ['art 
du vingtieme siecle. Dans la meme ligne, Teresa Walas engage une 
polemique avec Krzysztof Dorosz, en lui reprochant de se laisser pieger 
par de "pieuses paroles". Michal Markowski se joint a cette critique, 
car il est convaincu que Ie "style de bas-etage", objet de la reproba tion 
de ['auteur de l'essai, est assez souvent l'unique refuge d' une "pensee 
sublime", tandis que Piotr Sliwinski, tout en partageant certaines des 
craintes de Dorosz, constate dans rart contemporain "une sorte 
d'idolatrie du vide". Observateur attentif du pop-art, Andrzej Os~ka, 
demontre que la pression commerciale detruit la douceur du quoti
dien celebree par les peintres de cette tendance. 

Outre ['article de Janusz Tazbir sur la permanence de la culture 
polonaise, un volet dans la serie de ses "diagnostics", et l'essai de Ja
dwiga Zylinska sur les randonnees a travers les abbayes benedictines, 
ce cahier de "Znak" comprend les rubriques habituelles: La Bible et 
l'homme contemporain d ' Anna Swiderek, Les figures des Peres du Desert 
de Malgorzata Borkowska 05B, La rubrique so us la rose de Malgorzata 
Lukasiewicz, et les recensions des nouveautes de l'edition, regroupees 
dans Evenements, Hommes et Livres. 
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Summary 

In his essay Lofty Thought - Lofty Style, which opens this month's 
issue, Krzysztof Dorosz gives voice to his anxiety abou t the condi tion 
of modern culture. To the author's mind, it has turned away from the 
"lofty thought", which strives to go beyond the mundane triviality of 
everyday affairs in an effort to encompass the metaphysical blueprint 
of human actions. Has "sober realism" indeed become prevalent in 
our culture, with irony for a companion, with the misery of body and 
matter for its only truth, while anything noble, like heroism or holi
ness, is called on but in derisory terms? Have we, toward the end of 
the second millennium, really painted ourselves into the corner of 
darkness? • 

Participants in the "Hunting for Ideas" do not view twentieth-cen
tury culture with that much criticism. In modern art - as the discus
sion 's focus is primarily on that domain - metaphysical concern can 
be detected, so they say, along with glimmers of some previously unk
nown beauty sparkling through. A beauty that springs out of every
day reality and at once transcends it, a lucidity which tempers the 
affliction of the world. Contribu tors to the discussion agree, though, 
that the enticement of nihilism is easily traced in the 20th century art. 
Teresa Walas argues against Dorosz' stance saying he has been caught 
in a trap of moralizing fervor. Michal Markowski also gages the essay 
in question in critical terms, arguing that not infrequently is the "com
mon style", condemned by the author, the "lofty thought's" sole refu
ge. Piotr Sliwinski shares some of the author's apprehensions and re
proaches modern art for a kind of idolatry of hollowness. Andrzej 
OSfi'ka, tracing the evolution of Pop art, shows how the pressure of 
commercialization has become the undoing of mild humdrumness 
once much praised by representatives of that current in painting. 

The number also brings an article by Janusz Tazbir, in the "Dia
gnoses" series, on the durability of Polish culture, an essay by Jadwiga 
Zylinska on itineraries over Benedictine abbeys, as well as contribu
tions to regular series: Anna Swiderk6wna's The Bible and the Modern 
Man, Malgorzata Borkowska OSB Figures of the Desert Fathers, Malgo
rzata Lukasiewicz' s Rose Column. The "Events - Books - People" sec
tion, with reviews of recently issued publications, rounds off the April 
issue. 
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