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Od redakcji 


Dokladnie rok temu dalismy sir;; poniesc nastrojom schylkowym 
i zastanawiali.~my si(:J nad "Apokalipsq dzisiaj". Wydawaloby sir;;, ie 
skoro - przynajmniej teoretycznie - rozprawilismy sir;; jui z Koncem, 
niewiele zostalo nam do rozmyslwi. Tymczasem wlasnie ubieglorocz
ny numer uswiadomil nam dobitnie, ie kaidy Koniec zaklada pewien 
Poczqtek i dopiero wzajemne napir;;cie mir;;dzy tymi dwoma bieguna
mi nadaje sens Bosko-ludzkim dZiejom. Skoro wkraczamy na dobre 
w trzecie milenium, pora znow zaczqc ab ovo. 

OtM poczqtek, jak przekonujq nasi Autorzy, tradycyjnie bywal 
rozumiany na dwa sposoby - jako jednorazowy punkt zerowy - akt 
stworzenia, ale takie jako irodlo - zasada oZywiajqca poddany prze
mijaniu swiat. Teksty zamieszczone w numerze odwolujq sir;; zwlasz
cza do tego drugiego rozumienia - to ono bowiem pozwala rozpro
szyc lr;;k i groz(:J, ktore nieodlqcznie towarzyszq ludzkiej rejleksji nad 
czasem, i otworzyc na nadziejr;;: "przebudzenia nowego czlowieka " 
czy n odnowienia oblicza ziemi' '. 0 tym poczqtku-irodle naucza chrze
scijanstwo, ktore - zwlaszcza w okresie Bozego Narodzenia - przy
pomina, ie zawsze moina zaczqc od nowa, wyzwolic si(:J z niewoli 
grzechu. 

Jak jednak pogodzic tr;; chrzescijanskq bezgranicznq nadziejr;; 
z wszechobecnym, ale i uzasadnionym, poczuciem kryzysu - religij
nego, c)'lllilizacyjnego, ekologicznego? Nie ma na to pytanie latwej 
odpowiedzi, ale \vydaje sir;;, iejedynie powrot do Zrodla moze odslo
nic przed nami nieznane dotqd perspektywy chrzescijanstwa - chrze
sCijanstwa, ktore jest przeciei bardziej Boskie niz ludzkie. 

* 

N?szym Czytelnikom iyczymy, by czas Bozego Narodzenia stal 
sir;; dla wszystkich czasem Nowego Poczqtku. 

Redakcja 
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"ROBI~ TO, BO PAN 

TEGO NIE ROBI ..." 


Jan Jakub Wygnanski 

Poproszono mnie 0 napisanie "czegos" 0 wolontariacie. Zdarzylo 
si~ to jakis czas temu przy okazji promocji wywiadu-rzeki z Jankq 
Ochojskq Niebo to inni. Zeby zrozumiec sens dzialania na rzecz in
nych, lepiej przeczytac ow'! ksiqzk~ niz m6j artykul. Dla tych, kt6rzy 
nie znajdq jednakna to czasu, postanowilem "cos" napisac, majqc 
dodatkowy pretekst w postaci przypadajqcego (co roku zresztq) 5 
grudnia Dnia Wolontariusza oraz (tym razem wyjqtkowo) ogloszenia 
przez ONZ roku 2001 Swiatowym Rokiem Wolontariatu. 

Kim jest wolontariusz? 
Przychodzi nam zapewne na mysl postac pi~knoducha, troch~ 

odrealniona, troch~ naiwna. Wiemy jednak, ze dziala lnosc wolonta
riuszy obejmuje peryfelia "prawdziwego zycia", w kt6rym malo jest 
miejsca na sentymenty, gdzie walczyc trzeba 0 przetrwanie, gdzie nie 
rna miejsca na bezinteresownosc. Zatem udaje nam si~ przypisac cale 
to zagadnierue do sfery odswi~tnej, sentymentc,lnej, zaludnionej przez 
innych. Moze tych, co majq wi~cej czasu, moze tych, kt6rych na to 
stac, moze ksi~zy i duchownych, a moze mlodziezy sklonnej "jesz
cze" wierzyc w ideaty. 

Ponad 25% Polak6w przyznaje si~, ze w ci'!gu ostatniego roku 
poswi~cilo sw6j czas na dzialania spoleczne. W istocie to bardzo nie
wiele, wziqwszy pod uwag~, ze 15% tej grupy zaangazowana jest 
w dzialania Komitet6w Rodzicielskich, czyli praktykuje rodzaj "dani
ny", jaki nie zawsze dobrowolnie, a juz na pewno nie bezinteresow
nie skladamy szkolom, do kt6rych ucz~szczajq nasze dzieci. 
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Gdzie zatem spotkae moina wolontariuszy? Sp6jrzmy na to z per
spektywy tzw. sektor6w. Sektor I, na kt6ry skJadajq sit;' instytucje komer
cyjne, silq rzeczy nie bardzo nadaje sit;' do rekrutowania wolontariuszy. 
Sektor 2, czyli sektor publiczny, rnimo licznych pr6b niecht;'tnie ekspery
mentuje z wolontariuszami (czasem fakt obecnosci wolontariuszy w in
stytucji traktowany jest jako dow6d jej niewydolnosci lub zagroienie dla 
rniejsc pracy). Pozostal zatem sektor 3 - organizacje pozarzqdowe i to 
onewlasnie tworzq podstawowy "rynek pracy" wolontariuszy. W Polsce 
dziala okoto 30 000 takich organizacji . Ponad 60% z nich nie zatrudnia 
iadnego personelu, innyrni stowy - opiera sit;' na dziataniach wolonta
riuszy. Wedle ostroznych szacunk6w tzw. sektor pozarzqdowy zatrud
nia okolo 100000 os6b, zas okolo 20 razy wit;'cej pracuje w nich spolecz
rue. Duio to i malo. Paradoksalnie, rnimo iz ponad 90% organizacji po
wstalo w ciqgu ostatnich 10 lat, tqczna liczba godzin poswit;'canych na 
tzw. prace spoleczne jest obecnie niZsza aniZeli na przyktad 20-30 lat 
temu. Odrt;'bnq kwestiq jest to, czy swiadczona w PRL-u praca byla w isto
cie spoteczna i dobrowolna . To samo dotyczy formalnej przynaleinosci 
do organizacji. Szczt;'sliwie do przeszlosci nalezq czasy masowych orga
nizacji, kt6rych istnienie rnialo bye koronnym dowodem swobody sto
warzyszania sit;', wit;'cej nawet - wladze PRL-u chciaty z przynaleinosci 
do nich uczyrue obowiqzek. Obecnie panstwo nawet nie udaje, ze chce 
bye lubiane, i bez wdawania sit;' w tym artykule w politykt;', krytykt;' libe
ralizmu i rzeczy temu podobne stwierdzt;' jedynie, ze coraz czt;'sciej uchyla 
sit;' od odpowiedzialnosci za rozwiqzanie licznych problem6w spolecz
nych, instrumentalizujqc te ostatnie dla potrzeb biezqcej gry politycznej . 
Drogi tzw. spolecznik6w i polityk6w, tak silnie splecione na poczqtku lat 
90., obernie rozeszty sit;' nieomal catkowicie. W panstwie, w kt6rego kon
stytucji zapisano nawet zasadt;' pomocniczosci, nie ma zadnego pomy
slu, jak wyznaczye podzial pracy i odpowiedzialnosci rnit;'dzy wtasnym 
aparatem a gruparni obywatcli, kt6rzy samodzielnie i spontanicznie or
ganizujq sit;' dJa rozwiq.zywania konkretnych problem6w wsp6lnot, w kt6
rych iyjq. Koalicja, kt6ra sit;'gata po wtadzt;', dekiarujqc, ie chce oddae jq 
ludziom, zrozurniala to hasto chyba nadto dostownie. W istocie bowiem 
chodzi nie tyle 0 podzial wladzy, ile 0 podzial pracy i odpowiedzialnosci. 
Niestety, w tej sprawie nie zdarzyto sit;' od dawna nic i wstyd powiedziee, 
ie ostatnie 2 lata oceniane Sq przez organizacje pozarzqdowe jako naj
gorsze w ubiegtym dziesit;'cioleciu. 

Dlaczego 0 tym w og6te wspominam? Ot6i mit;'dzy innymi dlate
go, ie uregulowania nie doczekata sit;' nawet malo skomplikowana 
kwestia wolontariatu. W dalszym ciqgu wolontarystyczne swiadcze
nie pracy jest nielegalne lub - przy przychylnej interpretacji - poza
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legalne. Nadal wolontariuszom nie mozna wyplacae swiadczen zwi'l
zanych z kosztami pracy (np. dojazdy, koszty szkolen), nie mozna ich 
ubezpieczye, ana dodatek ich dzialalnosc w tym charakterze (wbrew 
standardom ONZ) nie jest zaliczana do stazu pracy. Nie stworzono 
zadnych mechanizmow instytucjonalnych dla wspomagania wolon
tariatu. Rz'ld jak na razie ograniczyl si~ do powolania Komitetu Ob
chodow Roku Wolontariusza. Zagadnienie wolontariatu ci'lgle trak
towane jest jako pretekst do ceremonii i deklamacji, a nie przedmiot 
rzeczywistego dzialania. Mnozq si~ odswi~tne akademie, ktorymi jed
nak nie sposob zalgac smutnej codziennosci. 

Czy tak jest wsz~dzie? Chyba nie - w niektorych krajach (np. Hisz
pallia, USA) istniejq odr~bne ustawy promuj'lce wolontariat i chroni'l
ce interesy wolontariuszy. W innych (np. w Anglii) wolontariat jest jed
nym z powaznych instrumentow na rynku pracy. Nietrudno zauwa
zye, ze wolontariat ze wzgl~du na swe dydaktyczne i socjalizacyjne funk
cje stanowi naturalny pomost zar6wno dla wejscia, jak i dla wyjscia 
z rynku pracy. Jest jednq z najlepszych form profilaktyki bezrobocia. 
Przeciez wzi'lwszy pod uwag~ proroctwa "konca pracy", towlasnie wo
lontariat moze stae si~ obszarem, ktory wchlonie "czas uwolniony". Juz 
obecnie 3. sektor w UE tworzy najwi~cej rniejsc pracy. 

Motywacje wolontariuszy 

Dlaczego to robisz? Chyba najtrafniej odpowiedziala na to pyta
nie siostra Malgorzata Chmielewska. Pewnemu dziennikarzowi, kto
ry natarczywie domagal si~, by wyjasnila motywacje swego dziala
nia, wyznala: "Robi~ to, bo Pan tego nie robi ..." 

Zwyklismy zakladae, ze wolontariusz to osoba dzialajqca bezinte
resownie na rzecz dobra innych. Nie oznacza to jednak, ze osoba taka 
nic nie zyskuje. Owszem, zyskuje w tym wymiarze, w jakim wzboga
ca doswiadczenie - nasze wlasne i bliinich. Na ogol nie jest ono latwe 
- wystawia na pr6b~ nasze przekonania 0 sobie samych i 0 innych. 
Zawsze jest jednak prawdziwe, kierujqce w tym, co cz~sto bolesnie 
rzeczywiste, ku rzeczom ostatecznym. Bycie z innyrni to nie gra 0 su
mie zerowej. To, co ofiarowujemy, nie zubaza nas. Dajqc otrzymuje
my, jak m6wi sw. Franciszek. To cudowna arytmetyka. 

Warto zdac sobie spraw~, ze wolontariat jest ofertq powszechnq. 
Nie musimy czekac na czas, kiedy b~dzie nam zbywac. Paradoksalnie 
wtedy wlasnie znaczenie naszego zaangazowania zmniejszy si~ . Ni
gdy nie mamy tak malo, zeby nie byio czym si~ ·podzielie. Mozemy 
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ofiarowae innym choeby nasze swiadectwo i podzielie s i~ trudnymi 
doswiadczeniami. 

Jakie s,! motywy zaangazowania w wolontariat? Cz~sto natural
nej potrzebie pomocy innym (kt6r,! z braku lepszego terminu okre
slie mozna jako altruistyczn'!) towarzysz,! takZe motywacje 0 bardziej 
instrumentalnym charakterze. Nie s,! to motywacje ani slabsze, ani 
w zadnym razie gorsze. Paradoksalnie cz~sto znacznie przejrzystsze 
i zdrowsze s,! relacje z wolontariuszami tego drugiego rodzaju niz ze 
"swi~tymi" z wlasnego nadania, kt6rzy domagajq si~ adekwatnego 
do owej nominacji traktowania. 

Wolontariat to nie tylko "zbawianie swiata" - to cz~sto po prostu 
spos6b na sp~dzenie wolnego czasu, na znalezienie towarzystwa, za
znanie przygody. Wolontariat jest jednym z naj lepszych sposob6w 
darmowego zdobycia umiej~tnosci w wielu dziedzinach. Wolontariat 
to cz~sto pierwszy krok do zdobycia pracy w organizacji. A wreszcie, 
choe jest to obecnie przypadek dose rzadki, zaangazowanie w wolon
tariat jest pozqdanym i mile widzianym skladnikiem zyciorysu. Przy
tocz~ tu wyniki badan, jakie w grupie swych wolontariuszy przepro
wadzilo Warszawskie Centrum Wolontariatu. Na pytanie 0 motywa
cje zaangazowania si~ w wolontariat odpowiedz " chc~ pomagae lu
dziom potrzebuj'!cym" wybralo 63% ankietowanych; "mam nadziej~ 
na zdobycie nowych umiej~tnosci" - 46%; "chc~ miee zaj~cie" - 41 %; 
"dla wlasnej satysfakcji" - 31%; "chc~ poznae nowych ludzi" - 29%; 
"pragn~ splacie dlug wobec innych" -11 %; "walcz~ 0 spraw~" - 7%; 
"mam wolny czas" - 4%. 

Wolontaria t zatem nie jest i nie musi bye wyrzeczeniem. To wyb6r 
i radose dzielenia si~ z innymi. Na wolontariuszy czekaj'! jednak roz
maite pulapki. Najwi~ksza z nich to "pochylanie si~", litose zamiast 
milosierdzia i milosierdzie zamiast milosci. Uzaleznienie zamiast wol
noSci. Potrzeba bycia kochanym, a nie kochania. Perfekcyjnie zama
skowana pozorami dobra i troski 0 innych mizantropia podszyta nar
cyzmem. Wolontariuszom potrzebne jest zatem nie tylko szkolenie, 
ale przede wszystkim formacja. Ludzie "palqcy si~ z obydwu konc6w" 
wymagajq pomocy, rekolekcji, moze nawet wlasnego duszpasterza
niech to b~dzie prosba przekazana za posrednictwem miesi~cznika 
"Znak". 

Korzenie wolontariatu 

Bardzo trudno powiedziee, czy wolontariat w Polsce jest zjawiskiem 
starym (zakorzenionym w tradycji spolecznikowskiej), czy tez moze 
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elementem cywilizacyjnej transplantacji, CZ~SCiq kolonizacji kulturowej, 
jednq Z odmian inwazji globaJizmu etc Osobiscie mysl~, ze jest to splot 
wielu czynnik6w. Bez wqtpienia uczestniczymy w "swiatowych tren
dach mody" na woiontariat, z pewnosciq jednak potrafimy takZe tw6r
czo adaptowac OWq mod~ do polskiej rzeczywistosci i tradycji. 

Jaka jest jednak ta polska tradycja? Po pierwsze, ciqzy nad niq ciqgfe 
zmieszanie z tradycjq patriotycznq (z tych dw6ch zresztq ta ostatnia jest 
znacznie czytelniejsza i mocniejsza). Bez trudu znajdziemy wiele do
wod6w polskiego pa triotyzm u i mimo wszystko znacznie mniej bezin
teresownej dzialalnosci spo!ecznej. Norwid, kt6remu prawa do wyda
wania sqd6w w tej sprawie nikt nie odm6wi, pisal 0 tym tak: 

Oto jest spolecznosc polska! - spolecznosc narodu, Hory, nie zaprzeczam, 
ii 0 tyle jako pamotyzm wielki jest, 0 ile jako spoleczenstwo jest zaden. Wszystko, 
co patJ:iotyzmu i historycznego dotyczy uczucia, tak wielkie i wielmozne jest 
w narod zie tym, ii. zaiste, i.e kapelusz zdejmem przed ulicznikiem warszaw
skiem - ale wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, 
ale od spolecznego uczucia wymaga sit;', to jest tak poczqtkujqce, male i prawie 
nikczemne, i.e strach wspominac 0 tym! 

Gdyby Ojczyzna nasza byla tak dzielnym spoleczenstwem we wszyst
kich czlowieka obowiqzkach, jak znakomitym jest narodem we wszelkich 
Polaka poczuciach, tedy bylibysmy na nogach dw6eh, osoby cale i powazne
monumentalnie znamienite. Ale tak, jak dzis jest, to Polak jest olbrzym, a czlo
wiek w Polaku jest karzel- i jestesmy karykatury i jestesmy tragiczna nicosc 
i smiech olbrzymi... Sionee nad Polakiem wstawa, ale zaslania swe oczy nad 
ezlowiekiem (Z listu do Michaliny z Dziekonskich Zalewskiej, 1862). 

To nie jest rozprawa 0 tradycjach polskiego ruchu spolecznikow
skiego. Norwid nie dozy! jego najlepszego okresu, kt6ry rozpocz'll 
si~ niewiele lat po napisaniu owego oskarzenia, a trwal az do zakOJ1
czenia II wojny swiatowej, a nawet kilka lat p6zniej, do czasu kiedy 
komunistyczny aparat nie zaczq! traktowac pracy spolecznej jako swo
istego gestu lojalnosci wobec siebie. Zmieszanie, kt6re dotychczas to
warzyszy sformulowaniu "praca spoleczna", jest dowodem na to, jak 
szkodliwe okazalo si~ oszustwo, kt6re utozsamialo wolny wyb6r 
z przymusem i zawlaszczalo sens zaangazowania we wsp6Inot~, czy
ni'lc z niego serwitut wobec panstwa i ideologii . Widac wyraznie, ze 
trzeba na nowo zapytac, czym ma wyrazac si~ nasz patriotyzm. My
sl~, ze jego przejaw6w nalezy szukac wlasnie tam, gdzie wykracza si~ 
poza wlasne interesy, tam, gdzie formuje si~ wsp6lnota . Wolontariat 
a sprawa polska? Mysl~, ze troch~ tak . 

. Przy okazji warto takZe spojrzec na wolontariat w wymiarze mi~
dzynarodowym. Tym bardziej ze w polskq tradycj~ (tym razem patrio
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tycznCj) od wiek6w wpi'sana jest solidani.ose z innymi narodami. Co nam 
z tego zostalo? Z badan przeprowadzonych 2lata temu wynika, ze tyl
ko 3,5% Polak6w sklonnych byloby przeznaczye swoje pieniijdze na 
pomoc ofiarom wojen i katastrof w innych krajach. No pewnie - jeste
smy krajem l1a dorobku, sami mamy tyle problem6w, od tego Sq inni 
etc. Lancuchy usprawiedliwien ciijgnij si~ bez konca. Dzieje si~ to w do
bie wszechobecnej telewizji, w kt6rej kazde morderstwo, szalenstwo 
i katastrofa dziejij si~ na naszych oczach. Nas jednak wydaje si~ to nie 
dotyczye. Zar6wno okrucienstwa swiata, jak i p r6by niesienia pomocy 
ludziom przez nie dotkni~tym sij od nas odlegle. "W naszym imieniu" 
Janka Ochojska czy konw6j Caritasu pojadq tam wbie na szczycie (czy 
raczej na dnie doliny ludzkiej rozpaczy) polskq flag~. Dzialamy przez 
posrednik6w, dajemy "niezb~dne minimalne swiadectwo". Nie chodzi 
bynajmniej 0 to, aby od kazdego wymagac osobistego zaangazowania 
w pomoc humanitarnij. Zwlaszcza ze niesienie pomocy jest obecnie nie 
tylko kwestiij dobrych ch~ci, ale wymaga opanowania calej skompliko
wanej sztuki i techniki pracy. Niepokojijce jest jednak st~pienie wrazli
wosci na sprawy innych, uchylanie si~ od wsp610dpowiedzialnosci za 
ich los. Jest rzeczij symptomatycznij, ze nieomal umknql naszej uwa
dze popierany przez Ojca Swi~tego milenijny ruch na rzecz umorzenia 
dlug6w kraj6w rozwijajqcych si~. W Anglii pod jego postulatami pod
pisalo si~ ... 8 mIn os6b. Nie stae nas na pomoc? Nieprawda - tu takZe 
dziala cudowna arytmetyka. Dawanie jest otrzymywaniem nie tylko 
w doswiadczeniu indY'vidualnym, ale takZe zbiorowym. 

Wolontariat zinstytucjonalizowany 

Wolontariat - uczestnictwo w nim lub nie - jes t oczywiscie zalez
ny od osobistych postaw i wybor6w. Nie znaczy to jednak, ze mozna 
calkowicie pominqe jego wymiar instytucjonalny. W koncu to wlasnie 
r6znego rodzaju instytucje rehutujq wolontariuszy i organizujij ich 
prac~ . One tez, koniec konc6w, ponoszq cz~sto za niij odpowiedzial
nose. Ich jakosc decyduje najcz~sciej 0 tym, czy wolontariusze chq 
w nich pozostac, czy tez szybko si~ zniech~cajij. Nie przypadkiem or
ganizacje te specjalnie szkolij si~ (i szkolic si~ powinny) w dziedzinie 
pracy z wolontariuszami. Nie przypadkiem tez jedno z najbardziej 
popularnych szkolen w tej dziedzinie to doslownie: "Jak zdobyc i za
trzymac wolontariusza". W istocie bowiem problem zorganizowane
go wolontariatu to nie tylko problem "dawcy", ale takZe problem "bior
cy". Problem trudny, bo prawie zawsze rozpoczynajqcy si~ od wza
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jemnych najlepszych ch~ci i niestety dose cz~sto konczqcy si~ obop61
nq niech~ciq. W tej relacji obydwie strony muszq bardzo mqdrze na
wigowae. 

* 

Na koniec garse praktycznych porad, dla tych, kt6rzy chcieliby 
stae si~ wolontariuszami. Co oczywiste, osoby takie w pierwszym rz~
dzie powinny po prostu rozejrzee si~ wok61 siebie. Rodzina, parafia, 
wsp6lnota, sqsiedztwo - zawsze majq wiele potrzeb, w kt6rych za
spokajaniu mozemy si~ przydae. Warto skorzystae z pomocy wyspe
cjalizowanych biur "posrednictwa pracy" - Centr6w Wolontariatu, kt6
re dzialajq w kilkunastu miastach Polski (zobacz: http://wolonta
riat.org.pl/). Na wlasnq r~k~ mozna wreszcie szukae kontaktu z duzy
mi organizacjami og6lnopolskimi, kt6re rekrutujq wolontariuszy do 
pracy w Polsce, a czasem poza niq. Sq to dla przykladu: 

Polska Akcja Humanitarna - http://www.pah .ngo.pV 
Caritas - http://www.caritas.org.pV 
Wielka Orkiestra SWiqtecznej Pomocy - http://www.wosp.org.pV 
PCK - http://www.pck.org.pV. 
Warto tez szukae informacji 0 tysiqcach innych organizacji na stro

nach Banku Danych 0 Organizacjach Pozarzqdowych KLON -http:// 
www.klon.org.pV. A w koncu, mozna obserwowae wysilki wolonta
riuszy w innych krajach na stronach SWiatowego Roku Wolontariatu 
- http://www.iyv2001.org!. 

JAN JAKUB WYGNANSKl, socjoiog, od 1991 roku zajmuje si'i' badaniami aktywnosci 
organizacji pozarzqdowych w Polsce, pracownik Banku Danych 0 Organizacjach Poza
rzqdowych KLON, czlonek Forum Inicjatyw Pozarzqdowych, wiceprezes Fundacji im. 
Stefana Batorego, wolontariusz Polskiej Akcji Humanitarnej. 
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NADZIEJA NA N OWY 

POCZJ\TEK 


Z IRENEUSZEM KANli\ I WLADYSLAWEM STROZEWSKIM 

ROZMAWIA KRZYSZTOF DOROSZ 


KRZYSZTOF DOROSZ : Mniej wifeej rok temu rozmawialem w redak
eji "Znaku "z Czeslawem Miloszem, ksifdzem Waclawem Hryniewiezem 
oraz Ireneuszem Kaniq 0 mifenium, Apokalipsie i koncu wiehl. Takie roz
mowy toezyfy sif wtedy w r6inyeh gronach i r6inych redakcjach; temat 
byl w powietrzu. Zaczflismy w6wczas od prostego stwierdzenia: mun
dus senescit, ezyli swiat sif starzeje. Dodalismy od razu, ie w tym stwier
dzeniu nie ma nic nowego, gdyi bodaj od poczqtku dz iej6w ludzie czujq, 
ii swiat sif nie tylko starzeje, ale nieuchronnie zbliia ku koncowi. Koniec 
swiata przepowiadany byl przez wiele religii i mitologii na catym globie. 
A w krfgu chrzescijanstwa nie byto przez ostatnie tysiqc fat stulecia, kie
dy fudzie nie oczekiwaliby konca swia ta. Sprawa nie jest jednak prosta. 
Koniec swiata bowiem cZfsto kojarzyt sif z poczqtkiem, Apokalipsa 
z nastaniem nowej ziemi i nowych niebios. W religiach Dalekiego Wscho
du natomiast kaidy koniec swiata byl tylko koncem cyklu, po kt6rym nie
uchronnie nastfpowat nowy poczqtek. JednakZe duio latwiej powiedziee 
"swiat sif starzeje" nii "nadchodzi nowy poczqtek". Dlaczego? Czy dla
tego, ie marnose swiata, jego stopniowy upadek i schytek sq przedmiotem 
prostej obserwacji i doswiadczenia? Poczqtek natomiast moie bye tylko 
przedmiotem wiary? 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Nielatwo odpowiedziec na to pyta
nie . Mam wrazenie, ze doswiadczenie rzeczywistosci swiata, 
w kt6rym zyjemy, to mimo wszystko doswiadczenie przemijania. 
Zywiej doswiadczamy przemijania niz pojawiania sili' czegos no
wego, chociaz te przezycia i te procesy wiqzq sili' ze sobq. Jedni 
umierajq, inni sili' rodzq, jedni sili' starzejq, inni dopiero dojrzewa
jq. Mimo wszystko nasze jednostkowe doswiadczenie to w ogrom
nej mierze doswiadczenie przemijajqcego czasu . Przezywamy nie 
tylko przemijanie, ale mamy swiadomosc, ze zycie i swiat zmie
rzajq do jakiegos kresu. Wobec tego idea korKa, kt6ra jes t konse
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kwencjq przemijania, wydaje si/i' czyms tak namacalnym, ze pra
wie oczywistym. Natomiast czy po tym koncu nastqpi jakies nowe 
narodzenie, nowy poczqtek? To chyba rzeczywiscie sprawa wiary. 

Potwierdza Pan zatem intuiejf zawartq w moim pytaniu, ie przemIjanie 
i oezekiwanie k011ca jest eZ9seiq naszej swiadomosei i naszego doswiadeze
nia, a poezqtek to domena wiary. 

IRENEUSZ KANIA: Ja nie calkiem zgodzilbym sir; z tym poglq
demo Nie odrzucam go w calosci, ale chcialbym go uzupelnic 0 

inne spostrzezenie. RzeczywisCH: trudno m6wic 0 poczqtku tak, 
jak m6wimy 0 koncu. Koniec jest sytuacjq, kt6ra si/i' powtarza, znanq 
nam z obserwacji i doswiadczenia. Z poczqtkiem natomiast spra
wa rna si/i' inaczej . Niemniej oczekiwanie poczqtku i potrzeba po
cZqtku Sq postulatem bardzo silnie W nas tkwiqcym. Z czego to 
wynika? Z faktu, ze w nasz umysl, w naszq psychik/i', w nasz spo
s6b widzenia swiata wpisana jest jedna z podstawowych katego
rii, kt6ra nam ten swiat organizuje, mianowicie kategoria symetrii. 
Potrzeb/i' szukania poczqtkow bardzo wyrainie widzimy w nauce; 
przeciez cala nauka, od Grek6w poczynajqc, jest wlasnie szuka
niem poczqtk6w. A jest to w duzej mierze warunkowane wlasci
wym naszemu umyslowi pragnieniem symetrii. Doswiadczenie 
symetrii to jedno z podstawowych doswiadczen ludzkiej swiado
mosci. To doswiadczenie generuje rozmaite kategorie postrzega
nia i opisywania swiata. Sq to kategorie na ogol dychotomiczne, a 
ich budowa jest symetryczna. Totez jesli mowimy 0 koncu, jesli 
koniec nam jest empirycznie dany, to niejako automatycznie po
stulujemy jakis poczqtek. 

Ciekawe, ie uiywa Pan slowa "pos tulujemy". Poezqtku nie doswindeza
my, leez go postulujemy. M6wi Pan r6wniei 0 potrzebie poezqtku. Stwier
dza Pan, ie jest ona zakorzeniona w naszym widzeniu Swinta. Ale ehybn 
tym samym potwierdza Pan, ie swiadomose poezqtku jes t w wifksze} mie
rze kwestiq wiary. Bo w doswiadezeniu swiat widzimy eZ9s tO jako mar
nose nad marnoseiami, a nie jako nowy poezqtek. 

WLADYSLAW STROZEWSKl: Zgoda. Obok doswiadczenia prze
mijania i zwiqzanego z nim doswiadczenia kofKa przezywamy 
r6wniez potrzeb/i' poczqtku, choc moze w nieco innym rozumie
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niu niz przedstawil to pan Kania. Tu nie chodzi tylko 0 postulat. 
Poczqtek wprawdzie postulujemy, ale r6wnoczesnie niekiedy go 
realizujemy, zwlaszcza w aksjologicznym wymiarze naszego zy
cia. Przeciez nieustannie chcemy cos poprawiac. Jezeli czlowiek 
jest swiadom tego, co naprawd~ robi, jezeli jest swiadom cel6w, 
kt6re chce osiqgnqc, to zdaje sobie spraw~, ze nie od razu moze do 
nich dojsc. Musi przechodzic przez r6zne etapy, czasami udane, 
czasami nieudane. W przypadku zas proces6w nieudanych czy 
cel6w niezrealizowanych staramy si~ zaczynac od nowa. A wtedy 
za kazdym razem pojawia si~ jakies poj~cie poczqtku, w kt6rym 
zawarta jest wielka doza nadziei. Taki poczqtek jest przez nas po
zqdany, chciany, nawet wypracowywany, a nadzieja, kt6ra mu to
warzyszy, pozwala zakladac, ze nast~pna faza b~dzie udana 
i wszystko zakonczy si~ pomyslnie. 

Interesujqce, ze w naszych rozwaianiach 0 poczqtku najwyrainieJ prze
suwamy sif od wiary ku doswiadczeniu. Chyba zgodzq sif Panowie, ze 
kiedy przezywamy jakqs sytuacjf poczqtku, kiedy zaczynamy cos od nowa, 
czasami doswiadczamy nawet euforii? 

IRENEUSZ KANIA: Oczywiscie. Zgadzam si~ calkowicie z profeso
rem Str6zewskim. Punktem wyjscia dla naszej refleksji 0 poczqtku 
jest owo zakorzenione w nas pragnienie, postuluj<)c zas poczqtek, szu
kamy go i znajdujemy, a jezeli go nie mozemy znaleic, to go tworzy
my. I stqd euforia. Dotykamy tu aspektu kreacyjnego 
w naszym szukaniu poczqtk6w. Jakiez cz~sto chodzi 0 poprawianie 
tego, co nam si~ nie udalo. Ale jest tu jeszcze jeden bardzo istotny 
moment. Nasza t~sknota do zaczynania na nowo i tworzenia poczqt
k6w jest r6wniez refleksem naszego dqZenia do wolnosci. T~skniqc 
do poczqtku, szukajqC go, wreszcie go znajdujqc lub tworzqc, jezeli 
znalezc nie jestesmy w stanie, wlasciwie znosimy rygory czasu. 

A czasami i przestrzeni... 

IRENEUSZ KANIA: Tak. Po prostu wyrywamy si~ ze stanu uwa
runkowania, z przemijania, zmieniamy bieg naszej wlasnej his to
rii, zaprzeczamy potokowi stawania si~. Nasza t~sknota do pOCZqt
ku i nasza potrzeba poczqtku Sq wyrazem pragnienia absolutnej 
wolnosci. 
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Czyli poczqtek splata si~ nierozerwalnie z przezyciem wolnosci. 

WtADYStAW STROZEWSKI: W pewnej mierze tak. Oczywiscie 
wszystko zalezy od tego, jak si~ przezywa czas. lone jest nasze prze
zycie przesztosci, inne - przyszlosci. Cz~sto nie zwracamy na to uwagi 
i mamy wraienie, ze stoimy pomi~dzy podobnymi do siebie przepa
sciarni. Jeszcze sw. Augustyn w Wyznaniach sklonny byl sqdzic, ze w 
momencie terainiejszosci jestesmy jak na ostrzu noza mi~dzy tym, 
co by to (czego juz nie rna), j tym, co b~dzie (czego jeszcze nie rna). Ale 
doswiadczenia przesztosci i przyszlosci rozniq si~ od siebie. Przeszlose 
nas wiqie, a nawet deterrninuje. Cudownie pisal 0 tym Bergson: kaz
dy moment terai niejszy ciqgnie za sobq jak ogon cien przeszlosci; 
jestesmy nie tyle na ostrzu noza, co podobni kuli sniegowej, ktora 
toczy si~, rozrastajqc si~ od przeszlosci. Przyszlose natorniast bardzo 
cz~sto odczuwamy jako sfer~ niewiadomej, a to, co niewiadome, bar
dzo cz~sto sklonni jestesmy interpretowae jako domen~ wolnosci, 
swobody wyboru. Przeciez jest to sfera, ktora nie podlega jeszcze 
deterrninacji. Na niq dopiero rzutujemy nasze mozliwosci. A kt6re 
z nich uda nam si~ zrealizowae - tego jeszcze nie wiemy. Ale im dalej 
si~gamy w przysztose, im wi~cej 0 niej myslimy, tym wi~cej tych 
mozliwosci wydaje si~ przybywae. I to chyba podbudowuje nasze 
poczucie wolnosci: tam, w tej niezdeterminowanej jeszcze przyszlo
sci bye moze potrafimy cos zdzialae, wyzwolie si~ z naszych uwa
runkowan. Czy to rue jest zludne wrazenie? Nie wiem. 

Czasami moze bye zludne. Ale z tego, co Panowie m6wiq, wynikaloby, ie 
przeiycie poczqtku warunkuje wolnosc i wolnosc warunkuje przezycie 
poczqtku, czyli ie to jest relacja wzajemna. 

WtADYStAW STROZEWSKI: Z calq pewnosciq. Przezycie pOCZqt
ku jest czyms niezwykle tajemniczym, poniewaz nacechowane jest 
szczeg6lnq dialektykq. Poczqtek jest zawsze nie tylko poczqtkiem 
czegos, ale i wobec czegos. Wobec czegos, co zostawiamy. Chry
stus m6wi: "Kto przyklada r~k~ do pluga, niech nie oglqda si~ 
wstecz. Kto chce ise dalej, niech zostawi urnarlych umarlym". Ten 
postulat ciqglego odnawiania pojawia si~ w religii chrzescijanskiej 
szczegolnie ostro, dramatycznie nawet. Rozmowa z Nikodemem 
- trzeba si~ narodzie na nowo. To jest nieprawdopodobne wezwa
nie. Biedny Nikodem nie bardzo wie, 0 co tutaj chodzi. 
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Biedny Nikodem. Ale czy wifkszosc ludzkosci nie jest w sytuacji biednego 
Nikodema? Z jednej strony kazdy z nas moze znaleic w sobie przezycie 
poczqtku, z drugiej natomiast cZfsto mowimy 0 naturalnym konserwa
tyzmie ludzkiej natury. A wife poezqtek i mozliwosc jego przezycia sq 
nam dane, ale realizacja tej mozliwosei jest ogromnie trudna. 

WLADYSLAW STROZEWSKl: Tak, bardzo trudna. Zwlaszcza ze 
poczqtek moze bye poczqtkiem niewiadomego. A czlowiek niewia
domego si~ boi. 

IRENEUSZ KANIA: A jednoczesnie niewiadome go kusi. 

WLADYSLAW STROZEWSKl: Zawsze jest ta dialektyka: pokusa 
i l~k. 

Ajak wyobrazal sobie nowy poczqtek Daleki Wschod? Czy Hindusi i Chifz
czycy zaprzqtali sobie glow? takimi spekulaejami? 

IRENEUSZ KANIA: W perspektywie chrzescijanskiej kwestia po
cZqtku moze bye bardzo dramatyczna. Mamy tu do czynienia ze 
szczegolnym sposobem przezywania czasu. Czas, zwlaszcza po 
rewolucji starotestamentowej, jest pojmowany linearnie. Jest to 
pewien tok, jednokierunkowy przeplyw - czas plynie od pOCZqt
ku swiata do eschatonu. Tym samym pojawia si~ dramat - czlo
wiek z tego jednokierunkowego toku nie moze si~ wyrwae. Ten 
czas jest bezwzgl~dny. Jego przezywanie implikuje nieodwolalnose 
roznych zdarzen w biegu zarowno historii, jak i naszego wlasnego 
zycia. Dlatego przeszlose odczuwamy i rozumiemy jako sum~ pew
nych determinacji, nie zawsze dla nas rn.ilych, przyszlose natomiast, 
a wi~c perspektyw~ nowego poczqtku, jako sfer~ od tych determi
nacji wzgl~dnie wolnq - przestrzen pewnej wolnosci. I tu tkwi 
nasza t~sknota, nasza pokusa, a jednoczesnie l~k przed niewiado
mym. Na Wschodzie jest oczywiscie inaczej, poniewaz przezywa
nie czasu opiera si~ na innym jego POCZUc1U. Tam czas jest koJisty; 
w swiadomose i podswiadomose czlowieka Wschodu wbudowa
ne jest gl~bokie przekonanie, ze wszystko si~ powtarza, ze biega
my w kolko. Jest to aksjomat, ktorym wszystkie wielkie kultury 
wschodnie, a mysl~ szczegolnie 0 chinskiej oraz indyjskiej, karmi
ly si~ od tysi~cy lat. 
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Czy wobec tego na Dalekim Wschodzie poczucie determinizmu przeszlo
sci jest mniejsze niz w naszej kulturze? 

IRENEUSZ KANIA: Nie calkiem. Dlatego ze determinizm, na przy
klad na gruncie indyjskim, wynika z nieublaganego prawa kar
mana, jest zatem bezwzglydny. Lecz jesli potrafimy sobie ten de
terminizm uswiadamiac, mozemy go zawieszac. Na Dalekim 
Wschodzie zar6wno koniec, jak i poczqtek Sq odczuwane mniej 
dramatycznie i mniej tajemniczo. Koniec jest stosunkowo malo 
istotny, zar6wno w dziejach, jak j w historii jednostki ludzkiej. 
Podobnie poczqtek odczuwany jest jako pewien epizod dziej6w 
indywidualnych czy zbiorowych. R6wniez do poczqtku rozumia
nego w sensie kosmogonii nie przywiqzuje siy wielkiej wagi . Mit 
kosmogoniczny na gruncie indyjskim jest czyms zupelnie innym 
niz mity kosmogoniczne kultury zachodniej, na przyklad mit stwo
rzenia w Biblii. Tutaj mamy scenariusz skonstruowany z bardzo 
wyrainych i powiqzanych ze sobq element6w jako pewne okre
slone zdarzenie. Natomiast na gruncie indyjskim, w hinduizmie, 
mit kosmogoniczny, przejyty prawdopodobnie z jakichS innych, 
starszych jeszcze kultur, ma charakter negatywny. Ja uwazam, ze 
a kosmogonii m6wi w spos6b najglybszy Rygweda. Tam nie ma 
zadnego pozytywnego obrazu prapoczqtk6w, ad kt6rych siy ko
smogonia zaczyna, jest tylko seria pytan. 

Czy z tego wynika, ze przezywanie konca i poczqtku na Dalekim Wscho
dzie jest duzo mniej dramatyczne? 

IRENEUSZ KANIA: Tak. W soteriologiach wschodnich religii, 
zwlaszcza indyjskich, te sprawy w zasadzie nie majq znaczenia . 
Poczqtek jest istotny tylko jako pewne doswiadczenie indywidu
alne a charakterze religijnym. Na Wschodzie powiada siy, ze praw
dziwy poczqtek czlowieka nastypuje wtedy, kiedy jogin czy arhat, 
czlowiek, kt6ry uzyskal oswiecenie, wyrywa siy z bytu uwarun
kowanego. Staje siy w6wczas czlowiekiem przemienionym, kims 
zupelnie innym - rygory przemijania i czasu juz go nie dotyczq. 
Ale ten poczqtek do niczego dalej nie prowadzi, poniewaz jest 
wiecznq terainiejszosciq. Natomias t poczqtek w naszym tu taj ro
zumieniu jest dla ludzi Wschodu po prostu malo istotny. 
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Jak wyglqdala koncepcja poczqtku w historii filozofii europejskiej? Czy 
moina wyr6inic filozof6w czy kierunki filozoJiczne, dla kt6rych poczqtek 
byl czyms istotnym i wainym? 

WLADYSLAW STROZEWSKl: To jest bardzo ciekawa sprawa. Po
czqtek filozofii europejskiej jest r6wnoczesnie filozafiq poczqtku. 
Pierwsze pytania, jakie si~ pojawily u najdawniejszych filozof6w, 
byly pytaniami 0 arche. To termin wieloznaczny, ale w jednym 
z jego znaczen wyst~puje takZe poj~cie poczqtku. Filozofowie ci 
pytali takZe 0 poczqtek, choc w odpowiedziach wi~kszq uwag~ 
zwracali na podstaw~, zasad~ anizeli na moment zapoczqtkowa
nia swiata. Wydaje mi si~, ze tak naprawd~ dopiero Platon w Tima
Josie postawil problem poczqtku wszechswiata. Wprowadzil po
stac demiurga, kt6ry ten swiat stworzyl, ale nie stworzyl go ex ni
hilo, lecz poniekqd wyrobil z materii i uporzqdkowal, poniewaz ta 
pramateria byla calkowitym chaosem. I to jest istotne, poniewaz 
ten swiat zostal stworzony nie byle jak, ale wedlug okreslonego 
wzoru, poprzez wpatrywanie si~ w idee. Tak wi~c ten swiat jest de 
facto uwarunkowany przez dwa czynniki (nie liczqc czynnika 
sprawczego, czyli demiurga). Jest rezultatem doskonalego wzaru, 
poniewaz idee Sq doskonale, oraz jakiegos niebytu. Nie chc~ tego 
niebytu nazywac nicosciq, ale materia, z kt6rej swiat zostal stwo
rzany, jest jednak nico~ki bardzo bliska. Dlatego mieszanina, kt6
ra z tego powstala, mimo ze znakomita (demiurg nie spartaczyl 
dziela stworzenia), sytuuje si~ na granicy bytu i niebytu. Na sa
mym poczqtku tej opowiesci w Timajosie swiat idei, czyli tego, co 
istnieje zawsze i nigdy si~ nie zmienia, przeciwstawiony jest temu 
swiatu, kt6ry zawsze si~ zmienia i nigdy nie istnieje naprawd~. 
Rozwiqzanie Platonskie nie jest oczywiscie jedyne. Jezeli jednak 
gdzies mozna m6wic 0 namysle nad poczqtkiem, to wlasnie w Ti
majosie, choc poczqtek moze miec r6wniez inne znaczenie, zawar
te w slowie arche. Poczqtek mozna interpretowac takZe jako zr6
dlo. 

Pod wplywem myslenia czas6w p6iniejszych i w kontekscie tradycji 
judeochrzescijafzskiej sklonni jestesmy poczqtek rozumiee czasowo. Pro
log Ewangelii sw. Jana zaczyna si? slowami: ,,In principio erat Verbum"
/I Na poczqtku bylo Slowo". Ale 6w poczqtek, laciJiskie principium, to prze
ciei greckie arche, czyli metaJizyczna podstawa - ir6dlo. 
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WLADYSLAW STROZEWSKl: Tak. I nawet mozna to tlumaczye 
nie: "Na poczqtku bylo Slowo", ale: "Poczqtkiem bylo Slowo". Mo
zemy wi~c rozszerzye rozumienie poczqtku i pytae nie 0 czas, ale 
o zr6dlo czy zasad~. Tak proponowal interpretowae poczqtek i py
tanie 0 poczqtek swiata swi~ty Augustyn. Stanowczo odrzucal on 
mozliwose pytania 0 to, co bylo przed poczqtkiem. Zresztq ten pro
blem powraca i dzisiaj w zupelnie innej sferze. Jezeli m6wimy 0 

Big-Bangu jako 0 poczqtku, to pytanie 0 to, co bylo przed Big-Ban
giem, tez nie rna sensu, jezeli oczywiscie mamy na mysli tylko per
spektyw~ czasowq. Totez jeSli nie ugrz~iniemy w perspektywie 
czysto czasowej, mozemy stawiac pytanie nie tyle 0 to, co bylo 
"przed" stworzeniem, ale 0 to, co bylo niezaleznie od niego. 
I jesli na gruncie metafizyki teistycznej pytamy 0 poczqtek swiata, 
mozemy od razu odwolae si~ do Boga jako do Rzeczywistosci, ktora 
jest poza poczqtkiem. 

Czy zatem taka interpretacja poczqtku nie ulatwia nam zrozumienia wie
lu rzeczy? Czy nie ulatwia nam poj~cia owego passusu z Ewangelii doty
czqcego narodzenia si~ na nowo? Narodzenie si~ na nowo w sensie co
dziennym, czasowym jest niewyobrazalne. Natomiast narodzenie si~ na 
nowo w sensie zejscia do ir6dla i uksztaltowania si~ od nowa jest chyba 
bardziej zrozumiale. 

WLADYSLAW STROZEWSKl: 0 tym irodle trzeba ciqgle pami~
tae, gdy interpretuje si~ rozmow~ z Nikodemem. Z tego irodla 
bije ta woda zywa, to 0 nim Chrystus mowi SamarytilnCe. On jest 
tym irodlem, On jest tym poczqtkiem. Bez Niego 0 zadnym au
tentycznym poczqtku nie moze bye mowy. To wszystko zgadza si~ 
z ideq Logosu. Logos jest naprawd~ poczqtkiem. Wobec tego Lo
gos wcielony musi niese w sobie to wszystko, co w Logosie jako 
takim si~ znajduje. Jest to poczqtek drogi. Dlatego potem Chrystus 
powie: "Ja jestem Drogq". Poczqtek nie determinuje oczywiscie 
przyszlosci, tak jak zdeterminowana jest przeszlose w naszym do
swiadczeniu, niemniej rzutuje na caly bieg dziejow i kazdego ludz
kiego zycia. 

IRENEUSZ KANIA: Jezeli juz weszlismy na grunt interpretacji 
chrzeScijanskich ufundowanych na tekstach ewangelicznych, to 
mozna powiedziee, ze sprawa poczqtku i determinacji jest troch~ 
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tajemnicza. Chrystus jest poczqtkiem, jest ir6dlem, fons et origo, 
ale jest jednoczesnie i koncem. Jest Alfq i Omegq. Zarazem Chry
stus jest tym wszystkim, co jest mi~dzy Alfq i Omegq zawarte. Wi
dzimy tu zatem po pierwsze symetri~, a po drugie pewien deter
minizm. 80 jezeli dany mamy punkt poczqtkowy i punkt konco
wy, to dany mamy r6wniez srodek. Oczywiscie srodek jest mniej 
zdeterminowany, mozemy go realizowae na r6zne sposoby. Nie
mniej widac juz pewne u kierunkowanie. I chyba dlatego Chry
stus m6wi, ze jest drogq. Jest poczqtkiem, koncem, ale r6wniez 
drogq mi~dzy poczqtkiem i koncem. Chrystus jest paradygmatem 
nowego poczqtku, zaczynan ia od nowa, rodzenia si~ na nowo, 
tworzenia w nas samych nowego czlowieka na Jego wz6r. Rysujq 
si~ tutaj pewne analogie ze Wschodem, mianowicie z alchemiq 
wschodniq, chinskq, gdzie chodzilo w zasadzie 0 cos bardzo po
dobnego, oczywiscie bez konotacji teistycznych. Alchemicy pr6
bowali rozmaitymi technikami rozpoczqe wszystko od nowa i do
stqpie stanu przemienienia. Ujmowali to obrazowo jako ponowne 
uzyskanie mlodosci. W europejskiej tradycji jest r6wniez nurt 
chrzescijanstwa ezoterycznego, kt6ry w Ewangelii widzi alchemicz
ne magnum opus. A wi~c drog~, kt6ra ma prowadzie do odnowy, 
przemiany i do stworzenia nowego czlowieka. Oczywiscie w na
wiqzaniu do Chrystusa, kt6ry jest nowym czlowiekiem, kt6ry jest 
czlowiekiem pierwszym, ale i czlowiekiem ostatnim. I nowym 
stworzeniem. 

Z naszej rozmowy wynika, ze ehrzeseijafzstwo jest par excellence religiq 
poezqtku. Chrystus, kt6ry jest nowym stworzeniem, m6wi w ApokaLip
sie, ze ezyni wszystko nowe. Moina wife ehyba sqdzic, ze w ehrzeseijafz
stwie ealy ezas ehodzi 0 poezqtek, 0 stworzenie od nowa. 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Jestem przekonany, ze tak . I nie 
jest to przypadek, ze tak zaczyna si~ bliska nam Ewangelia we
drug sw. Jana. "Na poczqtku bylo Slowo". Mysl~, ze w poczqtku 
zawarty jest sens. Tak bym to pr6bowal tlumaczyc. Cokolwiek 
b~dzie dzialo si~ dalej, jestesmy po prostu zobligowani, by docie
rae do tego ostatecznego sensu. Kiedy przychodzi Chrystus, po
kazuje, ze ten sens lezy gdzies bardzo gl~boko, ale r6wnoczesnie 
jest osiqgalny wlasnie przez Niego. Ten postulat nieustannego 
poszukiwania poczqtku i nieustannego realizowania poczqtku w 
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sobie, ideal nieustannego odnawiania si~ jest w chrzescijanstwie 
szalenie wazny i odwoluje si~ do bogatej tradycji rozmaitych prak
tyk. Widac, jak mozna do tego celu dqzyc, jak mozna ise ku tej 
wizji apokaliptycznej zogniskowanej w Niebieskim Jeruzalem. 
Czy to jest rzeczywiscie determinizm konca? W jakims sensie 
pewnie tak. Ale przeciez nie calkowicie; punkt Omega bye moze 
jest swego rodzaju postulatem, swego rodzaju pelniq sensu, do 
kt6rego mamy dojse, ale do podj~cia tej d rogi nikt nas naprawd~ 
silq nie zmusza, bo mamy wolnosc. Droga jes t dluga, a r6znice 
mi~dzy Zachodem i Wschodem dose wyrai ne. Na Wschodzie lu
dzie wierzq w mozliwose przedluzenia procesu swego zycia przez 
reinkarnacj~. Z jednej strony determinuje ich karma, z drugiej 
istnieje szansa wyzwalania si~ spod dzialania karmy, zwlaszcza 
zlej karmy. Tu widz~ moment r6wnowagi, kt6ra pozwala odbie 
si~ wyzej; widz~ r6wniez optymizm tej wizji, kt6ry pol ega na 
tym, ze mamy sporo czasu, poniewaz rzeczywiscie mozemy na
rodzie si~ po raz drugi, nie tak jak uczyl Chrystus Nikodema, ale 
w jakims zupelnie innym sensie, fizycznym . Jezeli przezwyci~
zymy zlq karm~, b~dziemy coraz lepsi. I to jest istotne. A dopiero 
na samym koncu nadchodzi moment, kiedy czas calkowicie z 
nas odpada i znajdujemy si~ poza nim, w jakiejs calkowi tej wol
nosci. 

W chrzescijm1stwie mamy dose bliskq analogif: przebaczenie. To przeciei 
jeden z fundamentow chrzescijanstwa. A coi to jest przebaczenie? To 
wymazanie przeszlosci. 

WLADYStA W STROZEWSKI: AJe wlasnie dlatego w chrzescijanstwie 
zawarty jest postulat znacznie bardziej intensywnego zycia niz na 
Wschodzie. Odpowiadamy za kazdy krok - nikt nie wie, jak dlugo 
b~dzie zyl. Oczywiscie przebaczenie is tnieje, zawsze mozemy zaczqe 
od nowa, ale zaczynamy od nowa tylko i wylqcznie w swoim jedy
nym zyciu. Nie mamy do dyspozycji nast~pnych zywot6w. Mamy 
natorniast ten nieszcz~sny czysciec, 0 kt6rym nikt naprawd~ nic pew
nego nie wie poza tym, co m6wili niekt6rzy mistycy czy wizjonerzy. 
W Ewangelii 0 czysccu si~ nie wspomina, mowa jest na torniast 0 przy
szlym Kr6lestwie, w kt6rym jest rnieszkan wiele. Albo 0 pot~pieniu 

I wtedy na pewno nastqpi kolejny poczqtek, niezwykle radykalny. 
B~d.zie poczqtkiem w stosunku do tego, co bylo, natorniast w stosun
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ku do tego, co b~dzie, trudno juz okreslae go mianem pocz'!tku. Bo 
to jest cos tak absolutnie nowego. 

ezy na Wschodzie rzeczywiscie jest latwiej? 

IRENEUSZ KANIA: Nie calkiem. Niestety tu jest pewne nieporo
zumienie. Perspektywa nast~pnych egzystencji na gruncie indyj
skim, zwlaszcza buddyjskirn, bynajmniej nie jest uwazana za cos 
dobrego i pozqdanego - nie jest zadnq szans'!. Przeciwnie! Perspek
tywa nowych wcielen, nowej reinkarnacji jest po prostu straszli
wa. Jest to tylko droga przez samsar~, kt6ra nie musi prowadzie do 
wyzwolenia i zbawienia. W buddyzmie niebywale wielkq wag~ 
przywi,!zuje si~ do tego, ze trzeba zaczynae juz teraz, tu, ze nie 
wolno odkladae niczego na nast~pny zywot, bo nigdy nie wiado
mo, dokqd trafirny. Wiadomo, ze jesli nam si~ nie uda osi'!gnqe 
wyzwolenia tu, w aktualnym zyciu, to czekajq nas zywoty nast~p
ne, tylko wcale nie jest powiedziane, ze b~dq to zywoty nam po
mocne, przyjemne czy pozytywne. Przeciwnie, one mog'! bye 
znacznie gorsze niz nasze zycie obecne. Mozemy si~ znaleie w in
nych stanach bytu, uposledzonych, w kt6rych nie rna mozliwosci 
pracy nad wlasnym zbawieniem. Bo ta mozliwose istnieje tylko w 
bycie czlowieczyrn. Dlatego autentyczni buddysci zwracajq nie
bywalq uwag~ na kazde slowo, kazdy gest, kazdy uczynek, bo choe 
nikt nas za to nie ukarze czy nie pot~pi, my sami zbudujerny sobie 
w ten spos6b negatywny potencjal karmiczny, kt6ry nieuchron
nie nas zdeterminuje w nast~pnym zywocie. To prawda, ze istnie
je lancuch samsary, nieskoftczona liczba rozmaitych zywot6w, ale 
nie jest to bynajmniej perspektywa optymistyczna. To perspekty
wa przerazajqca, kt6rej powinnisrny za wszelkq cen~ unikae. A wi~c 
juz teraz musimy zabrae si~ do pracy nad wlasnym wyzwoleniem. 
Nie ma innej rady. 

WLADYSLAW STROZEWSKl: A jezeli si~ nie uda, to mimo wszyst
ko jakas szansa jest? 

IRENEUSZ KANIA: Tak, ale ogromnie rozciqgni~ta w czasie. Przez 
caly czas cofamy si~ i oczywiscie cierpimy. Nast~pne wcielenie wcale 
nie musi bye korzystniejsze czy r6wnie dobre jak obecne. Buddysci 
wpajajq swoim uczniom takq oto postaw~: traktuj swoj'! sytuacj~ jako 
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najlepszq z mozliwych. Staraj si~ jq maksymalnie wykorzystac, bo 
choc czekajq ci~ inne, nie licz na to, ze b~dq lepsze. W praktyce wi~c 
wychodzi na to samo; tu Wsch6d i Zachod Sq sobie bliskie, choc opie
rajq si~ na roznych przestankach. Wazna jest kazda chwila, kazde 
stowo, kazdy gest, kazdy uczynek, nawet najdrobniejszy. Nie odno
tuje ich zaden s~dzia, lecz odnotujq karmiczne prawa, ktore w spo
sob bezbt~dny i automatyczny b~dq nas determinowac. 

W l1aszej rozmowie cZfsto pojawia sif splot poczqtku i wolnosci. Mircea 
Eliade konczy swojq ksiqzkf Mit wiecznego powrotu rozdzialem zaty
tulowanym Terror historii (ostatni podrozdzialnazywa sif Rozpacz lub 
wiara). Eliade pisze tak: "W istocie horyzont archetyp6w i powtarzania 
moze bye bezkamie przekroczony tylko w akcie przystqpienia do filozofii 
wolnosci, kt6ra nie wyklucza Boga. Tak wlasnie stalo sif zresztq wtedy, 
gdy horyzont archetyp6w i powtarzania zostal po raz pierwszy przekro
czony przez judeochrzescijanstwo, kt6re wprowadzilo do doswiadczenia 
religJjnego nowq kategorif: wiarf. Nie nalezy zapominae, ze 0 ile wiara 
Abrahama definiuje sif w stwierdzeniu »Dla Boga wszystko jest mozli
we«, 0 tyle wiara chrzescijanstwa implikuje, ze wszystko Jest mozliwe 
takze dla czlowieka. (...) W tym kontekscie, jak zresztq w wielu innych, 
wiara oznacza absolutnq emancypacjf kazdego rodzaju »wiary« natural· 
nej, tym samym zas najwyzszq wolnose, jakq czlowiek moze sobie wy
obraziC: wolnose interwencji w sam ontologiczny status WszechSwiata. 
Dlatego jest ona wolnosciq tw6rczq w calym tego slowa znaczel1iu. (.. .) 
Tylko taka wolnose moze obronie czlowieka nowozytnego przed terrorem 
historii. Wolnose, kt6ra ma ir6dlo, gwarancjf i oparcie w Bogu". Eliade, 
podobnie jak kiedys Marks, sugeruje wyzwolenie z"terroru historii ", oparte 
jednak nie na materializmie dialektycznym i rewolucji proletariackiej, ale 
na judeochrzescijanskiej wierze w Boga. A jes7i tak, to chrzescijanstwo 
oznacza woll1ose i dla czlowieka, i dla Boga i tym samym stwarza nam 
niezwyklq mozliwose ciqglego zaczynania od poczqtku, ciqglej, nieustajq
cej OdI10WY. 

IRENEUSZ KANIA: Do tego cytatu trzeba by dac niewielki komen
tarz. Po pierwsze, kiedy Eliade mowi 0 wolnosci, 0 wyzwoleniu, 
o odkupieniu, to mowi w perspektywie, ktora od marksistowskiej 
jest calkowicie odmienna. Marksowi chodzilo 0 jakis eschaton zbio
rowy. Tam podmiotem wyzwolenia czy odkupienia zawsze byla 
spolecznosc, "Iud wybrany". Marks wykazuje,wyrainq zaleznosc 
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od klasycznej mysli zydowskiej, mimo ze byl czlowie.kiem nie
wierzqcym. Odkupienie pojmowal tak sarno jak wyzwolenie si~ 
z uwarunkowan nie tyle czasowych, co po prostu spolecznych. 
Eliade natomiast rozumie wyzwolenie czy odkupienie na plasz
czyznie czysto religijnej, jako stan indywidualny, a nie zbiorowy. 
Kiedy m owi 0 wyzwoleniu si~ od terroru historii, ma przede 
wszystkim na mysli uwarunkowania bytu zanurzonego w czas. 
Ten wqtek, nazywany "przelamaniem poziomow ontologicznych", 
(rupture de niveau), przewija si~ u niego ciqgle. Czlowiek wyzwolo
ny, zbawiony, nowy to czlowiek zmieniony istotowo. Ikonografia 
cz~sto symbolizuje ten stan kolorem, np. w indyjskiej ikonografii 
czy w prawoslawnych ikonach kolorem zlotym. Zloty kolor sym
bolizowal przebostwienie, nowy byt, istotowo rozny od bytu uwa
runkowanego, empirycznego, zanurzonego w czasie, podlegajq
cego rygorom przemijania, stawania si~, rozpadu. Przez przela
manie poziomow, przez doswiadczenie boskosci i przez realizacj~ 
boskosci czlowiek z tego wszystkiego wychodzi i wyzwala si~. Sta
je si~ bytem istotowo nowym. 0 to chodzilo Eliademu - to jest 
zawsze rozumiana religijnie kategoria jednostkowa, indywidual
na. Tak nalezy rozumiee terror historii w tym kontekScie. 

Ale zgodzi si? Pan, ze tuta) mamy splot wolnosci i poczqtku, zaczynania 
od nowa. 

IRENEUSZ KANIA: Oczywiscie. 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Dodalbym tu jeszcze jednq uwag~. 
Autentyczna wolnose zaczyna si~ wtedy, kiedy jestesmy w stanie 
odejse od wartosci, ktore naprawd~ wartosciami nie Sq. A kiedy 
jestesmy zanurzeni w wartosci autentycznie najwyzsze, szalenie 
waznym czynnikiem jest milosc, poniewaz tylko ona autentycznie 
wiqze nas z wartosciq. To zresztq znowu jest motyw platonski - to 
w koncu jest Uczta Platona, gdzie mowa jest 0 wspinaniu si~ po 
stopniach milosci. Milose oczywiscie akcentowana jest takZe w 
Ewangelii. 

Bez przylgni~cia do wartosci nie rna rozwoju. Problem polega 
tylko natym, zeby ciqgIe odrzucae to, co mniej wartosciowe, na rzecz 
wartosci wyzszych, by do nich dojse. To jest to wyzwolenie, 0 ktorym 
mowil swi~ty Pawel w swoich listach. Nie prawo. Prawo jest niewqt
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pliwie wartosciq, ale nie 0 niq nam naprawd~ chodzi, nie do niej mamy 
dqiye i nie do niej przylgnqe calq naSZq milosciq. Nie mog~ tu nie 
wspomniee 0 pismach ksi~dza Tischnera. Mawial on, ie tak na dobrq 
spraw~ chrzescijanstwo jako religia wolnosci jeszcze si~ nie zacz~lo, 
ie dopiero trzeba walczye 0 to, by chrzescijanin poczul si~ naprawd~ 
wolny. Ks. Tischnerowi chodzilo 0 to Uezeli dobrze rozumiem jego 
mysl), ieby czlowiek rnial wlasciwe rozeznanie w swiecie wartosci, 
w kt6rym iyje, ale kt6ry musi nieustannie przekraczae, po to zeby 
dochodzie do coraz wyiszej wartosci, do zr6dta. A wi~c znowu mamy 
poczqtek i koniec, mamy Logos rozumiany jako sens. W tym przy
padku jest to takZe sens aksjologiczny, zwiqzany najscislej z trzema 
wartosciarni: prawdq, dobrem, pi~knem. 

W XX wieku pojawila sif tzw. filozofia dialogu reprezentowana przede 
wszystkim przez kilku mys7icieli iydowskich. W tej filozofii mowa jest 
m.in. 0 spotkaniu czlowieka z czlowiekiem, ale r6wniei 0 spotkaniu czlo
wieka z Bogiem. ezy moina by powiedziec, ii spotkanie z Bogiem (jesli 
jest autentyczne) to jakis poczqtek w iyciu czlowieka - ie wynika z niego 
przemiana i nowe iycie? 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Tak na pewno jest, tylko ze 0 to spo
tkanie nie jest latwo. Boj~ si~, ze my czasami zbyt lekko m6wimy, 
ie wlasnie spo tkalismy Boga, nawr6cilismy si~ pod wplywem ta
kiego czy innego przezycia. Nie przecz~, ie tak bywa, ale dialog 
cztowieka z BOgiem naprawd~ chyba wyglqda odmiennie od na
szych powszechnych wyobraien na ten temat. To musi bye prze
iycie nieprawdopodobnie wewn~trzne, najbardziej podstawowe, 
fundamentalne. ezy mozna bez zastrzeien powiedziee, ie wla
snie to si~ w nas stato, ze po tej czy innej spowiedzi czlowiek jest 
jui got6w? Nie wiem. 

IRENEUSZ KANIA: Ja jestem w tym wzgl~dzie jeszcze wi~kszym 
scep tykiem. Wyobraiam sobie natomiast, ie to, co nazwal Pan spo
tkaniem z Bogiem, a co, szerzej m6wiqc, moiemy nazwae doswiad
czeniem jakiegos dotkni~cia rzeczywistosci, nie tylko moze, ale 
wr~cz musi prowadzie do radykalnej odnowy naszego iycia i nas 
samych. MySl~, ze tylko w tym sensie moina m6wie 0 poczqtku
w sensie indywidualnej przemiany. Nasz swiat si~ starzeje, on musi 
si~ zestarzee i dojse do swego konkretnego konca, zwlaszcza ze 
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znajduje si~ we wladzy sil zla. Na tej plaszczyznie nie b~dzie no
wego poczqtku . 0 poczqtku mozna mowic tylko w sensie indywi
dualnej przemiany i indywidualnego zaczynania od nowa. 

Ale indywidualna przemiana, 0 czym pisalo wielu mistyk6w rozmaitych 
tradycji, choc1J1j dokonala si~ w malenkiej chatce, moze mice konsekwencje 
kosmiczne. 

IRENEUSZ KANIA: Bylbym ostrozniejszy, nie przesadzalbym 
z tym. Oczywiscie znamy z historii osoby, ktore dostqpiwszy tej 
indywidualnej przemiany, dokonaly wielkich rzeczy, chocby dla
tego, ze daly inspiracj~ mnostwu ludzi, ktorzy przyszli po nich. 
I to jest wspaniale. Natomiast smialbym wqtpic, czy rna to znacze
nie kosmiczne w rozumieniu doslownym. Trzeba pami~tac 0 tym, 
ze po naszych najwi~kszych nawet dokonaniach i wzlotach przyj
dzie czas, kiedy nie zostanie z nich nawet pylek. 

Czy pamifta Pan ten obraz z kabaly - czlowiek dobrymi uczynkami stwa
rza anioly, zlymi natomiast demony? 

IRENEUSZ KANIA: Przyjmuj~ to z pokorq jako pewnq pi~knq 
metafor~ wypracowanq w orbicie starej, bogatej i wyrafinowanej 
kultury, ale nic poza tym. Ja nie mam co do tego pewnosci, prawd~ 
powiedziawszy - troch~ w to wqtpi~ . 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Mnozenie dobra na pewno jest do
brem. To nie ulega wqtpliwosci. Kazde nawrocenie, nawet najmniej
sze, ktore zaczyna owocowac dobrymi czynami, na pewno jest rze
CZq bezcennq. Natomiast jak daleko to promieniuje - trudno po
wiedziec. Oczywiscie zdarza si~, ze to promieniowanie jest nie
prawdopodobnie dalekie i gl~bokie. Nie wiem, jak wyglqdaloby 
chrzescijanstwo bez nawrocenia na przyklad swi~tego Pawla. To 
pewnie byloby zupelnie inne chrzescijanstwo, jezeli w ogole by 
istnialo. Nie wiem, jak wyglqdalaby chrzescijanska mysl filozoficzna 
i teologiczna, nie tylko sredniowieczna, bez nawrocenia swi~tego 
Augustyna.lb Sq rzeczy niebywale! Takich nawrocen indywidual
nych na pewno jest 0 wiele wi~cej, a my w gruncie rzeczy nie zna
my ich prawdziwego dzialania. Pewnie zna je Pan Bog, ale my nie. 
Niemniej jestem gl~boko przekonany, ze dobro rodzi dobro, a zlo 
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rodzi zlo. I jezeli ktos zaczyna dzialania radykalnie destrukcyjne 
w stosunku do samej rzeczywistosci, w stosunku do wartosci tej 
rzeczywistosci, to mozna si~ spodziewac najgorszego, i akurat na
sze pokolenie mialo "okazj~" si~ 0 tym przekonac. 

Ireneusz Kania przywolal haslo naszej poprzedniej rozmowy: "swiat sif 
starzeje". Takze od tego hasla zacz~lismy dzisiejszq rozmow~. Czy chrze
scijanin, a moze szerzej - czlowiek wierzqcy, czyli czlowiek, kt6ry szuka 
kontaktu ze ir6dlem, z poczqtkiem w najgl~bszym rozumieniu tego slo
wa, moze bye pesymistq, kierowae si~ w zyciu haslem "mundus sene
scit" i uwazae, ze cale nasze zycie i caly nasz swia t to tylko marnose nad 
marnosciami? 

IRENEUSZ KANIA: Wydaje mi si~, ze mozna byc pesymistq. Ze 
stwierdzeniem "mundus senescit", nie spos6b dyskutowac, to jest 
rzecz oczywista. Ja nie bolej~ specjalnie nad faktem, ze ten swiat 
si~ starzeje, ze pr~dzej czy p6i.niej upadnie, ze kiedys go nie b~
dzie. Po prostu taka jest kolej rzeczy. 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Troch~ szkoda tego swiata ... 

IRENEUSZ KANIA: Troch~ szkoda, bo niekt6rzy z nas mocno si~ 
na nim trudzili , pomijam juz to, ze si~ w nim niezle czujemy, przy
najmniej od czasu do czasu, ale to wszystko Sq rzeczy malo istotne. 
Mqdrosc Koheleta, gorzka, moze nawet troch~ cyniczna czy nihili
styczna, jest mi bliska. Mimo to nie uwazam, by byla ona wyrazem 
jakiejs strasznej tragedii, po prostu tak jest, tak musi byc, nie po
winnismy si~ tym szczeg6lnie przejmowac, lecz robic swoje. Jezeli 
w naszej mocy jest czynienie jakiegos dobra, to czynmy je, nawet 
gdyby ono nie mialo miec zadnego wyzszego sensu. 0 tym my 
przeciez nie wiemy. Bo w naszej perspektywie to dobro jest wszyst
kim, co mamy. 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Jezeli jednak istnieje Absolut, kt6ry 
nadaje ostateczny sens wszystkiemu; jezeli istnieje Logos, kt6ry 
byl en arche i kt6ry b~dzie w punkcie Omega, sytuacja zmienia si~ 
na korzysc i rodzi si~ wlasciwie absolu my optymizm, bez wzgl~du 
na to, co si~ stanie. Moze zrodzi si~ taka rzeczywistosc, kt6ra juz 
nie b~dzie potrzebowala ani poczqtku, ani kor1ca. 
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IRENEUSZ KANIA: Jezeli ona istnieje, to jest wlasnie taka, ze nie 
potrafimy 0 niej nic powiedziec. Tak jak mowi sw. Pawel: ani ucho 
nie slyszalo, ani oko nie widzialo. Podobnie mowi si~ w buddy
zmie: najwyzszq rzeczywistosc okresla si~ w sposob apofatyczny. 
To nie jest ani to, ani tamto, tylko cos zupelnie innego. I nie po
winnismy martwic si~ tym, ze w perspektywie dluzszej czy kr6t
szej to, co robimy, moze nie miec sensu. Bo jezeli rna sens - tutaj 
Pascal si~ k.lania - to jestesmy szcz~sliwymi zwyci~zcami, a jezeli 
nie, to nie musimy miec do siebie pretensji, bo zrobilismy, co si~ 
dalo. Nie musimy popadac w rozpacz. 

WLAOYSLAW STROZEWSKl: W wizji Apokalipsy, tego Niebieskie
go Jeruzalem, jedna rzecz uderzyla mnie od pierwszej chwili, kie
dy w dziecinstwie ten fragment czytala mi moja matka. Ooszlo do 
mnie, i ciqgle jest to dla mnie najdziwniejsze, ze w Niebieskim 
Jeruzalem nie rna sloftca, bo sloftcem jest sam Bog. Otoz to jest 
klucz do wszystkiego; tam juz nic nie b~dzie potrzeba, bo taka jest 
rzeczywistosc Absoiutu, 0 ktorej wlasciwie nic nie wiemy. Moze
my tylko domyslac si~, jaki On nie jest. Choc zadnej pewnosci nie 
mamy. Ale dlatego mozemy domyslac si~ istnienia jakiejs Rzeczy
wistosci, ktora jest naprawd~ transcendentna i od ktorej zalezy caly 
sens wszys tkiego. Ale jezeli tak, to dobrze. 

IRENEUSZ KANIA, ur. 1940, absolwent romanistyki Uj , tlumacz z literatur romanskich 
i orientalnych, eseista. Wydal m.in. Multiivali, antologi'? wypis6w z kanonu palijskiego. 
Ostatnio ukaza! si,? jego przekJad Slownika symboli Eduardo eirlota. Wkr6tce wydany 
zostanie w Znaku tom jego esej6w Scieika nocy. 

WlADYSlAW STROZEWSKJ, ur. 1933, prof. dr hab., kierownik. ZakJadu Ontologii 
Instytutu Filozofii U), redaktor naczelny "Kwartalnika Filozoficznego". Wydal m.in.: 
fslnienie i warlose (1981), Dialeklyka IwOrczosci (1983), W kr?gu warlasci (1992), Wyklady 
a Plalonie. Onlalagia (1993), lslnienie i seils (1994). 
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Mamy dzis schylek drugiego tysiqclecia po narodzeniu 
Chrystusa, dobiega kOI1ca 65. milion fat ery kenozoicznej. 

Okofo 200 tysi~cy fat temu pojawif si~ nasz gatunek, Homo 
sapiens, od okafo 40 tysifCY fat przejawiajqcy wyminq 

aktywnosc cywilizacyjnq i tworzqcy kultur~. 

POCZi\TKI ZYCIA 


January Weiner 

Zycie na Ziemi mialo sw6j poczqtek. Wiadomo na pewno, ze 
kiedys zycia na Ziemi nie bylo, bo przed okolo 4,5 miliardami lat 
nasza planeta byta rozzarzonq kulq . Wiemy tez, ze juz od niespel
na czterech miliard6w lat zycie na Ziemi istnieje. A wi~c kiedys 
musialo si~ pojawie. Kiedy? Jak to si~ stalo? Czy zycie powstalo tu, 
na Ziemi, jako wyjqtkowy przypadek w skali kosmicznej, czy po
wstaje wsz~dzie, gdzie tylko zapanujq odpowiednie warunki? Ile 
bylo poczqtk6w? Czy rzeczywiscie tylko jeden? Moze kosmiczne 
ka tastrofy we wczesnej historii Ziemi raz po raz sterylizowaly pla
net~ i zycie zaczynalo si~ od nowa? A moze r6wnolegle istnialy 
r6zne formy zycia i jedna z nich wygrala w drodze doboru natu
ralnego? Nie mozna tego calkiem wykJuczye, ale jezeli nawet tak 
bylo, to gra trwala kr6tko i zadnych slad6w po niej nie rna. My 
wszystkie organizmy na naszej planecie, od wirus6w po czlowie
ka - mamy jednakowy schemat budowy i funkcjonowania, pocho
dzimy z jednego pnia; jestdmy "monofiletyczni" - jak mowiq bio
lodzy, wszyscy ze wszystkimi spokrewnieni. Nie ma na Ziemi 
przedstawicieli innych "zyC"; tam, gdzie juz jest zycie, nowe nie 
moze powstae, bo kazdy jego zawiqzek padnie ofiarq sprawnych, 
lepiej dostosowanych, zawsze glodnych i agresywnych organi
zm6w, kt6re juz tu Sq. Bye moze jakqs innq form~ zycia, niezaleznq 
od tego, kt6re juz istnieje, uda si~ powolae uczonym w laborato
riach. Niekt6rzy twierdzq bunczucznie, ze juz tego dokonali, ale 
zdecydowana wi~kszosc biolog6w nie traktuje tych oswiadczen 
powaznie. Jak dotqd za godne tego miana nie uznajemy niczego, 
opr6cz tego jedynego, naturalnego zycia, kt6re nas otacza. 
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Ale co to w og6le' jest "zycie"? Znajqc tylko jedno takie zjawi
sko, biolodzy majq klopot z definicjq. Najcz~sciej ograniczajq s i~ 
do wymieniania atrybut6w tego, co uwazajq za przejawy zycia. 
Jedni podkreslajq wsp6lne cechy pojedynczych organizm6w, ta
kie jak metabolizm czy zdolnosc do reagowania, inni zwracajq ra
czej uwag~ na to, ze poj~cie zycia mozna odniesc jedynie do zbio
ru element6w zdolnych do ewoluowania poprzez dob6r natural
ny, to znaczy powielajqcych si~, dziedziczqcych cechy, obdarzo
nych zmiennosciq. Rozstrzygni~cie fundamen talnych spor6w 
o istot~ i pochodzenie zycia bardziej zalezy od przyj~tej definicji 
niz od wynik6w eksperyment6w. Czy to, co kiedys stworzymy 
w laboratorium alba znajdziemy na jednym z ksi~zyc6w Jowisza, 
b~dzie zyciem czy moze zj awiskiem abiotycznym - takim, jak zu
zywajC)ce energie i reagujqce na bodice roboty alba tez rozmnaza
jqce si~ i ewoluujqce wirusy komputerowe? Arbitralnie przyjmie
my, ze zywe uklady to te, kt6re przejawiajq wszystkie wymienio
ne cechy, a wi~c te, kt6re od czterech miliard6w lat s<} na Ziemi 
i podlegajq ewolucji w drodze doboru naturalnego, przetwarzaj<} 
materi~ i energi~, te, do kt6rych sami si~ zaliczamy. 

Wedlug naszej dotychczasowej wiedzy Ziemia jest jedynym 
miejscem, gdzie istnieje zycie. Od kiedy tu jest - wszystko jedno, 
czy za inicjowane tu, na Ziemi, czy przeniesione w drodze kosmicz
nej infekcji - oblicze Ziemi si~ zmienilo. Zycie to zjawisko global
ne. Od czterech miliard6w lat zycie - a z nim powierzchnia naszej 
planety - ulega zmianom. Jest to po cz~sci wynik oddzialywania 
czynnik6w zewn~trznych, jednak przede wszystkim s<} to zmiany 
wynikaj<}ce z immanentnego dla zycia procesu ewolucji biologicz
nej. Ewolucja jest procesem ciqglym, powodowane przez niq zmia
ny Sq stopniowe. Mimo zmian, kt6re kumulowaly si~ przez blisko 
cztery miliardy lat, gl6wne zasady funkcjonowania zycia pozosta
jq zawsze takie same. 

Badania historii zycia na Ziemi ujaw niajq, ze zmiany ewolu
cyjne nie przebiegaly r6wnomiernie: okresy wzgl~dnej stabilizacji 
przedzielajq epizody gwattownych zmian 0 zasi~gu globalnym. 
Paleontolodzy wyr6zniajq okresy 0 podobnych faunach, znajdo
wanych w warstwach geologicznych. Diwi~czne nazwy tych okre
s6w zwykle pochodz,! od miej sc, gdzie te warstwy zidentyfikowa
no: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon, perm, trias, jura, kreda; 
tylko najmlodsze nazwano pospolicie: trzeciorz~d i czwartorz~d. 
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Dzis wiemy, ze wiele z owych cezur oddzielajqcych okresy i ery 
geologiczne to slady gwaltownych wydarzen, wielkich wymieran, 
i p6zniejszego odradzania si~ r6znorodnosci. 

Najbardziej wyraziste przemiany form zycia na Ziemi dzielC) 
perm od triasu i kred~ od trzeciorz~du . Cezury te uznano za gra
nice er geologicznych: paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Wszyst
kie razem obejmujq jednak zaledwie niespelna 600 ostatnich mi
lion6w lat, tzw. eon fanerozoiczny, doskonale zbadany przez pale
ontolog6w. Poprzednie eony: archaiczny i proterozoiczny, rozciC)
gajq si~ na miliardy lat, 0 kt6rych paleontologia niewiele ma do 
powiedzenia. Ale na histori~ zycia na Ziemi mozna popatrzec nie
co inaczej. Na przyklad Christian de Duve l dostrzega 7 etap6w 
w historii zycia: wiek chemii, wiek informacji, wiek prakom6rki, 
wiek pojedynczej kom6rki, wiek organizmu wielokom6rkowego, 
wiek umyslu i przyszlosc: wiek nieznanego. W niedawno wyda
nej ksiqzce John Maynard Smith i Ears Szathmary2 wyr6zniajq 8 
punkt6w zwrotnych w historii zycia, kt6re mialy fundamentalne 
znaczenie dla przebiegu ewolucji: oddzielenie samoreplikujqcych 
si~ molekul chemicznych od srodowiska w prakom6rkach, polC)
czenie niezaleznych replikator6w w zespoly (chromosomy), od
dzielenie roli przekazywania informacji (DNA) od katalizowania 
reakcji (bialkowe enzymy), powstanie tzw. kom6rki eukariotycz
nej, wyposazonej w jqdro i organelle (poprzez symbiotyczne sprz~
zenie kom6rek prokariotycznych), zastqpienie klonowania rozro
dem plciowym, powstanie organizm6w wielokom6rkowych, po
wstanie spoleczenstw zwierz~cych i wreszcie spoleczenstwa ludz
kiego (dzi~ki wynalazkowi mowy). Kazde z tych wydarzen cos 
zapoczqtkowalo, bylo wszakie jednym z ogniw w lancuchu wy
darzen nast~pujqcych konsekwentnie po sobie. Wyr6zniono je ze 
wzgl~du na znaczenie dla genetycznych mechanizm6w ewolucji. 
Dla niewtajemniczonych ich sens moze nie bye latwy do uchwy
cenia; niekt6re z tych przelom6w trudno zlokalizowac w czasie, 
nie lqczq si~ bowiem z zadnymi spektakularnymi zmianami w za
pisie geologicznym. 

I Christian de Duve, Vital Dust. The Origin and Evolution of Life on Earth , Basic Books, 
New York 1995. 

2 John Maynard Smith, Eors Szathmary, Tajemnlce przelom6w wewolucji, tlum. Mi
chal Madalinski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000. 
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W moim szkicu chc(;' skupie si(;, na wydi'fZeniach, kt6re zna
mionuje rozerwanie ciqglosci rozwoju zycia: kiedy karty ewolu
cyjnej gry potasowano i rozdano na nowo. Po kryzysach zycie si(;, 
odradzalo i rozwijalo dalej, ale podqzalo juz po innej trajektorii. 
Wydarzenia takie nieraz zbiegaly si(;, z kt6ryms z przelom6w, wy
r6znionych przez geolog6w, opisywanych przez de Duve' a czy 
Maynarda Smitha i Szathmary'ego, ale nie zawsze taka koincyden
cja zachodzila. PatrZqC wstecz na histori(;, zycia na Ziemi, mozna 
dostrzec kilka takich kryzys6w i odrodzen, nowych poczqtk6w. 

Pierwszy poczqtek: biogeneza 

Przyrodnicy zajmujqcy si(;, empirycznymi badaniami pOCZqt
k6w zycia zwykle przyjmujq robocZq hipotez(;', ze zycie powstalo 
na Ziemi w wyniku naturalnych proces6w fizykochemicznych, 
okolo 4 miliardy lat temu. To jest zalozenie najbardziej oszcz(;'dne, 
nie wymaga zadnych dodatkowych hipotez. Nie mozna dzisiaj ob
serwowae procesu biogenezy ani por6wnywae ze sobq przejaw6w 
zycia, kt6re powstawalo niezaleznie w r6znym czasie i w odmien
nych miejscach. Mamy tylko jeden obiekt badan 0 bardzo niekom
pletnie udokumentowanej historii. Dociekania badaczy polegajq 
wi(;'c na tworzeniu hipotetycznych scenariuszy i sprawdzaniu, czy 
nie rna w nich sprzecznosci wewn(;'trznych, czy zgodne Sq z aktu
alnym stanem wszystkich nauk przyrodniczych. Nie Sq to czcze 
spekulacje, bowiem uczeni testujq swoje hipotezy, konfrontujqc je 
z danymi obserwacyjnymi i wynikami laboratoryjnych ekspery
ment6w. Niekt6re scenariusze okazujq si(;, mniej prawdopodobne, 
inne - bardziej. Dokonuje si(;' swoisty dob6r naturalny pomi(;'dzy 
hipotezami. Zadna z nich nie osiqgn(;'la jeszcze statusu obowiqzu
jqcej teorii. 

Mamy wi(;'c garse hipotez, r6zniqcych si(;, wi(;'kszq lub mniejszq 
liczbq szczeg616w, prawdopodobnie kt6ras z nich jest bliska praw
dy: tak moglo .bye. Ale jak bylo naprawd(;" zapewne nigdy si(;, nie 
dowiemy. Stan dociekan, w wielkim skr6cie, mozna strescie nast(;'
pujqco. Aby zycie moglo powstae, konieczne bylo wsp6listnienie 
zwiqzk6w chemicznych 0 r6znym potencjale energetycznym. Dzis 
taki potencjal istnieje pomi(;'dzy nagromadzonq materiq organicz
nq a tlenem atmosferycznym; podtrzymuje go ciqgla praca zielo
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nych autotrofow, wykorzystujqcych energi~ slonecznq. U zarania 
zycia potencjal taki magI powstae dzi~ki energii procesow wulka
nicznychr promieniowania slonecznego i wyladowan elektrycz
nych, ktore oddzialywaly na mineralne substancje obecne na po
wierzchni Ziemi. Oparin i Haldane pod koniec lat 20. wyobrazali 
sobie, ze to w atmosferze nagromadzily si~ potrzebne do syntezy 
makromolekul organicznych lotne zwiqzki: amoniak, meta n, wo
dorr para wodna. Zadziwiajqco prosty eksperyment labora toryj ny, 
polegajqcy na przepuszczaniu iskier elektrycznych przez takq mie
szanin~ doprowadzil do powstania calej gamy zwiqzkow organicz
nych, znanych jako podstawowe skladniki zywych organizmow, 
co ugruntowalo t~ hipotez~ na wiele lat. Potem jednak badania 
paleogeochemiczne dowiodly, ze wczesna atmosfera Ziemi nie 
mogla miee skladu przewidywanego przez Oparina. Postawiono 
tez pytanie 0 dalsze losy prostych zwiqzkow organicznych, kt6re 
powinny lqczye si~ w niezb~dne dla zycia, uporzqdkowane, ogrom
ne czqsteczki. Kolejne scenariusze biorq wi~c pod uwag~ inne miej
sca, gdzie magI nagromadzie si~ odpowiedni potencjal energetycz
ny i potrzebne substraty. Okazuje si~, ze mogly to bye wyloty go
rqcych, wulkanicznych zrode! na dnie oceanow lub w gl~bi litos
fery. Co wi~cej, w takich miejscach pojawiajq si~ mineraly, ktorych 
struktura krystaliczna ulatwia kondensacj~ malych cZqsteczek 
zwiqzkow organicznych i ich polimeryzacj~ w charakterystyczne 
dla zywych uklad6w makromolekuly. Szczegolnie interesujqcym 
kandydatem do roli kolebki zycia wydaje si~ pospolity mineral, 
siarczek zelaza, czyli piryt. Te scenariusze r6wniez wychodzq obron
nq r~kq z testow laboratoryjnych. Utwierdza nas to w przekona
niu, ze powstanie skomplikowanych cZqsteczek budujqcych zywe 
komorki przed 4 miliardami lat bylo mozliwe na Ziemi, i to na ki l
ka roznych sposobow, ale nie wiemy, jaki byl rzeczywisty przebieg 
wydarzen. 

Czqsteczkami, ktore musialy wtedy powstae, byly nosniki in
formacji dziedzicznej - kwasy nukleinowe. Mamy tu nie lada za
gadk~, gdyz dzis zwiqzki te powstajq jedynie w zywych kom6r
kach, przy udziale katalizujqcych reakcje enzymow bialkowychr 

zas bialka mogq bye zbudowane w komorce tylko dzi~ki przeno
szeniu informacji przez cZqsteczki DNA i RNA. Ktore molekuly 
pojawily si~ wczesniej? Jak doszlo do zamkni~cia cyklu ich samo
powielania si~? Obecnie przewazajq poglqdy, posrednio wsparte 
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b3daniami eksperymentalnymi, ze pierwsza byla cZqsteczka RNA, 
zdolna do samoreplikacji (bez pomocy enzymu), a nast~pnie do
szlo do sprz~zenia z powielajqcq si~ cZqsteczkq bialka; dob6r natu
rainy, prowadzqcy do prebiotycznej ewolucji takich sprz~zonych 
cykJi, poprzedzal powstanie pierwszej kom6rki. Ale dopiero za
mkni~cie pewnych zbior6w cZqsteczek w mikroskopijnych p~che
rzykach, utworzonych przez zwiqzki tluszczowe (takie struktury 
w odpowiednich warunkach mogi:) dose latwo powstawae nawet 
abiotycznie), umozliwilo oddzielenie produkt6w i substrat6w re
akcji, a zatem wi~kszq wydajnose i stabilnose reakcji, kt6re moze
my juz nazwae metabolizmem. Tak mogla powstae prakom6rka, 
przodek bakterii . Nadal jednak pozostaje niewyjasnione, jak po
wstaly cZqsteczki RNA, a sam hipotetyczny scenariusz sprz~gania 
si~ kolejnych uklad6w w prakom6rk~ jest zaledwie naszkicowany 
i tylko w niewielkim stopniu wsparty danymi eksperymentalny
mi. W kazdym razie nie natrafiono na dowody empiryczne, kt6re 
wykluczalyby ten scenariusz. 

Drugi poczqtek: zycie na zielono 

Organizmy podobne do dzisiejszych bakterii pojawity si~ na 
Ziemi niespelna 4 miliardy tat temu i przez dwa miliardy lat prze
jawy zycia na Ziemi musialy bye dose niepozorne: sluzowaty, bez
barwny (szary? brunatny? siny?) nalot na przybrzeznych skalach, 
z61tawy (7), pienisty kozuch na m~tnej wodzie plytkich zatoczek, 
czarny, mulisty osad na dnie oceanu. Niewiele wiemy na ten te
ma t. Mozemy si~ domyslae, ze calkowita masa zywych organizm6w 
byla niewielka, bowiem ich ilosciowy rozw6j ograniczony by! ma
lym doplywem energii do 6wczesnych ekosystem6w, a to z kolei 
hamowalo tempo krqzenia zyciodajnych pierwiastk6w. Organizmy 
cudzozywne (heterotrofy) jako substrat do wytwarzania wlasnych 
kopii braly inne zyji:)tka lub ich martwe szczqtki; autotrofy same 
wytwarzaly biomas~ w drodze chemosyntezy - wykorzystujqC 
potencjal energetyczny, jaki istniej e pomi~dzy niekt6rymi zwiqz
kami chemicznymi azotu, siarki, zelaza, w~gla lub wodoru. Pod
trzymanie owego potencjalu wymagalo chemicznej regeneracji 
substrat6w, co odbywalo si~ w dose powolnym tempie, dzi~ki pro
cesom wulkanicznym i oddzialywaniu promieniowania slonecz
nego na atmosfer~. Domyslamy si~ tego wszystkiego na podsta
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wie bardzo ubogich znalezisk paleontologicznych; wi~cej mowi 
geochemia: dane 0 skladzie chemicznym skal i proporcjach izoto
pow w mineralach, a takie molekularna analiza pokrewienstw 
mi~dzy obecnie zyjqcymi organizmami. 

Takie wlasnie dane dajq wskaz6wk~, ze okolo 2,5 miliarda lat temu 
mialo miejsce wydarzenie, ktore dla wi~kszosci form owczesnego 
zycia bylo katasrrofq, dla innych, obecnie dominujqcych w biosferze, 
byl to prawdziwy poczqtek. Wtedy to Sionce zostalo wprz~gni~te 
w kierat, w ktorym chodzi po dzis dzien, dostarczajqc ogromnych 
ilosci energii zyciu na Ziemi. Pojawily si~ wowczas samozywne bak
terie, podobne do dzisiejszych sinic, bezposrednio wykorzystujqce 
swiatlo sloneczne do wytwarzania zwiqzkow organicznych z dwu
tlenku w~gla i wody. Od tej pory proces ten zasiJa w energi~ prawie 
wszystkie ekosystemy Ziemi i nap~dza szybki obieg pierwiastkow. 
Dzi~ki temu mozliwe bylo zwi~kszenie calkowitej ilosci zywej bio
masy, przyspieszenie procesow wzrostu, w sumie-zwi~kszenie tem
pa ewolucji i roznicowania si~ organizmow. Ale fotosynteza to nie 
tylko wytwarzanie materii organicznej z mineralow. Jej ubocznym 
produktem Sq ogromne ilosci tlenu, gazu zabojczego dla organizmow. 
Te, ktore dzis zyjq, oddychajqc zawierajqcym mnostwo tlenu powie
rrzem lub zanurzone w nasyconej tlenem wodzie, mogq funkcjono
wac dzi~ki wyspecjalizowanym mechanizmom biochemicznym, 
chroniqcym wrazliwq aparatur~ molekularnq komorek przed zaboj
czym dzialaniem tlenu. Przyczynq wielu chorob i smierci organizmow 
(nie wylqczajqc czlowieka) jest wlasnie urrata zdolnosci do obrony 
przed agresywnym tlenem. Poczqtek fotosyntezy oznaczal koniec nie
podzielnego dawniej panowania beztlenowcow od tej pory zepchni~
tych do marginalnych srodowisk beztlenowych. Patentowanym wy
nalazkiem, ktory umozliwil fotosyntez~, byla cZqsteczka chlorofilu, 
zielonego bialka. Chlorofil rna do tej pory monopol- nie znalazia si~ 
zadna inna czC)steczka, ktora moglaby z nim skutecznie konkurowac. 
Od dwoch i pol miliarda lat swiat si~ zazielenil- przedtem nie bylo 
tu nic zielonego. 

Trzeci poczqtek: eksplozja roznorodnosci 

Swiat si~ wprawdzie zazielenil, ale przez nast~pne niespelna 
dwa miliardy lat oprocz koloru m~tnych zawiesin i sluzu na ka
mieniach z pozoru nic si~ nie zmienilo. Jedn,ak ewolucja rrwala 
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nadal - w tym okresie doszlo do przelomowych wydarzen, kt6re 
z poczC)tku nie wplyn~ly na stan calej biosfery i nie pozostawily 
slad6w kopalnych. Wyrai na zmiana nastqpila dopiero okolo 600 
milion6w lat temu, kiedy to Ziemia (a wlasciwie nalezaloby po
wiedziec: Ocean) zaroila si~ od niesamowicie r6znorodnych form 
organizm6w, r6zniC)cych si~ planem budowy, wielkosciC) ciala i spo
sobem zycia. Pojawily si~ wszystkie obecnie znane typy budowy 
zwierzC)t - od robak6w po stawonogi, a nawet bliscy przodkowie 
kr~gowc6w. Ogromnemu zr6znicowaniu ga tunkowemu ulegly tez 
niepozorne, mikroskopijne pierwotniaki pla nktonowe. Wszystko 
to znalazlo si~ w obfitym materiale kopalnym. 

Przyczyny tej naglej eksplozji nie Sq jasne i na pewno sCI zlozo
ne. Moglo jC) wyzwolic jakies wydarzenie natury geologicznej (nie 
wiemy jakie), zapewne istotnq rol~ odegra l fakt, ze wlasnie w tym 
czasie znacznie poprawily si~ warunki powstawania trwalych ska
mienialosci (wiele organizm6w zacz~lo wytwarzac rozmaite szkie
lety). Z calC) pewnosciC) mialo tu znaczenie skumulowanie si~ po
wolnych zmian srodowiskowych (np. rosn,!ce st~zenie tlenu w at
mosferze, zmiany klimatyczne) oraz nagromadzenie zmian ewo
lucyjnych u organizm6w. Eksplozja r6znorodnosci byla zapewne 
przesuni~tc) w czasie konsekwencjq powstania kom6rki eukario
tycznej i wyewoluowania rozrodu plciowego. 

Wydarzenia ewolucyjne, kt6re poprzedzily eksplozj~ kambryj
skC), nie pozostawily slad6w w zapisie kopalnym. 0 tym, co i kie
dy si~ dzialo, mozemy wnioskowac dzi~ki por6wnawczym bada
niom molekularno-genetycznym wsp6lczesnych organizm6w. 
Okolo 2 miliardy lat temu, w drodze scisiej symbiozy co najmniej 
dw6ch r6znych organizm6w podobnych do bakterii, powstaly or
ganizmy eukariotyczne: kom6rki zawierajqce osobne jqdro i orga
nelle. Z takich wlasnie kom6rek zbudowane Sq wszystkie "wyzsze" 
rosliny i zwierz~ta, ale takZe "nizsze" organizmy: glony, pierwot
niaki, grzyby. Organizmy bezjC)drowe (prokarionty) istniejC). nadal 
i majq si~ bardzo dobrze - to Sq, mi~dzy innymi, wszystkie wsp61
czesne bakterie. Ale powstanie kom6rki eukariotycznej otwarlo 
drog~ do wyewoluowania specyficznego sposobu rozmnazania si~, 

rozrodu plciowego. Jego waznq cechC), odr6zniajqq od rozrodu 
przez klonowanie, jest zr6znicowanie genetyczne potomstwa: kaz
dy osobnik dostaje losowq kombinacj~ gen6w obojga rodzic6w. 
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Niewqtpliwie powstanie plci zapoczqtkowalo kolejnq wielkq 
zmian~ oblicza biosfery. Rozrod plciowy jest obecnie tak rozpo
wszechniony w przyrodzie, ze przywyklismy go uwazac za cos 
oczywistego. A jednak dla biologow sukces ewolucyjny tego skom
plikowanego sposobu rozmnazania jest jednq z najwi~kszych za
gadek. Patrzqc wstecz na histori~ zycia, latwo dojse do przekona
nia, ze to wlasnie istnienie plci przyczynilo si~ do przyspieszenia 
ewolucji, a w szczegolnosci do niebywalego wzrostu roznorodno
sci gatunkowej. Sarno poj~cie gatunku ma sens jedynie w odnie
sieniu do organizmow rozradzajqcych si~ plciowo - bo gatunek to 
populacja osobnikow krzyzujqcych si~ wylqcznie mi~dzy sobq. 
Z punktu widzenia szybkosci wzrostu populacji, jej zdolnosci do 
przetrwania w zmieniajqcym si~ srodowisku, slowem: biorqc pod 
uwag~ szanse kazdego gatunku, a taki:e mozliwose wyodr~bnie
nia si~ nowych gatunkow, rozrod plciowy jest niewqtpliwie ko
rzystny. Ale to nie tlumaczy, w jaki sposob doszlo do wyewolu
owania tak szczegolnego, skomplikowanego i kosztownego spo
sobu rozmnazania. Dobor naturalny to gra, ktora rozgrywa si'i' 
wylqcznie pomi~dzy osobnikami, a "dobro gatunku" - termin no
torycznie spotykany w literaturze popularnej (nie mowiqc juz 
o "dobru biosfery") - to poj~cie sprzeczne z teoriq ewolucji. Z po
zoru kazdemu osobnikowi optacatoby si~ bardziej przekazywac 
swoj genotyp nast~pnemu pokoleniu poprzez rozrod bezplciowy 
(klonowanie) niz poprzez poszukiwanie odpowiedniego partnera 
w celu zmieszania genow. Skoro jednak plee istnieje, to musi bye 
ewolucyjny mechanizm przezwyci~zajqcy t~ trudnosc. W chwili, 
gdy to pisz~, zagadka ewolucji plci wydaje si~ bliska rozwiqzania. 
Zaproponowane hipotezy zmierzaj q zarowno do wyjasnienia eko
nomii tego zjawiska (co si~ komu bardziej oplaca), jak do wyja
snienia sekwencji wydarzen ewolucyjnych, ktore mogly dopro
wadzic do wyksztalcenia si~ tak skomplikowanego i precyzyjnie 
regulowanego procesu. Omowienie tych hipotez i wei,!z istniejq
cych wokol nieh kontrowersji rozsadziloby ramy tego artykulu. 
Warto jednak zwrocie uwag~ na jeszeze jednq konsekwenej~ ist
nienia plci: jest niq nieuchronna, wpisana w strategi~ gatunku 
smierc kazdego osobnika. Bakterie, z ktorych kazda dzieli si~ na 
dwie komorki potomne, tez umierajq - ale jest to zawsze wydarze
nie przypadkowe; kazda dzis zyjqca bakteria jest pol6wkq bakterii 
poprzedniego pokolenia, ta z kolei byla polQwq swojej bakterii 
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l11acierzystej, i tak az do prako1116rki z praoceanu sprzed 4 l11iliar
d6w lat. Swiadczy to 0 tyl11, ze przynajmniej niekt6re bakterie ni
gdy nie umarly. Tymczasem organizm eukariotyczny zyje przez 
okreslony czas, produkujqc kom6rki rozrodcze, dajQce poczqtek 
nast~pnemu pokoleniu; kom6rki linij rozrodczej trwajq, ale ich 
rodzice umierajq. 

Zapoczqtkowany eksplozjq kambryjskq wzrost r6znorodnosci 
gatunkowej biosfery trwa nada!. Dzis zamieszkuje Ziemi~ okolo 
30 milionow gatunkow, pOCZqwszy od bakterii po wieloryby i raj
skie ptaki. Nawet nie wiemy, ile ich jest - potrafimy zidentyfiko
wac kilka procent tej liczby. Skqd si~ biorq gatunki? U organizm6w 
rozmnazajqcych si~ plciowo 0 powstaniu nowego gatunku m6wi
my wtedy, gdy z populacji wyodr~bnia si~ grupa osobnik6w izo
lowanych rozrodczo: krzyzujqcych si~ mi~dzy sobq, ale nie dajq
cych plodnego potomstwa z pozostalymi osobnikami populacji ma
cierzystej (i wszystkich innych). Dochodzi do tego zazwyczaj wte
dy, gdy macierzysta populacja ulega rozczlonkowaniu, w jej pod
zbiorach kumulujq si~ zmiany spowodowane przez przypadkowe 
mutacje, przebrane przez filtr doboru naturalnego; kiedy oddzie
lone populacje zn6w si~ spotkajq, okaze si~, ze osobniki juz si~ nie 
krzyzujq. Caly przebieg specjacji (bo tak nazywa si~ powstawanie 
nowych gatunk6w) - od podzialu populacji macierzystej po uzy
skanie jzolacji rozrodczej - trwa zazwyczaj znacznie kr6cej niz p6i
niejsze trwanie gatunku. Specjacja polega wi~c na rozgal~zieniu 
linii ewolucyjnej. Czasem zdarza si~, ze obie populacje nadal trwajq, 
czasem populacja macierzysta szybko wymiera i pozostaje tylko 
gatunek potomny alba tez wymierajq gatunki potomne, a stary ga
tunek macierzysty trwa jako "zywa skamienialose". 

U organizm6w, kt6re mnozq si~ tylko przez podzial kom6rki, r6w
niez dochodzi do przemian ewolucyjnych tak daleko idqcych, ze 
obserwujqc dzis dwie spokrewnione formy, nie wahamy si~ zaliczye 
je do rozmaitych gatunk6w. Tu r6wniez mozemy miee do czynienia 
z dychotomicznym podzialem populacji macierzystej na potomne, 
coraz bardziej si~ r6zniqce, ale moze to bye stopniowa zmiana jednej 
linii ewolucyjnej. W kazdym razie u organizm6w bezplciowych wy
odr~bnienie gatunk6w jest decyzjq arbitralnq, a ustalenie daty, kiedy 
gatunek powstal, moze bye tylko orientacyjne. 

Dane paleontologiczne, zwlaszcza te, kt6re dotyczq morskich 
planktonowych mikroorganizm6w, Sq na tyle bogate, ze pozwala
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jq oszacowac tempo wymierania i tempo powstawania nowych 
gatunk6w przez caty okres ostatnich 600 milion6w lat. Biorqc pod 
uwag~ sredni okres trwania gatunk6w i czyniqc dodatkowe zalo
zenia, obliczono, ze srednie tempo wymierania moglo wynosic ok. 
2,5 gatunku rocznie, a tempo specjacji - rocznie ok. 3 gatun.k.i. Daje 
to pewnie poj~cie 0 skali zjawiska - chocby 0 tym, ze srednio rzecz 
biorqc, zar6wno wymieranie, jak powstawanie nowych gatunk6w 
jest zjawiskiem skrajnie rzadkim (srednio 2-3 gatunki na rok, kie
dy r6wnoczesnie zyje ich okolo 30 milion6wl). Ale liczby przeci~t
ne ile oddajq rzeczywistosc, poniewaz ani tempo wymierania, ani 
tempo specjacji nie Sq r6wnomierne. W pewnych momentach 
wydarzaly si~ na Ziemi hekatomby masowych wymieran, po kt6
rych nast~powaly z reguly okresy wzmozonej specjacji, w ciC)gu 
kilkunastu milion6w lat z nawiqzkq rekompensujqce poprzednie 
straty. 0 ile koniec gatunku jest (przynajmniej teoretycznie) kon
kretnym, uchwytnym wydarzeniem (umiera ostatni przedstawi
ciel), to poczqtek gatunku rozciqga si~ na dziesiqtki lub setki tysi~
cy lat i trudno ten moment zlokalizowac. 

Czwarty pocz'}tek: inwazja na l'}d 

Wszystko, co wiemy 0 zyciu na naszej planecie az do okresu 
sylurskiego, kt6ry si~ zaczql okoto 435 milion6w lat temu, dotyczy 
nie ziemi, lecz morza. Lqd oferuje organizmom latwy dost~p do 
swiatla i do niezb~dnych pierwiastk6w odzywczych - deficyto
wych w oswietlonych warstwach oceanu, ale do zycia przede 
wszystkim potrzebna jest woda. Dzisiejsza bujna roslinnosc i bo
gactwo gatunk6w zwierzqt lqdowych mogq istniec dzi~ki temu, ze 
organizmy same zmienity srodowisko. Nagie skaly pokryla gleba 
- wytw6r organizm6w. Dzi~ki glebie, utrzymujqcej wilgoc, korze
nie roslin lqdowych - nawet tych najwi~kszych - nadal zanurzone 
Sq w wodzie, zawierajqcej pierwiastki odzywcze. Inwazji lqdu 
w okresie sylurskim dokonaly konsorcja grzyb6w i glon6w (zaden 
z tych organizm6w zapewne sam nie dalby sobie rady). Ten wy
specjalizowany tandem dokonal pierwszych zmian srodowiska 
lqdowego, "uczynil sobie ziemi~ poddanq" . Kolejno opanowywa
ty ziemi~ nowe grupy organizm6w. TakZe i dzis, kiedy gdzies od
sloni si~ nagi, jalowy teren - wyrosnie z ocean,u wulkaniczna wy
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spa albo cofajqcy si~ lodowiec odkryje zwiry i pi aski - nast~puje 

sukcesja organizm6w (cz~sto pionierami r6wniez Sq konsorcja glo
nowo-grzybowe - porosty), stopniowo przybywa gleby, siedlisko 
wzbogaca si~ w skladniki organiczne (wyprodukowane przez ro
sliny) i mineralne (wyplukane z podloza). W naszych czasach, kie
dy ga tunki pionierskie, zdolne do zagospodarowania nowego te
renu juz istniejq i tyJko gdzies czekajq na swojq szans~, proces suk
cesji od nagiej skaly do bujnego lasu moze zajqc mniej niz sto Jat. 
Kiedy po raz pierwszy dokonywala si~ inwazja Iqd6w, kolejni sukce
sorzy musieli si~ dopiero wyksztalcic w drodze ewolucji. Zaj~lo to 
miliony lat, ale byl tu poczqtek nowej epoki. Dzis Jqdy, kt6rych po
wierzchnia stanowi zaledwie 1/3 powierzchni gJobu, produkujq 2/3 
biomasy rosUnnej, a wi~c zuzywajq 2/3 dwutlenku w~gla i produku
jq 2/3 tlenu calej biosfery. Na lqdach zamieszkuje wi~kszosc sposr6d 
30 milion6w gatunk6w rosI.in i zwierzqt Ziemi (trzeba jednak przy
znac, ze nasza znajomosc r6znorodnosci ga tunkowej ocean6w jest 
niedostateczna). Teraz od ekosystem6w lqdowych zalezy bilans pier
wiastk6w, obieg wody, a nawet klimat cal ego globu. 

Poprzez sylur, dewon, karbon i perm r6znorodnosc biologicz
na utrzymywala si~ na stalym poziomie mimo szeregu kolejnych 
zalaman i odrodzen. W faunie pojaw ily si~ kr~gowce lqdowe: pla
zy, gady, potem gady ssakoksztaltne; drzewiasta roslinnosc osiq
gn~la niebywaly rozkwit w karbon ie, kiedy to pojawily si~ tei 
pierwsze owady. Koniec ery paJeozoicznej nastqpil 225 milion6w 
lat temu, na przelomie permu i triasu , i byla to najwi~ksza kata
strofa w dziejach zycia na Ziemi. 

Pocz<!tek pi<!ty i szosty: dwa odrodzenia 

Ocenia si~ , ze wielkie wymieranie pod koniec pe rm u pochlo
n€lo wi~kszosc zyjqcych w6wczas ga tunk6w. Nie wiemy, co spo
wodowalo ten kataklizm i nie ma tu miejsca na rozwazanie wszyst
kich hipotez - od katastrofy kosmicznej, poprzez zmian~ klimatu, 
ruch kontynent6w, po wzmozony wulkanizm i rozmaite kombi
nacje tych czynnik6w. Wiadomo jednak, ze po tej zagladzie nastq
pila kolejna eksplozja r6znorodnosci gatunkowej, nast~pny wielki 
poczqtek. Odszedl swiat ery paleozoicznej . Chociaz zycie zacho
walo ciqgiosc, chociaz wiele form iyciowych przetrwalo, to jed

39 




JANUARY WEINER 

nak oblicze Ziemi si~ zmienilo. StarozytnC) flor~ i faun~ paleozoiku 
zastqpila flora i fauna mezozoiku - paleobiologicznego sredniowie
cza. Ta zmiana musiala bye widoczna. Mimo wysilku dziewi~tna
stowiecznych malarzy-pejzazystow, ktorzy z inspiracji owczesnych 
paleontologow odtwarzali dewOllskie krajobrazy, oraz dzisiejszych 
grafikow komputerowych, ktorzy sugestywnie ozywiajq swiat di
nozaurow w filmach fabularnych, nigdy nie b~dziemy wiedzieli, 
jak naprawd~ wyglqdal, jak pachnial i jak szumial swiat paleozo
iczny, a jak - mezozoiczny. Przez nast~pne miliony lat wydarzaly 
si~ kolejne epizody mniej juz gwaltownych wymieran i nast~pu
jqce po nich kolejne, "male" poczqtki, az wreszcie 65 milion6w lat 
temu znowu nastC)pila wielka katastrofa, koniec swiata dinozau
row. Tym razem juz wiemy, ze bezposredniq przyczynq by! upa
dek asteroidy. Chociaz katastrofa nie byla az tak g!~boka jak po
przednia, to jednak oblicze Ziemi znowu bardzo si~ zmieni!o: na
desz!a era kenozoiczna, z jej charakterystycznq florq i faunq (po
dobnq juz do wsp6/czesnej) . To by! nast~pny wielki poczqtek, kt6
rego nadejscie z calC) pewnosciq zaleza!o od przypadku. Gdyby nie 
kosmiczna katastrofa, bye moze inaczej potoczy!yby si~ dzieje. Gdy
by nie nos Kleopatry ... 

Czlowiek: koniec ewolucji czy si6dmy pocz</tek? 

Mamy dzis schylek drugiego tysiqclecia po narodzeniu Chrystu
sa, dobiega konca 65. milion lat ery kenozoicznej. Okolo 200 tysi~cy 
lat temu pojawil si~ nasz gatunek, Homo sapiens, od okolo 40 tysi~cy 
lat przejawiajqcy wyraznq aktywnose cywilizacyjnq i tworzqcy kul
tur~. Ale juz od prawie 2 milionow lat nasi przodkowie dysponowali 
nadzwyczaj silnie rozwini~tym mozgiem; od ponad miliona lat wy
twarzali kamienne narz~dzia; okolo 700 tysi~cy lat temu zacz~li si~ 
poslugiwae ogniem, to znaczy wykorzystywali zewn~trzne (a nie 
tylko pokarmowe) zr6dla energii. Ta energetyczna zachlannose jest 
charakterystyczna dla naszego gatunku. Swoje istnienie zawdzi~cza 
on niewqtpliwie drugiej energetycznej rewolucji w historii zycia na 
Ziemi (pierwszq bylo pojawienie si~ fotosyntezy), a mianowicie wy
nalazkowi cieplokrwistosci. 

Nie wiemy dokladnie, kiedy to si~ stalo, zapewne okolo 60 mi
hon6w lat temu. Przedmiotem badan jest wciC)z kwestia, jak do 
tego doszlo. Z punktu widzenia mechanizm6w ewolucji pojawie
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nie si~ zwierzqt eieplokrwistyeh nie bylo wielkim wydarzeniem. 
Ot, wyspeejalizowana adaptaeja fizjologiezna, jak wiele innyeh. Ale 
kiedy spoglqdamy wsteez na histori~ zyeia na Ziemi, mozemy po
wiedziec, ze cos waznego si~ wtedy zaez~lo Cieplokrwistosc - ter
min niepotrzebnie wyrugowany z j~zyka fizjologii -lepiej oddaje 
istot~ rzeezy od ofiejalnej "staloeieplnosei" ezy "endotermii". Cie
plokrwiste zwierz~ta ani nie majq ealkiem stalej cieploty cia la, ani 
wewn~trzna produkeja ciepla (endotermia) nie jest jedynym spo
sobem na jej utrzymanie . Istota rzeczy polega na tym, ze zwierz~ta 
cieplokrwiste utrzymujq wzgl~dnie stalq, wysokq temperatur~ eiala, 
niezaleznie od temperatury otoczenia. Wysoka temperatura eiala 
to mozliwosc przyspieszenia proces6w metabolicznych, a zatem 
zwi~kszenia tempa przetwarzania energii; w sensie fizycznym 
osiqgni~eie wi~kszej moey. Stale utrzymywanie wysokiej tempe
ratury eiala daje gotowosc do rozwini~cia tej mocy w kazdej chwi
Ii, aby wykonac jakqs pozytecznq prae~, jak pogon, ucieczka ezy 
opieka nad potomstwem, niezaleznie od zmieniajqeyeh si~ warun
k6w srodowiskowych. Utrzymanie tej gotowosci zwi~ksza 0 rzqd 
wielkosei przeei~tne zuzycie energii. Ale zwi~kszona moe tak bar
dzo podnosi wydajnosc pobierania i trawienia pokarmu, ze straty 
pokrywane Sq z duzq nawiqzkq. 

W historii zycia na Ziemi zanotowano kilka pr6b zapoezC)tko
wania takiej wlasnie zyeiowej strategii; zapewne pr6bowaly jej tria
sowe gady ssakoksztaltne i niekt6re jurajskie dinozaury. Sukces, 
kt6ry nastqpil juz po kosmieznej katastrofie na przelomie kredy 
i trzeciorz~du, odniosly dwie grupy kr~gowe6w: ssaki i ptaki. Dla 
tyeh ostatnich duza moe, osiqgni~ta dzi~ki wysokiej temperaturze 
elala, stala si~ prerekwizytem zdolnosci do lotu; te pierwsze wyso
kiej temperaturze eiala zawdzi~czajC) niebywale udoskonalenie 
systemu nerwowego, a w szezeg6lnosei m6zgu. Jedne i drugie 
zdolaly opanowac wi~kszosc srodowisk na Ziemi. 

Cieplokrwistosc byla wi~c warunkiem wst~pnym rozwoju 
m6zgu, bez niej nie byloby mowy 0 wyewoluowaniu ssak6w na
czelnych i ezlowieka. Tym, co zadeeydowalo 0 dalszym przyspie
szonym rozwoju, byl rozw6j mowy - sprz~zenie zwrotne ewolucji 
biologieznej i kulturowej; fascynujqey, ale najtrudniejszy temat 
dociekai1 dla biologow ewolueyjnych, antropolog6w i historyk6w 
kultury, bo kazdy z nich, chcqc nie ehcqc, musi si~ zapuscic na te
ren obcej dla siebie dziedziny nauki. 
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Uznanie naszego gatunku za wyjqtkowy to nie tylko antro
pocentryczna megalomania. Rzeczywiscie, cziowiek jest gatun
kiem niezwykrym . Jego sukces przejawia si~ niebywalym wzro
stem liczebnosci populacji (nadal zachowujemy si~ jak kolonia 
bakteryjna na sztucznej pozywce, w poczqtkowej, wykladniczej 
fazie wzrostu). Juz obecnie ticzebnose naszego gatunku, a tak
ze jego biomasa, osiqgn~ra rozmiary rekordowe w skali biosfe
ry. Osobniczy budl.et energetyczny, to znaczy ilose energii prze
ci~tnie zuzywanej na utrzymanie si~ przy zyciu i wydanie po
tomstwa, przekracza dziesi~ciokrotnie wartosci typowe d la 
zwierzqt stalocieplnych podobnych rozmiar6w, a wi~c po nad 
stukrotnie wi~cej, nil. potrzeba do zycia organizmowi zmien
nocieplnemu. Wszystko to decyduje 0 niespotykanie silnym 
wplywie pojedynczego gatunku na carose biosfery. Z drugiej 
strony, wplywu tego nie nalezy przeceniae. W biosferze caiy 
czas dziejq si~ rzeczy 0 skali czasowej, do kt6rej nijak si~ majq 
nasze tysiqclecia; bakterie w swojej masie bardziej wplywajq na 
globalny obieg pierwiastk6w i klimat planety nil. wszyscy lu
dzie, wraz ze swymi fabrykami, samochoda mi i samolotami 
naddzwi~kowymi. 

Paleoekologia uczy nas, ze w ciqgu miliard6w lat zycie na Zie· 
mi przel.ywalo gl~bokie kryzysy, po czym si~ odradzalo. Trwajqca 
kilkadziesiqt tysi~cy lat historia cywilizacji tez obfitowala w dra
matyczne wydarzenia: jedne kultury zast~powaly inne, wskutek 
bezposredniego konfliktu alba z powodu zmian w srodowisku 
(cz~se tych zmian spowodowali sami ludzie, ale inne byry od nich 
niezalezne). Poj~cie renesansu, rozpoczynania wszystkiego jesz
cze raz od poczqtku, znamy przede wszystkim z naszej wlasnej 
historii. Czy teraz tez mamy si~ spodziewae kolejnego kryzysu i no
wego poczqtku? Skala czasu historii ludzkosci jest smiesznie mala 
w por6wnaniu ze skalq czasu trwania zycia na Ziemi, a energia, 
jakq ludzkose dysponuje - tak znikoma, l.e mozna wqtpie, czy obec
nose i dokonania gatunku Homo sapiens da si~ w og6le por6wny
wac z prawdziwie wielkimi wydarzeniami w historii biosfery, jak 
wytworzenie tlenu czy upadekasteroidy. Bye moze rol~ potencjaJ
nego sprawcy kolejnego kryzysu zycia na Ziemi przypisuje
my sobie na skutek nieuwaznej iektury nie tylko tekst6w nauko
wych, ale i objawionych. Apokalipsa jest wszak wizjCj poczqtku, 
a nie koflCa. 
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Przypadek czy koniecznosc? 

Sledzqc przebieg wydarzen w ewolucji zycia na Ziemi, wi
dzimy przelomowe wydarzenia, punkty zwrotne, po przekro
czeniu ktorych nic juz nie bylo takie jak dawniej. Jedne z nich 
byly etapami w konsekwentnym przebiegu ewolucji - 0 nich 
pisali John Maynard Smith i Ears Szathmchy3 lone - jak si~ 
wydaje - Sq wynikiem wydarzen przypadkowych, zewn~trz
nych dla biosfery, takich jak katastrofy kosmiczne. Nie zawsze 
wydarzenia te Sq niezalezne, cz~sto nie potrafimy dobrze od
roznic jednych od drugich . Najwazniejsze py tanie brzmi: czy 
zaburzenie zewn~trzne (albo nawet spowodowane nagroma
dzeniem przyczyn wewn~trznych) przestawia zycie na dowol
nq, p rzypadkowq trajektori~, czy tei wraca ono uporczywie do 
swojej z gory wyznaczonej koleiny? Jest to jeden z fundamen
talnych problemow biologii, pytanie 0 determinizm. Fascynuje 
uczonych i szerokq publicznosc, sklania podatnikow do poswi~
cania milion6w na badania kosmiczne. 

Czy iycie na Ziemi musialo powstac? Czy musialo powstac 
w tej postaci? Czy caly tok ewolucji byl zdeterminowany? Co sta
loby si~, gdyby co jakis czas nie przerywaly go zaburzenia - kata
strofy kosmiczne, tektoniczne, klimatyczne albo gdyby zaburze
nia wyst~powaly cz~sciej, w innych momentach? Czy musiala 
wzrastac liczba gatunkow, czy musialy si~ pojawiae gatunki 0 co
raz wyiszych budietach energetycznych? Czy nieuchronny byl 
rozwoj systemu nerwowego, mozgu, inteligencji, czy musiala po
wstac mowa, a potem kultura i cywilizacja? Jeieli tak, to czy to jest 
przypadek, czy koniecznosc, ie jestesmy ssakami, a nie inteligent
nymi ptakami alba cywilizowanymi dinozaurami? Najlatwiej na 
takie pytania od powiadae autorom ksiqzek science-fiction, co zresz
tq ch~tnie czyniq. Ouiq swobod~ majq tei filozofowie, oddajqcy 
si~ spekulacjom. Ale pytanie 0 determinizm ewolucji zycia moze 
bye skierowane rowniei do przyrodnikow. 

A zatem: przypadek czy koniecznosC? Przypadek! - odpowia
da Jacques Monod4. Koniecznose! - nie wqtpi Christian de Ouves. 

J John Maynard Smith, Ears Szathrnary, op. cil. 
'Jacques Monod, Przypadek i koniecznosc. Esej 0 filow/ii biologii wsp6lczesnej, tlum. J~

drzej Bukowski, Biblioteka Glosu, Warszawa 1979. 
5Christian de Duve, op. cit. 
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Zycie jest wsz~dzie w Kosmosie i stamtqd zainfekowalo Ziemi~ 
napisal przed wielu laty Svante Arrhenius, dzis to sarno glosi Fred 
Hoyle. Ba, zycie nie tylko pochodzi spoza Ziemi, ale zostalo celo
wo przeszczepione - twierdzi Francis Crick.Wszyscy wymienieni 
autorzy to wielcy uczeni, laureaci Nagrody Nobla. Sposrod nich 
tylko Monod byl biologiem. Arrhenius, de Ouve - to chemicy, Crick 
i Hoyle Sq fizykami. Zaden z nich sam nie zajmowal si~ badaniem 
poczqtkow zycia i procesu ewolucji, ani eksperymentalnie, ani 
w drodze systematycznych analiz teoretycznych. By wniknqc w sa
mo sedno zasadniczej kontrowersji, przyjrzyjmy si~ dwu skrajnym 
stanowiskom: deterministycznemu de Duve' a i indeterministycz
nemu Monoda. Monod traktuje powstanie zycia jak indywidual
ny przypadek w klasie zjawisk, dla ktorych mozna okreslic praw
dopodobienstwo, czyli przewidziec, jakie zdarzenia mogq si~ wy
darzyc, ale nie mozna okreslic, jakie konkretne wydarzenie b~dzie 
mialo miejsce w okreslonym momencie. Skora zycie powstalo tyl
ko raz - prawdopodobienstwo a priori jego powstania bylo prawie 
zerowe. Nieprzyjemny z tego wniosek jest taki, ze ani powstanie 
zycia, ani pojawienie si~ czlowieka, nie bylo niczym zdetermino
wane: "WszechSwiat nie byl brzemienny w zycie, biosfera nie nosi
la w sobie czlowieka. Nasz numer pad! w grze w Monte Carlo. Coz 
w tym dziwnego, ze podobnie jak ktos, [ktoJ wygra tam miliard, 
odczuwamy niezwyklosc naszego losu?"o 

Prawdopodobienstwo, ze materia ozyje, mozna by okreslic a po
steriori, majqc do dyspozycji zbior zdarzen, wsrod ktorych trafia
loby si~ powstawanie zycia. Skoro jednak znamy tylko jeden taki 
przypadek, zdaniem wielu uczonych nie mozemy 0 niczym roz
strzygac - ani negatywnie (jak Monod), ani pozytyvvnie (jak de 
Ouve). 

Zdaniem Christiana de Ouve'a zycie jest procesem determini
stycznym. Nie rna miejsca na "szcz~sliwe przypadki". Nawet prze
twarzanie informacji - proces na pozor unikatowy w skali wszech
swiata - jest deterministycznq, nieuchronnq konsekwencjq wla
sciwosci materii, ktora w danych warunkach uleg!a komplikacji. 
Przypadek - owszem, dziala, ale tylko w ramach bardzo wyrai
nych ograniczen. Materia organiczna, tj. po prostu zwiqzki w~gla, 
Sq ogromnie pospolite w przestrzeni kosmicznej (s tanowiq 20% 

' Jacques Mona d , op. cil . 
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pylu miEi'dzygwiezdnego). To musi zaowocowac zwiEi'kszeniem 
komplikacji i w koncu powstaniem zycia - wszEi'dzie, gdzie siEi' da. 
De Duve pisze wrEi'cz: "Kosmos jest zyciem, z niezbEi'dnq infrastruk
turq dookola; tryliony biosfer wytworzonych i utrzymywanych 
przez resztEi' wszechswiata"7. De Duve formuluje tezEi' 0 "ograni
czonym przypadku" na wszystkich etapach ewolucji, od chemicz
nego po neurobiologiczny, ale n aklada ograniczenia tak mocne, ze 
w efekcie pozostaje czysty determinizm. Z tego determinizmu 
jego zdaniem - nieuchron nie wynika konwergencja, to znaczy 
upodobnienie form zycia, w tym takZe - konwergencja bytow in
tei igen tnych w skali kosmicznej. Jest wiEi'c przekonany 0 istnieniu 
wielu innych inteligentnych gatunkow we wszechswiecie. Jak siEi' 
wydaje, postawa de terministyczna jest bardziej rozpowszechnio
na. Wybieramy jq in tuicyjnie, bo daje nam komfortowe poczucie 
porzqdku, koniecznosci, sensu. Indeterminizm poraza swoim chlo
dem i pustkq. Nic dziwnego, ze Jacquesowi Monodowi tak blisko 
do f1lozofii Camusa. 

Czy wyb6rjednej z postaw moze wesprzec nauka? Empirycz
nym dowodem zdeterminowania procesow ewolucji jest istnienie 
konwergencji. Znamy wprawdzie tylko jeden przebieg ewolucji, 
ale jej tok rozgalEi'zial siEi' wielokro tnie na rownolegle strumienie 
(np. po rozdzieleniu kontynent6w), zapEi'tlal siEi' (powtarzanie po
dobnych sekwencji wydarzen). Obecnie prowadzi siEi' nawet kon
trolowane eksperymen ty ewolucyjne w mikroskali. Scisla determi
nacja proces6w ewolucyjnych powodowalaby powstawanie po
dobnych lub identycznych form (organizm6w, biocenoz). Rzeczy
wiscie, znamy wiele takich przyklad6w - przytaczajq je liczne pod
rEi'cz niki biologii. Chocby taki, ze wsr6d awifauny Starego i Nowe
go Swiata wystEi'pujq gatunki p tak6w uderzajqco podobne morfo
logicznie, zajmujqce identyczne nisze ekologiczne na przyklad mu
chol6wek czy nektarojadow, a jednak 0 zupelnie odrEi'bnej pozycji 
taksonomicznej - bEi'dqce wiEi'c wynikiem niezaleznej ewolucji. Po
dobne warunki zdeterminowaly przebieg ich ewolucji, podobne 
w najdrobniejszych szczeg6lach. Z drugiej strony jednak nie we 
wszystkich lasach swiata zyjq ptaki zajmujqce nisze dziEi'ciol6w 
a zatem to, ze w pewnych rejonach ta bogata w gatunki grupa pta
kow odniosla wyrainy sukces ewolucyjny, a w innych wcale jej 

7Christian de Ouve, op. cit. 
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nie ma, to wynik przypad ku. Wiele takich danych sklania nas do 
przyj~cia ostroznie formulowanego wniosku 0 ograniczonym zde
terminowaniu ewolucji. 

Jak dotqd nie mamy zadnych danych 0 konwergencji proce
sow powstawania zycia. Bye moze fizycy zdolajq kiedys okreslie, 
czy i w jakich warunkach deterministyczne (wynihj qce z praw 
fizyki) przemiany chemiczne mogq doprowadzie do zapoczqtko
wania procesu doboru naturalnego. Wqtpliwe jest jednak, by dalo 
s i~ a priori wyznaczye prawdopodobienstwo, ze dobor naturalny 
mi~dzy molekulami doprowadzi do takiego sprz~zenia struktur 
i procesow, ktore zdecydowalibysmy si~ nazwae zyciem. Czy moz
na a priori zdefiniowac klas~ zjawisk (procesow), do ktorych ten 
termin odnosilibysmy bez wahania? Jezeli znajdziemy nawet zy
cie poza Ziemiq, zaw~zi to nasz zestaw hipotez, ale rozstrzygn i ~

cia nie przyniesie . Wielu badaczy podkresla, ze trajektorie ewolu
cji Sq niepowtarzalne. Nie ma wi~c powodu zakladac, ze imma
nentne cechy materii doprowadzq do powstania zycia, tym mniej 
- do powstania istot rozumnych. Amerykanski ekolog Jared Dia
monds wyrazil nawe t zadowolenie z tego, ze prawdopodobnie nie 
natkniemy si~ nigdy na inne inteligentne istoty we wszechswie
cie, bowiem przesledzenie historii naszego gatunku utwierdzilo 
go w przekonaniu, ze spotkanie cywilizacji na r6znym stopniu roz
woju zawsze s i ~ konczy eksterminacjq jednej z nich; nie wi ado
mo, czy to akura t my bysmy wygrali. 

JANUARY WEINER, ur. 1947, prof dr hab., czlonek-korespondent PAU i PAN, profesor 
w Instytucie BioJogii Srodowiskowej UJ; pubJikuje w mi ~d zynarodowych speCjaJistycz
nych czasopismach naukowych, jest taUe autorem podr~cznik6w, prac popuJarn ych, 
recenzj i, esej6w z zakresu ekoJogii i bioJogii ewoJucyj nej 

BJared Diamond, Trzeci szympans, PIW, Warszawa 1996. 
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\IV wizJi swiata, w ktorej nawet Lewiatan zostal uksztaltowany 
w zboinym ceLu - po to, iiby bez wytchnienia radowal swego 

Stworcf, tylko czlowiek zdolny jest rwcic' wyzwanie Bogu. 

STWORZENIE BEZ 

SPRZECIWU 


Jon D. Levenson 

W cZysci I poddalismy krytycznej analizie powszechne mnie
manie, ze w systemie myslowym Biblii hebrajskiej zlo nie istnieje 
od poczqtku i niezaleznie, lecz wynika jedynie z wybor6w, jakich 
ludzie dokonujq w toku dziej6w*. Stwierdzilismy, ze ten optymi
styczny poglqd nie uwzglydnia motywu walki w micie stworzenia, 
zgodnie z kt6rym swojski dla nas, uporzqdkowany swiat zaczyna 
istniec dopiero po pokonaniu morskiego prapotwora. Przeswiad
czenie, iz potw6r-przeciwnik JHWH nie istnial od poczqtku, lecz 
zostal przezen stworzony, tak ze jego wyzwanie rzucone JHWH 
bylo tylko aktem buntu wobec Niego, w ostatecznym rachunku 
wywodzi siy z Rdz 1. lstotnie, jesli pierwszemu rozdzialowi Biblii 
ma przyslugiwac poczesne miejsce, kt6re przyznali mu redakto
rzy, to podporzqdkowywanie mitu walki tej bardziej rozpowszech
nionej teologii (a tak zwykle siy czyni) jest ze wszech miar zasad
ne. JesIi wszelako - jak argumentowalem w czysci 1- takie godze
nie obu wqtk6w zadaje gwalt ewidentnemu sensowi tekstu, to le
piej bydzie chyba upatrywac w Rdz 1 nie bieguna magnetycznego, 
wedle kt6rego kazdy interpretator musi siy orientowac, lecz wi
dziec w nim rezultat dlugo rozwijajqcej siy tradycji, kt6ra kulmi
nuje w zydowskiej, chrzescijanskiej i muzulmanskiej doktrynie fi
lozoficznej creatia ex nihila. Gl6wnym celem ponizszych rozwazan 
jest przeanalizowanie Rdz 1 jako punktu na trajektorii biegnqcej 

• f'onizszy artykul to 5 rozdzial ksi~zki Jona D. Levensona Creation alld the 
Persistence of Evil. The Jewish Drama of Divine Omnipotence (Princeton University Press, 
Prin ceton 1994) . 
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od starozytnego bliskowschodniego mitu walki do rozwini~tej teo
logii stworzenia wiary Abrahamowej. 

W zakonczeniu poprzedniej dyskusji wskazywalem, ze wbrew 
naszym oczekiwaniom tylko w jednym tekscie Biblii hebrajskiej 
m6wi si~ 0 fakcie stworzenia Lewiatana. Stawiqc w uniesieniu 
zr~cznosc Boga-Stw6rcy, Psalm 104 wspomina 0 morlO zawierajq
cym niezliczone istoty zywe stworzone przez JHWH oraz okr~ty, 
a takie "Lewiatana, kt6rego stworzyles na to, aby w nim [tj. w mo
rlO] igral" (Ps 104, 26)1. 1naczej niz w Hi 40, 25-32, tutaj wielka wod
na bestia jest nie tylko pochwycona i ujarzmiona, lecz najzwyczaj
niej uksztaltowana przez JHWH na samym poczqtku, i to wylqcz
nie gwoli Jego osobistej zabawy i rozrywki. Przerazajqcy stw6r 
z Hi 40 zostat sprowadzony do roli niewinnej zabawki, kt6ra za
wsze jedynie radowala, nigdy zas nie wysts-powala przeciwko swe
mu projektantowi, wykonawcy i wlascicielowi. Kr6tko m6wiqc, Le
wiatan w Psalmie 104 to po prostu jedna z tysi~cy rzeczy, kt6rych 
istnienie kaze psalmiscie gtosic ekstatycznie mqdrosc Boga, jakq 
objawil On, napeiniajqc swiat obmyslonymi przez siebie stworze
niami (Ps 104,24). 

Nast~pne po Psalmie 104 stadium demitologizacji morskiego 
potwora reprezentuje Rdz 1. Tutaj po Lewiatanie nie ma juz sladu 
- alba prawie, gdyz tekst opisu piqtego dnia stworzenia (w. 21), 
kiedy to B6g (elohim) stwarza istoty plywajqce i latajqce, m6wi nam 
wyraznie, ze stworzyl On "wielkie potwory morskie" (ha-tanninim 
ha-gadolim). W innych miejscach termin tannin stosowany jest na 
okreslenie Lewiatana (1z 27,1). Szczeg61nq uwag~, z jakq w Rdz 1, 
21 odnotowuje si~ stworzenie owych tanninim, z pewnosciq nale
zy wiqzac z centralnq rolq Lewiatana (niezaleznie od jego nazwy) 
w innych opowiesciach 0 stworzeniu, zar6wno poganskich, jak 
i izraelickich. Autor najwyrazniej chce, bysmy wiedzieli, ze te po
twory nie istniejq odwiecznie, nie Sq tez ani wolne od wladzy Boga, 
ani Mu nie przeszkadzajE!. 1stotnie, 0 ile w innych miejscach tego 
rozdzialu B6g zwykle powoluje istoty do zycia po prostu mocE! 
swego rozkazu bqdz "sporzqdza" je (wajja 'as), 0 tyle jedynie w przy
padku morskiego potwora z tego wersetu i cztowieka z wersetu 27 
mowa jes t 0 stwarz aniu przezen (wajjibra) okreslonego gatunku. 

I Wszystkie cytaty biblijne podaj~ wedlug Biblii Tysi'lclecia, TIl wyd., z ewentua lny
mi lekkimi m od yfikacjami w razie potrzeby (przyp. tlum.) . 
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W swietle znanych mezopotamskich mitow, w ktorych morski po
twor jest wczesniejszy od swego zabojcy, stworq zas czlowieka 
nie jest bynajmniej zwyci~ski wyzszy bog, trudno oprzec si~ po
dejrzeniu, ze specja lna wzmianka 0 tanninim w Rdz 1,21 motywo
wana jest wzgl~dami polemicznymi. Podejrzenie to wzmaga fakt, 
ze stworzonych jest wi~cej morskich potworow i ze wymieniona 
zostala tylko ich jedna, gatunkowa nazwa. Lewiatan jest zatem jed
nym z czlonkow calego gatunku zwierzqt morskich, gatunku, kto
ry Bog nie tylko stwarza, lecz uznaje za dobry, blogoslawi go i na
kazuje mu, by "by I plodny i mnozyl si~" (Rdz 1,21-22). Nie ma tu 
juz nawet sladu sprzeciwu tych istot wobec Boga. Rzeczywiscie, 
tylko podobny nakaz skierowany do ludzi (w. 28) idzie dalej niz 
nakaz obowiqzujqcy stworzenia morskie i ptaki, bo ludzie oh'zy
mujq dodatkowe zadanie podbijania ziemi i panowania nad 
wszystkimi innymi stworzeniami. Ludzie zatem umieszczeni zo
stajq w planie stworzenia wyzej od wyrainie jui zblaklego potwora, 
ale jednak poniZej Boga, ktory w swej laskawosci i dobrotliwosci 
zechcial wprowadzic ich - razem ze wszystkimi innymi istotami 
w istnienie. Pozytywne wyroznienie ludzi zastqpilo negatywne 
wyroznienie potwora morskiego, tak jak krwawa wojna 0 pano
wanie ustqpila miejsca nie podlegajqcemu zakwestionowaniu po
dzialowi wladzy mi~dzy Boga i Jego czlowieczych rzqdcow, kto
rym to epizodem zamyka si~ wielka szesciodniowa kosmogonia 
Rdz 1 (26-28). 

To, ze wielkie potwory morskie z Rdz 1, 21 zostajq stworzone 
dopiero piqtego dnia, dodatkowo podkresla ich podleglosc Bogu. 
W odroznieniu od Niego nie istruejq one od poczqtku, bynajmniej 
tez nie odgrywajq zasadniczej roli w wylonieniu si~ reszty swiata 
przyrodniczego, skoro w istocie pojawiajq si~ dopiero pod koniec 
pierwszego w dziejach swiata tygodnia, 0 dzien wczesniej od po
slugaczy Boga majqcych w Jego imieniu rzqdzic resztq stworzenia. 
W aspekcie tego wzgl~dnie poinego wzmiankowania potworow 
Rdz 1 znow niesie reminiscencj ~ Psalmu 104, w ktorym Lewiatan 
wymieniony jest dopiero w 26. wersecie, jakkolwiek caly poemat 
sklada si~ z 35 wersetow; z nich az 31 pierwszych poswi~conych 
jest przeglqdowi stworzenia. W istocie nast~pstwo pozycji w tym 
przeglqdzie zdradza na ogol tak wielkie podobienstwo do sekwen
cji stwarzania w Rdz 1, ze przypadkowq koincydencj~ trzeba chy
ba wykluczyc (Rdz 1,3 i Ps 104,1-2). Podobnie jak w Ksi~dze Rodza
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ju pierwszym aktem stworczym Boga jest stworzenie swiatla, tak
ze Psalm 104 rozpoczyna si~ obrazem JHWH - majestatycznego, 
"swiatlem okrytego jak plaszczem" (Rdz 1,3 i Ps 104,1). Jak Bog 
w Rdz 1,6 robi nast~pnie "sklepienie w srodku wod", aby oddzieli
10 ono "jedne wody od drugich" (tzn. niebo, jakoby rozdzielajqce 
wody gome od dolnych), tak tez w Psalmie 104,3-4 JHWH "wzniosl 
swe komnaty nad wodami" i "za rydwan rna obloki, przechadza si ~ 
na skrzydlach wiatru". P6iniej Bog (w Rdz) zbiera wody w jednym 
miejscu, tak by ukazaly si~ powierzchnia sucha i morza. Odpowia
da to nast~pnemu punktowi w Psalmie, gdzie Bog "umacnia zie
mi~ w jej podstawach" i silq kieruje wody "na miejsce, kt6re im 
naznaczyl" (Rdz 1, 9-10 i Ps 104, 5-10). Wtedy wlasnie Ksi~ga Ro
dzaju cytuje rozkaz Boga do ziemi, by "wydala rosliny zielone: 
trawy dajqce nasiona, drzewa owocowe (... ) wedlug swego gatun
ku", podczas gdy Psalm 104 m6wi 0 zdrojach wytryskajqcych, by 
dostarczae wody zwierz~tom i ptakom (kt6re wed Ie Rdz 1 dopiero 
majq bye stworzone). Jednak tenze ust~p Psalmu m6wi 0 Iistowiu, 
w kt6rym spiewajq ptaki, 0 owocach Bozych dziel sycqcych zie
mi~, 0 trawie dla bydla i 0 roslinach dla czlowieka, tak by m6g1 on 
"z roli dobywae chleb i wino", oraz 0 drzewach, jakie JHWH sadzi 
i podlewa (Rdz 1, 11-13 i Ps 104, 10-18). W tym punkcie zgodnose 
mi~dzy tymi dwoma utworami Iiterackim nie jest wprawdzie do
kladna, ale istnieje. 

Nast~pnie Rdz 1, 14-19 opowiada 0 stworzeniu w czwartym 
dniu slonca, ksi~zyca i gwiazd. (Dotychczas cale swiatlo bylo praw
dopodobnie wynikiem pierwszego polecenia Boga z Rdz 1,3 - "Nie
chaj si~ stanie swiatlosC" (Rdz 1,3), bez zadnego posrednictwa nie
bios). W tym wlasnie momencie Psalm 104 m6wi 0 stworzeniu przez 
JHWH ksi~zyca i slonca i 0 skutkach wschod6w i zachod6w slonca 
dla zwierzqt i ludzi (Ps 104, 19-23). W Ksi~dze Rodzaju 1, 20-23 
mamy teraz zdarzenia piqtego dnia; 0 ich zbieznosci z omawia
niem przez psalmist~ morza i jego zawartosci juz byla mowa. Stwo
rzenie zwierzqt Iqdowych i ludzi sz6stego dnia w Rdz 1, 24-27 nie 
rna paraleli w odpowiedniej sekwencji Psalmu, gdzie wspomina 
si~ 0 stworzeniu czlowieka. Ciekawe jednak, ze psalmista sw6j 
przeglqd dziela stworzenia zamyka medytacjq 0 uzaleznieniu 
wszelkiego zycia od JHWH w aspekcie pozywienia, a nawet samej 
istoty zycia, jako ze w Rdz 1 sz6sty i ostatni dzien kosmogon ii 
konczy si~ przydzieleniem przez Boga roslin,i owoc6w na pozy
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wienie ludziom i zwierz~tom2. Warto rowniez zauwazye, ze w Rdz 
1 i w Ps 104 wyst~puje niemalo tych samych zwrotow (niektore 
z nich Sq w ogale rzadkie). Odpowiedniosci te zestawil Paul Hum
bert, tutaj wi~c gwoli ilustracji przytocz~ tylko jeden przyklad 
niezwykly nakaz Boga skierowany do zwierzqt i ludzi w Rdz 1, 22
28 (powtorzony po Potopie w 9,1), aby "napelniali" (mil'u) morza 
i ziemi~. Przypomina to ekstatyczne wolanie psalmisty: 

Jak liczne Sij dzieta Twoje, Panie l 


Ty wszystko mqdrze uczynites: 

zlemia jest pelna (mal'a) Twych stworzen (Ps 104, 24). 


W innych ust~pach mowi si~ 0 ziemi jako pe!nej gwaftu bqdi 
chwaly, bi}di - przykladowo - "znajomosci Pana" (np. Rdz 6,13; 
Lb 14, 21; 1z 11,9); w miejscach tych dose pospolicie wyst~puje zda 
nie nominalne mowiqce 0 "napelnieniu" (melo') ziemi. Wszelako 
jedynie w cytowanych ust~pach Rdz 1 (i 9) oraz Ps 104 znajduje
my t~ form~ czasownikowC) w kontekScie stworzenia. 

Tak wi~c poddalismy analizie trzy czynniki sugerujqce gene
tyczny zwiC)zek mi~dzy Rdz 1 iPs 104. Pierwszy byl natury teolo
gicznej; tylko w tym psalmie 0 Lewiatanie mawi si~ jako 0 stwo
rzeniu JHWH. Punkt ten przypomina specjalnq wzmiank~ w Rdz 1, 
21 0 stworzeniu (wajjibra') piqtego dnia wielkich potworow mor
skich. Drugim i wedlug mnie wielce przekonujqcym czynnikiem 
jest szczego!owy opis porzqdku stworzenia w obu ust~pach. Zgod
no sci nie Sq, rzecz jasna, calkowite, ale robiq duze wrazenie i moc
no podwazajq mozliwose przypadkowej zbieznosci. Czynnikiem 
ostatnim bylo wyrainie pokrywanie si~ slownictwa w Rdz 1 iPs 
104; podobienstwa tego typu na ogol nie stwierdzamy mi~dzy Rdz 
1 a innymi kosmogoniami biblijnymi. 

R6Znice mi~dzy tymi dwoma ust~pami uwydatniajq indywi
dualny charakter kazdego z nich. Psalm 104 w ogole nie jest odma
lowaniem procesu stwarczego. Jest to panorama swiata przyrody 
przedstawiona gwoli wychwalenia Stworcy, ktory w swej najwyz
szej mqdrosci obmysli! i urzqdzil tak zdumiewajqce miejsce. Cho
ciaz porzqdek wyliczonych rzeczy w istocie z grubsza zgadza si~ 
z ich kolejnosciq w Rdz 1, Psalm 104 nie rna ambicji relacjonowania 

2 Ps 104, 27-30 i Rdz 1, 29-31 . Zauwazmy, ze w obu utworach ludzie zdaj'l si~ 
praktykowac wegetarianizm. 
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n a s t ~ pst w a z dar zen podczas pierwszego stworzenia. Za to 
ukazuje on tylko przyrod~ w jej stanie obecnym: chmury plynqce 
po niebie, dzikie osly pijqce w wadi, ptaki spiewajqce w gal~ziach 
drzew, czlowieka idqcego do swojej pracy - a wszystko po to, by 
glosic chwal~ JHWH jako autora tak bogato zr6znicowanego, 
a przeciez harmonijnego ladu rzeczy. Jak powiada van der Voort, 
"tutaj stworzenie nie jest rzeCZq gl6wnq, lecz raczej materialem 
ilustracyjnym··3. Tym, co ono ilustruje, jest majestat, inteligencja 
i wspanialomyslnosc Boga, ktory powolal do istnienia i ciqgle w ist
nieniu podtrzymuje OWq fascynujqcq panoram~ cudow natury. Lad 
stworzony zaswiadcza 0 mqdrosci JHWH, tzn. 0 Jego zdolnosci do 
obmyslania i sporzqdzania rzeczy cudownych. W Psalmie 104 stwo
rzenie jest punktem wyjscia, ale punktem dojscia jest Bog, 0 kto
rym ono zaswiadcza - Bog napotykany w zadziwieniu, jakiego do
swiadczamy w obliczu przyrody. Filozofa doswiadczenie to mo
glo sklaniac do wnioskowania 0 istnieniu Boga z ewidentnego pro
jektu 5wiata. Psalmiscie kaze ono wyspiewac wspanialy hymn na 
czesc Stworcy, od kt6rego wszystko zawislo. 

Jedyna szorstka nuta tego tryskajqcego radosciq psalmu odzy
wa si~ w ostatnim wersecie: 

Niech zniknq z ziemi grzesznicy 

i niech juz nie b~dzie wyst~pnych! (Ps 104, 35) 


W wizji swiata, w ktorej nawet Lewiatan zostal uksztaltowany 
w zboznym celu - po to, iiby bez wytchnienia radowal swego Stw6r
c~, tylko czlowiek zdolny jest rzucic wyzwanie Bogu. Dopuszczen.ie 
mozliwosci czynienia zla przez czlowieka i jego w tym wzgl~dzie 
up6r sugerujq, w jaki sposob ludzie mogi} uczestniczyc w wielkim 
dramacie kosmogonicznym. O toz robiq to oni poprzez uczynki mo
raine, takie, ktore radujq dobrotliwego Stworzyciela. Sens owego 
zgrzytliwego ostatniego wersetu jest taki, ze jasna i radosna wizja 
ladu stworzonego, b~dqca tematem Psalmu, nie jest w pelni zasadna 
dop6ty, dop6ki ludzie b~dq sprzeciwiac si~ woli Stworcy. Wielki boj 
o calkowicie dobry swiat przeniosl si~ z mitu kosmogonicznego do 
ludzkiej wsp6lnoty, a moze r6wniez do czlowieczego serca. 

3 Van der Voort, Genese 1 (m6j przekJad z francuskiego) . 
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Jak siti' przekonamy, Rdz 1 rna rowniez pewne zabarwienie li
turgiczne, jednak jej stylistyka daleka jest od hymnicznej. W isto
cie, kontrastujC)c jaskrawo z Psalmem 104, pierwszy rozdzial Tory 
tchnie suroWC) powsciC)gliwosciC): nie rna tu zadnych wybujalych 
chwalb, autor nie wyraza wlasnych uczue ani 0 nic z glti'bi serca nie 
blaga, lecz tylko beznamiti'tnie i bezbarwnie, krok po kroku, dzien 
po dniu, miarowo i monotonnie opisuje proces stworzenia. Ton 
jest dydaktyczny, caly rozdzial poucza nas 0 organizacji i sposobie 
zarzC)dzania swiatem. Chodzi w nim nie 0 chwalby, lecz 0 przed
stawienie porzC)dku i lekcja ta - jak wnet zobaczymy - rna implika
cje praktyczne. 

Zwazywszy na wysoki stopien podobienstwa miti'dzy oboma 
tekstami (choe rozniC) siti' one co do swego tonu i celu), mozemy 
zadae sobie pytanie, ktory z nich jest wczesniejszy. Jakkolwiek nie 
mozemy miee w tym wzglti'dzie zadnej pewnosci, jest prawdopo
dobne, ze Ps 104 poprzedza w czasie Rdz 1. W swietle pewnych 
tekstow pozabiblijnych, sytuujC)cych poczC)tki figury Lewiatana 
w epoce brqzu, mozemy bodaj przyjC)e, ze opowiese 0 stworzeniu, 
w ktorej on - nawet zmieniony - wystti'puje, jest starsza od opo
wiesci, z ktorej jego imiti' usuniti'to, wzmiankujC)c jedynie "wielkie 
potwory morskie" . Tak witi'c ujawniona w Psalmie demitologizacja 
posuniti'ta jest 0 krok dalej w Rdz 1. Co witi'cej, szesciodniowa ak
tywnose stworcza z Ksiti'gi Rodzaju nie znajduje zadnego echa 
w Psalmie, w ktorym nie wspomina siti' tez 0 szabacie, w Rdz 2, 1-3 
wienczC)cym i konczC)cym dzialalnose BozC) opisanC) w poprzednim 
rozdziale. Jak dose wyraznie zobaczymy, heptada jest zasadC) ozy
wiajC)cC) i kosecem Rdz t 1- 2,3; brak liczby 7 w Psalmie 104 wyja
snie trudno, jesli Psalm bodaj posrednio zalezny jest od wstti'pnych 
partii Ksiti'gi Rodzaju. Szabat, nieczti'sto wspominany w Biblii he
brajskiej, stopniowo zyskiwal na znaczeniu w pismiennictwie okre
su Niewoli i Drugiej SwiC)tyni. Jest nadzwyczaj nieprawdopodob
ne, aby tekst pozniejszy zupelnie pomijal szabat, wczesniejszy na
tomiast specjalnie go wyroznial. WyglC)da raczej na to, ze Ksi~ga 
Rodzaju zorganizowala stary, tradycyjny obraz stworzenia wokol 
swi~tej instytucji szabatu. Nie znaczy to, izby autor (autorzy) Rdz 
1) - 2,3 w kt6rejkolwiek fazie komponowania tekstu rozmyslnie 
szedl za Psalmem 104, piszC)c opowiese 0 stworzeniu. SC)dz~ raczej, 
ze oba fragmenty mieszczC) siti' w tym samym nurcie myslowym 
i ze tekst z Ksiti'gi Rodzaju jest chronologicznie p6iniejszy, mimo 
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iz obecna jego pozycja na samym pocz'ltku Tory pod wzgl~dem 
wagi stawia go na pierwszym miejscu. 

Jesli z jednej strony Psalm 104 oddzialal na Rdz I , to z drugiej 
wykazuje on niezwykle podobienstwo do Hymnu do Atona, utwo
ru egipskiego, jaki z cal'l pewnosci'l datowac mozna na panowa
nie faraona Amenhotepa IV (polowa XIV w. przed Chr.4). Z powo
du swej reformy quasi-monoteistycznej faraon ten skupial na sobie 
niezwykl'l, cz~sto zaprawionq podziwem uwag~, i to prawie od 
zarania wspolczesnej egiptologii w ubieglym stuleciu. Ujmuj'lc 
rzecz krotko, reforma ta polegala na pelnej rozmachu kampanii 
w celu wyeliminowania boga Amona, juz wczesniej utozsamione
go ze starym bogiem slonca Re, i zast'lpienia Amona-Re Atonem, 
tarczq slonecznq pojmowan'l jako objawienie si~ powszechnego 
boga-stworcy. Z naboznosci do Atona Amenhotep IV zmienil wla
sne imi~ na "Echnaton" ("Dzialaj'lcy duch Atona"), zrywajC)c w ten 
sposob calkowicie wszelkie zwiqzki z tradycyjnq figurq Amona 
(Amenhotep znaczy "Amon jest zadowolony"). Podjql takZe krok 
jeszcze dramatyczniejszy, zakladaj'lc now'l stolic~ Achetaton ("Ho
ryzont Atona") i czyni'lc w ten sposob swiadomy afront swiqtyn
nemu miastu Tebom, tak scisle zwiqzanemu z Amonem i ze sta
rym srodowiskiem kaplanskim. Echnaton kazal na istniej'lcych 
pomnikach wymazac imi~ Amona, a takZe imiona innych bogow 
(ba, nawet sam pluralis "bogowie"). Z tego powodu w epoce no
wozytnej okrzykni~to go uroczyscie pierwszym monoteistc) (choc 
wyrazano w'ltpliwosc, czy okreslanie jego reformy mianem mo
noteistycznej jest s!uszne), sugerowano tez i roztrzC)sano jego zwi'l
zek z tak zwan'l "rewolucjq mozaistyczn'l" w biblijnym Izraelu . 
W tym wzgl~dzie wspomnijmy 0 fantazyjnym i historycznie nie
prawdopodobnym pomysle Zygmunta Freuda, jakoby Mojzesz 
wychowal si~ na dworze Echnatona i od niego wzi'll to, co mialo 
stac si~ doktrynalnym jqdrem judaizmu5

. W spekulacjach tego ro

' Teks t w "ANET", s. 369-371 (na j;;zyk polski Hymll do Atalla przelozyl T Andrze
jewski wantologi i Dusze bogll Re, jego wersja jednak rozni si;; od przekJadu angiel
skiego, na kt6rym JD. Levenson opart swoj wyw6d. Dlatego id~ tutaj za tym wlasnie 
przekladem - przyp. tlum.). 

5 Sigmund Freud , A,Ioses alld MOllothelsm, Vintage, New York, 1939, s. 21-36 (wyd. 
polskie : Mojiesz I mOllolelzm, przeJ ). Doktor, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 101-239). 
Cwoli spraw iedliwoki dodajmy, ze Freud jest calkowicie swiadom wysoce hipote
tycznego charakteru swej rekonstrukcji. 
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dzaju dostrzegamy wplywy romantycznego pojmowania historii 
jako dziela "wielkich jednostek" i wlasciwego tej koncepcji nami~t
nego poszukiwania czynnika zmian, zwlaszcza pozytywnych, ra
czej w biografiach jednostek niz szerszych strukturach zycia spo
lecznego, politycznego i gospodarczego. PiszC)cy w tej samej de
kadzie, w kt6rej miala si~ ukazac ksiC)zka Freuda Mojzesz i monote
izm, wielki egiptolog James Henry Breasted posunC)1 si~ nawet do 
przyr6wnania Echnatona do Jezusa, a takZe (dajqc folg~ swemu 
romantycL,iJemU nastawieniu) do Wordswortha i Milleta. Obecnie 
uczeni SC) sklonni raczej podkreSlac elementy tradycji w reformie 
Echnatona oraz jej mozliwC) motywacj~ zwiqzanq z pragnieniem 
odzyskania na rzecz wladzy kr6lewskiej pot~gi i pienj~dzy, od daw
na trafiajC)cych w r~ce kaplan6w. PodkreslajC)c te czynnih nowsza 
nauka dostosowuje si~ do powszechnej wsr6d wj~kszosci history
k6w wszystkich czas6w i kultur tendencji, aby w badaniu zmiany 
historycznej pierwszenstwo przyznawac jej Zr6dlom spolecznym 
i uwarunkowaniom danej sytuacji. 

Nawet jesli powstrzymamy si~ od romantycznej idealizacji Ech
natona i jego reformy oraz od upraszczajqcego przypisywania izra
elickiego munoteizl1!-u owej szczeg61nej chwili w dziejach Egiptu, 
pozostaje faktem, ze Hymn do Alona wykazuje zbyt wiele podo
bienstw z Psalmem 104, aby byly one czystym przypadkiem. Rze
czywiscie, w popularnym komentowanym przekladzie Hymnu , 
zajmujC)cym p61torej strony, napotykamy az siedem wyrainych 
paralel do Psalmu6. W niekt6rych z nich uderzajqco podobne Sq 
wr~cz same uj~cia slowne. Hymn zwraca si~ do Atona: 

Kiedy wsehodzisz na widnokr~gu wsehodnim, 

wszystko na swieeie ima si~ swej praey. 


Psalmista, chot wyslawia nie tarcz~ slonecznq, lecz jej Boskie
go Tw6rc~, m6wi nam 0 lwach, kt6re: 

Gdy slonee wzejdzie, wraeajCJ 

i kladC) si~ w swyeh legowiskaeh. 

Czlowiek wyehodzi do swej praey, 

do trudu swojego az do wieezora 

(Ps 104, 22-23). 


b "ANET" 370-371. Dalsze cytaty z tego przekladu, lekko ty lko uwsp6lczeSn io
nego pod wzgl<;dem gramatycznym. 
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Podobnie tez kaZdy z obu poet6w przerywa sw6j przeglqd stwo
rzenia, aby slawic glosno cudownosc b6stwa, kt6re potrafilo to 
wszystko zaprojektowac i urzeczywistnic. I zn6w podobny jest 
nawet jyzyk obu: 

Jak r6znorodne jest to, co uczyniles l 

Schowane Sq przed obliczem [czlowiekaJ. 

Tys B6g jedyny, drugiego podobnego Tobie nie mal 

Stworzyles swiat wedle twego zyczenia, 

Gdy byles sam. 

Jak skutecznie to zaplanowaies, Panie wiecznosci l 

(Hymn) 

Jak liczne Sq dziela Twoje, Paniel 

Ty wszystko mqdrze uczyniles : 

ziemia jest pelna Twych stworzen. 

(Ps 104, 24). 


R6wniez ciqgle podtrzymywanie swego stworzenia przez b6
stwo przykuwa uwagy obu autor6w. Echnaton m6wi nam : 

UmieSciles kazdego czlowieka na jego miejscu, 

zaspokajasz ich potrzeby: 

kazdy dostaje swojq straw~, a czas jego zycia jest obliczony. 


R6wniez psalmista oznajmia: 

Kazesz rosnqc trawie dla bydla 

i roslinom, by czlowiekowi sluzyly, 

aby z roli dobywal chleb 

i wino, co rozwesela serce ludzkie, 

by rozpogadzac twarze oliwq, 

by serce ludzkie chleb krzepil 

(Ps 104, 14-15). 


W rzeczy samej ostatni werset cytowanego Hymnu uderzajqco 
przypomina uwagy psalmisty 0 zaleznosci wszelkiego zycia (bqdZ 
moze, stosownie do kontekstu, wszystkich stworzen morskich) od 
JHWH jako karmiciela: 

Wszystko to czeka na Ciebie, 

bys dal im pokarm w swym czasie (Ps 104, 27). 
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Ostatnim przykladem scislych slownych paralel mi~dzy Hym
nem do Atona i Psalmem 104 jest znany dobrze obraz w6d spadaji).
cych kaskadami z g6r. Najpierw Hymn: 

Bos ty Nil umiescil w niebiosach, 

azeby sp lywal dla nich i wzbudzal 

fale na szczytach gor. 


Por6wnajmy to z dwoma wersetami Psalmu: 

Jak szatq okryJes jq [tzn. ziemi~l Wielkq OtchJaniq, 

stan~ly wody ponad gorami. (...) 

Ty zdroje kierujesz do strumieni, 

co posrod gor si~ SqCZq (Ps 104, 6 i 10). 


O p r6cz tych zgodnosci slownych powinnismy r6wniez odno
towae inne, mniej wyrazne podobienstwa mi~dzy dwoma wielki
mi utworami pismiennictwa starozytnego. Kazdy z nich zaczyna 
si~ od ewokacji Boskiego swiatta - wschod u slonca w Hymnie, ptasz
czu ze swiatta, kt6rym JHWH odziewa si~ w Psalmie (104,2). Oba 
tez nast~pnie wspominaji). 0 nocy, lClCZClC jC) ze specyficznC) aluzjC) 
do Iw6w, kt6re w Hymnie wychodzC) ze swych nor 0 zmierzchu, 
w Psalmie zas krClzCl w poszukiwaniu zeru i wracajCl do swych le
gowisk 0 brzasku (104,21.22). W obu utworach m6wi si~ nie tylko 
og6lnie 0 zwierz~tach i ptakach, drzewach i roslinach, lecz r6wniez 
konkretnie 0 morzu i zyjqcych w nim istotach, a takZe 0 plywajC)
cych po nim ok.r~tach (104,25-26). Chociaz niekt6re z tych elemen
t6w wyst~pujq. paralelnie w innych tekstach pismiennictwa biblij
nego, tak wielka zgodnose mi~dzy utworem izraelickim i pogan
skim jest czyms niemal jedynym w swoim rodzaju, pewne zas spe
cyficzne obrazy, wsp61ne dla obu poemat6w, sC) w obr~bie Biblii 
swoiste jedynie dla Psalmu 104. Oczywisty wydaje si~ wniosek, ze 
Hymn do Atona wywarl wptyw na Psalm. W jaki dokladnie spos6b 
tego nie mozemy ani nie musimy ustalae. Z pewnosciCl odrzucie 
nalezy skrajny poglqd, wyrazony na poczCltku tego stulecia przez 
Arthura Weigalla, ze autorem Psalmu jest Echnaton. Teza tC)czClca 
Mojzesza z Echnatonem jest dose wClda; nie musimy dawae poslu
chu bezpodstawnym fantazjom, wedle kt6rych 6w faraon nawr6
cil si~ na JHWH-izm, po czym do wlasnej religii wprowadzil pewne 
charakterystyczne elementy syro-pales tynskie (jak Lewiatan). 
RozsCldniejsza jest hipoteza innych uczonych, ze Hymn oddzialal 
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na Psalm posrednio, w wyniku dlugiego procesu transmisji moty
w6w w swiecie zachodniosemickim. Szczeg616w tego procesu 
obecnie nie znamy. I tak chyba pozostanie. 

W Hymnie do Atona i Psalmie 104 mamy teologi~ og61niejszq, 
wyslawiajqcq - wedle okreslenia Breasteda - "uniwersalnq obec
nose Boga w naturze" oraz "mistyczne przekonanie 0 tym, ze obec
nose t~ rozpoznajq wszystkie stworzenia"7. Jesli mozemy m6wie 
o doswiadczeniu, kt6re zrodzilo te dwa poematy (z kolei daj qce 
temu doswiadczeniu wyraz), jest to bodaj "najgl~bsze zadziwie
nie", jak nazywa je Abraham Joshua Hesche!. Pisze on: "Swiado
mose tego, co Boskie, zaczyna si~ od zdumienia, ito zdumienie, 
alba najgl~bsze zadziwienie, nieprzystawalnose doswiadczenia do 
sl6w i poj~e jest koniecznq przestankq prawdziwej swiadomosci 
tego, co jest". W przeciwienstwie do zdziwienia wobec tego lub 
innego konkretnego cudu "najgl~bsze zadziwienie odnosi si~ do 
caloksztaltu rzeczywistosci"8. Celem obu poemat6w jest reakty
wacja tego doswiadczenia poprzez gwaltowne wytrqcenie nas 
z normalnej, codziennej zazylosci z naturalnym porzqdkiem, po
przez skonfrontowanie nas z ustawicznie odnawiajqcym si~ obli
czem natury i jej upokarzajqcq nas dziwnosciq. Wszelako czese, jaka 
rodzi si~ z najgl~bszego zadziwienia, nie jest czciq dla natury, po
strzeganej raczej dose panteistycznie. W tym wlasnie punkcie po
wtarzane przez Breasteda aluzje do wsp6lczesnych "poet6w na
tury", jak Wordsworth, i do "prawdziwej ewangeJii pi~kna swia
Ha", jakq glosil choeby John Ruskin9

, mogq bye gl~boko mylqce. Ie 
dwa stare hymny zbyt Sq teocentryczne, by mozna je latwo utoz
samie z "naturalnym supernaturaJizmem" romantycznych poet6w 
i malarzy oraz ich dziedzic6w10

. Odbiorczyniq chwalb nie jest tutaj 
natura, lecz b6stwo, natura zas to tylko wszechogarniajqca ilustra
cja nadprzyrodzonej mqdrosci tegoz b6stwa i medium, poprzez 
kt6re ludzie mogq si~ go domyslae. Sednem obu poemat6w nie 
jest kontemplacja. Jest nim naboznose. 

7 James Henry Breasted, The Dawn of Consciel1ce, Charles Scribner's, New York 
1935, s. 292. 

B Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man, Harper and Row, New York, 
1966, s. 46. 

9 Breasted, The Dawn ..., s. 292-293. 
10 "Naturalny supernaturalizm" to termin ukuty przez Thomasa Carlyle'a. Zob. 

M.H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition alld Revolutiol1 in Romantic Literature, 
WW Norton, New York, 1971, 5.65-70. 
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Dla Yehezkela Kaufmanna, przeswiadczonego 0 absolutnej uni
kalnosci religii izraelickiej, Hymn do Atona nie nastr~cza zadnych 
problem6w, gdyz "samo ozyczne slonce jest w nim traktowane jako 
istota boska", tw6rcz'l zas moc slonca autor Hymnu "pojmuje na 
spos6b calkowicie poganski - w kategoriach ucielesniania lub plo
dzenia"ll Ta ostatnia teza jest co najmniej przesadzona, gdyz Hymn 
podkresla, ze Aton sam stworzyl swiat wedle swego upodobania, 
swiat zas z kolei od niego zalezy. R6znica mi~dzy tym pogl'ldem 
a Psalmem 104 jest - jesli w og61e istnieje - niewielka. :laden z obu 
utwor6w nie wspomina 0 creatio ex nihilo, obraz zas na przyklad 
JHWH sadz'lcego cedry na Libanie (Ps 104,16) nie impIikuje wcale 
wi~kszej Boskiej suwerennosci nad natur'l niz ta, kt6rq objawia 
Aton. Kr6tko m6wiqc, JHWH jest bardziej wewnqtrz natury, Aton 
zas bardziej na zewn'ltrz niej, niz dopuszczaloby to wlasciwe Kauf
mannowi ostre przeciwstawienie mi~dzy reIigi'l Izraela a "pogan
stwem". 

JednakZe druga jego teza gloszqca, ze Hymn do Atona traktuje 
slonce fizyczne jako istot~ bosk'l' jest bardziej zasadna. Sk'ldin'ld 
nie spos6b orzec, w jakiej mierze b6stwo w oczach Echnatona po
krywalo si~ z tarczq sloneczn'l. Niew'ltpIiwie obiektem jego czci 
nie bylo slonce fizyczne, jakie wszyscy widzimy. Z drugiej strony 
wymowny jest fakt, ze Hymn nigdy nie m6wi 0 stworzeniu slonca 
-czyz bowiem b6g moze stworzyc samego siebie? Natomiast Psalm 
104 wyraznie wspomina 0 stworzeniu tego ciala niebieskiego 
i przypisuje JHWH "sprowadzanie mroku" (19-20). Inaczej ruz w po
emacie egipskim noc nie jest tu nieobecnosci'l Boga, lecz ezyms, co 
On powoduje. Nie jest ona niebezpieeznym okresem uspienia Boga, 
lecz jeszeze jednym przejawem suwerennosci JHWH jako Stw6r
cy. Istotnie, nie nie swiadczy 0 tym, ze "plaszcz ze swiaHa", kt6ry 
B6g Izraela przywdziewa na poez'ltku Psalmu, pochodzi od slonca. 
Przesuni~eie aktu stworzenia cia I niebieskich w kontekseie prze
gl'ldu eatej natury na moment znacznie p6zniejszy sugeruje, ze 
swiatlo pierwotne jest tu odr6znione od slonecznego; koneepeja 
taka jest nie do pomyslenia dla Eehnatona i jego teolog6w. Demi
tologizaeja slonca 0 krok dalej idzie w Rdz 1, gdzie, jak widzieli
smy, B6g stwarza swiatlo pie r w sze go dnia, slonee zas dopiero 
czwarte go. W Psalmie 104 swiatlo w og61e nie nalezy do rzeczy 

11 Kaufmann, Religion of Israel, Schocken, New York 1972, 5. 226, przyp. 6. 
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s twa r zan y c h przez JHWH. W sumie wolno na m chyba m6wic 
o stopniowym powi~kszaniu si~ suwerennej wladzy b6stwa nad 
natufq, poczynajqc od Hyrnnu do Atona i poprzez Psalm 104 az do 
Rdz 1 (obu stadi6w posrednich niepodobna obecnie zrekonstru
owac)12, jesli tylko nie ulegniemy urokowi wygodnego, acz stron
niczego podzialu na "monoteizm" i "poganstwo". 

Entuzjazm i radosc bijqce z Psalmu 104 nie powinny usuwac 
nam z widoku ciemniejszej strony obrazu. Chociaz mit walki wy
blakl do tego stopnia, iz Lewiatan w og61e nie kojarzy nam si~ z ja
kimkolwiek zagrozeniem dla JHWH, prawdq jest r6wniez, ze 
JHWH nie jest tutaj odmalowany jako Stw6rca w6d ongis personi
fikowanych przez Lewiatana. Natomiast dokladniejsza analiza wer
s6w 6-9 pokazuje, ze B6g jedynie ustanowil granice, kt6rych pra
wody nie osmielq si~ przekroczyc, tak by "nigdy nie wr6cily, zeby 
zalac ziemi~". I podobnie, chociaz wersety 19-23 wskazujq jasno, 
ze ciemnosci Sq posluszne Bogu, to jednak nie Sq one Jego tworem; 
w nowym ladzie muszq co dnia ust~powac sloncu, kt6re "poznaje 
sw6j zach6d". Porzqdekjest teraz kwestiq utrzymania granic 
i jesli nawet sily chaosu nie stanowiq groiby dla Stw6rcy, to jednak 
nadal trwajq, fakt zas tego ich trwania uzasadnia i okreSia charak
ter Jego wladztwa nad Swiatem. R6wniez w tym aspekcie Psalm 
104 jest prefiguracjq wielkiej kosmogonii w Rdz 1, 1 - 2,3. 

Tlum. IreneuszKania 

© Princeton University Press 

JON D. LEVENSON, profesor studi6w zydowskich w Harvard Divinity Schoo!. 

" Nie znaczy to, iiby proces ten - nawet w obr~bie Biblii hebrajskiej - konczyl si/i' 
na Rdz 1. 
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Teksty natchnione mowiq 0 "Poczqtku " w sensie absolutnym, 

ktorym jest Bog w tajemnicy swego osobowego iycia. Jego 


dzialanie "na zewnqtrz" wyznacza trzy "poczqtki " w historii 

zbawienia: stworzenie, objawienie, zmartwychwstanie. To 


w nich dokonuje sit;: epifania Wieczn osci. 


BIBLIJNE OR~DZIE 


o "POCZf\TKU" 

Ks. Henryk vVitczyk 

Jakie jest biblijne przeslanie na temat "poczqtku"? Pytanie to 
postawil niedawno Paul Ricoeur. W esej u Penser la creatiorL, zamiesz
czonym w wydanej wraz z Andre La Cocque ksiqzce pt. Penser la 
Bible (Paryz 1988), za "poczqtek" uznaje on tzw. protohistoriEi' bi
blijnq - opowiadania 0 stworzeniu swiata i czlowieka, 0 potopie 
i ocaleniu (Rdz 1-11). Ricoeura intryguje przede wszystkim zwiq
zek miEi'dzy biblijnym opisem "poczqtku" a resztc! historii zbawie
nia - kr6tko m6wiqc, zastanawia siEi' on nad relacjq pomiEi'dzy stwo
rzeniem i historiq. "Poczqtek" - p owiada - to wydarzenia prymor
dialne, kt6re pelniC! rolEi' ir6dla wobec historii, "rodzq" cos nowe
go, czego nigdy nie bylo. Wydarzenia opowiedziane w Rdz 1-11 
to, jego zdaniem, "poczqtek absolutny": nie dziejq siEi' one w czasie 
historycznym, lecz w sferze ponadczasowej (in illo tempore). MiEi'
dzy "poczqtkiem absolutnym" a historiq zbawienia zachodzi jed
nak wiEi'z por6wnywalna do tego, co Iqczy tajemnicze, ukryte dla 
OCZll z r6dlo ze strumieniem. Dla jej opisania filozof posluguje siEi' 
dwiema ideami: oddzielenia (la separation) i nieustannego oddzia
lywania (la jondation). "Poczqtek" nie jest r6wnoznaczny z pierw
szym momentem historii; "poczqtek" zawiera w sobie energiEi' 
jest to moc sprawiajqca sam "poczqtek". R6wnoczesnie wewnqtrz 
historii zbawienia Ricoeur uznaje kilka "poczqtk6w relatywnych". 
Ma na mysli wydarzenia, kt6re pozostajq w szczeg61nym zwiqzku 
z "poczqtkiem absolutnym" i r6wniez pelniq rol~ zr6dla - funda
mentu czegos zupelnie nowego. MiEi'dzy "poczqtkiem absolutnym" 
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i kazdym "poczqtkiem relatywnym" nieustannie krqzy wspomnia
na energia. Poza tym energia "poczqtku absolutnego" Iqczy w je
den ciqg wiele "poczqtkow relatywnych" - ona gwarantuje jedno
radnosc i trwanie historii zbawienia. 

Typologia zaproponowana przez Paula Ricoeu.ra wydaj e si~ 
dobrym narz~dziem do interpretacji Bibhi mowiqeej 0 czterech 
"poczqtkach": 0 Bogu i Siowie (Logosie), 0 stworzeniu, objawieniu 
dokonanym w Jezusie i w Koseiele oraz 0 smierci i zmartwychwsta
ni u J ezusa. Poslugujqc si~ terminologiq francuskiego filozofa, pierw
szy z nich mozna by nazwac "Poczq tkiem absolutnym", a pozosta
Ie "pocz'ltkami relatywnymi". Jednak bardziej zblizone do j~zyka 
Bibhi b~dzie okreslenie Boga i Slowa mianem "Poczqtku" przed 
zalozeniem swiata. Natomiast w odniesieniu do stworzenia, obja
wienia i zmartwychwstania Jepiej uzywac okreslenia "pocz'ltek 
w historii zbawienia" ("poczqtek historiozbawczy"). 

1. "Pocz'!tek" przed zalozeniem 5wiata 

Posrod autorow Nowego Testamentu temat "poczqtku" najcz~
sciej podejmuje sw. Jan. Dwa pierwsze wersety Prologu czwartej 
Ewangelii s'l w gruncie rzeczy opisem "Poczqtku" w sensie abso
lutnym (Jl , 1-2). Przewaznie interpretatorzy Iqczq zdania mowiq
ce 0 Siowie, ktore "bylo na Pocz'ltku", z pierwszym stwierdzeniem 
Ksi~gi Rodzaju: "Na poczqtku Bog stworzyl niebo i ziemi~" (I, 1). 
Ich zdaniem arche, 0 ktorym mowi Prolog, to czas stworzenia. Au
tor hymnu wyrazalby w ten sposob prawd~ 0 preegzystencji: Slo
wo, jako Osoba Boska, istnialo jui przed stworzeniem swiata, skora 
bylo obecne przy Bogu w czasie stwarzania. 

Takie rozumienie "pocz'ltku" w hymnie 0 Logosie nie wyezer
puje bogactwa tego tekstu. Wi~cej swiatla, potrzebnego do odkry
cia gl~bszego sensu slow Pralogu 0 "pocz'ltku", rzucajq hezne tek
sty ksiqg m'ldrosciowych Starego Testamentu. Mowi'l one 0 "po
czqtku" poza czasem i ponad swiatem stworzonym; rna on cha
rakter nadprzyrodzony, oznacza sfer~ obecnosci Boga, w ktorej 
istniala M'ldrosc: "Od wiekow jestem stworzona, od poczqtku (Sep
tuaginta - ap'archesJ, zanim swiat powstal" (Prz 8, 23); "Przed wie
kami, od pocz'ltku [ap 'a rches] mnie stworzyl i na wieki istniec nie 
przestan~" (Syr 24, 9). Do tego "Poczqtku", kt6rym jest wiecznosc 
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Boga, nawiC)zuje autor Prologu. W dwoch pierwszych wersetach 
mowi tylko i wylC)cznie 0 zyciu Siowa w Bogu. Nazywa je mianem 
bycia "na PoczC)tku", a dokladniej mowiC)c "w PoczC)tku". Bog jest 
"PoczC)tkiem"; Siowo bylo "w PoczC)tku", "bylo [zwrocone] ku 
Bogu". Uopiero w nast~pnych wersetach Prologu ewangelista opo
wiada 0 roli Siowa w swiecie i w historii: "Przez Nie wszystko si~ 
stalo..." (w. 3a) . Zalezy mu jednak bardzo na tym, aby wszyscy czy
teln icy Prologu i Ewangelii pami~tali, ze to Siowo, przez ktore 
wszystko si~ wydarzylo, ktore stalo si~ cialem i zamieszkalo wsrod 
ludzi (por. w. 14), Siowo, ktore objawilo si~ w Jezusie Chrystusie 
(por. w. 17), jest odwiecznie obecne w Bogu ("w PoczC)tku"). Naj
istotniejszC) cechC) tej obecnosci Siowa "w PoczC)tku" jest Jego stale 
ukierunkowanie na Boga: "Slowo bylo [zwrocone] ku Bogu" (gree. 
ho logos en pros ton theon - w. 1 b). Jest to prawda tak wazna, ze ewan
gelista powtarza jC) w w. 2b. Grecki tekst zazwyczaj bywa t1uma
czany statycznie: "Slowo bylo u Boga". J ednak wyst~pujC)cy tu przy
imek pros ma sens dynamiczny i oznacza ukierunkowanie, zwro
cenie si~ jednej osoby ku drugiej. To ukierunkowanie Siowa na 
Boga oznacza najgl~bsz2! wi~i osobowC), jeszcze dokladniej ukaza
nC) w w. 18 (stanowiC)cym inkluzj~ do w. 1), gdzie mowa 0 "Synu 
Jednorodzonym, ktory powrocil na lana Ojca". "Slowo" jest Sy
nem, a Bog jest Ojcem. 

Wi~i Boga ze Slowem i Siowa z BOgiem jest prawdziwC), jedy
nC) w swoim rodzaju wi~ziC) ojcowskC) i synowskC). Jest to relacja 
trwala, wieczna, opisana w ww. 1-2 za pomocC) takiej formy cza
sownika "bye", ktora wyraza aspekt trwania czynnosci bC)di rela
cji. PoczynajC)c od w. 3 konsekwentnie wyst~puje czasownik "sta
wac si~" ("wydarzac si~" - gree. egeneto), kt6ry z kolei doskonale 
oddaje ide~ stawania si~ w czasie, pojawiania si~ w historu. Ozna
cza to, ze ojcowska i synowska relacja istniejC)ca mi~dzy Slowem 
i Bogiem Ojcem rozni si~ od wi~zi typowych dla ludzi zanurzo
nych w czasie, w stawaniu si~, w historii, w przemijaniu. Tym sa
mym ma ona charakter absolutny, nadrz~dny wobec wszystkiego, 
co dzieje si~ na swiecie i w historii. 

Ten sam motyw "PoczC)tku" w sensie absolutnym jest nie tylko 
obecny, ale rozwini~ty w dalszej cz~sci czwartej Ewangelii . W od
powiedzi na najwazniejsze pytanie, jakie Zydzi stawiajC) Nauczy
cielowi z Nazaretu, kt6ry czyni si~ r6wnym Bogu, odnoszC)c do sie
bie imi~ Boga JA JESTEM a8, 24. 28. 58), pytanie, kt6re brzmi: "Kim
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l.e Ty jestes?", Jezus stwierdza: "Ua jestemJ na POCZq tku, i 0 tym tel. 
do was m6wi~" (8, 25). Wczesniej m6wil im 0 swojej najwi~kszej 
tajemnicy - 0 swej wi~zi z Ojcem i swej calkowitej przynaleznosci 
do Boga, okreslajqcego si~ cz~sto w ST mianem JA JESTEM (Ww. 
12-20). M6wiqc "Ua jestemJ na Poczqtku",Jezus podkresla SWq obec
nose w sferze innej nil. przemijajqcy czas i ograniczona prawami 
materii przestrzen. Wyral.enie "na Poczqtku" nie oznacza tu mo
mentu powstania swiata i zaistnienia czasu, lecz odnosi si~ do cze
gos, co bylo przed stworzeniem i jest w momencie Jego rozmowy 
z Zydami - do najbardziej wewn~trznej, osobowej, synowskiej 
wi~zi Siowa i Soga, Jednorodzonego Syna i Ojca. Ona stanowi trese 
- istot~ "Poczqtku". 

Z kolei w zapowiedziach zeslania Oucha-Parakleta Jezus obja
wia, l.e w "Poczqtku" istnieje jeszcze trzecia Osoba. Podstawowa 
wi~z, najwal.niejszy wymiar "Poczqtku", milose Iqczqca Ojca i Sy
na to wlasnie Ouch Swi~ty. W Nim Ojciec miluje Syna: "Umilowa
les Mnie przed zalol.eniem swiata" a17,24) - m6wi Jezus do Boga. 
Duch Swi~ty jest Duchem "jednosci" (por. 2 Kor 13, 13). Najwi~k
szy dar milosci Ojca stanowi zycie, kt6re Syn od Niego otrzymuje: 
"Podobnie jak Ojciec rna zycie w sobie, tak r6wniez dal Synowi: 
miee zycie w sobie samym" (J 5, 26). Zyciem tym jest Ouch: "Ouch 
daje zycie" (6, 63a). W Slowie "bylo Zycie" (1, 4a). R6wnie waznym 
wymiarem Oucha, kt6rego Syn otrzymuje od Ojca w "Poczqtku", 
jest chwala-swiatlose: "Zycie bylo Swiatlosciq" (1, 4b); "Otocz Mnie 
u siebie tq chwalq, kt6rq mialem u Ciebie pierwej, zanim swiat 
powstal" (17,5). "Chwala" i "Swiatlose" to biblijne synonimy Mocy. 

"Poczqtek" w sensie absolutnym - odwieczna Milose Ojca i Sy
na, pelnia Zycia i Chwaly-Swiatiosci - jest otwarty i udzielajqcy 
si~ ludziom i swiatu: "W Nim [SlowieJ bylo Zycie, a Zycie bylo 
Swiatiosciq ludzi. Zaiste, Swiatlose w ciemnosci swieci, a ciemnose 
jej nie ogarn~la" (1, 4b-5). Syn pragnie przekazae (objawie) ludziom 
milose Ojca (por. 3, 16; 17, 24n); zycie wieczne otrzymuje kazdy, 
kto w Niego wierzy (por. 3, 16-18; 5, 24n; 17, 2); chwal~, kt6rq otrzy
mal od Ojca, przekazal swoim uczniom (17,22), a kto widzi Jezusa 
Chrystusa, widzi Soga - Ojca (por. 14,9). 

"Poczqtek", kt6rym jest pozaczasowa i ponadswiatowa wi~z 
Slowa z Sogiem w Milosci (w Ouchu Swi~tym), rna ogromne zna
czenie zar6wno d la czasu (historii), jak i d la swiata (stworzenia). 
Juz StaryTestament d la opisania obecnosci i dz!alania Soga w swie
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cie posluglwal si~ poj~ciem Imienia. Mozna bylo w ten spos6b la
twiej przekazac najwazniejszq prawd~: B6g dziala w swiecie (La 
fondation), ale On sam jest niesk0I1czenie wi~kszy od tego dziala
nia i jego owocu (La separation). To bowiem Imi~ Boga zbawia Izra
ela i jest obecne w swiqtyni w Jerozolimie. B6g, pozostajqc w nie
bie, objawia si~ na ziemi poprzez swe Imi~. "Poczqtek", jakkolwiek 
calkowicie r6iny od swia ta i historii, jest ich podstawq i nieustan
nie zasilajqcym je wszelkq dobrq mocq ±r6dlem, objawiajqcym si~ 
w ich istnieniu i rozwoju. 

Do tej prawdy 0 Bogu nawiqzuje autor Prologu, odkrywajqc 
nowe, niezwykle waine aspekty. Zamiast 0 Imieniu Boga m6wi 
o Jednorodzonym Synu Boga, kt6rego okresla znamiennym rze
czownikiem Logos. "Przez Nie wszystko si~ wydarzylo" (i swiat, 
i dzieje ludzi - J 1, 3). Osoba Logosu - Siowo, majqce w sobie zycie 
i moc Ducha - to najdoskonalszy posrednik dynamicznej komuni
kacji mi~dzy Bogiem, swiatem i historiq. 

"Poczqtek" w sensie absolutnym to B6g, kt6ry dziala w Synu 
(S lowie) i przez Syna, majqcego pelni~ Oucha. Jes t On ponad swia
tem i czasem, ale r6wnoczesnie jest stale w nich obecny: "Swiata 
i czasu nie moina zrozumiec na podstawie tego, czym Sq same 
w sob ie, ale tylko w oparciu 0 Boga ( ...). Pytanie filozofa : dlaczego 
jest raczej cos niz nic, znajduje odpowiedi w tym wlasnie zdaniu: 
I)a poczqtku bylo SIOWO"I. Ten "Poczqtek" (B6g, Slowo i Ouch)jest 
Zr6dlem swiata i czasu, jakkolwiek nie na zasadzie emanacji. Zr6
dlo to, b~dqc "ponad", nieustannie oddzialuje na swiat i czas. 

"Slowo", otoczone i przenikni~te Duchem, istniejqce w Bogu, 
jest postaciq dynamicznq . Hebrajskie wyrazenie "slowo Boga" (de
bar Jahweh), b~dqce najwazniejszym odnosnikiem dla autora Pro
logu w jego mysleniu 0 Siowie odwiecznym, okresla Boga w dzia
laniu; jest najcz~sciej stosowanq formq w opisie Boga, kt6ry stwa
rza (por. Rdz 1; Ps 33,6), objawia (por. Iz 7, 3; 55, 11) i wyzwala 
(por. Mdr 18,14-15). Te trzy dzialania Sq wlasciwe dla odwiecznego 
Slowa (Logosu) w historii, czyli dla Siowa Wcielonego, J ezusa Chry
stusa , na kt6rego stale zst~puje i w kt6rym zawsze mieszka Duch 
Swi~ty (por. J 1, 33). To "przez Nie wszystko si~ stalo" (w. 3a - stwo
rzenie); Ono "zamieszkalo wsr6d nas i oglqdalismy Jego chwal~" 
(w. 14 - objawienie); "wszystkim, kt6rzy je [Slowo] przyj ~ li , dalo 

I R. Bultmann, Dos Evangelium des Johannes, Gbttingen 1986, s. 18. 
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moc, aby si~ stawali dziecmi Bozymi" (w. 12 - nowe zycie, kt6re 
SWq pelni~ uzyskuje w zmartwychwstaniu ciala). Dzialania te po
krywajq si~ ze wspomnianymi we wst~pie trzema "poczqtkami 
historiozbawczymi" . 

2. Trzy "pocz'1tki" w historii zbawienia 

W hermeneutyce Ricoeura mi~dzy "poczqtkiem absolutnym" 
i "poczqtkami relatywnymi" istnieje swego rodzaju Iqcznosc (relation 
circulaire). Kazdy "poczqtek relatywny" nosi wiele cech "poczqtku 
absolutnego". To wlasnie owa relacja cyrkularna umozliwia przenie
sierue najwaZruejszych cech wlasciwych dla "poczqtku absolutnego" 
na wszystkie "poczqtki relatywne". Jeszcze wazniejsza od wsp6lnych 
cech jest "energia poczqtku". Ona decyduje a jego istocie, 0 jego cha
rakterze fundacyjnym - jest rdzeniem "poczqtku". Ona gwarantuje 
sp6jnosc fakt6w i zjawisk, kt6re skladajq si~ na to wielkie wydarze
nie, jakirn jest "poczqtek". "Energia" ta uaktywnia si~ w nich, niejako 
"dochodzi do glosu" . R6wnoczesnie inauguruje histori~, nawet jeze
li sam "poczqtek absolutny" znajduje si~ ponad ruq. "Poczqtek" ten 
nie bylby "poczqtkiem", gdyby rue przekazywal swej "energii" wy
darzeruom historii, kt6rq zainaugurowal. 

Powyzsze uwagi Ricoeura a "poczqtku absolutnym", 0 relacji cyr
kularnej mi~dzy nim a "poczqtkami relatywnymi" (chociaz odrue
sione do stworzenia i historii zbawienia), majq znaczenie dla gl~b
szego rozumienia "Poczqtku" absolutnego Qakim w swietle najnow
szych badan egzegetycznych jest B6g i Logos) oraz "poczqtk6w ru
storiozbawczych". Jak rozumiec kazdy z trzech "poczqtk6w", kt6ry
mi Sq: stworzerue §wiata, objawierue oraz zmartwychwstanie? Czy 
istnieje - ina czym polega? - zwiqzek pomi~dzy nimi a "Poczqtkiem", 
kt6rego istotq jest odwieczna wi~i Jednorodzonego Syna i Ojca? 

A. Siowo Stworzyciela - "poczqtek nieba i ziemi" 
Autor czwartej Ewangelii czyni aluzj~ do "poczqtku", kt6rym 

jest stworzenie. W rozmowie z Zydami na temat potomstwa Abra
hama Jezus wspomina 0 diable, kt6ry "byl zab6jcq od poczqtku" 
(J 8, 44). Jakkolwiek ewangelista nie m6wi nic wi~cej na temat tego 
"poczqtku", to z kontekstu wiadomo, ze Jezus ma na mysli "POCZq
tek", a kt6rym mowa w pierwszych rozdzialach Ksi~gi Rodzaju. 
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Ksi~ga Rodzaju to wielka narracja 0 "poczqtku" wszystkiego
wszystkich stworzen i wszystkich narod6w. Istnieje powszechne 
przekonanie, ze 0 "poczqtku" m6wi tylko opis stworzenia swiata 
i grzechu pierworodnego (Rdz 1-3). Tymczasem w swietle najnow
szych badan cala ta ksi~ga jest ".Ksi~gq Poczqtku". Dzieli si~ ona na 
dwie cz~sci. W pierwszej (rozdz. 1-11), zwanej takZe p rotohistoriC), 
jest mowa 0 poczqtku swiata i czlowieka jako osoby. Protohistoria 
opowiada 0 stworzeniu swiata i cztowieka, 0 zagrozeniu i ocale
niu swiata (potop) oraz rozprzestrzenieniu si~ ludzi na calej ziemi . 
Tym, co umozliwia rozw6j i rozprzestrzenianie si~ lud6w, jest blo
goslawienstwo Boga; natomiast przekroczenie przez czlowieka 
granic zakreslonych przez Boga sprowadza zagrozenie dla dalszej 
egzystencji rodzaju ludzkiego. Nad wszystkim dominuje stw6r
czy akt Boga: "Na poczqtku stworzyl B6g ..."; tresciq tego "pOCZqt
ku" jest dzialanie Boga, kt6ry powotllje do istnienia, blogoslawi 
i oczda. "Poczqtek" ten nalezy pojmowac nie tyle jako zaprowa
dzenie porzqdku w swiecie, ile jako czynnosc por6wnywalnq do 
aktu rodzenia. U h6de! (na "poczqtku") tego, co istnieje (swiata 
i czlowieka), jest dzialanie, akt Boga, a ksi~ga Biblii opowiadajqca 
o nim nazywa si~ .Ksi~gq Rodzaju (Genesis - s!owo, w kt6rym brzmi 
grecki czasownik ginomai: stawac si~, rodzic si~, powstawac). 

W drugiej cz~sci ".Ksi~gi Poczqtku" (rozdz. 12-50), zwanej "histo
riq patriarch6w" lub protohistoriq Izraela jako ludu Bozego, zostaly 
llkazane poczqtki wsp6lnoty ludzkiej, zycia w malzenstwie i rodzi
nie. Rodzina patriarch6w jest "poczqtkiem" ludu Przymierza - jego 
"zr6diem". "Historia patriarch6w" wyplywa z protohistorii; zaczyna 
si~ dziejami ojca Abrahama, kontynuuje w dziejach dw6ch braci Oa
kuba i EZClwa), by w wydarzeniach zwiqzanych z zyciem dwunastu 
syn6w Jakuba najpelniej okazac si~ "poczqtkiem" Izraela. Dluga hi
storia patriarch6w to w gruncie rzeczy protohistoria rodziny jako 
"zr6dla" ludu Bozego. Pokazane Sq tu zasadnicze relacje, kt6re skta
dajq si~ na zycie takiej rodziny. Najpierw B6g powoiuje Abrahama 
na ojca narodu wybranego; nast~pnie od r6znych stron ukazane Sq 
poszczeg6lne wi~zi rodzinne: ojciec - synowie (rozdz. 12-25); brat
brat (rozdz. 25-36); ojciec - brat - inni bracia (rozdz. 37-50). Wszystkie 
te relacje Sq znane Bogu. On w dyskretny spos6b kieruje zyciem 
wsp6lnot rodzinnych patriarch6w i nadaje mu zbawczy sens. 

Umieszczajqc opis "poczqtku" swiata oraz rodziny w pierwszej 
ksi~dze Biblii, redaktorzy odpowiedzialni za ostateczny ksztalt Pi~-
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cioksiygu wyrazili Bogu SWi.) wdziycznosc. Dla biblijnego Izraela 
orydzie 0 "poczi.)tku" to COS znacznie wiykszego niz obiektywna, 
og61na prawda - to pierwsza i najwiyksza dobra nowina. Ksiyga ta 
ukazuje Boga, kt6ry stwarza swiat i czlowieka oraz rodziny raz na 
zawsze. Pierwsze slowa opisu bereszit bam elohim mozna rozumiec: 
"Jako poezqtek - stworzyl B6g...". Dzialanie Boga "na poczqtku" 
Ksiyga Rodzaju przedstawia w pierwszym rZydzie jako "ir6dlo", 
a nastypnie jako "model" i "uzasadnienie" Jego dzialania, kt6re 
wydarza siy w kazdyrn rniejscu na swiecie, w kazdym czasie i w od
niesieniu do kazdej wsp6lnoty ludzkiej (Rdz 1-11), a zwlaszcza do 
rodziny, kt6ra rna tworzyc Iud Przyrnierza (Rdz 12-50). Opowie
dziane w Ksiydze Rodzaju wydarzenia Sq "poezqtkiem" (pre- lub 
protohistorii.)): wszystko, co siy tu dzieje, z jednej strony odroznia 
siy od historii (rozumianej w sensie seislym jako bieg wydarzen 
mozliwy do udokumentowania), a z drugiej -lqezy siy ze wszyst
kimi wydarzeniami i zjawiskarni, kt6re bydq dzialy siy w ealej prze
strzeni kosmosu i w ealej rozciqglosci ezasu. Reguly i rnotywy obec
ne w protohistorii majq charakter uniwersalny, mozna je dostrzec 
na calym swiecie, w kazdej rodzinie ludzkiej. B6g nie jest Bogiem 
jednego ludu, ale calego swiata i ludzkosei. Protohistoria obejmu
je cali.) rzeczywistosc w spos6b globalny. Nalezy uwazac jq za frag
ment pierwszej fazy dziej6w, jakkolwiek jest ona oddzielona od 
powszeehnego nurtu dziej6w na podobienstwo wysokiej g6ry, 
kt6ra wznosi siy nad rozleglq r6wninq. Nie jest rzeczi.) wlaseiwi.) 
pytac, czy te wszystkie wydarzenia, 0 kt6rych opowiada protohi
storia, rozegraly siy dokladnie w ten spos6b, jak Sq przedstawione 
w Ksiydze Rodzaju, tak jakby narracja 0 "poezi.)tku" byla kroniki.). 
Nalezy raczej stawiac pytanie: ezy swiat, czlowiek i rodzina Sq rze
ezywiscie takie, jak zostaly w niej przedstawione? 

Czym siy charakteryzuje dzialanie Boga "na poczi.)tk u"? 
W pierwszej czysei "Ksiygi Poczqtku" B6g ukazany jest jako 2r6
dlo porzqdku w swiecie i w zyeiu ezlowieka . Kazdemu stworze
niu wydaje polecenie, kt6re obowiqzuje na stale. Istnieji.)cy stan 
swiata, jego ezysci i zamieszkujqce go istoty zostaly okreslone juz 
w ehwiJj stworzenia. Stworzeniu nic nie zagraza z zewni.)trz. Nie
bezpieczenstwo grozi jedynie od wewni.)trz, tzn. od czlowieka: 
potop przychodzi z powodu nieprawosci ludzi, a nieposluszenstwo 
wzglydem Boga (rozdz. 3) pociqga za sobq gwalt dokonany na ezlo
wieku (rozdz. 4) . Jahwista nie przemilcza prawdy 0 ograniczono
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sci czlowieka jako stworzenia (Prawo, kt6re B6g daje pierwszym 
Iudziom w raju, jest - jak trafnie zauwaza Paul Ricoeur - Granicq; 
czlowiek nie moze jej przekroczye, aby stae si~ istotq Nieograni
czonq). Najbardziej dramatyczna jest jednak prawda 0 separacji
oddaleniu si~ czlowieka od Boga przez grzech nieposluszenstwa. 
Konsekwencjami tego oddalenia, "orszakiem" grzechu Sq wstyd, 
trud pracy, smiere; ostatecznie czlowiek oddalajqcy si~ od Boga 
w kierunku degeneracji sprowadza smiertelne zagrozenie dla 
wszystkich stworzen, a jego pycha dqzqca do tego, by bye jak B6g, 
niszczy jego wi~i z innymi ludimi (por. Rdz 3; 4; 6,1-4; 9; 11). 

Drugim dzialaniem Boga "na poczqtku" (swiata i czlowieka) jest 
blogoslawienstwo. Nalezy je rozumiee jako Bozq energi~, kt6ra prze
nika swiat i ludzi. B6g blogoslawi swe stworzenia; dzi~ki energii, jakq 
niesie Jego blogoslawienstwo, wszystkie one rozwijajq si~ i mnozC) 
(por. Rdz 1; 5; 10). Po potopie B6g zapewnia, ze rodzaj ludzki b~dzie 
zachowany dzi~ki niekonczqcemu si~ rytmowi blogoslawienstwa, 
"dop6ki istniee b~dzie ziemia" (por. Rdz 8, 22). Blogoslawienstwo Boze 
ma charakter uniwersalny. Stworzyciel nie przestaje trzymae swiat 
w swoich r~kach; opiekuje si~ ludzkosciq takZe w czasie wielkich ka
tastrof. Jest pewne, ze mirno niszczycielskiej mocy czlowieka swiat 
nie wymknie si~ z r~ki Boga, kt6ry go stworzyl. B6g bowiem wypo
sazyl swiat i jego dzieje (nast~pstwo dni, tygodni i lat) w obowiC)zu
iqce i stale reguly, kt6rych nikt i nic nie moze pokrzyzowae. Co raz 
zostalo ustalone przez Boze slowo, pozostanie na zawsze w swoim 
stanie, jak niebo i ziemia, lqd i morze oraz dzien i noc. Protohistoria 
swiata i czlowieka to "poczqtek" - ir6dlo porzqdku i blogoslawien
stwa. Te dwie stw6rcze energie majq swe ir6dlo w Bogu, kt6ry jest 
Poczqtkiem w sensie absolutnym. 

Obydwa dzialania Boga "na poczqtku" swiata i czlowieka (Rdz 
1-11) da si~ r6wniez zauwazye w protohistorii rodziny (Rdz 12
50). W historii 0 Abrahamie opowiada si~ 0 cudzie narodzin dziec
ka, 0 jego zyciu (i zyciu jego rodzic6w) b~dqcym pod stalq opiekq 
Boga, zwlaszcza w sytuacjach, gdy grozi mu smiertelne niebezpie
czenstwo,o przechodzeniu daru zycia i wsp6lnoty rodzinnej z po
kolenia na pokolenie. Ten proces przekazywania zycia i wi~z6w 
wsp61noty jest najwazniejszym nurtem egzystencji czlowieka; 
plaszczyzna zycia i milosci rodzinnej dominuje nad wszystkimi 
innymi plaszczyznami aktywnosci ludzkiej. Sq w niej harmonia 
i porzqdek, kt6re majq SWq ostatecznq przyczyn~ w Bogu. 
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Powolujqcy Abrahama B6g nie tylko wprowadza stw6rczy po
rzqdek w zycie rodziny patriarchy, zagrozonej przez nieplodnose, 
forpoczt~ destrukcyjnej mocy smierci, ale takZe je blogoslawi. Przy
szlosc Abrahama, kt6ra zwiqzana jest z narodzinami syna, podpo
rzqdkowana zostaje slowu Boga, slowu blogoslawienstwa: "B~d~ 
ci blogoslawil i twoje imi~ rozslawi~ - s taniesz si~ blogoslawien
stwem" (Rdz 12, 2). Btogoslawienstwo to obejmuje wszystko, co 
si~ wydarzy w zyciu Abrahama. Jeszcze mocniej, a zarazem bar
dziej dyskretnie, motyw blogoslawienstwa Bozego zarysowany jest 
W historii J6zefa (Rdz 37-50). B6g nie tylko blogoslawi, ale jest z J6
zefem (por. Rdz 39, 1-6. 21-23; 45, 8). Obecnosc Boga w jego zyciu 
objawia si~ nie tylko w doznawanej przezen pomyslnosci, ale tak
ze w jego sposobie dzialania: unika grzechu, ratuje od smierci gto
dowej rue tylko swoj'l- rodzin~, ale wielki nar6d, doprowadza swych 
braci do uznania winy, do prosby 0 przebaczenie i do pojednania. 
Blogoslawienstwo Boga zostaje dopelnione przez dzialalnosc zbaw
CZq. Obydwie te czynnosci Boga zostaly podsumowane w dw6ch 
wypowiedziach, w kt6rych J6zef zapewnia braci, ze za wszystkim, 
co si~ wydarzylo, stoi sam B6g (por. Rdz 45,5-8; 50, 19-21). 

Zycie obj~te blogoslawienstwem Boga, uwolnione Jego zbaw
CZq mOCq od zagrazajqcej przez nieptodnosc smierci oraz niszczq
cej nienawisci - oto istota "pOCZq tku", kt6rym jest protohistoria 
rodziny patriarch6w. Jest ona "ir6dlem" dla rodzin, kt6re przez 
wieki tworzye b~dq Iud Bozy. W niej jest "poczqtek" blogoslawien
stwa dJa nich, a przez nie dla wszystkich lud6w ziemi: "Staniesz 
si~ blogoslawienstwem (... ). Przez ciebie b~dq otrzymywaly blogo
slawienstwo ludy calej ziemi" (Rdz 12, 2-3). R6wniez w niej rna 
sw6j "poczqtek" ta energia, kt6ra wprowadza zbawczy porzqdek: 
nienawise do brata przemienia w przebaczenie i milosc. 

"Poczqtek", o kt6rym opowiada Ksi~ga Rodzaju, nie moze bye 
pojmowany jako wydarzenie "zamkni~te" (niczym pierwszy punkt 
na Iinii czasu), rozpoczynajqce seri~ takich samych wydarzen. "Po
czqtek" ten, jakkolwiek rozpoczyna histori~, jest r6wnoczesnie 
ponad i przed historiq. Olatego tez biblijna protohistoria swiata 
i rodziny nie jest histori q dokumentalnq; ale nie jest tez mitem 
(w sensie: opowiadaniem fikcyjnym). Jest historiq rzeczywistq, jak
kolwiek objawionq na spos6b proroctwa. W wydarzeniach "pOCZqt
ku" objawia si~ Boze slowo, kt6re wprowadza porzqdek (objawia 
sens), oraz Boze blogoslawienstwo (energia p,oczqtku). Obejmujq 
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one niczym luk wszystkie wydarzenia skladajqce si~ na protohi
stori~ ("poczqtek") i b~dq przenikac do wszystkich wydarzen hi
storii linearnej i dokumentalnej. 

W swietle objawienia Nowego Testamentu wiadomo, ze w pry
mordialnym dzialaniu Bozego slowa i blogoslawienstwa nalezy wi
dziec ostatecznie d zielo Prawdy i Zycia. To Prawda, kt6rq jest Jezus 
Chrystus a1, 17), kreuje sens swiata i powolanie czlowieka: "W Nim 
zostalo wszystko stworzone (.. . ). On jest przed wszystkim i wszystko 
w Nim ma istnienie" (Koll , 16-17; por. J 1, 3; Ef 1, 3-4). R6wniez Duch 
Bozy, kt6ry "unosil si~ nad wodami" (Rdz 1, 2), to w swietle Nowego 
Testamentu Duch Prawdy, kt6ry rozjasnia ciemnosci (por.J 14, 17; 15, 
26; 16,13). Zycie natorniast wnosi w swiat i histori~ moc, kt6ra prze
ciwstawia si~ nienawisci i smierci. Jest Nim Duch Swi~ty - Zr6dlo 
mitosci braterskiej (1 J 3,23-24; 4, 12-13) i zycia (Ps 104, 29-30; Lb 16,22; 
por. Rdz 1, 2; 2, 7). To samo Zycie jest takZe w Jezusie Chrystusie, 
przez kt6rego "wszystko si~ stalo" a1, 3). 

B. Jezus Chrystus - "Poczqtek" objawienia 
Inny "poczqtek" historiozbawczy to d zialalnosc objawicielska 

Jezusa, kt6rej owocem jest wiara uczni6w (i wyplywajqcy z niej 
nowy kult: w Duchu i Prawdzie - J 4, 23-24). W Janowej narracji 
o weselu w Kanie Calilejskiej (2, 1-11) poj~cie "poczqtku" odnosi 
si~ do slow i czynow Jezusa, w ktorych dokonuje si~ objawienie. 
Jezus wypowiada najpierw slowa ("Napelnijcie stqgwie wodq"); 
sludzy - zach~ceni przez Matk~ Jezusa - Sq posluszni tym slowom; 
Jews czyni znak, przemienia wod~ w wino. Ewangelista podsu
mowuje: "To uczynit Jews jako poczqtek znak6w; objawil swojq 
chwal~ i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (2, 11), wyrainie Iq
CZqC "poczqtek" z objawieniem i wiarq uczni6w. Wydarzenie w Ka
nie Calilejskiej jest ukazane przez ewangelist~ jako symbol calej 
dzialalnosci objawicielskiej Jewsa. To wlasnie t~ dzialalnosc okre
sla mianem "poczqtku". Wino w Kanie Calilejskiej oznacza bowiem 
ostateczne i peine objawienie Boze, kt6re ma zastqpic Prawo Moj
zeszowe, symbolizowane przez wod~ wypelniajqcq pi~c stqgwi 
kamiennych (aluzja do Pi~cjoksi~gU)2 . Oblubieniec, kt6ry "zacho
wal dobre wino az do tej pory" (w. 9), jest dla sw. Jana symbolem 

2 Por. A. Serra, Conl ribuli deWan/iea let/era/ura giudaiea per /'esegesi di Gv 1, 1-12 e 19, 
25-27, Roma 1975. 
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samego J ezusa; to Jezus jest de facto Oblubiencem (por. 3, 29), kt6ry 
daje dobre wino. Jego obecnose posr6d ludu Starego Przymierza 
wprowadza w dzieje zbawienia nowy etap: wesele mesjai1skie 
czas pelnego objawienia, poznania Prawdy. Przemiana wody w wi
no to znak inauguracji now ego etapu historii zbawienia: czas6w 
mesjanskich. Czyn Jezusa w Kanie jest figur'l calej dzialalnosci Je
zusa-Objawiciela, kt6ry przynosi "Prawd~" oraz pozwala ludziom 
ujrzee "Chwal~" pochodzqcq od Boga Ojca (por. L 14-18; 17, 1-5. 
21). 

Objawienie, kt6rego ir6dlem jest Jews, ewangelista Jan odno
si tylko do uczni6w, kt6rzy uwierzyli: "AJego uczniowie uwierzyli 
w Niego". Jedynie uczniowie (a wczesniej Maryja) przyj~li obja
wienie, kt6re dokonuje si~ w Jezusie i przez Jezusa - odpowiedzieJi 
na nie wiarq. Objawienie scisle Iqczy si~ z wiarq, pojmowanq jako 
otwarcie si~ czlowieka na osob~, slowa i czyny Jezusa. 

"Poczqtek", 0 kt6rym mowa w J 2,11, jest zatem wydarzeniem, 
na kt6re sk/adajq si~ dwa dziela: objawienie i wiara, dzielo Chry
s tusa i dzielo czlowieka. Bez tego drugiego nie ma "pocz'ltku". Je
zus bowiem nie objawia si~ w pr6zni; swe or~dzie adresuje do kon
kretnego czlowieka, oczekujqc na przyj~cie, na decyzj~ wiary. Jak 
trafnie pisze Th. L. Brodie, komentujqc slowa Jezusa "Ja jestem na 
poczqtku" (J 8, 25): "Jezus m6wi, ze jest Glosem spoza czasu, Glo
sem, kt6ry (... ) wzywa Iud do patrzenia poza to, co naturalne i ze
wn~trzne"3. "Patrzenie" i "sluchanie" oznaczajq w wielu tekstach 
Biblii otwarcie si~ czlowieka na objawienie, jego akceptacj~, a na
wet partycypacj ~ w tym, co si~ widzi i slyszy. Czynnosci te w grun
cie rzeczy konkretyzujq dose abstrakcyjne dla nas poj~cie wiary
wierzye w objawienie przyniesione przezJewsa to doznawae tego, 
co objawiane, miee w nim udzial. Dopiero wtedy czlowiek znaj
duje si~ na tej plaszczyinie historii zbawienia, kt6ra rna sw6J "po
cZqtek" w Jezusie-Objawicielu. 

"Poczq tek" - objawienie dokonujqce si~ w Jezusie i wiara 
uczni6w - tnva ponad czasem historii. Jest przekazywany przez 
uczni6w, kt6rzy Sq z Nim zjednoczeni. 0 oddzialywaniu tego "po
czqtku" na histori~ m6wi sw. Jan w swoim Pierwszym Liscie, zwra
cajqc si~ do adresat6w: "To warn oznajmiamy, co bylo od poczqtku , 
cosmy uslyszeli 0 Siowie zycia, co ujrzelismy wlasnymi oczami, na 

'Th. L. Brodie, The Gospel according to Johl/. A Literary al/d Th eological Commentary, 
New York-Oxford 1993, s. 327. 

72 



BIBUJNE OR~DZIE 0 "POCZI\TKU" 

co patrzylismy i czego dotykaly nasze n~ce - bo zycie objawilo si~ 
[efanerotheJ. Mysmy je widzieli, 0 nim swiadczymy i gtosimy wam 
zycie wieczne, kt6re byto w Ojcu, a nam zostato objawione - oznaj
miamy wam, cosmy ujrzeli i ustyszeli, abyscie i wy mieli wsp61
uczes tnictwo z nami. A miee z nami wsp61uczestnictwo znaczy: 
miee je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem" (1 J 1, 1-3). 
"Poczqtek", 0 kt6rym tu mowa, obejmuje objawienie si~ (efanero
the) Jezusa Chrystusa uczniom-apostotom; objawienie to stalo si~ 
przedmiotem ich doswiadczenia ("uslyszeli"; "ujrzeJi"; patrzyli"; 
"dotykali"), aby nast~pnie bye przedmiotem gtoszenia ("oznajmia
my"). Objawienie, kt6re dla pierwszych uczni6w bylo ir6dlem 
nowego zycia, pozostaje obecne w ich wierze i staje si~ przedmio
tem or~dzia gloszonego innym ludziom. Trwaly i wciqz "terainiej
szy" charakter tego doswiadczenia (docierania objawienia do ko
lejnych os6b) zaznaczony jest przez uzycie czasownik6w w czasie 
perfectum: wyliczone wyzej czynnosci przeszle trwajq w swoich 
skutkach, kt6re oddzialujq na adresat6w Listu. Nie chodzilo 0 zwy
kle, fizyczne i p rzemijajqce widzenie, stuchanie i dotykanie Jezu
sa . Tak p oznawaly Go przeciez rzesze, kt6re nie przyjmowaly ob
jawienia. Kontakt za pomocq zmysl6w byl ich przywilejem, jed
nak odkrycie i przyj~cie tajemnicy Jezusa (Osoby Syna Bozego, 
Siowa zycia), samej istoty Jego objawienia, dokonalo si~ przez wia
r~. To wlasn ie swoje doswiadczenie Jezusa - przez wiar~ - przeka
zujq nast~pnym pokoleniom. Jest one "poczqtkiem" - dla przy
szlych pokolen jest "ir6dtem" (a takZe modelem) poznawania Je
zusa, pr7.yjmowania i przekazywania Jego objawienia. Na margi
nesie warto zauwazye, ze przytoczony teks t doskonale ukazuje, 
jak w "poczqtku" historiozbawczym odslania si~ "Poczqtek abso
lutny" - zycie wieczne, kt6re jest w Bogu, owa wi~z mi~dzy Bo
giem Ojcem i Slowem (Synem). 

Chrzescijanie, kt6rzy zyjq w okresie poapostolskim, r6wniez 
majq sw 6j "poczqtek", sw6j udzial w tym "poczqtku", kt6rym jest 
Jezus-Objawiciel i J ego dzialalnose objawicielska. Jest nim wiara, 
zwlaszcza moment otwarcia si~ na objawienie, kt6ry sw. Jan kilka 
razy nazywa "poczqtkiem" (por. 1 J 2, 24; 3, 11; 2 J 6). Jest ona zako
rzeniona w wierze apostot6w (1 J 1, 1). "Poczqtek" ten (wiara w ob
jawienie Jezusa), "przechodzi" z pokolenia na pokolenie, jest prze
kazywany nowym pokoleniom. (O w proces jest wyrainie ukaza
ny w 1 J 2, 18-28, w kt6rym dwa razy wyst~puje rzeczownik arche 
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i metafora namaszczenia olejem). Pomi~dzy czasem Chrystusa 
("poczqtek" jako objawienie) a czasem terazniejszym adresat6w 
Listu ("poczqtek" jako ich wiara) pojawia si~ jeszcze jeden moment 
z przeszlosci: gdy uslyszeli od wczesniej juz wierzqcych (w. 24 
"poczqtek" jako wiara swiadk6w przekazujqcych objawienie Jezu
sa nowemu pokoleniu). W ten spos6b "poczqtek", kt6rym jest ob
jawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa, trwa i jest "przeka
zywany" we wsp61nej wierze Jego uczni6w - Kosciola. 

"Poczq tek" - iaska Prawdy (pelnia Objawienia), kt6ra "przy
szla" na swiat w Jezusie Chrystusie, dzi~ki Duchowi Prawdy stale 
uobecnia si~ w Kosciele a14, 17. 26). Wiara Kosciola nie jest bo
wiem niczym innym jak otwieraniem si~ na t~ Prawd~, 0 kt6rej 
nieustannie "daje swiadectwo" Duch-Paraklet a15,26), jej aktuali
zacjq w zyciu chrzescijan i przekazywaniem - w swiadectwie oraz 
w milosci braterskiej a15,27; por. 1 J 2, 7; 2 J 5). 

C. Chrystus ukrzyzowany i zmartwychwstaly - "Poczq tek" zy
cia w Chwale 

Rola Jewsa w historii zbawienia nie konczy si~ na dzialalnosci 
objawicielskiej , kt6ra budzi wiar~ i zapoczqtkowuje nowy kult. 
W pierwszej mowie do Zyd6w, w kt6rej przedstawia si~ On jako 
jedyny Objawiciel a5,25), Jews dodaje kolejne, wazne okreslenie 
swej tozsamosci: "Nie dziwcie si~ temu! Nadchodzi bowiem go
dzina, w kt6rej wszyscy, kt6rzy spoczywajq w grobach, uslyszq glos 
Jego [Syna Czlowieczego]: a ci, kt6rzy pelnili dobre czyny, p6jdq 
na zmartwychwstanie zycia; ci, kt6rzy pelnili zle czyny - na zmar
twychwstanie pot~pienia" (5, 28-29). "Syn Czlowieczy" to tytul, 
kt6ry wskazuje na ukrzyzowanie i wywyzszenie Jezusa w chwale 
zmartwychwstania. Natomiast "glos" to symbol pot~gi, wr~cz 
wszechmocy (por. Ps 29). Gios ukrzyzowanego i zmartwychwsta
iego Jezusa ma moc wskrzeszania umarlych do zycia. Tylko On ma 
takq moc. Dlatego tez Jezus jako Syn Czlowieczy jest "Poczqtkiem" 
zmartwychwstania. 

Jakkolwiek sw. Jan nie uzywa tu rzeczownika arche, to w obra
zie Syna Czlowieczego, kt6ry wskrzesza umarlych, wyraza t~ samq 
prawd~, kt6rq p6Zniejsza nieco tradycja Iqczy z Jezusem zmar
twychwstalym. W otwierajqcej Apokalips~ wizji Syna Czlowiecze
go Jews przedstawia si~ slowami: "Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Zy
jqcy. Bylem umarly, a oto jestem zyjqcy na "'{ieki wiek6w imam 
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klucze smierci i Otchlani" (Ap 1, 17-18). A w koncowej cz~sci tej 
Ksi~gi zostanie wr~cz nazwany "Poczqtkiem" (22, 13). Przywolany 
w Ewangelii i w Apokalipsie obraz Syna Czlowieczego jest bardzo 
dynamiczny; obrazowo ukazuje rol~ Chrystusa ukrzyzowanego 
i zmartwychwstalego w stosunku do wszystkich umarlych, spo
czywajqcych w grobach. Ukrzyzowany i zmartwychwstaly Jezus 
jest "Poczqtkiem" zmartwychwstania nie tyle jako pierwszy wskrze
szony ze smierci do zycia, ile jako Zr6dlo zmartwychwstania, jako 
Ten, kto wskrzesza innych. On ma klucze, czyli pelni~ wladzy nad 
smierciq i Otchlaniq - krainq umarlych. W Chrystusie uwielbionym 
jako "Poczqtku" zmartwychwstania jest moe. Wychodzi ona z Nie
go jak ze ir6dla, aby przenikac i ksztaltowac na nowo wszystkich 
ludzi ("nowe stworzenie"). 

T~ samq prawd~ 0 Chrystusie jako "Poczqtku" zmartwych
wstania glosi sw. Pawelw Liscie do Kolosan: "On jest Poczqt
kiem [archeJ, Pierworodnym sposr6d umarlych, aby sam zyskal 
pierwszenstwo we wszystkim" (1,18). Wczesniej jest mowa 0 ist
nieniu Pierworodnego w Bogu i 0 Jego wsp61dzialaniu w stwo
rzeniu swiata : "Pierworodny wobec kazdego stworzenia , bo 
w Nim zostalo wszystko stworzone ( ... ). Wszystko przez Niego 
i dla N iego zostalo stworzone. On jest przed ws zystkim 
i wszystko w Nim ma istnienie" (ww. 15-17). Zwiqzek Chrystu
sa ze zmartwychwstaniem umarlych jest inny niz ze stworze
niem swiata. Swiat jest Jego dzielem, ma w Nim sw6j najwaz
niejszy punkt odniesienia, ale swiat nie utozsamia si~ z Nim. 
Natomiast w zmartwychwstaniu Jezus jest przedmiotem dzia
lania Boga, kt6ry Go wskrzesil z martwych. Owocem tego jest 
tozsamosc mi~dzy Jezusem a zmartwychwstaniem: "Ja jestem 
zmartwychwstaniem i zyciem" (J 11, 25) . Jak objawicielskie dzia
lanie Boga osiqga SWq pelni~ w Osobie Siowa (Jezusa Objawi
ciela), tak tez i dzialanie zbawcze, jakim jest wskrzeszanie umar
Iych do zycia wiecznego, uzyskuje petny i ostateczny wymiar 
w Jczusie ukrzyzowanym i zmartwychwstatym. 

W jakim znaczeniu autor Listu do Kolosan uzyl rzeczownika 
arche? Jezus ukrzyzowany i uwielbiony jest "Poczqtkiem" - zr6dlem 
zmartwychwstania dla wszystkich umarlych. Wskazuje na to pa
ralelizm mi~dzy okreSleniem "poczqtek" (w. 18b) i "pierworodny 
[prototokosj sposr6d umarlych" (w. 18c). Przyjmujqc, ze obydwa 
wyrazenia Sq synonimami, rzeczownik arche nalezaloby rozumiec 
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przez pryzmat teks tu Pwt 21, 17, w ktorym "syn pierworodny" jest 
uwazany za "pierwociny" (LXX - aparche; por. takZe Jr 2, 3). Jak 
narodziny pierworodnego syna cz~sto w Biblii konczq niosqG) 
smierc nieplodnosc malzenstwa, czyniq mozliwymi dalsze naro
dziny, tak zmartwychwstanie Jezusa - "Pierworodnego sposr6d 
umarlych" - jest "pocz'ltkiem" nowych narodzin (zmartwychwsta
nia). Maj'l one stac si~ udzialem wszystkich "umarlych", synow 
Adama. Zmartwychwstanie Jezusa - a dokladniej m6wi'lc Jezus 
ukrzyzowany i zmart\vychwstaly jako "Pocz'ltek" - jest Wydarze
niem ponadhistorycznym, ale rownoczesnie pozostaje w scislej 
(przyczynowej , zr6dlowej) wi~zi ze zmartwychwstaniem wszyst
kich ludzi ("umarlych"; "smiertelnych"). Stanowi prawdziwy "Po
cZ'ltek" - jest ponad historiq, a zarazem w istotny spos6b wplywa 
na jej bieg. 

Obraz Jezusa ukrzyzowanego i zmartwychwstalego jako "Po
czqtku" jest takZe wyraznie zarysowany w Pierwszym Liscie do 
Koryntian (rozdz. 15). Apostol przywoluje tu postac Adama - pierw
szego czlowieka, przez ktorego smierc weszla na swiat. Jego prze
ciwienstwem jest ukrzyzowany i zmartwychwstaly Jezus - nowy 
Adam. ,,Jak w Adamie wszyscy umierajq, tak tez w Chrystusie 
wszyscy b~d'l ozywieni" (1 Kor 15, 22). Pierwszy Adam jest "po
cZ'ltkiem" kazdego czlowieka, kt6ry zyje w kr61estwie smierci, czlo
wieka, kt6ry jest tylko "dusz'l zyj'lcq". Nowy Adam jest "pOCZ'lt
kiem" czlowieka escha tologicznego, obdarzonego zyciem majqcym 
najpierw swe :i.rodlo w Bogu i w zmartwychwstaniu Jezusa; jest to 
"czlowiek Ducha". "Dokladnie mowi'lC, jak pierwszy Adam roz
poczyna si~ (»staje si~ «) w stworzeniu (Rdz 2, 7), tab>ostatni Adam« 
rozpoczyna si~ (»staje si~ «) w zmartwychwstaniu Jezusa. Zmar
twychwstanie Chrystusa otwiera wi~c calkowicie nowy spos6b ist
nienia , b~d'lcy r6wnowaznikiem egzystencji reprezen towanej 
przez Adama. W istocie, egzystencja Adama zostala zdominowa
na przez grzech i smierc. Egzystencja ucielesniona w zmartwych
wstaniu Chrystusa, przeciwnie, jest tak'l egzystencj'l, z kt6rej zo
stalo usuni~te z'ldlo smierci (1 Kor 15, 54-57)"4. 

Jezus zmartwychwstaly, b~d'lc odpowiednikiem ziemskiego 
Adama, jest prarodzicem nowej kategorii ludzi -ludzi Zmartwych
wstania. Jak smiertelny Adam jest "zr6dlem" grzechu i smierci, tak 

41- D. C. Dunn, The Theology oj Paul file Apostle, Edinburgh 1998, s. 242. 
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chwalebny Jezus jest "zrodiem" zycia w Chwale. W kazdym z nich 
zaczyna si~ inna epoka, a jej charakter zalezy od typowego dla nich 
dzialania (por. Rz 5, 15-19; 1 Kor 15,21-22). Jezusowa smier<: i zmar
twychwstanie otwierajq takq epok~, w ktorej Energia Boza (Ouch 
Swi~ty obecny w Nim) wskrzesza umarlych. Jest ona przeciwien
stwem tej energii zla, ktora zdominowala pierworodny czyn Ada
ma - energi~ grzechu i smiercis . Zmartwychwstaly Jezus ("POCZq
tek") otwiera er~, w ktorej "Jego zbawcze oddzialywanie rozprze
strzenia si~ i obejmuje takZe kosmos. Jest 0 tym mowa w 1 Kor 15, 
24: ostateczne spelnienie si~ historii i kosmosu polega na prze ka
za niu krolowania Bogu, a wczesniej, na deaktywacji kazdej pot~gi 
negatywnej"6. W przeciwienstwie do Adama - "ciala ozywionego 
duszq" (soma pneumatikon) - zmartwychwstaly Jezus nie jest, jak 
mozna by oczekiwac na zasadzie paralelizmu antytetycznego, "du
chem zyjqcym" (pneuma zon), ale "Ouchem dajqcym zycie" (pneu
ma zoopoioun - por. 1 Kor 15, 45). Okreslenie to stawia uwielbione
go Jezusa na rowni z Bogiem i Ouchem Swi~tym. Zmartwychwstaly 
rna t~ samq co Bog i Ouch Swi~ty moc, ktora niesie zycie wieczne. 
On jest j edynq taki} postaciC), obecnq w historii swia ta i czlowieka 
- prawdziwym "Poczqtkiem" zmartwychwstania. 

Nalezy podkreslic, ze "Poczqtek", 0 ktorym mowi sw. Pawel, to 
Wydarzenie zlozone: Chrystus ukrzyzowany i zmartwychwstaly, 
alba dokiadniej - Ukrzyzowany, ktory jest Zmartwychwstalym. 
Apostol nie zna tylko Ukrzyzowanego ani tylko Zmartwychwsta
lego. A co za tym idzie, "Poczqtek" ten nie jest tylko zrodlem mocy 
zmartwychwstania, ale takZe zrodlem mocy w slabosci ludzkiego 
umierania. Pawlowa teologia "Poczqtku" to nie tylko theologia glo
riae; to takZe theologia crucis. Droga do chwaly zmartwychwstania 
wiedzie przez cierpienie krzyza. 

Chrzescijanin (a w jakiejs mierze kazdy czlowiek) jest juz w ob
r~bie oddzialywania tego "Poczqtku": coraz wi~kszy udzial w m~
ce i smierci Chrystusa przez cierpienie i umieranie coraz bardziej 
otwiera na dzialanie Zmartwychwstalego, ktory jest "Duchem da
jqcym zycie". Najpierw jednak w zyciu czlowieka uobecnia si~ 
dzialanie tego "Ducha dajqcego zycie", ktorym jest Chrystus ukrzy
zowany - Chrystus, ktory wspolcierpi z czlowiekiem, a w chwili 

5 Tamze, s. 200. 
6 G. Barbaglio, La prima lettera ai Corinzi. Introduzione, versione e com menlo, Bologna 

1996, s. 787. 
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smierci, podobnej do bolow rod zenia, wota do Boga. Apostol bo
wiem zapewnia: "Wiemy przeciei., i.e cate stworzenie ai. dotqd j~
czy i ci~i.ko wzdycha w bolach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale 
i my sami, ktorzy jui. posiadamy pierwsze dary Oucha, i my row
niei. catq istotq swojq ci~i.ko wzdychamy, oczekujqc przybrania za 
synow - odkupienia naszego ciala. ( ... ) Podobnie takZe Ouch przy
chodzi z pomocq naszej stabosci. Gdy bowiem nie umiemy si~ 
modlic tak, jak trzeba, sam Ouch przyczynia si~ za nami w blaga
niach, ktorych nie moi.na wyrazic stowami" (Rz 8, 22-23. 26). 

Moc zmartwychwstania, nowych narodzin, zawsze doswiad
czana jest w stabosci smiertelnego ciala. "Ouch dajqcy i.ycie" 
zmartwychwstaty Jezus nosi slady krzyi.a. Zrozumiat to doskona
Ie Apostol, ktory pragnqt "znaleic si~ w Nim" i jak najlepiej "po
znaC" Go, czyli doswiadczyc "mocy Jego zmartwychwstania, jak 
i udziatu w Jego cierpieniach - w nadziei, i.e upodabniajqc si~ do 
Jego smierci, dojd~ jakos do petnego powstania z martwych" (Flp 
3, 10-11). Cztowiek, ktory w swoim cierpieniu i smierci jednoczy 
si~ z Chrystusem w Jego m~ce i smierci, jest w pelni zjednoczony 
z Nim w Jego zmartwychwstaniu . Podobnie cate stworzenie, kto
re j~czy w bolach rodzenia, ukierunkowane jest na odnowienie 
w Zmartwychwstalym (por, Rz 8, 19. 23). 

Petny i swiadomy udzial czlowieka w tym Wydarzeniu, jakim jest 
ukrzyi.owany i zmartwychwstaly Jezus, nie jest koniecznosciq. Zale
i.y od wolnego wyboru. Cztowieka, ktory zdecydowat si~ i.yc "we
dtug ciata" (kala sarka - "wedtug regut dyktowanych przez ciato b~
dqce w niewoli grzechu"), "czeka smierc" (Rz 8,13; por. Ga 6, 8; Flp 3, 
19); grozi mu zagtada. Natomiast ci, ktorzy odwai.yli si~ "i.yc wedtug 
Oucha" (kala pneuma - "W zgodzie z inspiracjami pochodzqcymi od 
Oucha"), otrzymajq petni~ i.ycia: "Jei.eli mieszka w was Ouch Tego, 
ktory Jezusa wskrzesil z martwych, to Ten, co wskrzesil Chrystusa 
Jezusa z martwych, przywroci do i.ycia wasze smiertelne ciata mocq 
mieszkajqcego w was swego Oucha" (Rz 8,11). 

* 

Or~dzie Biblii na temat "poczqtku" jest bardzo bogate. Przede 
wszystkim teksty natchnione mowiq 0 "Poczqtku" w sensie abso
lutnym, ktorym jest Bog w tajemnicy swego osobowego i.ycia. 
Oziatanie Boga Ojca "na zewnqtrz" wyznacziil trzy "poczqtki" w hi
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storii zbawienia: stworzenie, objawienie, zmartwychwstanie. 
Wszystkie one scisle lqczq siy z Osobq Ducha SWiytego i Slowa 
Wcielonego, kt6re to Osoby Sq przez Ojca poslane na swiat. 

W Jezusie Chrystusie, majqcym pelniy Ducha SWiytego, wszyst
ko siy stalo: swiat, objawienie i chwalebne zmartwychwstanie. Je
zus Chrystus jest "Poczqtkiem" na trzech plaszczyznach historii 
zbawienia: jest "Zr6dlem" stworzenia, objawienia i odkupienia. We 
wszystkich tych "poczqtkach historiozbawczych" w istotny spo
s6b objawia siy "Poczqtek absolutny". W stworzeniu, w objawie
niu i w zmartwychwstaniu dokonuje siy epifania Wiecznosci - Ojca, 
Syna i Ducha SWiytego. Znamienne jest jednak to, ze w kazdej 
z tych epifanii swiat i czlowiek Sq coraz blizej Wiecznosci. Osta
tecznie, celem calej historii zbawienia naznaczonej trzema "pOCZqt
kami" jest wiqczenie swiata i czlowieka w "Poczqtek absolutny" 
owo "wlqczenie w Poczqtek" nie jest chwilowym aktem, lecz pro
cesem, kt6ry rozpoczyna siy w stworzeniu, intensyfikuje w obja
wieniu, a pelniy osiqga w zmartwychwstaniu. 

Biblijne przeslanie 0 "Poczqtku absolutnym" i "poczqtkach hi
storiozbawczych" tchnie nadziejq. Swiat i historia nie majq charak
teru absolutnego; podlegajq procesowi stawania siy, rozwoju i prze
mijania. Jednakie ten proces dokonuje siy w obliczu Wiecznosci, 
pelni Milosci i Zycia, kt6ra - chociaz istnieje ponad i poza swiatem 
i historiq - jest otwarta. Co wiycej, "Poczqtek absolutny" ustana
wia "poczq tki historiozbawcze". Dziyki temu swiat i historia nie Sq 
wiecznym chaosem, pustkq tragicznej samotnosci i ciemnosciq 
smierci. Przenikajq je Slowo, kt6re - stwarzajqc - porzqdkuje; Praw
da, kt6ra - objawiajqc - buduje wsp6lnoty wyslawiajqcq Ojca; Zy
cie, kt6re - wskrzeszajqc - napelnia je swiatlosciq i przeistacza, tak 
ze niebo i ziemia stajq siy "nowym niebem i nowq ziemiq". 

Kazdy z trzech "poczqtk6w historiozbawczych" jest zr6dlem 
innego rodzaju istnienia czlowieka. Stw6rcze Slowo Boga "rodzi" 
do istnienia w swiecie i w czasie; objawienie przyjmowane przez 
wiary sprawia "nowe narodziny" - do zycia w Chrystusie i w Du
chu; zmartwychwstanie Jezusa rozpoczyna "nowe stworzenie": 
"rodzi" wierzqcych do istnienia w swiatlosci Przemienienia 
w Zmartwychwstalym, kt6ry zyje w Chwale i Milosci Boga Ojca. 

!<S. HENRYK WITCZYK, ur. 1955, dr hab., biblista, kierownik Katedry Teologii Biblijnej 
KUL, redaktor naczelny kwartalnika homiletycznego "Wsp6lczesna Ambona". Autor 
ksiqzek 0 tematyce biblijnej . 
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Warto powr6cic do tradycyjnej doktryny (zapamiftaie 
bronionej przez sw. Tomasza z Akwinu), zgodnie z kt6rq 

poczqtek Wszechswiata oraz stworzenie WszechSwiata to dwa 
zupeln ie odrfbne pojfcia. Pon iewai stworzenie Wszechswia ta 

sprowadza sif do zaleinosci jego istnienia od Pierwszej 
Przyczyny, bez ryzyka sprzecznosci moina sqdzic, ie 

Wszeci1swiat, chociai stworzony, istnial od czasowej minus 
nieskOJlcz0110Sci. 

KOSMOLOGICZNA 

/ /

OSOBLIWOSC 

A STWORZENIE 

WSZECHSWIATA 


Michal Heller 

Trudno byloby znaleic popularnonaukowy artykullub ksiqz
k~ 0 kosmologii, kt6rej autor nie wspomnialby 0 Wielkim Wybu
chu oraz 0 stworzeniu Wszechswiata. ]eSl,cze trudniej byloby zna
lezc artykullub ksiqzk~, w kt6rej problem ten potraktowany bylby 
w spos6b odpowiedzialny zar6wno z naukowego, jaki z teoJogicz
nego punktu widzenia. Niniejszy artykul stawia sobie za cel po
prawienie statystyki w powyzszym aspekcie. Aby cel ten osiqgnqc, 
nie wystarczy jednak powt6rzyc powszechnie znanego stwierdze
nia 0 Wielklm Wybuchu jako 0 punkcie, w kt6rym materia osiqga 
nieskonczonq g~stosc i w kt6rym zacz~ly si~ Wszechswiat i czas. 
Niezb~dna b~dzie nieco bardziej pogl~biona analiza matematycz
nej definicji poczqtkowej osobliwosci oraz warunk6w jej zaistnie
nia, poniewaz tylko wtedy mozna b~dzie poprawnie zinterpre to
wac jej fizycznq tresc oraz filozoficzne (lub teologiczne) znaczenie. 
Osobliwosci pojawiajq si~ w r6wnaniach opisujqcych model ko
smologiczny jako "punkty" , w kt6rych rozwi':)zania tych r6wnan 
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tracq sens. Wielki Wybuch jest fizycznq interpretacjq jednej z ta
kich osobliwosci. Dokladnie w "chwili zero" r6wnania nie majq 
sensu, nie wiemy, co si~ dzieje, ale "zaraz potem", w "nast~pnej 
chwili" rozwiqzanie przedstawia swiat w gwaltownej ekspansji, 
pOCZqwszy od stan6w 0 ogromnej g~stosci. Analiz~ tego zagad
nienia rozpoczniemy od pojawienia si~ problemu osobliwosci 
w dwudziestowiecznej kosmologli, a zakonczymy na najnowszych 
rezultatach badan geometrycznej natury osobliwosci. 

Wczesne spary 

Warto zauwazyc, ze kosmologlczna osobliwosc zacz~la spra
wiac klopoty nallce 0 Wszechswiecie, jeszcze zanim zostala for
malnie odkryta. W spos6b jawny pojawila si~ nie wczesniej niz 
w pracy Friedmana1 z 1922 roku, lecz Einstein juz w swoim pierw
szym artykllie 0 kosmologlF napotkal t~ samq trudnosc, kt6ra jest 
odpowiedzialna za osobliwe zachowanie Wszechswiata w pew
nych stanach. Problem pol ega na grawitacyjnej niestabilnosci, z kt6
rq zmagal si~ Newton, gdy zastanawial si~, dlaczego "Materia r6w
nomiernie rozlozona w skonczonej Przestrzeni nie zbiega si~ do 
srodka". Zdaniem Newtona: 

wydaje si~, i.e przypuszczenie, aby centralnie poloi.ona Cz'!stka byla zawsze 
jednakowo przycii)gana ze wszystkich Stron, a zatem pozostawala bez Ru
chu, jest r6wnje trudne do utrzymania, jak mozliwosc postawienia najostrzej
szej Igly pionowo na powierzchni Lustra. A gdy to samo pytanie zostanie 
postawione wzgl~dem nieskonczonego wszechswiata, staje si~ jeszcze trud
niejsze : S,!dz~, i.e jest r6wnie trudne, jak postawienie nie jednej Ib1y, lecz nie
SkOllczoncj ich liczby (tak wielu, jak wiele jest Cz,!stek w nieskonezonej Prze
strzeni) dokladnie na ieh Ostrzaeh3 . 

Poczqtkowo Einstein (i wielu innych kosmolog6w po nim) Sq
dzil, ze wyst~powanie osobliwosci w 6wczesnych modelach kosmo
10glcznych stanowi uboczny produkt zbyt silnych upraszczajqcych 
zalozen, niezb~dnych dla konstrukcji tych modeli . Podejrzewano, 
ze win~ ponosi tak zwana zasada kosmologlczna, czyli zalozenie, ze 

1 A. Friedman, Uber der Kriimmllng des Rallmes, "Zeitschrift fur Physik", tom 10, 
1922, s. 377-386. 

2 A. Einstein, Kosmologische Belrachtllngen Zlir allgemeinen Relalivitiilstheorie, "Sitzun
ber. preuss. Akad. Wiss.", tom 1, 1917, 5.142-152. 

3 Cytat z drugiego listu Newtona do Richarda Bentleya. 
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we WszechSwiecie nie ma ani wyr6znionych miejsc Uednorodnose 
Wszechswiata), ani wyr6znionych kierunk6w (izotropowose 
Wszechswiata). Dosye duzo pracy wymagalo zrozumienie, ze tak 
nie jest i ze prawdziwq przyczyn~ stanowi grawitacyjna niestabil
nose. Istoma wskaz6wka pochodzila od Lemaitre'a4 

, kt6ry wyka
zal, ze w pewnej klasie modeli z wyroznionymi kierunkami (czyli 
w pewnej klasie modeli anizotropowych) sklonnose do pojawiania 
si~ osobliwosci jest nawet wi~ksza niz w modelach izotropowych, 
lecz decydujqcy krok wykonali znacznie poiniej Penrose i Hawking 
(oraz kilku innych badaczy), ktorzy udowodnili szereg twierdzei'l 
o istnieniu osobliwosci5 

. Okazalo si~, ze usuni~cie osobliwosci z teorii 
grawitacji jest "rownie trudne, jak postawienie nieskOllczonej licz
by 19iel dokladnie na ich Ostrzach". Nie oznacza to jednak, ze nie 
da si~ tego dokonae Uak zobaczymy poniZej). 

Na dlugo przed tym, nim zakoi'lczyl ten etap dyskusji, rozgorza
la zaci~ta dysputa filozoficzna , a nawet teologiczna. Lemaitre wspo
mina6 , ze gdy w rozmowie z Einsteinem poruszyl hipotez~ Pierwot
nego Atomu, Einstein zareagowal negatywnie: "Non, pas cela, cela 
suggere trap la creation" (Nie, nie to, to zbyt sugeruje stworzenie). 
Wielu autorow podzielalo niech~e Einsteina do zaakceptowania ja
kiejkolwiek formy poczqtku Wszechswiata. Niektorzy czynili to 
z istotnych powodow metodologicznych, lecz inni nie ukrywali 
swojej antyreligijnej postawy. Bonnor pisal na przyklad: "Trudno 
si~ dziwie, ze w tak ci~zkiej dla siebie chwili teologowie z entuzja
zmem powitali mysl, ze WszechSwiat mogtby bye stworzony 10 mi
liardow lat temu. Pojawilo si~ miejsce, ktorego od dawna szukano 
dla Boga. Arcybiskup Usher po prostu pomylil si~ 0 »kilka lat«, ale 
zasadniczo mial racj~, ze Bog stworzyl swiat w roku 4004 p.n.e."? 

W dyskusjach tych argumenty naukowe bywaly mieszane z ar
gumentami 0 scisle teologicznej proweniencji. Na przyklad Milne 
stwierdzil, ze "stworzenie WszechSwiata wymagalo stworzenia 
w punkcie-osobliwosci. Stworzenie rozciqglego Wszechswiata 

4 G. Lemaitre, Lunivers en expansion, "A nn. Soc. Sci . Bruxelles", tom A53, 1933, 
S.51-85. 

5 Por. S. W Hawking, G. F. R. Elli s, The Large Scale StruClureofSpace-Time, Cambridge 
University Press 1973. 

6 G. Lemaitre, Renconlres avec A. Einsiein, "Rev. Quest. Sci."', tom 129, 1958, s. 129
-132. 

7 W Bonnor, Zagadka rozszerzajqcego si? Wszechiwia ta , prze!. Marcin Kubiak, PWN, 
Warszawa 1985, s. 134. ' 
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przez Boga prowadziloby do niemozliwosci, niemozliwosci usta
nowienia r6wnoczesnosci w pustce - czyli niemozliwosci dla ra
cjonalnego Boga. Prowadzi to do paradoksu, gdyz B6g, z natury 
swej wszechmogqcy, bylby jednak ograniczony przez swojq wla
snq racjonalnosC"8. 

Strategja tej argumentacji jest dosye przejrzysta. Mamy nauko
""'Y rezultat (punktowq osobliwose) oraz teologicznq koncepcj~ Boga 
(jako racjonalnej Istoty) i dokonujemy post hoc dedukcji tego racjo
nalnego rezultatu z tej teologicznej koncepcji (racjonalnose Boga im
plikuje punktowq osobliwose). Niezaleznie od metodologjcznej nie
sp6jnosci tego rodzaju strategii w wyniku ich stosowania pojawiajq 
si~ co naj mniej dwa niebezpieczenstwa. Po pierwsze, rezultaty na
ukowe z natury swej majq charakter prowizoryczny, w kosmologii 
nawet bardziej nii w innych dyscyplinach (ze wzgl~du na \"I'jsoki 
stopien ekstrapolacji, zawsze obecny w teoliach kosmologicznych). 
Co wi~cej , p6zniej okazalo si~, jak zobaczymy ponizej, ze klasyczne 
osobliwosci nie stanowiq cz~sci lub element6w czasoprzestrzeni i 
w konsekwencji nie stosujq si~ do nich takie poj~cia jak "punkt" 
(w swoim z\"l'jklym znaczeniu). Po drugie, jakakolwiek "dedukcja" 
!1aukowego rezultatu z przeslanek teologicznych moze okazae si~ 
sluszna jedynie z pozoru (mozna bardzo latwo przeoczye jakies inne 
waine przeslanki). Jezeli idea Boga jako racjonalnej Istoty jest slusz
na, dedukcja w wywodzie Milne' a jest w rzeczywistosci jedynie po
zorna (poniewaz bezsensownose koncepcji punktowej osobliwosci 
wcale nie stanowi naukowego rezultatu). 

Gdy z obecnej perspektywy spoglqdamy na te wczesne pole
miki, wydaje si~ oczywiste, ze - bye moze z nielicznymi wyjqtka
mi - byly one oparte na dw6ch (cz~sto milczqco przyj~tych) prze
slankach, z kt6rych jedna miala charakter czysto naukowy, a dru
ga czysto teologjczny. Przeslanka naukowa opierala si~ na zaloze
niu, ze osobliwosci (w szczeg61nosci osobliwose poczqtkowa) mogq 
zostae usuni~te z modeli kosmologicznych. Nawet ci badacze Uak 
na przyklad Milne i Lemaitre), kt6rzy twierdzili , ze poczqtkowa 
osobliwose stanowi nieodlqczny element naszego obrazu Wszech
swiata, nie potrafili tego udowodnie. Przeslanka teologjczna pole
gala na identyfikowaniu poczqtku Wszechswiata z jego stworze

8 E. A. Milne, Modern Cosmology and the Christian Idea of Cod, Clarendon Press, Oxford, 
1952, s. 157. 
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niem: jezeli Wszechswiat mial poczqtek, to znaczy, ze zostal stwo
rzony przez Boga, i vice versa - jezeli zostal stworzony przez Boga, 
to mial poczqtek. Na przeslance tej opierali si~ zar6wno obroncy, 
jak i przeciwnicy teologicznej koncepcji stworzenia. Nalezy jed
nak rozr6zniae teologiczne znaczenie "stworzenia" od znaczenia 
uzywanego przez kosmolog6w, jako synonimu "fizycznego poczqt
ku" lub nawet "poczqtkowej osobliwosci". Mieszanie tych poj~c 
oraz j~zykowa beztroska wielu kosmolog6w w znacznym stopniu 
przyczynily si~ do powstania rozmaitych nieporozumien. Jak na
lezy na przyklad rozumiee nast~pujqce sformulowania Narlikara : 
"Wszechswiat eksplodowal do istnienia wepoce, kt6rq mozemy 
oznaczye jako chwil~ zerowq (t = 0) czasu kosmicznego. ( ... ) Mo
ment t = 0 przyjmujemy jako moment »stworzenia swiata«. Przed 
tq chwilq nie bylo Wszechswiata, nie istnial zaden obserwator ani 
nie bylo praw fizyki. Wszystko pojawilo si~ nagle w chwili t = 0"9. 

Bardzo latwo przeoczye fakt, ze slowo "stworzenie" jest uj~te 
w cudzysl6w. Dla wielu niezaznajomionych z fizycznq stronq za
gadnienia teolog6w i filozof6w stwierdzenie to moze wyglqdae jak 
prawdziwie teologiczny opis stworzenia ("Wszechswiat eksplodo
wal do istnienia"I) . Pojawia si~ podejrzenie, ze to pomieszanie po
j~e i ich znaczen moze bye - przynajmniej do pewnego stopnia 
zamierzone. Nauka lepiej si~ sprzedaje, jezeli mozna pokazae, ze 
wkracza ona w obszary tradycyj nie zarezerwowane dla teologii. 

Pierwsza z wyzej wymienionych przeslanek (ze osobliwosci 
mogq zostac usuni~te z modeli kosmologicznych) stala si~ potem 
przedmiotem intensywnych badal1. Ich nieoczekiwane wyniki 
w znacznym stopniu wplyn~ly na atmosfer~ dyskusji 0 stworze
niu. Druga przestanka (poczqtek = stworzenie) niestety nadal jest 
w obiegu i nadal przyczynia si~ do nieporozumien w dyskusji 0 fi
lozoficznych i teologicznych implikacjach kosmologii. Zajmiemy 
si~ tymi problemami w dalszych cz~sciach artykulu. 

Klasyczny pocz'!tek 

lstotny przetom w dyskusjach 0 poczqtku Wszechswiata nastq
pit w latach 60. , gdy udowodnione zostaly twierdzenia oosobli
wosciach. Sq to twierdzenia 0 czysto matematycznym charakterze, 

9 j . Narlikar, Struktura Wszechswiala, przel. Adam Mazurkiewicz, I'WN, Warsza wa 
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lecz maj q one naturalnq interpretacjf[' fizycznq. Najpierw definiuje 
sif[' model czasoprzes trzeni. Jego zadaniem jest opis czasoprzestrze
ni spotykanych w szczeg6lnej i og6lnej teorii wzglf['dnosci, lecz 
z matematycznego punktu widzenia model taki odnosi sif[' do do
wolnej przestrzeni rozwazanej w geometrii r6zniczkowej, 0 ile tyl
ko spelnia ona wymagane warunki. Na przestrzen tf[' naklada sif[' 
dalsze warunki, kt6re geometrycznie odzwierciedlajq wtasnosci 
pola grawitacyjnego. Nastf['pnie, w wyniku dosye dlugiego lancu
cha matematycznej dedukcji mozna pokazae, ze powyzszy zbi6r 
warunk6w prowadzi do nieuniknionej sprzecznosci z innym geo
metrycznym zalozeniem, kt6re z kolei interpretuje sif[' jako stwier
dzenie, ze rozwazana czasoprzestrzen jest pozbawiona osobliwo
so. 

Kluczowy punkt stanowi definicja osobliwosci oraz okreslenie, 
co to znaczy, ze czasoprzestrzen jest pozbawiona osobliwosci. Jest 
to is totne zagadnienie fizyki relatywistycznej, kt6re - jak zobaczy
my ponizej - prowadzi do trudnych problem6w matematycznych. 
Na Szczf['scie dla udowodnienia twierdzenia 0 osobliwosciach za
miast definicji samej osobliwosci wystarczy sku teczne kryterium, 
kt6re pozwala orzec, czy dana czasoprzestrzen jest pozbawiona 
osobliwosci. Okazuje sif[', ze kryterium takiego dostarcza tak zwa
na geodezyjna zupetnose czasoprzestrzeni (w sensie zerowym 
i czasowym). Linie geodezyjne stanowiq "najprostsze" krzywe 
w danej czasoprzestrzeni10 

. W teorii wzglf['dnosci zerowe linie geo
dezyjne a pisujq swobodny ruch foton6w, a czasowe - swobodny 
ruch czqstek obdarzonych masq (lub obserwator6w). Geometrycz
na int('rpretacja zupetnosci geodezyjnej przedstawia sytuacjf[', 
w kt6rej ruchy takie mogq bye kontynuowane w nieskonczonose 
(w abu kierunkach uptywu czasu). Oznacza to oczywiscie, ze hi
storia dowolnego fotonu lub czqstki nigdy sif[' nie skonczy, a w kon
sekwencji, ze czasoprzestrzen nie ma brzeg6w czy osobliwosci. 

Powyzsze kryterium umozliwia poszukiwanie czasoprzestrze
ni pozbawionych osobliwosci bez koniecznosci wnikania w fizycz
nq natur~ samych osobliwosci. Odwracajqc powyzsze rozumowa
nie, mozemy jednak dowiedziee sif[' czegos a osobliwosciach. Jeze
Ii (zerowa lub czasowa) linia geodezyjna nie moze bye przedtuza

10 W przes trzeni euklidesowej kaida linia prosta stanowi lini<;> geodezyjnq. Scislq 
definicj<;> moi na znalezc w dowolnym podr<;>czniku geometrii r6zniczkowej 
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na11 
, to znaezy, ze pewna historia fotonu lub eZqstki konezy si~, za 

co odpowiedzialna jest osobliwosc (ealkiem ez~sto zdarza s i~, ze 
nie jedna, leez wszystkie historie konezq si~ w osobliwosei). Jezeli 
historia nie moze zostac przedluzona, to znaezy, ze przestaje trwac. 
Co to znaezy, ze historia eZqstki przestaje trwac? To znaezy, ze eZqst
ka wylania si~ z nieosei lub znika w nicosei. W tym sensie w mo
delu swiata zaproponowanym przez Friedmana historie wszyst
kieh foton6w i eZqstek wylaniajq si~ z nieosei. Widoezne staje si~ 
silne podobienstwo do teologieznej koneepeji creatio ex nihilo. W tym 
kontekSeie raezej nie zaskakuje ostatni ust~p znanej monografii 
o osobliwoseiaeh: 

Stworzenie Wszechswiata z nicosci byIo od najdawniejszych czas6w 
przedmiotem rozwazan; wystarczy wspomniec pierwszq antynomi~ czyste
go rozumu Kanta oraz komentarze na jej temat (... ). Uzyskane przez nas wy
niki potwierdzajij ide~, zgodnie z kt6rij Wszechswiat zaczijl si~ skonczony czas 
temu. Jednakie sam moment stworzenia - osobliwosc - pozostaje poza zasi~
giem obecnie znanych praw fizyki' 2. 

Nie powinnismy jednak zapominac, ze konkluzje tego rodzaju 
Sq zawsze zalezne od modelu. W tym wypadku model stanowi geo
meh'yezna realizacja ezasoprzestrzeni, matematyezne warunki twier
dzen 0 osobliwoseiaeh oraz ieh fizyezna interpretaeja. Interpretaeji 
dostareza og6lna teo ria wzgl~dnosei, kt6ra - jako klasyezna teo ria 
fizyezna - nie uwzgl~dnia kwantowyeh efekt6w grawitaeyjnyeh. 
Istniejq powazne powody, aby sqdzic, ze efekty te odgrywajq deey
dujqeq rol~ we wezesnyeh, superg~styeh stanaeh Wszeehswiata, wi~e 
problem istnienia poezqtkowej osobliwosei w istotny spos6b moze 
zalezec od przyszlej teorii grawitaeji kwantowej. Konkluzja ta nie 
wynika z zadnej godnej zaufania teorii, leez z obecnej klasyeznej 
teorii grawitaeji oraz z rozmaityeh metod kwantowania p6l fizyez
nyeh. Opierajqe si~ na dotyehezasowej wiedzy, sqdzimy, ze gdy g~
stosc energii zbliza si~ do graniey Planeka, efekty kwantowej grawi
taeji stajq si~ dominujqee. Granicci lub progiem Planeka nazywa si~ 
w kosmologU t~ epok~, w kt6rej - gdy eofamy si~ w ezasie - g~stosc 

materii osiqga gigantyeznq wartosc 1093 glem3. Ai do tej graniey (gdy 

11 Na lezy zwr6cie uwag~, ze w teorii wzgl~d nosci poj~cie dlugosci nie jest niezmien
ne (tzn . niezaleine od ukladu odniesienia); koncepcja "przedluzania" powinna bye tu 
rozumiana w scisle technicznym znaczeniu. 

12 S. W. Hawking, C. FR. Ellis, op. cit., s. 364. 
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nadal poruszamy si~ w czasie wstecz)13 znane obecnie teorie fizycz
ne funkcjonujq poprawnie; do tego, aby zrekonstruowae, co dzialo 
si~ przed niq, potrzebna jest "nowa fizyka", przede wszystkim teo
ria kwantowej grawitacji. 

Twierdzenia 0 osobliwosciach - jako udowodnione twierdze
nia matematyczne - na zawsze pozostanq prawdziwe. Mozemy 
tylko miee nadziej~, ze przyszla teoria kwantowej grawitacji nie 
spelni kt6regos z zalozen, poczynionych przy dowodzeniu tych 
lwierdzen, dzi~ki czemu uwolni kosmologi~ od osobliwosci Uako 
kandydat6w na te niespelnione przez kwantowe efekty zalozenia 
najcz~sciej wymienia si~ tak zwane warunki energetyczne). Bio
rqC pod uwag~ powyzsze uwarunkowania, wydaje si~, iz przed
wczesny bylby wniosek, ze twierdzenia 0 osobliwosciach dowo
dZq poczqtku Wszechswiata, nie m6wiqc juz 0 jego stworzeniu. 

Istniejq takZe powazne powody, kt6re nie pozwalajq identy
fikowae poczqtkowej osobliwosci z "momentem stworzenia". Ni
cose, z kt6rej wylaniajq si~ historie cZqstek lub obserwator6w, nie 
ma nic wsp6lnego z metafizycznym "nieistnieniem" filozof6w 
i teolog6w. Twierdzenia 0 osobliwosciach zostaly udowodnione 
w srodowisku poj~ciowym scisle zdefiniowanego modelu czaso
przestrzeni. Gdy m6wiq one, ze pewne historie nagle koncz"! si~ 
w koncowej osobliwosci, oznacza to jedynie, ze reprezentujqce 
te historie krzywe osiqgn~ly granice modelu. Prawdq jest, ze 
w przypadku poczqtkowej osobliwosci historie te wylaniajq si~ 
z nicosci, lecz jest to nicose z punktu widzenia okreslonego mo
delu. W tym sensie "nicose" stanowi tylko to, 0 czym dany mo
del "nic" nie m6wi. Sam model nie okresla czegos, co wykracza 
poza model. 

Tego rodzaju interpretacj~ nazywam "egzegezq matematycz
nej struktury" danej teorii fizycznej 14 . Jest to minimalna interpre
tacja, post~pujqca scisle za matematycznymi wzorami stanowiq
cymi trese danej teorii . Kazdy, kto rozumie te wzory i ich funkcjo
nowanie w ramach teorii, musi zaakceptowae t~ interpretacj~. 

13 G~stosci Plancka c' /hG' "= lO93 odpowiada dlugosc Plancka (hG/c')1IZ "= 10·J) cm 
oraz czas Plancka (hG/c') lIZ "= 10.... s. Wszystkie te wielkoSci zbudowane s,! z fundamen
talnych stalych przyrody: pr~dkosciswiatla c, stale; Plancka h oraz Newtonowskie; sta
le; grawitac;i c. 

14 Por. zOmoj'! publikacjij: On the TheologicallnterprelatiOI1 of Physical Creatiol1 Theories, 
red. R. ]. Russel, N. Murphy, C. ] . Isham, Vatican Observatory Publications - Vatican 
City State, The Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley 1993, s. 91-102. 
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Moina oczywiscie dopisywae do teorii dowolne komentarze in
terpretacyjne, dop6ki nie stanq one w sprzecznosci z jej matema
tycznq struktuq. Lecz sama teoria - scisle rzecz biorqc - pozostaje 
neutralna wobec takich komentarzy. Moina nawet dopisae do tej 
samej teorii pewne inne komentarze, kt6re b~dq sprzeczne z po
przednimi (0 ile tylko nie b~dq sprzeczne z matematycznq stru k
turq teorii). W naszym przypadku mozna na przyklad twierdzic, 
ze poczqtkowa osobliwosc w modelu Friedmana powinna bye ro
zumiana jako stworzenie Wszechswiata przez Boga ex nihilo lub
alternatywnie - ze Wszechswiat istnial od czasowej minus nieskon
czonosci, a poczqtkowa osobliwose w modelu Friedmana stanowi 
jedynie geometryczne wyraienie faktu , iz cala informacja z po
przedniego cyklu ewolucji swiata zostala stracona (~szechswiat 
zapomnial 0 swojej przeszlosci sprzed osobliwosci). Zaden z tych 
interpretacyjnych komentarzy nie stoi w sprzecznosci z matema
tycznq strukturq modelu, a jakakolwiek powazna dyskusja mi~
dzy tymi dwiema filozofiami powinna szukae poparcia w innych 
(niz kosmologia) dziedzinach ludzkiej mysli. Znany filozof Adolf 
Griinbaum poddal ostrej krytyce poglqdy w jakikolwiek spos6b 
wiqzqce ide~ stworzenia z kosmologiq15. Jego krytyka trafia w teo
logicznq doktryn~ stworzenia tylko pod warunkiem, ie zapomni 
si~ 0 powyzszej analizie metodologicznej. Nie jest jednak prawdq, 
ze teolog jako teolog nie moie si~ niczego dowied ziee 0 stworze
niu ze wsp6lczesnych teorii kosmologicznych. Wr6cimy do tego 
problemu w dalszych cz~sciach artykulu. 

Brzegi czasoprzestrzeni 

Pozostawmy na chwil~ teologiczne interpretacje i zajmijmy si~ 
"egzegezq struktur matematycznych". Twierdzenia oosobliwo
sciach nie stanowiq ostatniego slowa w kwestii poczqtku fizyczne
go Wszechswiata, gdyz zasadnicze pytanie dotyczqce natury oso
bJiwosci nadal pozostaje otwarte. 

W twierdzeniach matematycznych osobJiwosci rozumiane Sq 
jako "punkty koncowe" krzywych reprezentuJqcych historie CZq

15 A. Grun ba um , The Pseudo-Problem of Creation in Physical Cosmology, "Philosophy 
of Science", tom 56, 1989, s. 373-394; Pseudo-Creation of the Big Bang, "Na ture", tom 344, 
1990, s. 821-822. 
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stek lub foton6w. Wszystkie te punkty razem wzi~te tworzq "brzeg 
czasoprzestrzeni"; nic z czasoprzestrzeni poza ten brzeg nie moze 
si~ wydostac. Cudzysl6w uzyty w ostatnim zdaniu sygnalizuje, ze 
sformulowalem je, kierujqc si~ intuicjq. Ale kosmologowie intuicj~ 
t~ wyrazili w scislym j~zyku geometrycznym i poj~cia "punkt kon
cowy krzywej", "brzeg czasoprzestrzeni" lub - nieco sciSlej - "oso
bliwy brzeg czasoprzestrzeni"16 staly sit;' pojt;'ciami technicznymi. 
Niestety nie mozemy tu wdawac si~ w matematyczne definicje; 
w dalszym ciqgu bt;'dziemy juz jednak uzywac tych pojt;'c bez cu
dzyslow6w. 

Wszystkie osobliwosci danej czasoprzestrzeni Sq za tern reprezen
towane przez punkty jej osobliwego brzegu. Jezeli nie rna osobJiwo
sci, to czasoprzestrzen nie rna osobliwego brzegu. Twierdzenia 0 oso
bl.iwosciach stanowiq w istocie twierdzenia 0 istnieniu osobliwego 
brzegu. W definiowaniu osobliwych brzeg6w czasoprzestrzeni uzy
wa si t;' tylko poj~c zaczerpni~tych z geometrii czasoprzestrzeni. 
Mozna wi~c powiedziec, ze osobliwosci definiuje sit;' "z wn~trza cza
soprzestrzeni", ale one same - co trzeba mocno podkreslic - nie na
lezq do czasoprzestrzeni. A zatem traktowanie ich jako punkt6w 
w zwyklym znaczenju tego slowa jest pozbawione sensu . Okazuje 
s i~ w istocie, ze majq one bardzo skomplikowanq struktur~, silnie 
zaleznq od szczeg6!6w konstrukcji brzegu. 

Istnieje kilka metod konstrukcji osobliwych brzeg6w czasoprze
strzeni. Waznq rol~ w historii zagadnienia odegraly konstrukcje 
pochodzqce od Hawkinga 17 i Gerocha18 

. W zasadzie wystarczajq 
one do tego, by za ich pomocq dowodzic ciekawych twierdzen 0 ist
nieniu osobliwosci. Ale nie Sq one tak og6lne, jak by sobie tego 
zyczyli kosmologowie. Istniejq sytuacje, kt6re kosmolog bylby 
sklonny uznac za osobliwe, a kt6rych nie dotyczy konstrukcja po
dana przez Hawkinga i Gerocha. 

Dostatecznie og61nq konstrukcj~ osobliwego brzegu czasoprze
strzeni zaproponowa! Bernard Schmidt w 1971 roku l9 

. Konstruk-

I ' Gdyz w pewnych przypadkach istniej 'l tei: nieosobliwe brzegi czasoprzestrzeni , 
" S, W Hawking, Singularit ies and Geometry of Space-Time, nieopublikowany esej, 

wyslany na konkurs Adam Prize, Cambridge University, 1966, 
18 R. Geroch, Local Characteriwtion of Singularities in General Relativity, ,,J. Math, Phys,", 

tom 9, 1968, s, 450-465, 
B. G Schmidt, A Nl'w Definition of Singular Points in General Relativity, "General 

Relativity and Gravita tion", tom 1,1971, s. 269-280. 

89 

19 



MICHAL HELLER 

cja ta jest matematycznie bardzo elegancka i bardzo "w duchu teo
rii wzgl~dnosci". Na przyklad bardziej niz poj~cie krzywej w cza
soprzestrzeni Schmidt wykorzystal poj~cie uklad6w odniesienia 
"zaczepionych" w kazdym punkcie takiej krzywej . Skonstruowa
ny przez siebie brzeg czasoprzestrzeni Schmidt nazwal jej "b-brze
giem"; m6wi si~ takZe po prostu 0 "brzegu Schmidta". 

Wkr6tce po opublikowaniu artykulu Schmidta, b-brzeg czaso
przestrzeni zacz~to uwazac za najlepszy dost~pny opis osobliwo
sci. Pojawila si~ jednak powazna trudnosc: wyliczenie b-brzeg6w 
dla bardziej interesujqcych czasoprzestrzeni okazalo si~ niezwy
kle trudne. Dopiero w 1976 i 1977 roku Bosshardt20 i Johnson2l 

potrafili powiedziec cos konkretnego 0 strukturze b-brzeg6w dla 
tak waznych przypadk6w jak model zamkni~tego swiata Fried
mana i rozwiqzanie Schwarzschilda (opisujqce symetrycznq czar
nq dziur~). Ich wyniki okazaly si~ wprost katastrofalne. Dla obu 
rozwiqzan odpowiedni b-brzeg sklada si~ z pOjedynczego punk
tu. Zwlaszcza w przypadku zamkni~tego wszechswiata Friedma
na sytuacja robila wrazenie patologicznej, poniewaz model ten rna 
dwie osobJiwosci, poczqtkowq i koncowq; w konstrukcji b-brzegu 
zbiegajq si~ one do jednego punktu, co oznacza, ze poczqtek 
wszechSwiata Friedmana jest zarazem jego koncem. Co wi~cej, 
zar6wno w przypadku zamkni~tego swiata Friedmana, jak i roz
wiqzania Schwarzschilda cala czasoprzestrzen, wraz z jej b-brze
giem, redukuje si~ do pojedynczego punktu22 , co dowodzi, ze dzie
je si~ cos bardzo dziwnego. 

Liczne pr6by poprawy sytuacji nie przyniosly zadowalajqcego 
efektu23 

. Przez nast~pne kilkanascie lat pi~kna, lecz bezuzyteczna 
konstrukcja b-brzeg6w spoczywala niemal zapomniana na biblio
tecznych p61kach, oczekujqc lepszych czas6w. 

20 B. Bosshardt, On the b-boundary of the Closed Friedman Model, "Commun. Math. 
Phys.", tom 46,1976, s. 263-268. 

21 R. A. Johnson, The Bundle Boundary of the Schwarzschild and Friedman Solutions, 
.,J. Math. PhysN, tom 18, 1977, s. 898-902. 

22 Uwaga techniczna : w sensie miary Hausdorffa osobliwosci nie Sq oddzielone od 
reszty czasoprzestrzeni . 

2) Por. np.: C. T J. Dodson, Spacetime Edge Geometry, "Int. J. Theor. Phys.", tom 17, 
1978,389-504, lub tego samego autora: Categories, Bundles, and Spacetime Topology, Shiva 
Publishing, Orpington 1980. 
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Demiurg i zlosliwe osobliwosci 

Przedstawiona w poprzednim rozdziale sytuacja zdaje si~ su
germvac, ze do opisu bardzo subtelnego obiektu, jalGm jest osobli
wosc, zostaly uzyte zbyt malo wyrafinowane metody. Czy da si~ 
znalezc subtelniejsze narz~dzia? Odpowiedz na to pytanie jest 
pozytywna. Nawiqzujqc do slynnej pracy Koszula24 , udalo si~ opra
cowac geometri~ og61niejszq od powszechnie znanej geometrii 
r6zniczkowej. Jest ona og6lniejsza, tzn. mozna jq uprawiac na szer
szej klasie przestrzeni niz zwyklq geometri~ r6zniczkowq. Nowe 
przestrzenie nazywajq si~ "przestrzeniami strukturalnymi"25 . lch 
charakterystycznq cechq jest to, ze definiuje si~ je nie za pomocq 
wsp6Irz~dnych, lecz za pomocq funkcji. Wlasnie dzi~1G temu prze
strzenie strukturalne mogq obejmowac talGe sytuacje, w kt6rych 
zalamujq si~ metody tradycyjne. 

Spr6bujmy zatem opisac czasoprzestrzen z osobliwosciami jako 
przestrzen strukturalnq. Okazuje si~, ze daje si~ to zrobic i ze w wie
lu przypadkach opis jest kompletny; w6wczas osobliwosci catko
wicie poddajq si~ analizie za pomocq metod przestrzeni struktu
ralnych. Jednak w talGch "patologicznych" przypadkach jak za
mkni~ty wszechswiat Friedmana z jego dwoma osobliwosciami 
(poczqtkowq i koncowq) sukces jest tylko cz~sciowy: metoda wy
jasnia, skqd biorq si~ trudnosci, ale ich nie usuwa. 

A wi~c skqd biorq si~ trudnosci? WspomnieliSmy, ze przestrzen 
strukturalnq definiuje si~ za pomocq funkcji. Jezeli odpowiednie 
funkcje rozwazamy na czasoprzestrzeni zamkni~tego modelu 
Friedmana (pomijajqc osobliwosci), wszystko jest w porzqdku, nie 
zauwazamy zadnych patologii, ale jezeli tylko pr6bujemy wtqczyc 
do opisu osobliwosci, tzn. jezeli pr6bujemy "rozciqgnqc" funkcje 
takZe na osobliwosci, natychmiast rodzq si~ problemy. Okazuje si~, 
ze na czasoprzestrzeni zamkni~tego modelu Friedmana z osobli
wosciami mogq istniec tylko funkcje state. A poniewaz funkcja stata 
wsz~dzie r6wna si~ jalGejs jednej, konkretnej liczbie, nie odr6znia 
ona punkt6w przestrzeni, na kt6rej jest okreslona (we wszystkich 
punktach przyjmuje ona t~ samq wartosc). W naszym przypadku 

24 L. Koszul, Fibre Brll1dles al1d Differential Geometry, "Tata Institute of Fundamental 
Research", Bombaj 1960 

2S M. Heller, W Sa sin, Structured Spaces and their Application to Relativistic Physics, 
" j . Math . Phys.", tom 36, 1995, s. 3644-3662. 
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przestrzeniq tq jest czasoprzestrzen zamknit;'tego modelu Friedma
na wraz z jej osobliwosciami. A wit;'c dla tej metody wszystkie punk
ty czasoprzestrzeni i obie osobliwosci Sq od siebie nieodroznialne 
- wszystko redukuje sit;' do jednego punktu. "Patologia" ta nie 
wystt;'puje tylko w zamknit;'tym swiecie Friedmana. Osobliwosci 
o podobnych cechach pojawiajq sit;' takze w innych znanych roz
wiqzaniach; mamy wowczas peine prawo mowic 0 "osobliwosciach 
zlosliwych" . 

Powrocmy jednak do zamknit;'tego swiata Friedmana. Wpraw
dzie "patologia" pozostala, znamy juz jednak jej irodlo. Azeby jesz
cze lepiej uchwycic sytuacjt;', mozemy "dopisaC" do tego modelu 
nastt;'pujqcy komentarz interpretacyjny26. Dla istot zyj qcych we
wnqtrz zamknit;'tego modelu Friedmana wszystko jest w porzqd
ku. Studiujqc kosmologit;', mogq one odkryc istnienie poczqtkowej 
osobliwosci w swojej przeszlosci, a takZe przewidziec koncowq 
osobliwosc w przyszlosci. Obie te osobliwosci nie Sq jednak dla nich 
bezposrednio dostt;'pne - poznaly je, zbierajqc informacjt;' wewnqtrz 
czasoprzestrzeni, w ktorej zyjq. Jest to dosyc fortunna okolicznosc, 
poniewaz gdyby istoty te bezposrednio "dotknt;'ly" jednej z oso
bliwosci (tzn. gdyby zechcialy "rozciqgnqC" do osobliwosci odpo
wiedniq rodzint;' funkcji), zostalyby natychmiast zredukowane do 
pojedynczego punktu. Przypuscmy rowniez, ze rozwazany przez 
nas swiat zostal stworzony w poczqtkowej osobliwosci p rzez Oe
miurga. Aby stworzyc swiat, Demiurg musi "dotknqc" osobliwo
sci, czyli musi miec do czynienia wylqcznie z funkcjami stalymi, 
a zatem dla niego poczqtek swiata jest rownoznaczny z koncem. 
Teolodzy zawsze twierdzili, ze Bog jest aczasowy i wszystko zda
rza sit;' dla niego w jednym momencie. 

Powinnismy jednak pamit;'tac, ze takie metaforyczne interpre
tacje Sq przydatne jedynie jako narzt;'dzia dydaktyczne, rozjasnia
jqce pewne aspekty modelu. Historia najwyrainiej nie jest zakon
czona i potrzebujemy lepszych narzt;'dzi do uporania sit;' ze zlosli
Wq naturq silnych osobliwosci. W obecnej chwili mozemy nastt;'
pujqCO podsumowac sytuacjt;': metoda przestrzeni strukturalnych 
pozwolila nam wprawdzie uzyskac lepszy wglqd w naturt;' pro
blemu i wyjasnila irodlo trudnosci, jakie pojawiajq sit;' w konstruk

26 Jes t on jed ynie niesprzeczny z matematycznq struktufq naszego modeJu. 
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cji b-brzegow, lecz nadal nie jest to dostatecznie sprawna techno
logia, aby calkowicie rozwiqzac problem zlosliwych osobliwosci. 

Przestrzenie bezpunktowe 

Na szcz~scie mozliwe jest jeszcze jedno uogolnienie geometrii, 
zaczynajqce si~ zresztq od calkiem niewinnego kroku. Mnozenie 
funkcji ma prostq wlasnosc, zwanq przemiennosciq: wynik nie za
lezy od kolejnosci czynnikow. Zupelnie tak samo jak w zwyklym 
mnozeniu liczb: "trzy razy pi~c" to dokladnie tyle samo co "pi~c 
razy trzy". Okazuje si~, ze od tej prostej wlasnosci bardzo wiele 
zalezy. Jezeli w teorii przestrzeni strukturalnych odrzucimy wla
snosc przemiennosci, otrzymujemy jeszcze ogolniejsze przestrze
nie, zwane "przestrzeniami nieprzemiennymi". Majq one wlasno
sci drastycznie rozne od zwyklych (przemiennych) przestrzeni. 
Najbardziej "rzucajqcq si~ w oczy" ich cechq jest brak jakichkol
wiek poj~c zwiqzanych z umiejscowieniem. A wi~c na przYklad 
poj~cia punktu czy otoczenia punktu w przestrzeniach nieprze
miennych Sq pozbawione sensu. Mowimy, ze jest to "geometria 
nielokalna". Dopuszczalne Sq w niej w zasadzie tylko poj~cia glo
baine, tzn. w jakims sensie dotyczqce calej przestrzeni. 

Catkiem niespodziewanie okazalo si~, ze mimo tej "dziwnej" 
wlasnosci w przestrzeniach nieprzemiennych mozna uprawiac 
geometri~ rozniczkowq, aczkolwiek w wysoce uogolnionym sen
sie. Przelomowe prace Alaina Connesa27 w krotkim czasie zrodzi
Jy nOWq dziedzin~ badan w matematyce i fizyce matematycznej28 . 

Nieprzemienna geometria ma dwa zrodla. Pierwsze z nich sta
nowi bez wqtpienia standardowa geometria rozniczkowa, dla kto
rej jest ona szerokim uogolnieniem. Nalezy pami~tac, ze sklonnosc 
do uogolniania poj~c i metod zawsze byla pot~znq silq sprawczq 
post~pu w matematyce. Drugie zrodlo nieprzemiennej geometrii 
stanowi... mechanika kwantowa. Dla postronnego obserwatora fakt 
ten moze stanowic niespodziank~, ale kazdy fizyk dobrze wie, ze 
slynne zasady nieoznaczonosci Heisenberga, ktore nie pozwalajq 

27 )ego klasyczne dzielo to Noncommutative Geometry, "Academic Press", New York
-London 1994. 

28 Por. np.:). Madore, Noncommutative Dijjv-ential Geometry and Its Physical Applica
tions, Cambridge University Press, Cambridge 1995. 
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r6wnoczeSnie i z dowolnq dokladnosciq zmierzye polozenia i p~
du czqstki elementarnej (np. elektronu), Sq w gruncie rzeczy pro
stq konsekwencjq nieprzemiennosci ukrytej w matematycznym 
formalizmie mechaniki kwantowej . Polozenia i p~du czqstki nie 
da si~ r6wnoczesnie "zlokalizowae", poniewaz odpowiadajqce im 
wielkosci matematyczne mnozq si~ w spos6b nieprzemienny. 

Jak widzielismy, w przypadku czasoprzestrzeni ze zlosliwymi 
osobliwosciami r6wniez Sq klopoty z lokalizacjq (wszystko "zlewa 
si~" do jednego punktu); moze wi~c i tu mamy do czynienia z ukry
tq nieprzemiennosciq? 

Nieprzemienna struktura osobliwosci 

Relatywistyczne czasoprzestrzenie z wszelkiego rodzaju oso
bliwosciami mogq rzeczywiscie bye przedstawione jako przestrze
nie nieprzemienne. Okazuje si~, ze wszystkie powazne trudnosci, 
napotkane dotychczas w badaniach ich struktury, znikajq w trak
cie uog6lnienia, prowadzqcego do koncepcji przestrzeni nieprze
miennej29. Jak widzielismy, w procesie uog6lnienia tracq sens po
j~cia lokalne, takie jak punkty i ich otoczenia. W wielu sytuacjach 
zostajq one zastqpione przez poj~cie "stanu", kt6re jest poj~ciem 
globalnym. Nawetw kontekScie przemiennym, gdy m6wimy 0 sta
nie pewnego ukladu, nie mamy na mysli jego "dobrze zlokaiizo
wanej" cz~sci, lecz raczej pewnq cech~ odnoszqcq si~ do ukladu 
jako calosci. Nasz codzienny j~zyk r6wniez odzwierciedla ten glo
balny aspekt stanu ukladu. M6wiqc na przyklad 0 stanie przedsi~
biorstwa, mamy na mysli jego globalne cechy, takie jak wzrost tem
pa produkcji lub calkowity doch6d. Te same intuicje odnoszq si~ 
do poj~cia stanu ukladu fizycznego. 

Jezeli przejdziemy do nieprzemiennego opisu czasoprzestrze
ni z osobliwosciami, tracimy mozliwosc rozr6zniania punkt6w i ich 
otoczen, lecz nadal mozemy w sensowny spos6b m6wic 0 stanach 
ukladu. Okazuje si~ jednak, ze wszystkie stany Wszechswiata uzy
skujq t~ samq rang~ - znika rozr6znienie na stany osobliwe i nie
osobliwe. 

29 Zostalo to wykazane w publjkacji: M. Heller, W. Sasin, D. Lambert, Noncommuta
tive Structure of Singularities in General Relativity, "J. Math. Phys.", tom 37, 1996, s. 5665
5671. 
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Zastosowanie tej metody pozwolilo udowodnic szereg twier
dzen, charakteryzujqcych r6zne typy osobliwosci, lqcznie ze zlosli
wymi osobliwosciami, kt6re wyst~pujq w relatywistycznej kosmo
logii i astrofizyce30 

• Twierdzenia te Sq wazne takZe z tego powodu, 
ze odslaniajq spos6b powstawania osobliwosci. Jak wiemy, wob
szarze nieprzerniennym kwestia istnienia osobliwosci jest pozbawio
na sensu: mozemy w niej m6wic 0 stanach WszechSwiata, lecz nie 
rna rozr6znienia na stany osobliwe i nieosobliwe. Gdy jednak od 
nieprzemiennego opisu WszechSwiata przejdziemy do zwyklego 
(przemiennego), pojawia si~ zwykla czasoprzestrzen, wraz z punk
tarni i otoczeniarni, a niekt6re stany degenerujq si~ do osobliwosci. 

W tym momencie otwiera si~ nowa mozliwosc. Moglibysmy 
rozwazyc koncepcj~, ze nieprzemienna geometria nie tylko stano
wi sztuczne narz~dzie do opisu klasycznych osobliwosci w og61
nej teorii wzgl~dnosci, lecz ze w pewien spos6b odzwierciedla ona 
struktur~ ery kwantowej grawitacji. Fakt, iz aparat matematyczny 
geometrii nieprzemiennej pod pewnymi wzgl~dami jest podobny 
do aparatu matematycznego mechaniki kwantowej, moze suge
rowac, ze osobliwosci "cos wiedzq" 0 efektach kwantowych. Trud
no oprzec si~ pokusie sformulowania hipotezy, ze ponizej granicy 
Plancka mamy - modelowanq przez nieprzemiennq geometri~ 
er~ grawitacji kwantowej, calkowicie nielokalnq, w kt6rej czas 
i przestrzen tracq swe zwykle znaczenie. Dopiero gdy WszechSwiat 
minie granic~ Plancka, zachodzi "przejscie fazowe" do geometrii 
przemiennej i pojawia si~ standardowa czasoprzestrzen wraz ze 
SWq granicq osobliwq. Taki scenariusz bardzo wczesnego Wszech
swiata zostal niedawno zaproponowany31 . 

Cz~sto slyszy si~ pytanie: "Czy przyszla teoria grawitacji kwan
towej usunie poczqtkowq osobliwosc z naszego obrazu Wszech
swiatar' Zazwyczaj pada zar6wno pozytywna, jak i negatywna 
odpowiedz, aczkolwiek powinny one wzajemnie si~ wykluczac. 
W swietle proponowanego scenariusza powinna byc brana pod 
uwag~ trzecia mozliwosc: era Plancka jest aczasowa i aprzestrzen
na, a powyzsze pytanie - w kontekScie ery Plancka - staje si~ po

30 M. Heller, W Sasin, Origin of Classical Singularities, "General Relativity and Gravi· 
tation" tom 31, 1999, s. 555·570. 

II Par. nast'i'puj~ce publikacje M. Hellera j W Sasina: Groupoid Approach to Noncom· 
mutative Quantization of Gravity, "J. Math. Phys.", tom 38, 1997, s. 5840·5853; Emergence of 
Time, "Phys. Lett.", tom A250, 1998, s. 48·54; Noncommutative Unification of General Rela
tivity and Quantum Mechanics, "Jnt. J. Theor. Phys.", tom 38,1999, s. 1619-1642. 
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zbawione sensu. Z punktu widzenia geometrii nieprzemiennej 
wszystko jest prawidlowe, aczkolwiek drastycznie odmienne ad 
zwyklej czasoprzestrzeni. Jak widzielismy, osobliwosci tworzq si~ 
w trakcie procesu przejscia przez granic~ Plancka, gdy czasoprze
strzen wylania si~ z nieprzemiennej geometrii . Mozna to r6wniez 
wyjasnie w nast~pujqcy spos6b. 

Zazwyczaj myslimy a erze Plancka jako a schowanym gl~bo
ko w prehistorii okresie istnienia Wszechswiata, gdy jego rozmia
ry byly rz~du 10-33 cm. Lecz er~ Plancka mozna znalei e r6wniez 
dzisiaj, jezeli zejdzie si~ dostatecznie gl~boko w warstwy struktu
ry swiata i dotrze do granicy a charakterystycznych rozmiarach 
10.33 cm. Po przekroczeniu tej granicy znajdziemy si~ w "warstwie" 
Plancka, wraz z jej nieprzemiennym ustrojem. Na tym fundamen
talnym poziomie, ponizej skali Plancka, wszystkie stany Sq r6w
nowazne, nie rna rozr6znienia na stany osobliwe i nieosobliwe. 
Tylka usytuowany w czasoprzestrzeni (tzn. znacznie powyzej gra
nicy Plancka) makroskopowy obserwator maze powiedziee, ze 
Wszechswiat zaczql si~ ad poczqtkowej osobliwosci w skonczonej 
przeszlosci i bye maze napotka koncowq osobliwose w skonczo
nej przyszlosci. 

Wnioski metodologiczne 

Opowiedzialem pokr6tce histori~ problemu osobliwosci 
w dwudziestowiecznej kosmologii, wspominajqc po drodze nie
kt6re jej interpretacje dotyczqce poczqtku WszechSwiata. Na za
konczenie pozwol~ sobie sformulowae kilka wniosk6w, Jakie na
suwajq si~ w odniesieniu do zwiqzk6w mi~dzy teologiq oraz teo
logiq naturalnq (lub w og6lnosci filozofiq) z jednej strony a teoria
mi i modelami naukowymi - z drugiej. Na uzytek niniejszego ar
tykulu pod poj~ciem interpretacji nie b~d~ rozumial "egzegezy 
matematycznej struktury" danej teorii lub modelu, lecz interpre
tacj~, kt6ra jest "dopisana" do teorii lub modelu. 

1. Jak widzielismy, najnowsza teoria naukowa lub model sta
nowi zazwyczaj podstaw~ formulowania teologicznych lub filo
zoficznych interpretacji. Bardzo cz~sto interpretacje te oglaszane 
Sq z takim przekonaniem, jakby lezqce u ich podstaw teorie lub 
modele stanowity niepodwazalne wyniki naukowe. Dla przykla
du - po udowodnieniu szeregu twierdzen a istnieniu klasycznych 
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osobliwosci Hawking (wraz ze swoim wsp61autorem George'em 
Ellisem) wyrazil poglqd, ii twierdzenia te potwierdzajq "ide~ , ie 
Wszechswiat zaczql si~ skonczony czas temu". Nieco p6zniej , gdy 
stworzyl (wraz z Jimem Hartle' em) znany kwantowy model po
chodzenia Wszechswiata, przyjql innq interpretacj~; najlepiej wy
raia jq nast~pujqcy cytat: "Tak dlugo, jak Wszechswiat ma pOCZq
tek, moina przypuszczac, ie istnieje jego Stw6rca. Ale jezeli 
Wszechswiat jest naprawd~ samowystarczalny, nie ma iadnych 
granic ani brzeg6w, to nie ma tei poczqtku ani konca, po prostu 
istnieje. Gdziei jest wtedy miejsce dla Stw6rcy?,,32 

2. Moina uprawiac teologi~ lub teologi~ naturalnq bez kontak
tu z teoriami i modelami naukowymi. Wielu teolog6w i filozof6w 
swiadomie i rozmyslnie wybiera taki sposob uprawiania swoich 
dyscyplin. W takim przypadku istnieje jednak nieuchronne nie
bezpieczenstwo, ie zamiast teorii i modeli naukowych za podsta
w~ teologicznych lub filozoficznych rozwaian b~dq sluiyc jakies 
pseudonaukowe idee lub zdezaktualizowane koncepcje. Ani teo
logii, ani filozofii nie da si~ uprawiac w oderwaniu od "srodowi
ska kulturowego" danej epoki, a ogolny obraz swiata stanowi iy
wotny element tego srodowiska. Jeieli obraz swiata nie jest wzi~ty 
(oczywiscie nie bezkrytycznie) z nauki , do teologicznych lub filo
zoficznych rozwazan wniknq rozmaite - intelektualnie podejrza
ne - irodla iudzkiej wyobrazni. 

3. W wielu teologicznych lub filozoficznych interpretacjach teo
rii i modeli kosmologicznych zarowno teolodzy, jak i kosmoiodzy 
(zwlaszcza ci ostatni) cz~sto poslugujq si~ obrazem stwarzajqcego 
swiat i manipulujqcego prawami fizyki Boga - na przyklad rzuca
jqcego koscmi w celu wylosowania modeiu Wszechswiata, ktory 
ma zostac powoiany do istnienia. Przy okazji warto zauwaiyc, ze 
w tego rodzaju scenariuszach prawa fizyki wydajq si~ zazwyczaj 
wyj~te spod Boskiej wszechmocy, a w kazd ym razie B6g jest ogra
niczony przez prawa prawdopodobienstwa i statystyki. Niekiedy 
taki obraz swiata odgrywa jedynie funkcj~ metafory lub heury
stycznego narz~dzia w roznych abstrakcyjnych analizach, lecz gdy 
traktowany jest bardziej powainie, w obrazie Stworcy trudno do
patrzyc si~ takiego Boga, jakiego widzi teologia lub wiara chrzesci

32 S. W Hawking, Kr6/ka histaria czasu, tlum. Piotr Amsterdamski , Zysk i S-ka, Po
znan 1996, s. 135. 
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janska, w ktorej nie sposob sprowadzie Go do roli producenta 
wszechSwiatow. Wydaje si~, ze tego rodzaju obrazy Stworcy 
w wi~kszym stopniu przypominajq deistycznq koncepcj~ Bostwa 
niz chrzescijanskq ide~ Boga. Z tego powodu wol~ w podobnych 
kontekstach m6wie oDemiurgu niz 0 autentycznym Bogu. Nie 
oznacza to jednak, ze z naukowych teorii teolog niczego nie moze 
si~ dowiedziee 0 Bogu. Teorie te mogq odkrye pewne nieoczeki
wane "sposoby istnienia" (np. aczasowy charakter nieprzemien
nego ustroju), ktore - przez analogi~ - mogq zostae uzyte w teolo
gicznych rozwazaniach 0 Bogu. 

4. Model matematyczny moze bye przydatny dla teologow lub 
filozofow nawet wtedy, gdyby nigdy nie zostal empirycznie po
twierdzony. Kazdy model matematyczny, 0 ile jest prawidlowo 
skonstruowany, pokazuje, ze zbior zalozen, na ktorych podstawie 
zostal zbudowany, nie jest wewn~trznie sprzeczny, dzi~ki czemu 
moze sfalsyfikowae lub potwierdzie pewnq ide~ filozoficznq. Na 
przykfad nasz nieprzemienny model, unifikujqcy ogolnq teori~ 
wzgl~dnosci i mechanik~ kwantowq, stanowi ±rodio filozoficznie 
interesujqcego przesiania, niezaleznie od tego, czy kiedykolwiek 
znajdzie empiryczne poparcie. Mowi nam on, ze istnienie w prze
sITzeni i w czasie nie jest niezb~dnym warunkiem dzialania fizyki. 
W szczegolnosci model ten przeczy rozpowszechnionej wsrod fi
lozof6w doktrynie, zgodnie z ktorq istnienie w czasie stanowi wa
runek sine qua non mozliwosci jakichkolwiek zmian i dynanliki. 
Okazuje si~ jednak, ze zmiany i dynamika - w uogolnionym sen
sie - Sq mozliwe nawet pod nieobecnose takich lokalnych poj~e 
jak punkt i moment czasu (por. nast~pny rozdzial) . 

5. Nigdy nie nalezy zapominae 0 chwilowym i przejsciowym 
charakterze wszystkich fizycznych teorii i modeli . Nawet te z nich, 
ktore zwyci~sko przeszly konfrontacj~ z danymi empirycznymi, 
zawsze mogq stae si~ "szczegolnym przypadkiem" jakiejs przyszlej, 
bardziej og6lnej teorii lub modelu. Nowe srodowisko poj~ciowe 
moze sprawie, ze ich filozoficzna lub teologiczna interpretacja sta
nie si~ nieatrakcyjna lub wysoce sztuczna. 

6. Teorie i modele naukowe Sq per se neutralne wobec interpre
tacji teologicznych i filozoficznych. Mogq one bye interpretowane 
na wiele sposobow, dopoki interpretacje te nie stanq w sprzeczno
sci z matematycznq strukturq teorii . Nie oznacza to oczywiscie, ze 
wszystkie te interpretacje Sq rownorz~dne, lec;z nie mogq one zo
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stae odrzucone na podstawie argument6w wyl')cznie z teorii lub 
modeli (zakladamy tu, ze interpretacje nie s') sprzeczne ze struk
turq matematyczn,) danego modelu). Teologiczne i filozoficzne in
terpretacje teorii naukowych mog') oczywiscie konkurowae ze sobq. 
Z pewnosciq stosuje si~ do nich "kryterium krytykowalnosci" Pop
pera: kazda racjonalna interpretacja powinna bye otwarta na kry
tyk~ i dyskusj~ ze strony konkurencyjnych propozycji. 

Wnioski teologiczne i filozoficzne 

Majqc w pami~ci wszystkie powyzsze przestrogi natury meto
dologicznej, mozemy w koncu zapytae 0 teologicznq (i filozoficz
nq) lekcj~, jakE) niesie ewolucja problemu osobliwosci w dwudzie
stowiecznej kosmologii. 

1. Po pierwsze, stoi on w silnej opozycji wobec Newtonow
skiej koncepcji stworzenia, przez kt6rq rozumiem ide~ istniejE)
cych "od zawsze" (jako swoiste sensoria Dei) absolutnej prze
strzeni i absolutnego czasu, oraz Boga, stwarzajqcego energi~ 
i ma teri~ w okreslonym miejscu absolutnej przestrzeni i w okre
slonym momencie absolutnego czasu. Nawet klasyczne osobli
wosci trudno byloby pogodzie z takq ideq stworzenia. Czaso
przestrzen zalamuje si~ w klasycznych osobliwosciach i New
tonowska koncepcja stworzenia moglaby zostae uratowana tyl
ko przy zalozeniu, ze klasyczne osobliwosci stanowi,) jedynie 
sztuczny wytw6r metody, a nie autentyczny element teorii, lecz 
mozliwosc taka jest praktycznie wykluczona przez twierdze
nia 0 istnieniu osobliwosci. 

2. Wsp6lczesny teolog powinien brae pod uwag~ mozliwose 
powrotu do tradycyjnej doktryny 0 stworzeniu Wszechswiata jako 
o akcie aczasowym (i aprzestrzennym). POCZqwszy od drugiej po
lowy dziewi~tnastego wieku, niekt6re teorie fizyczne (termody
namika, mechanika statystyczna, pewne aspekty teorii cZqstek ele
mentarnych) zdajq si~ sugerowae, ze czas jest zasadniczo zjawi
skiem makroskopowym, zwiE)zanym ze statystycznymi wlasnoscia
mi duzej liczby obiekt6w fizycznych (czqstek), a wiele wsp6lcze
snych propozycji i modeli bardzo wczesnego Wszechswiata opi
suje er~Plancka jako aczasowq i aprzestrzennq. W tym sensie naj
bardziej radykalnE) sugesti~ stanowi przedstawiony w poprzednich 
rozdzialach model nieprzemienny, w kt6rym wszystkie lokalne 
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koncepcje Sq wykluczone przez samq natur~ geometrii nieprze
miennej. Rozwazanie stworzenia jako procesu zanurzonego w cza
sie przy rownoczesnym traktowaniu pOCZq tkow Wszechswiata jako 
zjawiska aczasowego byloby raczej dziwne. 

3. Niektorzy teolodzy i filozofowie (zwlaszcza ze szkoly 
Whiteheada) twierdzq, ze istnienie "w uplywajqcym czasie" sta
nowi ontologicznq koniecznose . Twierdzeniom tym przeczy ist
nienie aczasowych matematycznych modeli fizycznego swiata 
(w erze Plancka). Glowny argument tych teologow i filozofow 
- ze aczasowy Bog bytby statycznq, pozbawionq mozliwosci 
dzialania istotq - okazuje s i~ falszywy. W tym kontekscie war
to spojrzee na nieprzemienny model ery Plancka. W fizyce ruch 
opisujemy zazwyczaj w kategoriach wielkosci wektorowych. Na 
przyklad pr~dkose poruszajqcego si~ obiektu stanowi wektor 
styczny do krzywej opisujqcej jego trajektori~. Krzywa ta jest 
sparametryzowana przez czas. Aby okreslie pr~dkosc porusza
jqcego s i~ obiektu w danej chwili czasu, wybieramy w ektor 
styczny do krzywej w punkcie odpowiadajqcym owej chwili. 
W modelach fizycznych opartych na geometrii nieprzemienne j 
nie istniejq punkty ani momenty czasu, a zatem nie ma tez wek
torow stycznych w danym punkcie. Wszystkie te poj~cia Sq 10
kaine, a zatem nie majq odpowiednikow w swiecie nieprze
miennym . Z drugiej strony standa rdowy (przemienny) uklad 
dynamiczny (na przyktad poruszajqce si~ ciato) moze bye opi
sany w kategoriach pol wektorowych, a pole wektorowe - jako 
poj~cie globalne - ma swoje nieprzemienne uogolnienie33 . N ie 
mozemy tutaj zagl~biac si~ w szczegoly techniczne, wystarczy 
jednak uswiadomic sobie, ze za pomocq tego uogolnienia moz
na skonstruowac pewnq dynamik~. Okazuje si~ zatem, ze moz
na sensownie mowie 0 nieprzemiennej dynamice, czyli 0 dy
namice pozbawionej takich lokalnych poj~e jak punkt i moment 
czasu. Tak wi~c uogolniona dynamika jest mozliwa nawet pod 
nieobecnose zwyklego poj~cia czasu. Nalezy zwrocic uwag~ , 

ze ta nieprzemienna dynamika nie jest zwyktq dynamikq, po 
prostu przeniesionq do nowego srodowiska poj~ciowego, lecz 
dynamikq w prawdziwie uogolnionym sensie. Jeden z istotnych 
aspektow tego uogolnienia stanowi zastqpienie wszystkich 10

J3 Nazywa si.; ono "derywacjq" nieprzemiennej algebry., 
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kalnych elcment6w przez ich globalne odpowiedniki (0 ile ta
kowe istniejq)34. 

Jak zwykle w podobnych sytuacjach w fizyce , istotny jest zwiq
zek z poprzednimi teoriami. Tak jest r6wniez w przypadku czaso
wych aspekt6w naszego modelu. Moina pokaza(35, ze gdy prze
kraczamy granic~ Plancka, najpierw pojawia si~ pewien porzqdek 
czasowy, a dopiero potem wylania si~ czasoprzestrzen, ewentual
nie wraz ze swoim osobliwym brzegiem (to zalezy od modelu). 

4. Ta ostatnia okolicznosc swiadczy 0 pewnej wzgl~dnosci po
j~cia poczqtku Wszechswiata. Jezeli uwazamy poczqtkowq osobJi
wosc za fizyczny odpowiednik teologicznego poj~cia poczqtku 
WszechSwiata, musimy stwierdzic, ze z perspektywy makrosko
powego obserwatora Wszechswiat mial sw6j poczqtek skonczonq 
Liczb~ lat temu, lecz z perspektywy fundamentalnego poziomu teo
rii (zakladajqc, ze jest ona zasadniczo nieprzemienna) juz sama 
koncepcja poczqtku jest pozbawiona sensu. W swietle tego odkry
cia warto powr6cic do innej tradycyjnej doktryny (zapami~tale 
bronionej przez sw. Tomasza z Akwinu), zgodnie z kt6rq poczqtek 
WszechSwia ta oraz stworzenie Wszechswiata to dwa zupelnie od
r~bne poj~cia . Poniewaz stworzenie Wszechswiata sprowadza si~ 
do zalez.nosci jego istnienia od Pierwszej Przyczyny, bez ryzyka 
sprzecznosci mozna sqdzic, ze WszechSwiat, chociaz stworzony, 
is tnial od czasowej minus nieskonczonosci. Is tnienie w sensie za
leznosci nie wymaga poczqtku zaistnienia36 . 

Raz jeszcze nalezy podkreslic, ze nasz nieprzemienny model 
nie dowodzi ani nie implikuje tej tradycyjnej doktryny 0 poczqtku 
i stworzeniu, lecz jedynie wskazuje na jej logicznq sp6jnosc. 

Aczasowosc i czas 

W ostatnim rozdziale chcialbym zajqc si~ - w formie wniosk6w 
z poprzednich analiz - tradycyjnq doktrynq 0 zwiqzku mi~dzy ist

"Teolodzy z pewnosciq zauwaZq analogi~ mi~dzy tym uog6Jnieniem a sposobem 
tworzenia odnosz,/cyc h si~ do Boga poj~c w tra dycyjne j teo logii. W szczeg61nosci mam 
tu na mysli tak zwanq via emminentiae: poj~cie stosowane w codzien nym J~zyku zos taje 
przypisane Bogu dopiero w tedy, gdy zosta nie uno oczyszczone z wsze lkich negatyw
nych kono tacj i, a wszystkie pozytywne kono tacje zostil nq wzm ocnione do maksimum. 

35 M. Heller, W. Sasin, Emergence of Time, "Phys. Lett.", tom A250, 1998, s. 48-54. 
J6 Teksty Sw. Tomasza na ten tem at zos ta Iy zebrane, przetlumaczone na j\,zyk an

gie lski i skomentowane w : Aquinas 0 11 Crealion, red. S. E. Baldner, W. E. Carwl l, Pon tifica l 
Institute of Medieva l Studies, Toronto 1997. 
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nieniem Wszechswiata w czasie a wiecznosciq Boga i zbadae jej 
konsekwencje dla naszego rozumienia stworzenia. W tym celu 
wykorzystam esej37 Ernana McMullina, w ktorym powraca on do 
tradycyjnej doktryny 0 czasie i wiecznosci, aby zmierzye si~ z in
nym waznym zagadnieniem - problemem celu i przypadku w pro
cesie ewolucji. 

Zgodnie z Platonskim mitem stworzenia Demiurg przeksztal
cil niezaleznie istniejqcy chaos w uporzqdkowany Kosmos. W 6
zyce Arystotelesa swiat istnial zawsze i musial tylko zostae uru
chomiony przez Pierwszego Poruszyciela . Sw. Augustyn widzial 
Boga w calkowicie inny sposob, mianowicie jako "Stworzyciela 
w najpelniejszym sensie, Byt, od ktorego pochodzi istnienie wszyst
kich rzeczy" (za McMullinem, s. 104). Taki byt musi istniee poza 
wszelkimi ograniczeniami, a nie sposob zaprzeczye, ze istnienie 
w czasie stanowi jedno z najdalej si~gajqcych ograniczen. Limitu
je ono istnienie do przejsciowego "teraz", otoczonego przez dwa 
rodzaje nicosci: nicose tych rzeczy, ktore juz nie istniejq, oraz ni
cose tych rzeczy, ktore jeszcze nie istniejq. Bye moze jest ono zanu
rzone w jeszcze jednej nicosci - nicosci tych rzeczy, ktore moglyby 
zaistniee, lecz nigdy nie zaistniejq. Bog powinien zatem bye uwa
zany za istot~ ,,»poza« stworzonym czasem, aczkolwiek metafora 
ta nie jest doskonala. Nazwanie Boga »wiecznym« nie oznacza Boga 
bez poczqtku i bez konca, jak wszechSwiat Arystotelesa. »Wiecz
nose« nie oznacza nieskonczonego trwania; oznacza, ze poj ~cia 
czasowe po prostu nie stosujq si~ do Stworcy jako Stworcy" (s. 105). 

Zarzut, ze wskutek takiego rozumienia Bog bylby "statyczny ", 
pozbawiony dynamiki, zostal zneutralizowany przez slynnq "de
finicj~" wiecznosci Boecjusza. Jego sformulowanie: 

"Wiecznose jest calkowitym, rownoczesnym i doskonalym po
siadaniem nieograniczonego zycia" (za McMullinem, s. 105), pod
kreSla bogatq aktywnose doskonalego i nieograniczonego zycia. 

Podobnie nalezy rozumiee akt stworzenia: "Czas jest stan em 
stworzen' , znakiem zaleznosci. Jest stworzony w r a z ze stworze
niami ( ... ). Dzielo stworzenia stanowi pOjedynczy akt, w ktorym 
przeszlose, terainiejszose i przyszlosc z perspektywy stworzen, Sq 

37 E. McMullin, Evolutionary Contingency and Cosmic Purpose, "Studies in Science and 
Theology", tom 5, 1997, str 91-112. Odsylacze w dalszej cZ~Sc i tego rozdziatu odnoszq 
si~ do tej publi.kacji. 
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jedn'l calosciq z perspektywy Stworcy. ( ... ) Stworzenie trwa w kaz
dym momencie, a kazdy moment ma ten sam zwiqzek zaleznosci 
od Stworcy" (s. 105). 

Takie rozumienie wiecznosci Boga oraz stworzenia ma dalsze 
konsekwencje w wielu teologicznych problemach. Na przyklad, 
"Bog zna przeszlosc i przyszlosc kazdego stworzenia, nie dzi~ki 
pami~ci ani dzi~ki przewidywaniu, jak moglyby jq znac inne stwo
rzenia, lecz w ten sam bezposredni sposob, w jaki Bog zna terai
niejszosc stworzenia. ( ... ) Takie okreslenia jak »plan« i »cel" w oczy
wisty sposob zmieniajq swe znaczenie, gdy nieobecny jest element 
czasu. Plan u Boga jest zdarzeniem, ktore zachodzi. Nie istnieje 
przerwa mi~dzy decyzjq a zakonczeniem" (s. 105-106). 

Takie podejscie rozwiqzuje zbyt wiele teologicznych kwestii (po
zostajqc przy tym, jak widzieliSmy, w zgodzie ze wspolczesnymi 
trendami w teoretycznej fizyce), aby moglo bye zbyt pochopnie 
odrzucone. Wydaje mi si~, ze jego niewielka popularnosc wsrod 
obecnych teologow wynika z faktu, iz silnie podkresla ono trans
cendencj~ Boga, podczas gdy dzisiaj wolimy mowic 0 jego imma
nencj i. Nie powinnismy jednak zapominac, ie wedlug nauki sw. 
Augustyna Bog "jest takZe immanentny w kazdej istocie w kazdym 
momencie, podtrzymujqc jq w istnieniu" (za McMullinem, s. 105). 
Tutaj nasz nieprzemienny model aczasowej ery Plancka moze po
nownie wesprzec naszq wyobraini~: makroskopowa fizyka stano
wi jedynie rezultat pewnego "usredniania" tego, co dzieje s i~ na 
nieprzemiennym, fundamentalnym poziomie. Czas jest jedynie 
epifenomenem aczasowego istnienia . 

Hum. Jacek Bieron 

KS. MICHAL HELLER, ur. 1936, prof. fizyki PAT, filozof przyrody, kosmo logii, teolog. 
Ostatn io wydal: Uchwycic prwnijanie (1997) . 

. W tym i nast~pnym cytacie slowo "stworzenie" uzywane jest zarowno w znacze
niu "istota" (ang. creature), jak i "akt stworzenia" (ang. creation) (przyp. tlum.). 
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CZYWIARA 

POTRZEBUJE CUDU? 


DYSKUSJA 0 FILMIE AGNIESZKI HOLLAND TR ZECI CUD 

Z UDZIALEM AUTORKI ORAZ KRZYSZTOFA BIEDRZYCKIEGO, 


KRZYSZTOFA BIELAWSKIEGO,]ERZEGO ILLGA, LEONA KJ'\JABI

TA OSB, ADAMA KOZLOWSKIEGO OSB, KS. ZBIGN IEWA LIANY, 


KONRADA MALYSA OSB, KS. ADAMA NIWINSKIEGO, STANISLA

WA OBlRKA SJ,]ANUSZA PONlEWIERSKIEGO, KS. GRZEGORZA 


RYSIA, LUKASZA TISCHNERA 


LUKASZ TISCHNER: Spotyka my si~ dzisiaj, by wsp6lnie z Paniq 
Agnieszkq Holland porozmawiae 0 ]ej najnowszym filmie. Dzi~kujemy, 
ze to wlasnie do "Znaku" zwr6cila si~ Pani z propozycjq dyskusji 0 Trze
cim cudzie. Kiedys w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim wyznala Pani 
zartobliwie, ze tak jak Wajd~ pociqgajq Zydzi, tak Paniq - ksi~za . To wla
snie ten "pociqg" popchnql Paniq do nakr~cenia Trzeciego cudu, to on 
takZe sprawil, ze zgodnie z Pani zyczeniem w naszej dyskusji bierze udzial 
znakomita reprezentacja duchowiel1stwa. 

Zanim przejdziemy do meritum, chcialbym, zebysmy zastanowili 
si~ nad kwestiq dose teoretycznq, kt6ra jednak wprowadzi nas w samo 
centrum religijnej problematyki filmu - czy wiara potrzebuje cudu? 

KS. GRZEGORZ RYS: Mysl~, ze jest na odwr6t - to cud potrzebuje wia
ry. By zinterpretowae pewne wydarzenie jako cud, musz~ wierzyc. Czlo
wiek niewierzqcy moze bye zaskoczony jakims zjawiskiem, ale nie zoba
czy w nim dzialania Boga - nie ma takiego obowiqzku, a nawet prawa. 
Mozna kogos zawieze do Lourdes i pokazae dokumentacj~ cudownych 
uzdrowien, ale jesli nie b~dzie rnial wiary, nie dostrzeze zadnego cudu. 
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LUKASZTlSCHN ER: Ale z drugiej strony istnieje w wierze imperatyw 
potwierdzenia, pewnosci. 

KS. GRZEGORZ RYS: Teologia przez wiele lat mowila, ze cud jest argu
mentem, dowodem, natomiastdzisiaj akcentuje si~, ze cud ujawnia swC) 
natur~ dopiero w swietle wiary. Coraz mniejszC) wag~ przywiC)zuje si~ 
do apologetycznej funkcji cudu. 

KS. ZBIGNIEW LIANA: Warto wprowadzie pewne rozroznienie: czlo
wiek poszukujC)cy jest otwarty na znaki od Boga i czeka na nie. Kiedy 
przydarza mu si~ cos zaskakujC)cego i istotnego zarazem, interpretuje to 
w kategoriach Bozej interwencji i w ten sposob pogl~bia swC) wiar~. Jesli 
natomiast ktos jest zamkni~ty na rzeczywistose BozC), nie przyjdzie mu 
nawet do glowy, by dopatrywae si~ w tym samym zdarzeniu znaku. 

ADAM KOZLOWSKI OSB: SW. Jan Ewangelista uczy, ze najpierw jest 
znak - rzeczywistose duchowa - a dopiero potem cudownose, ktora tak 
porusza naszC) sfer~ zmyslow. Dopiero kiedy czlowiek przebudzi si~ jako 
istota duchowa, mogC) mu bye pomocne "cudownosci". Wiem po sobie: 
naczytam si~ 0 cudownych znakach - niemal dotykalnych, a trudnosci 
w wierze pozostajC). Wiara jest rzeczywistosciC) tak duchowC), ze ja - jako 
istota duchowo leniwa - wciC)z do niej nie dorastam. 

STANISLAW OBIREK SJ: Ja mysl~, ze wiara moze si~ obejse bez cudu . 
Zyj~ juz na swiecie od czterdziestu paru lat i go nie zaznalem. Mnie nie 
jest on potrzebny. 

KS. ZBIGNIEW LIANA: W teologii mowi si~, ze cuda (przynajmniej te, 
ktore wydarzyly si~ po Zmartwychwstaniu) sCI osobowC) laskC) od Boga 
dla danej osoby, a nie dla calego Kosciola. Nikt nie ma obowiC)zku wie
rzye w to, co stalo si~ w Lourdes czy w Fatimie. 

Podobnie jak ks. Obirek nale2:~ do ludzi, ktorzy nie potrzebuj'l cudu, 
by wierzye. Bye moze zresztc) jestem w swej wierze zbyt racjonalny. Wia
ra tym si~ rozni od wiedzy, iz brak w niej charakterystycznej dla wiedzy 
epistemologicznej pewnosci - jak juz wiem, to nie wierz~. Wiara to skok 
z trampoliny, ryzyko. Z chwilC) kiedy ktos potrafi dojrzale podjC)e takC) 
decyzj~, cud chyba przestaje mu bye juz potrzebny. Natomiast sCI osoby, 
ktore potrzebujC) cudu, by uwierzye Pan Bog 0 tym wie i bye moze daje 
im to, czego potrzebujC). 

KS. GRZEGORZ RYS: Ja zaatakuj~ tych racjonalist6w ... Kiedy porzucimy 
poj~cie cudu na rzecz poj~cia znaku, to sprawa si~ chyba komplikuje, 
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cUatego ze Pan Bog- przynajmniej taki, jakiego znamy z Biblii - przemawia 
do ludzi slowarni i znakami (rzadziej nazywanyrni cudami). Przeciez 
i przejscie przez Morze Czerwone, i przejscie przez Jordan mozna vvyja
snie naturalnie, ale i tak okreslimy je mianem znakow. To znaczy, ze po
przez te wydarzenia Bog przekazuje nam pewne przeslanie. Wiara jest 
odpowiedzi'l na jedno i drugie - nie tylko na objawienie jako pewien 
przekaz slowny, ale ina dzialanie Boze. W takim uj~ciu sprawa si~ kompli
kuje, bo do tych znakow Bozych czlowiek wierz'lcy musi si~ jakos odniese. 
Nawet jezeli nie ma dzis znakow w rodzaju przejsda przez Morze Czerwo
ne, to uobecniaj'l si~ posrod nas inne znaki - na przyklad sakramentalne, 
ktore na plaszczyinie wiary S'l absolu tnie cudowne. 

KRZYSZTOF BfEDRZYCKI: W naszej racjonalistycznej epoce zmienilo 
si~ podejscie do cudOw. Nikt chyba nie wierzy, ze mozliwe jest, by ko
mus odrosla uci~ta noga. Natomiast w przypadku cudownych uzdro
wierl, gd y na przyklad czlowiek dotkni~ty nowotworem odzysku je zdro
wie po powrocie z Lourdes,lekarze mowi'l : to cud, bo my nie potrafimy 
tego racjonalnie wytlumaczye. Bye moze jednak za 10 lat okaze si~, ze 
ktos dostanie Nagrod~ Nobla, bo zdola uzasadnie medycznie, dlaczego 
ten rak si~ cofn'll. Mysl~, ze chyba w wi~kszosci przypadkow mozerny 
znaleze racjonalne wytlumaczenie dla "cudow". Redefinicja poj~cia 
cudu, wedle ktorej to wiara sprawia, ze dane wyzdrowienia potraktuje
my jako cud, pozwala unikn'le pulapki w'lsko poj~tego racjonalizmu. 

AGNIESZKA HOLLAND: Rownie dobrze mozna powiedziee: naiw
nose albo nieuctwo, niekoniecznie wiara. Panskie wytlumaczenie wy
daje mi si~ troch~ ucieczkowe. To prawda, ze wi~kszose cudownych 
zdarzen mozna wytlumaczye racjonalnie, czasem S'l one po prostu efek
tem oszustwa czy przypadku, ale jezeli si~gn'le do Ewangelii, to przedez 
tamte cuda nie S'l metafor'l - przemiana wody w wino w Kanie Galilej
skiej, wskrzeszenie tazarza, zmartwychwstanie to nie metafory! Graham 
Greene powiedzial kiedys, ze jednym z najwi~kszych nieszcz~se naszych 
czasow jest to, ze zatracilismy bezposrednie poj~cie cudownosci i wiar~ 
w real nose cudow. Pan probuje pogodzie wod~ z ogniem: wspolczesny 
racjonalizm wyznaczany przez poziom nauki - przynajmniej w spole
czenstwach cywilizowanych - jest taki, ze cud wydaje si~ czyms na 
pograniczu naiwnosci, oszustwa i kiczu. Z drugiej strony jednak nale
zymy do Kosciola katolickiego, a zatem przyjmujemy wysublimowan'l 
teori~ cudu, ktora obywa si~ bez trywialnosd konkretu, i uciekamy w me
tafor~. Ale u zrodla nie bylo metafory! Mowi Pan, ze za 10 lat ktos wyjasni 
cuda wyzdrowienia dokonuj'lce si~ w Lourdes. Moze tak, a moze nie. 
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KRZYSZTOF BIEDRZYCKI: Ale jesli nawet nie pojawi sili' zadne obja
snienie, nie znaczy to, ze nie da sili' tego zjawiska wytlumaczye. 

STANISLAW OBIREK SJ: Nie lubili' przeciwstawiania racjonalizmu wie
rze, bo czujli', ze obie te rzeczywistosci Sq we mnie dose dobrze pogodzo
ne. To, ze uwazam, iz cud nie jest mi potrzebny, wcale nie jest r6wno
znaczne z tym, ze czujli' sili' racjonalistq. Wiara to dla mnie nauka czyta
nia znak6w - nie oznacza to zatem, ze im wili'cej wiem, tym mniej wierzli', 
lecz wrli'cz przeciwnie - moja wiara rozwija wraz z poznawaniem swia
tao Bardzo bliskie jest mi myslenie Teilharda de Chardin. Dla niego samo 
istnienie jest cudem. 

AGNIESZKA HOLLAND: Czy zaklada Ksii)dz jednak, ze zdarza sili' cos, 
co nie jest takim cudem og6lnym - cudem istnienia - tylko cudem bar
dzoszczeg6lnym i konkretnym? 

STANISLAW OBIREK SJ: Takie cuda szczeg6lne mnie nie interesuji). 
Maze sili' zdarzye, ze bliska mi osoba nagle wyzdrowieje, ale to nie jest 
temat, kt6ry mnie ekscytuje, bo - w perspektywie mojej wiary - jesli ta 
osoba umrze, po prostu to przyjmujli'. M6wili' to powaznie. Czasem lu
dzie sili' skarzi): modlilem sili', modlilem i nic z tego nie wyszlo. Ale maze 
wyszlo cos innego? M6j sceptycyzm wobec cud6w bierze sili' z powaz
nego stosunku do Pana Boga. 

AGNIESZKA HOLLAND: Rozumiem, ze to nie ma to nic wsp6lnego 
z buchalterii) . 

KRZYSZTOF BIELAWSKI: Z dotychczasowych wypowiedzi wynika, ze 
cud postrzegamy jednak jako uprzywilejowane miejsce spotkania czlo
wieka z Bogiem - jakies konkretne wydarzenie. Natomiast problemy, na 
jakie natrafilismy, wynikajq z trudnosci w skategoryzowaniu samego 
cudu. Dla mnie cudem moze bye ocalenie wiary w swiecie, kt6ry kom
pletnie zwariowal, czy fakt nawr6cenia mojego ojca na parii' dni przed 
smierciq. Nie zyczylbym sobie, by zestawiae te wydarzenia ze spektaku
larnym uzdrowieniem kogos na oczach milion6w ludzi. Niby czemu to 
drugie mialoby bye wazniejsze? Pojawia sili' zatem pytanie, czy rzeczy
wiscie potrzebujemy cudu zobiektywizowanego, powszechnie uznane
go. Czy mogi) i mUSZq dotykae nas cuda a statusie naukowym - udoku
mentowane i zbadane przez lekarzy? M yslli', ze w gruncie rzeczy nie ma 
r6inicy mili'dzy intymnym cudem, kt6rego doswiadczam w maim oso
bistym zyciu, a takim, kt6ry zostanie uznany przez szese kongregacji; 
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ostatecznie uznam jego cudownosc dopiero wtedy, gdy mnie dotknie, 
gdy wejdzie w interakcjt;' z wewnt;'trznq postawq przezywania wiary. 

KONRAD MAtYS OSB: JesJi juz zdarza s it;' cud, musimy - ze tak po
wiem - zostawic trocht;' wolnosci Panu Bogu. Widocznie cud byl po
trzebny. Natomiast perspektywa ludzkiego doswiadczenia cudu to nie 
tylko problem wiary, ale i kwestia tego, co drzemie w danym czlowieku. 
Pod wplywem przezycia cudu moze dokonac sit;' we mnie jakies we
wnE;'trzne uzdrowierue, odblokowanie pewnych struktur myslenia. Nie 
wolno mi powiedziec, ze mogt;' sit;' obejsc bez cudu, bo Bog, ktory zna 
mnie lepiej niz ja sam, poprzez takie wydarzenie moze przekazac mi 
jakijs waznij prawdt;'. Ja muszt;' tylko zrozumiec sens tego zaskakujqcego 
doswiadczenia. 

tUKASZ TISCHNER: Jest rzeCZq znamiennq, ze 0 wielkich cudach -obja
Wieniach maryjnych w rodzaju Lourdes, Fatimy czy ostatnio Med
j ugorie - zaczt;'lo bye glosno w stosunkowo bliskich nam czasach. Mozna 
sit;' zatem zastanawiae, czy rue zrnienila sit;' obecnie rola cudow. Problem 
ten stawia z cal" ostrosciij Trzeci cud. Dawniej wiara byla czyms najzupel
ruej na turalnym i dlatego caly swia t postrzegano jako cudowny - pewne 
wydarzenia zyciowe, spotkarue drugiej osoby silij oczywistosci interpreto
wano jako Bozij ingerencjt;', znak Opatrznosci. Dzis jest inaczej - postt;'puje 
proces odczarowarua swiata i moze rue gwa I townie, ale jednak maleje licz
ba ludzi wierzqcych. Dlatego wspolczesny czlowiek staje sit;' coraz mniej 
zdoln y do przyj mowarua ingerencji rzeczywistosci nadprzyrodzonej w je
go zycie jako oczywistose. K1uczowe sij chyba wlasrue te cuda codzienno
sci, a rue wielkie, szokujijce wydarzerua, ktare przewracajij na opakludzki 
porzijdek Bo przeciezskoro rzeczywistose nadprzyrodzona wkracza w na
sze zycie, jest to cudowne. Bez wzglt;'du na to, czy bt;'dzie to gest podarua 
rt;'ki czy niewytlumaczalne naukowo wyzdrowienie w terminalnym sta
dium nowotworu. Czy w obliczu zarukarua poczucia cudownosci samego 
istnienia cuda w rodzaju Lourdes czy Fatimy nie Sq jakims szczegolnym 
znakiem, ktorego potrzebuje wspolczesny czlowiek? 

KS. GRZEGORZ RYS: Jesli zastanowimy sit;' nad objawieruarni maryjny
mi, to one zawsze niosij ze sobij jakies przeslanie, ktore nie musi koniecz
nie bye cudowne, rna jednak znaczenie zasadnicze. Maryja w Fatimie 
mowi, zeby sit;' nawracac. Pojawia sit;' cud, ale za nim idzie przeslanie. 
Najgorsze Sij chyba "cudownosci", ktore Sij puste i sluzij jedynie taniej 
sensacji. W Krakowie Matka Boska miala pojawiac sit;' przez ostatnie 10 
lat na 10 szybach. Mozna juz bylo oszalee! 
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AGNIESZKA HOLLAND: Skqd u Ksi~dza pewnose, ze za tym ruc si~ nie 
kryje? Moze ludzie, kt6rzy to zobaczyli, przezyli cos, co byto dla nich 
przeslaniem. 

KS. GRZEGORZ RYS: W kazdym razie zachowali je dla siebie ... J ak uczy 
sw. Pawel, charyzmat dany jest jednostce, ale poprzez niq takZe wsp61
nocie. Objawienie "prywatne" powinno bye takZe darem dla wsp61no
ty. Weimy takq Olaw~ - ludzie, kt6rzy tam jezdzq, bye moze cos przezy
wajq, ale w rezultacie dzielq Kosci61, przeciwstawiajqc si~ biskupowi, 
kt6ry za t~ wsp6lnot~ odpowiada. 

KON RAD MAtYS OSB: Znam malzenstwo, kt6re doswiadczylo swo
istego "usmiechu Pana Boga". Oboje Sq ludzmi gl~boko wierzqcymi, 
dzialajq m.in. w duszpasterstwie akademickim. Mqz - matematyk - kie
dys w rozmowie powiedzial mi, ze jego wiara nie potrzebuje "nadzwy
czajnosci" i tak naprawd~ - nie ujmujqc niczego r6znym cudomJezusa 
- jedynym cudem, kt6ry wystarcza mu jako chrzescijaninowi, jest Zmar
twychwstanie. W jakis czas potem, po powrocie z pielgrzymki do 
Lourdes, okazalo si~, ze b~dq miee dziecko oczekiwane przez wiele lat. 
Z pewnosciq ich dojrzala wiara byla w stanie obye si~ bez spektakular
nych ingerencji Pana Boga, niemniej "spodobalo Mu si~" ulozye wla
snie taki scenariusz. Czy dlatego, ze m6j przyjaciel byl zbyt wielkim 
racjonalistq? Mysl~, ze nie. Przyklad ten raczej pozwala dobrze rozgrani
czye dwie sprawy: z jednej strony umysl czlowieka jest bardzo podatny 
na iluzje i trzeba uwazae, z drugiej - czlowiek, przyjmujqc w gl~bokiej 
pokorze wszelkq wol~ Bozi:), rna jednak prawo bye przekonany, ze wiara, 
kt6ra rzetelnie "szuka zrozumienia", potrafi i "gory przenosie". 

KS. ADAM NIWlNSKl: Wydaje mi si~, ze czlowiek wierzqcy potrzebuje 
cud6w. Jezus wiedzial 0 tym, dlatego mi~dzy innymi przemienil wod~ 
w wino; Jego nauka moglaby si~ bez tego cudu obejse. Si:) ludzie, kt6rzy 
na pewno potrzebuji:) cudu. Nie mozna ich wszystkich postrzegae jako 
prymityvvnych naiwniaczk6w. Zajmuj~ si~ systemami komputerowy
mi, czyli dzialalnosciq (dose) racjonalnq, ale przekonany jestem, iz ja 
takZe potrzebuj~ cud6w, czegos, co jest niewytlumaczalne. To napi~cie 
mi~dzy racjonalnosciq wiary a potrzebq cudownosci znakomicie poka
zuje Trzeci cud. Gl6wny bohater filmu zobaczyl, ze ktos, kto nie m6g1 stae, 
nagle chodzi - to mu nie wystarcza, by uwierzye, ale mu pomaga. 

tUKASZ TISCHNER: Si~gnijmy wi~c wreszcie do Trzeciego cudu. Film 
zdaje si~ przywolywae rozmaite znaczenia cudu - Si:) cuda w rozumie
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niu scisle kanonicznym (potrzebne w procesie beatyfikacyjnym), ale 
mowa tez 0 cudzie wiary, a w zakonczeniu - chyba 0 cudzie ludzkich 
narodzin. 

KS. ZBIGNIEW LlANA: Film swietnie pokazuje, ze cud nie ma mocy 
zniewalaj'lcej - wiara jest zawsze wolnym wyborem. Ksi'ldz Frank wi
dzi cud, a r6wnoczesnie m6wi, ze wciijz ma problemy z wiarij - potrze
buje czasu na przemys1enie, przetrawienie tego, co zobaczyl. W nim wiara 
musi dojrzec. Cud jest co najwyzej zaczijtkiem odnowienia wiary. 

AGNIESZKA HOLLAND: To jest ksiijdz borykajijcy si~ ze swoim powo
laniem. Wyci~lam z filmu scen~, kt6ra duzo m6wila 0 tej postaci. Ot6i 
prowadz'lc swe "sledztwo" nad iyciem kandydatki na oltarze, Heleny, 
rozmawia z zakonnicami, a w pewnym momencie podchodzi do niego 
prowincjonalny ksiijdz Panak i prosi, by wsp6lnie odprawili msz~ . Frank 
odmawia. Po chwili Panak pyta, kiedy ostatnio Frank odprawial msz~, 

i w tym momencie staje si~ jasne, ze on wypadl z kaplanskiego rytualu, 
co prawdopodobnie pogl~bia jego rozpacz, odejscie od wiary. Frank jest 
czlowiekiem 0 temperamencie niewiernego Tomasza, kt6ry potrzebuje 
ciijglych potwierdzen, by wierzyc, a fakt, ze jego dotychczasowe spotka
nia z cudownosciq okazywaly si~ manifestacjij oszustwa i naiwnosci, 
osta tecznie pogl~bil jego sceptycyzm. W tym kon tekscie koncowa scena, 
kiedy widzimy go w otoczeniu dzieci (po odprawieniu mszy!), pokazu
je powr6t do kaplanskiej normalnosci. 

KS. GRZEGORZ RYS: Dla mnie ten ksiijdz okazal si~ wierzijcy, kiedy 
zdecydowal si~ zostac duchownym mimo smierci ojca. W tym mo
mencie jego wiara wytrzymala brak cudownosci. Wiem z duszpa
sterskiego doswiadczenia, ze smierc najblizszych jest prawdziwym 
wyzwaniem - wierzyc Bogu mimo silnej pokusy rozpaczy to praw
dziwy cud. 

STANISLAW OBIREKSJ: Dla mnie najciekawszy w tym filmje jestpoje
dynek mi~dzy Frankiem, kt6ry byl wczesniej adwokatem diabla w pro
cesie ksi~dza Falcone, a niemieckim arcybisku pem Wernerem - adwoka
tem diabla w "sledztwie" w sprawie Helen. To godni siebie przeciwnicy. 
Chociaz sympatia widza stoi po stronie ksi~dza Franka, arcybiskup bu
dzi szacunek - on po prostu uzywa wlasciwie rozumu, by zdemaskowac 
tani,! poboznosc. To uczciwy czlowiek. Dodatkowej gl~bi dodaje fakt, ze 
na pocz'ltku nie znamy jego motywacji, nie wiemy, dlaczego jest prze
ciwny tej beatyfikacji. A potem final pokazuje, ze i'jeden, i drugi zostaj,! 
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ostatecznie pokonani przez cud - jego nieprzewidywalnose rzuca ich 
na kolana. 

LEON KNABIT OSB: Frank nie wyglqda na czlowieka, ktory calkowi
cie stracit wiar~. Uderzylo mnie, ze w pewnym momencie powiedzial: 
Pan Bog nie dal mi wiary. Dla niego Bog wciqz obecny jest w tIe. On si~ 
buntuje, szuka potwierdzenia, ale wiara wci,!z si~ w nim tli . Dlatego 
zarzuty Wernera, ktory oskarzal Franka 0 ateizm, zupelnie mnie nie 
przekonywaly. Wydawalo mi si~, ze formulujqc je, wyniosly arcybi
skup chowa si~ w ochronny pancerz. Dopiero na koncu poznajemy 
prawdziwe oblicze niemieckiego adwokata diabla - zaczynamy rozu
miee jego w'!tpliwosci i odpowiedzialnose za to, co rna bye ujawnio
ne. Fakt, ze cos ukrywa, nie musi oznaczac, ze ucieka si~ do manipula
cji - Jezus tez przekazywal pewne prawdy jedynie wybranym. Oczy
wiscie rozstrzygajqca jest motywacja - czy ukrywam cos, by odpo
wiednio pokierowae ludzmi, czy tez po to, zeby nie powi~kszae p~du 
do cudownosci. W filmie pojawia si~ nawet taki trop, ze nieprawdzi
wy cud moze spowodowae prawdziwe skutki. 

Wracajq c jednak do Franka , caly czas mialem wrazenie, ze on 
mimo wszystko wierzy. Tylko ze kryzys, jaki przezywal, sprawil, 
ze nie mogl sobie poradzie z uczuciem, ktore si~ zrodzilo. Niepo
trzebn ie zaw raca l glow~ Roksanie. Powiedzial jej, ze si~ zako
chal, a jako kaplanowi nie wolno mu bylo tego mowic. Jesli mam 
Pana Jezusa gl~boko w sercu, to ni e potrzebuj~ objawiae komus 
swojego uczucia. A on tymczasem nie okazal si~ ani m~zczyzn,!, 
ani ksi~dzem. Pami~tam scen~ , ktorq raptownie przerywa pocz,!
tek burzy - ani to chlop, ani to ksi,!dz w tej sytuacji ... 

STANISLAW OBIREK S}:}a oceniam to zupelnie inaczej - w tym uczu
ciowym zawirowaniu widz~ ogromnq uczciwosc Franka. On wlasnie 
jest i chlopem, i ksi~dzem. Przed zblizeniem z Roksanq ratuje Franka 
burza, ale scena ta pokazuje caly dramatyzm sytuacji - to nie jest tak, ze 
wystarczy si~ pomodlic i przejdzie. Frank jest autentyczny -cos si~ zro
dzilo i on nie ucieka przed tym. 

LEON KNABIT OSB: Jes\i nie mam blisko siebie Chrystusa, to co z mojq 
uczciwosciq? Nie mog~ opuscie kochanej kobiety, ale zostawiam 10 ty
si~cy ludzi, ktorzy mi zaufali, zdradzam Chrystusa i jestem uczciwy? 
STANISLAW OBIREKSJ: Po ludzku to jest swietnie rozegrane, pokaza
ne bardzo przekonuj'!co. 
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ADAM KOZtOWSKl OSB: Musz~ przyznae, ze mam z tym filmem pe
wien klopot. Ogl'ldaj'lc Trzeci cud, nie potrafilem si~ zaprzyjaznie ze 
scenariuszem, natomiast zaprzyjazrulem si~ z rezyserem, bo uwazam, ze 
chcial dobra - dzi~ki Pani powstal zywy film. Swiadectwem tego jest 
choeby nasza rozmowa - od razu przeszlism y do bardzo osobistych od
niesien. Mam wrazenie, ze dla scenarzyst6w materia, 0 kt6rej opowiada 
film, byla jedynie tworzywem do opowiedzenia pewnej historii, zawi'l
zania intryg. Autorzy scenariusza z pewnosci'l znakomiClE:' opanowali 
rzemios!o - potrafi'l budowae napi~cie, portretowae ludzkie dramaty, 
ale wydawalo mi si~, ze pozostaj'l na zewn'ltrz swiata, kt6ry opisuj'l. 

AGNIESZKA HOLLAND: Obaj panowie, kt6rzy stworzyli kanw~ filmu 
- autor ksi'lzki i scenarzysta - s'l amerykanskimi ka tolikami wloskiego 
pochodzenia. Autor ksi'lzki zamierzal nawet bye ksi~dzem, ale potem 
borykal si~ z wiaq i zostal "katolikiem zbuntowanym". Jego najblizsze 
nowojorskie srodowisko to ksi~za i... kr~gi mafijne - bardzo w!oska mie
szanka. Mam zaufanie do jego wyczucia amerykal'lsko-wloskiego kato!i
cyzmu, chociaz jako osoba rue znaj'lca zycia kaplanskiego z autopsji mog~ 
si~ oczywiscie mylie. Zreszt'l, kr~cqc Trzeci cud, caly czas mialam wraze
nie, ze poruszam si~ troch~ po omacku. 

KONRAD MAtYS OSB: Mnie zaintrygowal inny w'ltek filmu - pyta
nie 0 promieniowanie swi~tosci bardzo zwyczajnego czlowieka, ja
kim byla Helena. N iezaleznie od atmosfery zwi'lzanej z cudami, naj
ciekawsze rzeczy dziej'l si~ w samych ludziach, przede wszystkim 
w tych, kt6rzy bior'l bezposredni udzial w procesie beatyfikacyjnym. 
Swi~tose Heleny ukrywa si~ jakby za brakiem dokument6w, swiad
k6w, gor'lczkowo szuka si~ cud6w, aby j'l potwierdzie, niemniej wy
daje mi si~, ze tym, co najlepiej t~ jej swi~tose czyni wiarygodn'l , jest 
szczeg6lna ewolucja, jakq przechodz'l ci ludzie. Za den z gl6wnych 
bohater6w nie pozostaje statyczny: Frank w procesie beatyfikacyj
nym odkrywa dla siebie szans~ w kontekscie kryzysu kaplaI'lstwa, 
Roksana najpierw uchyla si~ od udzialu w procesie, a potem, gdy 
opuszcza j'l Frank, pojawia si~ jednak na rozprawie. Chlodny Wer
ner tez wreszcie okazuje si~ nie taki calkiem zamkni~ty. W tych lu
dziach caly czas cos si~ dzieje, cos, co uwrazliwia ich na prawd~ 
o nich samych, pozwala w zagmatwanej historii wlasnego zycia wi
dziee ukryte swiatla. Swi~tose Heleny to poszukiwanie stopniowo 
wyzwala i ksztaltuje. W historii cz~sto zdarza si~, ze czyj'lS prawdzi
W'l swi~tose prezentuje si~ w taki spos6b, by de facto "kanonizowaC" 
samego siebie, swoje pogl'ldy - cz~sto calkiem bl~dne - duchow'l 
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biernose. Film pokazuje tajemnic~ swi~tosci od strony jej bardzo praw
dziwego poruszania najczulszych - czasem nie w peini uswiadomio
nych - strun ludzkiego doswiadczenia. 

AGNIESZKA HOLLAND: Interesuje mnie kwestia mozliwosci instytu
cjonalnej czy w pewien sposob politycznej ingerencji w proces beatyfi
kacyjny lub kanonizacyjny. Ojciec Leon powiedzial, ze arcybiskup usi
luje manipulowae posiadanC) przez niego wiedzq. Ale czy Kosciol tak 
nie post~puje? Czy zatajenie trzeciej tajemrucy fatimskiej rue mialo cha
rakteru politycznego? Czy za decyzjq 0 wszcz~ciu procesu kanonizacyj
nego lub beatyfikacyjnego nie stojC) cz~sto wzgl~dy dyplomatyczne? 
Mysl~ choeby 0 zbiorowej kanonizacji 117 wietnamskich m~czennikow. 
Czy nie bylo przypadkiem tak, ze uznano, iz temu spoleczenstwu po
trzebn y jest wzor do nasladowania, i wtedy wszcz~to proces? Czy beaty
fikacje i kanonizacje nie SCI swiadomymi i politycznymi dzialaniami in
stytucji odpowiedzialnej za utrzymanie wiary na swiecie? 

KS. GRZEGORZ RYS: 0 ile wiem, sprawy majq si~ inaczej. Przez pierw
sze tysiC)c lat najwyzsze kr~gi Kosciola rue mialy Zadnego wplywu na to, 
czy kogos uznano za swi~tego czy rue. To lokalne spolecznosci powoly
waly do zycia swi~tych, bo po prostu oddawaly im czese. 1, jak to zwy
kle bywa, w miar~ uplywu czasu zacz~ly si~ zdarzae rozmaite naduzy
cia. W IX bodaj wieku w Szwecji nieslychane cuda czynil posmiertnie 
czlowiek, ktory po pijanemu utopil si~ w studni. Wlasrue dlatego pa
piez zdecydowal si~ troch~ okielznae "cudownosC", ktora kwitla bez 
miary w rozmaitych spolecznosciach lokalnych. W wieku XlII Grzegorz 
IX zaczC)1 domagae si~ normalnego procesu, podczas ktorego wykazuje 
si~ rue tylko cuda, ale takZe heroicznose cnot - cud bywa jed yrue doda t
kowym argumentem. Co z tych trad ycji zachowalo si~ do dzisiaj? To, ze 
mimo wszystko swi~ci rodzq si~ na dole. Polityka politykC), ale Rzym rue 
wymysla swi~tych dla lokalnych spolecznosci. 

AGNIESZKA HOLLAND: Dla jakiej lokalnej spolecznoSci swi~tq byla 
Edyta Stein? 

KS. GRZEGORZ RYS: Dla mnie na przyldad - bardzo jC) ceru~. Moze bye 
poza tym wielkim znakiem jednosci dla chrzescijan i zydow. Wcale rue 
musi si~ przeksztalcie w kolejny "mur" mi~dzy rumi. 

AGNIESZKA HOLLAND: Ale kto zainicjowal proces? To bardzo cieka
wa historia. Trzeba byte nagiC)e procedur~. Pierwsze reakcje zydowskie 
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byly szalerue negatywne, poniewaz uwazano, ze proces beatyfikacyjny 
jest uzurpacjq, bo ona zgin~la jako Zydowka, a nie jako m~czennica za 
wiar~. 

KS. GRZEGORZ RYS: Mysl~, ze siostry karmelitanki musialy bye zainte
resowane beatyfikacjq. Jesli nie rna wniosku z do!u, nie rna procesu. 

AGNIESZKA HOLLAND: Wiem, ze taka jest procedura. Jednak nieza
leznie od niej istnieje przeciez przep!yw obustronny, takie z gory do 
do!u. To jednak na gorze zapadajq decyzje. W 1984 roku zadecydowano 
na przyklad, ze do procesu potrzebny jest jeden cud, nie zas trzy (w!a
snie dlatego umiesci!am akcj~ filmu w latach 79-80), a w przypadku m~
czenstwa za wiar~ cud nie jest konieczny. 

KS. ZBIGNIEW LlANA: 0 ile rni wiadomo, lista oczekujqcych na proces 
jest ogromnie d!uga i pojawia si~ problem prze!ozenia materia!ow z niz
szej po!ki na wYZSZq - i do tego w!asciwie sprowadza si~ cala polityka . 
Prawdopodobnie odbywa si~ to w ten sposob, ze kiedy Papiez udaje si~ 
do jakiegos kraju, wowczas przyspiesza si~ proces kandydata pochodzq
cego z tamtej spolecznosci. Przygotowanie procesu beatyfikacyjnego to 
naprawd~ ogromna robota - przez kilka lat pracuje nad nim kilkadzie
siqt osob. 

AGNIESZKA HOLLAND: Potrzebne Sq tez spore fundusze. 

KS. ZBIGNIEW LIANA: To prawda - trzeba dobrze opracowae materialy 
procesowe i miee pewne fundusze (dlatego latwiej zadbae 0 swojego 
kandyda ta zakonom), ale nie rna w tym zadnej manipulacji - jak..iegos 
wymyslania swi~tych. 

ADAM KOZLOWSKI OSB: Nie chc~ si~ czepiae szczeg6!ow, ale znow 
przyznam si~ do trudnosci w przyjaini ze scenarzystami. Naprawdt;> 
bardzo trudno w Kosciele posoborowym wyobrazie sobie, ze ktos na 
eksponowanym stanowisku zachowuje si~ tak jak arcybiskup Werner. 
Z teologicznego punktu widzenia niektore jego wypowiedzi rue dadzq 
si~ obronie. Trudno mi sobie wyobrazie, by jakis hierarcha m6g! wygla
szae tak antyrodzinne sqdy. Zd umiewajqce jest tez jego pytanie skiero
wane do Franka: czy wyznasz wiar~ czy nie? Mysl~, ze kiedy Werner 
rzuca te s!owa, kt6re mnie - nie zadnemu hierarsze, ale skromnemu 
opatowi - doslownie zaparly dech, wszyscy uczestnicy procesu pm-vin
ni zapase si~ pod st6t. Gdyby ktos zada! mi takie pytanie, odpar!bym: 
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przepraszam, ale chyba po prostu bredzisz ... I znowu - w tkance drama
tycznej dialogi te si) znakomicie osadzone, ale rue znaczy to, ze si) wiary
godne. 

AGl\r:IESZKA HOLLAl"JD: Czy ta arogancja jest nieprawdziwa? Wzi~li
smy te wypowiedzi z dokumentow - juz posoborowych. 

KRZYSZTOF BIELAWSKI: Bardzo si~ ciesz~, ze Ojciec si~ tak oburzyl, 
ale nie wydaje mi si~, by postae arcybiskupa byla jedynie tworem £anta
zji. Mysl~, ze i w polskim Kosciele mozemy spotkae taki stosunek do 
malzenstwa, do zycia swieckiego - pokazuji) to na przyklad dyskusje na 
temat celibatu. Werner jest bye moze osobowoscii) troch~ zamkni~ti), skost
niali), ale to postae jak najbardziej do pomyslenia. Domyslam si~, ze Pani 
Holland chodzilo 0 stworzenie napi~cia mi~dzy sztywni) instytucji), 
uosabiani) przez arcybiskupa, a ksi~dzem-outsiderem. Frank trzyma si~ 
z boku, potrafi bye arogancki wobec hierarchy - przypomina w tym tro
ch~ Mertona. 

AGNIESZKA HOLLAl\JO: Staralam si~, aby to rue byla prosta opozycja. 
Kardynal, ktory prowadzi obrady, to czlowiek sympatyczny i budzi)cy 
zaufanie. Podobnie niektorzy szeregowi ksi~za. Nie chcialam czarno
-bialych opozycji. W konkluzji chyba widae, ze to jest bardziej skompli
kowane. 

JANUSZ PONIEWIERSKI: Dla mnie postae niemieckiego arcybiskupa 
jest wewn~trznie p~kni~ta. Z jednej strony niektore cechy jego osobo
wosci Si) wyrairue przejaskrawione- upodobanie do dobrych samocho
dow, muzyki klasycznej, markowego wina, a potem ta rozmowa 0 kuch
ni: "Ja bym si~ po Ameryce cudow nie spodziewat..." Podobnie jak Ojcu 
Opatowi trudno mi tez wyobrazie sobie kogos 0 tcik absurdalnych teolo
gicznie pogli)dach na tak wysokim szczeblu Kongregacji Kanonizacyj
nych. Biskup mowi w pewnym momencie, ze cud przypisywany Hele
nie jest falszywy, bo nie jest mozliwe, aby cudownie uzdrowiony czlo
wiek stoczyl si~ poiniej do rynsztoka. Boze drogi!? To za kogo Jezus 
Chrystus poruosl smiere i zmartwychwstat? 

Natomiast z drugiej strony widz~ tez autentycznose i biel tego arcy
biskupa, jego prawdziwy dramat. Werner to czlowiek, ktory diwiga 
grzech narodu niemieckiego. On jest zwolennikiem kanonizacji, ale 
m~czennikow, ktorzy ratowali Zydow. Sti)d bierze si~ chyba jego opor 
wobec uznania cudu cyganskiej dziewczynki. Jaki mia! bye wewn~trz
ny cel Opatrznosci Bozej dokonuji)cej cudu, ktory dostrzegly jedynie 
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cztery osoby - dziewczynka, jej ojciec, ksi'ldz i on sam, niemiecki zol
nierz, kt6ry pami~ta Auschwitz? Panu Bogu jakos rue przeszkadzala eks
terminacja Zyd6w, ale pozwala sobie na drobny kaprys... 

ADAM KOZLOWSKI OSB: Ja jednak nie potrafj~ przyi 'le tego arcybi
skupa z dobrodziejstwem inwentarza ... W pewnym momencie powia
da, ze nie beatyfikujemy "takich od milosci". Bye moze przejawy aro
gancji hierarch6w nie S'l znowu tak rzadkie, ale jednakistnieje pewien 
konwenans zachowan oficjalnych. Publicznie i bez zenady powiedziee, 
ze nie chodzi 0 to, zeby swi~ci byli dobrzy? .. . 

AGNIESZKA HOLLAND: On tak nie mowi. On tylko argumentuje, ze 
chociaz zyjemyw czasach, w ktorych akty milosierdzia i poswi~cerua S'l 
czyms bardzo rzadkim, one rue wyslJrczaj'l, by uznae kogos za swi~tego 
- musi pojawie si~ cos jeszcze.}a nie broni~ tego, co mowi Werne !~ cho
dzi tylko 0 to, zeby zwykli ludzie zrozumieli roznic~ mi~dzy dobrociq 
i swi~tosci'l. 

Staralam si~ pilnowae, zeby scenariusz byt maksymalnie prawdopo
dobny faktograficznie. Postae Wernera budowalam zgodrue z zatozeruem, 
ze to, co mowi, traktuje instrumentalnie. Srednio prawdopodobne jest 
jedynie to, ze proces odbywa si~ w Ameryce, a nie w Watykanie, chociaz 
ostatnio w przypadku Matki Teresy komisja wybrala si~ do Kalkuty 
W kazdym razie dla filmu waZne by to, ze arcybiskup przyjezdza na gl~
bok'l prowincj~, za jak'l uznaje Ameryk~, gdzie okazuje SW'l arystokra
tyczn'l arogancj~. Swoj'l drog'l, doszlo do ciekawej psychomachii mi~
dzy aktorami wCielaj'lcymi si~ w rol~ Franka i Wernera. Ksi~dza Franka 
gra Ed Harris- aktor wybitny, ktory jest calkowicie zanurzony w amery
kanskiej kuIturze z jej spontanicznosci'l i brakiem pewnego typu eru
dycji. Graj'lc, wlasowie staje si~ odtwarzan'l postao'l - kiedy bierze udzial 
w scerue milosnej, to zakochuje si~ w swojej partnerce, gdy z kims wal
czy, to na serio. W filmie Zabic ksi~dza gral zabojc~ i doszto do takich 
napi~e, ze wolalam odlozyc scen~ morderstwa na sam koniec. .. Z kolei 
wcielaj'lcy si~ w postac arcybiskupa Armin Mueller-Stahl jest znakomi
tym technikiem - ruemieckim odpowiednikiem Tadeusza Lomnickiego 
czy Anthony'ego Hopkinsa - wi~c, jak mozna sobie wyobrazic, jego 
spotkanie z ksi~dzem Frankiem obfitowalo w gorsz'lce ekscesy. Ed Har
ris zruenawidzil go, bo byl przekonany, ze z nim nie wygra - i jako Frank, 
i jako aktor. 

KS. ZBIGNIEW LIANA: Arcybiskup jest pelen nienawiso. Mowi wprost: 
Pan Bog nie magi zrobie czegos takiego dla malej, nieznanej Cyganki. 
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AG NIE5ZKA HOLLAND: Zakonczenie filmu pokazuje, ze to jes t bar
dziej skomplikowane. 

JERZYILLG: Ksiqdz Frank to postac wielowymiarowa. Swietnie przed
stawiony jest jego stosunek do cudu i wiary. W przypadku procesu ks. 
Falcone on sam - jako osoba Wq tpiqca - bardzo potrzebuje potwierdze
nia dla swojej zagrozonej wiary, ale r6wnoczesnie robi wszystko, zeby 
ten cud podwazyc, zdemistyfikowac, co mu si~ ostatecznie udaje. Nato
miast przy procesie Heleny oslabia sw6j krytycyzm i w pewnym mo
mencie - kiedy odwiedza Roksan~ w jej domu i uSiluje jej podpowie
dziec, jak ma zeznawac przed komisjq - posuwa si~ do manipulacji. 

AGNIESZKA HOLLAND: W tej historii wydawalo mi si~ ciekawe, ze 
jej poczqtek to dramat psychologiczny ze spolecznym tlem: 0 zwqtpie
niu, wierze, depresji, mozliwosci pomocy innym (depresja Franka 
w duzym stopniu bierze si~ stqd, ze nie potrafi dac nadziei ludziom 
wykluczonym, wsr6d kt6rych si~ wychowal), natomiast druga cz~sc to 
klasyczny amerykanski dramat sqdowy - odmiennosc Trzeciego cudu 
polega jedynie na tym, ze nie chodzi w nim 0 udowodnienie winy lub 
niewinnosci, ale 0 wykazanie swi~tosci. Zar6wno w procesie sqdowym, 
jak i beatyfikacyjnym procedura jest podobna - adwokat, uzywajqc 
rozmaitych argument6w sciera si~ z prokuratorem, by z nim wygrae. 
Intrygowala mnie walka wynioslego i wysublimowanego arcybisku
pa z ambitnym, ale srednio wyksztalconym teologicznie ksi~dzem ame
rykanski m. Na poczqtku Werner przypuszcza, ze moze Frankowi po
wiedziee cokolwiek i przykryje go czapkq. P6zniej sprawa si~ kompli
kuje. 

ADAM KOZLOWSKI 05B: Konwencja dramatu sqdowego - co jest praw
dq, a co falszem - sprawila, ze nieco w cien usun~la si~ problematyka 
o zasadniczym znaczeniu dla chrzescijanstwa, a mianowicie misterium 
milosci. Pallicho sp6r arcybiskupa z ksi~dzem Frankiem - ostatecznie 
jesli istnieje cos w nas, chrzescijanach, prawdziwego, to jedynie milosc. 
Z pokazaniem tej rzeczywistosci scenarzysci mieli pewne klopoty. 
Sp6jrzmy na przyklad na problem powolania. Czym ono jest? Zaprosze
niem do milosci. Wiara to przeciez wiara w milose - cud jest zna kiem 
jedynie w horyzoncie milosci . Bo cudownosc moze bye diabelska i to 
jest problem realny w zyciu kazdego z nas. Musz~ przyznac, ze nie wi em, 
czy w kaplanstwie Franka chodzi 0 rnilosc. U poczqtku jego powolania 
stoi smierc ojca, zobowiqzanie, ale czy doszukamy si~ w jego decyzji 
milosci? 
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AGNIESZKA HOLLAND: A czy nie jest tak, ze Frank szuka mitosci, 
kt6rq utracil? Ma 451at, nie jest wi~c mlodziencem. Swe powolanie roz
poznal mniej wi~cej 20 lat wczesniej, a po drodze przeszedl drog~ kolej
nych rozczarowan, zwqtpienia. Kiedy widzimy go na poczqtku, jest jak
by zmrozony, moze w depresji - nie bardzo nawet chce z kimkolwiek 
rozmawiac. A potem stopniowo - pod wptywem swiadectwa Heleny 
i spotkania z bardzo ziemskq kobietq - cos si~ w nim przemienia. Histo
ria ta dotyczy wi~c r6wniez troszk~ tego, 0 czym Ojciec m6wil. 

KS. GRZEGORZRYS: Ja takZe mam trudnosci z pogodzeniem konwen
cji dramatu sqdowego z opowiesciq 0 procesie beatyfikacyjnym. Jesli 
druga cz~se filmu ma bye sqdem, to ja si~ zastanawiam, nad kim. Bo 
wcale nie jest to sqd nad Helenq, ale nad samymi cudami. Nawet ten 
biedny franciszkanin , poslany do stowackiej miejscowosci, szuka tylko 
potwierdzenia cudu . W filmie niebezpiecznie chyba zostal przesuni~ty 
akcent - mogloby si~ wydawae, ze swi~tose tej kobiety zawisla od znale
zienia trzech cud6w. 

AGNIESZKA HOLLAND: Nie swi~tose, tylko jej uznanie. 

KS. GRZEGORZ RYS: Ale 0 samej Helenie dowiadujemy si~ zbyt malo. 

AGNIESZKA HOLLAl'JD: Wiadomo, ze wszyscy jq kochali, ze chciala 
sluzye innym i ze w dziecil1stwie przezyta cos, co jq zmienito, choe istot
nie wiemy 0 niej malo - jest troch~ osobq bez wlasciwosci. Ale Trzeci cud 
nie mial bye zywotem swi~tej. Czysto warsztatowo interesowalo mnie 
zrobienie filmu, w kt6rym na tym samym poziomie pokazuj~ socjolo
gicznq czy psychologicznq rzeczywistose zycia i wydarzenia cudowne. 
Przy okazji od wyksztalconych konsultant6w koscielnych z Toronto 
dowiedzialam si~, ze nie wszystko, co uwazalam za cud, jest tak klasyfi
kowane. Nie wiedzialam na przyklad, ze krwawych lez nie uznaje si~ za 
cud. Jednak gt6wnym problemem moich kanadyjskich teolog6w byl 
cud zasadniczy - przemiana bomb w ptaki, poniewaz z punktu widze
nia teologii jest niemozliwe, aby obiekty nieozywione zmienily si~ w ozy
wione. Bylam tym zaskoczona, bo myslalam, ze skoro efekty specjalne 
pozwalajq nam to zrobie, dla Boga nie powinno to bye problemem. .. 
Ostatecznie trudno si~ doliczye, ile wydarza si~ tych cud6w - 5 albo 6. 
Istotne jest dla mnie, ze funkcjonujq one w tej opowiesci nie na plasz
czyznie metaforycznej, ale w wymiarze r6wnie konkreh1ym jak we snie. 
Interesowalam si~ nieco mistykq zydowskq, rezyserowalam niedawno 
Dybuka. Ot6z w tradycji zydowskiej wymiar cudowny czy metafizycz
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ny funkejonuje wlasnie na poziomie codziennosei - nie ma mi~dzy tymi 
porzqdkami jakoseiowej r6zniey. Wlasnie to urzeka mnie w opowie
seiaeh Singera ezy mistyee ehasydzkiej. 

KS. GRZEGORZ RYS: Cuda Sq w filmie reaine, szkopul jedynie w tym, 
ze z ieh powodu nikogo nie udaloby si~ beatyfikowac. Musi cos emano
wac z samej osoby, bo euda Sq tylko dodatkowym argumentem. 

AGNIESZKA HOLLAND: W tej osobie byly dobro i mitosc, ezy to nie 
wystarezy? 

KS. GRZEGORZ RYS: Za malo zostalo to podkreslone. Dobroc i milosc 
Heleny Sq w filmie pewnikiem, 0 kt6ry nikt si~ nie spiera. 

KS. ZBIGNIEWLlANA: Problem eudu w Koseiele jestw pewnym sen
sie marginalny. Jezeli eheemy pom6c ludziom w wierze, to pokazujemy 
im gl~bsze poklady doswiadczenia religijnego, bo cud to najwyzej po
czqtek drogi. Sw. Jan od Krzyza naueza, ze B6g doprowadza nas do siebie 
poprzez ciemnq noc - najpierw zmysl6w, a potem poj~c - podczas kt6rej 
jestesmy pozbawieni doswiadczenia Boga. Jest to zatem przeciwna stro
na eudu. I dopiero wtedy, kiedy cztowiek potrafi zmjerzyc si~ z tq nocq, 
moze powiedziec, ze jego wiara jest w miar~ dojrzata. Mysl~, ze ksiqdz 
Frank doswiadezyl takiej nocy. 

LUKASZ TlSCHNER: Dla rnnie najwi~kszq przeszkodq do uznania swi~
tosci Heleny jest fakt , ze opuscila swojq c6rk~. To powazny argument 
przeciwko uznaniu jej za osob~ zdolnq do mitosci. 

AGNIESZKA HOLLAND: Ale dziewczynka miala juz szesnaseie lat ... 

ADAM KOZLOWSKI OSB: Wqtek dziecka jest niestyehanie istotny i bar
dzo gl~boko przedstawiony w filmie. Trudno nam jednak ocenic posta
w~ matki, bo nie dowiadujemy si~ dokladnie, co to znaczy, ze zostawila 
e6rk~ - bye moze zaez~ la si~ zajmowac innymi, opiekujqc si~ r6wnocze
snie Roksanq ... 

AGNIESZKA HOLLAND: Helena si~ przeprowadzila . Ale to nie jest 
istotne. Dla Roksany wazne bylo to, ze nagle okazalo si~, iz nie jest naj
wazniejsza. Dlatego zarysowuje si~ p6zniej pewna r6wnoleglosc mi~
dzy jej kr6tkim, ale intensywnym romansem z ksi~dzem Frankiem a prze
zyciem odrzucenia przez matk~. Przez dzien wydawalo mu si~, ze ona 
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stala si~ nagle wazniejsza niz wszystko inne, ale potem - za pomocq 
deszczu - glos obowi'lzku wezwal go gdzie indziej ... 

LEON KNABIT OSB: Postawa Heleny nie byla szczegoJnie gorsz'lca . 
A swi~ty Stanislaw Kostka? Porzucil przeciez zrozpaczonych rodzicow. 
A dzisiaj? llu ludzi wst~puj'lcych do zakonow, do seminariow lamie 
serca swoich bliskich. 

ADAM KOZLOWSKI OS8: Ale to jest kwestia odpowiedzialnosci za 
dziecko. 

KRZYSZTOF BIEDRZYCKI: To dziwne, ze adwokat diabla nie skorzy
stal akura t z tego argumentu, ktory mogl rzeczywiscie przewazye. 

AGNIESZKA HOLLAND: Skorzystal, ale scena, w ktorej to zrobil, 
zostala wyci~ta. Mozna jednak przywolae wiele zywotow swi~tych, 
ktorzy porzucili bliskich czy nawet dzieci. Uznalam, ze z punktu 
widzenia arcybiskupa - ksi~dza starego autoramentu - to akurat nie 
bylbyargument. 

JERZY ILLG: Zwrocilbym jeszcze uwag~ na inny w'ltek - z niezwyklq 
czulosci'l przedstawiony jest w filmie romans ksi~dza Franka z Roksan'l. 
Ogromne wrazenie zrobila na mnie scena na cmentarzu. Nie ma tu ani 
nuty bluznierstwa, ani pot~pienia. Roksana i Frank 5q pokazani w taki 
sposob, ze widz zaczyna zyczye temu ksi~dzu, zeby po prostu wybral 
ziemsk'l milose. Moze mowi~ w tym gronie strasznq herezj~, ale on, ze 
swoimi zw'ltpieniami, depresjami, samotnosciq, wlasnie podczas tego 
szalonego tanca nad grobem raptem zyskuje szans~ jakiejs wielkiej otu
chy czy ziemskiego szcz~scia. Wiemy, ze to si~ nie spelni, ale zyczymy 
mu tej radosci. Ta scena jest niezwykle ciepta. 

AGNJESZKA HOLLAND: Nawet Roksana staje si~ wtedy radosna. Z tej 
wscieklej i zimnej osoby wychodzi mala dziewczynka. 

LEON KNABIT OSB: Ale czy moglaby bye z takim ksi~dzem szcz~sJi

wa? Czy on potrafilby dae kobiecie szcz~scie? Mnie si~ wydaje, ze naj
lepszym m~zem bylby najlepszy ksi'ldz, a nie tclki, ktory wci'lz si~ ze sob') 
gryzie, ma wyrzuty sumienia... 

KRZYSZTOF BIELAWSKI: Ojciec Leon uwaza, ze ksi')dz jest we wszyst
kim najlepszy. .. 
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ADAM KOZLOWSKI OS8: Pi~knie pokazana jest scena, gdy Roksa na 
zauwaza, ze Frank placze. W tym momencie budzi si~ w ruej cos wi~cej 
niz same emocje, ale dokonuje si~ to wlasnie poprzez emocje. Patrzqc na 
niego, odkrywa samq siebie jako podmiot, jako kobiet~, i dojrzewa do 
podj~cia catkowicie wlasnej decyzji. W tym zblizeniu udalo si~ Pani 
ujawnic drzemiqcq w czlowieku sfer~ tajemnicy, kt6ra r6wnoczesnie 
rna wymiar szalenie ludzki. To dla mnie najbardziej poruszajqcy frag
ment filmu - dotkni~cie misterium spotkania z drugim czlowiekiem, 
k.iedy tak gl~boko odkrywam innego, ze juz nie musz~ nim zawladnqc. 
Mam wolnq wol~, zeby istniec, i wtedy tak naprawd~ wszystko si~ za
czyna. 

AG NIESZKA HOLLAND: Czy ten romans Was, ksi~zy, nie razil7 

ZBIOROWO: Nie! 

STANISLAW OBTREKS}: Romans Franka zdecydowanie mnie nie razil, 
bo to jest autentyczne zakochanie, a nie jedynie jakas gierka. Ta pi~knie 
opowiedziana historia pozwala postawic zasadnicze pytanie: jak ksiqdz 
radzi sobie ze swoimi uczuciarni? Film pokazuje z ruezwyklq delikatno
sciq prawdziwe uczucie. Frank przezwyci~za jednak pokus~ i staje s i~ 
na powr6t ksi~dzem. W catyrn tym uczuciowym zawirowaniu odzyskal 
wiar~ w kaplanskie powolanie - ze jednak trzeba, ze warto. 

AGNIESZKA HOLLAND: Do konca nie wiedzialam, jaki b~dzie final 
filmu. Dlugo naradzalismy si~ ze scenarzystarni. Myslelisrny, ze Frank 
moze dac Roksanie to, czego nie dala jej matka. Wolelismy - rn6wi~ to 
w irnieniu widowni swieckiej - zeby uszcz~sliwil t~ dziewczyn~. Ojciec 
Leon powiedzia\, ze Frank nie okazal si~ ani prawdziwym chlopem, ani 
dobrym ksi~dzem, a moim zdaniem on jest calkiem pociqgajC)cyrn m~z
czyznq. Imponuje mi jego niemal masochistyczna lIczciwosc, ujawnia
jC)ca si~ z calC) m0C'!, gdy w czasie procesu odmawia zlozenia deklaracji 
wiary. Szczerze m6wiC)c, nie spotkalam wielu takich m~zczyzn. Mysla
lam wi~c sobie, ze go szkoda - nie wiadomo, czy uszcz~sliwi innych, 
a tak przynajmniej moze uszcz~sliwic jednq kobiet~ ... Ale uznalam, ze to 
byloby za latwe. 

ADAM KOZLOWSKI OS8: Finatowe spotkanie Fraoka z Roksaoq i jej 
dzieckiem sprawilo na mnie wrazenie, ze nie jest to juz dwoje rozbit
k6w, tylko dwoje dojrzalych ludzi. Ooa tq matkq jest' To nie jest jej 
bachor. .. 
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LEON KNABIT 05B: On takZe tym ksi~dzem jest l M6gl sobie pomyslee, 
patrzqc na dziecko Roksany, ze one moglo bye jego, ale kiedy potem 
otaczaj'lce go przedszkolaki zaczfily radosnie podskakiwae, widae bylo, 
ze on tez jest SZCZfisliwy. 

AGNIE5ZKA HOLLAND: Ale jemu jest chyba troch~ szkoda. Tak na
prawdfi nie wiem, kim w ostatecznosci okazuje sifi Frank - mysl~ 0 jego 
stosunku do wiary. Widae w nim na pewno spok6j, ale to nie jest czlo
wiek, kt6ry doznaje ostatecznego nawr6cenia. 
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WYSOKIE - NISKIE, 

DOBRE - NIEDOBRE 


Agnieszka Kolakowska 

Z rosnqcym poczuciem zagubienia sledz~ dyskusj~ 0 wyzynach i ni
zinach mysli i "stylu", rozpocz~tq przez Krzysztofa Dorosza ("Znak" nr 
539), a raczej - mimowolnie - przez Adama Zagajewskiego w"Zeszy
tach Literackich". Sprzeciw budzi juz sam temat, a to przez zalozenia, 
kt6re Sq w nim zawarte. Lektura artykulu Dorosza, a zwlaszcza wypo
wiedzi (czasem przedziwnych i niezwykie agresywnych) jego krytyk6w, 
sprzeciw ten pogl~bila. Nadal nie wiem, czym Sq styl wysoki ani mysl 
wysoka; nie wiem zatem, afortiori, jak powinien wyglqdae styl dopaso
wany do wysokiej mysli. Zastanawiam si~, gdzie pomi~dzy tymi wyzy
nami i nizinami znajdujq si~ r6wniny; na zdrowy rozum gdzies powin
ny si~ znajdowae, nikt jednak 0 nich nie wspomina. Nie wiem tez, dla
czego "wysoki" i "niski" mialyby bye tymi akurat kategoriami, kt6re do 
stylu i do mysli stosowae nalezy; nikt - ani Dorosz, ani jego krytycy 
tych kategorii nie wyjasnil ani nie podal argumentu uzasadniajqcego 
ich stosowanie. Nie jestem pewna, czym jest literatura "niska," a czym 
"wysoka", ani czy kategorie te Sq w czymkolwiek pomocne. Wydaje mi 
si~, ze jesli kategorie, kt6rymi si~ w naszych dociekaniach poslugujemy, 
bardziej grnatwajq spraw~, niZ wskazujq kierunekszukania, lepiej z nich 
zrezygnowac i rozejrzee si~ za innymi. Te bowiem - "mysl wysoka, styl 
wysoki" - wi~cej zakiadajq, niZ wyjasniajq. 

Podejscie Dorosza uderza mnie jako osobliwe nie mniej niz podej
scie jego krytyk6w. Co wi~cej, wydaje mi si~ ono osobliwe w ten sam 
spos6b i po cz~sci z tych samych przyczyn. Zdaje si~ on bowiem za
kladae, ze literatura ma pewne okreslone zadanie lub nawet zadania; 
ze powinna wyrazae raczej to niz tamto; ze piszqcy ma pewne okre
slone obowiqzki, nie tylko wobec siebie samego. Dorosz uwaza, ze 
literatura powinna zajmowae si~ "dramatem europejskiego humani
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zmu", "tajemnicq, metafizykq, rzeczami ostatecznymi", wyrazae na
dzieje i pi~kno swiata. (Choe bye moze jedynie chcialby, ieby tak bylo; 
nie jest to dla mnie jasne. Jesli tak, to wyraza on po prostu - aczkol
wiek w sposob dose zawily - pewnq t~sknot~, ktorq, owszem, mozna 
podzielae, lecz ktorq mozna tez z latwosciq zaspokoie - przez powra
canie do starych ksiqzek, jesli nowe okazujq si~ pod tym wzgl~dem 
niezadowalajqce). Jedynie trese jego wymagan odroznia go od tych, 
ktorzy twierdzq, ze literatura powinna bye hermeneutyczna, postmo
dernistyczna, feministyczna czy jakakolwiek inna; ie powinna wyra
zac ducha swojej epoki, ukazywae szpetnose swiata, udr~k~, codzien
nose itp. Podejscie jest podobne; niezgoda panuje tylko co do tego, na 
czym te zadania i obowiqzki polegajq. 

Niejasne Sq dla mnie zjawiska, ktore Dorosz porownuje i kontra
stuje, a jego komentarz wydaje mi sili' czasem naiwny. Sam sobie szko
dzi takimi na przyklad refleksjami: ,Jesli serce czlowieka jest otwarte, 
pili'kno nawet tak prostych rzeczy jak polny kwiatek czy platek snie
gu jest mu w stanie objawic caly swiat". Szkodzi sobie tez obfitym cy
towaniem, z niewiadomych przyczyn, dziel poetki Kathleen Raine, 
do ktorej liryczno-mistycznych i banalnych spostrzezen si~ odwolu
je, jak gdyby miala ona bye dla nas jakims autorytetem. Oslabia to, 
a nie wzmacnia, jego argumenty. Owszem, zawsze milo uslyszee cos 
o Grzegorzu z Nyssy, bo byl to czlowiek n ie tylko bardzo mqdry, lecz 
takZe dowcipny i w sprawach absurdow wlasnej epoki niezwykle prze
nikliwy, ale nie bardzo wiem, skqd sili' do tej dyskusji przyplqtal. Nie
okreslony tez wydaje mi sili' nihilizm, nad kt6rym Dorosz ubolewa. 
o jakie zjawisko chodzi? Jak je rozpoznae7 Kiedy nastqpilo "zepsu
cie" ina czym to zepsucie mialoby polegac? Jacy autorzy, jacy malarze 
mieliby bye jego przykladem? Celine? Beckett? Genet? Francis Bacon, 
jeden z najwili'kszych malarzy tego wieku? Andy Warhol? Damien 
Hirst? Nie wiadomo. Podejrzewam jednak, ze w powyzszym spisie 
chodziloby raczej 0 tych dw6ch ostatnich. Jesli tak i jesli "nihilistycz
na" trese jest przedmiotem naszego niezadowolenia, to wolno zapy
tac, na jakiej podstawie i wedlug jakich kryteri6w odrozniamy tych 
pierwszych od tych ostatnich; lecz obawiam siy, ze pr6ba odpowiedzi 
na to pytanie wciqgnie nas w beznadziejne bl~dne kolo. Moze si~ bo
wiem okazae, ze pojycia, za pomocq ktorych chcielibysmy wytluma
czye, na czym polegajq wielkosc jednych i miernota drugich - pojycia 
takie jak autentycznose i wtornose, prawda i poza, glybokie i plytkie 
- okreslamy za pomocq tych wlasnie kategorii, ktore chcielibysmy 
zdefiniowae. Innymi slowy, moze si~ okazae, ze to, co chcemy wyra
zic, sprowadza si~ do powiedzenia, ze ci pierw6i byli wielkimi pisa
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rzami czy malarzami, a ci drudzy nie. (Mozna tez powiedziee pro
sciej, ze nie staramy si~ za pomoCC) takich poj~e tlumaczye wielkosci 
Szekspira; odwrotnie, to wielkose Szekspira jest naszq miarq oceny). 
Obawiam si~ tez, ze kategorie wznioslosci i wysokosci stylu i mysli 
okazC) si~ tu calkowicie i w jaskrawy sposob nierelewantne. 

Reakcje krytykow Dorosza byly czasem przedziwne, miejscami 
oburzajqce: wypominano mu, ze jego postawa jest "niehermeneutycz
na", ze jego "estetyka" jest "archaiczna", ze jego krytyka wspolcze
snej literatury jest skrajnie "ideologiczna", a jego podejscie "konser
watywne". Takie zarzuty uderzajq mnie jako nieodpowiednie do te
matu , poniewaz nieodpowiednie Sq kategorie, ktorymi si~ poslugujq: 
zarzut "archaizmu" lub "niehermeneutycznosci" w odniesieniu do 
estetyki mija si~ z celem. Nie wi em zresztc), co to jest "archaiczna" es
tetyka (tak samo jak nie wiem, co to jest rozowa mysllub obrazone 
rownanie matematyczne). Bye moze chodzi po prostu 0 to, ze jest nie
modna. Osobliwy bylby to zarzut. N ie rozumiem tez, dlaczego "nie
hermeneutycznose" mialaby bye czyms godnym pott;pienia; podej
rzewam, ze tutaj tez chodzi 0 to, iz jest niemodna. Na temat ideologii 
mozna by powiedziee, ze wsrod glosow krytycznych jej nie brak; na
zywanie czegos ideologiq i konfrontowanie tego czegos z innC) ideolo
giC) wydaje mi si~ - w tej dziedzinie, jak i w innych - zaj~ciem dose 
jalowym. Dorosz sam odpowiedzial na wymierzone przeciwko nie
mu zarzuty, nie b~d~ wi~c ich tu dalej przytaczae ani do tej dyskusji 
powracac. Ma m wrazenie, ze ion, i jego krytycy blqdzC) w tych samych 
mrocznych zaroslach zle postawionego pytania i zle okreslonego pro
blemu i ze najbardziej wC)tpliwe w tej dyskusji jest przez wszystkie 
strony przyj~te zalozenie, iz debat~ na tak sformulowany temat w ogo
Ie rnozna sensownie prowadzie. 

Wielce ryzykowne wydaje mi si~ podj~cie problemu bez proby 
wyjasnienia, na czym wlasciwie on polega, i upewnienia si~ , okresliw
szy go, ze problem taki w ogole istnieje. Podejrzewam, ze ten akurat 
nie istnieje; ze jest pseudoproblemem wynikajqcym z pomieszania 
poj~e. Znamienne jest, iz kazdy w tej dyskusji zdaje si~ mowie 0 czyms 
innym. Proba odpowiedzi na ogromne, zlozone i niejasne pytanie 
w niej zawarte - najogolniej: "jak si~ rna wysoki styl do wysokiej my
sli?" - napotyka te same trudnosci co odpowiedz na slawne pytanie 
z lekcji logiki: "Kiedy przestales bie swoj'l zon~?" (Z tym, ze to ostat
nie jest jasniejsze, bo wiemy przynajmniej, co znacZq wszystkie jego 
cz~sci : ;,zona", "biC" i "przestaC). Po to, by si~ z nim uporae, trzeba je 
odrzucie w formie, w jakiej zostalo postawione, i rozlozye je na cz~
sci. Tutaj nawet odpowiedz "nijak" bylaby mylqca i niezadowalaj'lca. 
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Cz~sci, na jakie mozna by to wielkie i mgliste pytanie rozlozyc, 
jest sporo. Pr6buj~ ponizej sformulowae niekt6re z nich: 

(1) Jak ma si~ dobra literatura do stylu? 
(2)Jak ma si~ dobra literatura do tresci? 
(3)Jak moze istniee sztuka w demokracji i pod presjq masowego 

rynku? 
(4)Czym si~ rozni literatu ra "wysoka" od dobrej? 
(5) Czym si~ rozni styl "wysoki" od dobrego? 
(6) Czym jest "wysoka" mySl? ltd., itp. 
Do tego dochodzi jeszcze pytanie, ktore wylania si~ z artykulu Ewy 

Bienkowskiej, choe ona sama go w ten sposob nie formuluje: 
(7)Jak powinnismy i jak nie powinnismy literatury uczyc i prze

kazywae jej wartosci? 
Wydaje mi si~, ze na pytania (1) i (2) odpowiedzi nie ma i absur

dalne byloby jej szukanie. Mozna, oczywiscie, nie zgadzae si~ co do 
poszczegolnych przyklad6w, ale z grubsza wszyscy chyba wiemy, co 
jest - "obiektywnie" - dobrq literaturq. Nie odrozniamy stylu od tre
sci; nie mowimy, ze Celine, na przyklad, bylby dobrym pisarzem, gdy
by tylko zechcial byl pisae 0 czyms innym, a nie jest nim, poniewaz 
pisal 0 rzeczach strasznych, a w dodatku byl antysemitq i wstr~tnym 
czlowiekiem. Gdyby jedyna wartose jego prozy leza la w stylu, daw
no juz by 0 nim zapomniano. Jedno jest pewne: dobre pisanie nie 
polega na pisaniu w elegancki sposob 0 wznioslych czy pi~knych te
matach i tym bardziej nie wynika z takiego zamiaru. 

Co do pytan (4), (5) i (6) - podzial na literatur~ wysokq i niskq wy
daje mi si~ gt~boko niesluszny, a nawet szkodliwy. Moze lepiej - na 
pewno zabawniej, a chyba takie pozyteczniej - byloby m6wie tak, jak 
mawia si~ czasem w Anglii 0 czterech kategoriach ksiqzek: dobre-do
bre, niedobre-dobre, dobre-niedobre i niedobre-niedobre. (Orugi przy
miotnik okresla rodzaj literatury, do kt6rej dana ksiqzka nalezy: cho
dzi w nim 0 "wartose literackq". W pierwszym chodzi, mowiqc ogol
nie,o poczytnose: 0 to, czy dana ksiqzka jest dobrym- udanym - przy
kladem tego rodzaju). W pierwszej kategorii znajdujq si~ najwi~ksze 
dziela literatury, ale nie tylko. 5q tam takZe ksiqzki, ktore Iqczq poczyt
nose z wartosciami literackimi: ksiqzki, powiedzmy, ktore nie Sq jedy
nie rozrywkowe, ktore zostawiajq po sobie slad, w kt6rych odnajdu
jemy cos z siebie lub cos, co jest dla nas wazne . R6inie je rozpoznaje
my i co do niektorych mozemy si~ nie zgadzae. Ale jqdro tej kategorii 
stanowiq klasycy literatury; obszar zgody co do ich wartosci istnieje, 
nawet jesli odrzucamy poj~cie tak zwanego "kanonu" lub jesli chcieli
bysmy je poszerzye. Do drugiej kategorii nalezq Iludziarze, kt6rzy nie 
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SG! jednak grafomana'mi: majG! cos do powiedzenia, ale ich ksiG!zki SG! 
w jakis sposob chybione i czytanie ich nie jest przyjemnosciG!. W trze
ciej - ogromnej - sG! ksiG!zki lekkie, bez wi~kszych aspiracji, ale zgrab
nie napisane i przyjemne w czytaniu, nie wymagajG!ce namyslu i nie 
':'-JstawiajG!ce po sobie gl~bszego sladu. MogG! jednak zawierae rozne 
ciekawe rzeczy; niekoniecznie SG! tylko "czytadlami". Przykladami ksiG!
zek tej kategorii sG! powiesci Umberto Eco (peine erudycji filozoficzne 
i semantyczne zabawy); niektore dobre powiesci kryminalne, czasem 
napisane swietnie (Georges Simenon, P. D. James), czasem gorzej (Aga
tha Christie); powiesci historyczne itp. Do kategorii czwartej - naj
wi~kszej - nalezG! ksiqzki bezwartosciowe, zle napisane i nudne. 

Kilka slow 0 rowninach. Jesli przez "wysokie" i "niskie" rozumie
my "wzniosle" i "niewzniosle", tertium non datur: pomi~dzy jednym 
a drugim nie rna miejsca na nic innego. Jesli jednak rozumiemy je jako 
sposob rozroznienia mi~dzy literaturq "wysokq" i "masowq", to takie 
miejsce w naturalny sposob si~ wylania: odruchowo pytamy 0 to, co 
jest pomi~dzy. Virginia Woolf nazwala ten wielki obszar "pomi~dzy" 
litera turq "middlebrow" - dla "srednioglowych". Ale Virginia Woolf byla 
notorycznq snobkq i cz~sto mylila si~ w swoich ocenach (pami~tajmy 
jej pierwszq pogardliwq reakcj~ na Joyce' a). Dla niej, i dla cal ego tak 
zwanego "srodowiska Bloomsbury", istnialy trzy kategorie literatury. 
Byla li teratura "highbrow" (dla "wysokoglowych") - elitarna, dla "ary
stokracji ducha", jak to ujmuje Ewa Bienkowska. To byla ta jedyna 
sluszna i dobra. Byla literatura "lowbrow" (dla "niskoglowych") - dla 
mas: bezwartosciowa, ale nikomu nie szkodzqca ionic nie zawadza
jqca. I byla literatura "middlebrow". Ta zas byla tym najgorszym, czym 
literatura bye moze: literaturq z aspiracjami. Byla to literatura pozo
row: literatura grzecznie si~ zachowujG!ca u cioci na imieninach. Chciala 
bye... no wlasnie: wzniosla. Elegancka. Kulturalna. Taka, jakq klasy 
srednie mogq czytae z przyjemnosciq, ale bez wstydu, ze zludnym 
poczuciem, ze czegos si~ z niej UCZq. Wiasnie dlatego byla niebezpiecz
na: jej wartosci nie byly prawdziwe, byly wartosciami ersatz. I wlasnie 
dlatego trzeba bylo jq zwalczae. 

Okreslenie czegos jako "middlebrow" bylo pejoratywne i niezwy
kle pogardliwe - 0 wiele bardziej pogardliwe niz "lowbrow". (Dobre 
wyobrazenie 0 tym, jak funkcjonowaly te kategorie - powszechnie 
przyj~te w "srodowisku Bloomsbury" - daje najlepsza moze ksiqzka 
E. M. Forstera Howard's End). Dzis w Anglii nikt tego podzialu nie trak
tuje powaznie; on tez, tak jak podzial na niskie-wysokie, wydaje si~ 
malo p rzydatnym, jesli nie wr~cz szkodliwym narz~dziem poj~cio
wym. Niczemu bowiem nie odpowiada i niczego nie wyjasnia. Ob
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szar "srodka", jaki si~ z niego wylania, jest z definicji bezwartosciowy, 
wskutek czego rozroznianie mi~dzy nim a obszarem tego, co "maso
we", wydaje si~ bezcelowe. Rownina, w ktorej znajdujq si~ ksiqzki trze
ciej kategorii - "dobre-niedobre" - nie lezy w tym na pozor tylko neu
tralnym obszarze. Ksiqzki te niekoniecznie Sij "niskie" ani w sensie 
"masowe", ani w sensie "niewzniosle". Nie s'l koniecznie "niskie" 
w zadnym sensie. Nie sij tez "literaturij z aspiracjami". A Sq wazne, bo 
sij tym tlem - bogatym, gi~tkim , szerokim - na ktorym i z ktorego 
wytaniajij si~ ksiijzki dobre-dobre, w tym ksiijzki wielkie. 

Polskie przyklady ksiijzek dobrych-niedobrych trudno jest zna
lezc. Sklaniam si~ do wysuni~cia ryzykownej kandydatury Sienkie
wicza: j~zyk oczywiscie wspanialy, ale tresc w sumie lekka (acz dy
daktyczna). Z powojennych: Kusniewicz? Moze niekt6re ksiijzki An
drzejewskiego? Konwickiego? Malgorzata Musierowicz? Jednak do 
wszystkich tych przykladow trzeba doczepic jakies "ale". W przypad
ku Musierowicz trzeba powiedziec, ze Sq to ksiqzki w zasadzie mlo
dziezowe; w przypadku Sienkiewicza trzeba wziijc pod uwag~ ogrom
nij rol~ i znaczenie Trylogii w Polsce; w przypadku Konwickiego i An
drzejewskiego nalezy dodac, i.e ich ksiqi.ki byly inaczej postrzegane 
w czasach, kiedy si~ ukazaty. Wydaje mi si~, i.e literatury dobrej-nie
dobrej, bez kwalifikacji, w Polsce do niedawna w ogole nie bylo i i.e 
dopiero teraz zaczyna si~ pojawiac. Powody tego braku Sq same w so
bie ciekawe i zastanawiajijce. Wydajij si~ dwojakie: spoleczno-ideolo
giczne (w epoce PRL-u) i "gombrowiczowskie", to znaczy te opisane 
przez Gombrowicza, zwiqzane z roznymi polskimi kompleksami i li
terackimi aspiracjami. To jednak jest temat na osobnij dyskusj~. 

Kiedy Dorosz po prostu ubolewa nad brakiem dobrej literatury 
i przytlaczajijcym wplywem kultury masowej, podzielam jego trosk~, 
ale tez nie catkowicie : w Anglii, w Ameryce, zdarzajij si~ ksiqzki do
bre-dobre, a dobrych-niedobrych - tej waznej i czasem spornej r6w
niny, na ktorej brzegach granica mi~dzy (z jednej strony) wyzynami i 
(z drugiej strony) nizinami si~ zaciera - jest masa . lstnienie ksiijzek 
niedobrych, a nawet powszechne zainteresowanie nimi , nie obwiesz
cza rychtego upadku cywilizacji. Od kilkudziesi~ciu lat trwajij dysku
sje na temat smierci powiesci; tymczasem powiesc rna si~ zupelnie 
niezle. Tym, co z tak ponurym przekonaniem, niczym chor grecki, 
obwieszczajq jej rychly zgon, powiesc moglaby, jak historia Fukuy
amie, odpowiedziec, ze wiadomosci 0 jej smierci sij grubq przesadq. 
A jesli chodzi 0 naprawd~ wielkie ksiqzki - coz, poki ich nie ma, to nie 
rna. Nie mozna za kl~ciami przywiesc ich do istnienia. Nie rna jednak 
powodu si~ obawiac, ze juz nigdy ich nie b~dzie. To samo mozna po
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wiedziec, jesli przedmiotem jego troski jest nie tyle wplyw literatury 
masowej, ile postmodernizm czy tei pusty skrajny realizm lub litera
tura, kt6rej gl6wnym bqdi jedynym celem jest wyraienie takich czy 
innych ideologii Jub teorii spolecznych. Nic nie wskazuje na to, by 
zarazy naszego wieku mogly zeiree wszystkie m6zgi i zmiesc z po
wierzchni ziemi wszelkq wartosciowq tworczosc. 

Z dyskusji 0 stylu wylaniajq si~ trzy odr~bne pytania : Jak i 0 czym 
pisac? ola kogo pisac? Jak uczyc literatury i przekazywae wartosci? 
Na pierwsze nie ma odpowiedzi. Skoro jednak jest to glowne pytanie 
w tej dyskusji, powroc~ do niego na koncu. orugie jest pytaniem 0 to, 
jak zwalczac wplyw masowego rynku . Odpowiedi na nie wydaje mi 
si~ prosta i optymistyczna. oobrzy pisarze zawsze b~dq pisac swoje, 
niezaleinie od rynku i presj i w dol; zawsze znajdq swoich odbiorc6w 
- i b~dzie ich spor~. Nie ulegnq tei presjom wzwyi, na bok ani na 
ukos - ani tych, ktorzy uwaiajq za blahe, "nierelewantne" lub "elitar
ne" wszystko, co nie pokazuje wylqcznie ub6stwa, gwaltu, pijanstwa 
i abnegacji, ani tych, kt6rzy chcieliby czytac 0 rzeczach pi~knych 
i wznioslych, ani tych, kt6rzy uwaiajq, ie ksiqiki powinny wyraiac 
polityczne, spoleczne lub literackie teorie bqdi aspiracje poszczeg61
nych grup. oobre ksiqzki majq wlasn,,! si l~ przebicia. Presja w d61 moie 
si~ wydawac przytlaczajqca; ale mody mijajq i zle ksiqiki dobrym nie 
szkodzq. Czasem moie uplynqe wiele czasu, zanim wartosci czegos 
dobrego zostanq docenione, ale tak bylo zawsze. Przyklad6w nie brak. 
Nie dzieje si~ tak dlatego, ze nasz zmysl krytyczny i nasze wartosci 
zanikly lub Sq nieodwracalnie zepsu te. 

Trzecie pytanie jest moim pytaniem (7). ozi~ki staraniom postmo
dernistycznych krytykow literackich i teoretyk6w spolecznych glo
szqcych relatywizm jako wartosc absolutnq i jedynq tak zwana "kul
tura masowa" (poj~cie sprzeczne samo w sobie, z ktorym naleiy wal
czyc, kuJtura masowa nie jest bowiem kulturq, tylko czyms innym) 
wdziera si~ na uniwersytety, podwaiajqc sam,,! racj~ ich istnienia i pod
stawowe wartosci, jakie reprezentujq. Sprzeciw wobec jakiejkolwiek 
hierarchizacji wartosci, nakaz odrzucenia poj~cia "kanonu" i obowiq
zek uznania wszystkich sfer i form iycia i ekspresji za cz~sc "ku ltury" 
narzucajq si~ nast~pnym pokoleniom. Do tego tematu nawiqzuje 
w swoim eseju Ewa Bienkowska i jest on niezwykle wazny. Ale obec
nose i popularnosc pewnego rodzaju literatury na rynku i obecnosc 
postmodernistycznej ideologii, ktora propaguje jq na uczelniach jako 
tak same "wartosciowq" jak kaida inna, Sq dwiema odr~bnymi, choc 
oczywiscie polqczonymi ze sobq sprawami, niekoniecznie zaslugujq
cymi na ten sam stopien. troski z naszej strony. Nie jest tei jasna przy
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czynowose, jaka mi~dzy nimi zachodzi. Stan wydzial6w humanistycz
nych na wyzszych uczelniach niewqtpliwie jest sprawq 0 wiele groz
niejszq, ale to, jak walczye 0 zachowanie podstawowych wartosci na 
uniwersytecie, jest osobnym zagadnieniem. aednak i tutaj abstrakcyj
ne definicje i rozr6znianie mi~dzy wysokim a niskim mija s i~ z celem. 
Student przekona si~ 0 wartosciach dobrej literatury tylko przez jej 
czytanie. Dopiero potem, poznawszy jq, moze zastanowie si~, na pod
stawie konkretnych tekst6w, dlaczego jest dobra . Problem polega 
w wielkiej mierze na tym, ze ideologia postmodernistyczna, kt6ra za
razila wyzsze uczelnie, kaze studentom czytae nie litera tur~, lecz post
modernistyczne prace 0 "teorii spolecznej" tekstu) . Natomiast wyda
je mi si~, ze krzewie dobrq literatur~ mozna tylko za pomocq recenzji 
- a takie mqdrych wydawc6w, kt6rzy myslq nie tylko 0 bestsellerach. 

Pozostaje jeden problem, niewypowiedziany w "Znakowej" dys
kusji, lecz wyraznie w niej wyczuwalny - to wieczne, wszechobecne, 
ciqgle nas dr~czqce, w kazdym nieomal artykule czy wywiadzie na 
tematy Iiterackie obecne pytanie: 

(8)Jak powinna wyglqdae literatura polska, by miala szans~ wy
plynqe na szersze wody? 

Wspominam 0 tym, bo jedna rzecz mnie w tej dyskusji uderza: to 
mianowicie, ze stykam si~ z niq tylko w Polsce. Wydaje mi si ~ to zna
mienne. Gdzie indziej - w Anglii, w Ameryce, we Francji, nawetw Izra
elu - nie tOCZ q si~ gorqczkowe debaty 0 tym, czym Sq wysokie i niskie 
style, mysli, litera tura. Ludzie piszq ksiqzki, a inni je recenzujq, zga
dzajqc si~ lub nie co do ich zalet. (Toczq si~, oczywiscie, dyskusje pt. 
"Dokqd?" i "Co dalej7", ale, jak juz m6wilam, tOCZq si~ one od dawna 
i zapewne toczye si~ b~dq spokojnie do zmierzchu dziej6w; prawie 
nikt nie zwraca na nie uwagi, nie ma w nich tel. mowy 0 celach, zada
niach, wyzynach ani nizinach). Wyd aje mi si~, ze takie dyskusje naj
cz~sciej Sq po prostu jalowe, mogq tel. bye szkodliwe - wlasnie dla tej 
literatury, kt6rq si~ chce krzewie. Obawiam si~ , ze jesli polscy pisarze 
b~dq sobie swiadomie stawiae cele i zadania (na przyklad : wejse w mo
d~, albo: napisae wielkq europejskq powiese, albo: bye uniwersalnym, 
albo: bye prowincjonalnym, ale w spos6b uniwersalny itp.), to nie
wiele dobrego z tego wyniknie. Pouczajqcym przykladem wydaje mi 
si~ tutaj ostatnia ksiqika Stefana Chwina Esther. Mimo niewqtpliwych 
zalet wydala mi si~ sztuczna, schematyczna i nudna. Wydala mi si~ 
taka, wlasnie dlatego ii w ewidentny spos6b chce bye wielka, metafi
zyczna, wzniosla, europejska; dlatego ie glosno krzyczy: jestem wiel
kq europejskq sagq 0 wszystkich najwazniejszych aspektach ludzkiej 
kondycji i europejskiej historii, zarazem uniwersalnq i konkretnq. 
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Wskutek czego robi' wrazenie mozolnie wykonanego pi~cioletniego 
planu. A Chwin potrafi bye dobrym pisarzem - kiedy pisze prawdzi
wie. Tutaj nim nie jest, poniewaz przez jego ksiqzk~ przemawia nie 
prawda, a poza. (Bye moze z podobnych powod6w brak w Polsce li
teratury dobrej-niedobrej . Tu wlasnie powracamy do tematu tej sta
rej, wiecznej, "gombrowiczowskiej" dyskusji). 

"Jesli dobrze rozumiem moje zadanie", pisze Vermeer Herberta, 
"polega ono na godzeniu czlowieka z otaczajqcq rzeczywistosciq, dla
tego ja i moi cechowi bracia powtarzamy nieskonczonq ilose razy nie
bo i obloki, portrety miast i ludzi - caty ten kramarski kosmos, bo w nim 
tylko czujemy si~ szcz~sliwi. (...) Pozw61 ( .. . ) ze b~dziemy m6wili swiatu 
slowa pojednania, m6wili 0 radosci z odnalezionej harmonii, 0 wiecz
nym pragnieniu odwzajemnionej milosci" (List, w Martwa natura z W(?

dzidlem). Jesli odnajdujemy si~ w tych slowach i widzimy w nich ja
kqs prawd~, to dlatego, ze odzwierciedlajq i tlumaczq cz~se naszej re
akcji na wielkq sz tuk~. Nie Sq one jednak odpowiedziq na pytanie, jak 
sztuk~ uprawiae ani czym dobra sztuka powinna si~ zajmowae, ani 
nawet dlaczego cenimy Vermeera. Sq tylko i wylqcznie odpowiedziq 
Vermeera na pytanie, ktore on sam sobie stawia. Ogromna wlasciwie 
jest Iiczba pytan, na ktore slowa te nie Sq odpowiedziq; moze fakt ten 
powinien sklonie nas do zWqtpienia w sensownose pytan - tych ogol
nych pytan 0 sztuce - ktore stawiamy. 

Mozna powiedziee, choe wydaje si~ to dose banalnym spostrzeze
niem, ze dobre ksiqzki, dobre wiersze Sq zwierciadlem swiata i duszy. 
Powtarzajq odwieczne prawdy 0 czlowieku w nowy sposob; sytuujq 
nas we wszechswiecie; rozposcierajq przed nami wizj~ swiata, w kto
rej si~ odnajdujemy. Mogq wyrazae t~ "t~sknot~ do swiata, czy swia
tow, ktorych aktualnie nie ma", 0 ktorej mowi Dorosz; ale mogq tez 
robie to wlasnie przez opisywanie tego swiata, kt6ry jest. (Jesli jednak 
to robiq, stwierdzenie tego faktu tez nie jest odpowiedziq na nic, w tym 
samym dokladnie sensie, w jakim slowa Vermeera nie Sq odpowie
dziq na nic). Mogq bye probq zrozumienia swiata, buntem przeciwko 
swiatu alba probq pogodzenia si~ z nim; mogq bye wszystkimi tymi 
rzeczami naraz i masq innych, ale zawsze Sq wyrazem prawdy wla
snej, prywatnej. I chyba zawsze Sq tez poszukiwaniem wlasnego pi~k
na - wyrazem "smaku", w ktorym, jak mowi Herbert w jednym z naj
pi~kniejszych swoich wierszy, Sq "wl6kna duszy i czqstki sumienia". 

Tyle chyba powiedziee mozna. Nie wiem jednak, pra wd~ mowiqc, 
po co. Z naszych wlasnych reakcji na ksiqzki czy dziela sztuki nie 
wynikajq i nie mogq wynikae og6lne zadania literatury; z tego, co 
w dobrych ksiqzkach znajdujemy, nie wynika i nie moze wynikae 
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odpowiedi na to, co powinno si~ w nich znajdowae. Og61ne i abs
trakcyjne rozwazania 0 tym, jaka powinna bye dobra literatura, w ode
rwaniu od konkretnych tekst6w, wydajq mi si~ malo pozyteczne. Do
bre ksiqzki nie Sq dobre, dlatego, ze zajmuj,,! si~ takim czy innym teo 
matem, ani dlatego ze Sq napisane w taki czy inny spos6b. Niekoniecz
nie tez ucz"! nas, jak powinnismy zye ani jak szukae tego, co dobre. 
Literatura nie musi spelniae zadan moralnych ani dydaktycznych. 
Moze wyrazae ducha czy aspiracje narodu, nurty wieku, nawet spo
leczne teorie tekstu, ale nie jest to ani jej zadaniem, ani koniecznq cz~
sciq tego, co stanowi 0 jej wartosci. 

Trzeba tez zauwazye, ze dobrzy krytycy literatury piszq 0 konkret
nych ksi,,!zkach; najwi~ksi sposr6d nich pogl~biajq nasze zrozumie
nie tekst6w i skianiajq nas do powracania do nich z nowymi pytania
mi. Nie snujq rozwazan 0 tym, jakiego rodzaju metafizykq literatura 
powinna si~ zajmowae; nie gloszq tez, w odr6znieniu od wyznaw
c6w "teorii krytycznych", spolecznych teorii zawierajqcych ideolog1cz
ne programy. Czytamy ich dlatego, ze ich spostrzezenia, teorie, pyta
nia i odpowiedzi wnosz"! cos do naszego zrozumienia literatury - czy 
si~ z nimi zgadzamy, czy nie. Tytul najnowszej ksi"!zki Harolda Blo
oma brzmi Jak czytac 1 dlaczego. Wydaje mi si~, ze jednym z zadan kry
tyka literatury jest na to wlasnie pytanie odpowiedziee. Nie jest jego 
zadaniem odpowiedziee na pytanie: jak pisae i dlaczego? 

Umarl niedawno Yehuda Amichai. Rozmaite rzeczy m6wiono nad 
jego grobem: ze byl "poetq, Palmachnikiem i rewolucyjnym humani
st,,!", ze przez swojq poezj~ "pokazywal nam, ze nawet w Jerozolimie 
porozumienie jest mozliwe", ze chcial pokoju i przygotowal nas do 
pojednania. To wszystko prawda. Ale Amichai nie z tego powodu byl 
wielkim poetq. Byl nim, dlatego ze m6wil prawd~ - swojq wlasnq, 
o sobie i 0 swiecie - ze m6wil j,,! pi~knie i ze si~ w niej odnajdywali
smy. Nie dlatego ze chcial nas pouczae, nie dlatego ze dqzyl do wyra
zenia "mysli wysokiej", aspiracji narodu, nadziei pojednania czy wia
ry w ludzkose; nie dlatego ze m6willub nie m6wil 0 "metafizyce" 
pozytywnej lub negatywnej. Nazywano go "narodowym poetq" Izra
ela, ale nie lubil tego. Jego poezja, jak poezja i proza wszystkich wiel
kich, byla przede wszystkim prawdziwa. "Kochalismy ci{', powiedzial 
ktos, "bo rozumielismy ci~ i ty nas rozumiales". Owszem. Ale kochali
smy go gl6wnie za to, ze pisal dobre wiersze. 

AGN JESZKA KOLAKOWSKA, ur. 1960, dr filozofii i fiJolog kJ asyczny; tlumaczka i pu
blicystka. Mieszka w Paryzu. 
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Anna Swiderk6wna 

Gdy tylko czlowiek stal si~ cz!owiekiem, kiedy zaCZq! mys!ee i od
dawae czese bostwom czy si!om boskim, z ktorymi - jak wierzy! - spo
tykal si~ na kazdym kroku, juz wowczas pojawilo si~ pytanie, dlacze
go te bostwa czy bogowie pozwalajq, zeby na !udzi dobrych, sprawie
dliwychi wiernie im sluzqcych spada!y przerozne nieszcz~scia. Wiele 
stuleci poiniej, na przelomie !V i III wieku przed Chrystusem, grecki 
filozof Epikur b~dzie nawet dowodzil, ze bogowie nie interesujq si~ 
wcale tym, co si~ dzieje na ziemi, bo gdyby si~ interesowali, a zara
zem pozwalaIi na tyle zla i cierpienia, znaczyloby to, ze sami Sq alba 
iii, albo bardzo s!abi. 

Kiedy u poczqtku III tysiqclecia przed Chrystusem mi~dzy dol
nym Tygrysem a Eufratem narodzila si~ literatura, z tym problemem 
star!i si~ rowniez m~drcy Sumeru. Rozwiqzywali go zresztq w sposob 
bardzo prosty, utrzymujqc, ze wszystkie nieszcz~scia ludzi Sq skut
kiem ich zlego post~powania i ze nikt nie jest bez winy. Tymczasem 
doswiadczenie na kazdym kroku ten "dogmat" obalalo. Wiedzieli 
o tym dobrze rowniez i autorzy biblijni. Nie nalezy przy tym zapomi
nae, ze sytuacja ludzi owych czasow byla odmienna od naszej. Po 
pierwsze, chociaz mogli buntowae si~ przeciw Bogu (lub bogom), mogli 
Mu nawet bluinie, nie przychodzi!o im nigdy do glowy, ze Boga (lub 
jakichs sij boskich) moze po prostu nie bye. Po drugie, wyobrazenia 
o tym, co dzieje si~ z cz!owiekiem po smierci, przedstawialy si~ na 
ogo! co najmniej niejasno, a dla synow Izraela - az po II wiek przed 
Chrystusem - zycie ziemskie konczy!o si~ zstqpieniem do Szeolu, gdzie 
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umarli byli odci~ci nie tylko od swiata zywych, lecz i od samego Boga. 
Sprawiedliwosci zatem musialo si~ stae zadose jeszcze przed smier
ciq. Dlatego tel. m~drcy giosili konsekwentnie niezawodnose zar6w
no kary dla wyst~pnych, jak i nagrody dla sprawiedliwych juz za zy
cia, gdyz zdawaio si~ im, ze tylko w taki spos6b mogq bronie honoru 
swego Boga. 

Bardzo wczesnie, gdzies pewno w X lub co najwyzej IX wieku, 
powstaia juz na pismie pierwsza hebrajska prozaiczna opowiese 
o sprawiedliwym Hiobie. Ta pierwotna historia byla bardzo prosta: 
Jahwe pozwala Szatanowi (a nie jest to jeszcze "nasz" Szatan, lecz ra 
czej ktos peiniqcy rol~ biazna kr61ewskiego na dworze Boga) poddae 
Hioba straszliwej pr6bie. Traci on wszystkie swoje dzieci i caly majq
tek, a wreszcie sam zostaje obsypany "zlosliwym wrzodem od stopy 
az do ciemienia". Cani SWq zon~, gdy ta namawia go, by ziorzeczyi 
Bogu. Wobec takiej nieugi~tej wiernosci wszystko konczy si~ dobrze. 
Sprawiedliwy B6g przywraca Hiobowi zdrowie, pomnaza jego majq
tek, daje mu jeszcze liczne dzieci i pozwala, by dozyi w pomyslnosci 
lat 140 (Hi 1,1- 2, 10; 42, 10-17). 

Autor biblijnej Ksi~gi Hioba postanowil wykorzystae t~ starq budu
jqCq opowiese, zeby powiedziee cos zupeinie nowego. Rozbil jq zatem 
na dwie cz~sci, tworzqc z nich prozaiczny Prolog i Epilog. Poiqczyl je 
wlasnym poematem, kt6remu nadal form~ ctialogu - rozmowy Hioba 
z przyjaci6imi. Przyjaciele ci starajq si~ na wszelkie sposoby wytluma
czye Hiobowi, ze nieslusznie si~ buntuje. J ezeli cierpi, to dla tego, ze zgrze
szyt. Crzesznik6w bowiem zawsze spotyka kara, a sprawiedliwi zawsze 
mogq bye pewni szcz~sliwego zakonczenia swej udr~k.i. Siowa te napi
sana wiele wiek6w temu, a przeciez rozumowanie przyjaci6i H ioba nie 
jest nam bynajmniej obce. Iluz ludzi wierzqcych widzi dzis jeszcze w kaz
dym cierpieniu kar~ Bozq, ilu zas niewierzqcych uznaio, ze B6g nie ist
nieje, gdyz postawieni wobec dylematu Hioba, woleli wybrae samot
nose i pustk~ nil. Boga, kt6ry wydal si~ im okrutnikiem. 

Hiob przyznaje, ze nikt nie jest sprawiedliwy przed Bogiem, lecz 
nie wie, czym m6giby wobec Niego zawinic. B6g zas mi\Czy i-co gor
sza - codzienna rzeczywistose wydaje si~ wprost zaprzeczacJego spra
wiedliwosci. Mimo wszystko Hiob chce m6wic z Wszechmogqcym, 
choc to On wlasnie go pokrzywdzil i zburzyi caie jego zycie. Wreszcie 
na koncu wielkiej oskarzycielskiej mowy przygnieciony cierpieniem 
nieszcz~snik rzuca Panu wyzwanie: "Oto moje ostatnie siowo, niech 
Wszechmogqcy odpowie l " (Hi 31, 35). 

A B6g wyzwanie to podejmuje i odpowiada Hiobowi "z wichro
wej burzy" . Jest to jednak odpowiedz niezwykla. Nie przynosi zad
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nych wyjasnien, zadnych uspokajaj'lcych rozwi'lzan. Teraz to Pan przy
st~puje do ataku na Hioba. Zamiast odpowiadae, On sam teraz pyta 
swego oskarzyciela, gdzie by!, gdy powstawala ziemia, czy potrafi 
zatroszczye si~ 0 pokarm dla glodnych lwi'ltek lub pom6c rodz'lcej 
lani. Wielkose Jahwe to nie tylko stworzenie swiata i znajomose do
gl~bna wszelkieh jego tajemnie, nie tylko rZ'ldy nad nim sprawowa
ne, leez i ezula troska, jak'l otaeza wszystko, co zyje. 

Wielokrotnie Hiob z'ldal od Pana odpowiedzi. Teraz potrafi tylko 
milczee, bo w oslepiaj'leym blasku spotkania z Nim poj'll, ze swi~tose 
Boga, ta Jego tajemnieza Innose, przekraeza wszelkie ludzkie wyobra
zenia i poj~eia, jakie ezlowiek moze miee 0 Bozej dobroei i sprawie
dliwosei. Przyznaje zatem: "Slyszeniem uszu slyszalem 0 Tobie, ale 
teraz moje oko Ciebie ujrzalo. Dlatego zaluj~ i korz~ si~ tak, jak tu 
jestem, w proehu i popiele" (Hi 42, 5-6). 

Tak wi~e Hiob, ten nieposkromiony buntownik, wyraza tutaj skru
ch~. Czego on zaluje? Na pewno nie jakiehs grzeeh6w, popelnionyeh 
jeszeze w lataeh pomyslnosei. B6g mu tez niezego takiego nie wypo
mina. Nie, on po prostu dojrzal w sobie grzeeh, kt6ry kryje si~ w nie
zbitym przekonaniu 0 wlasnej sprawiedliwosei, a zatem i 0 prawie do 
s'ldzenia innyeh, nawet Soga. Dla niego samego jest to zreszt'l grzeeh 
ealkiem nowy, bo dojrzal go po raz pierwszy dopiero w swietle spo
tkania z Jahwe. Nowy, leez zarazem bardziej radykalny od wszyst
kieh, jakie m6gI popelnie poprzednio. Polega on bowiem na przywlasz
ezeniu sobie miejsea Soga w kierowaniu wszeehSwiatem. Jest to tak, 
jakby ktos eheial powiedziee: "Gdybym ja byl Bogiem, urz'ldzilbym 
wszystko i lepiej, i sprawiedliwiejl" 

Rzeez w tym, ze nieraz nie dostrzegamy ealego absurdu tego sta
wiania si~ na r6wni z Bogiem, a nawet wyzej od Niego. Nie mamy 
w'ltpliwosei, ze mozemy oS'ldzae Jego post~powanie, gdyz sami naj
lepiej wiemy, co jest sluszne. Jest to szezeg6lnie grozny grzeeh ezlo
wieka sprawiedliwego, kt6ry wlasn'l sprawiedliwose uznaje za miar~ 
wszeehSwiata. W naszyeh zas ezasaeh grzeeh 6w wlasnie prowadzi 
ez~sto juz nie tylko do hiobowego buntu, leez wr~ez do ogloszenia 
smierei Soga. 

Trzeba tu sobie uswiadomie, ze nasze poj~eie sprawiedliwosei jest 
znaeznie w~zsze niz to, kt6re zawiera odpowiednik tego slowa w j~
zyku hebrajskim. Dla nas B6g sprawiedliwy to przede wszystkim S~
dzia, kt6ry karze wyst~pki i wynagradza zaslugi. Tak wlasnie myslal 
Hiob, p6ki nie spotkal si~ z Panem. Tymezasem w Pismie Swi~tym 
sprawiedliwose Boza najez~seiej l'lezy si~ ze zbawieniem. Tak na przy
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!dad w Ksi~dze Izajasza Pan sam siebie nazywa "Bogiem sprawiedli
wym i zbawiajqcym", a nieco dalej mowi: "Przyblizylem mojq spra
wiedliwose, juz jest niedaleko, nie opoini si~ moje zbawienie" (1z 45, 
21; 46, 13). Dlatego uosobieniem tej sprawiedliwosci Soga jest Jego 
Syn, Bog-Czlowiek, Jezus Chrystus. 0 Nim to przeciez pisze Sw. Pa
wei do Koryntian, ze "stal si~ dla nas mqdrosciq od Boga i s p raw i e
d 1 i w 0 sci q, i uswi~ceniem, i odkupieniem" (1 Kor 1, 30). A w Liscie 
do Filipian ten sam Pawei wprowadza niespodzianie poj~ cie dwoch 
sprawiedliwosci. Wyst~puje tam przeciw judeochrzescijanom, ktorzy 
powolujqc si~ na swoje zydowskie pochodzenie, starajq si~ (wbrew 
decyzji Apostolow) zmusie nowo ochrzczonych pogan do zachowy
wania wszystkich przepisow Prawa Mojzeszowego (wsrod nich ta
kich jak obrzezanie czy niejedzenie "nieczystego" mi~sa). Pawel stwier
dza tu z calq mocq, ie on rowniez moie si~ powoJae nie tylko na swo
jq przynaJeinose do narodu wybranego, lecz takie na swojq przeszlose 
wiernego Prawu faryzeusza. Wyzut si~ jednak z tego wszystkiego, by 
"pozyskae Chrystusa i znaleie si~ w Nim, nie majqc swojej s p r a wi e 
d I i w 0 sc i, poe hod z q c e j z P raw a, lecz s p raw i e d I i w 0 s e 
o t r z y m a n q 0 d Bog a dzi~ki wierze w Chrys tusa i na wierze tei 
opartq" (Flp 3, 4-5. 8-9). Ta pierwsza sprawiedliwose jest sprawiedJi
wosciq ludzkq, takq, jakiej i my zawsze szukamy. Dla Pawla pocho
dzila ona przede wszystkim z wiernego zachowywania Prawa Moj
zeszowego. Ale Apostol jui wie, ie sprawiedliwose Boia nie jest za
platq za zaslugi, lecz darem darmo danym (por. Rz 3, 24). Czlowieka 
zas mozna wtedy nazwae sprawiedliwym, kiedy jest tym, kim rna bye, 
to znaczy, gdy pozostaje w doskonalej zgodnosci ze wszystkim, cze
go Bog chce i co mysli (S. Lyonnet). 

Jak czytamy w 1 Liscie Sw. Jana: "Ten, kto post~puje sprawiedli
wie, jest sprawiedliwy tak, jak On [ChrystusJ jest sprawiedliwy" (1 J 
3, 7) . Jednym siowem, to nie nasza sprawiedliwose jest mia rq spra
wiedliwosci Boga, lecz wr~cz przeciwnie: J ego sprawiedliwose powin
na bye miarq naszej. Przypominajq si~ tutaj slowa Jezusa z pozegnal
nej mowy w Ewangelii Sw. Jana: "Przykazanie nowe daj~ warn, aby
scie si~ wzajemnie milowali, tak jakJa was umilowalem, zebyscie i wy 
tak si~ milowali wzajemnie" a13, 34). A zatem i tutaj miarq naszej 
milosci jest milose Syna Boiego. Moina by cytowae jeszcze wiele tek
stow biblijnych, lecz chyba wystarczy przypomniee, ie zazwyczaj 
mowimy 0 Bogu w sposob bardzo antropomorficzny. Mowimy 0 Nim, 
ie jest sprawiedliwy i milosierny zarazem, i dziwimy si~ niekiedy, jak 
mozliwe jest polqczenie dwoch cech, zdawaloby si~, przeciwstawnych. 
Tymczasem warto pami~tae, ie jest On sam sprawiedliwosciq i wier
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nosciq, i milosciq, i laskq, i milosierdziem. Jego sprawiedliwose obja
wia si~ przede wszystkim w wiernoSci i milosci miiosiernej, z jakq 
wype!nia obietnice Przymierza. A cz!owiekz tq sprawiedJiwosciq spo
tyka si~ w wierze. Wtedy tylko jest zdolny poznae jej prawdziwe ob
licze i zroZLImiee, co znaczq naprawd~ te slowa: "Tak bowiem Bog 
umilowal swiat, ze Syna swego Jednorodzonego da!, aby kazdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginq!, ale mial zycie wieczne. Bog nie pos/a! Syna 
swego na swiat po to, aby swiat pot~pi!, ale po to, by swiat zosta! przez 
Niego zbawiony" 0 3, 16-17). Nie darmo nazwal ktos te wlasnie zda
nia streszczeniem ca/ej Ewangelii. 

Jesli jednaknasza sprawiedliwose i milose majq bye na miar~ Boga, 
jest to wymaganie przerazajqce! Byloby tak rzeczywiscie, gdybysmy 
zostali pozostawieni sami sobie. Na szcz~scie wszakZe, jesli Mu tylko 
na to pozwolimy, to - jak mowi prorok Jeremiasz - Bog b~dzie naszq 
sprawiedliwosciq Oer 23, 6). Trzeba tylko, zebysmy zawsze pami~tali 
mqdre powiedzenie pewnego starego mnicha: "Bog zrobi wszystko, 
ale nie zrobi tego beze mnie!" 

ANNA 5WIDERKOWNA, ur. 1925, prof. dr hab., historyk, papirolog, fllolog klasyczny, 
popularyzatorka wiedzy 0 kulturze starozytnej, t.lumaczka z jt;'zyk6w greckiego, lacin
skiego, angielskiego i francuskiego Ostatnio wydala: Rozmowy 0 Bib!ii (wyd. Iv, 1997), 
Rozm6w 0 Bib/ii ciqg cia/szy (wyd. II -1997) oraz Rozmowy 0 Bib/ii. Nowy Testament (2000) . 
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Malgorzata Lukasiewicz 

Robert Walser dla niektorych jest pisarzem ulubionym lub przy-' 
najmniej jednym z ulubionych, dla innych nieznanym. Ci pierwsi majq 
lepiej. 

Walser jest mistrzem tej formy, ktorq sam sobie upodobal albo 
w ktorq si~ bez wyjscia uwiklal - malej prozy. Na stron~, na dwie, 
czasem na kilkanascie. Ie utwory, czasem blizsze noweli, czasem za
pisowi z dziennika, czasem felietonowi, w 12-tomowej edycji jego dziel 
zebranych wypelniajq 8 tomow. Ale to nie koniec. W spusciinie Wal
sera mianowicie znajdowala si~ teczka zawierajqca 526 kart zapisa
nych olowkowym maczkiem, Z pOCZq tku uwazano, ze maczek ten jest 
tajnym pismem, prywatnym szyfrem pisarza. Dopiero pMniej odkry
to, ze chodzi 0 zwyczajnq niemieckq kursyw~, tyle ze skraj nie zminia
turyzowanq. Najpierw odtworzono zapisanq w ten sposob powiesc 
Der Riiuber ("Zbo( - albo "Zbojca", zeby zachowac odniesienie do Schil
lera) . Potem dwaj germanisci, Werner Morlang i Bernhard Echte, roz
pocz~li prac~ nad odcyfrowaniem i edycjq calosci tych tzw. mikrogra
mow, uzywajqc specjalnej lupy. Mikrogramy pochodzq z lat 1924-1933. 
Po cz~sci Sq to bruliony utworow opublikowanych, po cz~sci teksty, 
ktore po raz pierwszy udost~pnia dopiero ta edycja, zatytulowana 
Aus dem Bleistijtgebiet -"z dziedziny olowka". Wlasnie ukazaly si~ dwa 
ostatnie tomy, piqty i szos ty. 

W liscie (do Maxa Rychnera, z 1927 roku) Walser donosil, ze w pew
nym momencie pioro zacz~lo przyprawiac go 0 skurcz r~ki, nie mogl 
juz pisac i dopiero olowek wydobyl go z tej niemocy. W Bleistijtskizze 
("Szkic olowkiem") pisze, ze "metoda olowkowa" oznaczala wpraw
dzie "okr~znq drog~, wzmozony wysilek", ale tez zaznacza: "w mojej 
duszy pojawial si~ zawsze usmiech zadowolenia, cos takZe na ksztalt 
usmiechu tajonego szyderstwa z samego siebie; ze oto tak ostroznie, 
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z takq trosk,! obchod'z~ si~ z pisarstwem". Swoim zwyczajem Walser 
wi~cej w tych komentarzach pomija, nii mowi. 

Mowi oolowku, stwierdza, ie zmienil narz~dzie pracy. Tak jak 
gdyby chodzilo tylko 0 usprawnienie natury czysto technicznej. Isto
tq nowej "metody olowkowej" jest jednak nie narz~dzie, ale rozmiar. 
Litery mikrogramow osi'!gajC) wysokosc najwyiej dwoch milimetrow, 
a w r~kopisach z ostatniego okresu kurczq si~ jeszcze bardziej. Na 
pierwszy rzut oka wydajq si~ nieczytelne, zwlaszcza dzisiaj, bo pismo 
olowkowe sci era si~ i zamazuje. 

Druga sprawa to papier. W teczce mikrogramow IwiC) cz~sc stano
wiC) arkusze papieru kredowego in octavo i karty kalendarza (z 1926 
roku), a do tego dochodzC) pojedyncze sztuki najrozmaitszego pocho
dzenia: koperty, listy, blankiety telegramow, urz~dowe zawiadomie
nia, jednostronnie zadrukowane strony z gazet i ksiC)zek, korekty, for
mularze. Od razu trzeba zaznaczyc, ze to nie bieda zmuszala Walsera 
do poslugiwania si~ materialem z odzysku. 

ZmniejszajC)c pismo, Walser nie przestaje pisac kaligra6cznie. Mi
kroskopijne literki sC) skrupulatnie wykonczone. Pismo jest regular
ne, linijki rowne, kolumny odznaczajC) si~ nienagannym pionem. Kar
ty sC) starannie przyci~te w prostokC) t. Cala przestrzen jest szczelnie 
i ekonomicznie zapelniona. Moze nasuwac porownanie ze stronC) ga
zety, zlozonC) przez metrampaza pieczolowitego, ale i fantast~ . Na jed
nej karcie sC)siadujC) ze sob,! utwory roine gatunkowo i powstale w roz
nym czasie. Jeden pod drugim albo jeden obok drugiego, w stupkach. 
Tekst biegnie od gory, od dolu albo od bokow - kart~ trzeba obracac, 
zeby je odczytac. Czasem jed en utwor wlamuje si~ w drugi, a jesli 
gdzies jeszcze zostalo troch~ wolnego miejsca, to wepchnie si~ wiersz. 

SporzC)dzone "metodC) olowkoWi( r~kopisy sluiyly jako bruliony, 
ktore Walser nast~pnie przepisyvval na czysto, niekiedy wnosz'!c drob
ne poprawki, niekiedy znacznie zmieniajqc tekst. Jochen Greven (ktory 
odcyfrowal "Zboja") sC)dzi, ze mikrogramy byly glownie podpork,! dla 
pami~ci i ze Walser ten wlasnor~cznie sporz,!dzony mikroskopijny 
tekst raczej rozpoznawal, nii odczytywal. Ale mi~dzy zapisem mi
krograficznym a przepisaniem na czysto i poprawieniem mija nie
kiedy sporo czasu (do paru lat), co swiadczyloby znowu 0 tym, ie dla 
autora mikrogramy byly tekstem w kaidej chwili przejrzystym i czy
telnym. 

Tak czy owak, nawet jesli mikrogramy byly por~cznymi bruliona
mi, jesli uzycie olowka likwidowalo fizyczny skurcz pisarski, to prze
ciez trudno oprzec si~ wrazeniu, ze dziedzina olowka realizowala ja
kies wlasne potajemne cele. Ze wybila si~ na niezale.inosc. 
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Gdzies na poczqtku wieku pismo w ogale si~ emancypuje i wcho
dzi w komityw~ ze sztukami wizualnymi. Na obrazach (Picassa, 
Schwittersa i innych) pojawiajq si~ poszczeg61ne litery, urywki tekstu 
alba strz~py gazet, na rawnych prawach z innymi przedmiotami, nie 
majqcymi za sobq zaplecza kodu j~zykowego. Apollinaire sklada swoje 
wiersze w postal' kaligram6w. Jednq z okolicznosci magI bye in ten
sywny wawczas rozwaj plaka tu i grafiki ksiqzkowej, wi~c przypomnij
my, ze znakomitosciq w tej dziedzinie byl mi~dzy innymi Karl Walser, 
brat Roberta, a sam Robert w korespondencji z wydawcami szczega
Iowa wdawal si~ w kwestie kroju i stopnia czcionki. 1nnq okoliczno
sciq - ciekawszq - wydaje si~ przeswiadczenie, ze rzeCZq sztuki jes t 
odnawianie znaczen, a przedmioty - takZe litery albo teksty - wyj~te 

ze zwyklego kontekstu i wyeksponowane albo pokazane w nieco
dziennym zestawieniu nabierajq calkiem nowych walorow. 

Niezaleznie od tego, co unosilo si~ w atmosferze epoki, mikrogra
ficzne praktyki wydajq si~ wiqza e intymnie z tym, co charakterystyczne 
dla samego Walsera. Dorota Jarecka dostrzegla podobienstwo mi~dzy 
mikrogramami a schematami renesansowych " teatr6w pami~ci". Pe
dantyczne, zwarte kolumny literek mogly bye pomocq w obronie przed 
naporem chaosu. A krucha psychika Walsera (tu znowu przypomnij
my, ze ostatecznie poszukal sobie schronienia w zakladzie psychia
trycznym i sp~dzil tam 27 lat) mogla takiej pomocy potrzebowae. Sq 
i inne tropy. Pisanie jako stawianie liter dla Walsera osobliwie zlewa 
si~ z pisaniem jako tw6rczosciq. Moze jakqs rol~ gra tu reminisce ncj a 
z mlodosci, kiedy zarabial jako "pisarz", tj . przepisywacz, kancelista . 
Wielokrotnie okresla swoje pisarstwo jako produkcj~ utwor6w - za
pisanych kartek. Albo tez skupia si~ na samej fizycznej czynnosci sta
wiania znak6w na pa pierze. J ak gdyby litera tura mieszkala wlasnie 
tam, w gescie r~ki, ktora porusza si~ swobodnie, plynnie, suweren
nie, pozostawiajqc na papierze slad swojej kunsztownej sprawnosci. 
Jak gdyby stawianie liter nie bylo zewn~trznym srodkiem, neutraJ
nym medium, ale wlasciwym aktem artystycznym, jak wykonanie 
utworu muzycznego, recytacja albo inscenizacja. 

Cala tworczose Walsera lubuje si~ - cokolwiek przewrotnie - w ma
Iym formacie i manifestuje to na r6znych poziomach. Jego ulubiona 
forma to mala proza. 0 jego postaciach Walter Benjamin napisal: "ich 
czasem jest chwila". Jednym z ulubionych srodkaw stylistycznych jest 
zdrobnienie, majqce walor raczej przesmiewczy niz pieszczotliwy 
(zdrabnial rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki, a zdarzalo si~, ze 
listy podpisywal zdrobnialq formq imienia i nazwiska: "Robertchen 
Walserchen"). Jako narrator Walser ch~tnie wyst~puje w roli dziecka, 
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podwladnego, slugi (ucz~szczal w Berlinie na kursy dla SluZqcych i sp~
dzi! kilka miesi~cy 1905 roku jako lokaj w hrabiowskiej rezydencji 
w Dqbrowie Niemodlinskiej). 

Ale to kulenie si~ i usuwanie na margines bynajmniej nie oznacza 
abdykacji. Przeciwnie - male prozy Walsera przenika zawrotna dyna
mika, wypetnia wr~cz oszalamiajqca tw6rcza moc. Histolie zaczynajq 
si~ i Sq gwattownie przerywane. SWiaty powstajq i rozpadajq si~. Rol~ 
przybiera si~ i porzuca, zeby przybrac innq. Konwencje si~ ustanawia 
i lamie. U Walsera naiwnosc dziecka, samotnosc poety, podrz~dnosc 
slugi, sm~tny kostium zapoznanego pisarza zatrqcajq 0 postaw~ pika
rejskiego lotrzyka, kt6ry ze swiata takiego, jaki jest (nieciekawego) 
umie w kazdej chwili wykroic sobie kawal wolnosci, tylko dla siebie. 
Domen~, w kt6rej na przek6r wszystkiemu b~dzie ostentacyjnie je
dynym i arbitralnym prawodawcq. Dla wlasnych zachwyt6w, rZqd6w 
i zabaw. 

W mlodosci Walser wcale nie chciat zostac pisarzem, tylko akto
rem. Kto wie, czy mikrogramy nie byly takq idealnq scenq, kt6rq sobie 
urzqdzil, na sw6j wytqczny uzytek. I wystawial na niej swojq wlasnq 
sztuk~, wykonywal i eksponowal swoje pisarstwo, tylko dla siebie. 
Bawil si~ w literatur~, niby na brudno, ale to przeciez literatura w naj
czystszej postaci. 

Robert Walser, Das Gesamtwerk, t. 1-12, opr. J. Greven, Frankfurt a. M. 1978; 
Robert Walser, Aus dem Bleistiftgebiet, t. 1-6, opr. B. Echte, W Morlang, Frank
furt a. M., 1985-2000. DziEi?kujEi? Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej ProHelve
tia , ze moglam skorzystac z material6w zgromadzonych w zuryskim Archi
wum Roberta Walsera. 

MALGORZATA LUKASIEWICZ, Uf. 1948, tlumaczka, eseistka. 
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TEOLOGIA JAKO MODLITWA 

Ireneusz Zieminski 

Karl Rahner, MODLlTWA I WIARA, przel. Grzegorz Sowinski, 
Wydawnictwo Znak, Krakow 2000, 55. 182 

Roman Brandstaetter w jednej z kr6tkich opowiesci wspomina 
o kaznodziei, kt6ry cz~sto w swoich homiliach dokonywal cudu prze
miany wina Ewangelii w wod~ ludzkich st6w. Zart ten dotyka spra
wy niezwykle waznej i zwi'lzanej z nieomal kazd'l pr6b'l m6wienia 
o Bogu, zar6wno na ptaszczyinie teologicznej czy filozoficznej , jak 
i w codziennym zyciu wiary. M6wi'lc wszak 0 Bogu, cztowiek niejed
nokrotnie odczuwa pokus~ wyczerpania Jego tajemnicy przez skon
struowanie sp6jnego i jasnego systemu poj~c w pelni opisuj'lcychJego 
istot~ . W takich sytuacjach B6g w spos6b naturalny przestaje bye Bo
giem l.ywym, stajqc si~ jeszcze jednym (bardziej lub mniej przejrzy
stym dla naszego umyslu) obiektem wiedzy. KonstruujqC jednak co
raz to nowsze (teologiczne i filozoficzne) modele Boga, niejednokrot
nie zapominamy, kogo w rzeczywistosci one dotyczq i czemu majq 
ostatecznie stuzye. Tej pokusie "zawtadni~cia Bogiem" i uczynienia Go 
zrozumiatym niewielu jest w stanie skutecznie si~ przeciwstawic, st'ld 
w dziejach mysli zachodniej wci'll. na nowo mamy do czynienia z r6z
nymi postaciami alternatywy Boga rozumu (filozofii) i Boga wiary (re
ligii) . Jedn'l z drog jej przezwyci~zenia jest z pewnosciq zmiana per
spektywy uprawiania teologii: z mowy 0 Bog u na mow~ do Bog a 
(ktora kulminuje stuchaniem Boga) Mistrzowskim przykladem 
tego drugiego typu teologii jest z pewnosciq omawiany tom Karla Rah
nera Modlitwa i wiara, skladajqcy si~ z dwu tekstow: 0 niedoli i blogo
slawienstwie modlitwy oraz Wierzf w JezL/sa Chrystusa. 

Charakteryzujqc w instruktywnym wst~pie do ksiqiki teologi~ upra 
wianq przez Karla Rahnera, ksiqdz Alfons Skowronek zauwaza, ii nie 
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jest ona przede wszystkim teoretycznCj spekulacjCj czy eksplikacjCj for
mul dogrnatycznych, lecz kerygmq, przepowiadaruem Dobrej Nowiny. 
Wi~cej - jest to teologia wyrastajqca z gl~bokiego i osobistego dosvviad
czenia wiary, stanowiqc jej zywCj i modlitewnq ekspresj~. Omawiana 
ksiCjzka, zwlaszcza zas tekst na temat modlitwy, rue tylko wszak ukazu
je, czym modlitwa jest lub bye powinna, lecz sama stanowi wierny zapis 
autentycznej i zarliwej modlitwy. Ktos, kto chcialby strescie ksiqzk~ Rah
nera, stanqlby przed zadaruem ruewykonalnym, i to rue tylko z racji jej 
wielowqtkowosci, bogactwa tresci czy pi~knej, poetyckiej prozy, swiet
rue oddanej przez polskiego tiumacza, lecz wlasrue z racji jej modlitew
nego, medytacyjnego charakteru. Pr6ba streszczerua (czy teoretycznej 
rekonstrukcji) medytacji zawsze musi si~ bowiem zakonczye niepowo
dzeruem, pomini~ciem tego, co najistotniejsze. W modlitwie rue chodzi 
wszak gl6wrue 0 wypowiadane tresci, lecz 0 ruemozliwy do wyartyku
lowania akt transcendencji ducha, wznoszerue si~ ku Bogu, kulminujq
ce poczuciem Jego kojCjcej obecnosci. KsiCjzka Rahnera odslania wlasnie 
6w ruch ku Bogu, kolejne etapy wewn~trznego dOjrzewania do coraz 
pelniejszego spotkania z Nim. 

B~dCjc przede wszystkim przepowiadaniem Dobrej Nowiny, teo
logia Rahnerowska w punkcie wyjscia stawia czlowieka, z jego od
wiecznymi pytaniami dotyczCjcymi zar6wno sensu zycia, jak i kon
kretnych sytuacji dnia powszedniego. To nakladanie si~ perspektywy 
uniwersalnej i czasu historycznego zauwazalne jest szczeg6lnie w tek
scie 0 niedoli i biogoslawienstwie modlitwy, stanowiCjcym zapis homilii 
wygloszonych przez Rahnera w Monachium w 1946 roku. Z jednej 
wszak strony Rahner dostrzega tu niemoc (a takZe niech~e) wsp61
czesnego czlowieka, op~tanego ideCj absolutnej wolnosci, do prakty
kowania modlitwy (i to nie tylko modlitwy uwielbienia, lecz takZe 
modlitwy blagalnej), z drugiej - stara si~ odkryc i zdemaskowac to, co 
w samej metafizycznej istocie cziowieka uniemozliwia mu oddanie 
czci swemu Stw6rcy. Jak dowodzi Rahner, trud modlitwy ma wiele 
zr6del i przyczyn, jednq z najwi~kszych jest jednak zasypanie nasze
go serca wielosciCj powszednich drobiazg6w, kt6re - rozpraszajCjc na
szCj uwag~ - uniemozliwiajCj skupienie na tym, co najwazniejsze. "Za
sypanie serca" nie jest jednak wylCjcznie udzialem ludzi wsp6lcze
snych, gl~boko zranionych tragicznymi doswiadczeniami XX wieku, 
lecz stanowi nieusuwalny element bytu ludzkiego jako takiego. Czlo
wiek bowiem, zdaniem Rahnera, nastawiony jest w kazdym podej
mowanym przez siebie dziaianiu na pelni~, na to, co absolutne i osta
teczne, zawsze jednak z b6lem uswiadamia sobie, ze miast owej pelni 
osiC)ga wylCjcznie wartosci fragrnentaryczne, wielorako zubozone, a na
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wet pozorne. Ostatecznym efektem kazdego naszego dzialania jest 
poczucie radykalnego niespelnienia, kt6re z czasem wtrqca nas w roz
pacz. Pr6bujqc zas wydobyc si~ ze stanu rozpaczy, uciekamy od siebie 
w swiat zewn~trznych aktywnoSci, na nowo inicjujqc wielosc pozor
nych i chaotycznych dzialan po to, by zagluszyc b6l i uczucie pustki. 
Taktyka ucieczki jest jednak taktykq nieskutecznq, czyni wszak z na
szego zycia ciqg bezsensownych pozor6w, ciqg zachowan, kt6re nie 
wyrazajq tego, kim naprawd~ jestesmy. 

Zdaniem Rahnera droga do przezwyci~zenia stanu rozpaczy jest 
inna - wiedzie przez modlitw~. Poczqtkowo jest to modlitwa niedoli, 
a nawet buntu, w kt6rej z jednej strony zanosimy zal i pretensje do 
Boga (doswiadczajqc niekiedy nawet opuszczenia przez Niego), z dru
giej - prosimy Go 0 wsparcie i ratunek: "prawujqc si~ z Bogiem - pi
sze Rahner - chcielibysmy znaleic Jego milosierdzie, a nie dowiesc 
swojej racji" (s. 71). Modlitwa niedoli, wypowiadajqc nasz zal i roz
pacz, pozwala nam zarazem dotrzec do gl~bi naszego serca, uwolnic 
je od "gruz6w codziennosci", od tego, co przypadkowe i obce naszej 
naturze. Dzi~ki modlitwie niedoli nie tylko uwalniamy si~ od przytla
czajqcego nas smutku, wypowiadajqc go przez obliczem Boga, lecz 
takZe zaczynamy dostrzegac mozliwosc odbudowania naszego zycia 
dzi~ki Bozej pomocy. Jak dowodzi Rahner, modhtwy niedoh, przera
dzajqcej si~ w modlitw~ blagalnq, nauczyl nas sam Jezus w chwili swej 
najci~zszej pr6by, w Ogr6jcu. Jego posluszenstwo wobec woh Ojca 
nie tylko stanowi niedoscigly wz6r dla nas, lecz takZe ukazuje pjeza
wodnq nadziej~, ze chocbysmy wszystko utracili, pozostaje nam jesz
cze wszechmocny i milosierny B6g. 

Ta nadzieja rna, zdaniem Rahnera, r6wniez aspekt bardziej osobi
sty, podmiotowy; nie tylko oparta jest na wierze i ufnosci w nieskon
czonq dobroc i pot~g~ Boga, lecz takZe na odbudowywanej przez nas 
ufnosci do nas samych. Odkrywajqc wszak w sobie zdolnosc do mo
dlitwy, czlowiek uzmyslawia sobie zarazem SWq wielkosc jako is toty 
godnej rozmowy z Bogiem, dopuszczonej przed Jego oblicze. W mo
dlitwie bowiem, nazywanej przez Rahnera "czynem serca", czlowiek 
odkrywa zdolnosc do wykroczenia poza granice swego skonczonego 
i skupionego na sobie ja. Modlitwa w najpelniejszym sensie to nie tyl
ko slowo uwielbienia kierowane ku Bogu, lecz calkowite otwarcie na
szego serca czy wr~cz ukierunkowanie calego naszego zycia ku Temu, 
kt6ry jest naszym Ojcem. Ostatecznie wi~c modhtwq jest (a przynaj
mniej powinno byc) cale nasze zycie. 

Modlitwa definiowana jako czyn serca jest, zdaniem Rahnera, 
pierwszym etapem milosci . W modlitwie przekraczamy siebie, prze
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lamujemy wlasny egoizm, zarazem powierzajqc siebie i wszystkie 
swoje sprawy lnnemu. Tym samym tez w modlitwie najpelniej reali
zuje sili' nasze czlowieczenstwo. Czlowiek wszak, jak pisze Rahner, 
"jest istotq, kt6ra usiluje z ufnosciq powierzyc wI a s n q 0 sob Ii' ko
mus drugiemu c a I ko w i c i e i kt6ra tylko w ten spos6b potrafi egzy
stowac - czlowiek musi »zachowae« siebie, calkowicie zdajqc sili' na 
d rugiego" (s. 137). Powierzajqc sili' Bogu, odkrywamy zarazem zdu
miewajqcy fakt, ze chociaz tak radykalnie Inny, jest On nam nieskon
czenie bliski, zamieszkujqc nasze serce. Ta Jego tajemnicza obecnose 
w nas, obecnosc, dodajmy, pomimo calej naszej niedoli i nli'dzy, po
zwala nam nie tylko glli'biej siebie zrozumiee, lecz takZe w pelni siebie 
zaafirmowae - jako tych, kt6rych On wybral na poczqtku. Mimo to 
fakt Jego obecnosci w nas jest dla czlowieka wielorako zd umiewajqcy 
i niepojli'ty; najpierw niepojIi' te jest dla nas to, ze B6g rzeczywiscie jest, 
dalej to, ze sili' 0 nas troszczy, wreszcie zas to, ze jest tak blisko, czy
niqc sobie z naszego serca prawdziwe mieszkanie. Czyz jednak, za
pytuje Rahner, "naszq prawdziwq istotli' mozemy uchwycie inaczej niz 
wtedy, gdy stajemy sili' tak niepojli'ci, jak On sam jest niepojli'ty" (s. 37)7 

Widac juz wyraznie, iz w swietle wywod6w Rahnera modlitwa 
jako czyn serca, jako specyficzna forma istnienia, jest najpelniejszym 
srodkiem przepowiadania Dobrej Nowiny, z jednej bowiem strony 
odslania prawdziwe oblicze czlowieka, kt6ry 0 Boga pyta i Go poszu
kuje, z drugiej - ukazuje Boga jako istotli' bliiszq nam niz my sami. 
Moina tym samym powiedziee, ii Rahnerowska teologia jest nie tyl
ko przepowiadaniem Boga,lecz takZe formq oddawania naleznej Mu 
czci. Tak uprawianej teologii, teologii bli'dqcej iywq modlitwq, nie po
winno grozie konstruowanie sztucznych schemat6w pojli'ciowych czy 
nazbyt spekulatywnych modeli ujmowania natury Boga. Teologia ta 
nie pomija, rzecz jasna, znaczenia i roli dogmatyki, nie lekcewaiy ko
niecznosci eksplikacji i wyjasniania doktryny; mimo to w centrum jej 
zainteresowania leiy nie interpretacja orzeczen wiary,lecz iywa obec
nose Boga w kaidym ludzkim sercu. Wili'cej, ta iywa obecnose Boga 
w czlowieku stanowi tei kryterium prawdziwosci teologii. Pisal 0 tym 
zresztq otwarcie sam Rahner w koncowych fragmentach wyznania 
wiary w Chrystusa: "Jezu, wszelka dogmatyka, kt6ra 0 Tobie traktuje, 
jest czyms dobrym, i chli'tnie m6wili' w jej obliczu: Wierzli'; Panie, do
pom6i mej niewierze. Lecz wszelka dogmatyka, kt6ra 0 Tobie traktu
je, jest czyms dobrym tylko dlatego, ie ma mi rozjasnic m6j wlasny 
wewnli'trzny obraz Ciebie, ach nie, jest czyms dobrym tylko dlatego, 
ie ma mi rozjasnie Ci e bie same go, jakim ty w Twoim Duchu m6
wisz mi siebie w moje serce i jakim spotykam Cili', milczqcego, posr6d 
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losu mego zywota jako doswiadczania Iwej wewn~trznej laski" (s. 177). 
Ie slowa najdobitniej mogq przekonac, iz teologia, tak jak jq pojmo
wal i uprawial Rahner, jest z jednej strony teologiq zywej modlitwy, 
z drugiej - teologiq w mistrzowski spos6b odslaniajqcq najtrudniej
SZq moze spraw~, a mianowicie rzeczywistq prostot~ B0 ga oraz pro
stot~ wskazanej nam przez Niego drogi zbawienia. 

Ksiqzk~ Rahnera mozna interpretowac na wiele sposob6w: jako 
traktat 0 modlitwie, jej strukturze, celu i rozmaitych postaciach, jako 
podr~cznik modlitwy dla tych, kt6rzy chcieliby pelniej przezywac 
swojq osobistq rozmow~ z Bogiem, jako osobisty zapis gl~bokiej, wciqz 
udoskonalanej modlitwy jej autora czy tei jako pewien spos6b upra
wiania teologii. Niezaleznie od tego jednak, kt6re z tych okreslen uzna
libysmy za najbardziej adekwatne, nie ma wqtpliwosci, ze czytajqc 
Modlitw~ i wiar~, w pewnym momencie uprzytamniamy sob ie, ii po
rwani tek.stem Rahnera, sami zaczynamy si~ modlic. 

lRENEUSZ ZIEMINSKl, dr filozofii , adi unkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szcze
cillskiego Ostatnio wydal Zagadn ienie smierci w filozofii arl11lilyczl1ej (1999) oraz przekJad 
ksi'lzki R. C. Swinburne'a Czy istllieje B6g? (1999) . 

DEMONY MAXA WEBERA 
Barbara A. Markiewicz 

Zdzislaw I<rasnod~bski, MAX WEBER, 

Wiedza Powszechna, seria "Mysli i ludzie", 


Warszawa 1999, ss . 219 

Konwencja przyj~ta w bardzo zasluzonej, zwlaszcza dla naucza
nia filozofii, serii "Mysli i ludzie" zaklada, ze kolejne tomy obejmujq 
prezentacj~ biografii danego autora, kontek.st, w ktorym przyszlo mu 
dzialac, przeglqdowe uj~cie jego naukowych dokonan oraz wybor 
najwazniejszych pismo Iak tez jest w przypadku ksiqzki Zdzislawa 
Krasnod~bskiego. Ale praca tego wybitnego socjologa i filozofa sred
niego pokolenia, znanego z wysokiego poziomu kompetencji i rzetel
nosci naukowej, w pewien szczegolny sposob wyroznia si~ na tie se
rii. Wi~kszosc prezentowanych w niej opracowan, z racji swego pod
r~cznikowego charakteru, utrzymana jest w konwencji zobiektywi
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zowanej relacji, w kt6rej autor stara sili' bye nieobecny, nie eksponuje 
wlasnego stanowiska, ograniczajqc sili' do rekonstrukcji cudzych po
glqdow. Krasnodli'bski tymczasem od razu na wstli'pie zapowiada, ii 
jego praca nie bli'dzie "suchq, beznamili'tnq i bezstronnq relacjq poglq
dow" (s. 10). Przyjli'cie takiego stylu narracji nie wynika jednak, jak by 
sili' moglo na pozor wydawae, z jego osobistej potrzeby intelektualnej 
konfrontacji. Na decyzjli' tli' wplynql raczej sam charakter przedmiotu 
badaft. I dodajmy od razu, ii wlasciwe rozpoznanie tego charakteru 
zaliczye nalezy do niewqtpliwych zalet ksiqzki. 

Nie mozna w sposob "suchy" (czyli w formie sprawozdania z hi
storycznych faktow) przedstawie biografii Maxa Webera, poniewaz 
do dzisiaj nie zostala ona jeszcze w spos6b wyczerpujqcy zbadana i wy
jasniona. Pojawiajq sili' ciqgle nowe materialy zwiqzane z jego choro
bq czy zyciem erotycznym i w zwiqzku z tym nowe hipotezy. Zabie
rajq w tej sprawie glos socjologowie, filozofowie kultury i psychiatrzy. 
Ozisiaj chodzi juz jednak nie tyle 0 to, jakim naprawdli' czlowiekiem 
byl Weber, ile raczej 0 odkrycie tego fascynujqcego powiqzania, jakie 
zachodzi mili'dzy osobowosciq i wydarzeniami z zycia tw6rcy a jego 
dokonaniami naukowymi. Zwiqzek ten, bardziej czytelny w przypad
ku ilrtyst6w czy polityk6w, w odniesieniu do naukowc6w, zwlaszcza 
przedstawicieli takich dziedzin jak matematyka, ekonomia, prawo, 
socjologia czy filozofia, bywa na og61 zagadkq i wyzwaniem, przez co 
prowokuje do coraz to nowych propozycji natury metodologicznej. 

Biograficznq cZli'se swego opracowania zatytulowal Zdzislaw Kra
snodli'bski Mit Heidelbergu. W ten spos6b wpisuje on biografili' Webera 
w szerszy kontekst kulturowy i naukowy, do kt6rego szyfrem w Niem
czech Sq osrodki akademickie: Weimar, Jena, Heidelberg, Berlin, Mar
burg, Frankfurt. Kazdy z nich mial sw6j okres swietnosci i specyfikli', 
o kt6rej decydowali dzialajqcy w nich wybitni tw6rcy i naukowcy. 
Zdaniem Krasnodli'bskiego Weber nalezal do mitycznych postaci Hei
deJbergu, kt6ry na przelomie wiek6w stanowil centrum prawniczego 
pozytywizmu i mysli politycznej w Niemczech. Przy czym mit ten 
wiqzal sili' przede wszystkim z jego osobowosciq i dzialalnosciq poli
tycznq, poniewaz za zycia niemieckiego mysliciela przeslanialy one 
jego dzielo. 

Jak sili' wydaje, Krasnodli'bski zastosowal do tej biografii metodli' 
badawczq samego Webera. Po pierwsze, dokonal jej demitologizacji 
("odczarowania"), a po drugie - pr6bowal jq potraktowae jako "typ 
idealny". Oemitologizacja oficjalnej biografii, stworzonej i rozpo
wszechnianej przez zonli' Webera Mariannli' i jego przyjaciela Karla 
Jaspersa, rozpoczli'la sili' po II wojnje swiatowej. Istotnym jej elemen
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tern stala si~ krytyka politycznych poglqd6w Webera, w kt6rych do
patrywano si~ zapowiedzi narodowego socjalizmu. W latach 70. za
cz~ly si~ z kolei ukazywac prace dotyczqce jego zycia intymnego. W ten 
spos6b pojawil si~ nowy wizerunek mysliciela, tym razem jako psy
chopatycznej, depresyjnej osobowosci, realizujqcej si~ w skompliko
wanych ukladach erotycznych (romans z przyjaci61kq zony, akcepto
wany przez samq l,on~). 

Jak slusznie jednak zwraca uwag~ Krasnod~bski, zmiany wize
runku Maxa Webera uwarunkowane sij raczej zmianami w samej hu
manistyce, w funkcjonujqcych w niej paradygmatach (typach narra
cji), nil, naszym stosunkiem do niego jako czlowieka. Dlatego jego 
biografi~, podobnie jak i jego dzielo, potraktowac mol,na jako og6lny 
wyraz (w sensie "typu idealnego") "los6w mieszczanskiej kultury, 10
s6w kapitalizmu i zachodniej nowoczesnej cywilizacji" (s. 26). W bio
grafii Webera doszukuje si~ zatem Krasnod~bski tych sprzecznosci, 
kt6re charakterystyczne byly dla 6wczesnej epoki - tych samych 
sprzecznosci, kt6re potrafil on uchwycic i opisac w pracach nauko
wych. 

Spos6b prezentacji przez Zdzislawa Krasnod~bskiego poglqd6w 
Webera nie jest - zgodnie z cytowanq juz wst~pnq zapowiedziq - bez
stronny. Nie oznacza to jednak, iz przy ich badaniu i ocenie autor kie
rowal si~ jakimis kryteriami ideologicznymi, "partyjnymi". Jest to ra
czej wyraz stanowiska, kt6re takie dzi~ki Weberowi stalo sj~ w na
ukach spolecznych pewnym standardem. Polega one na odrzuceniu 
naiwnej wiary, znamiennej szczeg61nie dla pozytywizmu, i2 mozemy 
si~ w badaniach uwolnic od wartosci, uchwycic "gole fakty". Nauko
wa rzetelnosc polegac zatem powinna na uswiadomieniu sobie i wy
artykulowaniu wlasnej pozycji, wskazaniu, od kt6rej strony ujmuje
my dany przedmiot badan, co w pewien spos6b pozwala wyznawa
ne przez nas wartosci zneutralizowac. W przypadku Krasnod~bskie
go jest to perspektywa filozoficzna, w kt6rej sytuuje on dzielo Maxa 
Webera. 

Warto w tym miejscu zwr6cic uwag~ na zaproponowany przez 
polskiego badacza spos6b uporzqdkowania dziela omawianego auto
ra. Jego dorobek naukowy jest bowiem nie tylko bardzo rozlegly i r6l,
norodny, ale rna takie charakter polifoniczny, co szczeg61nie kompli
kuje systematyczny wyklad. Krasnod~bskiemu udalo si~ rozlozyc go 
na najwazniejsze "glosy" bez utraty calosciowego brzmienia (ci, kt6
rzy zetkn~1i si~ z pismami Webera, wiedzq, il, muzyczne metafory s,! 
tutaj jak najbardziej na miejscu). Jako glosy prowadzqce wyodr~bnil 
socjologi~ (cz. II: Socjologia jako ges t wyrzeczenia), filozofi~ religii w po
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l'lczeniu z ekonomi~ (cz. III: B6g, etos i kapita/izm) i filozofiE;' polityki 
(cz. IV: Panowanie, prawo, polityka). A poniewaz, jak juz byla 0 tym 
mowa, dorobek naukowy Webera rozpatruje on przede wszystkim 
z punktu widzenia filozofa, to logicznym zakonczeniem jest jego ujE;'
cie w perspektywie najnowszych trend6w filozoficznych, czyli post
modernizmu (cz. V: Od politeizmu do postmodernizmu). 

RekonstrukcjE;' naukowych dokonan Maxa Webera rozpoczyna 
KrasnodE;'bski od jego zalozen metodologicznych. Jak pokazuje, osta
tecznym ufundowaniem cZE;' sto pomijanych albo lekcewazonych me
todologicznych pogl'ld6w Webera jest idea racjonalnosci czy nawet, 
szerzej, "idea czlowieka jako istoty racjonalnej". Opieraj'lc siE;' na tym 
fundamencie, czyli racjonalizmie ujmowanym takZe jako "odczaro
wanie swiata", przedstawia on badania autora Die Protestantische Ethik 
und der Geist der Kapitalismus nad r6znymi formami religii (protestan
tyzm, konfucjanizm, religie hinduskie, judaizm). W perspektywie idei 
racjonalnosci mieszcz'l siE;' r6wniez rozwazania Webera dotycz'lce sfe
ry ekonomicznej i politycznej. Pans two interesowalo go przede wszyst
kim jako wyraz zachodniej racjonalnosci, i to racjonalnosci w sferze 
przemocy. St'ld tak wiele miejsca poswiE;'cil r6znym formom "pano
wania". 

W cZE;'sci koncowej swej monografii zastanawia siE;' KrasnodE;'bski 
nad wsp6tczesnym znaczeniem naukowej dzialalnosci niemieckiego 
mysliciela. Z jednej strony wpisuje go w porzqdek ponowoczesny, 
uznajqc, iz "socjologia Maxa Webera nie jest tylko piramid'l kategorii 
i g6rq zarejestrowanych fakt6w, lecz takZe refleksjq nad kondycjq czlo
wieka nowoczesnego". Refleksja ta miala charakter krytyczny i sta
nowila r6wnoczesnie wainq diagnozE;' nowoczesnej epoki, otwierajq
C'l drogE;' postmodernizmowi. Staio siE;' to mozliwe, poniewaz krytyka 
nowoczesnosci dokonana przez Webera sprowadza siE;', zdaniem Kra
snodE;'bskiego, do stwierdzenia "dw6ch zasadniczych strat, jakie przy
ni6s1 czlowiekowi nowoczesnemu rozw6j racjonalizmu i odczarowa
nie: utraty wolnosci i utraty sensu". Natomiast diagnoza, jakq posta
wil tej epoce, stanowila, jak twierdzi KrasnodE;'bski, swoistq syn tezE;' 
poglqd6w Marksa i Nietzschego, polegajqcq na polqczeniu "koncep
cji alienacji i idei autodestrukcji rozumu i woli mocy" (s. 96). Z dru
giej stron y au tor ksiqzki uczci wie przyznaje, iz koncepcje Webera w za
sadniczy spos6b r6zniq siE;' od poglqd6w tw6rc6w postmodernizmu, 
nalezqc juz raczej do porzqdku historycznego niz do wsp6lczesnosci. 

Nie zmienia to faktu, ze znajomosc dziela Maxa Webera stanowi 
niewqtpliwie istotny element wyksztatcenia nie tylko socjologa czy 
filozofa interesujqcego siE;' sprawami spolecznymi i politycznymi, ale 
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r6wniez kazdego zainteresowanego szeroko rozumianq humanisty
kq. Weber byl bowiem nie tylko, jak slusznie zauwaza Krasnod~bski, 
tw6rcq socjologii jako dyscypliny uniwersyteckiej. Zastanawiajqc si~ 
nad tym, czym jest spoleczenstwo nowoczesne oraz w jaki spos6b 
naukowcy mogq w og61e ujqe je jako przedmiot badan, nakreslil ho
ryzont, kt6ry do dzisiaj wyznacza warunki naszego nad nim namy
slu. Zdaniem Alasdaira MacIntyre'a to wlasnie autor WiTtschafl und 
Gesellschafl narzucil nowoczesn'l wizj~ Swiata. Dlatego wszyscy ci, kt6
rzy pr6bujq si~ uporae z nowoczesnosciq jako epokq historycznq czy 
sposobem myslenia, powinni zmierzye si~ z diagnozq postawionq jej 
przez Maxa Webera. 

Z cytowanej na wst~pie deklaracji autora monografii wyjasnili
smy juz znaczenie dw6ch zawartych w niej wskaz6wek: zapowiedzi 
odrzucenia "suchej" relacji oraz wyrzeczenia si~ "bezstronnosci". Czy 
i w jakim sensie udalo mu si~ zrealizowae trzeci postulat - nie rezy
gnowae z "nami~tnosci"? Z pewnosciq czytelnik, kt6ry spodziewa si~ 
na przyklad gorqcej polemiki z poglqdami Webera czy zaangazowa
nej agitacji na rzecz jego poglqd6w, dozna rozczarowania. Nami~tno
sci, z kt6rymi mamy do czynienia w prezentowanym opracowaniu, 
to nami~tnosci "czystego rozumu", majqce niewiele wsp6lnego z uczu
ciowosciq, poniewaz ta , jak twierdzil Kant, jest patologiq, "rakiem czy
stego rozumu". To zatem przede wszystkim ciekawose badawcza i upo
rczywa dociekliwosc. Jesli zas mozna mowie 0 emocjach w przypad
ku Krasnod~bskiego, to przewaza wsr6d nich zdystansowana ironia. 
Wydaje si~ zresztq, iz taki spos6b narracji nalezy, obok rzetelnosci i do
ciekliwosci, do jego warsztatu pisarskiego i potrafil on z niego uczy
nie juz wlasny sty!. Ten dystans zaznaczony jest r6wniez w formie 
wlasnych komentarzy (kt6re zresztq pojawiajq si~ niejako na margi
nesie i przybierajq najcz~sciej form~ pytan) . 

Co oczywiste, emocje budzq si~ tez w czytelniku. Dominujqcym 
wrazeniem, ktore towarzyszylo mojej lekturze, bylo poczucie niedo
sytu. Polska literatura weberologiczna (na co wskazuje r6wniez Kra
snod~bski) jest bardzo uboga, r6wniez dost~pne tlumaczenia (pomi
jam tu spraw~ ich jakosci) nie odzwierciedlajq nawet fragmentu do
robku Webera; niestety, w konwencji obowiqzujqcej w serii "Mysli i lu
dzie" ("dwa w jednym") nie spos6b w formie satysfakcjonujqcej nad
robie ani jednego, ani drugiego zaniedbania. 

Nie ukrywam, iz marzy mi si~ obszerna monografia poswi~cona 
Weberowi, pomyslana w ten spos6b, by znalazloby si~ w niej miejsce 
takZe na wyjasnienie kwestii, kt6ra w odniesieniu do niego, i to za
r6wno jako czlowieka, jak i naukowca, zawsze 'mnie fascynowala. 
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Chodzi mi 0 jego "ciemony". Y'/brew pozorom nie jest to propozycja 
majqca na celu przyci'lgni~cie uwagi szerokiej publicznosci, kwestia 
"dobrego tytulu". Nie jest to nawet problem samego Webera. Demo
ny, czyli bezosobowe i nieracjonalne, choe przemozne sily, wkroczyly 
do filozofii wraz z sam'l ide'l racjonalnosci i towarzyszq jej (a moze 
przede wszystkim racjonalistom) jak cien ai do dzisiaj . Pierwszy od
kryl swojego demona Sokrates i byl to demon dobry. Kartezjusz mial 
do czynienia z demonem zlosliwym. U Webera jest ich juz kilka i przy
bieraj'l r6ine formy. 

W opinii swoich wsp6!czesnych to Max Weber jako czlowiek mial 
w sobie cechy d'emoniczne. Jak pisal Othmar Spann (cytuj~ za Kra
snod~bskim) byl on "demonicznym, niespokojnym m~zczyzn'l, kt6ry 
potrafil oddzialywae na innych jako osoba ( ... ), ale kt6remu nie bylo 
dane pozostawie trwalego dziela iycia..." Nast~pne pokolenie (Lbwith) 
demonicznosci doszukiwalo si~ w jego pogl'ldach politycznych, tro
pi'lC w nich zapowiedzi nazizmu. On sam zas twierdzil, ii kazdy musi 
odnaleie wlasnego demona, "kt6ry trzyma nie jego zycia". Tylko wte
dy kiedy czlowiek go odkryje i stanie mu si~ posluszny, b~dzie m6g1 
"sprostae wymogom dnia - zar6wno w iyciu prywatnym, jak i zawo
dowym". Jak wiemy dzisiaj z jego biografii, w samym Weberze zma
galy si~ jednak demony nocy i dnia. 

Wydaje mi si~, ii to wlasnie przeciw owym demonom nocy wyku
wal pancerz racjonalizmu. Pr6buj'lc bye poslusznym swej pracy na
ukowej, poswi~caj'lc si~ jej i sluz'lc, mial nadziej~, ii okielzna i oswoi 
demony nocy. Dlatego bardzo dobrze si~ stalo, iz w prezentowanej 
tutaj monografii w calosci zamieszczono glosny wyklad Webera Wis
senschaft als Beruf. (Cytuj~ tytut w oryginale, gdyz wydaje mi si~, iz 
polskie tlumaczenie niernieckiego Berufjako "zaw6d i powolanie", choe 
dobrze oddaje zawarte w nim znaczenia, w przypadku Webera staje 
si~ jui pewn'l interpretacjq. Podobnie jest zreszt'l z tytulem r6wnie 
waznego tekstu Webera Politik als Beruf, kt6rego poiskie t1umaczenie 
autorstwa Zdzislawa Krasnod~bskiego i Pawla Dybla ukazalo si~ 
w 1987 roku w drugim obiegu i bylo sporym wydarzeniem nauko
wym). 

Jakstaralam si~ pokazae, ksiqika Zdzislawa Krasnod~bskiego z po
wodzeniem spelnia rol~ wst~pu i przewodnika po dziele Webera. Autor 
sprawnie i z duz'l znajomosci'l rzeczy wytycza gl6wne szlaki po roz
leglej krainie, jak'l stanowi tw6rczose niemieckiego myshciela. Pro
wadzi czytelnika nieznanymi dot'ld i skrywanymi sciezkami, pozwa
lajqc poznae tajniki jego biografii. Podzielam zdanie Krasnod~bskie
go, iz po politycznej dyskredytacji marksizmu w Polsce "nast'lpil ra
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czej odwrot od zainteresowania wielkq teoriq". Dodalabym do tego 
jeszcze dose koniunkturalnq obecnie mod~ na amerykaI'lskq filozofi~ 
politycznq. A przeciez z punktu wid zenia naszej intelektualnej suwe
rennosci waine jest, aby przez znajomose waznych i roznorodnych 
teoretycznych dokonaI'l wzbogacac rejestr kategorii, kt6rymi b~dzie
my potrafili okreslic wlasnq sytuacj~ politycznq i artykulowac wlasne 
potrzeby. Tylko w ten spos6b mozemy si~ wlqczyc do wsp6!czesnego 
intelektualnego dyskursu. 

BARBARA MARKIEWICZ, prof dr hab., kierownik Zakladu Filozofii Polityki Instytutu 
Filozofii Uniwersyte tu Warszawskiego 

"ROZMOWA N IGDY 

NIE SKONCZONA..." 


Agnieszka Sabor 

Anka Grupinska, Clf\GLE PO KOLE. 
ROZMOWY Z ZOLNIERZAMI GETTA WARSZAWSKIEGO, 

Warszawa 2000 

Dlaczego akurat jej si~ powiodlo, choc tak wielu skapitulowato 
z g6ry, a jeszcze wi~cej innych bezskutecznie pr6bowalo? Anka Gru
pinska jest w swoim dzialaniu odwazna. ( . . . ) poniewaz Grupinska 
osi'lgn~la na kilkuset stronach wiele z tego, czego oczekiwata (a mo
ze nawet i wiele wi~cej), nie ma znaczenia, dlaczego r~ka jej nigdy 
nie zadrzala i jak zdolala zapisac to, czego najdociekJiwsi ledwie si~ 
domysiali, a i tak 0 to wprost zapytac nie smieli. 

Pawel Szapiro, ze wst~pu do ksiij zki 

Kolo jest szczeg61nie wieloznacznq figurq geometrycznq. M6wi 
zarowno 0 wytrwalosci w dqzeniu, jak i 0 nieosiqgalnosci wyznaczo
nego celu. 0 ruchu i dzialaniu, ale i 0 wewn~trznym skupieniu. Przede 
wszystkim zas m6wi 0 przemijaniu i wiecznosci, zawartych w ciqglych 
powrotach. Ciqgle po kole jest takie powrotem - pierwsza wersja ksiqzki 
ukazala si~ przed dziesi~ciu laty. I jak kazdy powr6t jest czyms zupel
nie nowym. 
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Rzecz wydaje si~ pozornie prosta: obeznany z tematem dzienni
karz rozmawia z Zydami, kt6rzy w kwietniu 1943 postanowili nie 
pozostac bierni wobec smierci i wywolali pierwsze miejskie powsta
nie w okupowanej Europie. Od poprzedniego wydania zmienilo si~ 
jednak bardzo d uzo: doswiadczenie i wiedza Au torki, wiek tych, z kt6
rymi rozmawia 0 wydarzeniach, coraz bardziej oddaJajC)cych si~ w cza
sie, atmosfera spoleczna, w kt6rej ciC)gJe jeszcze trudno i wstydliwie 
m6wi si~ 0 dymie pozar6w, unoszC)cym si~ zza rnur6w getta, ale w kt6
rej dzieft 19 kwietnia przestal juz bye niechcianC) rocznicq. Co wcale 
rue oznacza, ze nowa, wydluzona w przeszlosc i w przyszlosc perspek
tywa upraszcza zadanie. Wprost przeciwnie, na spotkania z tymi, kt6
rzy walczyJi w getcie, zostato coraz mniej czasu. Adina BJady Szwaj
gier, z kt6rC) Grupiftska rozmawiala 1990 roku, zmada w trzy lata p6i
niej . Jej wypowiedzi nie b~dzie mozna juz nigdy uzupeJnic, tak jak 
udaJo si~ to zrobic z innymi, do kt6rych Autorka dotarla znowu, po 
kilku la tach od pierwszego spotkania. Swiadkowie odchodzC), a bez 
ich obecnosci pozornie ciC)gle jeszcze bliskie i namacalne wydarzenia 
w warszawskim getcie upodobniC) si~ wkr6tce do abstrakcyjnych, pod
r~cznikowych akapit6w dotyczC)cych powstania kosciuszkowskiego 
Jub upadku cesarstwa rzymskiego. Wartosc przeprowadzonych przez 
dziennikark~ rozm6w polega na zatrzymaniu kilku obraz6w, sytuacji 
i zyciorys6w oraz na mC)drym budowaniu z nich opowiesci olosie 
calego narodu. 

Z drugiej strony ta pojedyncza pami~c coraz bardziej konfrontuje 
si~ z parni~ciC) historycznq i oto okazuje si~, ze urodzeni po wojnie 
naukowcy wiedzq lepiej od uczestnik6w powstania, ile ci~zar6wek 
pOdjechalo pod zejscie do kanal6w i ilu bojownik6w oczekiwalo tam 
na pomoc. Ale przeciez prawda, kt6rC) nios'l ze sobC) ci ludzie, nie po
lega na wiarygodnosci szczeg61u lub na katalogowaniu fakt6w. Jest 
doswiadczeniem wyroslym z historii, ale pozostajC)cym poza histori'l, 
determinuj'lcym zyciorysy i dziel'lcym je na czas "przed" i czas "po". 
80 kazdy z rozm6wc6w Grupiftskiej m6gtby powt6rzye: ". .. ja wyszlam 
z domu w Jipcu 1942 roku i nie wr6cilam .. . I nigdy, nigdzie nie b~d~ 
we wlasnym domu l Czasem tylko sni mi si~ dom... Wszyscy chyba 
jestesmy bezdomni". Jak wi~c wydobye t~ prawd~ z ludzi, kt6rzy wcale 
nie czuj'l si~ jej heroldami, bo wiedzC) doskonale, ze jest ona nieprze
kladalna na j~zyk innych, ze i tak pozostanie jedynie wygodny, pod
r~cznikowy symbol, nie majC)cy nic wsp6lnego z wielosci'l i wyjqtko
wosciC) ich osobistych prawd? W swiadomosci pokoleft pozostanie 
doktor Korczak, idC)cy ze swoimi dziecmi na smierc. Ale czy zachowa 
si~ pami~e 0 tym, ze "potem kilka czw6rek i szta Stefa Wilczyftska. 
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I szly jeszcze te dziewczyny - Esterka Winogron i Natka"? Rozm6w
cy Grupinskiej majq prawo m6wie jak Kazik Ratajzer: ,,wiem, co wiem, 
i pamiE;'tam, co pamiE;'tam". Kazdy z nich, niezaleznie od historyk6w, 
archiwist6w, a nawet dawnych wsp6ltowarzyszy i siebie samego, nie
sie wlasnq, jedynq i niepowtarzalnq prawdE;' 0 przeszlosci. Ciqgle po 
kole jest zbiorem tych najwazniejszych, bo pojedynczych prawd. 

Marek Edelman podsumowuje cel, jaki postawila sobie Autorka, 
zdaniem, brzmiqcym niezwykle pesymistycznie: "Wiesz co, to wszystko 
to bylo takie wielkie wydarzenie, kt6rego nie mozna opisae. I juz. No 
i ludzie nie chcq tego zrozumiee i pytajq 0 takie glupie rzeczy: co bylo na 
lewej stronie, a co na prawej? A to wszystko bez znaczenia". Ale Gru
pinska wierzy, ze jest inaczej, ze droga do prawdy prowadzi wlasnie 
poprzez szczeg61. W zapamiE;'tanym kolorze sWetra, w numerze nie ist
niejqcego od ponad piE;'edziesiE;'ciu lat domu, ale jeszcze bardziej w nie 
zapamiE;'tanej dacie zn.ikniE;'cia matki, zabranej na Umschlagplatz kryje 
siE;' wyjqtkowose tamtych wydarzen. Dlatego nie pyta 0 przyczyny, za
sady i prawa. Ma 5wiadomose, ze i tak nie bylaby w stanie zrozumiee 
ich do konca. Kiedy jedna z rozmowczyn wtrqca mimochodem w jakis 
zupelnie inny wqtek, ze tylko nieliczni w getcie mogli powiedziee 0 ro
dzicach: "na szczE;'scie umarli", dziennikarka jest przekonana, ze chodzi 
o makabrycznq ironiE;'. Dla kobiety, kt6ra tam w6wczas byla, zdanie to 
do dzis brzmi naturalnie, prosto i jednoznacznie. 

Nie zasJaniajqc siE;' wiedzq historyk6w, z odwaznq i niemal naiwnq 
otwartosciq (bo wszyscy szczE;'sliwie urodzeni po wOjnie grzeszymy na
iwnosciq) dziennikarka stara siE;' najpierw dowiedziec czegos 0 zyciu 
przed katastrofq, kiedy Aron Karmi nosil jeszcze nazwisko Chmielnicki 
i byl jednym z siedmiorga dzieci piekarza z Opoczna, a Luba Gawisar, 
nie znajqca jidysz uczennica polskiej szkoly, w og61e nie zastanawiaJa 
siE;' nad swoim pochodzeniem. Potem dopiero pyta, co zdarzylo siE;' p6z
niej - 0 spotkania, miejsca i daty, wiedzqc doskonale, ze wcale nie cho
dzi 0 scislose odpowiedzi. W zamian za to otrzymuje obrazy, ukladajqce 
siE;' w mozaikE;' sens6w, kt6re dopiero dzis, po latach mogq siE;' ujawnie
i to bardziej wobec wsp6lczesnych, nieswiadomych czytelnik6w n iZ 
wobec tych, kt6rzy w6wczas, rowniez nieswiadomi, choc w zupelnie 
inny sposob, budowali znaczenia zdarzen i s16w. 

Epizod z opowiesci Maszy Glajtman Putermilch 0 niemowlE;'ciu, 
kt6rego placz mogl doprowadzic SS-man6w do skrytki pod jakim:~ 
strychem na Nalewkach, gdzie ukrywalo siE;' wielu ludzi: "Wtedy, 18 
stycznia, jakas kobieta z dzieckiem chciala z nami wejse. A tam stalo 
kilka osob i w zaden spos6b nie chcieli jej wpuscie. C.. . ) Ja tak bardzo 
nie reagowalam, bo mnie nie zalezalo specjalnie, ja bylam bardzo sa
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motna na tym pOdworku". W kilku kr6tkich zdaniach objawia si~ caly 
paradoks reakcji na wszechogarniajqq pot~g~ zagrozenia. Z jednej 
strony l~k, pomieszany z nadziejq, ze wlasnie mnie moze si~ udac 
tak silny, ze nie pozwalajqcy ratowac najpierw najslabszych, bo ich 
slabosc moze zgubic pozostalych. Rycerskosc przeciwstawiona mate
matyce. Z drugiej - calkowita oboj~tnosc, wynikajqca z prostej kon
statacji, ze ci, kt6rych si~ kochalo, juz odeszli, a ci, z kt6rymi dzieli si~ 
groz~ w jednym, ale nie jedynym momencie, nie Sq przez ten fakt ani 
troch~ blizsi. Jednak dziecko, uspione przez matk~ jakims srodkiem 
nasennym, znalazlo si~ w koncu razem z innymi w kryj6wce, a uczest
niczka tamtego wydarzenia, oboj~tna i zrezygnowana wobec niebez
pieczenstwa, dlugo po wojnie nie potrafila oswoic si~ z bezpiecznym 
i zdrowym placzem wlasnych dzieci. Nic nie jest proste i nic nie jest 
jednoznaczne. 

Albo historia szafy, kt6rq trzeba bylo przysunqc do sciany, zeby za
maskowac wejscie do pokoju, do kt6rego przed chwilq wepchn~lo si~ 
ojca: odruchowo, bez chwili zastanowienia, czyje zycie trzeba wybrac. 
I glucha bezradnosc, gdy spod jakiegos zrujnowanego mebla widzi si~ 
nogi ludzi, wyprowadzanych kolejno z bezpiecznej, wydawaloby si~, 
kryj6wki i nagle, wsr6d wielu innych, rozpoznaje si~ zniszczone, ale 
dobrze znane buty ojca. A przeciez to on mial przezyc ten dzien! 

Kr6tkie pozegnanie Arona Karmi z rodzinq w wagonie pociqgu 
p~dzqcego do Treblinki, tuz przed skokiem w ciemnosc, kt6ry dopro
wadzi go az do Warszawy i powstania. I ostatnie zapami~tane zdanie 
ojca : "Jak wyskoczycie, to moze b~dzie jakas zemsta za naszq krew". 

Ciqgle po kole nie jest w zadnym wypadku opowiesciq 0 bohater
skiej wake w warszawskim getcie i pi~knych mlodych ludziach, kt6
rzy postanowili umrzec z broniq w r~ku. Nie jest nawet pr6bq stwo
rzenia mapy tamtych wydarzen na podstawie pami~ci uczestnik6w. 
Nie znajdzie si~ tu ani patosu, ani uog6lniajqcych symboli, ani pro
stych odpowiedzi. Chyba w og6le nie jest to ksiqzka 0 powstaniu. 
Czym wi~c jest? Wyrazem ch~ci odkrycia przyczyn i motyw6w, kt6re 
doprowadzily wlasnie tych, a nie innych ludzi do powstania? Zapi
sem szczeg61nego dualizmu tej walki - spontanicznej, pozbawionej 
nadziei, a przeciez przerazajqco racjonalnej? Pytaniem 0 to, w jaki 
spos6b tamta przeszlosc zdeterminowala terainiejszosc 6wczesnych 
nastolatk6w, kt6rzy dojrzewali w ciqgu kilku dni? 

Przede wszystkim przeprowadzone przez Grupinskq rozmowy Sq 
pr6bq zrozumienia r6wnoznacznosci codziennego zycia za murem 
i walki z broniq w r~ku. Choc jest to prawie niemozliwe, bo kultura 
i historia, zwlaszcza w kraju , gdzie co trzydziesci lat wybuchal po
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wstanczy zryw, dlugo wypracowywaly moralny wzorzec aktywnej 
walki. 0 tej rownoznacznosci mogq mowie jedynie ci, ktorzy przezyli 
warszawskie getto do konca - z calq swiadomosciq, i e i tak nie b~dq 
zrozumiani. Adina Blady Szwajgier rna ciqgle w pamic:ci przyklad 
Edelmana: "Tak jak Markowi nie udalo sic: powiedziee, ze tamta smiere 
w getcie to to sarno, co smiere w powstaniu. A jemu 0 to wlasnie szlo 
- ze rownorzc:dne Sq te dwie smierci, i ze to tylko ludzie sobie wymy
slili, ze ladniej si~ umiera z broniq w rc:ku. Wic:c oni postanowili tez 
tak umrzee. I mnie sic: nie udalo powiedziee: sluchajcie, to nie jest 
wazne, ze to by! Holokaust, ze wtedy ginc:1i ludzie. To byl etos boha
terski, jak ci ludzie tam zyli''' Na czym wic:c polega roznica? Moze "na 
tym, ze jak sic: umiera z broniq w rc:ku, to czc:sto sic: nie wie, ze sic: 
umiera. To przedtem jest lepiej, przedtem, zanim si~ umiera, bo sic: 
nie mysli w ogole 0 umieraniu, tylko mysli sic: 0 walee". 

A przeciez, jakie daleka od tradycji rycerskich, opowiese 0 ran
nym powstancu, ktory splonql zywcem w jednym z palqcych si~ bu
dynkow dlatego, ze nie zostawiono mu broni, za pomocq ktorej m6glby 
w ostatnim momencie popelnie samobojstwo, wydaje si~ nieco bar
dziej zrozumiala dopiero w kontekscie codziennych wyborow i para
doksow getta przed powstaniem. Tym, kt6rym brakowalo wszystkie
go, naprawdc: potrzebny byl jeszcze jeden pistolet. Nawet za cen~ 
bardziej bolesnej i trudniejszej smierci towarzysza walki. 

Cra ze smierciq, w ktorej nie obowiqzujq zadne prawa - i wlasnie tc: 
jedynq regu1c: trzeba zaakceptowae. Brak nadziei, a jednoczesnie prosta 
machinalnose prob przeciwstawienia si~ nieuchronnej smierci, dajqca 
szans~ na przezycie. Dlatego w rozmowach prowadzonych przez Cru
pinskq zwraca uwagc: rzeczowose relacji jej rozm6wc6w. Pytani 0 towa
rzyszqce im w6wczas emocje odpowiadajq najcz~sciej "nie wiem", "nie 
pamic:tam". Wolq m6wie 0 faktach, kt6re dopiero teraz, wypowiadane 
glosno, lqczq sic: w nowe znaczenia i nowe emocje. 

W ksiqzce Crupinskiej mnozq sic: rodzaje, przestrzenie i czasy dia
logu . Czasem dziennikarz staje sic: jedynie swiadkiem dyskusji pro
wadzonej przez rozmowcc: z samym sobq.Jak wtedy, gdy Szmuel Ron 
konczy swojq opowiese pytaniem, na kt6re nikt mu nigdy nie odpo
wie ina kt6re sam nigdy nie znajdzie odpowiedzi: "Moze to i bylo 
niesprawiedliwe, ze mysmy w6wczas ganili tych, kt6rzy nie mieli 
odwagi sic: bronie? P6zniej czc:sto mysla!em, ze chyba nie mielismy 
prawa zqdae od wszystkich, by sic: bronili, by stawiali op6r..." 

Innym razem dziennikarz pozostaje jedynie medium, posredni
cZqcym w dialogu mic:dzy poszczeg61nymi rozm6wcami, kt6rzy zyjq 
teraz w r6znych miejscach, na r6znych kontynt»ntach i bye moze ni
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gdy nie b~dq juz siedziec przy jednym stole. Powraca historia wypro
wadzenia grupy bojownik6w kanalami poza obr~b getta, opowiada
na za kazdym razem z innej perspektywy. Pnina Grynszpan-Frymer 
byla w6wczas jednq z tych, kt6rzy brnqc w wodzie i nieczystosciach, 
przeszli na aryjskq stron~. Zapami~tala kolezank~, kt6ra w getcie chcia
la jej dac sukienk~, aby w nie ogarni~tym jeszcze pozarami swiecie 
wyglqdala porzqdniej. Zapami~tala dwie ci~zar6wki, kt6re czekaly na 
nich przy wlazie i grup~ Polak6w przyglqdajqcych si~ wylaniajqcym 
si~ z czelusci, brudnym i wyeienezonym postaciom. Nie zapami~tala 
ulicy, na kt6rej znajdowal si~ ten wlaz.. "Niemcy byli niedaleko. Trze
ba bylo zamknqc klap~ i szybko ueiekac. Wielu nie zdqzylo juz wyjsc ..." 
Kazik Ratajzer byl w6wezas po drugiej, aryjskiej stronie - to on orga
nizowal wyjscie z getta dla ocalalych powstanc6w. To on blqdzil po 
kanalaeh, bezskutecznie szukajqc tych, co przezyli, az wreszcie na
tknql si~ na grup~, w kt6rej byla Pnina Grynszpan, i wyprowadzil jq 
na zewnqtrz. To on, wbrew opinii pozostalych, zdeeydowal, ze nie 
wolno dluzej czekac na tych, kt6rzy rozproszyli si~ po kanalaeh. Na
wet na przyjaciela, kt6ry zszedl na d61, aby sciqgnqc tych, kt6rzy gdzies 
zgubili si~ po drodze. "Mnie obudzisz w srodku nocy i ja ci powiem 
to, co teraz m6wi~: jestem pewny, ze podjqlem slusznq decyzj~, ie nie 
ezekamy w samochodzie na reszt~ ... Nikogo z nas juz dawno by nie 
bylo. I tym pi~tnastu to na pewno by nie pomoglo. A jesli ktos mnie 
chee sqdzic, bo przeciez moglem nie odjeehac - jego prawo" . W kai
dym razie ci~zar6wka odjechala. W relacji Ratajzera tylko jedna. 

R6wnolegle toczy si~ zupelnie inny dialog - ze wsp6lczesnym 
polskim czytelnikiem. PadajC) pytania 0 Polsk~ - t~ przedwojennq, t~ 
okupaeyjnq i t~ obeenq. Czasami jedynie sugerowane: "Czy przyje
dzie Pani, Pan kiedys do Polski?" W odpowiedzi zdarza si~ Grupin
skiej uslyszec kr6tkie i brutalnie szezere "nie", oswojone niekiedy, jak 
w opowiesci Szmuela Rona, wyjasnieniem: "M6j stosunek do Polski 
jest taki jak do starej, ukochanej milosei ... kt6rej nie chc~ wi~cej wi
dziec. Prosz~, niech pani nie przyjmie tego osobiscie. To nie rna nic 
w:.?6Inego z ludimi, w kazdym razie nie z ludimi pani pokolenia. Ja ... 
/\lie, nie b~d~ m6wil na ten temat". 

Zdarza si~, ze Polska jest treseiq wypelniajC)cq pami~c i mysl nie
mal calkowicie. W spotkaniu z AdinC) Blady Szwajgier pytanie 0 pol
skosc wazy tyle sarno co pytanie 0 zydowskosc i tylko w tej podw6j
nosci mozna rozmawiac a przeszlosci i 0 terainiejszosci. Opowiesc 
a polskiej szkole z hebrajskim j~zykiem wykladowym, a kulturze pol
skiego slowa, a jednoczesnie wspomnienie antysemickieh wystqpien 
na przedwojennym uniwersytecie i przymusowej emigracji w 1968 
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roku. I bezradna konstatacja: "Tego si~ nie da wytlumaczyc, to trzeba 
przezyc. Splqtanie dw6ch narodowosci, dw6ch kultur tworzy calosc 
i ma jedno imi~ - polski Zyd". Pozostajq otwarte pytania - do roda
k6w nie-Zyd6w, kt6rzy tego dualizmu nie potrafili (nie potrafiq?) zro
zumiec i zaakceptowac, a takie do tych Zyd6w, kt6rzy wybrali lub 
musieli wybrac innq drog~. 

Czasami nie ma pytan, a jedynie portrety Polak6w, pojawiajqce 
si~ jakby na obrzezu opowiesci. "Wtedy tez aresztowali Felka. A u nie
go w domu byla cala grupa Poalej Syjon ( ... ). I kiedy gestapowcy za
cz~li do niego krzyczec: - Co ty? Nie wiesz, ze Antek i Kazik Sq Zyda
mi?! - Felek odpalil bez namyslu: - Teraz, kiedy juz wiem, ze to Zydzi, 
powiedzialbym wam, gdzie si~ ukrywajq, gdybym tylko wiedzial. 
On byl murarzem, ale takim mqdrym, przedwojennym murarzem. 
Pewnego dnia zwolnili Felka". Inny obraz: "Z kazdq chwilq bylo ich 
coraz wi~cej. Slyszalem, jak m6wili: - Koty wychodzq. - Ale dobrze, 
ze byli . Zaslonili nas zupelnie, a przeciez nieopodal byla wachta ma
lego getta". I jeszcze inny: "Trzeciego dnia, jak wychodzilem z bramy, 
to mnie jeden taki zlapat za kark i m6wi: - St6j, kocie! Skqd ty jestes? 
- Pr6bowalem wyrwac si~ jemu, ale nie moglem. Zaraz byla policja . 
I ta polska policja mnie zaaresztowala". Oto rozliczenie, kt6re polski 
czytelnik prowadzi sam ze sobq. 

Struktura ksiqzki wpisana jest w kolo. Jej klamr~ stanowiq dwie 
rozmowy z Markiem Edelmanem; pierwsza przeprowadzona zostala 
w 1985 roku, druga - zakOllczona na poczqtku 2000 roku. Nadane im 
tytuly (Co bylo znaczqce w getcie? Nic! Nic! Nie rn6wcie bzdur! i To wszyst
ko nie rna zadnego znaczenia) sugerujq podobienstwo i brak wiary w po
wodzenie przedsi~wzi~cia . Tymczasem r6zniq si~ od siebie calkowi
cie. Rozmowa 0 faktach i postawach zamienia si~ z czasem w rozmo
w~ 0 poszukiwaniu sposob6w ich zrozumienia, a takie rozumienia 
siebie nawzajem. Staje si~ wyznaniem, ze trzeba pytac i sluchac. Po
mimo bruzd i kolein. Tylko "trzeba umiec oddac calq wiar~ w tego 
drugiego. I wtedy dziejq si~ rzeczy genialne". 

Na powtarzanq czasem sugesti~, ze po ksiqzce Hanny Krall trud
no napisac 0 warszawskim getcie cokolwiek wi~cej, przypomniec 
mozna sens i symbolik~ kola, kt6rego kazdy obr6t przybliza do celu. 
A ta rozmowa jest jeszcze ciqgle nieskonczona. 

AGNIESZKA SABOR, teatrolog; publikowa!a m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i 
"Rzeczpospolitej". 
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DUNAJ, DUNA, DUNAREA 

Roma Kwiecien 

Claudio Magris, DUNAJ, 

tlumaczyly Joanna Ugniewska i Anna Osm61ska-Metrak, 


Czytelnik, War5zawa 1999, 55. 419 

W poblizu zatoki zbiegajqce ze stromych wzg6rz ulice Triestu roz
szerzajq si~ w pot~zne aleje otoczone brylami gmach6w, kt6re przy
pominajq 0 habsburskim dziedzictwie miasta. Jedyny port Austro
-W~gier nadal zachowuje sw6j rodow6d i dzis takZe jest wypelniony 
slowiansko-niemieckim gwarem, gdy w soboty, posr6d otwartych, 
wbrew wloskim zwyczajom, do p6zna sklep6w, przeplywa przez Triest 
tlum Chorwat6w, Slowenc6w i Austriak6w. Malo tu ulotnego czaru 
wloskich miasteczek: to wciqz bardziej koniec traktu prowadzqcego 
ze srodkowej Europy niZ brama do Niziny Padanskiej. Pochodzqcy 
stqd Claudio Magris zdaje si~, jak jego miasto, takZe spoglqdac raczej 
w stron~ Karpat niZ Wenecji i Rzymu, a efektem tej nieoczywistej prze
ciei fascynacji jest podr6z 0 zgota wyjqtkowym kierunku. Magris ru
sza w niepewnq drog~, ku "mlodszej Europie". 

Dunaj stanowi pretekst wyznaczonej marszruty. Polska jest t~tni
cq organizmu, kt6rego zasady istnienia i rozwoju Sq z wolna odkry
wane. Forma opisu, kt6rq przyjqt Magris, odpowiada filozofii wytwo
rzonej ze spotkania z tq cywilizacjq: jest zmienna, fragmentaryczna, 
przypomina mozaik~, jak gdyby nadmiernie nieuporzqdkowanq, 
a jednak rzqdzqcq si~ wlasnq, konsekwentnq logikq. Jest tu powiastka 
fi]ozoficzna, czy tei "Bildungsroman", majqca swoich bohater6w 0 mi
gotliwym istnieniu ograniczonym do kilku drobnych uwag i imienia. 
Amadeusz, Antiquarius, Magdalena 0 pi~knej stopie i gl~bokim spoj
rzeniu, Gigi i Maria Judyta podr6zujq wzdluz Dunaju bez konieczno
sci i bez konsekwencji, oddalajqc od siebie monotoni~ i nud~, prowa
dzqc mi~dzy sobq intelektualne gry, zywione wrazeniami z sentymen
talnej ekskursji ponad czasem. Ta lekka niby-fabula jest jak inkrusta
cja, pomi~dzy kt6rq autor umieszcza rozlegle partie eseistycznych 
dygresji. Nie koniec na tym: regularnie pojawiajq si~ rozdzialy two
rZqce swoisty przewodnik po miejscach nieoczywistych. "Dziennik 
podr6zy" zawiera wi~c historie zdarzen i ludzi, kt6re tworzq wi~kszq 
struktur~, wyznaczajqcq wsp6lny los catego regionu; los niepewny, 
zaskakujqcy, zmienny. Dopelnieniem Sq 0 wiele bardziej zdyscypli
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nowane, blizsze naukowemu badaniu swiata, po cz\,sci historyczne, 
po cz\,sci filozoficzno-literackie mikro-szkice. 

Rzeczywistosc Europy Srodkowej w oczach narratora przypomi
na mlody kontynent, we wn\'trzu kt6rego gotuje si\, niezastygla mag
ma i wciqz scierajq si\, plyty tektoniczne. Magris widzi t\' cZ\,sc Euro
py jako miejsce interesujqce, niepopsute rutynq staroSci. Miejsce uobec
niajqcych si\, paradoks6w, gdzie wciqz jeszcze poj\,cia "jednosC" i "toz
samosC" mogq znaczyc to sarno co "wieiosC" i "przypadkowosC". Z dru
giej strony to, co mome, mlode, odwazne i swieze, jest jednoczesnie 
podszyte wqtpieniem, poczuciem pustki, rozczarowania i strachu. 

Opowiesc wloskiego eseisty zmienia si\, jak rzeka: pierwsza cZ\,sc, 
p05wi\,cona Bawarii i niemieckiej cz\,sci biegu Dunaju jest scisle zlq
czona z atmosferq XVIlI wieku i tu najcz\,sciej wst\,pujq na scen~ ulot
ni bohaterowie sterne'owskiej powiastki sentymentalnej. Wlasciwie 
nie odnajdujemy zadnego sladu wsp6lczesnosci, zadnego opisu mi
janych w latach 80. niemieckich miast i miasteczek, chyba ze jakis po
rzucony, stary przedmiot rna zaswiadczyc 0 zapominaniu, odchodze
niu i oddalaniu si\, zdarzen. Cmentarze i opustoszale domy pojawia
jq si\, na tIe spokojnie plynqcej rzeki, kt6ra swobodnie omija dwu
dziestowiecznq codziennosc, a najblizsza wsp6lczesnosci czasowosc 
si\,ga ostatniej wojny i zbrodni hitlerowskich. Podr6z z nurtem "ojca 
rzek" po bawarskiej ziemi, i w wielu innych miejscach, jest jak wypra
wa epigon6w nasluchujqcych ech z zaswiat6w. 

Kolejna, wyraznie odmienna, napisana z najwi\,kszq pasjq i nie
ukrywanq fascynacjq, cZ\,sc dunajskiego eposu rozgrywa si\, w cieniu 
Wiednia i kultury habsurskiej secesji . Przelom XIX i XX wieku oraz 
czasy mi\,dzywojnia majq innych przewodnik6w: przede wszystkim 
poet\' Grillparzera oraz felietonist6w: Karla Krausego i Petera Alten
berga. Magris pisze 0 cywilizacji Kafki, Musila - "ludzi bez wlasciwo
sci", p\'kni\'tych w samoudr\,czeniu, falszujqcych swojq rzeczywistosc. 
Zanurzajqcych jq w koszmar sennych marzen rodem z freudowskiej 
lezanki i ratujqcych SWq egzystencjalnq niepewnosc ironiq oraz nieco 
gorzkim smiechem z siebie samych. Trop ten, jako charakterystyka 
stanu ducha mieszkanc6w srodkowej Europy, nie opusci narratora 
przez reszt\' eseju. 

Konsekwentna marszruta prowadzi Magrisa daiej, do kraj6w Euro
py w6wczas socjalistycznej : Siowacji, W\'gier, Jugoslawij , Rumunii 
i Bulgarii. Tu rue udaje si\, mu uciec od dyktatu realnego czasu i w tej 
cz\,sci ksiqzki fliineur zrnuszony jest podr6zowac uwi\,ziony w latach 
80. To wlasnie z tej perspektywy eseista spoglqda raz po raz w stecz, 
pr6bujqc opisac zjawisko tygla srodkowej Europy. Jednak zrnagarue 
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si~ Z terazniejszosciq i badanie poranionych komunizmem tkanek nie 
do koiKa si~ pisarzowi powiodly. Jakby nazbyt cz~sto narrator Duna
ju z bystrego obserwatora spacerujqcego po t~tniqcej zyciem ulicy prze
mienia si~ w czytelnika, ktory przysiadl na lawce i zatopil si~ w lektu
rze ksiqzki, kupionej we wlasnie mijanym antykwariacie. Splqtane losy 
narod6w odslaniajq si~ raczej w streszczeniach utworow ich wiesz
cz6w niz w sile konkretu, cielesnosci pojedynczego zyciorysu. Prze
wodnikami Sq co prawda nie postaci literatury, historii, czy - ogolnie 
- przeszlosci, lecz (moze z wyjqtkiem W~gier, gdzie raz po raz powra
ca na scen~ Gyorgy Lukacs) ludzie z krwi i kosci : babka Anka, w~gier
ski intelektualista, bulgarska tlumaczka Kitanka. Jednak ich powikla
ne, paradoksalne postawy wewn~trzne autor dunajskiej opowiesci 
opatruje co najwyzej elegancko wywazonym zdziwieniem, ktore 
wydaje si~ komentarzem rownie chybionym, jak jego rzucona mimo
chodem uwaga 0 "zbytecznym nadmiarze" rzodkiewek o£erowanych 
na pustym rumUI1skim targowisku, ktory nazywa "parodiq obfitosci". 

Pomieszane, w~drujqce, walczqce narody, ich splqtane historie 
i biografie ich czlonkow Sq u Magrisa cz~sciq wiecznego tanca wiatru 
historii : estetycznie pi~knq, intelektualnie ciekawq, historycznie bo
gatq jak £reski we wloskich katedrach, ale przeciez pozbawionq praw
d y i swiadectwa doznan pOjedynczego czlowieka. Jednostki wciqgni~
tej poprzez przypadek urodzenia si~ tu, a nie gdzie indziej, w zmaga
nia sil wyzszych. Mozna si~ spierac, w jakim stopniu wloski eseista 
ma racj~, patrzqc na Balkany z perspektywy obejmujqcej z gorq ty
siqclecie. To prawda, ze za kilkaset lat walki w Sarajewie i strzaly w Ti
mi~oarze b~dq rownie pozbawione konkretnosci jak obecnie najazdy 
Tamerlana. Dzisiaj jednak nielatwo pozwolic pisarzowi na smakowa
nie paradoksow, majqc w pami~ci wojn~ w Jugoslawii i krwawq ru
munskq rewolucj~, wybuchle zaledwie chwil~ pozniej po tym, jak 
Magris podziw ial £asady rezydencji Ceau~escu. I trudno mu zapo
mniec nazbyt beztroskiego kroku podczas spaceru po minowym polu, 
moze tym bardziej, ze w poslowiu zdejmuje z siebie jednym zdaniem 
ci~zar braku zmyslu przewidywania. 

Trasa podrozy Magrisa ma poza geografiq dodatkowe uzasadnie
nie: migracj~ kultury niemieckiej wzdluz biegu rzeki. Migracj~, ktora 
najpierw byla pochodem niosqcym cywilizacj~ mieszczanskiej schlud
nosci, pracowitosci i porzqdku, podrozq ku wzorowej czystosci bia
lych marmurow Hellady, a potem stala si~ naglym odwrotem, wymu
szonym retorsjq wobec wszystkiego, co niemieckie w krajach kontro
lowanych po II wojnie swiatowej przez Zwiqzek Radziecki. Esej 0 wy
cofywaniu si~ kultury francuskiej ze wschodu Europy napisal kiedys 
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Jerzy Stempowski, lqczqc to zjawisko ze zdradq wartosci humanistycz
nych (wzbogacajqcych kultur~ innych narod6w), kt6rej si~ dopuscila 
Francja, b~dqca wczesniej ich koryfeuszem. Magris opowiesc 0 Niem
cach pozostawia bez filozoficznej puenty, nie szukajqc odpowiedzi, 
dlaczego pobozny nar6d rzemieslnik6w stal si~ ma szynq zaglady. 

Nazbyt prosto jest powt6rzyc za licznymi recenzentami ksiqzki, 
przetlumaczonej na kilkanascie j~zyk6w, ze jest to utw6r, kt6ry moz
na czytac na wiele sposob6w, dla ulatwienia posegregowanych w po
slowiu przez autora. R6znorodnosc form i materii, erudycja pisarza 
i rozlozysta, bogata proza dajq w koncu takie spi~ trzenie mozliwosci, 
ze w zaleznosci od przyj~tej drogi dowolny zarzut moze stawac si~ 
pochwalq (i na odwr6t), az do granicy dowolnosci. Bogactwo idzie tu 
wi~c r~ka w r~k~ z niepewnosciq i zwodniczq nieprzewidywalnosciq, 
co w koncu sluszne, bo ksiqzka Magrisa jest przeciez przede wszyst
kim podr6zq - nic wi~c dziwnego, ze zawiera w sobie wszystkie jej 
atrybuty: od znuzenia do odswiezajqcej niespodzianki. 

ROMA KWIECIEN, doktora ntka polonistyki UJ . Pub likowala m.in , w "Tekstach Dru
gich" i "Znaku ", 

CZYNOWNICY 
I SAMODZIERZCY 
Magdalena Micinska 

tukasz Chimiak, GUBERNATORZY ROSYJSCY 

W KROLESTWIE POLSKIM 1863-1915. 


SZKIC DO PORTRETU ZBIOROWEGO, 

Wroclaw 1999, seria Monografie Fundacji na rzecz Na uki Polskiej , 55, 355 

Paradoksem polskiej historiografii i, szerzej, polskiej umyslowosci 
jest fakt, ze przy nieprzeliczonej liczbie publikacji poswi~conych pol
sko-rosyjskim resentymentom, wasniom i wzajemnym uprzedzeniom 
srodowisko Rosjan w Polsce pozostaje obszarem' niemal calkowicie 
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nieznanym i zapomnianym. A przeciez przez przeszlo sto lat zabo
r6w na znacznej cz~sci ziem polskich zyly tysiqce Rosjan, pracujqcych, 
zakladajqcych rodziny, modlqcych si~, bawiqcych i cierpiqcych tuz 
obok Polak6w, a nierzadko razem z nimi. Patriotyczny kodeks okresu 
niewoli narodowej nakazywal ignorowac obecnosc zaborcy; mozna 
odniesc wrazenie, ze po kolejnym stuleciu wci'lz obowiqzuje wiele 
z jego wskazan. 

Prace na temat materialnej i duchowej kultury Rosjan na ziemiach 
polskich policzyc mozna na palcach jednej r~ki; pr6by zbadania i spor
tretowania poszczeg61nych srodowisk rosyjskich nie podj~to jeszcze 
nigdy. W tej sytuacji ksiqzka Lukasza Chimiaka ma charakter pionier
ski; jakby tego bylo malo, jest to ksiqzka ciekawa, zr~cznie skonstru
owana i tak dobrze napisana, ze jest w stanie zainteresowac nie tylko 
profesjonalnego odbiorc~. 

Co najmniej od polowy XIX wieku w swiadomosci Polak6w utrzy
mywalo si~ (i utrzymuje) przekonanie 0 niskim poziomie etycznym 
i umyslowym urz~dnik6w rosyjskich pelniqcych sluzb~ na ziemiach 
polskich. W potocznym obrazie czynownika - wsp61tworzonym przez 
utwory literackie wysokich i niskich lot6w - nieodmiennie pojawialy 
si~ takie elementy jak ciasne horyzonty myslowe, lapownictwo czy 
naduzywanie alkoholu. Urz~dnicy w I<r61estwie Polskim posiadac 
mieli przeci~tnie nizsze kwalifikacje niz ich koledzy z gl~bi Rosji, po
niewaz sluzba nad Wislq nie wiqzala si~ z takimi dochodami i perspek
tywami kariery, jakie otwieraly analogiczne urz~dy w cesarstwie, to
tez kierowano na niq personel pod kazdym wzgl~dem mniej warto
sciowy. Chimiak postawil sobie za cel konfrontacj~ tych wyobrazen 
z rzeczywistosciq. Przedmiotem swych badan uczynil grup~ przed
stawicieli wyzszej administracji carskiej w I<r61estwie - general-gu
bernator6w warszawskich oraz gubernator6w i wicegubernator6w 
z dziesi~ciu prowincji Priwislinskiego kraju; ramy czasowe pracy wy
znaczylo z jednej strony powstanie styczniowe, z drugiej - wybuch 
I wojny swiatowej i wycofanie si~ Rosjan z I<r61estwa. W okresie tym 
sluzb~ pelnilo stu trzydziestu osmiu dygnitarzy rosyjskich; Chimiak 
komponuje ich portret zbiorowy, poswi~cajqc jednoczesnie nieco miej
sca indywidualnym cechom jednostek. 

Ksiqzka sklada si~ z szesciu rozdzial6w, z kt6rych pierwszy pelni 
rol~ wprowadzenia, pozostale zas zajmujq si~ kolejnymi aspektami 
pracy i zycia gubernator6w I<r61estwa. Na poczqtek czytelnik otrzy
muje zwi~zly rys prawnej sytuacji kraju na tie cesarstwa rosyjskiego 
od kongresu wiedenskiego (1815 r.) az po I wojn~ swiatowq. Najwi~
cej miejsca poswi~cono w nim reformom administracyjnym po upad
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ku powstania styczniowego, zmierzaj'lcym do likwidacji autonomicz
nych instytucji Kr6lestwa. W wyniku kilkuletnich dzialan wylonil si~ 
w6wczas obowi'lzuj'lcy przez nast~pne p61wiecze podzial kraju na 
dziesi~c guberni, kt6rymi zawiadywali gubernatorzy 0 poszerzonych 
kompetencjach; na ich czele stan'll rezyduj'lcy w Warszawie general
-gubernator. Reorganizacji tej towarzyszyly zrniany we wszystkich nie
mal dziedzinach zycia publicznego, kt6re mialo utracic sw6j odr~bny 
charakter i maksymalnie zblizyc si~ do rosyjskiego wzorca. 

Rozdzial drugi przynosi zasadniczy "portret zbiorowy" guberna
tor6w: autor przedstawia ich pochodzenie spoleczne, rodzinne i wy
znanjowe, stan maj'ltkowy, pensje i przywileje zwi'lzane ze stanowi
skiem, wyksztaicenie, etapy kariery urz~dniczej , wiek oraz stan cy
wilny. Efektem drobjazgowych badan stalo si~ stwierdzenie, ze 90% 
gubernator6w Kr61estwa stanowili synowie szlacheccy. R6wnie wy
soki odsetek stanowili w tej grupie prawoslawni; wyznanie ewange
Lickie reprezentowalo kilku Niemc6w z kraj6w baltyckich, w ci'lgu 
p61wiecza wsr6d wysokich urz~dnik6w Kr6lestwa znalazl si~ tylko 
jeden katolik (wicegubernator kielecki, z pochodzenia Francuz). Fakt, 
ze do sluzby trafiali r6znymi drogami - dzi~ki zaslugom na nizszych 
szczeblach, znajomosciom, koneksjom rodzinnym czy sympatiom 
zwierzchnik6w - decydowal 0 powstaniu zbiorowosci niejednolitej 
i wewn~trznie zr6znicowanej . Do Kr6lestwa przybywaJi niekiedy 
urz~dnicy 0 niskich walorach moralnych i kwalifikacjach zawodo
wych, niekiedy byli to doswiadczeni politycy z wieloletnim stazern 
pracy w Polsce, jednak wi~kszosc gubernator6w reprezentowala prze
ci~tny poziom adrninistracji rosyjskiej. Statystyczny gubernator- pra
woslawny szlachcic z wyzszym wyksztalceniem lub patentem oficer
skim, w wieku zblizonym do czterdziestki - sp~dzal kilka lat w Kr61e
stwie i przechodzil do jednego z urz~d6w wewn'ltrzrosyjskich. 

W kolejnym rozdziale Chimiak rekonstruuje przebieg sluzby pel
nionej przez swych bohater6w: ci'lz'lce na nich obowi'lzki sluzbowe, 
zakres sprawowanej wladzy i stosunki z podwladnymi, wreszcie draz
liw'l kwesti~ korupcji wyzszych urz~dnik6w. Przytoczone na kartach 
ksi'lzki przykJady glosnych afer lap6wkarskich i malwersacji - nawet 
jesli dotyczyly one zaledwie kilku sposr6d opisywanych dostojnik6w 
- pogl~bialy panuj'lce wsr6d Polak6w przekonanie 0 niskim pozio
mie moralnym czynownik6w wszystkich szczebli, a w konsekwencji 
stanowily kolejn'l przeszkod~ w skutecznej realizacji polityki rosyj
skiej w Polsce. 

Owa nast~pne rozdzialy przedstawiaj'l stosunek gubernator6w do 
dw6ch najwazniejszych kwestii spolecznych i potitycznych, jakie nur
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towaly spoleczenstwo Kr61estwa Polskiego przelomu XIX i XX wieku 
- zaostrzaj'!cych si~ konflikt6w socjalnych i nastroj6w rewolucyjnych 
proletariatu oraz problemu polskich aspiracji narodowych. W ci,!gu 
opisywanych przez Chimiaka dziesi~cioleci kweshe te mialy swe apo
gea i perigea, jednak przez caly ten okres stanowily dla polityk6w ro
syjskich najpowazniejsze wyzwania. Zwalczanie wywrotowej agita
cji i usmierza nie (r6znymi metodami) protest6w spolecznych stano
wilD zawsze wazny obowi,!zek urz~dnik6w. Tymczasem Petersburg 
nie wypracowal, ani tym bardziej nie realizowal, konsekwentnej poli
tyki wobec Polak6w i tak zwanej kweshi polskiej. Og6lny kurs rusyfi
kacji nasilal si~ lub slabl w zaleznosci od zmian personalnych - za
r6wno nad New'!, jak i w Warszawie czy w guberniach prowincjonal
nych. St,!d wsrod opisywanych dygnitarzy znalezli si~ tacy, kt6rzy 
zyskali sobie opini~ "polakozercow" i negatywnie zapisali si~ w pa
mi~ci spoleczenstwa - jak general-gubernator rosif W Hurko, ktory 
w pami~tnikach i opracowaniach historycznych zgodnie przedstawia
ny jest jako zlowrogi rusyfikator i wr6g Polakow. Z drugiej jednak stro
ny w Krolestwie Polskim pracowali takZe urz~dnicy otaczani sympa
ti,! i zaufaniem rz,!dzonych; w6wczas jednak zawsze musieli si~ li
czyc z krytyk,! ze strony kol rz,!dowych w Petersburgu - a takZe nie
ch~ci,! pol skich radykalow, ktorzy alarmowali, ze "dobry gubernator" 
st~pia czujnosc polskiego spoleczenstwa i wrazliwosc na rosyjskie 
zagrozenie. 

Ostatni rozdzial ksi'!zki przynosi informacje na temat zycia co
dziennego wysokich przedstawicieli korpusu urz~dniczego w Krole
stwie. Czytelnik odnajdzie tu dane na temat siedzib gubernatorskich, 
ich standardu i wyposazenia; stosunk6w rodzinnych i kontakt6w to
warzyskich dostojnikow, w tym spotkan z przedstawicielarni polskiej 
arystokracji i najbogatszej burzuazji; zainteresowan pozazawodowych 
i sposobow sp~dzania wolnego czasu . Znalazly si~ tu na przyklad nie
znane, a bardzo ciekawe informacje na temat dzialalnosci charytatyw
nej gubernator6w i ich zon; zrnierzala ona nierzadko do forsowania 
pomysl6w rusyfikacyjnych w sferze dobroczynnosci, ale nie brak bylo 
tu r6wniez bezinteresownych dzialan filantropijnych wsrod najuboz
szych bez roznicy wyznania. Nie mniej interesuj,!ce uwagi poswi~cil 
Chimiak kwestiom wzajemnych kontaktow polskich elit i carskich 
urz~dnik6w, kt6rym towarzyszylo obustronne poczucie zazenowa
nia i obawy przed pos,!dzeniem 0 zdrad~ interesow narodowych. 

Rozdzial dotycz'!cy zycia codziennego rosyjskich urz~dnik6w 
w Polsce to bodaj najlepsza, a z pewnosci,! najprzyjemniejsza w czy
taniu cz~sc ksi,!zki; zarazem jednak - zgodnie z powiedzeniem, iz 
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apetyt wzrasta w miar~ jedzenia - pozostawia ona najwi~kszy niedo
syt. Mozna by zarzucic autorowi, ze przedstawiony przezen obraz 
zycia codziennego gubernator6w skonstruowany zostal jedynie na 
podstawie ich interakcji ze srodowiskiem zewn~trznym - przedmio
tem zainteresowania Chimiaka jest sfera zycia publicznego i kontak
t6w mi~dzyludzkich, nie zas kultura duchowa i umyslowa Rosjan 
w Polsce. Nawet piszqc 0 praktykach religijnych czy pasjach kolek
cjonerskich swych bohater6w, autor ukazuje nam urz~dnik6w, repre
zentujqcych powag~ cesarstwa, nie zas ludzi; skqdinqd takie bylo za
lozenie calej ksiqi:ki. Zabraklo r6wniez pr6by przesledzenia, czy w og6
Ie i w jakim stopniu urz~dnicy rosyjscy w Polsce czerpali z dorobku 
kulturalnego i intelektualnego otaczajqcego ich spoleczenstwa. Ma 
nifestowanie rosyjskosci nalezalo do arsenalu metod politycznych 
w podbitym kraju. Mozna by si~ jednak pokusic 0 zbadanie, w jakim 
stopniu owa rosyjskosc przeksztalcala si~ w zetkni~ciu z zywiolem 
polskim - czy system wartosci urz~dnik6w rosyjskich w Polsce zmie
nial si~ w ciqgu wielu dziesi~cioleci, czy zyskiwal odmienne cechy lub 
inaczej rozlozone akcenty, odrozniajqce go od analogicznych srodo
wisk w gl~bi Rosji. Pytanie to mogloby stac si~ podstawq napisania 
nowej, fascynujqcej ksiqzki 0 duchowym zyciu kolonii rosyjskiej -lub 
przynajmniej jej cz~sci - w kraju podbitym i rzqdzonym przez prze
szlo stulecie. 

W zakonczeniu pracy Chimiaka znalazly si~ noty biograficzne prze
szlo stu general-gubernator6w, gubernator6w i wicegubernator6w 
z lat 1863-1915, zawierajqce skr6towe dane na temat lat ich zycia, wy
znania i szczebli kariery. Choc niekiedy peine luk, wynikajqcych z bra
ku :h6del, Sq one niezwykle uzyteczne dla poznania grupy ludzi, kt6
rzy przez p61wiecze odgrywali tak wazn,! rol~ w zyciu znacznej cz~
sci Polak6w. Kilku z nich ukazuj,! ponadto zamieszczone w tekScie 
portretowe fotografie, prezentujqce m~zczyzn zdobnych w brody, 
blyszczqce guziki, ordery i akselbanty. Godne uwagi dopelnienie tej 
galerii stanowiq zdj~cia opuszczonych nagrobk6w z prawoslawnych 
cmentarzy polskich miast; nagrobk6w, 0 kt6rych przed stuleciem pi
sal z oburzeniem Artur Oppman: "Na kosci6lku - kul moskiewskich 
szczerby, / A opodal- prawoslawne groby, / Gdzie ISniq ruskich gene
ral6w herby". 

Ksiqzk~ zamyka imponujqca lista wykorzystanych przez Chimia
ka zr6del, na kt6rq skladajq si~ urz~dnicze akta personalne z rosyj
skich archiw6w, raporty zandarmerii carskiej z terenu Kr6lestwa, zbio
ry dokument6w wypracowanych i opublikowanych przez rosyjsk,! 
administracj~, wreszcie artykuly prasowe oraz wspomnienia Polak6w 
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i Rosjan. Taki dobor' ±rodel wplynql na pewnq jednostronnosc ksiqz
ki; czytelnik moze miec jednak nadziej~, ze Lukasz Chimiak napisze 
jej drugi tom, poswi~cony sferze prywatnej i zyciu duchowemu urz~d
nik6w Kr6lestwa. 

Gubernatorzy rosyjscy w Kr6lestwie Polskim majq nie tylko zaslug~ 
pracy pionierskiej - 0 czym pisalam juz na wst~pie - ale i wszystkie 
zalety wyczerpujqcej monografu naukowej i ciekawej lektury; nic wi~c 
dziwnego, ze ksiqzka doczekala si~ publikacji w prestizowej serii i wy
r6znienia ze strony srodowiska historycznego. Oby zdolala r6wniez 
przetrzec szlak dla nast~pnych badaczy, ukazujqc nowe, niemal dzie
wicze pole zainteresowania, nieslusznie dotqd lekcewazone zar6wno 
przez Polakow, jak i przez Rosjan. 

MAGDALENA MICINSKA, dr hab. lnstytutu Historii PAN w Warszawie. Wydala: Mi?
dzy Kralem Duehem a mieszezaninem. Obraz boltatera narodowego w pismiennietwie polskim 
przelomu XIX i XX w. (1995), Golqb i orzel. Obehody rOCZI1ie koseiuszkowskieh w lataeh 1894
-1917 (1997), Zdrada carka nocy. Pojfeie zdrady narodowej w swiadomosci Polak6w w lataeh 
1861-1914 (1998). 

" WOKOL 

"DOMINUS IESUS" 


Janusz Poniewierski 

Takiego dokumentu jak deklaracja Dominus lesus uwazny obser
wator zycia Kosciola mial prawo spodziewac si~ juz od roku 1996. To 
wlasnie wtedy (maj '96), w Guadalajarze, kard. Joseph Ratzinger wy
glosil referat pt. Wiara i teologia dzisiaj, w kt6rym oglosil "kryzys teolo
gii wyzwolenia" i nazwal relatywizm "podstawowym problemem, 
przed kt6rym stoi dZisiaj wiara". Wtedy r6wniez (wrzesien '96) uka
zal si~ dokument Mi~dzynarodowej Komisji Teologlcznej Chrzescijan
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stwo i religie. Oba te teksty (szczeg6lnie wyklad prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary), poprzez anaIiz~ sytuacji w teologii katolickiej k0l1Ca XX 
wieku, przynosz~ odpowiedi na pytanie 0 przyczyny, dla ktorych, 
zdaniem Ratzingera , konieczne okazalo si~ ogloszenie deklaracji przy· 
pominaj~cej, ze "Jezus jest Panem". 

Omawiaj~c w maju 1996 r. pluralistyczn~ teologi~ religii, kard. Jo
seph Ratzinger podj~! bezposredni~ polemik~ z dwoma zaledwie teo
logami chrzescijanskimi: Johnem Hickiem i Paulem Knitterem, trak
towanymi tu jako "czolowi przedstawiciele re!atywizmu religijnego". 
Ale juz w kolejnych latach Kongregacja zareagowala krytycznie na 
refleksj~ innych teologow, kt6rych dziela nie zawsze s~ "do pogodze
nia z wiar~ katolick~ i mog~ doprowadzie do powaznych szkod"; cho
dzilo zwlaszcza 0 Anthony'ego de Mello, Tissti' Balasuriy~, Jacques'a 
Dupuis i Raimundo Panikkara . Nie sposob omowie tutaj wszystkich 
nurt6w i tez pluralistycznej teologii religii . Wedle kardynala Ratzin
gera mamy w niej do czynienia, najogolniej m6wi~ c, z "relatywistycz
nym podejsciem do prawdy, zgodnie z ktorym to, co jest prawd~ dla 
jednych, nie musi ni~ bye dla innych", oraz z tez~, ze chrzescijanskie 
objawienie "nie moze uchodzie za calkowite i ostateczne, ale winno 
bye zawsze rozpatrywane w kontekScie innych mozliwych objawien 
Bozych, ktore wyrazaj~ si~ poprzez rozne religie ludzkosci i przez 
postaci zalozycieli roznych religii swiata" (z wyst~pienia podczas pra
sowej prezentacji dokumentu). A ten pogl~d otwarcie sprzeciwia si~ 
zdaniu zapisanemu w Pismie Switi'tym, ze "jeden jest posrednik mi~
dzy Bogiem a ludimi, czlowiek, Chrystus Jezus" (1 Tm 2, 5). 

Taki jest mniej wi~cej teologiczno-koscielny kontekst ogloszenia 
deklaracji Dominus Jesus. Mniej wi~cej, bo mozna by tu na przyklad 
przytoczye jeszcze wiele slow (i gestow!) Jana Pawla II, pocz~wszy od 
SWiatowego Dnia Modlitw 0 Pokoj w Asyzu (ktory wywolal w Kosciele 
wiele kontrowersji i sklonil Papieza do dlugofalowego przygotowa
nia katolikow na modlitewne spotkanie z przywodcami innych reli
gii), poprzez encyklikti' Redemptoris missio (gdzie mowa jest miti'dzy 
innymi 0 relacjach pomiti'd zy ewangelizacj~ a dialogiem mi~dzyreli
gijnym), az po Synod dla Azji i adhortacj~ Ecclesia in Asia . 

.. 

O gloszenie deklaracji Dominus Iesus bylo dla Kosciola malym trz~
sieniem zierni . Na dokument rzucili si~ dziennikarze z calego swia ta 
(swoj~ drog~, trudno zrozumiee, dlaczego tak bardzo naglosniono t~ 
deklaracj~ i - zarniast zaadresowae j ~ przede wszystkim do biskupow 
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i teolog6w - zorganizowano konferencj~ prasowq i umieszczono jej 
tekst w Internecie). W wyniku pobieznej z reguly i niefachowej (byly 
wyjqtki l ) lektury Dominus Jesus - w Roku Jubileuszowym, w kt6rym 
mielismy bye "blizsi przezwyci~zenia podzial6w" (por. Tertia millen
nia adveniente) - Kosci61 rzymskokatolicki zostal oskarzony 0 pych~, 

ekskluzywizm zbawczy, antyekumenizm i odwr6t od Vaticanum II. 
Zwr6cono uwag~ i na to, ze dokument ten ogloszono wkr6tce po bea
tyfikacj i Piusa IX - ta zbieznose dawala do myslenia. Protestowali tez 
teologowie: niechrzescijanie (na z'ldanie strony zydowskiej odwola
no m.in. jubileuszowy dzien dialogu chrzescijansko-zydowskiego) 
i niekatolicyJ (m.in. Polska Rada Ekumeniczna odrzucila zaproszenie 
do udzialu w organizowanym na KUL-u sympozjum poswi~conym 
"europejskiej wsp6lnocie ducha"), a takie wielu rzymskich katolik6w. 
Lekki dystans wobec Dominus Iesus zglaszali nawet niekt6rzy urz~d
nicy watykanscy, na przyklad kard . Cassidy, przewodniczqcy Papie
skiej Rady ds. Popierania Jednosci Chrzescijan, kt6ry uznal j~zyk, jak 
i czas opublikowania tego dokumentu za niefortunne. W Kosciele 
pojawily siEi? r6wniez glosy przeciwstawiaj'lce Dominus Jesus... naucza
niu Jana Pawla II, zwlaszcza jego encyklice Ut unum sint. W tej sytu
acji glos w sprawie deklaracji zabral sam Papiez, dokonujqc jej - auto
rytatywnej i mozliwej do przyj~cia - reinterpretacji: "Nasze wyzna
nie Chrystusa jako jedynego Syna ( ... ) nie jest arogancjq, dyskredytu
j'lcc) inne religie"; "niechrzescijanom nie odmawia si~ zbawienia, lecz 
pokazuje, ze jego ostateczne ir6dlo tkwi w Chrystusie"; "dokument 
(... ) nie zamierza umniejszae roli innych Kosciol6w i Wsp6lnot kosciel
nych"; "Kosci61 katolicki cierpi, ze prawdziwe Koscioly lokalne i Wsp61
naty koscielne z cennymi elementami zbawienia Sq od niego oddzie
lone". I wreszcie zdanie b~d'lce swoistq autoryzacjq deklaracji: we
dlug Papieza jest ona "jeszcze jednym wyrazem tej samej ekumenicz
nej pasji, z kt6rej zrodzila si~ (... ) encyklika Ut unum sint". 

* 

Lektura deklaracji Dominus Jesus po wystqpieniuJana Pawla znacz
nie r6zni si~, przynajmniej w moim przypadku, od wczesniejszego 
studium tegoz dokumentu . Dzi~ki Papiezowi ujrzalem w tekScie nie-

I W tym przypadku kamieniem obrazy byl rozdzial IV - 0 jedynosci i jednosci 
Kosciola. Niekatolicy poczuli s i~ dotkni~ci stwierdzeniem, ze nie wszystkie Koscioly 
niekatolickie S'l "Kosciolami w scisJym sensie", zas "Kosci61 Chrystusowy (...) istn ieje w 
pelni jed y n i e w Kosciele katolickim" (podkres!. moje) . 
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doskonaly wyraz wiary, ze "Jezus jest Panem", oraz wyraz nadziei, ze 
wszystkie drogi ostatecznie prowadzq ku Niemu (nawet wtedy gdy 
w~drowcy jeszcze 0 tym rue wiedzq). Niemalie jak u Solowjowa: "Tym
czasem Zydzi uciekali do Jerozolimy, z l~kiem i drzeniem proSZqC 0 ra
tunek Boga lzraela. Kiedy swi~te miasto ukazalo si~ juz ich oczom, 
wielka blyskawica rozdarla ruebo od wschodu do zachodu i ujrzeli 
Chrystusa zst~pujqcego ku nim w kr61ewskiej szacie i z ranami od 
gwoidzi na rozpostartych r~kach. W tym samym czasie ( ... ) zmierzal 
ku Syjonowi Hum chrzescijan, na kt6rego czele szli Piotr, Jan i Pawel, 
a z r6znych stron nadchodzily jeszcze inne rozradowane tlumy..." 
(Kr6tka opowiesc 0 Antychryscie). 

JANUSZ PONIEWIERSKI, ur. 1958, czlonek redakcji "Znaku", w latach 1993-1997 kie
rownik dzialu religijnego "Tygodnika Powszechnego", staly wsp61pracownik kwartal
nika "Zycie Duchowe", autor ksiqzki Pontyfikat (1999). 

jeden#a 
;;;;zorem 

ANIOt 

]adwiga Zylinska 

Do ostatniej chwili nie bylismy pewni, ze pociqg, do kt6rego wsie
dlismy w Przemyslu, jedzie na zach6d. Znaleilismy si~ na przeciqg 
kilku lat w General Gouvernement. 

...Zblizala si~ ofensywa sowiecka. Ojciec osiadl gdzies na wsi pod 
Cz~stochowq . Maja zdecydowala, zebysmy pojechaly do Zakopane
go, gdzie miala przyjaci61, i tam przeczekaly ofensyw~. 

Jechalysmy drogq okr~znq i gdzies w polowie trasy pociqg utknql 
na dobre. Na stacji stal inny, obsadzony przez wojsko. Jakis kolejarz 
poinformowal nas, ze pociqg ten jedzie do Zakopanego. Po peronie 
przechadzal si~ oficer Wehrmachtu 0 niewqtpliwej urodzie, co wzbu
dzilo we mnie nadziej~. Podeszlam do niego: "Czy rue mogtybysmy 
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sili' zabrac tym poci~giem?" "To niemozliwe. Jest to pociqg z amunicjq. 
Tylko dla wojska". Ale nie dalam za wygranq. Prosilam. Nalegalam. 
Daremnie. Znowu zaczynalam prosic: gdy sili' czegos bardzo chce, 
zwykle udaje si li' to osiqgnqc. Zostalysmy z Warszawy wysiedlone. Nie 
mamy gdzie sili' podziac. 

Milczal. W pewnym momencie wskazal na wagon - nie bylo w nim 
przedzial6w pasazerskich, tylko lawki wzdluz scian - i rzucil: "Ale ja 
nic nie chcli' 0 tym wiedziec". 1 oddalil sili'. 

Z sercem bijqcym usadowilysmy sili' w wagonie, postawilysmy 
nasze bagaze i czekalysmy, rychlo pociqg ruszy. Mialo sili' ku zacho
dowi. Prawie zawsze, kiedy sili' cos dzialo, zachodzilo slonce. Ale wten
czas nie myslalam 0 tym. Za kilka minut pociqg ruszy. Nagle pode
rwalam si/i' i powiedzialam do Mai: "Wysiadamy". "jak to? Ledwo go 
ublagalas..." "Wysiadamy. Ale to juz!" 

Schwycilam sW6j bagaz i wysiadlam pierwsza, a za mnq przera
zona Maja. "Powiedz, co sili' stalo?" "Nie wiem. Tylko musimy natych
miast wysiqsC" . "Ale dlaczego? Powiedz ..." "Nie wiem". 

Wyszlysmy z dworca na ulicli'. ,,1co teraz zrobimy?" "Musimy po
szukac noclegu". 

Szlysmy przez obce miasteczko w zapadajqcym zmroku. Zatrzy
malysmy sili' na jakiejs ulicy, niepewne, w jakim udac si/i' kierunku. 
Moze na probostwo? Moze proboszcz da nam nocleg w stajence be
tlejemskiej? 

Stalysmy tak, gdy powietrzem wstrzqsnql huk i na niebie zablysla 
luna. Jakis przechodzien powiedzial: "To partyzanci wysadzili niemiec
ki pociqg z amunicjq jadqcy do Zakopanego". 

W blasku latarni ulicznej zobaczylam zielonq twarz Mai: "Skqd 
wiedzialas?" "Nie wiedzialam. Wyrzucilo mnie z pociqgu. Nie m6w
my 0 tym". Powiedziala Maja : "Gdybysmy pojechaly tym pociqgiem, 
tatus nigdy nie dowiedzialby sili', co sili' z nami stalo". 

Powoli docieralo do nas to, sili' nam przytrafilo. Rzadko wracaly
smy z Majq do tego wydarzenia. Myslli', ze na zawsze pozostanie 
w strefie Tajemnicy. 

JAOWIGA ZYUNSKA, pisarka, autorka powiesci Zio/a wlocznia (1961), Gwia zda spadajq
en (1980) oraz szkic6w historycznych Piasf6wny i iony Piasf6w (1967) i Kaplanki, amazonki 
i czarownice (1972). 
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TWGJGt OS DYSKUSJI 


Multimedialna dyskusja wok6! wrzesniowego numeru "Znaku" (Ka
techeza w szkole ), przeprowadzona we wsp6!pracy z "Gosciem Niedziel
nym", Radiem Plus i Fundacjq Opoka, przyniosla nadspodziewane re
zultaty. W otwartej (gl6wnie za posrednictwem Internetu) debacie na te
mat lO-lecia powrotu religii do szk6! mogly si~ wypowiedziee wszystkie 
zainteresowane strony. 

Listyl 

Szukam odpowiedzi na pytanie: czy lekcje religii w szkole majq bye 
lekcjami czy katechezq? Niestety, cz~sto stajq si~ one tylko lekcjami, na 
kt6rych si~ odpytuje, pisze kartk6wki i ocenia ... Nie kwestionuj~, ze kate
cheta powinien realizowae program, ale czy nie by!oby lepiej, gdyby na
wet zrezygnowa! z jakiegos tematu, a porozmawial z mlodziezq 0 nurtu
jqcych jq problemach. Znam szkol~, gdzie katechetka polecala pisae dlu
gie referaty, surowo je oceniala i skutek by! taki, ze uczniowie (na szcz~
scie nie wszyscy) zacz~li rezygnowae z lekcji religii. 

Teresa Sroga 

Katecheza w szkole to pi~kna sprawa, jednak chyba nalezaloby po 
st~powae jak na kursach j~zyk6w obcych: tworzye grupy odpowiednio 
do poziomu wiedzy czy raczej swiadomosci religijnej. Mozna bowiem 
wyr6znie ludzi, kt6rym potrzebna jest ewangelizacja (m6wienie 0 spra
wach najbardziej podstawowych), a obok nich Sq ludzie oczekujqcy wla
sciwej katechezy (czyli pogl~bienia tego, co juz poznali). 

Ks. Michal LipiJ'lSki eM 

Wydaje mi si~, ze istniejqcy (wbrew og6lnemu "hurraoptymizmowi") 
kryzys katechezy w szkole jest przede wszystkim zwiqzany z osobami 
katechet6w. Moim zdaniem, nalezaloby dokonac radykalnych zmian 
w systemie ksztakenia katechet6w - konieczna by!aby m.in. odpowied
nia selekcja kandydatow przy naborze na studia teologiczne oraz przy 
kierowaniu do pracy w szkole, a takZe umozliwienie im wyboru specjali
zacji na studiach (katecheza w przedszkolu, w szkole podstawowej itp.). 
Nade wszystko nalezaloby jednak zmienic mentalnosc niektorych kate
chet6w. Wszyscy zgodnie twierdzq, ze katecheta to powolanie i sluzba, 
ale jak wytlumaczyc bardzo wysokq samoocen~ katechetow graniczqcq 

1 Z braku miejsca drukujemy jedynie fragmenty list6w, kt6re uzn31ismy za najbar
dziej inspirujqce dla dalszej, samodzielnej refleksji na lemat katechezy. 
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z brakiem krytycyzmu z jednej strony, a z drugiej - niezwykle krytyczne 
opinie na ich temat formulowane przez uczol6w, ich rodzic6w oraz in
nych nauczycieli? 

Elzbieta Okonska 

Mieszkam w duzym miescie - moj'l c6rk~ (12Iat) uczy juz pi'lty kate
cheta. Ale jacy to s'l katecheci?! Kiedy Aola miala siedem lat, budzila si~ 
w nocy, bo ... bala si~ piekta. Trzy lata p6iolej przynosila z religii przeraza
j'lce opowiesci 0 zmii wychodz'lcej z serca dziecka olegodnie przyjmuj'l
cego Komuol~ swi~t'l. Albo 0 dziewczynce, kt6ra wpadla pod tramwaj. 
"Na szcz~scie - dodawala ka techetka - wracala ona z kosciola, od spowie
dzi". Jednym slowem: happy end. A dzisiaj? Mam wrazeole, ze c6rka trak
tuje religi~ i sprawy wiary jako cos smiertelnie nudnego. I to nie tylko 
wtedy, gdy m6wi 0 olch katecheta czy ksi'ldz na kazaolu, ale i w domu, 
kiedy zaczynamy rozmawiae 0 Panu Bogu. I co z tym zrobie??? 

Leszek Krawczyk 

Moze przy kosciele - "W zakamarkach Boga" - katecheza wygl'ldala
by duzo lepiej olz w szkole? Tego ole wiem, niemniej spraw'l podstawo
w'l, bez wzgl~du na miejsce, jest umiej~tnose rozmowy - zwlaszcza z czlo
wiekiem mtodym. Tego ksi~zom dzis cz~sto brakuje. A przeciez mieli i dalej 
maj'l wspanialy wz6r do nasladowaola - ksi~dza J6zefa Tischnera. 

Maciek Charachajczuk 

Dzis na katechezie potrzeba swiadk6w Jezusa, a ole nauczycieli z her
batk'l w r~ku. Katecheta swiecki sam powinien bye zaangazowany w ja
kis ruch i swiadczye. Z kolei ksi'ldz ucz'lcy religii to z reguly sztywniak. 
Jak on ma sit;' dogadae z mlodziez'l? 

Wladyslaw Stawicki 

Wit;'ksze szanse ma wsr6d mlodziezy katecheta, kt6ry nie oczekuje 
od ucznia potakiwaola i nasladownictwa. I oceola za aktywnose, szcze
rose i za szacunek dla innych, a nie za zgodnose wypowiedzi z tresci'l 
podrt;'czolka. Im wit;'cej szczerych sl6w 0 mitosci, 0 poznawaolu i 0 ko
rzysciach z wzajemnego zrozumienia sit;', tym blizej celu. I im mniej glo
szeola "absolutole slusznych" prawd, nakaz6w i zakaz6w, kt6re trzeba 
przyjCje na wi art;', tym blizej celu. A tym celem jest przeciez otwarcie na
szym dzieciom drogi do Boga. 

Jarek Dqbrowski 

Z okazji 10-lecia powrotu do szk61 dominuj'l gIosy tryumfu, a tymcza
sem sytuacja wygl'lda zupelole inaczej. Nie tylko rodzina ole jest miejscem 
wychowaola religijnego, ale takZe wielu katechet6w zar6wno swieckich, 
jaki duchownych potraktowalo katechezt;' "na luzie", co owocuje teraz "ole
wackim" podejsciem do katechezy. 

0. Robert Wawrzeniecki aMI 

173 



ZDARZENIA - KSli)ZKI - LUDZIE 

Katecheza w szkole jest potrzebna i stanowi wielkq szans~, a zarazem 
wyzwanie dla Kosciola. Mam jednak w tej sprawie kilka niepokojqcych 
obserwacji. Po pierwsze, jest rzeczq zawstydzajqcq i godnq napi~tnowa
nia, ze Kosciot w Polsce nie dopracowal si~ programu katechetycznego 
z prawdziwego zdarzenia i cz~sto katecheta nie wie, czego uczyc (mysl~ 
tu przede wszystkim 0 szkolach srednich). Oddzielny temat to pytanie, 
w jaki sposob znalezc wspolny j~zyk z mlodziezq, ktora nie zawsze ma za 
co nas kochac. lostatnia uwaga : katecheci (zwlaszcza ksi~za) Sq cz~sto 
przepracowani. 

Ks. Zbigniew Sobole-wski 

Katecheza w szkole to szansa dla katechetow, ktorzy - w praktyce
mogq zweryfikowac SWq wiedz~ i uczynic z teologii zasad~ zycia . 

Aleksandra Zimon 

Ankieta 

To, ze trzeba oddac glos rowniez katechizowanym, traktowaliSmy od 
poczqtku jako rzecz oczywistq. W tym celu opracowalismy ankiet~, skie
rowanq do mlodziezy szkol srednich i zawierajqC't cztery pytania: 

1. Czy d ostrzegasz w praktyee jakqs r6znie~ pomi~dzy lekejami religii a inny
mi lekejami szkolnymi? 

2. Czy problematyka poruszana na lekejaeh religii ma zWiqzek z rzeezywisty
mi problemami Twojego eodziennego zyeia7 

3. Czy lekeje religii w jakikolwiek spos6b pomagajq Ci uzyskiwac osobisty 
kontakt z BOgiem (ezy uezq modlitwy, przezywania sakrament6w)7 

4. Czego waznego dowiedziales s i~ na lekejaeh religii 0 wierze Koseiola kato
liekiego? 

Otrzymalismy kilkadziesiqt odpowiedzi. A oto ich omowienie: 
Ad 1. Mlodziezz re g uly odpowiadata na to pytanie pozytywnie, zwra

caj'!c uwag~ na dobrq, a czasem nawet zbyt swobodnq atmosfer~ panujqcq 
na lekcjach religii ("Nie musz~ si~ stresowaC"; "Na katechez~ id~ w pelni 
zrelaksowana i wyciszona"; "Nie trzeba si~ specjalnie przygotowywac, gdyz 
kazdy mowi to, co mysli"; "Katecheza jest swobodna i do niczego niezobo
wiqzujqca"; "Nie wymaga si~ od nas niczego poza odrobinq skupienia. Nie
stety, cz~sto i tej odrobiny brakuje ...") oraz na ich przedmiot ("Na innych 
lekcjach pogl~biamy naszq wiedz~ intelektualnq, natomiast na lekcjach reli
gii - wiedz~ duchowq..."). Chwalono dyskusje prowadzone przez kateche
t~ ("Siostra szanuje nasze poglqdy"; "Nawet jesli nasze rozmowy czasem 
majq charakter luiny i dowcipny, zawsze udaje si~ »przemycic« gl~bszq re
fleksj~"), choc zdarzaly si~ i takie pOjedyncze odpowiedzi: "Nie poruszamy 
zadnych istotnych problemow. Lekcje te odznaczajq' si ~ wisz'lc'l w pmoVie
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trw nudq i poczuciem straconego czasu". Albo: "Punktem wyjsciowym 
katechezy rue jest myslenie ucznia, jego samodzielne poswkiwania, lecz 
podawanie gotowych prawd, kt6re mozna przyjqc bqdz odrzucic. ( ...) Reli
gia stawia na lopatologiczne zapamiEi'tywanie tekst6w ..." 

2. Nasi respondenci w zasadzie nie widzq zwiqzku (albo widzq go 
"rzadko") katechezy z rzeczywistymi problemami swojego zycia: "To naj
wiEi'kszy mankament tych lekcji. Sq one zupelnie nieadekwatne do moich 
problem6w". "NajczEi'sciej porusza ne Sq tematy og6lne. Za malo jest te
mat6w aktualnych, kt6re pozostajq niewyjasnione lub nie do konca zro
zumiane". "W tym przypadku wiele zalezy od katechety. Kazdy z uczni6w 
przezywa inne rozterki wewnEi'trzne, ma inne problemy i pytania. Jezeli 
grupa jest zby t liczna, nawet ksiqdz z ambicjami nie jest w stanie dotrzec 
do wszystkich". Ki 1ka os6b w sposob og61ny mowi, ze "dowiedzialo siEi' 
o wielu sprawach" i " W wielu sytuacjach pomaga sobie doswiadczeniami 
zdobytymi na lekcjach religii". Jedna osoba widzi w y r a in y zwiqzek 
katechezy z zyciem: "Zwykle nasze rozmowy rozpoczynamy od spraw 
zwiqzanych z zyciem szkolnym. CZEi'sto takZe Sq poruszane kwestie zwiq
zane z problemami naglasnianymi w mediach, wobec kt6rych powinni
smy miec wlasne zdanie. Lekcje religii pomagajq mi w uksztaltowaniu 
opinii, a ta kZe w zachowaniu siEi' w niekt6rych kontrowersyjnych sytu
acjach". Trzy osoby daly swiadectwo przezywania katechezy w spos6b 
egzystencjalny: "Katecheta potrafi pom6c, powiedziec dobre slowo i wes
przec na duchu. Lekcje religii to czas odnowy duchowej . Mozemy zasta
nowic sifi' nad wlasnym zyciem, mamy okazjEi' przemyslec i naprawic blfi'
dy". 

3. Mniej wiEi'cej potowa ankietowanych uwaza, ze lekcje religii poma
gajq w nawiqzaniu osobistego kontaktu z Panem Bogiem - zdaniem po
zostalych nie mozna m6wic 0 takim zwiqzku. Oto niekt6re odpowiedzi: 
"OziEi'ki lekcjom religii moje modlitwy Sq glEi'bsze, bardziej ufam Bogu". 
"Katecheza doprowadzila do glEi'bokiej zmiany mojej osobowosci. StajEi' 
sifi' osobq w pelni swiadomq tego, iz B6g czuwa nad kaidym z nas, od 
Niego zateiy nasz los". "Ostatni rok to zupelne wypaczenie i zalamanie 
wiary w moim iyciu. Po cZEi'sci jest to wina nieudanej katechezy, po cZEi'sci 
Inoja .. ." "Kontaktu, kt6ry lqczy nas z Bogiem, nie zawdziEi'czam religii 
w szkole, ale na pewno uczy ona modlitwy i przezywania sakrament6w". 
"Nie widzEi' zwiqzku. Mam jednak to szczEi'scie, ie powstale braki mogEi' 
uzupelniac w duszpasterstwie, gdzie ucz Ei' siEi' prawdziwej i szczerej mo
dlitwy i spotkania z Bogiem". "Lekcje religii potrafiq pom6c w uzyskiwa
niu osobistego kontaktu z Bogiem, jednak tylko wtedy, gdy dana osoba 
poswiEi'ci temu swojq uwagEi'. Ciekawq formq modlitwy, jakiej doswiad
czylam na katechezie, byto wsp6lne milczenie". "Wszystko za leiy od ka
techety.Jeieli jest on w stanie zapanowac nad klasq, ciekawie i zywo przed
stawic obraz Boga, tak ze »czuje siEi' tchnienie Pana«, to taka lekcja pozwa
la na nawiqzanie osobistego kontaktu ..." 

175 



ZDARZENIA - K51f}ZKI - LUDZIE 

4. Ostatnie pytanie bylo dla uczni6w najwi~kszym problemem. Cz~sc 
w og6le nie odpowiedziala na nie (a cz~sc odpowiedziala kr6tko: "Nicze
go" albo: "Nie pami~tam", albo tez: ,,wielu rzeczy"). Niekt6rzy pisali 0 mo
dlitwie, przezywaniu sakrament6w, jedna osoba "dowiedziala si ~, jak 
mozna zostac zakonniq". "Uczymy si~ po prostu gl6wnych prawd wiary 
- twierdzi jeden z licealist6w. - Cz~sto czytamy formulki z Katechizmu, 
co wi~kszosc zwyczajnie nudzi, ana pewno do Nch nie przemawia". "Pa
mi~tam - dopowiada inna osoba - ze w przeszlosci musialam si~ uczyc 
jakichs suchych formulek. Uznawalam to za bezsensowne, bo na co nam 
si~ one przydadz,!, jesli nasza wiara b~dzie powierzchowna i slaba?" Bywa 
jednak i bardziej interesuj'lco: " trudne miejsca" w Biblii, Calun Turynski, 
sens Roku Jubileuszowego, odpusty ito, "jak w swietle wiary chrzesci
janskiej patrzec na inne religie". Albo problem powszechnosci i swi~tosci 
Kosciola: "Zrozumialam, ze Kosci61 tworz'! ludzie, czyli r6wniez i ja. Aby 
Kosci61 si~ umacnial, powinnismy - takie ja - kierowac si~ w zyciu milo
sci,! i bye w swiecie znakiem Chrystusa. Powinnismy na to wykorzysty
wac kazd,! zwyczajn,! chwil~, poniewaz to wlasnie z nich w gl6wnej mie
rze sklada si~ nasze zycie". 

Redakcja 

Summary 

Exactly one year ago an issue entitled "The Apocalypse Today " came 
out. This time, at the very threshold of a new millenium, we pose a question 
about the Beginning. While looking back on the past and the origins, we at 
once turn our minds towards the future, toward a hope for a "new outset". 

"Znak''' s December issue opens with a conversation that Krzysztof 00
rosz holds with Ireneusz Kania, an expert in culture of the Fa r East, and 
Wladyslaw Str6zewski, a philosopher, treating the mutual tensions betwe
en Buddhist and Christian ways of und erstanding the Origin. January We
iner, an environmental biologist, tries to answer a question whether there 
really was no alternative for life on Earth but to emerge. Jon D. Levenson 
and F. Henryk Witczyk trail traces dealing with tht' Genesis in the Book of 
Psalms and in the New Testament. Michal Heller, cosmologist and theolo
gian, presents the conception of a "cosmological peculiarity", which in re
cent years has quite revolutionized physicist's views on creation of the Uni
verse. A conversation on Agnieszka Holland's new film "The Third Mirac
le", in which the director herself takes part together with some priests and 
hIm critics, aptly complements the number's body. Besides, the issue brings 
Agnieszka Kolakowska' s polemic with the contributors to Apri l's "Znak", 
and the regular columns: in the "Diagnoses" series an article by Jakub Wy
gnanski on voluntary service, Anna SWiderk6wna's "Bible and the Modern 
World" and Malgorzata Lukasiewicz's "The Rose Column". 
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