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Od redakcji 

Wlataeh 20. ubieglego wieku wnikliwy swiadek kulturowyeh prze
mian, Jose Ortega y Casset, przestrzegal przed konsekwenejq "buntu 
mas": "hiperdemokracjq", kt6ra oglosi, ie wszystkie wybory - takie 
estetyezne - sq r6wnoprawne. W6wezas pojfeia "wyisze" i "niisze", 
dzifki kt6rym moiliwe bylo samodoskonalenie, a takie budowanie ey
wilizacji, ostateeznie straeq sens. Proroctwa Ortegi okazaly sif na szezf
seie przedwezesne i - jak na proroctwa przystalo - nazbyt apodyktycz
ne, ale ezy dzis, obserwujqc tryumfalny poch6d kultury masowej, nie 
trzeba na powr6t zapytae 0 zwiqzki mifdzy kulturq i demokraejq? Za
znaezmy od razu, ie w niepokoju 0 wsp6lezesnq kulturf nie kryje sif 
tfsknota za utraeonym rzqdem dusz (np. feudalizmemezy autokraejq), 
leez lfk przed glajehszaltowaniem, zaehwianiem proporeji mifdzy "do
brym" i "ziehym", kt6re moze otworzye wrota barbarzynstwu. 

Esej Ewy Bienkowskiej, kt6ry posluiyl jako zapalnik dyskusji, pro
wokuje do postawienia kilku zasadniezych pytan: ezy nastqpilo ze
rwanie z kulturq umownie nazwanq klasyeznq? ezy miejsee kultury 
norm i hierarehii zajfla kultura "triumfujqeej przeciftnosei", przeno
szqca na wytwory mysli i sztuki kryteria rynkowe, traktujqca kulturf 
jako jeszeze jednq domenf konsumpeji? ezy demokraeja potrzebuje elit? 
ezy elity zagraiajq demokraeji? Na ezym mialaby polegae rola elit 
w swieeie zdominowanym przez kulturowq przeeiftnose? ezy nie je
stesmy obeenie swiadkami proeesu "dezercji elit", kt6re rozstajq sif z mi
sjq wyehowawezq, stanowiqeq 0 ich powolaniu? 

Bye moie obawy skrywajqce sif za powyiszymi pytaniami sq prze
sadzone. Skoro jednak wqtpliwosei nasuwajq sif z tak nieodpartq moeq, 
trzeba sif z nimi zmierzye, pr6bujqc tym samym po raz kolejny uporae 
sif z widmem "hiperdemokracji". 
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ZMIERZCH 


AUTORYTETO" W? 

Agnieszka Sabor 

Zbyt szybko odeszli ci, kt6rzy mieli, jak nam si~ zdawalo, trwac 
wiecznie. Ci, kt6rzy w nielatwych czasach zdobywali si~ na OdW3
g~, pokor~ i uczciwosc poglqd6w, potwierdzanych konsekwent
nie wlasnym zyciem. Kt6rzy dlatego wlasnie jeszcze niedawno sta
nowili punkt odniesienia dla naszych indywidualnych i zbioro
wych wybor6w. Ci, kt6rych budowala przynaleznosc do wsp61
noty i kt6rzy sami t~ wsp61not~ budowali. 

Byli tak bliscy i tak mocno obecni, ze nie zauwazyliSmy nawet, 
kiedy Gustaw Herling-Grudzinski stal si~ autorem z kanonu szkol
nych lektur, Zbigniew Herbert - maturalnym tematem, a Jan Kar
ski - bohaterem edukacyjnego filmu. Nie zauwazylismy, ze ci, kt6
rzy nazwiska "Turowicz" szukac mUSZq wencyklopedii, znalezli 
si~ juz na uniwersytetach. Oburzamy si~, zapominajqc, ze to zwy
kla wymiana pokolen. Chlopak, kt6ry znajdzie si~ w pazdzierni
ku na pierwszym roku studi6w, urodzil si~ w 1982 i nie pami~ta 
nawet szumu telewizora, w kt6rym pewnej niedzieli zabraklo "Te
leranka". Czasem wystarczy tylko kilka lat, aby r6znica mi~dzy 

mentalnymi swiatami byla nie do pokonania. 
Autorytet6w szukamy bowiem wsr6d tych, kt6rzy osobowo, 

choc nie zawsze bezposrednio, towarzyszq naszym doswiadcze
niom, wsr6d tych, kt6rzy w terazniejszosci komentujq i uwiary
godniajq n as z q rzeczywistosc. Dlatego 0 Pilsudskim, Dmowskim 
czy Zeromskim myslimy inaczej, niZ mysleli 0 nich nasi dziadko
wie. Dla nich z kolei his toriq byli bohaterowie pradziadk6w: ksiq
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ZMlERZCH AUTORYTET6W? 

z~ Adam Jerzy Czartoryski czy Joachim Lelewel. I nie rna w tym 
mc mebezpiecznego. Ciqglosc nast~pujqcych po sobie autorytetow 
zapewmala zawsze ciqglosc wspolnocie. 

A jednak nasza epoka oglosila medawno zrnierzch autoryte
tow. Nie widac, kto mialby zajqc miejsca tych, ktorzy odeszli. Czy 
rzeczywiscie naturalna ciqglosc zostala przerwana? Co mowi ta 
pustka? 

Paradoksalnie, te IIpolskie pytania" mogq pojawic si~ po obej
rzeniu filmu pozornie bardzo egzotycznego, osadzonego w zupel
nie innym niz europejski sposobie myslenia 0 swiecie, w niedo
st~pnej nam do konca tradycji, religii i j~zyku. Po wyjsciu z kina 
okazuje si~ bowiem, ze oczekiwan ia tybetanskich bohaterow i pol
skich widz6w gdzies si~ spotykajq. A najwazniejszym punktem, 
w ktorym to spotkanie staje si~ mozliwe, okazuje si~ wspolna po
trzeba naturalnej ciqglosci autorytetow. 

Himalaya to film, w kt6rym czas odmierza wylqcznie rytm zmie
majqcych si~ par roku, p rzynoszqcych na przemian kr6tkotrwalq 
radosc zycia i dlugotrwale poczucie zagrozenia. To opowiesc, w kto
rej mieszkancy tybetanskiej wioski, zyjqcy posrod skal, daleko poza 
czasem Jinearnym, rewolucjami, rodzqcyrni si~ i rozpadajqcymi sys
temami, kierujq si~ wylqcznie mqdrosciq autorytetow. Przeszlosc, 
teraimejszosc i przyszlosc lqczq si~ w takiej mqdrosci w jedno. Jest 
ona dana i zastana, ale jednoczesnie trzeba do niej dorastac kazdej 
jesiem, gdy nadchodzi czas wyslania karawany. Taka mqdrosc jest 
odpowiedzialnosciq za wsp6lnot~ . Dlatego w opisanej filmem spo
lecznosci pierwotnosc me oznacza szcz~sliwego w swej dobrodusz
nosci barbarzynstwa, ale wymagajqq kuItur~. Dzialanie, kontynu
acja i trwanie Sq w niej poj~ciarni rownoznacznymi. 

Himalaya to opowiesc 0 autorytecie - i 0 szczeg61nej spolecznej 
wi~zi, rodzqcej si~ i odnawiajqcej poprzez jego dzialanie. Jak co 
roku, trzeba zejsc z karawanq w dolin~, aby tam zamienic zebranq 
przez wszystkich mieszkanc6w wioski sol na niezb~dne do prze
zycia w zimie ziarno. Droga jest niebezpieczna, a w dodatku nad
chodzq juz jesienne burze. Tymczasem doswiadczony przewod
nik bardzo si~ zestarzal. Zachowuje si~ dziwnie: zamiast czym pr~
dzej wyruszyc, us tala dat~ wymarszu Tzutem kostkq, zdajqc si~ na 
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wol~ bogow, ktorzy z niewiadomych przyczyn opoiniajq wymarsz. 
Jest krzykliwy, podejrzliwy, uparty. Czyzby nie mogl si~ pogodzie 
z faktem, ze jego czas juz minql? Traci zaufanie mlodych, ktorzy 
wybierajq nowego wodza i ruszajq przed wyznaczonym terminem. 
Rozpoczyna si~ wielki wyscig doswiadczenia i mlodosci. Stary prze
wodnik, wierny rytmowi wyznaczonemu przez bogow, w morder
czym marszu wyprzedza konkurenta.Zwyci~za, ale wie, ze to jego 
ostatnia podroz przez gory. Zanim pozostanie w nich na zawsze, 
z zaufaniem oddaje odpowiedzialnose za wiosk~ w r~ce tego, kto
ry przegral. Ich spotkanie stalo si~ mozliwe tylko dzi~ki psycho
machii, ktorq stoczyli. Bylo mozliwe, bo choe dzielilo ich wszyst
ko, obydwu zalezalo na dobru wioski. 

Autorytet moze bye niezrozumialy, irytujqcy, smieszny. Hima
lajski przewodnik budzi swoim dziwacznym zachowaniem nie
pokoj. Bun t mlodego wojownika wynika z milosci wobec wspol
noty. Dlatego jest sluszny i niezb~dny. Zbuntowany musi jednak 
poniese kl~sk~ - po to, aby zrozumiee, ze przewodnikowi nie wy
starczy charyzma. Przegrywa, aby poznae tajemnic~ kazdego mi
strza: pokor~ odpowiedzialnosci. Kl~ska stanowi wi~c wspolne 
zwyci~stwo - mistrz, bye moze mimowolnie, znajduje swego na
st~pc~. Przejscie przez gory okazuje si~ rytualnq probq. Ten, ktory 
przez niq przeszedl, otrzymuje misj~. Wiosce zapewnione zostajq 
trwalose i rozwoj. 

W tej prostej historii-przypowiesci objawia si~ cala zlozonose 
poj~cia "autorytet", ktore odnoszqc si~ do relacji najbardziej oso
bistych, owocuje w grupie i dla grupy. Jesli doswiadczony prze
wodnik karawany zabiera ze sobq kilkuletniego chlopca, ktory 
w niebezpieczenstwach podrozy przez gory przekroczy granic~ 
dojrzalosci, to czyni to nie tylko dla jego osobistego dobra. Wie, ze 
wnuk albo sam stanie kiedys na czele wyprawy, albo stanie si~ jego 
cz~sciq - ze od niego zalezee b~dzie istnienie gromady. Autorytet 
dziala wi~c zawsze dla przyszlosci swojej spolecznosci. Nie moze 
to jednak bye kazda grupa: musi ona stanowie w s p 01 not~, zjeJ.
noczonq wokol tych samych wartosci, ktore obowiqzujq nawet wte
dy, gdy rozrnijajq si~ pojedyncze cele i zadania. Dlatego wsrod prze
st~pc6w i rozbitych spoleczenstw nie ma stalych i rzeczywistych 
autorytet6w, a jedynie grupy interes6w i waJczqcy ze sobq 0 wla
dz~ przewodnicy stada. Nie ma autorytetu bez poczucia gl~bokiej, 
duchowej wi~zi. 
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ZMIERZCH AUTORYTETOW? 

I wlasnie ta wsp6lodpowiedzialnosc broni autorytet 
przed balwochwalstwem. Jego funkcjonowanie w spolecznosci 
dalekie jest bowiem od bezpiecznej harmonu. Autorytet utwier
dza si~ w ustawicznie kwestionujqcych jego pozycj~ pytaniach, 
sporach i buntach, w kt6rych nie chodzi jednak 0 wladz~ czy do
minacj~, ale 0 prawd~, do kt6rej dochodzi si~ wsp6lnie. Mlodosc 
kl6ci si~ z dojrzalosciq. Sila z doswiadczeniem. Szybkosc z cierpli
wosciq. Wiara we wlasne mozliwosci ze swiadomosciq wlasnej sla
bosci. Relacja mi~dzy spolecznosciq wioski a jej przewodnikiem 
jest dynamiczna. 

Bo najwaZniejszym warunkiem, dzi~ki kt6remu autorytet moze 
si~ w pelni objawic, jest bezinteresowna w zaj emn os c. Nie moze 
on spelniac jedynie funkcji skamienialego skarbnika z g6rniczych 
legend, trzymajqcego piecz~ nad trwalymi, ale coraz bardziej ukry
tymi wartosciami. Nie moze si~ taki:e zamienic w zamkni~tego 
w paragrafach s~dziego, analizujqcego dzialania tych, kt6rzy S4 mu 
w gruncie rzeczy oboj~tni. Autorytet jest czlonkiem wsp6lnoty 
autorytet i wsp6lnota potrzebujq si~ nawzajem. Dlatego jego ist
nienie nie jest prostym, "pr)'\vatnym" trwaniem w wartosciach. Jest 
ono dynamicznym stawaniem si~, nieustaj4cym zadaniem, obej
mujqcym w r6wnym stopniu wszystkich innych czlonk6w spolecz
nosci. Kiedy stary w6dz wyrusza w drog~, potrzebuje ufnosci, sily 
i wytrwalosci tych, kt6rzy zdecydowali si~ podjqc wraz z nim nie
bezpieczenstwo. Bez nich nie przejdzie przez g6ry. Oni potrzebu
jq zas jego doswiadczenia, jego wiary, jego odpowiedzialnosci za 
gromad~. Bez niego nie zmobilizujq si~ do wsp6lnego wysilku. 
Odpowiedzialnosc wobec tych, kt6rych pozostawili w wiosce, jest 
wi~c wsp6lna. 

,.. 

Tymczasem rzecz)'\vistosc, z kt6rq scieramy si~ natychmiast po 
wyjsciu z kina, jest zupelnie inna. Wielokrotnie skompromitowa
ny polityk zn6w wyglasza moralny apel do narodu. Burmistrz, 
kt6rego obdarzyliSmy zaufaniem, defrauduje powierzone mu fun
dusze. S~dzia okazuje si~ wsp61pracownikiem mafii. Biskup, bojqc 
si~ zajqc jednoznaczne stanowisko, milczy. Nowe ksiqzki nie na
dajq terazniejszosci nowych znaczen, wi~c juz dawno przestali
smy je kupowac. ZobaczyliSmy nagle, ze jestesmy pozbawieni au
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torytet6w - przewodnik6w zycia publicznego. Przywolujqc pami~

ciq imiona tych, kt6rzy odeszli i odchodzq, poczulismy si~ nagle 
opuszczeni, samotni i zagrozeni. 

Jedni przyczyn owej pustki szukajq w tym, ze zyjemy w malo 
heroicznych czasach, w kt6rych latwo uciekac od jednoznacznych 
wybor6w. Albo wskazujq na zbyt duzq latwosc, z jakq ulegajq po
kusom ci, od kt6rych oczekujemy, by byli naszymi nauczycielami. 
Tnni m6wiq 0 kryzysie zaufania do slowa, kt6re pozostaje w jaskra
wej dysproporcji wobec dzialania lub zamienione w banal ideolo
gil nie niesie juz zadnych rzeczywistych tresci. Jeszcze inni budujq 
mit 0 duchowym podziemiu, w kt6rym chroniq si~ niesluchani juz 
przez nikogo "wewn~trzni emigranci" . 

A moze przyczyna tkwi przede wszystkim w tym, ze przestali
smy czuc si~ solidarnq wsp6lnotq - skupionq wok61 uznanych i wy
znawanych przez wszystkich wartosci, wsp6lnotq opartq na zasa
dzie wzajemnosci, odpowiedzialnq za swojq ciqglosc i zbiorowy 
rozw6j? Przed kilkunastu laty, w okresie politycznego przelomu 
podniesiona do rangi manifestu pojedynczosc stala si~ jednym 
z najwazniejszych znak6w wolnosci. Wreszcie nie trzeba juz bylo 
ponosic wsp6lodpowiedzialnosci za uczestnictwo w zbiorowym 
klamstwie lub w zbiorowym wobec tego klamstwa sprzeciwie. 
Mozna bylo priestac myslec 0 sobie w kategoriach wsp6lnoty. 

Powtarzalismy, ze odtqd wylqcznie nasze jednostkowe szcz~

scie budowac b~dzie, niejako mimochodem, dobro og6lu. Kazdy 
mial stac si~ kowalem swojego - wylqcznie prywatnego - losu, 
ufnie, ale i biernie oddajqc odpowiedzialnosc za to, co wsp6lne, 
specjalistom od rzqdzenia. Nie chcielismy juz ani dynamicznego 
napi~cia i spor6w, ani wymiany i wzajemnosci, z kt6rych powsta
jq rzeczywiste autorytety. Kazdy mial stworzyc wlasny "projekt 
na zycie" i ustalac wlasne, obowiqzujqce w nim normy. Innych 
wprowadzalo si~ w ten projekt wylqcznie jako zaproszonych na 
chwil~, wylqczonych ze wsp6luczestnictwa gosci. 

Wydawalo si~, ze w prywatnosci nie potrzebujemy juz ZywyC~1, 
burzqcych spok6j au torytet6w. Nie wydalismy im wojny, nie zbun
towalismy si~. Bun t to przeciez dojrzewanie do odpowiedzialno
sci, a my wolelismy pozostac dziecmi. Wi~c po prostu - zapomnie
Mmy. Albo sami zamienilismy autorytety w bezpieczne, bo oswo
jone i zinterpretowane raz na zawsze alegorie. Od dwudziestu lat 
powtarzamy, ze naszym wielkim zbiorowym autorytetem jest Jan 
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ZM1ERZCH AUTORYTETOW? 

Pawel II . Kazda pielgrzymka gromadzi tlumy, dajqc im na moment 
poczucie dumy i jednosci. Ale przeciez autorytet nie oczekuje od 
nas tego, abysmy byli z niego dumni. Wymaga r6wnego wsp61
uczestnictwa w dialogu i uczestnictwa w aktywnej wsp610dpowie
dzialnosci. A takZe buntu wynikajqcego z milosci do wsp6lnoty... 
80 autorytety mogq istniee tyiko wtedy, gdy dajemy im naSZq wza
jemnose. A 0 t~ trudno w zamkni~ciu pojedynczosci. 

* 

Czy zmierzchu autorytet6w nie ogloszono jednak zbyt szybko? 
Bye moze bezpieczniej byloby uZye slowa "kryzys" - nie pierwszy 
zresztq i nie ostatni w dziejach wsp6lnoty. 0 slabosci autorytet6w 
pisal juz przeciez Jan Kochanowski w Odprawie posl6w greckich! A po
raZony wojnq Tadeusz R6zewicz wolal z rozpaczq w najslynniejszym 
ze swoich wierszy: "szukam nauczyciela i mistrza/ niech przywr6ci 
mi wzrok i sJuch/ niech znowu nazwie rzeczy po imieniu". 

I oto ogarni~ci strachem i bezradnosciq wobec chaosu, sami 
zaczynamy woJae podobnym glosem. Zauwazamy juz, ze indywi
dualne szcz~scie nie jest latwe do osiqgni~cia nawet w czasach 
wolnosci. Ze ci, kt6rych uczynilismy wynaj~tyrni "specjalistami od 
rzqdzenia", nie spelnili naszych oczekiwan. Ze w miejsce jednych 
wybor6w pojawily si~ inne, rownie trudne. Ze nie da si~ uciec od 
odpowiedzialnosci za wsp6lnot~. I znow zaczynamy szukae tych, 
kt6rzy b~dq nam m6wie prawdy nieoczywiste. 

Fakt, ze tak niewiele w naszym obecnym zyciu publicznym 
postaci, kt6rych postawy stanowilyby czytelny i niekwestionowa
ny drogowskaz dla naszych wybor6w, nie oznacza, ze nie mamy 
autorytet6w - tyle ze Sq dzis one ukryte w cichych enklawach. 
Wsp6lnotami pozostajq przeciez (pomimo wszystko) rodzina, szko
la, parafia ... Ojciec jak zawsze uczy syna zarowno gry w szachy, 
jak i odpowiedzialnosci za matk~ . Zdarza si~ spotkae nauczyciela, 
do kt6rego uczniowie wpadajq takZe po lekcjach, aby poprosie 0 ra
d~ lub pomoc. Albo naukowca, ktory dla swoich asystent6w jest 
nie tyiko profesjonalistq, ale przede wszystkim mistrzem. W wy
miarze pierwotnego spotkania dw6ch os6b nic si~ chyba nie zmie
nih A ze malo mamy takich spotkan? Nie kazdy troskliwy ojciec, 
nie kazdy sprawny nauczyciel i nie kazdy wybitny uczony moze 
bye autorytetem. Tak bylo zawsze. 
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Ale wlasnie takie prywatne spotkania rodzq t~sknot~ za auto
rytetami, kt6re dzieliloby si~ z innymi. Za tymi, kt6rzy staliby si~ 
zar6wno uczestnikami, jak i budowniczymi wsp6lnoty. Tyle tylko 
ze dzis poczucie wi~zi - wobec rozczarowania dorainosciq polity
ki, bezradnosciq kultury, korupcjq - pojawia si~ w zupelnie innym 
wymiarze, na obrzezach zycia publicznego. Sferq, w kt6rej auto
rytety przechodzq ze sfery prywatnej w publicznq, odradzajqc 
pomalu poczucie wzajemnosci i wsp610dpowiedzialnosci, staje si~ 
dzialalnose spoleczna. Dowodzi tego aktywnose opierajqcych si~ 
przeciez na tych wlasnie wartosciach organizacji pozarzqdowych. 
Janka Ochojska, Jurek Owsiak, siostra Malgorzata Chmielewska 
i wielu innych - to nie tylko fachowcy od sprawnego udzielania 
pomocy. lch sqdy, ich decyzje, ich dzialania wazq. Niewqtpliwie Sq 
oni zywymi, pulsujqcymi autorytetami. Dlaczego? Bo uczciwie 
i konsekwentnie nadajq dzis sens odpowiedzialnosci we wsp61no
cie. Bo powtarzajq, ze sami Sq bezradni i potrzebujq wzajemnosci. 
Bo oczekujq wsp61uczestnictwa. I dlatego nieznani nikomu kierow
cy ciEizar6wek wyruszajq w drogEi do rejon6w, kt6re dotkn~la klEi
ska. Nastolatki z betonowych blokowisk oglaszajq zbi6rk~ na sprzEit 
medyczny ratujqcy zycie noworodkom. Szczecinscy lekarze biorq 
urlop, aby sp~dzie go w rumunskim sierocincu, leczqc dzieci, kt6
re nie mogq liczye na zadnq pomoc medycznq. Cos pomalu siEi 
odradza. 

Ciqgle jednak pozostaje pytanie, czy zawsze juz b~dziemy 
musieli szukae autorytet6w na obrzezach zycia publicznego, a nie 
w samym jego centrum. Czy bEidziemy zn6w myslee 0 spoleczen
stwie w kategoriach "my" i "oni"? Czy wprowadzimy niebezpiecz
ny dla istnienia wsp61noty podzial na to, co nasze i w czym aktyw
nie uczestniczymy, oraz na to, co nie nasze, ale co biernie akceptu
jemy? A moze w organizacjach pozarzqdowych, wsr6d rekrutujq
cych si~ z r6znych pokolen i srodowisk wolontariuszy, ksztaltujq 
siEi teraz nowe postawy. Bye moze w przyszlosci zaowocujq one 
zar6wno umiejEitnosciq powolywania autorytet6w przez wsp61
notEi, jak i podejmowania z pokorq roli przewodnika w czasach 
pozornie nieheroicznych? I moze to wlasnie tutaj nalezy szukae 
przyszlych Witos6w, Giedroyc6w i Czapskich? 

AGNIESZKA SABOR, ur. 1970, historyk sztuki, korespondent miesi~cznika "Con
naissance des arts". 
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W swiecie hiperdemokracji panuje dogmat, ze wszystkie 

wybory sq sobie r6wne - ten, kto spr6buje podac to 

w wqtpliwosc, cif!zko za to zaplaci. Pojf!cia niiszego 


i wyiszego, na kt6rych opieralo sif! dqzenie do doskonalosci 

w kazdej dziedzinie, dqienie tak znamienne dla tej 


cywilizacji, zostalo zmiecione przez swif!te prawo kaidego do 

bycia tym, czym jest, i niczym ponadto. 


KULTURA W CZASACH 

INTERREGNUM 


o ELITACH W SPOLECZENSTWIE MASOWYM 

Ewa Biefzkowska 

Rok 1926 - osiem lat po "wielkiej wojnie" - to dobry moment, 
by przyjrzec si~ nie tak dawno rozpocz~temu wiekowi XX. Wojna 
op6znila wejscie w XX-wiecznq normalnosc, lecz Europa szybko 
podnosi si~ z koszmaru bratob6jczej masakry. Trwa okres powo
jennej prosperity. Odbudowa, unowoczesnianie nakr~cajq ko
niunktur~, szerzy si~ gorqczka chaotycznego kapitalizmu, na giel
dach rosnq krzywe wszystkich wskaznik6w. Stolice Europy spra
gnione Sq rozrywki, panuje ferwor zabawy, bary, restauracje, dan
singi, kabarety Sq zapelnione do ostatniego miejsca. Ludzie z elity 
politycznej i kulturalnej Sq przewaznie rentierami, wydajq fortu
ny czy fortunki odziedziczone po ojcach i dziadkach. To daje im 
niezaleznosc nieznanq przyszlym pokoleniom. Zyjq nocq i nad ra
nem, gdy podjezdzajq do domu taks6wkq, mijajq mleczarza roz
noszqcego butelki, robotnika schodzqcego do metra. Awangardy 
artystyczne nast~pujq jedna po drugiej: dada, surrealizm, imazy
nizm, kubizm w malarstwie, serializm w muzyce. W konwersacjach 
padajq slowa: komunizm, faszyzm. Obie te nowosci pierwszej 
cwierci wieku majq swoich admirator6w w krajach demokracji 
gl6wnie admirator6w salonowych, lecz zdarzajq si~ i tacy, kt6rzy 
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gotowi Sq wlqczye si~ czynnie w idee, do kt6rych Oak sqdzq) nale
zy przyszlose swiata. Nikt 0 tym jeszcze nie wie, ale za chwil~ na
stqpi gigantyczny krach ekonomiczny, jakiego Zach6d dotqd nie 
znal, i wraz z nim historia kraj6w Europy wejdzie na wyzszy po
ziom historycznego przyspieszenia. 

Wiosnq roku 1926 wazny dziennik madrycki zaczyna publiko
wac artykuly 0 sytuacji wsp6lczesnego swiata, artykuly ambitne 
i "g~ste", peine wiedzy historycznej i zmyslu obserwacji, intelek
tualnie wyostrzone i emocjonalnie napi~te. Ilu czytelnik6w prze
brn~lo przez te zupelnie niegazetowe teksty w ciqgu trzech lat pu
blikacji? Jakie byly bezposrednie reakcje, gdy wyszly nieco p6i.
niej w ksiqzce zatytulowanej Bunt mas - juz w pelni kryzysu? Kto 
mial czas i ch~e zastanawiae si~ nad niq w strasznych latach 30. 
w Hiszpanii, Wloszech, Niemczech - czy nawet w dlugo oszcz~
dzanej Francji? Jej problematyka, chociaz zrodzona z najbardziej 
aktuaInych spostrzezen, wskazujqca na zjawiska widoczne juz 
golym okiem, uczynila z niej ksiqzk~ dla przyszlosci - skqdinqd 
juz niedalekiej. Zaemil jq najpierw narzucony Europie brutaIny 
dylemat komunizm-faszyzm, groza drugiej wojny, kt6rej w oczach 
Zachodu mialo juz nie bye, kt6ra zaskoczyla europejskie demo
kracje i zdawala si~ im monstrualnq anomaIiq; potem podzial swia
ta na dwa bloki i upi6r zwyci~skiego komunizmu jako mozliwej 
alternatywy, ku przerazeniu jednych, uciesze drugich. 

Na dobrq spraw~ Bunt mas Jose Ortegi y Gasseta jest ksiqZkq na 
dzisiaj. Dopiero teraz wybila jej godzina - gdy skonczyla si~ walka 
idei i rywaIizacja system6w politycznych 0 panowanie nad swiatem, 
gdy spoleczenstwa kraj6w rozwini~tych coraz bardziej upodabniajq 
si~ do siebie i gdy swita era globalnej sieci informacyjnej. Lecz - jak 
to bywa - ta przeznaczona jej godzina okazala si~ za p6i.na. Uwi~
ziona w dacie swego powstania, specjalistom od nowoczesnosci wy
daje si~ zapewne przestarzala, staroswiecka - zn6w si~ jej nie czyta 
Iub czyta jak historyczny dokument. Mysliciele polityczni i socjoIo
gowie woIq budowae wlasne koncepcje, nie wsluchujqc si~ w cudze 
glosy. W glos hiszpaflskiego intelektualisty, kt6rego subtelnose i du
chowa elegancja rzeczywiscie przypominajq inne czasy. 

Dla obserwatora, jakim jest Ortega y Gasset, punkt wyjscia byl 
prosty: demokracja w XX wieku b~dzie miala niewiele wsp61nego 
z demokracjq XIX-wiecznq. W poprzednim stuleciu system demo
kratyczny, wywalczony przez kolejne rewolucje i spoleczne wstrzq
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sy, ograniczony do nieduzej liczby krajow, byl w sumie zdobyczq, 
wytworem elit. W przewrotach, ktore doprowadzily do zmiany 
ustroju (monarchli na republik~ czy na monarchi~ konstytucyjnq), 
Iud byl niezb~dnym aktywnym czynnikiem - byla to jego legity
macja w nowym systemie. Celebrowana w retoryce mowcow par
lamentarnych, lecz w praktyce traktowana z duzym sceptycy
zmem. Wprowadzenie powszechnych wyborow nie bylo oczywi
stosciq dla wszystkich zwolennikow republiki. Niedojrzalosc, nie
przygotowanie mas, podatnosc na zlowrogie reakcyjne wplywy 
byly wazkim argumentem -budzily l~k przed oslabieniem nowej 
zdobyczy. (Podobnie rzecz si~ miala z odmowq prawa wyborcze
go dla kobiet. W oczach republikanskich politykow znajdowaly si~ 
one masowo pod wplywem spowiednikow, czyli nienawidzqcego 
republiki kleru). 

Przyklad Francji pokazuje, ze XIX-wieczna demokracja byla 
rzqdami politycznych i intelektualnych elit, dla ktorych masy sta
nowily przedmiot troski oraz wychowawczych i humanitarnych 
zabiegow. Francuska szkola publiczna, obowiqzkowa i swiecka, 
miala byc narz~dziem rozwijania ludu w pozqdanym kierunku. 
Dojrzewanie obywatelskie do rol wymaganych przez instytucje 
demokratyczne bylo pojmowane jako konieczne opanowanie za
sobu kultury klasycznej, tej, kt6ra ksztaltowala dotqd synow szla
checkich i zamoznego mieszczanstwa, z lacinq, grekq, historiq an
tycznq i rodzimymi klasykami. W poj~ciu rzqdzqcych i organiza
torow nowego panstwa istnial tylko jeden model kultury demo
kratycznej: byla to kultura klas uprzywilejowanych, wielkodusz
nie interpretowana jako kultura calego narodu. W istocie szkola 
publiczna stala si~ jednym z glownych filar6w republiki, ale poza 
naukq elementarnq (alfabetyzacja w praktyce nigdy nie obj~la ca
lej ludnosci) w dalszym ciqgu przyczyniala si~ raczej do rozwar
stwiania niz do jednoczenia spoleczenstwa. Byla wielkim narz~
dziem awansu dla jednostek z ludu, ktore, wylowione szybko przez 
nauczycieli i kierowane do szkol wyzszego stopnia, zasilaly nast~p
nie administracj~ i szkolnictwo, dziennikarstwo i Iiteratur~ - a nie
rzadko i szeregi partii politycznych i lawy Izby Deputowanych. Ci 
przedstawiciele ludu, a raczej wyj~ci z ludu i wyniesieni do gory, 
byli i Sq do dzis najwierniejszymi synami republiki. W ich wypo
wiedziach i wspomnieniach pobrzmiewa gorqca nuta wdzi~czno
sci za to, ze republika pozwoWa im stac si~ tymi, kim dzisiaj Sq. 
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Co to znaczy bye w XIX wieku swiadomym czlonkiem spolecz
nosci demokratycznej? Tym, kto rozumie, na czym polegajq zasa
dy i urzqdzenia demokratycznego panstwa, oraz wie, 0 co toczy 
si~ gra polityczna i w skromnej mierze w niej uczestniczy, oddajqc 
glos w wyborach? To znaczy przede wszystkim bye swiadomym 
momentu genezy, "mitu zalozycielskiego" swojej spolecznosci. 
Rewolucja 1789 roku, celebrowana bezustannie (mimo ciqglych 
spor6w wsr6d elit 0 jej rozumienie), nabiera cech sakralnych. 
W tym kontekScie jawi si~ najpierw jako absolutna opozycja wo
bec tego, co jq poprzedzalo: wobec moralnego i politycznego skan
dalu "dawnego ustroju". Ale w wizji tw6rc6w republiki za pierw
szym gestem odci~cia i przeciwstawienia szedl od razu gest od
wrotny: nawiqzania i przechwycenia. Posiqse kultur~ w swiecie 
demokracji to nie tylko czue si~ dziedzicem Oswiecenia i ora to
r6w Konstytuanty, zyrondyst6w czy jakobin6w. To rozszerzye ho
ryzont po stojqcy u kolebki cywilizacji "cud grecki", wcielie do 
swojego swiata Brutusa i Cezara, Plutarcha i Senek~, czue si~ jak u 
siebie w historii wielkich monarch6w, kt6rzy stopniowo budowali 
panstwo. To wpisywae na swoje konto Kartezjusza i francuski kla
sycyzm, ten najwyzszy produkt racjonalizmu i dobrego smaku, 
umiee wyrecytowae point~ z bajki Lafontaine' a i zywie gl~bokie 
przekonanie, ze istniejq dwa typy ludzi: ci, dla kt6rych liczy si~ 
g16wnie honor - jak u Corneille' a - i ci, kt6rych obchodzi tylko 
nami~tnose - jak u Racine' a. 

Kiedy oglqdamy dzisiaj podr~czniki szkolne z poczqtk6w III 
Republiki we Francji (skqdinqd znakorrtite w swym rodzaju), mamy 
obraz wielkiej pracy formacyjnej, jednoczqcej - i ujednolicajqcej. 
Nie cofa si~ ona przed uproszczeniem, lubi mocno wybitq formu
l~, przeciwstawienie bez niuans6w, moralistycznq konkluzj~. Pro
paguje swieckq wersj~ cnoty nagradzanej na tym swiecie przez 
spoleczne uznanie (elementy chrzescijanskie Sq z publicznej szko
ly wykluczone - co jest pewnym wyczynem, gdy trzeba m6wie na 
przyklad 0 Pascalu i Port-Royal). Te podr~czniki - historii starozyt
nej i historii Francji, wypisy z literatury lacinskiej i literatura ro
dzima - nie tyle przekazujq czy informujq, ile stanowiq nowq bi
bli~ demokratycznego spoleczenstwa. Ma ona dotrzee do tych, 
z kt6rych chce si~ uczynie pelnoprawnych obywateli - wi~c w za
sadzie do wszystkich (no, prawie...). Ma tworzye spoleczne spo
iwo, idealistycznie poj~tq wi~z mi~dzy klasami, komunikujqcymi 
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we wsp6lnych zr6dlach i pryncypiach. Opowiada chlopcom za
pelniajqcym lawki szkolne (i z kt6rych nie wiadomo co wyrosnie, 
ale eksperyment wart jest przeprowadzenia), ze Sq duchowymi 
potomkami Scewoli, Henryka IV i Woltera. 

Tradycyjna kultura klasyczna jest wulgatq pierwszej demokra
cji i jej tablicq praw - na miejsce dekalogu, 0 kt6rym nie lubi si~ 
rozprawiac, ale kt6ry si~ milczqco zaklada. Jest przedluzeniem i po
gl~bieniem r6wnosci wpisanej do konstytucji - r6wnosciq wobec 
dziedzictwa cywilizacyjnego przyj~tego jako jedyna podstawa roz
woju jednostki. Jest oczywiscie utopiq, kt6ra w praktyce nie zr6w
nuje obywateli, ale szybko ich rozwarstwia - juz na lawie szkolnej. 
Zarzqdcy III, a potem IV i V Republiki dlugo upierajq si~ przy swojej 
wizji - jest dla nich zbyt wazna ideologicznie, aby spostrzegli, ze 
i tak si~ stopniowo rozsypuje pod naporem zycia. Ostateczny cios 
zadal jej dopiero rok 1968 - cios mIodzienczej pi~sci w system szkol
ny, zwIaszcza w klejnot Francji, jakim bylo klasyczne liceum (roz
klad uniwersytet6w byl wczesniejszy i w sumie mniej grozny) . 

Ale cofnijmy si~ w przeszlosc, do swiata, kt6ry wynurzyl si~ 
z I wojny i w kt6rym intelektualisci przestali rozpoznawac znajo
me kontury, a bystrzejsi przeczuwali jakqs nOWq mutacj~ cywili
zacji, gdzie ulegajq zmianie i reguly spolecznej gry, i jej partnerzy: 
masy i elita. 

Kiedy Jose Ortega y Gasset pisze swoje artykuly w monarchicz
nej Hiszpanii, francuski model republikanski jest jedyny w Euro
pie. Rozmaitosc ustroj6w w krajach 6wczesnej Europy nie prze
szkadza pisarzowi stwierdzic, ze na Zachodzie utrwala si~ pewien 
stan spoleczenstwa, pewien styl bycia zapowiadajqcy nowq faz~ 
demokracji czy tez "demokratycznosci", kt6ra w r6wnym stopniu 
odbiega od XIX-wiecznego idealu, jak i od dawnych system6w sta
nowych i hierarchicznych. Ten nowy tw6r nazywa hiperdemokra
cjq: pojawieniem si~ mas na pierwszym planie historycznej sceny. 
Co to jest masa w rozumieniu Ortegi? Nie mozna jej oddzielic od 
zjawiska ilosci, od ilosci tak spot~gowanej, ze zgodnie z porzeka
dIem przechodzi w nowq jakosc. Ta rzecz, najbardziej widoczna, 
gdy patrzymy na spoleczenstwo wsp6lczesne, jest zarazem naj
istotniejsza - bez nieslychanego wzrostu liczby ludnosci nie byIo
by zjawiska mas. Wielkie skupiska, dum, tlok (0 kt6rym z metafi
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zycznq grOZq b~dzie tez pisal Nicola Chiaromonte) to podstawa 
nowego rodzaju zycia, innych relacji ze swiatem polityki, kultury 
- to grunt, na kt6rym wyrasta inna osobowosc. 

Czlowiek masowy to nie po prostu osobnik przeci~tny. Nie jest 
czlowiekiem masowym (czlowiekiem-masq, jak go nazywa Orte
ga) ktos swiadomy wlasnej przeci~tnosci, wi~c swiadomy swego
skromnego - miejsca w przestrzeni spolecznej i kulturalnej. Nie
swiadomosc siebie i dystansu rozciqgajqcego si~ mi~dzy sobq a tym, 
co stanowi rdzen tej cywilizacji, to pierwsza cecha czlowieka ma
sowego. Istnieje on kolektywnie, rzqdzi nim prawo liczby i nawet 
w zaciszu domowym, w intymnych gestach, emanuje z niego licz
ba, kt6rq rna za plecami, w kt6rq jest wparty. Co za tym idzie, nie 
rna on osobowosci. Nie rna tez poglqd6w pojmowanych jako wy
nik zyciowego doswiadczenia i wypracowanej postawy wobec 
swiata. Ma natomiast opinie, wiele opinii, falujqcych pod wply
wem chwilowych prqd6w, i te opinie zast~pujqce poglqdy Sq jego 
sposobem uczestniczenia w zyciu publicznym. Demokracja maso
wa to rzqdy opinii. 

Masa jest wi~c zbiorem os6b bez specjalnych jakosci - lub tez 
jakosci, jakie te osoby ewentualnie posiadajq, nie wplywajq na ich 
jednostkowe zycie ani tez na zycie zbiorowe. To, co decyduje 0 tym 
dwoistym, indywidualnym i publicznym istnieniu, to nie jakies 
ludzkie cechy poszczeg6lnych osobnik6w, lecz wlasnie liczba, masa. 
Wielu b~dzie intelektualist6w - chocby Ortega y Gasset, Chiaro
monte, Gombrowicz - dla kt6rych doswiadczenie liczby w najbar
dziej bezposrednim, cielesnym sensie (co Francuzi nazywajq pro
miscuitej stanie si~ poczqtkiem krytycznej refleksji 0 cywilizacji 
wsp6lczesnej. W ostatnio wydanej ksiqzce Swiat zwyrodnialy Jerzy 
Jedlicki przypomnial nam, ze motyw liczby jako Humu "wewn~trz
nych barbarzync6w" dr~czyl juz fin-de-siecle'owych prorok6w 
schylku cywilizacji. B~dq tez entuzjasci sHy drzemiqcej w masie, 
wsp6lnego oddechu Humu ulicznego: Jules Romains, Dos Passos, 
Marine tti, Majakowski - powitajq w nim zapowiedz upragnior.e
go swia ta przyszlosci. Inaczej m6wiqc, wraz z pojawieniem si~ masy 
cos si~ konczy i cos si~ zaczyna - wiedzq 0 tym ci, kt6rzy na niq 
stawiajq: komunisci i faszysci. Wiedzq r6wniez indywidualisci prze
nikni~ci wartosciami kultury, wartosciami, 0 kt6rych trzeba b~dzie 
wkr6tce m6wic w czasie przeszlym. Ortega y Gasset jest jednym 
z pierwszych, kt6ry to wyraznie i patetycznie powie. 
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Dzis na scenie publicznej Sq rzeczy nie nadajqce si~ do wypo
wiedzema, rzeczy, na ktorych ciqzy nowe tabu, ktorym nasza epo
ka zastqpila dawne. Jesli ktos odwazy si~ je nazwac, musi si~ liczyc 
z wrogosciq znaczme groimejszq niZ megdysiejsze ostracyzmy sro
dowiskowe. W roku 1926, jak si~ wydaje, intelektualista niezalez
ny mogl si~ czuc znacznie swobodniejszy w wyglaszaniu swoich 
sqdow. Dla Ortegi y Gasseta nie ma wqtpliwosci, ze ludzkosc dzieli 
si~ na takich, ktorzy potrafiq duzo wymagac od siebie, biorq na 
siebie obowiqzki i trudnosci - i takich, ktorzy me starajq si~ 0 zad
ne udoskonalenie am swojej osoby, ani swego otoczema, przyjmu
jq zycie takie, jakie jest, i pogrqzeni Sq w biernosci. Nawet gdy 
wykonujq porcj~ pracy przydzielonq im przez spoleczenstwo i nie
zb~dnq do przezycia. W oczach pisarza jest to ci~cie niejako struk
turalne, majqce charakter antropologiczny - po jednej strome bu
dowmczowie cywilizacji, nie tylko geniusze, ale i skromniejsi wy
nalazcy, po drugiej - masa tych, ktorych (w j~zyku nieznanym jesz
cze Ortedze) nazywamy dzis konsumentami. Massa damnationis? 
W istocie pobrzrniewajq u Hiszpana meukrywane tony arystokra
tyczne, lecz jakZe ten arystokratyzm, pogodzony zresztq z demo
kratycznym losem Europy, wyostrza spojrzenie u osoby przenikli
wej i z otwartq glowq! 

Podzial na elity i masy zawsze byl nieodlqczny od zycia spo
lecznego; aktywnosc elit i postawa nasladowcza mas nalezaly do 
warunkow rozwoju cywilizacji. Co zapowiadal rodzqcy si~ dopie
ro XX wiek, z takq jaskrawosciq, ze w par~ lat po pierwszej wojnie 
swiatowej intelektualista hiszpanski mogl to juz precyzyjnie 
uchwycic? To cala sila jego formuly: formq wystqpienia mas na sce
me iycia publicznego jest bunt. Mamy do czynienia z "buntem 
mas". Ale uwaga: w przeciwienstwie do zarnieszek i rewolucji prze
szlosci jest to bunt meruchomy, bunt w biernosci. Masa pot~gq licz
by zajmuje pierwszy plan, zmiata tych, ktorzy stanowiq mmejszosc, 
wypycha elity. Narzuca Uako sUa polityczna, ekonomiczna, fizycz
na) swoje aspiracje i gusta - narzuca wlasne prawo: prawo trium
fujqcej przeci~tnosci . Rezultatem jej bezustannego parcia jest prze
nikanie zjawiska masowosci, ducha masowosci do wszystkich klas 
spolecznych, mejako ujarzmieme elit politycznych i umyslowych. 
W nast~pstwie triumfu masy pojawia si~ pseudointelektualista bez 
jakosci bqdi tei uzbrojony naraz we wszystkie jakosci, jakich so
bie zazyczymy. Ustawiony w pozycji uslugowej wobec dyktatu 
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mas, sprzedaj,!cy za misk~ soczewicy (finansowq i medialn'!) ety
k~ swego powolania, przynaleznose do historycznego dziedzic
twa. 

Problem wynikaj,!cy z buntu mas to nie tyle same masy, ich 
coraz gl~biej si~gaj,!ce wyobcowanie z wartosci stanowiqcych 0 tej 
cywilizacji. To demoralizuj,!cy wplyw na elity, kt6re juz nie potra
fiq i nie chq spelniae historycznej roli elit. Ortega nazywa to de
zercjq mniejszosci przed wi~kszosci,!. W polityce wyraza si~ to fak
tern, ze 0 ile w XlX-wiecznej demokracji elita rz,!dzqca propono
wala program, programy alternatywne, a masy na nie glosowaly, 
o tyle teraz masy s,! po prostu u steru. Nie w sensie przedstawi
cielskim, poprzez oswieconego reprezentanta, kt6ry przem6wil do 
poczucia interesu czy przekonan glosuj,!cych, lecz poprzez ludzi, 
kt6rych zadaniem jest odpowiadanie na faluj,!ce nastroje mas, sto
pienie si~ z ich dorainymi pragnieniami. W kulturze filozof nie 
doczekal zjawisk, kt6re odpowiadalyby w pelni jego analizie. 
Z pewnosci,! nie mierzylby swym gniewem w obq mu, lecz w kon
cu opart'! na zapotrzebowaniach ludu kultur~ popularnq, ale za
niepokoilaby go operacja znacznie subtelniejsza. Oburzylby go 
klaniaj,!cy si~ masom, jako nosicielom nowoczesnosci, mariaz mi~
dzy tradycyjnie "wysokimi" formami a zawartosci,! zerkaj,!q ku 
rozrywkom i pasjom mas, symbolom ich zycia i aspiracji. Zapew
ne ukoronowaniem demoralizacji elit tw6rczych przez masowose 
bylyby w jego oczach pop-art, literatura i film oparte na voyeury
zmie, te zjawiska w sztuce, kt6rych celem jest nat~zenie brutalno
sci, lamanie moralnych tabu, coraz silniejsze uderzenie w psychicz
n,! i fizyczn,! wrazliwose odbiorcy. 

Jako liberalny konserwatysta, Ortega widzi pozytywne strony 
wsp6lczesnosci, podniesienie poziomu zycia i konieczny awans 
ludu. W swej diagnozie usiluje bronie si~ przed pesymizmem, cho
ciaz nie wskazuje, jakimi drogami mogloby dojse do przebudze
nia si~ elit, do przywr6cenia kierunku dryfuj,!cej demokracji. Po
wtarza: nie rna kultury tam, gdzie nie rna norm i regul, szacunku 
dla zasad intelektualnych, do kt6rych odwolujemy si~ w dyskusji, 
gdzie nie rna potrzeby estetycznego usprawiedliwienia dziel sztu
ki, gdzie odrzuca si~ uniwersalne instancje. Te instancje widzial 
zapewne w przyswojonej najgl~biej, uczynionej wlasnq naturq 
kulturze przeszlosci. Sztuka wsp6lczesna mogla mu si~ marzye Uak 
wielu swiatlym amatorom z przelomu wiek6w, wielbicielom post
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irnpresjonizrnu i kubizrnu, Debussy'ego i Schoenberga) jako kon
tynuacja dawnych zdobyczy. Coraz subtelniejsza i odwazniejsza, 
ryzykujqca eksperyrnenty forrny i poszerzenie tresci, ale ciqgle 
wpisujqca si~ w stary szlak, rozpocz~ty przez Grek6w i Rzyrnian. 
Jego marzeniem jest zachowanie ciqglosci dziedzictwa - w tyrn jest 
czlowiekiern XIX wieku. Mirno woli przypomina pedantycznych 
i pozbawionych polotu autor6w podr~cznik6w szkolnych III Re
publiki. Dost~p do elit przez wyksztaicenie powinien bye otwarty 
dla wszystkich, ale od razu rozpoczyna si~ selekcjonowanie przy
szlych elit. Pragnie elit 0 wysokim stopniu swiadomosci swego 
obowiqzku wobec mas, elit wskazujqcych im cele i idealy. Nawet 
gdy te ostatnie nie zawsze Sq realizowane, dla calego organizmu 
zbiorowego niezb~dne jest otoczenie ich atmosferq czci i afirmacji. 

Ot6z w drugiej polowie XX wieku cywilizacja zachodnia p6j
dzie w innym kierunku. 

Warto w tym miejscu przywolae innego pisarza i mysliciela, 
kt6ry nawiqzuje do Buntu mas dokladnie 30 lat od momentu, gdy 
Ortega y Gasset rozpoczyna publikowanie artykul6w. To Wloch 
Nicola Chiaromonte, zbliZony do Hiszpana wieloma rysami umy
slu i kultury osobistej oraz podobnymi losami - obaj wybrali wy
gnanie, gdy we Wloszech triumfowal faszyzm, a w Hiszpanii zo
stala zgnieciona republika. W kwietniu 1956 w zalozonym z garst
kq przyjaci61 miesi~czniku "Tempo presente" Chiaromonte jeszcze 
raz odczytuje Bunt mas, kt6rego analizy z czasem stajq si~ coraz 
bardziej aktualne. Potwierdza obserwacje Ortegi: panowanie licz
by, obalenie wszelkich hierarchii, podporzqdkowanie elit masom. 
Zauwaza (sladem Hanny Arendt), ze miejsce kultury w swiecie 
masowosci oznacza zwyci~stwo marksizmu w spoleczenstwie, kt6
re skqdinqd odepchn~lo marksizm jako utopi~. Kultura ma bye 
podporzqdkowana zyciu zbiorowemu, rna skupiae si~ na intere
sach mas - myslenie, tw6rczose bezinteresowna Sq nie tylko zlu
dzeniem, Sq tez zle: Sq "zdradq". 

Chiaro monte pisze: 

Marks ustalil formul~ zwi<jzk6w intelektualist6w z masami w czasach wsp61
czesnych i ( ...) ta formula przeksztalca ideal humanizmu, jaki przej~lismy 
w spadku po Grekach, w jego calkowite przeciwienstwo, choe glosi, ze chce 
go zrealizowae ... Do idealu humanistycznego wnosi tylko jedn<j, ale zasadni
cz<j poprawk~; narzuca intelektualiScie obowi<}Zek, zeby przestal czue si~ wolny 
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i uznal, ze podleg a koniecznosci, i zeby podporz'!dkowal swoje myslenie tyro 
samym uwarunkowaniom "materialnym", kt6rym podlegaj,! zbiorowo jego 
wsp6ltowarzysze. 

Pokr~tna historia "zaangazowania" intelektualistow i artystow 
w XX wieku pokazuje sil~ perswazyjnq tego rozumowania i fascy
nacj~ ideq materialnej koniecznosci. 

Ale spoleczenstwo masowe, ktore utrwalilo swoje panowanie w IT 
polowie XX wieku, realizu je dyktat "ma teriaJnej koniecznosci" w spo
sob, 0 jakim si~ nie SMO XIX-wiecznemu ideologowi - poddajqc si~ 
prawu liczby. Podobnie jak Ortega, Chiammonte problem mas widzi 
nie w samych masach jako nieuchronnym zjawisku historyeznym 
i spolecznym, lecz w pozycji elit wzg1~dem nich. W"umasowieniu" 
elit, czyli przeniesieniu liczby ze sfery koniecznosci fizycznych na iycie 
duchowe. Problem mas, mowi, to problem bezradnosci intelektuali
sty jako wychowawcy. To odciskanie si~ masowosci na wysilkach tych, 
ktorzy pragnq piel~gnowac wysokie wartosci, na ich praey. Nie tylko 
przebiega ona w spolecznej prozni, lecz zostaje znieksztakona, za
nieczyszezana naporem obcego swiata. Pytanie prawdziwie drama
tyczne brzmi: "czy naprawd~ jest do pomyslenia spoleczenstwo, 
w kt6rym jednostki (albo grupy, alba klasy) duchowo uprzywilejo
wane istniejq obok innych, zdanych na zalosnq pospolitosc, a mimo 
to jakosc jednych nie zostaje naruszona przez materiaJny i duchowy 
sposob bycia drugich?" 

Jest to pytanie zarazem 0 ez~sc i 0 ealosc. 0 to, czy jednostki 
"duchowo uprzywilejowane" mogq w sposob plodny zachowac 
swoj przywilej w zupelnej psychicznej izolacji. 10 to, czy w tej sy
tuacji wartosci mogq zaehowac cywilizaeyj nq sil~, ezy mogq prze
nikac (ehocby z dala) przedsi~wzi~cia i projekty tej cywilizacji. Czy 
tez w najlepszym wypadku kultywowanie wartosci stanie si~ nie
szkodliwym dziwactwem, egzotyeznym ogr6dkiem uprawianym 
przez minimalny odlamek ludzkosci, na uboezu i na przekor nur
towi zycia zbiorowego. Czym jest wiernosc Sokratesowi, Ajsehy
losowi, Szekspirowi i Goethemu wyznawana w pus tee, wezote
ryeznyeh grupkaeh jako niemal wiedza tajemna? W sytuacji, gdy 
szkola nie potrafi otworzyc na niq mlodyeh pokolen i sprawic, ze 
b~dzie im ona towarzyszyc w dalszym zyeiu? Bez oddiwi~ku u 
publicznosei, do ktorej juz nie doeierajq splot idei i gl~bia formy, 
poniewaz urwala si~ transmisja antyezno-ehrzescijansko-renesan
sowa? Czy figury Antygony, Fausta, Don Kiehota zaehowajq sens 
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jako seisle prywatne przezycie, odci~te od swiata mi~dzyludzkie
go, kt6ry z nimi wsp61dziala, ktory jest stawkq w ieh grze? 

Chiaramonte stawia pytania, nie podsuwa odpowiedzi. W za
wieszeniu zostaje tez refleksja, ezy masowosc tak poj~ta - jako 
podporzqdkowanie elit i odebranie wartoseiom gruntu, na kt6rym 
mogq si~ rozwijac - prowadzi do nihilizmu, ezy oznaeza, ze juz 
dzis zyjemy werze nihilizmu. Podkresla jedno: ze intelektualista 
znalazl si~ w sytuaeji granieznej . Znalazla si~ w niej razem z nim 
kultura, ktorej jest tworeq i przekazieielem. Posluehajmy, jak rysu
je si~ dylemat: 

.. . [intelektualistaj jest jednostk<) zyj'1Cil wsr6d innych. Jesli chce zwracac si~ 
do innych, do takich, jakimi s'1, i do takiej zbiorowosci, jak'1 ona jest rzeczywi
scie, musi si~ uciec do m6wienia ich j~zykiem. Chocby byl niezwykJe subtel
ny, swiatly i wrazliwy, chocby z wielki) stanowczosci'1 opieral si~ j~zykowi 
potocznemu, to jednak swoje idee moze formulowac tylko w odniesieniu do 
idei mas - chocby tylko po to, zeby si~ irn przeciwstawic. A juz samo to two
rzy jego podleglosc. A z drugiej strony, jesli intelektualista rzeczywiscie po
szukuje racji i prawd utraconych, jesli chce przekazywac zriaczenia i nie po
slugiwac si~ gotowymi formulami, jesli czuje si~ mniej czy bardziej godnym 
spadkobiercq tradycji, to zapewne chce zachowac wolnosc. Co do jednej rze
czy jednak mllsi miec niezawodnq pewnosc. A mianowicie co do tego, ze ist
nieje i dziala w sytuacji, w kt6rej nawet jego zwiqzki z tradycj'1, z "wyzszymi 
wartosciam(, z racjami i prawdami zrozumialymi staly si~ niejednoznaczne 
i w'1tpliwe. Ze znalazl si~ w sytuacji granicznej. 

Dla Chiarornontego-pisarza, ezytelnika autorow klasyeznyeh, 
oznaezalo to samotnosc, izolaej~ (pogl~bionq jeszeze we Wloszeeh 
lat 50. i 60. jego niezawislymi poglqdami polityeznymi). Ale ezy 
tak sarno mogl sqdzic myslieiel, dla ktorego wizja jednostki-wyspy 
bylaby przeciez niepodobienstwem? IIPozostaje faktem, ze z jaski
ni ludzie nie wyehodzq masowo, tylko pojedynczo" - to jego wy
znanie wiary. Czyta si~ i razmysla w samotnosci, w samotnosci 
uderza nas swiatlo prawdy. W szkicu Masowosc i wyzsze wartosci 
Chiaromonte pyta prawie z przerazeniem: czy mozna w scisku 
czytac Kanta? Teoretycznie tak, ale rzecz nie w trudnosci skupie
nia si~/ leez w tym, co Hum, pomnozony przez swoje ambicje, 
upodobania i nieeh~ci, przez Wzory, jakie ksztaltujq jego zycie, rabi 
z Kanta, na jakC! groteskowq i niszczycielskq prob~ wystawia jego 
i jemu podobnych duehowe swiaty. T~ smiesznosc i prozni~ filo
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zofa wobec liczby zauwazyl Gombrowicz i jego wyrok byl suro
wy: jedyny sposob bycia inteIektualistq dzisiaj to skazae si~ na do
zywotnie wygnanie, gdziekolwiek by si~ przebywalo. A czy mit 
jaskini i Iudzkiego wysilku, by jaskini~ opuscie, moze w ogole miee 
jakis oddzwi~k w kontekScie masowosci? Chyba ze jaskiniq jest 
wlasnie spoleczenstwo i opuscie jq to wyniese si~ spomi~dzy Iu
dzi. Rodzaj smierci filozoficznej, 0 ktorej stoicy m6wiIi, ze upra
wia si~ jq juz za zycia. Jak widzimy, brak dobrych rozwiqzan... 

Marzenie XIX-wiecznych pedagogow, aby Iud przyblizye do 
poziomu elit, a w kazdym razie dae mu moznose uszczkni~cia cze
gos z bogactw duchowych, jakimi one rozporzqdzajq, ponioslo 
porazk~. To masy ksztaltujq dzis swoje elity, narzucajq im sposoby 
bycia, wzory sukcesu. Narzucajq rozumienie nowoczesnosci jako 
supermarketu wymiennych towarow, a wizj~ zycia wewn~trzne
go czlowieka nowoczesnego jako zaIeznose wszystkich od wszyst
kich, komunikowanie w kazdej chwili wszystkich ze wszystkimi. 
1m bardziej rosnie liczba dorocznych wystaw wielkich mistrzow 
przeszlosci, przedstawien wielkich dramaturgow, koncertow mu
zyki dawnej, liczba festiwali poezji, filmu, fotografii, tym bardziej 
wokol kultury w jej tradycyjnym rozumieniu - formowania 0 50

bowosci w napi~ciu ku poszukiwanej prawdzie istnienia - zaskJe
pia si~ przezroczysta otoczka obcosci. Tym bardziej upodabnia si~ 
ona do zbioru atrakcyjnych artykulow do nabycia. W swiecie hi
perdemokracji (mowiqc j~zykiem Ortegi y Gasseta) panuje dogmat, 
ze wszystkie wybory Sq sobie rowne - ten, kto sprobuje podae to 
w wqtpliwose, ci~zko za to zaplaci. Poj\,cia nizszego i wyzszego, 
na ktorych opieralo si~ dqzenie do doskonalosci w kazdej dziedzi
nie, dqzenie tak znamienne dia tej cywilizacji, zostalo zmiecione 
przez swi~te prawo kazdego do bycia tym, czym jest, i niczym 
ponadto. 

Ortega stwierdzal dramatyczny - bye moze smiercionosny 
kontrast mi~dzy prymitywizmem i wyrafinowaniem, mi~dzy pra
cowitosciq, wynaIazczosciq, geniuszem, jaki Zachod wklada w tech
nik~, i biernosciq, brakiem wymagan w sferze ducha. Czy jest to 
cena, ktorq musimy placie za demokracj~ w jej dzisiejszym ksztal
cie? Chiaromonte na ten stan rzeczy rna reakcj~ bardziej pesymi
stycznq, ktora upodabnia go do dawnego m~drca-mizantropa. Jest 
got6w odwrocie si~ od innych, sam odtworzye w sobie i utrzymae 
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w istnieniu ealq kultur~ przeszlosei, w starannie dobranyeh lektu
raeh, w kontemplaeji zagadki swiata, kt6ra objawia si~ w j~zyku 
najwi~kszyeh tw6re6w. Natomiast Ortega nie eheial rezygnowac 
z przyszlosei, nie eheial wyrzee si~ polityki, eheial dzialac narz~
dziami intelekLualisty, ksztaltowac innyeh. Na przelomie lat 20. i 30. 
odwazyl si~ myslec 0 Europie jako jednosei i 0 przyszlej "narodo
wosei europejskiej". Naejonalizm, faszyzm, komunizm juz wtedy 
wydawaly mu si~ martwe jako zasady zycia . Jakby widzial, ze masy, 
wsparte materialnym rozwojem eywilizaeji, p6jdq w innq stron~
zwyei~zy system, kt6ry nie zajmuje si~ ideami, leez najsprawniej 
zaspokaja potrzeby. 

Czy wierzyl, ze z kulturq jeszeze nie wszystko straeone? Ze cos 
pozytywnego duehowo, autentyezne jakosei (jak lubil m6wic) 
mogq si~ wykluc z przeobrazen na skal~ planety? W kazdym razie 
mial poeZlleie, ze zyjemy w dlugim interregnum, pomi~dzy rze
ezywistoseiq uformowanq jeszeze przez tradyej~ a innq organiza
ejq swiata, innym zakorzenieniem kultury przyszlosei, 0 kt6rym 
doprawdy niezego jeszeze nie wolno przesqdzac.... 

EWA BIENKOWSKA, ur. 1943, eseistka, t1umaczka, czlonek zespoJu redakcyjnego "Ze
szytow Literackich". Ostatnio wydata: Spor 0 dziedziclwo europejskie - mirdzy swi~lym i 
Swieckim (1999), Co mowiq kamienie Wemcji (1999) . 
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Ola zaspokojenia roszczen ludzi rozmaicie upos1edzonych, 

niebogatych, nieIVljksztalconych, niezdolnych, niedoroslych, 

a moie tei nieobyczajnych i nieprzyzwoitych doszlo nie tylko 


w Polsce, lecz na obszarze calego rozwini~tego swiata do 

zrownania wszystkich ze wszystkimi w ich prawach, takie 


kulturalnych, nast~nie zas do podwaienia praw i autorytetu 

prawodawc6w. 


WIDOK 

Z EUKALIPTUSA 


Jacek Bochenski 

1. Gdyby kultura byla tylko tworczosciq artystycznq, a demo
kracja tylko ustrojem politycznym, w ktorym wolni ludzie, nieza
leznie od pochodzenia i stopnia zamoznosci, majq rowne prawa 
obywatelskie i sami obierajq sobie wladz~, pytanie, czy demokra
cja nie zniszczy kultury, nikomu nie przychodziloby do glowy. Bo 
i dlaczego mialoby przychodziC? Demokracja, nazywana kiedys 
w tlumaczeniu na polski ludowladztwem, zaklada swobod~ wy
powiedzi. Swoboda wypowiedzi sprzyja tworczosci i bynajmniej 
nie przeszkadza ludowi w jego aktach wladczych, raczej wprost 
przeciwnie: jesli Iud w ogole jakos realizuje takie akty, to w lasnie 
pyskujqc sobie do woli. Tu wi~c nie rna sprzecznosci interesow. 
Trudniej pogodzic smak este tyczny mas i artystow. Z tym jest klo
pot. Jednak dobre dziela sztuki powstawaly zawsze i prawdopo
dobnie nigdy nie przestanq powstawac dla satysfakcj i, jakq arty
stom sprawia w pierwszym rz~dzie sarno tworzenie. Aprobata 
publicznosci wydaje si~ bardzo pozqdana, lecz drugorz~dna. 

Dlatego bez wzgl~du na gust mas i zwiqzanq z nim ewolucj ~ 

gatunkow artystycznych oraz technik przekazu, jakies przyszle 
arcydziela, uklady slow, dzwi~kow, barw, ksztalt6w, jakies przed
stawienia rzeczy, zdarzen lub abstrakcyjnych form, ruch6w czy 
rytm6w moglyby wsp6listniec z demokracjq barbarzyncow takZe 
w swiecie zaludnionym przez globalny plebs konsumencki . 
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Czeslaw MHosz nazywa juz dzis takie polozenie sztuk, na przy
klad status poezji w cywilizacji wspolczesnej, zyciem na wyspach. 
W Ameryce wyspami dla poet6w Sq uniwersytety i wydawnictwa 
uniwersyteckie. W Polsce ocalonq przed zatopieniem wyspq, 
przede wszystkim muzycznq, ale i literackq, stal si~ Program II 
Polskiego Radia. Z rzadka wsrod niezmierzonej topieli przeswitu
jq inne wyspy i wysepki, nawet cale archipelagi rozmaitych okru
szyn: a to jakies podmywane falami tea try, a to idqce powoli na 
dno stowarzyszenia tworcze, a to n~dznie dotowane czasopisma, 
ostatkiem sil trzymajqce si~ na powierzchni w6d, gdzieniegdzie 
dodatki kulturalne do gazet, uczepione rozpaczliwie swoich de
sek ratunku, tu i owdzie jakas biblioteka, kolejny tonqcy rozbitek, 
relikt z epoki czytelnictwa. 

Opodal rozciqga si~ jednak pot~zny lqd staly kultury masowej, 
czyli gigantycznej fabryki pokupnych towar6w. Nieslusznie byloby 
powiedziee, ze ten bardzo przebiegly i nieprawdopodobnie chciwy 
przemysl, ktory dostarcza sensacji i kiczu rozrywkowego milionom 
odbiorc6w, nasladuje tylko szablony, wczesniej oS"Yojone i zuiyte 
przez kultur~ wysokq. Tak si~ z przyzwyczajenia mysli, jesli si~ 
w og6le mysli. I tak rzeczywiscie bywa, ale bywa tez inaczej. 

Coraz modniejsze obecnie widowiska telewizyjne w rodzaju 
"Big Brother" mogq bye przykladem. Mowiqc nawiasem, nie wiem, 
czy tradycyjna nazwa show - widowisko - wciqi jeszcze najlepiej 
odzwierciedla charakter tych program6w. Sciqgni~ty z Orwella 
i arogancko strywializowany tytul jest, naturalnie, krzyczqcym 
objawem epigonizmu. Z drugiej strony, nowatorstwem uderza 
mieszanka stref dzialania, sztuk lub gatunkow, jesli w ogole moz
na sztukami nazywae wsp6lzawodnictwo typu sportowego i gr~ 
o pieniqdze. Ale przeciez reality show nie wymysliIi artysci, lecz 
specjalisci marketingu, i nie wykonujq go artysci, lecz przeci~tni 
ludzie, chqcy, jak pewnie by powiedzieli, "zaistnieC", zrobie inte
res i striptiz, wsp6lzawodniczqcy z sobq gracze, bezkrwawi gladia
torzy, poniekqd ekshibicjonisci, pod kazdym wzgl~dem amatorzy. 
To widowisko jest ich turniejem, tragediq, melodramatem. I Sq tam 
kciuki opuszczane w d61 na znak zaglady. I Sq podnoszone w gor~ 
na znak laski. Cos z cyrku rzymskiego, zabawy ludowej i jarmar
ku. 

A w ogole sztuka jarmarczna lub moze wr~cz kultura jarmarcz
na, ktora zawsze istniala, istnieje takZe w naszych czasach. Zwi~k-
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szyl si~ tylko ogromnie jej zasi~g. Obecnie kultur,! jarmarczn'! jest 
globalna kultura masowa. 

2. Co robiono dawniej na jarmarku? Handel i festyn. Przedsta
wienia. Grano muzyk~. Byly tance, obrazy, konkursy. Stal namy
dlony slup z kielbas,! na wierzcholku. Mozna bylo wspi,!c si~ boso 
po slupie i w nagrod~ za dotarcie do czubka posi,!sc kielbas~. 

Bylo na jarmarku to, co dzis w telewizji. Wystawa atrakcyj
nych przedmiot6w. Ci,!gle zapraszanie do kupna i ci,!gla rozryw
ka. I ci,!gla mozliwosc zdobycia nagr6d. Wystarczylo strzelic cel
nie do tarczy albo malowanemu diablu w lebo Wystarczylo kupic 
szcz~sliwy los. Tak jest nadal. Dzis wystarczy zadzwonic na audio
tele. B,!dicie panstwo z nami! Stay with us! 

W przeszlosci sztuka dwojako wsp6lzyla z jarmarkiem. Odda
wala mu swoje odpadki, znoszon'! starzyzn~, a z kolei sarna stroila 
si~ w jego folklor. Na jarmarku sprzedawano landszafty, romanse 
i sennik1. Ale odbywal si~ tez niejako recycling surowc6w. Chyba 
nie bylo ani jednego prymitywnego przedmiotu, ani jednej pry
mitywnej sztuczki, zadnej rzeczy jarmarcznej, kt6ra by w pewnej 
chwili, odpowiednio przerobiona, nie zasilila sztuki wysokiej. 

Mog~ sobie zatem wyobrazic takie sarno wsp6lzycie kultur 
w przyszlosci. Mimo globalnego ludowladztwa konsument6w
-przeci~tniak6w, mimo opanowania swiata przez kultur~ masow'!, 
oryginalni artysci trwaliby w swoich rezerwa tach, jak nadrzewne 
kudlacze koala wsr6d eukaliptus6w. A nawet lepiej niZ nadrzew
ne kudlacze koala, poniewaz one zywi,! si~ wyl,!cznie eukaliptusa
mi, natomiast artysci, przetrawiaj'!c klasyk6w, takich jak Ajschy
los, syn Euforiona, Jan Sebastian Bach i Salvadore Dali, potrafiliby 
dodatkowo przejmowac pewne elementy z kultury masowej i prze
rabiac je na wysokogatunkowy surowiec dla swych szlachetnych 
sztuk pi~knych. 

To wszystko podszepn,!l mi znajomy mentor ponowoczesny. 
- Postawmy spraw~ jasno - m6wil. - W demokracji nie masz 

misji, inteligencie. Do robienia kasy na reality show ciebie w telewi
zji nie potrzebuj,!. Ale nie martw si~, stary. Znajdi sobie jakis sza
las na wyspie i mozesz siedziec w rezerwacie, czytac starozytnych 
Grek6w. Nikt ci nie broni tworzyc z ich pomoc'!. Juz twoja w tym 
glowa, mqdralo, co sciqgnqc z reality i jak to upchnqc mi~dzy Gre
kami. Dlaczego literatura mialaby raz na zawsze poprzestac na 
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odwoiywaniu si~ do niekt6rych tylko emocji czlowieka, a inne 
wykluczyc? Dlaczego ty miaibys liczyc si~ tylko z cz~sciq uczuc, 
postaw czy motyl racji czytelnik6w, jak ciekawosc, l~k, smutek, 
pozqdanie, wesoio ;c, odraza, gniew, a z niewiadomych powod6w 
za niewazne uznal takie, jak ambicja, ch~c popisu, narcyzm, inte
resownosc, zaborczosc, wola wygranej, ryzyka, hazardu, czyli to 
wszystko, co dostrzegl u ludzi producent reality, ale po to tylko, by 
zbijac na tym pieniqdze. Prosz~ bardzo, wymysl, jak uszczknqc z te
lewizyjnego jarmarku troch~ demokratycznej masowosci, ludowe
go wsp6itw6rstwa, wsp6lzawodnictwa, cyrku i loterii, jak to uszla
chetnic i przeniesc :10 powaznej sztuki, na przyldad literatury. Nie 
idzie 0 to, zeby of isac zjawiska, 0 kt6rych m6wi~, lecz zeby ich 
uzyc. Zasada rozgr _rwki mi~dzy konkurentami uksztaitowala pew
ne formy poetyckie juz u twoich starozytnych Grek6w. Teokryt, 
tw6rca sielanek w 11I wieku przed naszq erq, nadawai im niekiedy 
form~ pojedynku na zwrotki, staczanego przez dwu autor6w. Nie 
byl to rzeczywisty mecz poet6w, ale Teokryt stwarzai napi~cie spor
towe mi~dzy rywalizujqcymi zwrotkami, choc wszystkie sam pi
sal. Siedzqc w szai.sie na wyspie, jak koala na eukaliptusie, masz 
dosc czasu, zeby Zi stanowic si~ nad rozwini~ciem tych pomysi6w 
w erze globalizacj . Grunt wciqgnqc do gry publicznosc. Zycz~ 
powodzenia - zakonczyl mentor ponowoczesny. 

3. Gdyby wi~c kultura byia tylko tw6rczosciq artystycznq, nie 
daiaby si~ zniszczyc demokracji, mimo ze w wyborach powszech
nych dobry gust przegrywalby na pewno ze zlym gustem. Jednak 
tw6rczosc maio by sobie z tego robila, bo umie zyc osobnym zy
ciem w skromnycJ rezerwatach, a ponadto, dzi~ki swym alche
micznym zdolnoscom, odkrywalaby jakies sposoby eksploatowa
nia kultury masowej, zmieniania element6w pospolitych w wy
borowe, czyli przerabiania pia sku na zioto, Hchoty na klejnoty. 

Ale kultura jest nie tylko tw6rczosciq artystycznq, a ja nie b~d~ 
precyzowal, czym jeszcze, bo w niezliczonych definicjach kultury 
zagubilbym si~ natychmiast jak igia w stogu siana. 

R6wniez demokracja jest nie tylko ustrojem politycznym, or
ganizujqcym raz p ) raz wybory, lecz takZe ustrojem spolecznym. 
Jest r6wnoprawn: 'm usytuowaniem jednostek w zbiorowosci, 
a jednoczesnie mechanizmem niezawodnie dzielqcym zbiorowosc 
na grupy i tworzqcym hierarchie. Jest pewnym stylem zycia, pew
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nym systemem wartosci, ocen, podniet i tak dalej. Otoz na tym 
znow poprzestan~, bo tyle wlasnie wydaje si~ najwazniejsze 
w zwi~zku z kulturq. 

Dobrze, najwainiejsze, ale co konkretnie? Zeby to cos ujqe jed
nym slowem, powiem: prestii. 

Moze jeszcze inaczej . Kiedy jarmark byl osrodkiem kultury, 
w pewnej odleglosci od jarmarku stal palac. Ludzie bawili si~ na 
jarmarku, silowali na r~ce, oglqdali bohomazy, sluchali bajd, ale 
zazdroscili palacowi, 0 ktorym wiedzieli tylko tyle, ze tam s~ ja
kies inne zabawy, inne obrazy, inne gry i zawody, inne bajdy, 
a wszystko lepsze. I bardzo chcieli tam bye. Zeby znaleze si~ w pa
lacu, gotowi byli podjqe kazdy wysilek, rnimo ze zdawali sobie 
spraw~ z nieopisanych trudnosci takiego awansu. 

Rezydentem palacu, poj~tego jako przedrniot zazdrosci, ma
rzen i szacunku, nie musial bye koniecznie arystokrata ani nawet 
oplywajqcy w dosta tki bourgeois, lecz ktokolwiek, kim na pewno 
warto byloby si~ stae. Dlatego i sam palac nie musial bye scisle pa
lacem. W pewnych okolicznosciach mogl bye plebaniq alba miesz
kaniem doktora. Potwierdzilo si~ to w uderzaj~cy sposob pod rz~
darni komunistycznyrni, gdy zierniaflstwo i burzuazja znikly z zy
cia spolecznego. Jednak badania opinii publicznej w Polsce wyka
zywaly wtedy, ze najwi~kszym autorytetem nie cieszq si~ pot~zni 
sekretarze partii ani kierownicy obleganych sklepow rni~snych, lecz 
niezamozni profesorowie uniwersytetu. 

Cos tu trzeba dodatkowo zaznaczye. Ludzie z jarmarku zawsze 
zazdroszczq palacowi, ale zazdrose moze ich pchn~e do dwoch 
roznych sposobow post~powania . Albo dystans rni~dzy sobq a pa
lacem probujq nadrobie wyksztalceniem i charakterem, co im si~ 
niekiedy udaje z naddatkiem, alba szturmujq, grabiq i puszczajq 
z dymem palac, co jednak wymaga szczegolnych warunkow i czy
jejs plorniennej zach~ty. 

Aby demokracja, kt6ra z natury nie lubi elit, nie zniszczyla kul
tury, w zasi~gu ludzkiego wzroku musi istniee wzor czlowieka 
kulturalnego i musi panowae opinia, ze wlasnie takim czlowiekiem 
z jakichs przyczyn warto bye. Oczywiscie, sarno to nie jest jeszcze 
kultur~, ale jest jej warunkiem. 

4. W latach mojego dziecifl.stwa znane bylo cos, co uchodzilo 
za j~zyk czlowieka kulturalnego. Aby zwrocie uwag~ na ogolne 
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prawo zachowania (przetrwania) kultury, chc~ skoncentrowac si~ 
przez chwil~ na przykladzie j~zyka. 

Otoz j~zyk byl w tamtych czasach znakiem rozpoznawczyrn 
statusu publicznego osoby i oczywistq wartosciq. Poslugiwanie si~ 
odpowiednim j~zykiem przynosilo satysfakcj~, prestiZ i korzysci 
zyciowe, umozliwialo wst~p do pozqdanych towarzystw, stano
wHo warunek powodzenia i kariery. 

Jakie byly cechy tego dawnego j~zyka? Przede wszystkim sta
rannosc 0 sam j~zyk. Szacunek dla zalecen slownikowych, grama
tycznych, stylistycznych, dykcyjnych. Uzywaniu j~zyka towarzy
szyla elementarna swiadomosc filologiczna, nabyta przez nauk~ 
i cwiczenie. Mowiqcy rnial wiedz~ 0 j~zyku 1ub moze j~zykach, rni~
dzy innymi klasycznych, ktorych uczono jeszcze w szkolach. 

J~zyk czlowieka kulturalnego nasladowal wzory literackie. Do 
praktyki j~zykowej, jakq zastalem w dziecifl.stwie, dotrwaly ostat
nie slady struktur i stylow lacifl.skich, na przyklad rozbudowanych 
okresow. Ootrwalo naturalne bogactwo form gramatycznych, cho
ciazby wi~ksza roznorodnosc czasow, z dosc Zywo jeszcze funkcjo 
nujqcym czasem zaprzeszlyrn, ze zroznicowanyrni czasarni trybu 
przypuszczajqcego czy tez podobnie zroZnicowanyrn irnieslowem. 

J~zyk czlowieka ku1tura1nego musial si~ skladac ze zdan po
rzqdnie zbudowanych i wyrazen poprawnych pod wzgl~dem 10
gicznym, gramatycznym, estetycznyrn i obyczajowyrn. 

Czlowiek kulturalny mowil wyrainie, dobrze artykulujqc glos
ki. Staral si~ podkreslac sens akcentarni stawianyrni w miejscach 
istotnych dla logiki wywodu, nie zas lekcewaiqcyrni lub zacierajq
cymi sens umyslnie. Przestrzegal obowiqzkowych pauz mi~dzy 
zdaniami i czlonarni zdan. Jesli wolno posluiyc si~ upraszczajqcq 
analogiq, robil to wsz~dzie tarn, gdzie umiescilby przecinek, 
a zwlaszcza kropk~, gdyby pisal 

Znaczenie rnialo tempo mowienia, nad ktoryrn naleialo pano
wac. Czlowiek kultura1ny powinien byl mowic niezbyt pospiesz
nie, co bylo demonstracjq godnosci i zarazem uprzejmosci d1a slu
chaczy. Polak, czlowiek ku1turalny, chcial mowic dobrze po pol
sku. Nie uzywal wi~c wyraien b~dqcych nalecialosciarni z obcych 
j~zykow. Odrzucal przenoszone mechanicznie do polszczyzny 
kalki znaczeniowe, frazeo10giczne i skladniowe, w tamtych czasach 
szczegolnie germanizmy i rusycyzmy. Nie poslugiwal si~ bez ko
niecznej potrzeby slowarni obcego pochodzenia chyba nie tyIko 
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z patriotyzmu, raczej dlatego, ze byloby to pretensjonalnosciq 
w zlym guscie. Z tych samych powod6w czIowiek kulturalny po
winien byl unikac w mowie obcego akcentu lub obcej intonacji, 
choc zdarzaly si~ tez inne pozy i snobizmy, cz~sto wysmiewane 
przez literatur~ i teatr. Tak byIo, aczkolwiek czuj~, ie troch~ prze
idealizowalem opis przeszlosci. 

W naszym obecnym zyciu nie jest rzeczq jasnq, czy warto byc 
czIowiekiem kulturalnym, czy trzeba stosowac si~ do norm, czy 
w og6le istniejq zachowania stosowne i niestosowne, a jesli istnie
jq, to kt6re Sq kt6re. Jesli nawet to wiemy i pozostajemy ludimi 
kulturalnymi, wcale nie zapewniamy sobie przez to wysokiej po
zycji spolecznej, uznania ani tym bardziej korzysci materialnych. 
Statystycznie, w odczuciu wi~kszosci, w prezentacji medialnej i kul
turze masowej zaden przedstawiciel elit, nie tylko dawny arysto
krata, lecz na przyklad s~dzia trybunalu alba profesor historii sta
rozytnej, nie jest jui otoczony respektem, podziwem i zazdrosciq, 
jak przed kilkudziesi~ciu laty. Takim ludziom nie przypisuje si~ 
godnosci, skora nie osiqgajq tak zwanego "godnego" zysku, nie 
budzq wok61 siebie l~ku, nie Sq "skuteczni". Wszystko to z wi~k
szym powodzeniem osiqga bandyta. 

Nie ma wi~c dzis po co wzorowac si~ na j~zyku czIowieka kul
turalnego. Lepiej nasladowac j~zyk bandyty. Tak si~ tez w prakty
ce dzieje, co Iatwo zauwazyc, sluchajqc mowy potocznej przechod
ni6w na ulicy, gwiazd kultury pop czy prezenter6w tak zwanego 
gatunku talk w niekt6rych mediach komercyjnych, sluchajqc ro
botnik6w, kierowc6w samochodowych, podlotk6w i dzieci. 

5. Przez wi~cej niz dwiescie ostatnich lat, zeby nie si~gac dalej, 
zyliSmy wsr6d licznych rewolucji, od francuskiej po seksualnq. 
Rewolucje przeplataly si~ z reakcjami, choc 0 reakcji przywykli
smy raczej m6wic w liczbie pojedynczej, niekiedy z restauracjami, 
choc i t~ pami~tamy gl6wnie jako jednorazowy fakt historyczny. 
Ale trudno nie uznac, ze w wyniku wszystkich tych zmagan swiat 
jest dzis 0 wiele bardziej demokratyczny niz dwiescie lat temu, 
w czymkolwiek by si~ wyraiala jego demokratycznosc i jakkolwiek 
niejednolicie bylaby rozloiona po swiecie. 

Ze strachu przed nadmiarem mozliwych definicji r6wniez tym 
razem nie okresl~, co znaczy demokracja. Powiem tak: Dla zaspoko
jenia roszczen ludzi rozmaicie uposledzonych, niebogatych, niewy
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ksztalconych, niezdolnych, niedoroslych, a moze tez nieobyczajnych 
i nieprzyzwoitych doszlo nie tylko w Polsce, lecz na obszarze calego 
rozwini~tego swiata do zr6wnania wszystkich ze wszystkimi w ich 
prawach, takZe kulturalnych, nast~pnie zas do podwazenia praw 
i autorytetu prawodawc6w. Dzis kazdemu wszystko wolno. No, 
powiedzmy, niemal wszystko. W zyciu spolecznym i w kulturze. 

Gdyby ktos wymagal skonkretyzowania tej mysli, proponuj~, 

zeby wspomniane przeze mnie prawa kulturalne zastqpit prawa
mi j~zykowyrni, prawodawc6w zamienil na lingwist6w kodyfiku
jqcych normy j~zyka, a calq kultur~ na j~zyk, i zeby wszystko, co 
si~ w tych sprawach dzieje wsp6lczesnie, por6wnal z moim wspo
mnieniem 0 dawnym j~zyku czlowieka kulturalnego. 

Sqdz~ jednak, ze nie sarna demokracja i bunt mas, 0 jakim pi
sal Ortega y Gasset, lecz mechanizm tworzenia elit w demokracji 
decyduje 0 podnoszeniu si~ lub znizaniu spolecznego poziomu 
kultury i tu zn6w m6j wyw6d szczeg6lnie dotyczy Polski. Miano
wicie u nas, ilekroc mowa 0 zniszczeniach i stratach powstajqcych 
w toku transformacji, przyj~to wtrqcac, ze Sq one niezb~dnymi 
kosztami wolnosci. 

Powiedzialbym inaczej: Sq na calym swiecie w mniejszym stop
niu, choc tez, kosztami wolnosci, bardziej kosztami dopasowywa
nia spoleczenstw do potrzeb i wygody kapitalistycznego biznesu. 
1m wi~cej os6b cos kupuje, im szybciej i cz~sciej to robi, tym wi~k
szy zysk firm . Idealnie byloby wi~c przystosowac do takiego kup
na w miar~ moznosci wszelkie struktury spoleczne, ludzi oraz ich 
mentalnosc. Wz6r palacu powinien ustqpic wzorowi supermarke
tu, wzor inteligenta wzorowi konsumenta, wz6r intelektualisty 
wzorowi zapalonego nabywcy d6br luksusowych. 

Z tego wlasnie powodu zaraz po upadku rzqd6w komunistycz
nych i wprowadzeniu, co najwazniejsze, gospodarki rynkowej, 
mniej zas demokracji z jej swobodq slowa i prawami czlowieka, 
nast~powala wsz~dzie w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej 
gorqczkowa kampania przeciw rzekomo niepotrzebnej inteligen
cji. Taki by!, oczywiscie, podstawowy schemat, kt6ry w praktyce 
ulegal, jak zwykle, komplikacji. W Polsce na przyklad dolqczaly 
si~ ostre animozje ideologiczne, ch~c usuni~cia potencjalnych kon
kurent6w politycznych, zwiqzana z tym ch~c zatarcia historycz
nej roli intelektualist6w-dysydent6w, a ponadto selekcja inteligencji 
ze wzgl~du na czyjes dobre lub zle notowanie przez Kosci6i. 

31 




JACEK BOCHENSKI 

W zasadzie kultura wysoka, uprawiarue, dajmy na to, filozofii, 
rue przeszkadza biznesowi, ale interesuje go tylko wtedy, gdy po
zwala zarobie. Jest rzecz'l prawie ruemozliw'l zarobie na dziele fi
lozoficznym, choe w wyj'ltkowych okolicznosciach, gdy au tor z ja
kiegokolwiek ubocznego powodu starue si~ glosny, promocja jego 
ksi'lzek, rnirno ze kosztuje, moze si~ oplacae. Nie tyle wydawca 
promuje wtedy autora, ile prestiiowy autor, w istocie za trudny 
dla masowego czytelnika, promuje wydawc~. Leszek Kolakowski, 
ksi'ldz Jozef Tischner, Umberto Eco ci'lgle istniej'l w ksi~garruach, 
kazdy z troch~ innych powodow, ale rue sposob przewidziee, kie
dy prestii Manueli z programu "Big Brother" okaze si~ wsrod pu
blicznosci 0 tyle wi~kszy od prestiiu filozofow, ze zabiegae warto 
b~dzie juz tylko 0 wywiady z Manuel'l. 

Czy post~puj'lcemu wypieraniu z kultury tego, co lepsze, przez 
to, co gorsze, mozna zapobiec? Mozna, jesli zapobiegnie si~ selek
cji negatywnej elit spolecznych i publicznych wzorow osobowych. 
Pierwszym krokiem mogloby bye zaniechanie. Ktos, kto po raz stu
tysi~czny zamierza obwiescie 0 srnierci in teligencj i i koncu jej mi
sji, m6glby tego rue zrobie. Zamiast tego moglby zbadae szkod~ 
spoleczn'l, ja~ takie obwieszczerua wyrz'ldzaj'l. 

M6g1by, ale ruech si~ rue ludzi. Niech wie, z czym by zadarl, 
skoro im wi~ksza i gl~bsza jest owa szkoda spoleczna, tym wi~k
sze, szybsze i latwiejsze zyski wplywaj'l na liczne kon ta w Polsce 
i na swiecie. 

6. Mam dwoch znajomych. Drugim, obok wyrafinowanego 
mentora ponowoczesnego, jest moj ironista osiedlowy. Na przy
witanie zawsze pyta, co slychae w wyzszych sferach. Jego jowial
ne, cz~sto powtarzane slowa: "widz~, widz~, ze pan si~ prue", za
padly rni w pami~e. Co rna na mysli? Chyba nie to, ze pn~ si~ po 
eukaliptusie, jak nadrzewny kudlacz koala. I czym s'l jego wyzsze 
sfery, u diabla? W dodatku raz wyrazil si~ troch~ inaczej: - Co sly
chae w sferach wladzy? - Nie wiern - powiedzialem - bo s~d mam 
wiedziee? Dlaczego jednak ten czlowiek tak pyta? Dlugo nie mo
glem go zrozurniee, az naraz mnie olSnilo. Alez oczywiscie: rna na 
mysli telewizW Za wyzsze sfery uwaia tych, ktorych widzi na ekra
nie telewizora. Bo we wspolczesnej demokracji to jest elita. I tym 
si~ tlumaczy wyrniennose terminow (wladze mog'l bye z a mi a s t 
wyzszych sfer) alba wspolobecnose (mog'l bye w 5 ro d wyzszych 
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sfer). Mianowicie wladze, politycy, ministrowie, poslowie, choe 
wyst~puj q w telewizji cz~sto i licznie, to przeciez nie w roli figur 
gorujqcych, lecz przewaznie traktowanych z gory, w roli glupkow 
nie mogqcych nadqzye z odpowiedziami na zadawane pytania lub 
klotnikow usiluj qcych si~ nawzajem przekrzyczee. Ktos, kto przy
godnie ciska w nich jajami, stoi wyzej w hierarchii. Olaczego? Ola
tego ze 0 hierarchii decyduje telewidz. To trzeba zrozumiee. Mio
tacz jaj bardziej podoba si~ ludowi niz minister. Co wi~cej , zapew
nia telewizji wYZSZq oglqdalnose. Niepostrzezenie "wypromowa
ly" go te jaja i juz on w jakiejs cZqstce promuje telewizj~ . Olatego 
rentowny miotacz jaj b~dzie ch~tniej pokazywany niZ deficytowy 
minister. Roznica jest "wymierna". Jednak obaj znalezli si~ w tele 
wizorze, obaj grajq razem w tym samym widowisku, obaj nalezq 
do wyzszych sfer, Sq po drugiej, bajkowej stronie ekranu, nie tej 
tutaj, przed telewizorem, powszedniej, dost~pnej kazdemu. 

T~ i tamtq stron~ ekranu dzieli przepase. Jest to najnowsza nie
rownose klasowa, k tora zapewne b~dzie tracila na ostrosci w mia
r~ rozwoju technik elektronicznych. Lud ponaglany promocjami 
(zyjemy w kul turze promocji, slyszalem) jakos tam si~ obkupi i je
go awangardy mlodziezowe, uzbrojone w odpowiedni sprz~ t, 

wtargnq pierwsze do przestrzeni intermedialnej . Nie wydaje mi 
si~ to kwestiq bardzo odleglej przyszlosci. Tymczasem jednak Iud 
inaczej odbija sobie na wyzszych sferach swoje uposledzenie: to 
on, tworzqc oglqdalnose, sam wedlug wlasnego uznania wyzna
cza porzqdek hierarchiczny wewnqtrz wyzszych sfer. 

No i ja tez gdzies w nich jestem, na dole drabiny, ale jestem, 
nie mog~ zaprzeczye. Ironista wie, co mowi: zdarzalo mi si~ prze
mykac przez ekran w najnizej chyba cenionym charakterze tak 
zwanej gadajqcej glowy. Te glowy zresztq juz raczej wymarly. A mo
ze ironista wcale nie ironizuje, lecz jest moim - jak mam pow ie
dziee? - fanem, ktory mnie zagrzewa do wspi~cia si~ na wyzszy 
szczebel? Prosz~ sobie porownae gadajqcq glow~ i glow~ drapanq 
palcem. Tu glowa, i tu glowa, a jaka roznica oglqdalnosci! Nie mo 
wiqc juz 0 tym, ze na przykiad drapanie si~ po golym brzuchu, 
zamiast po glowie, zdecydowanie podnosi wartose obrazu. 0 kil 
ka szczebli. Ale z tym bym nie przesadzal. Cdy moj osiedlowy iro 
nista-fan w towarzystwie rodziny z rakietami tenisowymi zmie
rza do samochodu i po drodze mija si~ ze mnq ciqgnqcym r~czny 
wozek do pobliskiego sklepu spozywczego, zauwaza przede 
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wszystkim niezrozumial,! dysproporcj~ mi~dzy moim realnym try
bern zycia i blysni~ciem po drugiej, bajkowej stronie ekranu, kt6re 
tez przeciez widzial. - Powinien pan jezdzie do cieplych kraj6w
m6wi i ta jego rada moze wcale nie jest irani,!, jak zrazu myslalem, 
lecz zyczliwym dopingiem dla mnie. 

Fan rozumuje logicznie: skora udaje mi si~ blysn,!e wsr6d wyz
szych sfer, to juz mniejsza 0 to, czy gadaj,!c,! glow,! czy drapaniem 
si~ po brzuchu, czy Teokrytem, czy na przyktad jakimis majtkami, 
co oczywiscie byloby super. Grunt, ze blysn,!lem. Jestem publicz
nym wzorem czlowieka, nie tak wiarygodnym jak Manuela, ale 
zawsze. Tylko nie mog~ si~ opuszczae, mam si~ pi,!e, zyjemy w kul
turze promocji, nie mog~ zye byle jak, mam si~ promowae. Powi
nienem w najblizszym czasie wyjechae do cieplych kraj6w, prze
konuje fan. 

- No rzeczywiscie - m6wi~ - chyba b~d~ musial. Od jutra za
czynam si~ rozgl,!dae za jakims cieplym krajem, odpowiednim do 
wyjazdu. Moze za ciepl,! wysp,!? 

Postscriptum dezertera 

Czy nie jestesmy obecnie swiadkami pracesu dezercji elit? 
takie pytanie zadal "Znak", maj,!c jednak wyraznie na mysli elity 
w znaczeniu tradycyjnym, nie zas przyj~tym tu przeze mnie, czyli 
nie elity z telewizora, lecz intelektualne i tw6rcze. Poczuwanie si~ 
do obowi,!zku stawania pod broni,! nie bylo nigdy powszechne, 
takie wsr6d elit, ale jakas zapalona mniejszose porywala si~ w pew
nym momencie z moty~ na slonce. Jest jeden warunek: taka gru
pa musi bye przeswiadczona, ze dziala z mandatu milcz,!cej wi~k
szosci, nim zostanie przez ni,! zdezawuowana, co niechybnie na
st,!pi po akcji, ale nie moze akcji poprzedzae. Dlatego jest jeszcze 
za wczesnie na waleczny zryw szalenc6w, do kt6rego dojdzie, jak 
s,!dz~, pr~dzej czy p6zniej, skoro zaden porz'!dek historyczny nie 
trwa wiecznie, choe kazdy zamierza trwae do konca swiata. 

JACEK BOCHENSKI, Uf. 1926, pisarz. Wydal m. in: Poiegl1anie z pannq Syngilu, alba 51011 
a sprawa polska (1960), Boski Juliusz (1961), Nazo poeta (1969), Stan po zapasci (1987). 
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Kryzys nie polega na zagroieniu kultury wysokiej przez 

kulturr niskq ani nie ogranicza sir do niepokojqcego wzrostu 


postawy konsumpcyjnej wsr6d mas. Dotyczy on wlasnie 

i przede wszystkim elit i tego obszaru sztuki uwaianej za 


wysokq, z kt6rego to ad samego progu wieku XX starano sir 

eliminowac wartosci humanistyczne. 


SYTUACJA GRANICZNA 

A wr~c Nrc JESZCZE NIE ZOSTALO 

BEZPOWROTNIE STRACONE 

Mieczyslaw Tomaszewski 

1. Mam w oczach i uszach t~ nieco odleglq juz przeciez chwil~: 
ogromna sala na zamku w Sandomierzu, jeszcze w stanie surowym, 
po rekonstrukcji, wypelniona wi~cej niz po brzegi publicznosciq 
tego niezbyt wielkiego przeciez miasteczka. Z zaimprowizowanej 
estrady rozbrzmiewa przez pelnq godzin~ Piqta Symfonia Gustawa 
Mahlera jako jedyny punkt programu. Wielkq Orkiestr~ Polskiego 
Radia prowadzi Antoni Wit. Mial dobry dzien. Po ostatnim dzwi~
ku Mahlera nastala niepokojqco dluga cisza, ale potem - niekon
cZqca si~, co najmniej kilkanascie minut trwajqca owacja. Bylismy 
zadziwieni i radosni zarazem. Mysl~ 0 uczestnikach kolejnych Spo
tkan Muzycznych w Baranowie, tych nielicznych, kt6rym udalo 
si~ jeszcze wejse do zatloczonej sali; niestety nie pami~tam, czy 
Ewa Bienkowska nalezala w6wczas do tych szcz~sliwych. Bye 
moze byla natomiast uczestnikiem innego z koncert6w, jednego 
z tych, kt6re odbywaly si~ na zamku w samym Baranowie. Na przy
klad tego, na kt6rym Eugeniusz Knapik - przy najwyzszej kon
centracji i najzywszej reakcji uczestnik6w - wykonywal Vingt re
gards sur [Enfant-jesus Oliviera Messiaena, 90 minut muzyki for
tepianowej - trudnej, ezoterycznej. Wi~kszose sluchaczy stanowi
la miejscowa mlodziez, w muzyk~ swojego wieku wprowadzana 
przez Krzysztofa Drob~, autora festiwali stalowowolskich. To przed 
tq publicznosciq, nie w jakiejs europejskiej metropolii, zabrzmiala 
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w latach siedemdziesiqtych absolutna pelnia tworczosci kameral
nej i solistycznej wielkiego samotnika i muzycznego mysliciela -
Charlesa Ives' a. 

Potwierdzilo si~ raz jeszcze zjawisko znane tym, ktorzy nie 
z odleglosci wobec interpretowanej rzeczywistosci ani z wyzszo
sci przyj~tego a priori teoretycznego zalozenia spoglqdajq na spra
w~. Muzyka prawdziwa, musica veris, pod ana w godnych siebie 
konkretyzacjach - tak ta juz nalezqca do kanonu kultury, jak i ta 
najbardziej nowa, powstajqca na naszych oczach - nie potrzebuje 
bac si~ "buntu mas" (jesliby zespol odbiorcow nieelitarnych, "po
wszechnych", za Ortegq y Gassetem mial ktos ochot~ nazwac 
"masq"). To trzeba podkreslic: nie potrzebuje bac si~, pod warun
kiem wszakZe, iz dana muzyka jest rzeczywiscie autentyczna 
i w autentyczny sposob interpretowana, slowem - warta i godna 
sluchania i przezycia . 

2. Otoz to: warta i godna. lnaczej bywa, gdy "powszechnemu" 
odbiorcy muzyki zwanej "wysokq" ofiarowuje si~ utwory, ktorym 
trudno byloby OWq wartosc czy godnosc przyznac. Mam w parni~ci 
koncert, na ktorym pianista mial za zadanie przeskoczyc - po paru 
wczesniejszych probach - przez koncertowy fortepian; i inny wie
czor, kiedy to ,;muzyka" towarzyszqca scenie baletowej wydoby
wana byla przez blaszane wiadro ciqgni~te przez sal~ na sznurku. 
Nie chodzi przy tym ani 0 imprezy rozrywkowe ani 0 kompozy
torow nieznanych; Boguslaw Schaffer i John Cage nalezeli w tam
tych latach do scislej awangardy. Rzecz jednak nie w tym, iZ kom
pozytorzy licytowali si~ w jednorazowych pomyslach, tym ch~t

niej przez pewnq cz~sc publicznosci przyjmowanych, im bardziej 
szokujqcych. Mieli do tego prawo i nikt im tego nie moze odmo
wic. Problem zaczynal si~ w momencie, kiedy tak zwana krytyka 
artystyczna towarzyszqca dzialaniom tego rodzaju usilowala slu 
chaczom i widzom w sposob "uczony" uprzytomnic owych dzia
Ian niezwyklq wag~, ich aprobat~ stawiajqc za kryterium i kart~ 
wst~pu na salony muzycznej elity. 

Przez jakis czas do entuzjastow tak poj~tej "nowosci" w muzy
ce nalezal Stefan Kisielewski. W ktoryms momencie, gdy granica 
kredytu i przychylnosci wobec korzystania z wolnosci tworczej zo
stala w jego odczuciu przekroczona, mial odwag~ publicznie oglo 
sic - w slynnym swego czasu tekScie - iZ "krol jest nagi" . Zaplacil za 
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SWq odwag~ otrzymaniem wiqzki inwektyw i skresleniem z listy eks
pert6w od nowoczesnoSci. Przez dlugi tez czas wszelka nowose 
niezaleznie od reprezentowanej przez siebie wartosci, z samej zasa
dy - rniala zielone swiatlo u Witolda Lutoslawskiego. I on odwazyl 
si~ po latach (1985) stwierdzie, iZ "trwanie w rewolucji permanent
nej" stanowi "zjawisko jednoczesnie groteskowe i smutne"J. Nieco 
p6zniej zarysowal sytuacj~ muzyki wsp6lczesnej od strony pozy
tywnej: "Odczuwamy - pisal w roku 1990 - coraz wi~kszq potrzeb~ 
substancji, czegos, co ma sw6j ci~zar, co przemawia nie tylko sposo
barni i trickarni technicznymi, ale czyms ponad to"z. 

Do czego zmierzam? Do postawienia tezy, iZ to nie 6w "po
wszechny" odbiorca (wol~ nie uzywae okreslenia: "masowy") ode
rwal si~ od sztuki wsp6lczesnej, zdradzil jq i odrzucil. Rzecz si~ 
miala niemal odwrotnie: pewne nurty tworzqce modernistycznq 
awangard~ oderwaly si~ od powszechnego odbiorcy, czyniqc to 
wprost "programowo". Zamkn~ly si~ w kr~gu odbiorcy elitarne
go. Coraz bardziej nasilajqca si~ tendencja do autotelizmu muzyki 
zaciesniala stopniowo krqg jej uczestnik6w. Kompozytorzy zacz~
Ii pisae utwory przede wszystkim dla kr~gu kompozytor6w, wy
konawcy realizowali je w kr~gu podobnych sobie profesjonalist6w; 
ponadto dla, by tak rzec, os6b towarzyszqcych. Sluchacz zwyczaj
ny zostal z tego kr~gu "wyautowany"; jesli pozostal w nim nadal 
obecny, to raczej jako widz czy obserwator mniej lub bardziej inte
resujqcej gry na gieldzie licytujqcych si~ nowosci. Tw6rczose "cza
su przejscia" - to chyba dobry termin - w znacznej mierze stano
wila wytw6r permanentnego eksperymentu; koncerty staly si~ 
w znacznej mierze po prostu pokazami kolejnych fal jakiejs nowej 
techniki czy wprost mody kompozytorskiej. Cz~sto przy tym nie 
wolnyrni od zwyczajnej nudy i - paradoksalnie - wt6rnosci. Gdzies 
bowiem pojawia si~ granica odmiennosci szokujqcych pomys16w. 
W kt6ryms momencie wyczerpuje si~ jakis najbardziej nowocze
sny chwyt, zaczyna si~ jego odmieniajqce powtarzanie. Juz w ro
ku 1963 Lutoslawski wyznal: "Wciqz jeszcze od postwebernizmu 
oganiamy si~ jak od uprzykrzonej muchy"3. 

1 WitoJd Lutoslawski, 0 muzyce dzisiaj. .. , w: IN Lutoslawski. MateTialy z sesji nauko
wej, red. L. Po[ony, Krak6w 1985, s. 179. 

Z IN Lutoslawski, Utw6r powinien bye owocem natchnienia (rozmowa z E. Markow
skill, "Ruch Muzyczny" nr 22/1990. 

3 IN Lutoslawski, Webern, "Slovenske Pohlady" 1963. Cyt. za: S. jarocinski, Witold 
Lutoslawski, Krak6w 1%7, s 42. 
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3. Wiek XX - mimo tego wszystkiego, 0 czym byla mowa - przy
niosl wiele muzyki wspanialej, porywajqcej, nawet genialnej. To 
nie ulega wqtpliwosci. I zostalo to - wbrew pesymizmowi Ortegi y 
Gasseta - potwierdzone nie tylko w tekstach historykow muzyki. 
Wypowiedzial si~ na ten temat - wprawdzie cz~sto z pewnym 
opoznieniem - rowniez sluchacz "powszechny", swoim "maso
wym" uczestnictwem na koncertach muzyki XX wieku, tej auten
tycznej , wartej i godnej sluchania. Do kanonu wielkiej tradycji 
muzycznej wpisana zostala w ten sposob arcyobfita porcja utwo
row tak zwanych klasykow wspolczesnosci, od Debussy' ego i Stra
winskiego po Lutoslawskiego i Messiaena. A obok sluchacza kon
certowego - dzi~ki powszechnej dzis dost~pnosci plyty kompak
towej - zaistniala przeciez cala juz armia sluchaczy prywatnych. 
Mozna powiedziec, ii stali si~ obroncami - w jakims sensie wspol
nego - kulturowego kanonu, niezaleznie od zrozumialej odmien
nosci poszczegolnych hobbystycznych zainteresowan i upodoban. 

Blizsze przyjrzenie si~ kanonowi, 0 ktorym mowa, staje si~ 
pouczajqce. Z kazdym dziesiqtkiem lat, co zrozumiale, przesuwa 
si~ granica: coraz to nowe dziela z lat bezposrednio minionych 
wzbogacajq jego zakres. To jeden aspekt sprawy. Drugi dotyczy 
rodzaju i charakteru owych dziel; otoz mozna stwierdzic, iz do 
kanonu "sluchacza powszechnego" dostajq si~ utwory, ktorych 
wlasciwosci i wartosci nie wyczerpujq si~ w sferze czysto tech
nicznej . Doskonalosc warsztatu stanowi warunek sine qua non, 
lecz warunek niewystarczajqcy. Utwor wpisujqcy si~ do kanonu 
niesie w sobie zarazem, niemal z reguly, jakies wartosci ponad
formalne i ponadczystobrzmieniowe: niesie jakies "przeslanie". 
Trudno wymieniac tu wi~cej tytulow niz te par~, dJa przykladu: 
Kindertotenlieder Mahlera, An Unanswered Question Ives'a, 24 Pre
ludia Debussy'ego, Swi~to wiosny i Symfonia psalm6w Strawinskie
go, Stabat Mater Szymanowskiego, Wozzeck i Suita liryczna Berga, 
Kwartety smyczkowe i Cudowny mandaryn Bartoka, Pierrot lunaire 
i Ocalaly z Warszawy Schbnberga, Kwartet na koniec czasu Messia
ena, Muzyka ialobna i Trzecia symfonia Lutoslawskiego, Symfonia 
piesni ialosnych Goreckiego, Pasja i Credo Pendereckiego... Nawet 
powierzchowny rzut oka utwierdza w przekonaniu, iz w rejestr 
kanonu wpisaly si~ w minionym wieku utwory niosqce - poprzez 
dzwi~ki - ponaddzwi~kowe przeslania natury humanistycznej . 
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4. Na swiadka zlych przeczue doznawanych juz u progu tarn
tego wieku przywolaia Ewa Bienkowska autora Buntu mas. Przy
pornnienie okazalo si~ niezwyczajnie owocne. Pozwolilo znako
mitej autorce na rozpisanie na glosy wielu niepokojqcych - rn6
wiqc eufernistycznie - problern6w rninionej epoki, tych przede 
wszystkirn, kt6re pozostawila narn ona w spadku. Lecz Jose Orte
ga y Gasset jest, jak wiadorno, autorern r6wniez paru innych waz
nych tekst6w; niekt6re z nich zdajq si~ bye szczeg61nie wazne dla 
podj~tego ternatu. 0 dwa chcialbyrn si~ upornniee: oslynnq De
humanizacjpztuki (1925)4, poprzedzajqcq bezposrednio, 0 rok, Bunt 
mas, oraz 0 esej zatytulowany Muzykalia, pochodzqcy z roku 19215. 

Przyznarn, ze pornini~cie Dehumanizacji... zdziwilo rnnie . 
W tyrn bowiern eseju odslania Ortega - na przykladzie sztuki, 
szczeg6lnie rnuzyki - swoje widzenie centralnej dla siebie relacji: 
elitarne-egalitarne. Prezentuje wyraziste diagnozy, stawia jasno za
rysowane prognozy, okresla wzorce godne uznania i te godne po
t~pienia. Odwoluje si~ przy tyrn do wczesniejszego ze wspornnia
nych tekst6w (Muzykalia), w kt6ryrn to pewna liczba konkretnych 
przyklad6w pozwala ujrzee relacj~ w jej pelnej drastycznosci. Za
dziwiajqce, jak blisko siebie znajdujq si~ w tych tekstach rozr6z
nienia niezwyczajnie subtelne i te podyktowane raczej publicy
stycznyrn ternperarnentern i ch~ciq dowiedzenia zalozonej tezy. 

Teza g16wna sprowadza si~ do idei zapowiedzianej juz tytu
lern, czyli do mozliwosci i - zdaniern Ortegi - koniecznosci "dehu
manizacji sztuki". Mozliwose realizacji tego postulatu pokazal Clau
de Debussy, kt6rego rnuzykq autor Buntu mas jest ponad rniar~ 
zafascynowany. "Dzi~ki niernu - wyznaje - stalo si~ rnozliwe slu
chanie rnuzyki w blogirn spokoju, bez orndlen i lez" (oczywista alu
zja do egzaltowanych reakcji na rnuzyk~ Wagnera) . Bowiern "De
bussy - jak dowodzi Ortega - zdehurnanizowal muzyk~ i dlatego 
od niego zaczyna si~ nowa era w sztuce rnuzycznej"(s. 301). 

Ten wazny dla dziej6w sztuki krok spowodowal sytuacj~, kt6
rej rozpatrywanie stalo si~ punktern wyjscia zarazem dla teore
tycznych uog6lnien Ortegi y Gasseta, jak i dla jego osobistych iry
tacji. Chodzi 0 fakt "niepopularnosci nowej rnuzyki" (5. 279). W1a

., Jose Ortega y Casset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przel. P Niklewicz, Warsza
wa 1980. 

5 Esej Musicalia w przekladzie polskirn wydany w tornie Dehumanizacja sztuki, op. 
cit., s. 94-108. 
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snie stosunek do muzyki autora Popoludnia fauna Uedynie niekie
dy pojawia si~ drugie nazwisko: Strawinski) urasta do glownego 
kryterium podzialu na elit~ i mas~. Elita slucha Debussy' ego, masa 
pozostaje przy Mendelssohnie, "dopuszczajqc si~ - w ten sposob
artystycznego terroryzmu", bowiem "przedkladanie Mendelssoh
na nad Debussy'ego jest czynem wywrotowym" (s. 98) . Z tego to 
powodu publicznosc koncertowa, nazwana za moment "szerokq 
publicznosciq", staje si~ w chwil~ poiniej "masq", nawet "bezwlad
nq masq", ktorej si~ przez sto pi~cdziesiqt lat ery romantycznej naj
niesluszniej w swiecie schlebialo. Sluchacze Beethovena, a szcze
golnie Wagnera, otrzymujq na koniec jeszcze wyrazistsze dookre
slenie: stajq si~ w oczach Ortegi "motlochem"(s. 95). 

Doprawdy trudno przyznac racj ~ Ewie Bienkowskiej, gdy 
mowi 0 "subtelnosci i d uchowej elegancji" hiszpanskiego intelek
tualisty. Zbyt cz~sto przebija przez jego teksty pogarda dla tego, co 
nie odpowiada jego wyobrazeniom. Obsesja niezb~dnosci "dehu
manizacji" sztuki, uwolnienia jej od subiektywizmu, przy rownie 
obsesyjnej idei os trego podzialu na masy i elit~ doprowadzala 
Orteg~ niekied y do sformulowan dziwacznych, jesli nie karykatu
ralnych. WyzSZq popularnosc u koncertowej publicznosci Symfo
nii Pastoralnej Beethovena od Popoludnia fauna Debussy' ego usiluje 
wytlumaczyc faktem, iz u Beethovena chodzi 0 wyraz "uczuc ab
solutnie trywialnych" ("pospolitych, mieszczanskich, zwyczaj
nych") i wlasnie dlatego znajd u jqcych oddiwi~k w "masach". 
"W Sz6stej Symfonii - argumentuje - zarowno spokojny kupiec, jak 
i znakomity profesor, prosty robotnik czy panienka ze sklepu roz
poznajq ze wzruszeniem odbicie wlasnych uczuc i b~dq za to 
wdzi~czni kompozytorowi. Natomiast Popoludnie fauna przemawia 
do nich j~zykiem uczuciowym, ktorego nigdy nie uzywali i ktore
go nie Sq w stanie zrozumiec ..." (s. 98) .. 

Nota bene, gdyby test na popularnosc wsrod koncertowych slu
chaczy przeprowadzic dzisiaj, nie bylbym pewny wyniku; wiele 
wskazuje na to, ze Debussy pozostawilby pastoralnego Beethove
na w tyle, za sobq. 

5. W ciqgnqcym si~ od polowy wieku XIX sporze mi~dzy zwo
lennikami podrniotowego, respective przedmiotowego charakteru 
dziela muzycznego autor Dehumanizacji sztuki staje oczywiscie po 
stronie estetyki zwanej autonomicznq. Wprawdzie w najwczesniej
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szym z przywolywanych tu tekstow wyraza jeszcze przekonanie, 
ii "tematem dla sztuki - szczegolnie dla rnuzyki - Sq zawsze uczu
cia" (s. 98), to jednak w ostatecznosci, dochodzi do wniosku, iz 
"muzyka musiala zostac od uczuc osobistych uwolniona, zostac 
z nich oczyszczona az do pelnego obiektywizmu" (s. 301). Dla do
bra sztuki proces ten - "przejscie od postawy subiektywnej do 
obiektywnej" - rnusial si~ dokonac (s. 301). Z zadowoleniem wy
mienia wi~c Ortega siedern tendencji charakteryzujqcych sztuk~ 
nowego wieku. "Dqzy ona - czytamy - do: (1) dehurnanizacji, (2) 
unikania form rnajqcych odbicie w zyciu, (3) spowodowania, by 
dzielo sztuki nie bylo niczyrn wi~cej jak dzielern sztuki, (4) trakto
wania sztuki jako zabawy i niczego wi~cej, (5) postawy i zasady 
ironicznej, (6) wystrzegania si~ falszu i do skrupulatnej realizacji 
dziela. W ko6cu - powiada, zaslaniajqc si~ nieco w tym mornencie 
- (7) wedlug mlodych artystow sztuka nie rna iadnego transcen
dentnego znaczenia" (s. 287). 

Malo kto tak precyzyjnie i wyraziscie sformulowal zespol ten
dencji, ktore zapanujq niebawern nad sztukq w wieku dwudzie
stym. W "wieku przekl~tym", jak go okreslil Gustaw Herling-Gru
dzmski, w wieku, ktorego glownq tendencjq by!, zdaniem Paula 
Ricoeura, "post~p racjonalnosci i zanik sensu", a wedlug Czesla
wa Milosza - "logika przyspieszonego rozkladu" . Ortega y Gasset 
ujrzal z przenikliwosciq narastanie konfliktu rni~dzy elitq a maSq, 
nie przewidzial natomiast, iZ jego recepta na nowq sztuk~ podpo
wie jej wlasnie OWq "logik~ przyspieszonego rozkladu", ze wskaze 
drog~, ktora okaze si~ w ko6cu rodzajem heideggerowskiej Hol
zwege, drogq prowadzqcq donikqd, ko6czqcq si~ skakaniem przez 
koncertowy fortepian. 

Na szcz~scie postawa neopozytywistyczna i hanslickowska 
estetyka nie zapanowaly nad muzykq niepodzielnie. Naprzeciw 
stan~li; Wilhelm Dilthey z poetykq "znaczqcego przezycia", Kurt 
Huber z rozumieniem dziela muzycznego jako "wyrazu niepowta
rzalnej osobowosci", Ernst H. Gombrich przypominajqcy 0 warto
sciach i ostrzegajqcy przed dehumanizacjq6, Theodor W. Adorno 
dowodzqcy, iZ prawdziwie wielkie dzielo sztuki stanowi reakcj~ 
na groz~ historiF. W polowie wieku stan~lo ostro postawione py

6 Por. Ernst H. Gombrich, Patrzec W skupieniu, "Znak" nr 11/1993. 

7 POf. Stefan Jarociflski, ldeologie romantyczne, Krak6w 1979. 
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tanie, czy - pO apokalipsie XX-wiecznych totalitaryzm6w i pO ho
lokauscie - idealem estetycznym moze nadal pozostae "niezaan
gazowana" sztuka "obiektywnego obserwatora", odizolowana od 
tu i teraz, zredukowana do jednej jedynej funkcji, tej estetycznej . 

Przypomniano tez sobie, przy okazji, slynn'l list~ funkcji, kt6
re muzyka rna do spelnienia, list~ zestawion'l jeszcze w wieku XV 
przez znakomitego teoretyka i kompozytora Johannesa Tinctori
sa: Boga chwalie, dusze do poboznosci pobudzae, smutek rozpra
szae, zatwardzialose serca zmi~kczae, odbierac zlq wol~, diabia 
zmuszae do ucieczki, ludzi cieszye, leczye chorych, wywolywae 
stan uniesienia, milose podsycac, dusze zbawiae... Moze choe nie
kt6re z nich warto byloby rewindykowae?8 

6. Wiele do myslenia dajq ostatnie zdania eseju Ortegi y Gas
seta, tego z roku 1925. Autor Dehumanizacji sztuki nie jest do konca 
pewny slusznosci swojego widzenia: "Kt6z to wie, co siC;! jeszcze 
moze rozwin'le z tego stylu, b~dqcego przeciez w zarodku? Posta
wil sobie do spelnienia wielkie zadanie - pragnie tworzye z nicze
go" (s. 322). Chodzi chyba 0 nic innego, jak chC;!c radykalnego ze
rwania z tradycj'l; trzeba by na dobr'l sprawC;! do zalozen nowej 
sztuki dopisae wiC;!c i ten postulat. A dalej : Ortega nie jest pewny 
wynik6w. "Powiada si~ cz~sto - stwierdza - ze nowa sztuka nie 
stworzyla na razie nic naprawdC;! godnego uwagi; skionny byIbym 
podzielae to zdanie". Jest w tym momencie, jak widae, wyrainie 
zbyt ostrozny, zarazem niesprawiedliwy; pierwsza czC;!se wieku 
przyniosla juz przeciez parC;! dziel znakomitych, tn-vale wpisanych 
do kanonu. Ale dla Ortegi to nie rna znaczenia, gdyz, jak konklu
duje: "jedno jest pewne - nie rna juz dla niej (dla nowej sztuki) 
drogi powrotu". Chyba ze pojawilaby si~ "ewentualna propozycja 
innego - od dehumanizacji - kierunku rozwoju.. ." I w tym mo
mencie padajq slowa szczeg6lnie znacz'lce, odslaniaj'lce zarazem 
kierunek myslenia i gI6wnq obaw~: odmienna propozycja nie 
mogiaby jedynie oznaczae "nawrotu do ubitych sciezek" (s. 322). 

A wlasnie nawr6t do tego, co kiedys byIo, pojawil si~ w wieku 
XX jako alternatywa i mozliwa, i owocna. Tyle ze rozumiana ina
czej, nie maj'lca wiele wsp6lnego z "ubitymi sciezkami". Pojmo
wana przede wszystkim jako powr6t do archc. Odrzucaj'lc rady

8 Podaj~ za: Wladyslaw Tatarkiewicz, Histaria estetyki, t. 3, Wroclaw 1967, 5. 281. 
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kalnie tradycj~, Ortega nie odroznia w niej tego, co akcydentalne, 
od tego, co stanowi jej rdzen zapewniajqcy kulturze tozsamosc, 
ciqgIosc, trwalosc. A histori~ muzyki XX wieku budujq przede 
wszystkim utwory, w ktorych nastqpilo zderzenie i zestrojenie obu 
tendencji - dynamiczna synteza datum i novum. Co moze zabaw
ne, autorami pierwszych pr6b w tym kierunku byli wlasnie dwaj 
Ortegowscy bohaterzy muzyki nowej: Debussy (Sonaty) i Strawin
ski (Kr6Z Edyp). Koniec wieku dzialania retrowersywne nasilil, juz 
niemal jako akt samoobrony wobec modernistycznych ekstremow, 
ktore w oczach wielu staly si~ symptomami choroby. Tak widzial 
sytuacj~ na przyklad Lutoslawski. "Nawyk, zeby komponowac j~
zyk, nie zas to, co si~ rna nim ewentualnie do przekazania, jest 
chorobq naszych czasow. Ta choroba - dodal z umiarkowanym 
optymizmem - juz troch~ mija"9. 

Powrot do archt przejawil si~ w ostatnich dziesiqtkach lat na wiele 
sposob6w: przez neotonalnosc, nowq prostot~, minimalizm, nowy 
liryzm, nowy romantyzm, nowy humanizm. Niekiedy staje si~ to 
oczywiscie chodzeniem po linie nad przepasciq. Lecz udaje si~, 
o czym swiadczy chocby III Symfonia G6reckiego czy Pasja wedlug 
sw. Lukasza Pendereckiego, niezwyczajny swiatowy rezonans obu 
utworOw. Mozna powiedziec, ze muzyka konca wieku pr6buje na 
nowo odnalezc siebie i swoje miejsce w spoleczenstwie i kulturze. 
A dzieje si~ to na skutek dzialan rewindykacyjnych. Wraca wi~c 
przede wszystkim odrzucona programowo podrniotowosc dziela 
i zwiqzana z tym prawda wyrazu. Poczucie wolnosci odpowiedzial
nej zajmuje na nowo miejsce zaj~te przez nieograniczonq dowol
nosc i dzialanie przypadku. Pojawia si~ potrzeba zaistnienia w u two
rze akcentow pi~kna, subtelnosci, wzniosiosci. Oczywistosciq staia 
si~ niezb~dnosc powrotu do sacrum. Niekiedy daje 0 sobie znac 
wymiar katarktyczny. Na horyzoncie pojawia si~ mozliwosc nie tyl
ko doznawania przyjemnosci wysluchania dziela, ale i jego przezy
cia - odczucia niesionego przez nie "niepokoju metafizycznego"lO. 
Zarazem rysuje si~ mozliwosc zmniejszenia niezwyczajnego rozzie
wu, jaki zaistnial w wieku XX mi~dzy tworcq muzyki nowej a jej 
nieprofesjonalnym, "powszechnym" odbiorcq. 

9 W. Lutoslawski, Utwor powinien bye owocem natchnienia, op.cit. 
10 Por.: Karol Tarnowski, Sztuka i dotkliwose swiata (glos w dyskusji), "Znak" nr 

4/2000, s. 47. 
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Tendencj~ naczelnq tych lat okreslic mozna przy tym jako prze
mOZnq "potrzeb~ syn tezy". Wedlug Krzysztofa Pendereckiego pO
trzeba ta w ogole cechuje nowe czasy, stanowiqc "odpowiedz na 
dojmujqCe odczucie rozpadu swiata"l1. Nie powinno si~ jej mylic 
z pokusami latwiejszych rozwiqzan, niesionych przez postmoder
nizm, w tw6rczosci muzycznej rowniez dajqcy juz znac 0 sobie. 
Inna rzecz, iz zeslizgni~cia si~ na t~ plaszczyzn~ nie sposob si~ nie 
obawiac. 

7. "Podzial na elity i masy zawsze byl nieodlqczny od zycia 
spolecznego" - pisze Ewa Bienkowska, przypominajqc glowne tezy 
i wqtki Buntu mas. I trudno si~ z tym nie zgodzic. Ale dodaje: "Ak
tywnosc elit i postawa nasladowcza mas nalezaly do warunkow 
rozwoju cywilizacji" . I w tym momencie rodzq si~ wqtpliwosci 
i sprzeciwy. 

Rzeczywistosc historyczna bywala znacznie bardziej skompli
kowana; nie da si~ jej strescic do relacji: aktywnosc - nasladownic
two. Sitq sprawczq rozwoju tworczosci muzycznej nie bylo bowiem 
nasladowanie, lecz w stopniu nieporownanie wyzszym wspoldzia
lanie muzyki "uczonej", zwanej "wysokq", z "nieuczonq", ktorq 
nazywano "niskq"; niekiedy byla niq muzyka ludowa, niekiedy 
popularna, kiedy indziej - powszechna. Chodzi 0 fakt tak oczywi
sty, iZ trudno argumentowac go szerzej. Niech starczy par~ przy
kladow najprostszych. Uczonq muzyk~ sredniowiecznego chora
lu dopelnialy podczas nabozenstw proste laudi, poiniej kol~dy 
i wszystkie inne powszechne spiewy wiernych. Kultur~ muzycz
nq renesansu tworzylo w sferze sakralnej zderzenie i przenikanie 
wzajemne kunsztownych motetow spiewanych przez scuol~ 
z muzykq psalm6w oddanych najcz~sciej spiewowi powszechne
mu, zas w sferze profanicznej - wyrafinowanych madrygalow 
z piesniowo-tanecznq prostotq frottoli, przejmowanych z folkloru 
ulicznego. Barokowa pasja zderzala powszechne melodie prote
stanckich choralow z wirtuozeriq profesjonalnych arii. Trudno so
bie wyobrazic muzyk~ klasycznq bez przej~tych z muzyki popu
larnej tematow rond i wariacji lub muzyk~ romantycznq - bez im
pulsow idqcych ze strony folkloru wiejskiego ... 

II Krzysztof Penderecki, Passio artis et vitae, rozmowa z A. i Z. Baranami, "Dekada 
Literacka" nr 11-1211992. 
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Na kazdym miejscu i w kazdym momencie: wsp6ldzialanie, 
dopelnianie si~, przenikanie, symbioza. Nieustanny dialog, prze
rwany jedynie na moment przez autoteliczne tendencje wieku 
dwudziestego, kt6rym to z takim przej~ciem patronowal Ortega 
y Casset. Dzisiaj starczy posluchae poruszajqcej autentyzmem mu
zyki Crucifixus z Creda Pendereckiego, by si~ przekonae, w jak na
turalny spos6b 6w dialog niskiego z wysokim powraca na strony 
partytur. 

A w przyszlosci? Nie zdziwilbym si~, gdyby pod koniec roz
pocz~tego wlasnie wieku doszlo do zwiqzku symbiotycznego mi~
dzy nowq falq muzyki wysokiej a tymi wartosciami, kt6re przy 
dobrym i nieuprzedzonym uchu mozna niekiedy wyslyszee w au
tentycznym bluesie, w najlepszych momentach rocka i jazzu, w ta
kiej muzyce, 0 jakiej niedawno pisal Crzegorz Turnau, zdajqc rela
cj~ z koncertu gitarzysty Stin ga (Cordona Summera); mysl~ na 
przyklad 0 spiewanej przez niego przejmujqcej piesni 0 kruchosci 
czlowieczego losul2

. 

8. W dose elitarnym piSrnie ruchu masowego, periodyku no
sZqcym symboliczny tytul "Ruah", wpadlo mi w r~ce zdanie zasta
nawiajqce: "Cos na tyro swiecie si~ powywracalo. 'frafiamy do Boga 
okr~znq drogq, bo cz~sto, zanim pochwyci nas pi~kno choralu, na 
og6l najpierw zostajemy naznaczeni ukqszeniem rocka"13. 

Lektura "Ruah" nie byla przypadkowa; chodzHo 0 pr6b~ ro 
zeznania w problematyce, kt6rq podsun~li organizatorzy jednej 
z dyskusji okrqglego stolu przewidzianej w ramach ubieglorocz
nego lubeIskiego Kongresu Kultury Chrzescijanskiej. Juz sam ty
tul dyskusji brzmial prowokujqco: Nowe formy duchowosci w muzy
ce:rock katolicki?Na dyskusj~ przybyl dum, ledwo si~ w sali miesz
CZqcy, a to ze wzgl~du na obecnose w spotkaniu jednego z czolo 
wych "katolickich rock-men6w" (Tomka Budzynskiego), tego, kt6 
rego niedawny wyst~p na slynnyrn (oslawionym?) festiwalu w Ja
rocinie recenzent "Gazety Wyborczej" opisal slowami: "I z kolumn 
bryzga plynny metal; na scen~ wchodzi charyzmatyczny wokali
sta - prorok. .. " 

Dyskusja z "tlumem" Oak okreslilby uczestnik6w spotkania 
Ortega) nie byla latwa. Ale tez 6w "Hum" fanatycznych entuzja

12 Grzegorz Turnau, "Tygodnik Powszechny" nr 26/2001, s. 16. 

13 Cezary S\!kalski , Od rocka do modlitwy i uwielbien ia, "Ruah" nr 11/2000, s. 24. 
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st6w rocka nie spelnial Ortegowskiej definicji m6wiqcej 0 pasyw
nosci i bezwladzie, 0 "masie" ludzi "bez wlasciwosci". Moi dysku
tanci (nota bene gl6wnie studenci KUL i mlodzi ksi~za) mieli pelnq 
swiadomosc swoich estetycznych, a zarazem ideowych preferen
cji i wyborow. Tyle ze ich wrazliwosc na to, co nazywamy sztukq, 
rozmijala si~ z moimi wyobrazeniami dosyc gruntownie. Odbie
rajqc ow "rock katolicki" z wrazliwosciq sluchacza wyksztalcone
go na choralach Bacha, balladach Chopina i preludiach Debus
sy' ego nie moglem okreslic go inaczej niZ jako muzyk~: (1) wprost 
krancowo prymitywnq, (2) operujqcq melodykq banalnq, by nie 
powiedziec wulgarnq, (3) schematycznymi, obsesyjnie powtarza
nymi rytmami, (4) pozbawionq wszelkiej subtelnosci i szlachetno
sci wyrazu, (5) brzmieniowo halasliwq i lomotliwq ("dawanie cza
du"), (6) prowokacyjnie brzydkq, wreszcie (7) pozbawionq orga
nicznego zwiqzku mi~dzy slowem a diwi~kiem - traktowanym 
wehikularnie. Wojciech Kilar zapytany 0 zdanie odpowiedzial: 
"muzyczny analfabetyzm, barbarzynstwo", Wladyslaw Str6zew
ski: "muzyka diabelska". 

A jednak. Nie spos6b zaprzeczyc, iz chodzi 0 ruch w pelni au
tentyczny, nie poddajqcy si~ latwo komercjalnym manipulacjom, 
nacechowany intencjami najbardziej pozytywnymi. Sluchajqc ko
lejnych wcielen "Arrnii" Tomka Budzynskiego czy Arki Noego, slu
chajqc Joszko Brody czy grupy ,,2 TM 2,3" - zespolow tak bardzo 
zroznicowanych - ma si~ wrazenie zetkni~cia ze spiewem i gra
niem maksymalnie zaangazowanym emocjonalnie, przede wszyst
kim w przekaz tresci slownych przez owo spiewanie i granie do
chodzqcych do glosu. U sluchaczy - wlasciwie: u aktywnych wspol
uczestnikow spotkan - uderza spontanicznosc i zywiolowosc re
akcji, przechodzqca niekiedy w stan swoistego uniesienia. Czuje 
si~ przy tym, ze nie chodzi 0 ruch sztucznie wprowadzony i pod
trzymywany; mozna go nazwac "oddolnym", realizujqcym si~ 
w sposob naturalny. Starczy wymienic miejscowosci, w ktorych 
odbywajq si~ w Polsce rockowe dni, spotkania, festiwale : Ustrun, 
Costyfl, Wolczyn, Pakosc, Dursztyn, Bilgoraj, W~gorzewo, Jaroslaw, 
Pieni~zno, poznanskie Carbary, Zielona Cora, Szczecin i miejsce 
najwazniejsze - "bulwar filadelfijski" w Toruniu. To juz nie jakis 
projekt, a rzeczywistosc, nurt wzbierajqcy na sileo 

Swi~ty tekst, charyzmatyczne uduchowienie wykonawcow, 
spontaniczny rezonans u sluchaczy - przy prymitywizmie, hala
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sliwosci i brzydocie srodk6w ekspresji. Na pytanie, dlaczego srod
ki tak ostre, pada odpowiedZ: przy lagodnych nie mogloby bye 
mowy ani 0 wyrazie, ani 0 rezonansie. lludno pot~pie, gdy si~ spoj
rzy na rzecz z bliska, latwo, gdy ocenia si~ jq z wygodnej odleglo
sci. To, co zwyklismy nazywae masowq subkulturq, posiada nie
jedno oblicze. A poza tym: nie dla kazdego przejawu sztuki funk
cja estetyczna jest funkcjq wchodzqcq w og6le w gr~. 

9. Wiele wskazuje na to, iz formula Jose Ortegi y Gasseta doty
CZqca relacji elitarne - egalitarne (mimo towarzyszqcych jej intere
sujqcych diagnoz i profetycznych prognoz) nie wystarcza dla in 
terpretacji zjawisk, z kt6rymi zetkn~to nas codzienne doswiadcze
nie minionego wieku. Przynosi ci~cia zbyt ostre, podzialy nazbyt 
bialo-czarne. Rzeczywistose bywa zdecydowanie bardziej bogata, 
bardziej kolorowa. Ch~e zrozumienia jej funkcjonowania wyma
ga dalszych zr6znicowan. 

Nie kazdq elit~ tworzq swiadorni budowniczowie kultury, oso
by "duchowo uprzywilejowane" . Nie kazdy zesp611udzi nazywa
ny przez Orteg~ "masq" charakteryzuje si~ brakiem wyzszych aspi
racji, sklonnosciami do nasladownictwa, biernym buntem wobec 
kultury wysokiej. Mozna by m6wie co najmniej 0 dwu rodzajach 
elit i dwu odmiennych rodzajach zbiorowosci wyr6zniajqcych si~ 
znacznq liczebnosciq. 

Pierwszq z elit nazwac mozna tw6rczq. Jej aktywnose polega 
na ksztaltowaniu kultury, na wskazywaniu drogi ina podnosze
niu wzwyz zgodnie z kryteriami przynaleznymi postawie huma
nistycznej . T~ elit~ tworzy grupa wybitnych osobowosci, zarazem 
- autorytet6w moralnych. W oparciu 0 kryteria jakosci i warto sci, 
w dialogu krzyzujqcych si~ opinii powstaje dynamiczny i otwarty, 
ale oparty na nienaruszalnym rdzeniu prawd oczywistych - ka
non danej kultury. 

Drugiej z elit przystoi nazwa technicznej . Jej aktywnosc ksztal
tuje poziom cywilizacyjny danej zbiorowosci zgodnie z mozliwo
sciami sugerowanymi przez nauki przyrodnicze i techniczne oraz 
przez prawa rynku. Tworzy jq grupa wybitnych ekspert6w poszcze
g6lnych profesji, tych, kt6rzy odrzucili nadrz~dnosc kryteri6w 
humanistycznych. Tu rzqdzi prawo wielkiej liczby i ceny. Powstaje 
nieograniczony, fluktuujqcy market: produkt6w, towar6w i moz
liwosci -Iatwo poddajqcy si~ wielostronnej manipulacji. 
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Naprzeciw pierwszej z elit staje zbiorowose spojna, 0 charak
terze okreslonej struktury spolecznej. Tu nie moze bye mowy 0 "ma
sie" czy "tlumie". Ta spolecznose - niezaleznie od pi~tra swej "kla
sower przynaleznosci - posiada okreslone predylekcje i ambicje 
kulturalne. Dla niej "bye" znaczy wi~cej niZ "miee". Wspoluczest
niczy w tworzeniu sztuki, pozostajC!c w symbiozie z elitc! tworez,}. 
Ma wlasne zdanie, dokonuje niezaleznych wyborow, ale jest otwar
ta i podatna na opinie autorytetow moralnych. W tego rodzaju 
strukturze spolecznej rezonuje wyraziscie glos Turowicza i Tisch
nera, Milosza i Herberta, Herlinga-Grudzmskiego i ks. Jana Twar
dowskiego; w kr~gu spolecznosci muzycznej (choe nie wylC!cznie 
muzycznej) funkcj ~ t~ spelnial glos Stefana Kisielewskiego i Zyg
munta Mycielskiego. 

Partnerem elity profesjonalnej, nazwanej tu technicznq, stab 
si~ zbiorowose zjednoczona jednym haslem - konsumpcji. Jesli 
gdzies, to wlasnie tutaj - i tylko tutaj - mozna mowie 0 masie i tlu
mie. Chodzi bowiem 0 zbiorowose "buszujC!cych w zbozu", wysa
dzonych z siodla macierzystej struktury spolecznej, pozbawionych 
metryki, korzeni, trwalego punktu moralnego odniesienia. 0 tych, 
dla ktorych "miee" znaczy wi~cej niz "bye" . Ta wlasnie zbiorowose 
poddaje si~ latwo manipulacjom tak politycznym, jak ekonomicz
nym, pozwala si~ w abie i mamie reklamC!. W tej zbiorowosci nie 
realizacja wlasnej osobowosci rna wag~, lecz poddanie si~ aktual
nej modzie, zgubienie w tlumie innych oglC!daczy (i podglqdaczy) 
iden tycznych programow telewizyjnych i czytelnikow kolorowych 
magazynow. 

Jest oczywiste, ze mimo wi~kszego zroznicowania, rowniez po
wyzsze widzenie sytuacji rue obronilo si~ przed topornosciq i uprosz
czeniem. Moze jednak pozwoli 0 dalszy krok zbliZye si~ do rozu
mienia tej rzeczywistosci, ktora stan~la u progu XXI wieku. 

10. W "sytuacji graniczne( , 0 ktorej mowi przypomniany przez 
Ew~ BienkowskC! Nicola Chiaromonte, znalazl si~ nie tylko przed
stawiciel elity, intelektualista pragnC!cy bronie wyzszych wartosci 
przed hegemoniC! mas. Sytuacja graniczna dotyczy calej humani
stycznie rozumianej kultury. Bo kryzys nie polega na zagrozeniu 
kultury wysokiej przez kultur~ nisk<! ani nie ogranicza si~ do nie
pokojC!cego wzrostu postawy konsumpcyjnej wsrod mas. Dotyczy 
on wlasnie i p rzede wszystkim elit i tego obszaru sztuki uwazanej 
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za wysokq, z ktorego to od samego progu wieku XX starano si~ 
eliminowac wartosci humanistyczne. Sytuacj~ w sztukach wizual
nych Mieczyslaw Por~bski wyrazil okrzykiem: "takiej katastrofy, 
przewrotu jeszcze w historii nie bylo"14. Lutoslawskiego przerazi
la "oszaiamiaj'lca szybkosc", jak'l przybral "proces rozpadu" mu
zyki wysokiej15. Milosz na obliczu sztuki xx wieku ujrzal "diabel
ski grymas ..."16 

To zdaje si~ nie ulegac w'ltpliwosci: kryzys obj'll najpierw pi~
tra najwyzsze. To, co dokonalo si~ na nizszych, bylo juz tylko skut
kiem; wynikiem relatywizacji wartosci, filozofii przyzwolenia, oba
wy przed pos'ldzeniem 0 nienowoczesnosc czy brak tolerancji, 
wynikiem szerzenia opinii 0 rownowartosci gustow, potrzeb 
i upodoban, pogl'ldu, ze kazdy wybor jest rownie sluszny. Chyba 
jednak nie "masy ksztaltuj'l dzis swoje elity, narzucaj'l im - jak to 
okresla Ewa Bienkowska - sposoby bycia, wzory sukcesu". To masy 
S'l urabiane kazdego dnia i nocy przez woln'l od "przesqdow" 
(i skrupulow) elit~ profesjonalistow od mass mediow i dzialan pro
mocyjnych. Schlebianie nizszym potrzebom mas nie zostalo prze
ciez przez owe masy wymuszone; bywa dyktowane najzwyczaj 
niej: przez prawa rynku i ch~c zysku. 

Dlaczego wi~c: nic jeszcze nie zostalo stracone? 
Sytuacja graniczna wymaga od czlowieka, jak chce Karl Jaspers, 

by stan'll wobec zagrazaj'lcej rzeczywistosci twarz'l w twarz. Wy
maga zdania sobie sprawy z charakteru zagrozen, dokonania wy
boru i podj~cia dzialan - z nadziej'l i wiarq na opanowanie kry
tycznej sytuacji. 
Mysl~, ze wystarczy, jesli elity tworcze uwierz'l w swoj auto 

rytet i b~d'l glosem pelniejszym niz dot'ld wypowiadac swoje au
tentyczne, nieukrywane z jakichS wzgl~dow, s'ldy 0 wartosciach, 
ksztaituj'lC rdzen kanonu kultury. Jesli krytyka literacka i artystycz
na odwazy si~ nazywac zjawiska po imieniu, nie boj 'lc si~ srodo 
wiskowych ostracyzmow. Jesli pewne mass media przypomnq so
bie, ze zostaly powolane do zycia i zobowi'lzane do tego, by funk
cjonowac jako instytucje dobra publicznego. Jesli wladze panstwo
we zrozumiej'l, iZ kultura wysoka nie moze is tniec bez znacz'lcego 

14 Mieczyslaw Por~bski, Sztuka i dotkliwosc swiata (glos w dyskusji), op. cit. s. 44. 

15 Por. W Lutoslawski, 0 nll/zyce dzisiaj.. . , op. cit., s. 179-180. 

16 Czeslaw Milosz, "Tygodnik Powszechny" z 30 maja 2000. 
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mecenatu panstwa i ze - tak jak przyroda - wymaga nieustannej, 
troskliwej ochrony. Jesli od medialnych sponsor6w wi~cej zielo
nego swiatla niL menadzerowie przemyslu estradowego dostanq 
entuzjasci z autentycznych i spontanicznych ruch6w kulturowych. 
Jesli pedagogom i panstwu uda si~ stworzyc i wprowadzic w zy
cie taki model szkoly sredniej, kt6ry obok przygotowania do przy
szlosci m6g1by stac si~ ostojq wartosci trwalych. 

Wierz~ w sens i sprawdzalnosc spostrzezenia Milosza: "Kry
zys i lekarstwa na kryzys pojawiajq si~ r6wnoczesnie"17. 

MIECZYSLAW TOMASZEWSKl, ur. 1921, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, 
muzykolog i edytor muzyczny. Wydal m .in .: Wprowadzel7ie do teorii utworu slowno-mu
zycwego (1978), Krzysztoj Penderecki i jego muzyka (1994), Chopin. Czlowiek, dzielo, rezonllns 
(1998). 

WKROTCE W WYDAWNICTWIE .AU,,,' 
SCIEZKA NOCY 

Ireneusz Kania 

W tomie esej6w Ireneusza Kani znalazly si~ teksty na temat istoty 
kultury i muzycznych fascynacji Autora; eseje dotycz'!ce Orientu, 
a zwlaszcza perspektyw zblizenia mi~dzy buddyzmem i chrzescijan
stwem; artykuly dedykowane najwybitniejszym intelektualistom Rumu
nii : Eliademu, Cioranowi, Noice. Sporo miejsca poswi~cono "tropom bi
blijnym", m.in. zwi'lzkom mi~dzy Bibli'l (takZe Nowym Testamentem!) 
a Kabat,!. Scieikf nacy zamykajq medytacje i rozwazania na temat smier
ci, przemijania i zr6del zla. Ksiqzka okaze si~ z pewnosci,! bezcennym 
narz~dziem dla wszystkich, kt6rych niepokoi perspektywa "zderzenia 
cywilizacii" i kt6rzy chq zrozumiec kultury Orientu. Obcowanie z pi
sarstwem Kani uczy takZe rzadkiej postawy krytycznej zyczliwosci wo
bec tego, co radykaLnie inne. 

17 Czeslaw Mi!osz, Milleniwn, Apokalipsa, kOlliec wieht (g!os w dyskusji), "Znak" nr 
12/1999, s. 13. 
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Czy nie jest troeh? tak, ie jes1i l?kamy si?, ii "miejsee kultury 
norm i hierarehii" zajmuje kultura "triumfujqeej 

przeei?tnosei", to winne sq temu nie tylko demokraeja i jej 
procesy umasowienia? Winne sq takie elity, ktore z zaehowan 

takieh jak "spontanieznosc, zmiennosc, niepewnosc, 
dwuznaeznosc, nowosc", wyliezanyeh przez Chiaromontego 

jako przywary i slabosei, uezynily zbior enot. 

~ ~ 

JAK W SCISKU CZYTAC 

KANTA? 


Danuta Sosnowska 

Jeden z List6w moralnyeh Seneki otwiera zdanie: "Zginqlbym, 
gdyby czlowiekowi oddajqcemu si~ nauce cisza byla tak potrzeb
na, jak si~ wydaje". Potem nast~puje opis halasliwego domu 
w docznych i krzykliwych Bajach, gdzie wrzaski sprzedawc6w 
kielbas walczq 0 lepsze z j~kami ofiar "wyrywacza wlos6w spod 
pach", turkotem woz6w czy komendami nadzorcy wioslarzy. 
Wsr6d halas6w filozof zauwaza: "Na zewnqtrz moze sobie wszystko 
rozbrzmiewac r6znymi tonami, byleby wewnqtrz nie bylo zadne
go zgielku ( .. .). Bo c6z pomoze cisza w calym otoczeniu, jezeli zgrzy
tajq nami~tnosci?" 

To jest posrednia odpowiedi na pytanie, kt6re za Chiaromon
tem zadaje Ewa Bienkowska: "Czy mozna w scisku czytac Kanta?" 
Choc zwiqzek pouczen rzymskiego stoika i niepokoj6w wloskie
go intelektualisty wydaje si~ pozornie luiny. Temu ostatniemu nie 
idzie przeciez 0 mozliwosc koncentracji na lekturze utrudnianej 
przez dum. Jego obawa jest gl~bsza: czy wsr6d odbiorc6w korzy
stajqcych z dobrodziejstwa druku gl6wnie po to, by zqdac nie tyl
ko fizycznej, lecz takZe duchowej dost~pnosci ksiqzki, mozna jesz
cze znaleic takich, kt6rzy czytajq dziela "nie dla kazdego"? Czy 
mozna czytac i dzielic si~ lekturq bez przymusu uproszczen? Czy 
nie jest tak, ze kultura masowa produkuje wlasny rodzaj "elitary
zmu", warunkujqc ocalenie dziel nieprzeci~tnych ich dostosowa
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niem do przeci~tnosci? Milan Kundera uznaje zjawisko reader's di
gest za specyfik~ wsp6kzesnosci, kt6ra "wiernie odzwierciedla gl~
bokie tendencje naszych czas6w i kaze mi myslee, ze kt6regos dnia 
cala kultura przeszlosci zostanie przerobiona i ealkowicie zapo
mniana za parawanem rewriting" (Kubus i jego Pan. Hold w trzech 
aktach dla Denisa Diderota). "Zaadaptowae" dla naszych cza
s 6 w najcz~sciej oznacza bowiem sprowadzie nieznane do znane
go, niepoj~te do pojmowalnego, oryginalne do szablonu. Ostatnio 
dobitnym tego przykladem jest "przykrojenie" pisarstwa Jane Au
stin do miary Dziennika Bridget Jones. Gladko i bez sladu zostalo 
przelkni~te nasyeenie pierwowzoru pierwiastkami religijnymi, gl~
bokie odwolania do kultury protestanckiej, nastawionej na obo
wiqzek, rozw6j duchowy, lad wewn~trzny i zewn~trzny. 

Opisane przez Senek~ konsekwencje zycia wsr6d tlumu Sq wi~c 
inne od tyeh, kt6re wzbudzajq strach Chiaromontego. Istnieje jed
nak wsp6lny mianownik tych niepokoj6w. W obu przypadkach 
czlowiek myslqcy staje przed pytaniem, ezy za prymarne dla swej 
sytuaeji uznae warunki zewn~trzne ezy tei wewn~trzne, tzn. po
staw~ intelektualnq. Teksty, na kt6re powoluje si~ Ewa Bienkow
ska (eseje Ortegi y Gasseta oraz Chiaromontego), opisujq warunki 
zewn~trzne, czyli wplyw sytuaeji stworzonej przez kultur~ maso
Wq na pozycj~ i dzialalnose ludzi intelektu. Sarna autorka r6wniez 
daje komentarz w tym duehu, ulegajqe przy tym nostalgii za daw
nymj "zlotymi czasami", gdy polityka kulturalna panstwa wspie
rana przez oficjalne instytucje strzegla pozyej i kultury wysokiej 
i jej straznik6w. Nie zawsze szly za tym materialne korzysci, ale 
wiadomo bylo, ze cos jest "na g6rze", a cos "na dole". 

Lokalizowanie "zlotych czas6w" w ezasie realnym zawsze przy
sparza klopot6w. Widae to takZe w tekScie Bieflkowskiej. Nielatwo 
bowiem udzielie precyzyjnej odpowiedzi na pytania, kiedy bylo 
dobrze i kiedy zacz~lo bye ile. Trudno jednak twierdzie, ze nie si~ 
nie zmienilo. W wydanych niedawno po polsku Dziennikach Vic
tor Klemperer opisuje swoje bezradne silowanie si~ z ladunkiem 
przerastajqcym sily starego profesora zatrudnionego jako robot
nik w III Rzeszy. Pomogla mu wtedy kobieta, robotnica, kaiqe zo
stawie pot~zny ci~zar, bo "jego r~ce rue Sq od tego". Ona nie wsparla 
staruszka; wsparla profesora. Szacunek okazywany Klemperero
wi-akadernikowi przez Zyd6w, ale tei przez wielu Nieme6w jest 
w tych najgorszych czasaeh uderzajqcy. Dzis wydaje si~ trudny do 
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wyobrazenia; nawet w zwyklych warunkach podobna reakcja czlo
wieka prostego, swiadczqca a braku kompleks6w z powodu r6z
nic mi~dzy ludzmi bylaby rzadkosciq. Zachowanie wspomnianej 
kobiety bylo jednak moiliwe, gdyi jej gest wynikal z dumy wla
sciwej jej pozycji spolecznej i zawodowej. Robotnica pomogla 
Klempererowi nie dlatego, ie czula si~ gorsza lub chciala upoko
rzyc slabeusza. Jej reakcja to rezultat przekonania, ie w r6inych 
dziedzinach r6inie nad sobq g6rujemy i nie naleiy tej hierarchii 
zakl6cac. 

U nas zakl6cenie wystqpilo, ale nie jest temu winna - jak sqdz~ 
- demokracja, lecz lata komunizmu, kiedy przeobraianie struktu
ry spolecznej pociqgn~lo za sobq destrukcj~ wartosci i godnosci 
wlasciwych r6inym pozycjom drabiny socjalnej . Stqd tak wiele dzis 
aspiracj i ponad miar~ lub plaszczenia si~, odreagowywanego po
tern w agresji. Sprzyja temu ograniczenie warto sci, kt6re obecnie 
imponujq, do sukcesu medialnego, pieni~dzy, pospolitych snobi
zm6w. Pewnie wiele jeszcze czasu uplynie, zanim szacunek wobec 
innych na powr6t stanie si~ u nas wartosciq traktowanq bez stra
chu 0 wlasne ego. Pisz~ 0 tym, gdyi Bieftkowska sporo uwagi po
swi~ca kwestii "wysadzenia intelektualisty z siodla". Nie uwaiam 
jednak tej sprawy za najwainiejszq. Doniosly problem zwiqzany 
z koegzystencjq demokracji i elity leiy - moim zdaniem - w prze
mysleniu na nowo postawy intelektualisty wobec wzmiankowa
nych warunk6w wewn~trznych i zewn~trznych. 

Przywolam inny niezwykly zapis autobiograficzny: Dziennik 
1950-1959 Zygmunta Mycielskiego. To takie tekst powstaly w cza
sie trudnym kulturowo i historycznie. Moina by oczekiwac, ze 
zapiski "r6iowego hrabiego", zbuntowanego przeciw pustocie 
i martwym formom wlasnych elit, czlowieka, kt6rego homosek
sualizm stawial w kolizji z odczuwanyrni w6wczas ostrzej norma
mi obyczajowymi i moralnymi, b~dq wielkq pochwalq swobody 
w duchu Geneta. Tak nie jest. Piszqc 0 sytuacji polskiej kultury, nie 
tylko zresztq w latach 50., Mycielski stwierdza: "Za najgorszq kata
strof~ uwaiam katastrof~ wychowania, dyscypliny spoleczno-kul
turalnej. Jest to raczej brak wychowania i panstwowego, i narodo
wego. Bo cala ta oslawiona iywotnosc narodowa istnieje tylko do 
punktu, w kt6rym jest zle". Jego przemyslenia zmierzajq do po
zornie sprzecznego uznania koniecznosci porzqdku i rozurnienia 
jego naruszen. Czlowiek, kt6ry pod kazdym wzgl~dem wydawal 
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si~ pozostawae poza i ponad konwencjami, pisze: "Pogarda dla 
formy, dla ograniczen, nawet dla absurdalnych zwyczaj6w towa
rzyskich, gubi czlowieka. Zdejmuje z niego t~ codziennq dyscypli
n~, bez kt6rej czlowiek si~ rozsypuje. Jezeli spoleczenstwa zachod
nie trzymajq si~ resztkami sil, to dzi~ki resztkom tych form, dyscy
pliny wypracowanej przez kilkanascie wiek6w". Mysl Mycielskie
go nie zawsze jest koherentna, a jego stosunek do tradycji pozo
staje zlozony. Mozna pr6bowae uporzqdkowae to tak: "dluga tra
dycja" i porzqdek Sq niezb~dne, by organizm spoleczny funkcjo
nowal. JednakZe wymaga to wielu ust~pstw i przemilczen. "Kaz
da wiara i system Sq jak duzy dom, w kt6rym nie wszystko funk
cjonuje »jak spod igiy«" . Sq sytuacje, gdy "ust~pstwa i przemilcze
nia" stajq si~ juz niemozliwe do zniesienia. Wtedy przychodzi czas 
reorganizacji. JednakZe "podawanie w wqtpliwose zasad i sensu 
konwencji", kt6re warunkowaly stary lad, zawsze jest grq niebez
piecznq i wymagajqcq rozwagi. Dlatego narzekanie na hipokryzj~ 
cywilizacji, domaganie si~ nieograniczonej tolerancji, pogon za ilu
zjq totalnej wolnosci to groine uludy. 

Mycielski, kt6ry nie szcz~dzi zlosliwych uwag Kosciolowi, pi
sze zarazem: "czlowiek nie moze bye sam. Wikla si~ w ucisku spo
lecznym, stadnym, dusi si~ w ramach - zar6wno wlasnej natury, 
jak i w ramach tego swiata . Nierozgarni~te stworzenie, kt6re szu
ka Boga. Boga, kt6ry by mu podal r~k~ i wyprowadzil poza te 
ramy". uagicznie brzmi peine pasji pot~pienie wlasnego zycia, sfor
mulowane przez czlowieka, kt6ry pod kazdym wzgl~dem wyra
stal ponad przeci~tnose: "Moje zycie i osoba byly przeznaczone 
do wielkiego wysilku, poswi~cenia, do bohaterskiej wiary i milo
sci. To rozsypalem - a mialem zye w patetycznej aurze. Rozsypa
lem nie przez inteligencj~ , ale przez poblazanie sobie i drugim". 

Pisz~ 0 postawie Mycielskiego tak szczeg6lowo, gdyz mimo 
jego pesymistycznej oceny sytuacji cywilizacyjno-kulturowej Pol
ski, Europy, swiata, mimo oczywistych przekonan katastroficznych, 
poczucia wlasnej bezradnosci i niemocy, nie przychodzi mu na mysl 
dezercja, przystosowanie si~ do okolicznosci zewn~trznych. Przy
nalezee do elity to godzie si~ na okreslone wymagania stawiane 
sobie niezaleznie od tego, czy czasy temu sprzyjajq czy nie. Nie 
oznacza to jednak wynioslej i wzgardliwej izolacji. Z Carlyle' a 
Mycielski wynotowuje zdanie: "Czlowiek nie powinien skarzye si~ 

54 



JAK W SCISKU CZYTAC KANTA? 

na wspolczesnq mu epok~, z tego bowiem nic nie wyniknie (... ) 
czasy Sq zle, a wi~c czlowiek istnieje po to, aby je ulepszye". 

Ten prometeistyczny wymog, nawet jesli jest tylko nieosiqgal
nym horyzontem, wydaje si~ jakos zwiqzany z istnieniem elity. 
A przez to, ze jest tak bardzo niemodny, sklania do przemyslenia, 
co to znaczy bye elitq w czasach demokracji. Sqdz~, ze istnieje pew
ne "minimum", sprawiajqce, ze pozostaje si~ jeszcze intelektuali
stq i czlowiekiem elity. PrzeSwiadczenie, ze masa produkuje wla
sne, inne elity, ktore jej schlebiajq i z ktorymi czuje si~ dobrze, 
uwazam za mylne uzywanie poj~e. Podobnie jak bl~dne wydaje 
mi si~ sformulowanie, ktore znalazlo si~ w ankiecie rozeslanej do 
uczestnikow tej dyskusji: "dezercja elit". Mowmy juz lepiej 0 zani
ku elit - to b~dzie uczciwsze i bardziej prawdziwe, bo pewne typy 
dezercji oznaczajq koniec elitaryzmu i intelektualizmu. Pytanie jed
nak, co jest owym minimum, ktore zanegowane czyni bezsensow
nym aspirowanie do roli intelektualisty i czlowieka elity (chyba ze 
chodzi 0 elit~ finansowq lub elit~ mass mediow). Nie sqdz~, by ist
niala w tej kwestii jedna odpowiedz, bo tez, na szcz~scie, nie rna 
jednej formuly elitaryzmu. W tej kwestii bliskie jest mi stanowisko 
Mycielskiego, ktory zamiast poszukiwae ryzykownej, pozytywnej 
definicji intelektualisty, pisal 0 tym, co na pewno wyklucza si~ z po
stawq intelektualnq. Przedmiotem jego dezaprobaty bylo przede 
wszystkim "ulatwione myslenie", za pomocq kt6rego moina "usi
lowae si~ zabezpieczye przed kom plikacjami i trudnosciami zycia". 
Dodae mozna, ze jest to bardzo surowe kryterium, dziesiqtkujqce 
szeregi osob, ktore bez wi~kszych wahan do grona intelektuali
stow zaliczymy. Taki probierz lqczy wymogi intelektualne z etycz
nymi - przede wszystkim z uczciwosciq wobec wlasnego mysle
nia; z ciqglym niepokojem 0 granice jego slusznosci; 0 jego niedo
statki. Radykalne stosowanie takiego kryterium byloby zapalczy
wie glupie, ale posiadanie go w"horyzoncie oczekiwan" uczula 
na przyklad na intelektualist~ zbyt zadowolonego z siebie. Taka 
wrazliwose wydaje mi si~ sluszna. 

Chiaromonte takich ulatwien nie poszukiwal. W przywolywa
nym przez Bienkowskq tekScie Masowosc a wyisze wartosci, pisa
nym w nawiqzaniu do diagnozy Ortegi y Gasseta, prezentowal 
dramatycznq wizj~ kultury zdemokratyzowanej oraz pesymistycz
nq ocen~ mozliwosci przetrwania w tych warunkach elity. JednakZe 
jego prywatne notatki, powstajqce w podobnym czasie co wspo
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mniany esej, wydane ostatnio pod tytulem Co pozostaje. Notesy 1955
-1971, prezentujq innq perspektyw~. Odwolam si~ do uwag za
wartych w rozdziale, kt6ry nadal tytul calej ksiqzce. Znakomicie 
ilustrujq one donioslosc "warunk6w wewn~trznych" - niezb~d

nego elementu opisu sytuacji czlowieka elity. Specyfika jego ak
tywnosci polega na tym, ze nie da si~ jej zrozumiec tylko z ze
wnqtrz, poprzez warunki kultury, w jakich przyszlo mu dzialac. 
Ewa Bienkowska opisuje tylko zewn~trznosc, post~pujqC zresztq 
za tekstami, kt6re staly si~ podstawq jej rozwazan. JednakZe tak 
zestawione trzy punkty widzenia skladajq si~ razem na wizj~ pew
nego determinizmu kulturowego. Triumf kultury masowej polega 
nie tylko na tym, ze wymusza na intelektualiscie kompromisy, ale 
przede wszystkim na tym, ze - pisze Bieilkowska - "produkuje" 
zast~py pseudoin telektualist6w bez zadnych jakosci, bqdz tez 
uzbrojonych naraz we wszystkie jakosci, jakich sobie tylko zazy
czymy. Ustawionych w pozycji uslugowej wobec "dyktatu mas". 
Prawdziwemu intelektualiscie, pozbawionemu roli wychowawcy 
i przewodnika, bo nikt nie chce go sluchac, pozostaje wycofac si~ 
lub podporzqdkowac. 

W prywatnych zapiskach wloskiego mysliciela warunkom spo
lecznym odj~to ich miazdzqcy ci~zar. Zamiast analizy sytuacji ze
wn~trznej otrzymujemy rozwaZania poswi~cone mozliwym_posta
worn wobec zewn~trznosci. Ten sam Chiaromonte, ktory pisze, ze 
nie da si~ uniknqc "kwestii istnienia w zbiorowosci" (Granice duszy), 
ktory za naiwnosc uwaza wiar~, ze "wydostawszy si~ z Humu, od
zyskuje [si~l w pelni swojq odr~bnq indywidualnosc", w notatkach 
stwierdza: "musimy w koncu zrozumiec, ze warunki, w jakich to
czy si~ nasze zycie, i okolicznosci, w jakich zyjemy, nie majq znacze
nia i ze znaczenie rna tylko to, jak si~ do nich odnosimy, a raczej jak 
odnosi si~ do nich nasza refleksyjna swiadomosc oraz te zdobycze 
swiadomosci, jakimi Sq mqdrosc i dobroc, dzi~ki niej wylonione 
i przekazywane innym" (Co pozostaje). PodkresImy: Chiaromonte nie 
mowi 0 dumnej izolacji intelektualisty, 0 zamkni~ciu si~ w wiczy 
z kosci sloniowej. Mowi natomiast 0 uniezaleznianiu si~ od okolicz
nosci i 0 przekazywaniu wyniesionego stqd doswiadczenia. Czy 
rnamy do czynienia ze sprzecznosciq lub ewolucjq sqd6w myslicie
la? Nie sqdz~. W dw6ch odmiennych opisach sytuacji intelektuali
sty ujawnily si~ dwie r6zne perspektywy: zewn~trzna, kt6ra poka
zuje warunki kulturowo-spoleczne, i wewn~trzna, dzi~ki ktorej 
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dostrzegamy mozliwe reakcje na to, co zewn~trzne. Dopiero kon
frontacja tych dwu perspektyw pozwala na opis sytuacji intelektu
alisty. Pozwala tez wskazywac jego zadania. 

W Co pozostaje Chiaromonte nie w'!tpi w mozliwosc czytania 
Kanta w scisku. Nie scisk jest wazny, lecz wyrwanie si~ bezreflek
syjnej czasowosci. A ta charakteryzuje nie tylko zachowania mas; 
grozna jest true dla elit. Sztywnosc spolecznego podzialu na mas~ 

i elit~, charakterystyczna dla eseju Masowosc a wyisze wartosci, ust~
puje miejsca przestrzeganiu samego siebie: "Nie mozna si~ wyno
sic nad ludzi nam wsp6lczesnych: to tak, jakbysmy si~ domagali, 
zeby ich los nie mial z nami nic wsp6lnego". 0 wsp6lnocie losu 
decyduje takze ito, ze wszyscy pospolu wrzuceni Sq w strumien 
czasu, zas umiej~tnosc radzenia sobie z jego zagrozeniami nie od
powiada podzialowi na masy i elity. Chiaromonte rezygnuje z te
go rozr6znienia, zast~pujqC kategori~ masy bardziej otwartq i "de
mokratycznq" kategoriq klasy "organizm6w niZszych" . Wpadli 
w niq na przyklad bohaterowie Prousta: "ofiary Czasu, wi~znio
wie Czasu, bo zdajq si~ na Czas, na ciqg godzin i dni, i nie znajq 
innej, istotniejszej rzeczywistosci, a zdajq si~ na Czas wlasnie tak, 
jak »niZsze organizmy« pogq zone w czasie i nieswiadome swej 
ostatecznej natury, urzeczone plyni~ciem, kt6re jest spontanicz
nosci,!, zmiennosciq, niepewnosci,!, dwuznacznoSciq, nowosciq. Te 
postacie zyjq zanurzone nie tyle w czasie, kt6ry je wlecze i przera
sta, co we wrazliwosci, w nurcie pragnien, w oczekiwaniu uciech, 
w l~ku przed mozliwymi rozczarowaniami, w braku wreszcie cze
gos innego niZ Czas". 

Czy nie jest troch~ tak, ze jesli l~kamy si~, ii "miejsce kultury 
norm i hierarchii" zajmuje kultura "triumfujqcej przeci~tnosci", to 
winne Sq temu nie tylko demokracja i jej procesy umasowienia? 
Winne Sq takZe elity, kt6re z zachowan wyliczanych przez Chiaro
montego jako przywary i slabosci uczynily zbi6r cn6t i walor6w 
charakteryzujqcych postaw~ intelektualnq. Mam na mysli wymie
nione wyzej: "spontanicznosc, zmiennosc, niepewnosc, dwuznacz
nose, nowosc". W swoich notatkach Chiaromonte nie zajmuje 
wobec tych zachowan postawy dogmatycznego konserwatysty. Za 
duzo jest w jego rozmyslaniach nacisku polozonego na szukanie, 
nadawanie sensu, ufnosc - ale nie na pewnosc. Z drugiej jednak 
strony "nadawanie wartosci i znaczenia" r6znym ludzkim impul
som, r6znym faktom, kt6re - p6ki nie odkryjemy, "do czego zmie
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rzajq, co pozwalajq dostrzec, co symbolizujq" - Sq tylko pochlania
jqcym chaosem, wymaga przekroczenia opisanej postawy. Bez tego 
trudno m6wic chocby 0 odpowiedzialnosci za wlasny Sqd. Piszqc 
o potrzebie przyj~cia "niezmiennych punkt6w odniesienia", Chia
romonte bierze ich "prawdziwosc" w cudzysl6w, co nie zmienia 
jednak faktu, ze uznaje je za konieczne dla ludzkiej r6wnowagi 
(CO pozostaje) . Czlowiek tylokrotnie krytykujqcy wsp6kzesnq "cho
rob~ na ja", pisze 0 koniecznosci "absolutu", kt6ry "nie jest nigdy 
og6lny, ale zawsze osobisty" i jako taki stanowi warunek sensow
nosci myslenia i istnienia. 

Jesli przyjrzec si~, ile smierci zostalo ogloszonych w czasach, kt6re 
wlqczamy do naszej nowoczesnosci, to mozna si~ dziwic, ze jeszcze 
zyjemy, ze cos istnieje, ze ktos cos pisze ... Smierc Boga, smien: pod
miotu, smierc autora, smierc historii to tylko niekt6re elementy tej 
wielkiej parady na czesc kresu i konca. OuZo w tym efektu i halasu, 
niewiele intelektualnej pokory i odpowiedzialnosci. W znakomitej 
ksiqzce Dunaj (Warszawa 1999) Claudio Magris opisuje kryzys kul
tury i wartosci, sprowokowany pierwszq wojnq swiatowq. Rozsy
pane, stare porzqdki sprzyjaly postawom sceptycznym i nieufnym, 
kt6re jednak d yscyplinowalo chocby to, ze rue przybierano ich z bez
troskq euforiq. "WI6cz~dzy gryzmolqcy przy kawiarnianych stoli
kach bronili z poczuciem ironii i brakiem zludzen ostatniego margi
nesu niezniszczalnej indywidualnosci; czegos niepowtarzalnego, co 
nie poddaje si~ calkowitemu zniwelowaniu w seryjnej produkcji. 
Jednak prawda ukryta lub niedost~pna istniala dla nich, a przede 
wszystkim nie oglaszali oni z satysfakcjq jej smierci, jak czyniq to 
dzis gadatliwi teoretycy ulotnosci". 

Na szcz~scie kultura nie zna form ostatecznych. Jurgen Haber
mas, krytykujqc Foucaultowskq wizj~ wladzy i systemu karnego, 
pisal 0 konsekwencjach "wyeliminowania wszelkich moment6w 
podmiotowych" (Filozojiczny dyskurs nowoczesnosci). Foucault, dq~ 
ZqC do wywiklania nauk humanistycznych z filozofii podmiotu, 
do nadania im wi~kszej obiektywnosci, nie zauwazyl, jak sam 
grz~znie w mysleniu uniemozliwiajqcym mu podanie "normatyw
nych podstaw swojej retoryki". Przegapil fakt, ze "obiektywizmo
wi panowania nad sobq z tamtej strony odpowiada z tej strony 
subiektywizm zapomnienia 0 sobie" (tamze). 

Pogodzenie elity z demokracjq (nie na zasadzie swi~tej zgody, 
lecz przydatnosci) wymaga - jak sqdz~ - przezwyci~zenia tego "su
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biektywizmu zapomnienia 0 sobie", bo tymczasem przeobrazil si~ 
on w to, co Mycielski nazywal "ulatwionym mysleniem". Nie jest 
to jednak warunek wystarczajqcy, by miee cos do powiedzenia. 
Zastanawiajqc si~ nad tym, Chiaromonte daje odpowiedz dose 
zaskakujqcq: "Co to jednak znaczy: »miee cos do powiedzenia«? 
Znaczy to, ze cos si~ w zyciu przecierpialo". Nie idzie jednak 0 cier
pienia moraine czy fizyczne, nie one Sq najwazniejsze. "Natomiast 
kied y z nos i m y zycie i nie umiemy si~ do tego odniese, doznaje
my cierpienia zapladniajqcego". To jest ten impuls, z kt6rego po
wstaje czlowiek elity przydatny demokracji. Bo "znoszenie zycia" 
i klopot z odniesieniem si~ do tego to bardzo "demokratyczna" 
przypadlose. Uswiadamia jq sobie tylko cz~se "elity". Do tej wie
dzy dochodzi, lub rna szans~ dojse, takZe jakas cz~se "masy". To 
zas sklania do przypuszczen, ze arogancki podzial na elit~ i mas~ 
nie jest dzis tak bardzo prawdziwy. 

DANUTA SOSNOWSKA, ur. 1962, d r, historyk literatu ry, pracownik Instytutu Filologii 
Siowiaftskich UW Wydala: Seweryn Goszczynski. Biografia duchowa (2000). 
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Specjalisci to nie "masa" nienawidzqca wszelkiej Wl)iszosci, 
lecz nowa elita, narzucajqca innq ad tradycyjnej hierarchi~ 

wartasci. I nie ma zaiste powadu, aln) ich lekcewai yc. 
Ciekawe zresztq, ii tak cz~sto ma si~ im za zle ten brak 

oglady, podczas gdy prawie nikt nie wyrzuca humanistom, ie 
sq analfabetami w zakresie wsp61czesnej nauki i techniki. 

o WIELOSCI ELIT 

I DEMONIE "MASY" 


]erzy Szacki 

Ewa Bienkowska napisala, jak rna to od lat w zwyezaju, pi~kny 
artykul, dajqe tym razem wyraz niepokojom, jakie odezuwa dzis 
zapewne wielu ludzi uezestniezqeyeh w tworzeniu i upowszeeh
nianiu tzw. kultury wysokiej. Przypomniala niegdysiejszy lament 
Ortegi y Gasset na "bunt mas" i wskazala na jego aktualnosc - wi~k

SZq ponoe nawet obeenie niZ kiedys. 
Przeeenila zapewne oryginalnose hiszpanskiego filozofa, kt6

ry w swej najglosniejszej praey nie powiedzial w istoeie wiele no
wego, leez jedynie nadal atrakeyjny ksztalt Iiteracki ideom dose 
jui w tamtyeh ezasaeh rozpowszeehnionym za sprawq Gustawa 
Le Bona oraz rzeszy posledniejszyeh autor6w, kt6rym swiat spo
leczny eoraz mniej si~ podobal z tego powodu, ze do glosu zaez~li 
doehodzie barbarzyney, majqey za nie to wszystko, co do tej pory 
wydawalo si~ ostojq i ladu, i post~pu. Przeeenila tez zapewne moe 
wyjasniajqq tezy 0 buneie mas, kt6ra wskazala wprawdzie na 
waZne zjawisko, ale nieslusznie podala je za jedynq w istocie przy
ezyn~ spadku znaezenia dawnych elit. 

Z punktu widzenia dyskusji 0 dzisiejszej potrzebie elit, na kt6
rej, jak si~ zdaje, zalezy Redakcj i, pierwsza sprawa jest, oezywi
seie, zupelnie niewazna, druga zasluguje jednak na krytyezne roz
patrzenie, albowiem wolno sqdzie, iZ Ortega y Gasset przedstawil 
stanowisko morno jednostronne, w kt6rym zabraklo zar6wno kry
tyki 6wczesnyeh elit, jak i uwzgl~dnienia zmian, jakim ulegly nie
zaleznie od pojawienia si~ "ezlowieka-masy" . 

.... 




o WIELOSCI ELIT I DEMONIE "MASY" 

Nie mam zamiaru przeczyc tezie 0 "buncie mas", ktorq Ortega 
tak sugestywnie rozwinql, niezbyt co prawda dbajqc 0 jej ukon
kretnienie, ktore polegaloby w tym wypadku na wyjasnieniu, czy 
chodzi przede wszystkim 0 pojawienie si~ nowej mentalnosci, 
nowego "stylu bycia" czy tez raczej 0 zasadniczq i nieuchronnq 
zmian~ ukladu sil spolecznych: 0 triumf dawnego "filistra" czy 
o pojawienie si~ zupelnie nowych sil spolecznych, ktorych cha
rakter dalby si~ socjologicznie dokladniej okreslic. Mniejsza wszak
ze 0 to. Tak czy inaczej, mial racj~ co do kierunku dokonujqcej si~ 
zmiany, ktorej istotq bylo - mowiqc najkrocej - zalamanie si~ po
rzqdku, ktory polegal na tyill, ze istniala pewna wzgl~dnie jedno
lita elita kulturalna, uzupelniana stopniowo 0 te co zdolniejsze jed
nostki z tzw. klas nizszych, ktore mialy szcz~scie trafic do dobrych 
szkol i zajqc nast~pnie miejsce na odpowiednio wysokim szczeblu 
spolecznej hierarchii. Przekonujqco pisze 0 tym porzqdku Bieitkow
ska na poczqtku swego artykulu. 

Rzeczywiscie w dawnych dobrych czasach, czyli w XIX wieku, 
istniala elita kulturalna, ktorej prawie nikt jako takiej nie kontesto
wal, chociaz byla raz po raz (i calkiem na ogol slusznie) krytyko
wana za niedostatek demokratyzmu, oderwanie od spraw zwy
klych ludzi i mnostwo innych rzeczy. Na ogol byla jednak przed
miotem raczej zazdrosci nii: lekcewazenia, raczej zawisci nii: nie
nawisci, ktorq populistyczne ideologie dopiero zaczynaly upo
wszechniac. 

Awans spoleczny w tamtym stuleciu odbywal si~ jeszcze na ogol 
z zachowaniem poczucia hierarchii i bez naruszania mocnego prze
konania, ii: bycie "kims" oznacza koniecznosc nasladowania okre
slonych wzorow i zrzucenia swojej dotychczasowej skory. Bylo to 
zawsze przejscie do klasy ludzi "dobrze wychowanych", cokolwiek 
moglo to znaczyc w roznych krajach. W Anglii polegalo to na bar
dziej lub mniej udanym stawaniu si~ gentlemanem, w Europie 
Wschodniej raczej na zostawaniu inteligentem, ktory nierzadko byl 
wprawdzie gotow pracowac dla dobra ludu, ale dobrze znal dy
stans, jaki go od niego dzieW, i wiedzial, co wypada, a co nie wy
pada. Dotyczylo to, rzecz jasna, nie tylko manier, ale i tego wszyst
kiego, co trzeba umiec, aby nie uchodzic za chama i parweniusza. 
Brak tej wiedzy wyrownywaly wprawdzie w coraz wi~kszyrn stop
niu pieniqdze, ale ich posiadacze ciqg1e musieli starac si~ dla siebie 
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lub przynajmniej dla swoieh dzieci 0 inne niZ pieniqdze bilety wst~
pu do "towarzystwa". 

"Bunt mas" to przede wszystkim skrotowa nazwa faktu upo
wszeehnienia si~ wiary, ze wszysey Sq, w gruncie rzeezy, rownie 
dobrzy, ei zas, ktoryeh jest wi~eej, Sq nawet z powodu swej liezeb
nosei i dotyehezasowego uposledzenia lepsi od nielieznej elitarnej 
reszty i sami powinni ustanawiae obowiqzujqee ieh wzory, a na
wet zqdae, aby wlasnie ieh wzory staly si~ ogolnie obowiqzujqee. 
Byla to wiara bardzo eharakterystyezna dla minionego niedawno 
XX stuleeia i nie nie wskazuje na razie na jej zanikanie. W tym sen
sie Ewa Bienkowska rna absolutnq raej~ , wskazujqe na aktualnose 
ksiqzeezki Ortegi y Gasseta oraz niepokojqe si~ 0 los kultury "wy
sokiej", kt6rej zaiste nie jest juz dane bye kulturq jedynq i stano
wiqcq przedmiot aspiraeji kazdego, ktokolwiek zapragnie bye 
"kims". Ma takie raej~, piszqe, ze "to masy ksztaltujq dzis swoje 
elity, narzueajq im sposoby byeia, wzory sukeesu". 

"Bunt mas" przyniosl, z jednej strony, wizje now e j k u I t u
r y, ktora nie b~dzie kulturq elitarnq, a uezestniezenie w niej nie 
b~dzie od nikogo wymagalo, aby si~ "wysferzyl". Na tym polegaly 
projekty tyeh ealkiem lieznyeh soejalistyeznyeh marzyeieli, ktorzy 
wyobrazali sobie, ze rewolueja b~dzie rownaniem w g6r~, a nie 
w d61, i ze mozna b~dzie stworzye spoleezenstwo, ktore zlikwidu
je elit~ po prostu dlatego, ze eale stanie si~ elitq. Nie trzeba dowo
dzie, iz nie dobrego z tyeh projektow nie wyszlo, ehoeiaz elit~ istot
nie likwidowano. Z drugiej strony "bunt mas" przynosil eoraz ez~
seiej zWqtpienie w mozliwose prawomocnego orzekania przez 
kogokolwiek, co w kulturze jest lepsze, a co gorsze, ezyli zburzyl 
poezueie hierarehii, utozsamiajqe posiadanie tzw. wyzszyeh aspi
raeji ze snobizmem i sprowadzajqe rozr6Znienie kultury "wysokiej" 
i "niskiej" do rozniey indywidualnyeh gustow. To wszystko praw
da, totez nie mam powodu kloeie si~ z Ewq Bienkowskq, kiedy 
opisuje ona pewien stan rzeezy. Mam wszakie wqtpliwosei, ezy jej 
- wzorowane na dzielku Ortegi - wyjasnienia uwzgl~dniajq wszyst
ko, co nalezaloby uwzgl~dnie . Swoje wqtpliwosci postaram si~ ni
zej zwi~zle wylozye. 

Pierwsza wqtpliwose dotyezy tego, ezy to, co si~ stalo, nalezy 
wiqzae z demokraejq lub "hiperdemokraejq". Z pewnosciq tak, ale 
tylko pod tym waznym warunkiem, ze poj~eie demokraeji zeehee
my stosowae w tym bardzo szerokim i niepolityeznym znaezeniu, 
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w jakim uzywal go, dajmy na to, Alexis de Tocqueville, przeciw
stawiaj'lc demokracj'i' arystokracji i twierdz'lc, ze jest przeznacze
niem wszystkich nowoczesnych spoleczenstw. Otoz warto zauwa
zyc, iZ to poj'i'cie demokracji nie ma wiele wspolnego z poj'i'ciem 
demokracji politycznej , jakim dzisiaj przewaznie si'i' poslugu
jemy, przyznaj'lc kaidemu prawa wyborcze i znacznq swobod'i' wy
razania swoich opinii, ale zachowuj'lc powsciqgliwosc w d'lieniu 
do urzeczywistniania zasad, ktore mialyby jak najszybciej dopro
wadzic do faktycznego zrownania obywateli pod wszystkimi moi
liwymi wzgl'i'dami. Cokolwiek za takim zrownaniem przemawia, 
wiadomo ai nadto dobrze, ii w praktyce okazuje si'i' on~ zazwy
czaj rownaniem w dol, a nie w gor'i'. Nie sposob na przyklad za
pewnic wszystkim wyksztaicenia, nie obniiaj'lc drastycznie jego 
przeci'i'tnego poziomu. Awans spoleczny jest moiliwy tak dlugo, 
jak dlugo istniej'l w spoleczenstwie pozycje, ktorych osiqgni'i'cie 
jest sukcesem nieosi'lgalnym dla innych. Doskonala "sprawiedli
wosc spoleczna" oznacza smierc aspiracji, co wszakZe bynajmniej 
nie znaczy, ze haslo to jest tym samym pozbawione wszelkiego 
sensu. 

Ideal rownosci spolecznej uczynil wprawdzie w XX wieku 
ogromne post'i'PY, ale niekoniecznie tam i tylko tam, gdzie zapa
nowala demokracja polityczna z jej "rz'ldami opinii" . Post'i'PY te 
odnotowano takZe tam, gdzie politycznej demokracji nie bylo, 
a wi'i'c na przyklad w faszystowskich Wloszech, hitlerowskich 
Niemczech czy stalinowskiej Rosji. TakZe Hiszpania, w ktorej Or
tega y Gasset pisal swoj Bunt mas, byla od politycznej demokracji 
nader daleka. Problem, 0 ktorym mowa, dotyczy wi'i'c nie tyle 
ustroju politycznego, ile gl'i'bszych zmian stanu spoleczenstwa, 
w ktorym z takich lub innych przyczyn dochodzi do zalamania si'i' 
dotychczasowych miar wyiszosci i niiszosci, to zas wydaje si'i' 
w znikomym stopniu zwi'lzane z post'i'pem politycznej demokra
cji. To kwestia nie tyle praw, ile obyczajow, nie tyle tego, czy masy 
faktycznie 0 wszystkim lub chocby 0 czymkolwiek decyduj'l, ile 
tego, jakie jest ich samopoczucie. Niewolnik tei moie czuc si'i' de
miurgiem. 

Nie twierdz'i', ie Ewa Bienkowska napisala na ten temat cos 
zupelnie innego, mysl'i' jednak, ie niezb'i'dne jest powyisze dopo
wiedzenie.O demokracji politycznej i tak mozna powiedziec spo
ro zlego, totei lepiej unikac mimowolnego obci'liania jej grzecha
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mi, ktore w nowoczesnym swiecie dzieli z wszystkimi innymi 
ustrojami. "Prawo liczby" dochodzi do glosu takie bez istnienia 
demokratycznych swobod. Dyktatury XX wieku byly na ogol bar
dziej populistyczne niZ liberalne demokracje i temu zawdzi~czaly 

niemalq cz~se swoich sukcesow. 
Jakiekolwiek byly przyczyny "buntu mas", nie wydaje si~ wi~c, 

by naleza!a do nich w pierwszym rz~dzie demokracja polityczna. 
Kraje, w ktorych demokracja polityczna rozwin~la si~ najlepiej (ta
kie jak Anglia czy Francja), niekoniecznie przezywaly taki sam kry
zys dawnych elit i triumf "czlowieka masy", jak, dajmy na to, au
tokratyczna Rosja. Wydaje si~ nawet, iZ "bunt mas" w najbardziej 
drastycznej postaci doszedl do skutku nade wszystko tam, gdzie 
drogi awansu ludzi z ludu byly najskuteczniej blokowane i gdzie 
moglo si~ wydawae, ze jest on mozliwy tyIko pod warunkiem za
negowania calej dotychczasowej kultury, ktora - skqdinqd nie bez 
racji - uchodzila za kultur~ klasy wyzszej. Bunt przeciwko tej kul
turze byl skutkiem raczej braku politycznej demokracji niZ jej nad
miaru. To kraje demokratycznego Zachodu znajdowaly na ogol 
wzgl~dnie skuteczne srodki rozladowywania spolecznych frustra
cji, ktore gdzie indziej zwykly przeobrazae si~ w agresj~ skierowa
nq przeciwko wszelkiej wyzszosci. 

Ponadto, kryzys owej kultury przez duze K, ktorej w pierw
szym rz~dzie zagraia ponoe demoniczna "masa", mial takie przy
czyny, by tak rzec, wewn~trzne, ktorym nie poswi~ca si~ bodaj 
dostatecznej uwagi. Bardzo wazna wydaje mi si~ zwlaszcza utrata 
przez t~ kultur~ quasi-monopolistycznego kiedys charakteru, wy
nikajqca na przyklad z faktu, ze wraz z rozwojem spoleczenstwa 
przemyslowego pojawila si~ owa druga kultura, 0 ktorej przeni
kliwie pisa! C. P. Snow w Dw6ch kulturach, zwracajqc uwag~, iZ obok 
tradycyjnej kultury humanistycznej pojawila si~ kultura zupelnie 
innego rodzaju, odwolujqca si~ nie tyle do takich czy innych war
tosci duchowych, ile do technicznej sprawnosci, jakq moze zapew
rue znajomose nauk przyrodniczych. Snow pisal, oczywiscie, 0 roz
warstwianiu si~ elity, nie zas 0 zmianie jej pozycji w spoleczenstwie, 
ale mozna patrzee na t~ spraw~ rowniez z tej strony. 

Oto czlowiek chcqcy wzniese si~ ponad przeci~tnose m6g1 od
tqd miee nikle poj~cie 0 tym wszystkim, co uchodzilo do tej pory 
za rdzen kultury, pod warunkiem, ze rozporzqdza jakqs wiedzq 
o przyrodoznawstwie i jego praktycznych zastosowaniach. POCZqt
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kowo nie oznaczalo to jeszcze koniecznie lekcewazenia trad ycyj
nej kultury humanistycznej, kt6ra zreszt'! tez nie byla w przeszlo
sci tak jednostronna jak obecnie, z czasem jednak coraz wyrainiej 
wchodzila w gr~ zupelnie mna droga awansu spolecznego, pole
gaj,!ca nie tyle na wtajemniczeniu w kultur~ w dawnym rozumie
niu, ile na zdobywaniu pewnych umiej~tnosci technicznych, kt6
rych posiadanie zapewnia odpowiednio wysok,! pozycj~ spolecz
n,!, nie oznaczajqc wszakZe koniecznie bycia kulturalnym w takim 
samym jak kiedys sensie. Oystans pomi~dzy uniwersytetem i po
litechnikq czy, tym bardziej, szkolq zawodowq stawal si~ coraz 
wi~kszy, a wyksz talcenie nie oznaczalo koniecznie kompetencji 
w zakresie kul tury wysokiej, r6wnajqc si~ nade wszystko posiada
niu "fachu". 1m wi~ksze bylo znaczenie fachowosci, tym potrzeb
niejsza stawala si~ specjalizacja - nie do pomyslenia w dawnym 
modelu kultury i czlowieka wyksztakonego. 

W nowoczesnym spoleczenstwie specjalisci grali nieuchronnie 
coraz wi~kszq rol~, pre tendujqc nierzadko do stania si~ jego elitq 
w miejsce staroswieckich "humanist6w". Wsp6kzesny specjalista f 

aczkolwiek daleki od przeci~tnosci, nie nalezy przeciez do elity 
w dawnym rozumieniu tego slowa i ma prawo uwazac, ze tworzy 
wartosci zupelnie innego rodzaju, kt6re w dodatku Sq w nowo
czesnym spoleczenstwie jeszcze bardziej potrzebne niz te, kt6re 
do tej pory byly miarq kulturalnej wyzszosci, albowiem to one 
odpowiadaj,! najpelniej charak terowi tego spoleczenstwa. 

Specjalisci to nie "masa" nienawidzqca wszelkiej wyzszosci, lecz 
nowa elita, narzucaj,!ca inn,! od tradycyjnej hierarchi~ wartosci. 
1 nie ma zaiste powodu, aby ich lekcewazyc, chociaz - nie posiada
jqC czasem zadnej humanistycznej oglady - Sq z punktu widzenia 
tradycyjnej elity straszliwymi barbarzyncami. Ciekawe zresztq, iz 
tak cz~sto ma si~ im za zle ten brak oglady, podczas gdy prawie 
nikt nie wyrzuca humanistom, ze s'! anaIfabetami w zakresie wsp61
czesnej nauki i techniki. Tak czy inaczej, otwarta zostala nowa droga 
w g6r~ hierarchii spolecznej, co nie moglo pozostac bez nast~pstw 
zar6wno dla oblicza tej g6ry, jak i dla charakteru aspiracji znacz
nej cz~sci tych jednostek, kt6re chcialyby si~ na niej znaleic. Oro
ga ta nie wykluczala, oczywiscie, akcesu do wartosci dawnej elity, 
ale nie czynila go juz koniecznym warunkiem awansu, gdyz moz
na byc znakomitym specjalist'!, nie b~d,!c czlowiekiem "dobrze 
wychowanym" w starym stylu. Pojawienie si~ owej drogi nie mia
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10 rue wspolnego z "buntem mas", leez bylo po prostu skutkiem 
rewolueyjnyeh zmian w sferze gospodarki i teehniki. 

Nawiasem mowiqe, ofiarq tyeh zmian padla rowniez tradyeyj
na kultura warstw nieoswieeonyeh, uksztaltowana w ezasaeh, kie
dy mimo swej liezebnosei nie byly jeszeze "masami". Smierei tej 
kultury poswiE;'ea siE;' jednak zadziwiajqeo malo uwagi, ehoeiaz 
mogloby siE;' wydawac, ze jest faktem 0 pierwszorzE;'dnym znaeze
niu dla zrozumienia "buntu mas". Ludzie, ktorzy z konieeznosei 
lub wyboru nie usilowali zblizyc siE;' do elity, ezuli siE;' w tej kultu
rze u siebie, co bylo waznym ezynnikiem trwania owego porzqd
ku wspominanego dzis tE;'sknie przez krytykow spoleezenstwa 
masowego. Bieda w tym, ze jej podstawq byly izolaeja i niewiedza 
o szerokim swieeie, ktore od dawna staly siE;' niewyobrazalne, ezym 
skqdinqd trudno siE;' martwic. 

Wspomniana wyzej ekspansja "rozumu instrumentalnego", jak 
zwykli mowic myslieiele ze szkoly frankfurekiej, oznaezajqea no
bilitaej E;' speejalisty jako takiego, nie byla tylko wywyzszeniem pew
nej kategorii zawodowej . Poeiqgala za sobq uehylenie pewnyeh 
wymagan, jakie w przeszlosei stawiano wszystkim ezlonkom elity 
jako ludziom "dobrze wyehowanym", tj. de facto uprawomoerue
nie osiqgniE;'c kazdego, ktokolwiek w swojej dziedzinie (mniejsza 
o to, ezy bE;'dzie to polityka ezy robienie pieniE;'dzy) okaze siE;' sku
teezny. 

510wo "elita" traeilo w ten sposob swoje konotaeje kulturalne, 
stajqe siE;' po prostu nazwq ogolu jednostek, ktorym w jakikolwiek 
sposob udalo siE;' znalezc na gorze spoleeznej hierarehii, gdzie nie
konieeznie pozostalo teraz miejsee dla ludzi "dobrze wyehowa
nyeh", ehoc ei zachowali na ogol przekonanie 0 swojej wyzszosei. 
Otoz nie jest weale oczywiste, ezy zostali wyparei przez owe zlo
wrogie masy, 0 ktoryeh pisal Ortega y Gasset, ezy tez padli ofiarq 
zmiany typu kultury, w ktorej te masy mialy, w gruneie rzeezy, 
ograniezony udzial. Niewqtpliwie ulegaly eoraz bardziej nowym 
wzorom awansu, jest wszakZe wqtpliwe, ezy to wlasnie one je two
rzyly. Zmiany te byly dla nieh korzystne, gdyz obnizaly jakos ba
riery miE;'dzy g6rq i dolem, ale nie znaezy to weale, ze dokonaly siE;' 
pod ieh naporem, pod przemoznym eisnieniem liezby, ktorej Or
tega y Gasset nadal sens demoniezny na skutek tego, ze potrakto
wal masy nie tyle jako kategoriE;' socjologicznq, ile jako skrotowe 
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okreslenie nowej mentaInosci, kt6rej spoleczne ir6dla pozostaly 
w istocie nieokresIone. 

Kr6tko m6wiqc, historia wydaje mi si~ duzo bardziej skompIi
kowana, nii wynika to z Buntu mas, kt6ry dostarcza efektownego 
skr6tu myslowego, ale nie zdaje w wystarczajqcym stopniu spra
wy z tych wszystkich proces6w, kt6re przyczynily si~ do radykaI
nej zmiany zar6wno calego spoleczenstwa, jak i tego, co jest uwa
zane za jego eli t y. Podkreslam: eli t y w liczbie mnogiej. 

Jestem tez sklonny uwazac, iz z kulturq wysokq, kt6rej los opla
kujq od dawna krytycy wsp6lczesnego spoleczenstwa masowego, 
nie jest az tak ile, jak si~ pod ich wplywem sqdzi. Albo inaczej: 
nigdy nie bylo z niq tak dobrze, jak sugerujq. Byla ona zawsze kuI
turq eli tarnq. Nie mogla bye inna zar6wno dlatego, ze przez wta
jemniczajqce w niq szkoly przechodzil niewielki odsetek mlodzie
zy z ludu, jak i dlatego, ze Iud mial wlasnq kuItur~ i niekoniecznie 
marzyt 0 jakiejs innej. Do kuItury zwanej wysokq aspirowaly co 
najwyzej jednostki, nie majqc zresztq na og61 srodk6w, aby z niej 
rzeczywiscie korzystae, gdyz wymagala ona woInego czasu, do
st~pu do ksiqzek oraz mn6stwa innych rzeczy, kt6re i dawniej, i dzi
siaj Sq ewidentnie nie dla wszystkich dost~pne. Owszem, wiemy 
sporo 0 ludziach, kt6rzy wbrew wszelkim przeszkodom starali si~ 
w tej kulturze "uczestniczyc", ale byli to bqdi spauperyzowani in
teligenci, kt6rzy nie potrafili zdobyc si~ na odwyk, bqdi nie tak 
liczni odmiency z innych srodowisk, kt6rym zachcialo si~ czegos 
innego, niz bylo im w istniejqcych warunkach dane. 

Wiadomo, ii nie brakowalo idealist6w marzqcych 0 takim spo
teczenstwie, w kt6rym najwspanialsze dobra kultury stanq si~ 
przedmiotami powszechnego i codziennego uzytku, nic wszakZe 
nie wskazuje na to, aby bylo na swiecie miejsce, gdzie ich marze
nia si~ spetnily lub gdzie przynajmniej zanosilo si~ na ich spelnie
nie. Kultura wysoka byla i jest kulturq mniejszosci - i tak juz za
pewne pozostanie, jesli nawet kiedys zniknq calkowicie przeszko
dy wynikajqce z biedy. Ludzi r6zni nie tylko wyksztalcenie i do
ch6d, lecz r6wniez par~ innych rzeczy. Na przyklad to, co jest dla 
nich ciekawe, a co nudne, co pi~kne, a co brzydkie, co zrozumiale, 
a co niezrozumiale. Bylbym jednak spokojny 0 to, ze kuItura wy
soka b~dzie miala zawsze swoich entuzjast6w. Co wi~cej, wyglqda 
na to, ze Sq oni z biegiem czasu coraz liczniejsi - wbrew temu, co 
pisze si~ od dawna 0 jej upadku, kryzysie itd . Wskazujq na to za
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r6wno najrozmaitsze statystyki, jak i potoczne obserwacje, kt6re 
od czasu do czasu mozna poczynie. To, co si~ stalo, nie polega w naj
mniejszym stopniu na jej zaniku, lecz na tym, ze przestala grae 
rol~ uniwersalnego wzorca, jakq jej nazbyt optymistycznie przy
pisano. Rol~, kt6ra byla mozliwa tylko tak dlugo, jak dlugo w gr~ 
wchodzil spoleczny awans jednostek w ramach wzgl~dnie ustabi
lizowanego i zhierarchizowanego spoleczenstwa. 

Czy wobec tego w og61e nie bylo 0 czym m6wie? Tego bynaj
mniej nie twierdz~. Wydaje mi si~ jednak, ze na pierwszy plan na
lezaloby wYSUnqe nie tyle zagrozenie kultury wysokiej, kt6ra rna 
szans~ na przetrwanie w swoich wi~kszych lub mniejszych ma
tecznikach, a moze nawet na jakqs ekspansj~, ile jakose wsp6kze
snej kultury popularnej i tworzqcego jq "przemyslu kulturalnego". 
Wyglqda bowiem na to, ze dzisiejsi tw6rcy tej kultury uwierzyli 
bez zastrzezen krytykom "czlowieka-masy" i mieli na uwadze 
wylqcznie to, czego ten czlowiek moze chciee i co jest w stanie zro
zumiee. Oczywiscie, w pierwszym rz~dzie liczy si~ dla nich rynek, 
co jest najzupelniej zrozumiale. Nie musi to jednak oznaczae za
pomnienia 0 tym, ze sami ten rynek w jakims stopniu ksztaltujq 
i ze na kazdym rynku mieszczq si~ towary gorsze i lepsze, choe te 
drugie znajdujq, bye moze, mniej licznych nabywc6w. 

Otwarte pozostaje poza tym pytanie, czy w sprawach kuitury 
nic nie pozostaje do zrobienia dla rZqd6w. 

JERZY SZACKI, ur. 1929, socjolog, historyk idei, profesor UW i PAN, wykladowca Iicz
nych uni,,:,ersytet6w zagranicznych, od 1974 redaktor naczeJny "Polish Sociological 
Bulletin". Swiatow'l n:nomO? zyska!a jego History of Sociological Thought (1979, wyd. pol
skie 1981). Inne wa:i:niejsze publikacje: Kontrrewoiuct)jne paradoksy (1965), Tradycja. Prze
glqd problematyki (1971), Spotkll nia z utopiq (1980), Znaniecki (1986), Liberalizm po komuni
zmie (1994) 
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Nie interesuje mnie konflikt: elita i tlum - poniewai nie 
wiem, kto naleiy do elity, wiem natomiast, ie sam iyjf 

w tloku. Pasjonuje mnie inna relacja:ja i tlum. 

" KIEDY DOL BIERZE 

G6R~ 


Tadeusz Sobolewski 

Dlugo zwlekalem z odpowiedziq na propozyej~ skomentowa
nia swietnego eseju Ewy Bieftkowskiej, wY'viedzionego z mysli 
Ortegi y Gasseta oraz Nicola Chiaromontego, z ieh pesymistycz
nego rozpoznania szans umasowionej kultury. Przed podj~ciem 
dyskusji z tym tekstem oniesmielala mnie rozleglosc jego perspek
tyw i przyziemnosc perspektywy wlasnej - "dzieeka Peerelu", kt6re 
nie zna innego spoleczenstwa niz spoleczenstwo masowe i sarno 
grzeszy w obrzqdku kultury masowej. 

Ale kt6regos dnia pocieszyl mnie i dodal odwagi widok moje
go r6wiesnika, stojqcego - jakby nigdy nie - z plecakiem przy la
dzie muzycznej w Megastorze i sluchajqcego swojej codziennej 
poreji Bacha, Schuberta czy Szostakowicza. Pomyslalem: jest na
dzieja indywidualnego zbawienia - w tej kulturze, w tym obrzqd 
ku, w tym ustroju. 

Moglbym si~ zalozyc 0 Nic lub 0 Byt, 
ze nie slucha rapu z kompaktowych ply t; 
pr~dzej juz Schuberta - to ten chyba typo 

Stanislaw Baranczak, Podroi zimowa 

Czytajqc esej Ewy Bieitkowskiej, odnajdywalem ten sam niepo
k6j, jaki towarzyszyl rni przy lekturze innych radykalnych kryty
k6w "cywilizacji kupna i sprzedazy", jak 0 niej m6wi Milosz. Od 
dziesi~ciu lat do niej zmierzamy, jak sp6znieni goscie, p~dzqcy na 
przyj~cie, kt6re w pewnym momencie zdqzylo przybrac niebezpiecz

69 




TADEUSZSOBOLEWS~ 

ny obrot i z ktorego niektorzy, wczesniej przybyli, rejterujq w po
plochu. Przypomn~ dwa radykalne glosy. Niezyjqcy juz amerykan
ski socjolog kultury, Christopher Lasch, w ksiqzce noszqcej znamien
ny tytul Bunt elit (Wydawnictwo Platan, Krakow 1997), przytacza 
poglqd innego badacza, Phillipa Rieffa, interpretatora freudowskiej 
"historii pewnego zludzenia" . Rieff opisuje Stany Zjednoczone jako 
"spoleczenstwo pozbawione kultury", gdzie "nic nie jest swi~te" , 

w ktorym poj~cie "kultury" zostalo zredukowane do "sposobu zy
cia". Rieff uwaza, ze w dzisiejszym swiecie "opinia publiczna prze
stala istniee; istnieje tylko rynek literacki, zdominowany przez han
del rozrywkq kulturalnq (do ktorej nalezy takZe »krytycyzm« i »pro
fetyzm«)", a "forum publiczne jest miejscem jedynie dla popisow 
teatralnych". Wynika stqd apel do srodowisk uniwersyteckich: "na
szym obowiqzkiem jako wykladowcow jest nie bye postaciami pu
blicznymi". "Nowoczesni intelektualiSci nie powinni aspirowae do 
stania si~ nast~pcami duchownych". "Bye moze nowoczesny pro
jekt dobiegl juz konca" - dopowiada Lasch, majqc na mysli wizj~ 
spoleczenstwa, w ktorym przyzwalajqca, wyzwolona z konwenan
sow i z poczucia winy modernistyczna kultura zaj~la miejsce religii, 
sarna stajqc si~ obiektem czci i podziwu. "Dlatego - powiada Lasch 
- nalezy zawsze przedkladae uczciwego ateist~ nad chrzescijanina 
czczqcego kultur~ (tzw. culture-Christian)". 

Innym krytykiem kultury wspolczesnej, ktorego diagnoza ostro 
przem6wila do mnie - etatowego pracownika medi6w - u schyl
ku lat 90., byl George Steiner, ktory w ksiqzce Rzeczywiste obecnosci 
nazwal epok~ mediow, informacji i rekJamy - czasem "zaniku zna
czenia". Steinerowi chodzi 0 cos wi~cej niZ zwykle klamstwo kul
tury masowej, polegajqce na podmianie sens6w. Oto "zanika zna
czenie samego znaczenia", staje si~ ono niewazne, jest bowiem 
"dowolnie przydzielane przez medialnych komentatorow". 
,,0 zmierzchu dnia najwyzsze pi~kno czy groza zostajq poszatko
wane na standardowe plastry relacji TV" - pisze Steiner. 

Przestrogi te znajdujq potwierdzenie w potocznym doswiad
czeniu ostatniej dekady, ale ich fetyszyzowanie, uznawanie obec
nej cywilizacji za "orwelJowskq" byloby chyba podobnym naduzy
ciem jak uznawanie za "orwelJowskq" rzeczywistosci polskiej cza
sow Peerelu. Prowadziloby do uznania panujqcego systemu za nie
naruszalny i do odgrodzenia murem dwoch sfer dzialalnosci, pu
blicznej i prywatnej. M6j znajomy, pracujqcy w duzej gazecie i skla
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niajqcy si~ w stron~ buddyzmu (buddyzm szerzy si~ wsrod pra
cownikow mediow), redagujqc kolumny depeszowe, powtarza: to 
wszystko iIuzja. Czy nie lepiej by bylo - dla jego wlasnego samo
poczucia - gdyby wyobrazal sobie, ze wszystko to robi dla kogos 
w rodzaju Starej Paniusi z opowiadania Salingera Franny i Zooey? 
Czy wiara w bezposredni kontakt z drugim czlowiekiem ponad 
glowami systemu, ktora tak bardzo pomagala zye za komunizmu, 
miataby zaniknqe w demokracji? 

Pisz~ t~ wypowiedi po godzinach, w boksie redakcyjnym, gdzie 
sp~dzam wi~kszq cz~se dnia przed ekranem komputera. Na tym 
ekranie pojawiajq si~ czasem teksty Ewy Bienkowskiej (choc Au
torka przysyla je nam staroswieckim faksem). Zastanawiam si~, 
jak obecnosc tego ekranu wplyn~la na moje myslenie 0 kulturze? 
Po pierwsze, splaszczyla perspektyw~, dajqc poczucie bliskiej ko
munikacji zarowno w przestrzeni, jak w czasie. W internetowym 
swiecie spelnia si~ Norwidowskie "przeszlosc to dzis, tylko cokol
wiek dalej" - wszystko zdaje si~ istniec na wyciqgni~cie r~ki. Po 
drugie, za sprawq komputera, czy w ogole za sprawq mediow, zo
staje zniwelowany przedzial mi~dzy kulturq elitarnq a masowq. 
Siec internetowa niesie olbrzymiq rzek~ informacji, ktora bez prze
rwy przelewa si~ przez moj ekran i znika jak wodospad (na kon
templowaniu tego potoku polega nasz gazetowy "zen") . Ale ten 
sam ekran pozwala wniknqc - przynajmniej teoretycznie - w glqb 
zasobow bibliotecznych swiata . "Elitarne" i "masowe" - istnieje 
wi~c na rowni, jest rownie dost~pne. 

A jednak mamy poczucie nie tyle post~pu, co regresu. Pomimo 
niebywalych mozliwosci kontaktu, rozkwitu poczty internetowej, 
forow dyskusyjnych i najrozniejszych form komputerowego zy
cia od tej kultury wieje chlodem, konwencjonalnosciq, samotno
sciq. Co z tego, ze mozesz rozmawiac z calym swiatem, skoro na t~ 
rozmow~, jak na dworski bal, wi~kszosc uczestnikow przychodzi 
w maskach i pod pseudonimem? Otwartosc kultury i dost~pnose 
mediow nie oznacza blizszego kontaktu - rzeczywistosc zostala 
pozarta przez media. Karykaturq tej sytuacji moze bye obrazek 
z chin skiego fiImu, scena w malzenskim lozku noq: ona spi, on 
wpatruje si~ w migajqcy ekran z fiImem porno. 

Rownoczesnie mamy do czynienia z ucieczkq od mediow, po
wrotem do najprostszych, archaicznych form sp~dzania czasu. 
Inteligencka zabawa bez elektroniki, z muzykq na zywo, z ludo
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wymi tancami, ze wspoinym spiewem, jak na wsi przed wojn,! 
to dzis najbardziej elitarne formy kultury. .. 

Oramat naszej kultury rozgrywa si~ w dwoch plaszczyznach. 
Z jednej strony zwi~ksza si~ dystans mi~dzy "gor,!" a "dolem". Dol 
bierze gor~. Co do niedawna wydawalo si~ telewizyjn,! masowk,!, 
naraz okazuje si~ szczytem wyrafinowania wobec kariery nowych 
teleturniejow, talk shows czy reality shows w rodzaju "Big Brothera", 
nad ktorymi pochylajq si~ z szacunkiem inte1ektualisci od medi6w, 
a kt6rymi gl~boko gardzq szeregowi pracownicy samej telewizji . 

Ola mnie, jako pracownika gazety, istotniejsze jest inne roz
warstwienie, to, ktore post~puje w plaszczyinie poziomej. Zyje
my w kulturze fanow. Jej cechq jest osobnose, atomizacja, nieza
Iezne istnienie niezliczonych centrow, gromadzqcych swoich wy
znawcow, pomi~dzy ktorymi nie rna zadnej komunikacji. Gdybym 
mial podae napr~dce definicj~ kultury, jaka jest mi najblizsza, uzyl
bym slowa "spotkanie". Wydaje si~, ze wartosci kultury rodz,! si~ 
zawsze w spotkaniu - tradycji z nowoczesnosciq, mlodosci ze sta
rosciq, wysokiego z niskim, powagi z komizmem, m~skiego z zen
skim, elitarnego z Iudowym, tego, co swojskie, z tym, co obce, 10
ka1nego z uniwersainym. 

A wracajqc na gazetowe podworko, kolumn ku1turainych we 
wspolczesnej gazecie nie powinno si~ adresowae do "okresionego 
czyteinika". Musi bye na tych lamach miejsce i d1a prof. Swiezaw
skiego, i dia gwiazd popu, dia klasyki i dia neoawangardy, dia kina 
"oscarowego" i "alternatywnego". 0 kazdym z tych zjawisk moz
na mowie tak pros to i przejrzyscie (ideal pisania gazetowego: przej
rzystose), zeby moc trafie rowniez do fana nie tej muzyki, nie tej 
literatury, nie tego kina. Jesli mozna mowie dzis 0 misji inte1igenc
kiej , polegalaby ona na przerzucaniu pomostow, lqczeniu nisz, za
cieraniu podzia16w, a nie ich podkresianiu. Nie wiem, czy da si~ 
na dluzsz'! met~ stosowae t~ poziomq strategi~, czy da si~ przela
mac spor zwo1ennikow "elitarnosci" i "masowosci" . Ten spor wy
daje mi si~ coraz mniej istotny. Sam, pracujqc w mediach jako po
pu1aryzator, nie czuj~ si~ ani e1itarny, ani popularny, ani mlody, 
ani stary, ani nowoczesny, ani tradycyjny. 

Czy nie przemawia przeze mnie naiwny optymizm neofity, 
kt6ry w 1atach 90. odkryl d1a siebie na nowo gazet~ i te1ewizj~ (wol
nq pras~, wolnq te1ewizj~ ... ), zywiqc zludzenie, ze "wsz~dzie moz
na bye sobq"? A moze to nie naiwnose, ty1ko doswiadczenie ko
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gos, kto zyl w czasach schylkowego komunizmu (dlugo trwal ten 
schylek, p61 zycia) i nauczyl si~ sprytnie szukac luk w systemie? 

Nie interesuje mnie konflikt: elita i Hum - poniewaz nie wiem, 
kto nalezy do elity, wiem natomiast, ze sam zyj~ w Hoku. Pasjonu
je mnie inna relacja: ja i Hum. 

Kto dawal mi przez ostatnie kilkadziesiqt lat najwi~ksze opar
cie w opieraniu si~ Humowi? Nie intelektualista jest moim bohate
rem, ale poeta - ten, kt6ry nie zdradzil. Najpierw na zycie w Hu
mie uodparnial nas R6zewicz, opisujqc degrengolad~ kultury jako 
"spadanie poziome". Oto poemat 0 miescie z lat 60., kt6re por6w
nuje do "roju bez matki": 

zaczynamy zyc coraz samotniej 
odleglosc od czlowieka do 
rosnie pod neonami 
w przeludnionych miastach 
ocierajijc si~ 0 siebie do krwi 
zyjemy jak na wyspie 
zamieszkalej przez nieliczne istoty 
zostajemy z garstkij najblizszych 
ale i oni odchodzij 
kazde w swojij stron~ 
biorij ze sobij 
odkurzacze kiepskie obrazy 
kobiety dzieci 
pewien zas6b wiadomosci 
popioly pseudonimy 
jakies resztki estetyki 
wiary 
cos w rodzaju boga 
cos w rodzaju milosci 

Tadeusz R6zewicz, Zielona r6i:a 

P6iniej, w czasach blokowisk Bialoszewski przypatrywal si~ 
nowej cywilizacji ze swojego mr6wkowca, majqc slusznq nadzie
j~, ze moze nie jest ona "taka calkiem powazna" . Szukal sobie wsr6d 
niej gniazda, jak dziki ptak posr6d najg~stszej zabudowy. Wyglq
dal ze swojego wysokiego okna na Chamowie, mistyk dnia po
wszedniego, pelen wsp6lczucia: 

Moloch dzis niebieski 
(...) 
Na tej wiezy 
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w tej latarni 
sam na sam z bialosciq 
z przezroczystosciq 
z widokami 
sam na sam 
targajq windq za scianami 
biegajq przez sen 
po schodach 
jako ci co majq bye ofiarowani 
obsuwani 
oszukani 
a wymagajq 

Miron Bialoszewski, Odczepic si~ 

Gdy przyszla pora solidarnosci, poeta nie chcial "kolysac si~ 
razem z innymi". 

A tu 

ozywienie, jezenie wlos6w, 

faluje, nadchodzi 

Jednocha! 


Szydzili, a klaniajq siEi" 

Myslicie, ze to udawanie? 

nie. 

Skr6t. Czyn. Tlum. 

Juz jq kocha. 


Miron Bialoszewski, Oho 

Swiat przekr~cil si~ do gory nogami. Ale my wciqz znajdujemy 
si~ w tym samym przedszkolu. Odkrywa to inny poeta - mlodszy 
o cale pokolenie . 

SkOI1czylo siEi' dziecinstwo. Bacznose l - m6wi Pani. 
Wszyscy wejdziemy przez EuropEi' do 
supermarketu katedry (...) 
Napiszemy felieton do kolorowego 
pisemka. To doprawdy jest 
zajEi'cie dla prawdziwych mEi'zczyzn. I poprowadzimy 
teJewizyjny program kulturalny. 
Mielismy tonqe, jednak utrzymamy 
siEi' na powierzchni . Bacznose! Juz skonczylo siEi" 
WiEi'c wywalczymy sobie dostEi'p 
do cieptych zagranicznych m6rz i internetu. 

Marcin Swietiicki, Czynny do odwolania 
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Nie demonizujmy wspolczesnosci. Nigdy nie bylo lepiej. Ale 
to chyba dobrze, ze jestesmy troch~ anachroniczni i plynqc wraz 
z innymi w nurcie medialnej rzeki, nie pozbywamy si~ poglqdow 
uksztaltowanych w innym swiecie. Zyjemy wciqz na konto daw
nych, rzekomo przezwyci~zonych wartosci. W naszej swiadomo
sci tkwiq nieprzezwyci~zone resztki "starego": przywiqzanie dla 
klasycznej tradycji, wyniesione ze szkolnych lekcji laciny, intuicyj
nie przyswojone prawdy wiary oraz niepowaznie traktowane prze
konanie 0 misji inteligenta, ktora jednak sprawdzila si~, nie tylko 
pod zaborami, ale i w Peerelu. 

Urodzeni w czasach piesni masowych, nauczeni dystansu do 
panuj,!cego w Polsce ustroju, zachowajmy podobny dystans do 
nienazwanego systemu, ktory nas zagarn,!l i w ktorym reklama 
towarow zaj~la rniejsce dawnej reklamy ideologii. Dystans do tej 
reklamy - w szerokim sensie - jest przywilejem i sekretem nasze
go pokolenia. Dobrze, kiedy sceptycyzm podstarzalego "dziecka 
Peerelu" spotyka si~ ze sceptycyzmem i niewiar,! kogos mlodego. 
Czekam na takie filmy, takie wiersze, takie powiesci - stworzone 
przez ludzi, ktorzy potrafi,! na czas, w ktorym zyj'!, spojrzec z dy
stansu, tak jak na niedobry czas swojej mlodosci patrzyli ich wiel
cy poprzednicy. 

A jesli kogos razi zestawienie dwoch niewoli - dawnej i nowej, 
tej "sowieckiej" i "kapitalistycznej" - odeSl~ go do Norwida, do 
wiersza 0 dwoch Syberiach, dwoch pustkach duchowych, tej ze
slanczej i tej, do ktorej trafili po powrocie: Syberii "pieni~dzy i pracy, 
/ Gdzie wolnym - grob!" . Poeta nie wstydzi si~ wierzyc, ze kiedys 
obie te niewole "odepchnie nog'!, jak stare liberie, / Wielki-Pan ... 
Duch!" 

TAOEUSZ SOBOLEWSKl, ur. 1947, krytyk filmowy, dziennikarz "Gazety Wyborczej". 
Opublikowal m.in.: Stare grzechy (1988), Dziecko Peerelll (2000). 
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Bohdan Cywinski 

Dzieje polskiego katolicyzmu i Kosciola w drugiej polowie dwu
dziestego stulecia to temat, kt6ry stoi dopiero przed historykami. I nie 
tylko przed nimi. Wiele do roboty miec tu b~dq i socjologowie, i pa
storaliSci, i moze ekIezjolodzy, jesli zechcq na t~ problematyk~ spoj
rzec pod odpowiednim kqtem. Dzis pozostajemy na poczqtku badar'\, 
ustalamy przebieg dotqd jeszcze pami~tanych wydarzen i rol~ wy
branych postaci. Dystansu - a wi~c i gl~bszego rozumienia sensu tego, 
co zaszlo - jeszcze nam brak. 

Postac numer jeden - Stefana Kard ynala Wyszynskiego - wydzwi·· 
gn~lismy juz, slusznie zresztq chyba, na pomnik, jednoglosnie przy
znajqc jej tytul brzmiqcy najbardziej spiZowo: "Prymas Tysiqclecia". 
Widzimy w nim wodza, kt6ry przeprowadzil nas przez Morze Czer
wone i przez dlugie lata wi6dl po pustyni, by umrzec blisko Ziemi 
Obiecanej, przed samym wybuchem wojny 0 wejscie do Kanaanu. Czy 
pami~tamy jednak ci~zar jego zalecen, dokuczliwosc wymagan 
i wszystkie nasze z nim spory, ich temperatur~ i zaciekIosc? Byla to 
milosc obop61na - gorqca i trudna. 

Biblijny Mojzesz wymagal od swych rodak6w bardzo wiele, a przy 
tym byl - zwr6cmy uwag~ - trudnym do zniesienia autokratq. Nie
wiele wyjasnial i tlumaczyl, dzialal niezrozumiale, wymagal zelazne
go posluszenstwa, a warunki stawial nad wyraz trudne. Jego droga 
ideologiczna byla zawila. Poczqtkowo politykowal z faraonem, jakby 
chcial isc na ugod~. Od ziomk6w wiele nie wymagat. Ale z czasem to 
si~ zmienilo. Pomalowanie drzwi od domu krwiq baranka bylo - bqdZ
my trzezwi - strasznq manifestacjq politycznq, jawnym opowiedze
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niem si~ za tym Jahwe, kt6ry wlasnie gubi wszystkich pierworodnych 
w domach Egipcjan. Wyjscie z Egiptu bylo kategorycznym buntem 
przeciwko systemowi. Udalo si~ ewidentnym cudem, potwierdzajq
cym wielkose Mojiesza. Ale za morzem byla pustynia, nie raj , wi~c 
uratowany cudownie Iud w demokratycznych obradach dokonal re
interpretacji swej idei i oddal czese Zlotemu Cielcowi. Stary autokrata 
nie uznal jednak ludowego prawa: wr6ciwszy do obozu, Cielca wy
rzucil, a Iud ustawil z powrotem w kolumn~ marszowq i pognal ku 
nikomu nieznanej Ziemi Obiecanej. 

Zauwai~ zlosliwie, ze Ksi~dze Wyjscia bardzo latwo zarzucie dzis 
political incorrectness. A moze w zwiqzku z tym nalezaloby dokonae 
pewnych unowoczesnien w doborze czytan Iiturgicznych, kt6re mo
glyby przeciez precyzyjniej oddawae ide~ dialogu Kosciola ze swia
tem i szacunek nalezny glosowi poszukujqcej swej drogi wsp6lnoty? .. 

Jui sama nazwa przebytego cudownie "Morza Czerwonego" za
ch~ca do stylizowania postaci naszego Prymasa na wz6r Mojiesza, 
a nas samych na wychodzqcy z Egiptu Iud izraelski. Popatrzmy jed
nak na konkrety naszej nieswi~tej historii najnowszej. 

I 

Nominacja - grudzien 1948, ingres - styczen 1949. Czasy dose 
straszne. Poczucie kl~ski politycznej narodu i I~k przed jutrem. Trze
cia wojna czy zniewolenie - i do jakiego stopnia? Jui wiadomo, ze 
zostawieni samym sobie. Juz wiadomo, ie opozycji politycznej jaw
nej bye nie moze. Jui wiadomo, ze podziemie nie dalo rady. Juz wia
domo, ze nawet socjalistq w tym kraju si~ bye nie da bez podieglosci 
PPR-owi. Pierwsza linia frontu juz dotarla do Kosciola. Siedzi juz duzo 
ludzi, i ksi~za, i znaczqce osoby swieckie, mi~dzy innymi caly "Tygo
dnik Warszawski". Dobierajq si~ juz do biskup6w. 0 smierci Hlonda 
tez m6wi si~ r6znie. Niewykluczone, ie mu pomogli. 

Hlonda nie ma, ale najwainiejszy autorytet koscielny zostal. Sa
pieha, metropolita krakowski. On b~dzie wodzem, jak byl za Niem
c6w. 

I tu przychodzi nominacja tego Wyszynskiego. Kto to jest? Mlody, 
najmlodszy w episkopacie. Biskup dopiero od dw6ch Iat. Kto go zna, 
kto 0 nim cos wie? Z diecezji wlodawskiej, wi~c z prowincji. Spolecz
nik, przed wojnq robil chrzescijaIl.skie zwiqzki zawodowe, duszpaste
rzowal inteligencji. W czasie wojny kapelan AK, musial si~ ukrywae. 
Od 1946 biskup lubelski, aktywny i znany na KUL-u ... Ale jak to 
wszystko brzmialo wtedy? 
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Komu mialo brzmiec? .. Tamten Kosci6l: bardzo konserwatywny, 
bardzo klerykaLny, bardzo ludowo-pokorny, bardzo odlegly od inteli
genckiego kwestionowania czegokolwiek ... Z drugiej strony - tamta 
inteligencja: bardzo dystansujqca si~ od Kosciola, nieufna, a jedno
czesrue ruc prawie 0 nim rue wiedzqca. Nawet w swych licznych zresz
tq kr~gach antykomunistycznych, i tych liberaLnych, i tych narodo
wych, jeszcze nie spodziewajqca si~ w Kosciele tej zasadniczej sily 
duchowego oporu, jaka ujawni si~ kilka lat p6iniej. 

Ina tym dwubarwnym tie - wqska warstwa swieckich inteligen
t6w katolickich, najcz~sciej mlodych, najcz~sciej poakowskich, naj
cz~sciej jakos zwiqzanych z KUL-em i z przedwojennym ruchem "Od
rodzenie" czy z pr~znq organizacjq religijnq "Iuventus Christiana", 
bardzo wreszcie cz~sto wywodzqcych si~ ze swiezo zdeklasowanych 
i szukajqcych swej nowej tozsamosci kr~g6w ziemianskich. Ta war
stewka katolickiej inteligencji roku 1948 w swej zdecydowanej wi~k
szosci jest wyrainie, czasem aktywnie, antykomunistyczna, a istnie
jqCq sytuacj~ politycznq traktuje jako kolejny okres narodowego znie
wolenia. I wsr6d niej jednak istnieje - naprawd~ juz wqziutka - gru
pa ludzi, szukajqcych alba quasi-normalnego modus vivendi dla siebie 
i Kosciola, albo i udzialu w zyciu politycznym. Ile w ich 6wczesnej 
postawie zludzen, ile ordynarnego oportunizmu, trudno dociekac, 
choc wiadomo, ze proporcje mi~dzy jednym a drugim z latami zmie
nialy si~ bardzo: zludzen w PAX-ie bylo coraz mniej, oportunizmu 
coraz wi~cej. 

Jaki zatem wizerunek nowego prymasa jawH si~ na przetomie lat 
1948/49 w oczach kazdej z tych spolecznosci? Swieccy w Kosciele ma
sowym i ludowym wizerunku takiego nie mieli - i nawet chyba nie 
bardzo go potrzebowali. Prymas w ich swiadomosci to byl po prostu 
prymas, wladza koscielna w arcybiskupich fioletach, ktos, przed kim 
si~ kl~ka, ale ktos, kto nie musi miec pod infulq okreslonej twarzy. 
Dobrze, jesli miec jq b~dzie, ale nie jest to konieczne do jego automa
tycznej poniekqd, naleznej mu, akceptacji. 

Twarzy prymasa oczekiwal kler i oczywiscie pozos tali biskupi. I tu 
- podejrzewam - po ogloszeniu papieskiej decyzji personalnej prze
wazalo starannie ukrywane poczucie zawodu. Ludziom Kosciola bylo 
wiadome, ze przenosiny z metropolii krakowskiej do prymasowskie
go Gniezna nie zdarzajq si~, wi~c zaw6d, ze wielki ksiqz~ arcybiskup 
Adam Sapieha zn6w pozostaje na boku, byl logicznie nieuzasadnio
ny, ale emocjonalnie zywy zwlaszcza w Polsce Poludniowej. Tu wi~c 
psychologicznie wytlumaczalne bylo szukanie dziury w calym wo
bec kazdego nowego nominata. 
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W wypadku biskupa Wyszynskiego dodatkowo mogl niekorzyst
nie dzialac jego mlody wiek. Wybor najmlodszego z hierarchow byl 
swoistym afrontem dla calego starszego pokolenia biskupow, chlu
bi'lcych si~ swoim przedwojennym jeszcze i wojennym doswiadcze
niem pasterskim. Nikt oczywiscie nie pisn'll ani slowa glosno, ale dy
stans dal si~ odczuc. 

Odleglejsza od Kosciola inteligencja wobec nowego prymasa sto
sowala kryteria glownie polityczne. Wiedziano 0 nim malo, wi~c za
chowanie dystansu bylo naturalne, obawiano si~ tu i owdzie, zeby 
mlody i pewnie niedoswiadczony prymas nie byl rozgrywany przez 
wroga jako ktos oslabiajqcy moralny autorytet Sapiehy. W sumie jed
nak z tej perspektywy sprawa nie wydawala si~ taka wazna. 

Entuzjazm wzbudzila nominacja biskupa Wyszynskiego tylko 
u tych, ktorzy go znali bezposrednio, bqdi z dzialalnosci przedwo
jennej i wojennej, bqdi z pism poswi~conych spolecznej nauce Ko
sciola, bqdi wreszcie z rzqd6w biskupich w ciqgu ostatnich dwoch lat. 
Poglqdy spoleczne nominata byly na owe czasy zdecydowanie nowo
czesne, akcentowaly wag~ nie kapitalu, ale pracy ludzkiej w obrazie 
stosunk6w socjalnych. Wiedza socjologiczno-prawna nowego pryma
sa byla bez por6wnania wi~ksza niz pozostalych biskup6w tej epoki. 
W konsekwencji mogi on wypo"viadac si~ ze znajomosci'l rzeczy i 0 na
brzmialych problemach spolecznych ostatnich lat, i 0 glownym dra
macie politycznym wspolczesnego swiata i Polski. Te walory intelek
tualne byly jednoczesnie pomnozone przez zdecydowanq odwag~ 
osobistq, ktorej przyklady dal przeciez, biorqc udziai w podziemiu lat 
wojny i w trudnej pracy biskupa lubelskiego w latach 1946-1948. Ta 
kombinacja cech osobowosciowych sprawila, ze wokol nowego pry
masa juz w momencie jego nominacji znajdowaia si~ znaczna grupa 
rnlodych intelektualist6w katolickich, glownie pracownik6w nauko
wych i dzialaczy studenckich na KUL-u. Ci ludzie wiedzieli, ze to byl 
ich pryrnas. 

II 

Ingres byl trudny, wladze probowaly zorganizowac prowokacj~, 
ktora nie udala si~ tylko dlatego, ze pryrnas w ostatnirn rnornencie 
zmienii tras~ swojego przejazdu z Gniezna do Warszawy. Taktyka 
kornunistow byla tu prosta, niernal rutynowa: na poczqtek zastraszyc, 
pokazujqc, kto w tyrn kraju rzqdzi. Prymas r~kawicy nie podjq!, od
wrotnie, w swym pierwszym liscie pasterskirn pOwiedzial: "Nie jestem 
ani politykiern, ani dyplomatq, nie jestern dzialaczem ani reforrnato

79 




BOHDAN CYWINSKl 

rem. Jestem natomiast ojeem Waszym duehowym, pasterzem i bisku
pem dusz Waszyeh, jestem apostolem Jezusa Chrystusa". 

Te slowa S'l eytowane we wszystkieh niemal biografiaeh prymasa 
Wyszynskiego. Jest w nieh znamienne przeeiwstawienie: kim dla was 
byc nie zamierzam, kim zas b~d~. Zastan6wmy si~ przez ehwil~, jak 
zabrzmiaty one wtedy w uszaeh warszawskiej opinii publieznej. Je
stem przekonany, ze wi~ksz'l uwag~ przywiqzano w6wezas do tyeh 
poez'ltkowyeh zaprzeezen. Koneowe stwierdzenie pozytywne wyda
wac si~ moglo patetyezn'l formul'l koseieln'l, kt6rq obejmuj'leemu SWq 
funkej ~ areybiskupowi po prostu wypada w tym morneneie wypo
wiedziec. Istotny sens tej autodeklaracji dotarl zapewne do niewielu, 
a jego proroczej wagi nie wyczul moze n ikt. 

Zaprzeczenia zastugiwaly na tomiast na kornentarz. Zdawaly si~ uni
kiern, rue wiadorno bylo ehyba tylko wobec kogo - wobec panstwowej 
wladzy, kt6ra oczywiScie musiata zarzucac politykierstwo kaZdemu hie
rarsze desygnowanemu na stanowisko koscielne przez znienawidzone
go przez komunist6w papieza Piusa XII, czy tez wobec spoleezenstwa, 
kt6re od arcybiskupa Zarliwie oczekiwalo jak najbardziej wyrazistej opo
zycyjnej postawy politycznej. Mlody prymas zdawal si~ dystansowac 
w stosunku do tych oezekiwan - i brzmialo to niepokojqco. 

Ingres min'll, zacz~ly si~ dni, miesi'lce, pierwsze lata trwania Kos
ciota pod nowym kierownictwem. Nowe porzqdki nie rzucaly si~ od 
razu w oezy, przewazala uswi~cona obyczajem stara rutyna. Uwag~ 

przyci'lgaty raczej narastaj'lee trudnosci zewn~trzne, wzmozenie pan
stwowej propagandy ateistycznej, zaostrzenie nacisk6w na oswiat~, 
wreszcie niespodziewany i brutalny atak na koscielny instrument 
masowej akcji charytatywnej w postaci "Caritasu". Wladze popisywaly 
si~ terrorem, zaklamaniem, a przy tyrn niczym rue kr~powanym charn
stwem. Przyszlosc w ygl'ldala coraz ciemniej. 

Wiadomosc 0 podpisaniu porozurnienia rni~dzy Kosciolem i Pan
stwem na wiosn~ 1950 byla dla opinii publicznej duzym i raczej nie
rnilym zaskoczeniem. Episkopat z wlasnej woli podpisujqcy jakikol
wiek uklad ze zgraj'l rzqdzqcych kornunist6w zdecydowanie nadwe
r~zal wlasny, wcale zreszt'l w6wczas nie rnocny, autorytet moralny. 
Kompromituj'lca byla nie tyle tresc urn6w, ile ohydna tozsamosc part
nera. Tak zwani ludzie prosci wzruszali ramionarni, glupota czy szwin
del- zapytywali inteligenci. Ci lepiej zorientowani w politycznej geo
grafii Kosciola polskiego wiedzieli czy wyczuwali, ze stary Ksiqz~
-Metropolita krakowski byl przeciw i ze za porozumieniem przewa
zyl wlasnie glos Pryrnasa. Sukces swi~towano w PAX-ie, gdzie indziej 
- raczej zrnien iano ternat rozmowy. 
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Nie, to nie bylo tak, by byl 0 cokolwiek oskarzany czy podejrze
wany. W'!tpliwosci na jego temat pojawily si~ w tedy w Watykanie, ale 
w kraju bylo dosyc argumentow, by je natychmiast rozproszyc. Kaza
nia, okolicznosciowe przemowienia i listy pasterskie Prymasa byly tak 
jednoznaczne moralnie, tak kategoryczne i tak odwaZne politycznie, 
ze wykluczaly jakiekolwiek w'!tpliwosci. Logika calosci jego zacho 
waft byla jednak - zwlaszcza w kontekScie owego "porozurnienia" 
slabo czytelna. W co on wlasciwie gra i na co liczy, zapytywal ten i ow. 
Pryrnas nie tluroaczyl si~ nikomu. 

Rozmawial duio - i to z ludZmi prezentuj'!cymi pogl,!dy bardzo 
rozmaite. Kiedys, potem, kiedy byl juz u szczytu duchowej wladzy, 
niech~tni urabiali mu opini~ takiego, ktory dopuszcza do siebie tylko 
lizusow i potakiwaczy. Byla to absolutna rueprawda: p rzyjmowal lu
dzi mowi,!CYch mu w oczy rzeczy bardzo nieprzyjemne, rewanZowal 
si~ im tez kategorycznie i bez oslonek. Nigdy nie prawil komplemen
tow, prawie nigdy nie chwalil, swoje uznarue dawal odczuc, czynil to 
jednak bardzo dyskretnie i na ogol milcz,!co. Krytykowal za to ostro, 
czasem bolesnie, ale gotow byl do dalszych spotkaiJ. i dalszych spo
row - dopoki wierzyl w zasadnicz'! lojalnosc rozmowcy. W pocz,!tku 
lat 50. rozpi~tosc jego kontaktow personalnych byla szczegolnie ude
rzaj'!ca: bywaly to rozmowy z osobistosciami z bardzo wychylonej 
politycznie opozycji antykomunistycznej, ocieraj,!cej si~ 0 podziemie 
i 0 wi~zienie, ale byly i liczne, wyrainie wykraczaj,!ce poza taktyk~ 
polityczn,!, spotkania - na przyklad - z Boleslawem Piaseckim. To true 
niektoryrn trudno bylo zrozumiec. 

Poczynaj,!c od roku 1950, polityczny nacisk na Kosciol bardzo si~ 
rozszerzyl. W oficjalnym uiyciu pojawily si~ poj~cia szkodliwego kle
rykalizmu i klerykala. To ostatnie zacz~to stosowac do osob jako tako 
wyksztalconych, tzw. pracownikow umyslowych, ktore jawnie uczest
ruczyly w praktykach religijnych i zyciu sakramen talnyrn. Th.k poj~ty 
"klerykalizm" byl przedmiotem donosow, blokowal szanse awansu 
zawodowego, mlodziezy zamykal drog~ na wyzsze studia. Th.ka poli
tyka wladz spowodowala trudno uchwyh1,!, ale wyrain,! zmian~ at
mosfery wewn'!trz samego Kosciola. Od praktyk religijnych pocz~li 
si~ odsuwac karierowicze wszelkiej masci i ludzie bardziej l~kliwi, 
a rownoczesnie podtrzyrnanie uczestnictwa w zyciu Kosciola stalo si~ 
przedmiotem duroy i ambicji u tych nieco odwaZniejszych, ktorych 
stac bylo na wytrwanie. Co wi~cej , niektorzy ludzie, wczesruej odda
leni od Kosciola i oboj~tni religijnie, teraz zaczynali spogl,!dac naft 
z pewnym uznaniem, a czasem i osobiscie powracac do praktyk reli
gijnych. W efekcie zmienil si~ w jakims stopniu i personalny sklad 
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kategorii os6b regularrue praktykujqcych, i nastr6j psychiczny w ob
r~bie ich wsp6lnot, i wreszcie - ich oczekiwarua wobec kJeru i episko
patu. Nikt temu nie dawal jawnego wyrazu, ale w kosciolach robilo 
si~ jakos inaczej, bardziej ideowo i zarazem serdeczniej. 

Zbieglo to si~ w czasie z calkowitym zwyci~stwem rezymu nad 
kulturq wsp6lczesnq, kt6ra bqdz zamilkla, bqdz poszla na dobrze opla
canq sluzb~ komunistom. Prasa, radio, ksiqzki, spotkania dyskusyjne, 
wsz~dzie orgaruzowane obowiqzkowe zebrarua i "mas6wki", wresz
cie cala oswiata od przedszkola po wyzsze uczelnie - staly si~ jednoli
tq przestrzeniq wszechobecnego, natarczywego klamstwa. W szcze
golnie na rue narazonych spolecznosciach miejskich, a zwlaszcza in
teligenckich, potrzeba ucieczki od propagandy zacz~la urastac do rangi 
wielkiego, choc nie ujawnianego glosno, problemu psychospoleczne
go. 

W tej sytuacji Koscio! okazywa! si~ poszukiwanq oazq ciszy, w kto
rej mozna bylo oderwac si~ od natarczywego klamstwa. Swiqtynie 
byly jedynym miejscem publicznym, gdzie kJamstwa rue by!o s!ychac. 
I w nich nie mozna by!o publicznie uslyszec calej prawdy w r6znych 
bolesnych kwestiach - to jednak dalo si~ wytlumaczyc jako konse
kwencj~ zycia w niewoli. Wazne bylo, ze slyszales tylko prawd~ -lub 
miiczenie, ktore tei bywalo wymowne. Uzywane w odniesieniu do 
dziejow chrzescijan pod komunistycznq wladzq w ca!ej Europie Srod
kowej i Wschodniej okreslenie "Kosciol miJczenia", choc nie calkiem 
adekwatne do swobodniejszego nii gdzie indziej Kosciola w Polsce, 
tu wlasnie okazuje swoj g!~boki humanistyczny sens. 

Nie wszystko w polityce Prymasa wydawa!o si~ ludziom zrozu
miale, ale jedno bylo tu jasne: w pozostajqcym pod jego pieczq Kos
ciele z ambony si~ nie klamie. I to si~ liczylo najbardziej. Oczywiscie 
- tu i owdzie spotkac mozna bylo pozostajqcego na uslugach bez
pieki "ksi~dza-patriot~" czy nieco subtelniejszego w formie, ale bli
skiego mu w intencji, PAX-owskiego " k.si~dza-intelektualist~", i jed
nych, i drugich bylo jednak malo. Dbali 0 dobre imi~ Kosciola kroni
karze twierdzq, ie w sumie bylo ich okolo 5% ogolu ksi~zy. Wyol
brzymiajqcy oczywiscie swe zaslugi dla reiymu aktywiSci podnosili 
ten wskaznik do 20%. Mamy wi~c niejako dwie granice - gomq i dol 
nq - dla rozmiaru tego paskudnego zjawiska. ad poczqtku do konca 
bylo jednak calkowicie jasne, ie owi uzaleznieni od komunistycznej 
wladzy nieszcz~snicy nie tylko nie s,! Prymasowi posluszni, ale pu
blicznie przeciwko niemu wyst~pujq . Ich zatem grzechow nikt ni
gdy jemu przypisywac nie probowal. W sumie Kosciol polski pre
zentowal si~ wi~c twardo. 
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Trudne do wyjasnienia Sq dotqd stosunki interpersonalne i stopien 
jednomyslnosci mi~dzy czlonkami episkopatu w tym okresie. P6iniej
sze fatalne zachowanie biskup6w pozostalych na wolnosci po aresz
towaniu Prymasa rzuca cien i na okres wczesniejszy, ale zrozumiala 
dyskrecja, otaczajqca w6wczas wszelkie zadraznienia i konflikty w ob
l~zonej twierdzy KOSciola, ogromnie utrudnia dzis zbadanie tej spra
wy. W kazdym razie prymasowska pozycja najmlodszego z 6wcze
snych biskup6w nie byla latwa i osiqganie jakiej takiej zgodnosci ze
wn~trznych zachowan poszczeg6lnych rzqdc6w diecezji kosztowac 
musialo w tych warunkach wiele. 

Poczqtek lat 50. w dzialaniach Prymasa mozna nazwac okresem 
intensywnej integracji wewn~trznej powierzonego mu Kosciola przy 
r6wnoczesnym powsh·zymywaniu si~ od reakcji na zewn~trzne ataki 
komunistycznych wladz. Bylo to wi~c cofanie si~, ale i mobilizacja 
oporu. 

III 

Moment nieuniknionego starcia nadszedl wiosnq 1953, kiedy ko
munisci postanowili radykalnie przejqc wladz~ nad Kosciolem pol
skim, oglaszajqc dekret 0 panstwowym obsadzaniu wszelkich sta
nowisk koscielnych. Ingerencja ta w praktyce likwidowala i wladz~ 
biskupiq nad diecezjq, i niezaleznosc pracy duszpasterskiej, i - po
srednio - podleglosc Kosciola polskiego wobec Stolicy Apostolskiej. 
Oczywiscie na taki dyktat zgodzic si~ nie mozna bylo pod groibq 
utraty tozsamosci koscielnej. W wyniku kategorycznego stanowiska 
Prymasa episkopat oglosil w6wczas skierowany do rzqdu memo
riai, znany p6iniej pod znamiennq naZWq Non possumus. Dokument 
ten analizowal caloksztalt stosunk6w Kosci6l-Panstwo od czasu za
warcia slawetnego porozumienia z 1950 roku, przytaczal wszystkie 
przeczqce tamtym zobowiqzaniom i krzywdzqce Kosci6l decyzje 
wladz, podkreslal dotychczasowq lojalnosc strony koscielnej, a na
st~pnie kategorycznie odmawial przyj~cia do wiadomosci narzuca
nego w tej chwili dekretu i wykluczal podporzqdkowanie si~ mu 
w jakimkolwiek zakresie. Tego wlasnie dotyczyla uzyta w tytule for
mula: Nie mozemy - non possumus. 

W tym momencie sytuacja ideologiczna stala si~ jednoznaczna, 
a wi~c jasna, natomiast w praktyce politycznej wkroczyla w faz~ nie
zmiernie trudnq. Kosci61, wplywajqcy na mentalnosc olbrzymiej wi~k
szosci narodu, ale z natury swej niezdolny do bezposredniej akcji po
litycznej, odm6wil posluszenstwa dekretowi wladzy, formalnie legaI
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nej - ale przez to spo!eczenstwo kontestowanej i opartej gi6wnie na si
Ie obcej - dzialaj,!cej rnetodami terroru i zaslraszenia. Ktos musial si~ 
cofn,!c. 

Pryrnas cofn,!c si~ nie rn6gi i nie chcial. Wybral uwi~zienie. Z dniem 
26 wrzesnia 1953 Polska przestala byc wyj,!tkiern w podlegiym Sowie
torn bloku paii.stw. Gdzie indziej przyw6dcy Koscio!a siedzieli jui od 
dawna, po oficjaLnych wyrokach s,!dowych Iub bez nich. 

Polityczny sens tych uwi~zien, tajernnica otaczaj,!ca rzeczywis~ 
sytuacj~ uwi~zionych i miejsce ich pobytu, wreszcie - absolutna nie
wiedza na ternat tego, czy kiedykolwiek jeszcze powr6c,! na woInosc, 
sprawialy, ze los ich przezywany by! i przez nich samych, i przez prze
rai:one ich znikni~ciem otoczenie raczej w kategoriach metafizycznych 
niZ w jakichkolwiek innych. Powroty uwi~zionych jeszcze si~ nie zda
rzaly, powiadomien 0 smierci true nikt nie Olrzymywal, kon takt byt 
zerowy. W tej sytuacji aresztowanie przez bezpiek~ oznacza!o odej
scie w inny swiat. 

Siedzial bez procesu, a zatern bezterminowo. NieformaLne dozy
wocie? Czemu nie? Na to wskazywaly wszystkie analogiczne przy
klady tamtych lat. M6wilisrny wtedy: Prymasa to spotkalo, bo by! na
szym biskupem. Bo by! taki, jaki by!. Bo rn6wil to, co m6wil. Bo m6wil 
prawd~. Bo si~ nie poddawa!. Bo chcial, zebysmy my si~ nie podda
wali. Bo... I m6wi,!c 0 nim, podswiadomie uiywalisrny czasu przeszle
go. 

Moment uwi~zienia Pryrnasa uczynil go dla narodu wodzem, 
wzorern, idealem. Pragnienie utozsamienia si~ z nirn, wsparcia go 
rnodlitw'!, wyrai:enia mu swego uznania, wreszcie - realizowania jego 
zalecen rozpowszechnilo si~ bardzo szeroko. Stal si~ autorytetem naj
wyzszym - i jedynym. Uwi~zienie zdawalo si~ oddalac go od reaLnej 
rzeczywistoSci obrzydliwego swiata, a zarazern nie odcinalo go od niej 
tak bezapeIacyjnie, jak uczynilaby to smierc. Taka wizja w odza, kt6re
go nie rna, ale kt6ry jest, rna nieograniczony wprost potencjaLny wplyw 
na psychik~ indywiduaLn,! i zbiorow'!. W tyro akurat p rzypadku po
silkowala si~ jednoczesnie uczuciami religijnymi, patriotycznymi, ro
mantycznymi i antykomunistycznymi. Splatala je w jedno. Efekt by! 
momy. Z tego wzgl~du decyzja 0 uwi~zieniu Prymasa by!a b!~dem 
komuny, bo integrowala op6r narodowy silniej, niZ mozna to sobie 
bylo uprzednio wyobrazic. 

NajbliZsze dni po aresztowaniu pokazaly jednak i drug,! slron~ 
medalu. Pozos tali na woInosci biskupi natychmiast potulnie przyj~li 

decyzj~ wladz 0 "odsuni~ciu arcybiskupa Stefana Wyszyilskiego od 
pelnionych funkcji koscieInych" i nie zdobyli si~ na najrnniejszy pro
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test. Karnie wybrali na swego przewodnicz'!cego jedynego kandyda
ta, ktorego akceptacj~ na tym stanowisku zapowiedzieli komunisci. 
Odcinaj,!c si~ w ten sposob od uwi~zionego Prymasa, biskupi ujawni
li iluzorycznosc wspolnoty duchowej, za jalq uwaial si~ episkopat. 
Byio to przekresleniem ich moralnego autorytetu i wielkim zgorsze
niem dla calego polskiego Kosciola. Tym samym uwi~zienie Prymasa 
przynosilo komunie dodatkowy i wainy sukces. 

Czas mial pokazac, co owe si~ trwalsze i wainiejsze - uzyskany 
sukces na poziomie l~kliwych biskupow czy poraika w postaci wy
wolania ukrytego, milCZi!cego, ale szeroko rozpowszechnionego gnie
wumas. 

Czasu wsza.kZe okazalo si~ jui malo. Epoka niczym nieograniczo
nej wszechwladzy zmierzala ku koncowi. Komunisci musieli podj,!c 
rzeczywist'! polity~, czyli przyj,!c do wiadomosci istnienie spoleczen
stwa - slabego, oglupionego, zatomizowanego i bezbronnego, ale ja
kos obecnego na ich panstwowym folwarku . 

IV 

Stoczek Warmiilski, Prudnik S4ski, Komancza: trzy scenerie uwi~
zienia Prymasa i trzy jego roczne etapy. Dwa pierwsze S'! wi¢eniem, 
trzeci okazuje si~ rodzajem intemowania. Latwo dziS ustalic zewn~trzne 
warunki bytowania Prymasa i chronologi~ zmian w jego traktowaniu 
przez coraz mniej pewnych siebie komunistow. Cala w ten sposob 00
twarzana historia tych lat nie odpowie na pytanie 0 ich wag~ w Zyciu 
samego Prymasa i szerzej - w dziejach Kosciola w Polsce. Adekwatnej 
odpowiedzi na nie udzielic nie moze nawet lektura notowanych tam przez 
Prymasa Zapisk6w wi¢ennych, ktore w wdej chwili mogly wpaSt w r~
ce straZy i z tego wzgl~du redagowane byly bardzo ogl~dnie. 

Sam Prymas po latach ujawnil, ze w par~ miesi~cy po aresztowa
niu, 8 grudnia 1953, dokonal aktu osobistego oddania si~ w niewol~ 
Maryi za wolnosc Kosciola i Polski. Ten wyraz osobistej religijnoSci ma
ryjnej stal si~ fundamentem budowy wielkiego programu odnowy re
ligijnej na skal~ calego narodu. Etapy tworzenia tej koncepcji s,! malo 
znane. Ich rezultaty ujawnialy si~ tez stopniowo. W dzien Zwiastowa
nia, 25 marca 1956, 0 swym prograrnie maryjnyrn Prymas powiedzial 
odwiedzaj,!cym go Marii Okoilskiej i Janinie Michalskiej - dwom swym 
najbliZszym wsp61pracownicom z dzialaj,!cego od wielu lat apostolskie
go kr~gu "Osernki", ktorym udalo si~ dotrzec do Komanczy. 

Program ten przewidywal- jako pierwszy etap - odnowienie Slu
bow Jasnogorskich krola Jana Kazimierza z 1656 roku, zlozonych w po
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dzi~ce za zwyci~stwo w obronie Jasnej Gory i za wynikaj,!ce st,!d ura
towanie Polski od najazdu szwedzkiego. Tekst nowych Slubow Jasno
gorskich powstal pod piorem Prymasa 16 maja 1956 i - potajemnie 
przewieziony do Cz~stochowy - stal si~ przedmiotem uroczystego 
slubowania, ktore 26 sierpnia zgromadzilo pod Jasn,! Gor,! ponad mi
lion P'!tnik6w z calego kraju. W sytuacji przedpazdziernikowych rZq
dow komunistycznych bylo to wydarzenie nieprawdopodobne i rze
czywiscie przelomowe. Od tego momentu co najmniej milion Pola
kow poczul si~ ludzmi wolnymi. 

Etap drugi prymasowskiego programu stanowila Wielka Nowen
na, ktorej koncepcja i tresc ideowa powstaly rowniez w Komanczy, 
w polowie sierpnia tegoz 1956 roku. Byla ona programem duszpaster
skim dla Kosciola w Polsce, obliczonym na dziewi~c lat, dzielqcych 
tamten moment od Tysiqclecia Chrztu Polski. Dalsze etapy - sam pro
gram obchodow Tysiqclecia i p6Zniejsza idea w~drowki kopjj Obrazu 
Jasnog6rskiego przez diecezje i parafie calego kraju - powstawaly stop
niowo pozniej, byly jednak 10gicznq kontynuacjq tego, co zrodzilo si~ 
w umysle Prymasa w okresie uwi~zienia. 

W dotychczasowych wspomnieniach i w historycznych analizach 
tego etapu dziejow prymasa Wyszynskiego zdecydowanie przewaza 
wqtek opisu jego trudnej, spowodowanej uwi~zieniem, sytuacji. Nie
dostatecznie, jak si~ zdaje, wyeksponowany jest natomiast wqtek jego 
tworczej pracy w tym okresie. Praca ta, a zapewne i czynnik nadprzy
rodzony,o kt6rym nie osmielamy si~ mowic, sprawily, ze w dziejach 
katolicyzmu i Kosciola w Polsce zostal zapoczqtkowany historyczny 
zwrot. Zyjemy dzis w Polsce w Kosciele nie tylko posoborowym, ale 
i przebudowanym wewn~trznie przez Stefana Wyszynskiego. Kierun
ku i skali dokonanej przezen przebudowy nie umiemy jeszcze nazwac 
ani zanalizowac - i podejrzewam, ze ta nieumiej~tnosc jest wynikiem 
nie tylko sytuacji historycznej, ale i naszego zaniedbania. Kiedy zdo
lamy je usunqc? 

v 

Haslo "Uwolnic Prymasa!" bylo na pazdziernikowych wiecach 
w Politechnice Warszawskiej i w dziesiqtkach innych podobnych sy
tuacji wykrzykiwane najglosniej i najpowszechniej ze wszystkich. 
Spelnienie tego zqdania bylo podstawowym i najszerzej przyjmowa
nym kryterium tego, co wart jest Gomulka i caly oglaszany swiatu 
"polski pazdziernik" . Bez powrotu Prymasa do Warszawy i Gniezna 
wszystko uznane zostaloby za Igarstwo. 
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Z tego wzgl~du Prymas zostal najuprzejrniej poproszony, by ze
chcial wr6cic do swych funkcji, przy czym nowe wladze zobowi,!zaly 
si~ bezzwlocznie spelnic stawiane przezen warunki swob6d duszpa
sterskiego funkcjonowania Kosciola . Enrnzjazm witaj,!cej go ludnosci 
byl proporcjonalny do wczesniejszej zgrozy, towarzysz,!cej wiesci 0 je
go aresztowaniu. Teraz nastroj mial w sobie cos z przezycia rezurekcji. 

'Zmiany w sytuacji politycznej byly tak radykalne, ze ekipie Go
mulki udalo si~ blyskawicznie uzyskac zaufanie ogromnej cz~sci spo
leczenstwa. W historii PRL-u by! to jedyny moment, w ktorym ko
muna, mimo swego nieprawego, sowieckiego pochodzenia i dokona
nych wczesniej zbrodni, mogla liczyc na spoleczn,! aprobat~. Gdyby 
umiala t~ sytuacj~ wykorzystac, historia nast~pnych dziesi~cioleci 
mogla potoczyc si~ pod wieloma wzgl~dami inaczej. Juz po roku za
cz~lo okazywac si~, ze nie umie i umiec nie chce. Historyczna okazja 
zostala przez ni,! zmarnowana. Kapital zaufania pocz,!1 topniec, kry
tycyzm i potrzeba protestu rosly z kwartalu na kwartal, ogarnialy co
raz szersze kr~gi spoleczne, przybieraj'!c stopniowo ksztait ogolnona
rodowej idei. 

Sytuacja Kosciola, bezposrednio po paidziernikowych przemia
nach swobodna i zalezna gl6wnie od duszpasterskiej aktywnosci i ini
cjatywy kleru, po p6ltora roku napotkala pierwsze ograniczenia, kt6
re potem rosly w ci,!gu lat 60., by skumulowac si~ na nowo w okolicy 
roku milenijnego. Prymas, w pierwszym momencie udzieliwszy Go
mulce manifestacyjnego poparcia, stopniowo musial dystansowac si~ 
od polityki rZ'ldu, coraz glosniej i kategoryczniej bronic wolnosci Kos
ciola, wreszcie, jak niegdys, na nowo stawac si~ duchowym przyw6d
Cq narodowej opozycji. 

Narastajqcy konflikt mi~dzy Kosciolem i panstwem komunistycz
nym w wielu oczach personifikowal si~ w konflikcie mi~dzy Pryma
sem a Wladyslawem Gomulkq. Bylo to oczywiste uproszczenie, ale 
takich wlasnie uproszczen pelna jest zazwyczaj opinia publiczna. 
Ogromna wi~kszosc spoleczenstwa byla jednoznacznie po stronie 
Prymasa, wielu jednakstawalo tam z ci~zkim sercem, nie od razu chcqc 
przyj,!c do wiadomosci, ze obdarzona zbiorowym zaufaniem ekipa 
Gomulki okazuje si~ niewiele lepsza i uczciwsza od swych poprzed
nikow. Stwierdzenie, ze komuna jest niereformowalna, tylko nielicz
nym przynosilo satysfakcj~ potwierdzenia si~ dawnej pewnoSci. Dla 
bardzo wielu byl to gorzki zaw6d - a pogarszajqca si~ polityczna at
mosfera wok61 Kosciola stawala si~ smutnym tego przyldadem. 

Te polityczne uwarunkowania w mniejszym stopniu niz dawniej 
wplywaly na wewn~trznq atmosfer~ zycia Kosciola. I dzialo si~ tak 
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nie tylko dJatego, ze znikly dawne bezposrednie, policyjne represje, 
zmalal nadzor bezpieki i nie bylo jui powodow do takiego l~ku jak 
dziesi~e lat wczesniej. 

Z przebytych doswiadczen lat 40. i 50. sarna wspolnota koscielna 
wyszla moralnie wzmocniona. Zbiorowa parni~e lat ostatnich potwier
dzala, ze wiara jest wartosciq bardzo wielkq, trwalq i ze jesli czasem 
trzeba za niq w jakis sposob placie, to zaplata ta nie ginie i przynosi 
w koncu zwyci~stwo. Najnowsze dzieje Kosciola, a w nich w szcze
golny sposob historia wczesniejszych losow prymasa Wyszyilskiego, 
uczyly przy tym juz wtedy, ze - wbrew inteligenckim mitom XIX 
i pierwszej polowy XX wieku - wiara i religijnose nie Sq tylko sprawq 
indywidualnq jednostki, pozbawionq istotnego wplywu na caloksztalt 
jej postawy w zyciu zbiorowym i w histoID. Nie bylo to jeszcze moze 
wielkie pogl~bienie naszej religijnosci, ale w kaidyrn razie pojawie
nie si~ przeczucia, ze jest to sfera zyciowo waina, wainiejsza, niZ si~ 
o tym mowilo w naszej kulturze 0 pokolenie wczesniej. Z tego tez 
wzgl~du i na tok zycia wewnqtrzkoscielnego, na praktyki i przekaz 
tresci duszpasterskich zaczynalo si~ patrzee nieco inaczej, z wi~kszq 
uwagq. 

I bylo to cechq religijnosci zarowno tzw. inteligenckiej, jak i maso
wej,o ktorej ewolucji jakosciowej nie wiedzielismy jeszcze wtedy pra
wie nie. 

W ta.k przeoranq historycznie gleb~ swiadomosci zbiorowej padal 
siew pryrnasowego programu duszpasterskiego. Sprobujmy ten pro
gram, choeby najkrocej i nie dose fachowo, scharakteryzowae. 

Byl masowy. Stawial sobie za zadanie dotrzee do kaidego, swoj 
przekaz dostosowywal zatem do kr~gu skojarzen nie tyle kultury 
masowej, wtedy jeszcze nie dose w Polsce zhomogenizowanej, ile tra
dycyjnej kultury ludowej i zwiqzanej z niq wrailiwosci religijnej. Po
stulat dotarcia do kaZdego oznaczal wejscie w praktyk~ duszpaster
stwa parafialnego, a wi~c narzucenie okreslonych tresci przekazu ogo
lowi duszpasterzy - proboszczow, wikarych i katechetow. Tyrn ostat
nim stawial zadania szczegolnie rozbudowane, jako ze dzieci i mlo
dziez byly w nim adresatem uprzywilejowanyrn. 

Byl tradycyjny. Nie staral si~ szokowae nowosciq, mowil raczej 
o powrocie do sprawdzonej i zawsze prawdziwej wiary przodkow. 
Wykorzystywal przy tyrn szeroko rozpowszechnione poczucie iaJu, 
ze propaganda komurustyczna pozbawila wspolczesne pokolenia Po
lakow dostatecznego kontaktu z tradycjq narodowq i jej wartosciami. 

Byl narodowy. Akcentowal wydarzenia, syrnbolizujqce wiernose 
Polakow wobec wiary, podkreslal sens i wartose ofiar, jakie trzeba bylo 
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w zwiqzku z tym ponosie. Co wi~cej, tq drogq odbudowywal nadwe
r~zone przez komunizm poczucie tozsamosci narodowej , wyraiajq
cej si~ w uczestnictwie w tej samej kulturze. 

Byl romantyczny. Odwolywal si~ do kanonu wartosci romantycz
nych - ofiary, wiernosci, poswi~cenia, honoru - UCZqC, ze chrzescijan
stwo jest i musi bye drogq trudnq, ze musi wiele kosztowae i ze swiat 
stara si~ narzucie ludziom hierarchi~ wartosci innq niZ ta, kt6ra za
warta jest w Ewangelii. W efekcie wiernose Bogu zazwyczaj prowa
dzi do konfliktu ze 5wiatem. 

Byl ascetyczny. Przyjmowal, ze czlowiek, chcqc realizowae wartosci 
proponowane przez chrzescijanstwo, musi przekraczac samego siebie 
i zadawae 8'",alt swej zepsutej grzechem pierworodnym naturze. Wy
magal wi~c codziennego wysilku i traktowal go jako normalnq i nie
odzownq kondycj~ chrzescijanina. Zgodnie z tym zalozeniem uczyl 
ascezy, samowychowania i ksztaltowania woli, stawiajqc przed czlowie
kiem zadanie sprostania sytuacjom trudnyrn. 

Byl teocentryczny. Zwracal si~ do ludzi, poddanych dlugotrwalej 
i intensywnej propagandzie ateistycznej, totez stawial nacisk na wia
r~ w Boga, na milose Boga, na wi~i z Bogiem. Chrzescijanstwo byte 
w nirn przede wszystkim kontaktem z Bogiem, przykazanie milosci 
blii niego sytuowalo si~ 0 wiele niZej. 

Byl maryjny. To bylo widae od pierwszego wejrzenia i slychae od 
pierwszego slowa. Zrodzil si~ z duchowosci maryjnej i z niej czerpal 
energi~. Wchodzil w kontakt z polskq religijnosciq ludowq, tradycyj
nie maryjnq. R6wnoczesnie jednak w tej tradycyjnej maryjnosci zmie
nial istotne akcenty. Chrzescijanin mial tu nie tylko oczekiwae pomo
cy i opieki, ale i ofiarowae swojq pomoc, sw6j wysilek, mial stae si~ 
pomocnikiem Maryi. Maryjnose nie oznaczala tu tradycyjnego senty
mentalizmu, stawala si~ motywacjq do zaangazowania, stawiala za
dania, zobowiqzywala. Byla silq. 

Tak skonstruowany program wymagal od katolika sporo. Ale tez 
i ofiarowywal mu niemalo. Jego realizacja wymagala wszakZe bar
dzo duzego wysilku ze strony samych duszpasterzy. Z tym wiqze 
si~ rzadko w Polsce spostrzegana cecha naszego duszpasterstwa: jest 
one wyjqtkowo aktywne, bez por6wnania aktywniejsze od kleru za
chodnioeuropejskiego. Pod tym wzgl~dem Prymas byl bardzo kate
goryczny: od ksi~zy wymagal pracy maksymalnie intensywnej. I osiq
gnql wiele - wsp6lczesny katolik polski wie 0 swej wierze znacznie 
wi~cej niz jego sqsiad z innych kraj6w. M6wiono mu 0 niej znacznie 
dluzej, obficiej i'precyzyjniej . Dawna teoria, w mysl kt6rej wiara u 
nas jest bardziej prymitywna i ciemna niz wiara mieszkanca Europy 
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Zachodniej, jest dzis absolutnie nieprawdziwa. Jest wlasnie na od
wr6t. 

VI 

Dlugo trzeba by charakteryzowac poszczegolne etapy realizacji 
stworzonego przez Prymasa programu duszpasterskiego. 

Wezwanie do Slubow Jasnogorskich mialo postac apelu, skiero
wanego do najbardziej swiadomych i zaangaiowanych katolikow, by 
po latach przesladowan stan~li do modlitwy, ukazujqc swiatu, ze Sq, 
istniejq - i pozostajq sr1

-.q. Wydarzenie to w praktyce przeroslo SWq 
skalq najsmielsze OCZ{ wania. 

Nazwany Wielkq . rwennq etap drugi byl czyms calkiem innym 
- stanowil dziewi~cioL Uq akcj~ pastoralnq, koncentrujqcq si~ na ko
lejnych problemach zycia religijnego i moralnosci chrzescijanskiej . 
Tematom tym poswi~cane byly listy pasterskie, cykle kazan i homilli 
oraz pozos tale formy przekazu duszpasterskiego. Thka powoli prze
suwajqca si~ koncentracja uwagi nadawala duszpasterstwu charakter 
ogolnonarodowej wieloletniej katechezy, prowadzonej w mysl ujed
noliconych zalozen IT )dycznych. Ujednolicenie takie nie bylo rze
CZq latwq, bo w jakiej nierze ograniczalo indywidualnq inicjatyw~ 
duszpasterzy, tu jedn, iawalo a sobie znac prymasowskie wymaga
nie dyscypliny: centralrue zaplanowane tematy musialy bye wsz~dzie 
podj~te i zrealizowane, wlasne pomysly ksi~iy musialy przesunqe si~ 
na drugi plan. 

Trzecie stadium realizacji programu dokonalo si~ wobchodach 
Tysiqclecia Chrztu Polski, rozloionych w czasie i przestrzeni, bo od
bywajqcych si~ kolejno w stolicach poszczegolnych diecezji, zawsze 
w asystencji wi~kszos episkopatu . Biskupi wspominali p6iniej ten 
rok milenijny jako udr ~ nieprzerwanych podroiy samochodowych 
po wszystkich krancal kraju. Wierni przezywali jednak dzi~ki temu 
wyjqtkowo uroczyste obchody tysiqclecia obecnosci chrzescijanstwa 
w Polsce. Kosci61 okazywal przy tym SWq nieustajqcq iywotnose. 00
datkowym czynnikiem, nadajqcym tym uroczystosciom \vyraz poli
tyczny, byl obl~dny w zalozeniu i nieporadny w realizacji pomysl ko
munistycznych wladz panstwowych, by rywalizowae z Kosciolem, 
organizujqc w tych say ych momentach i miejscach konkurencyjne 
i laickie obchod y Tysiq ~cia Panstwa Polskiego. Z tego wzgl~du w ko
lejnych diecezjach roz ywaly si~ swoiste zawody mi~dzy Kosciolem 
a wladzq komunistycL."q, sromotnie i smiesznie przegrywajqcq za 
kaidym razem ow wyscig popularnosci w spoleczenstwie. Obchody 
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te, majqCe oczywiscie postac festyn6w ludowych, nie niosly ze sobq 
szczeg6lnej gl~bi religijnej, byly natomiast okazjq do powszechnego 
przezywania wielkiej wsp6lnoty wiary i idei, stanowily wzmacniajq
Cq manifestacj~ zycia i rozwoju Kosciola w nieprzychylnych warun
kach ustrojowych. 

Czwartym wreszcie - i ostatnim - etapem tego programu byla 
podj~ta w okolicy Millennium i kontynuowana przez wiele lat na
st~pnych pielgrzymka kopii Obrazu Jasnog6rskiego po diecezjach 
i parafiach calej Polski. Koncepcja tego typu obrz~d6w wydawala si~ 
poczqtkowo dziwna, nienaturalna, odbiegajqca od przyj~tych tra
dycyjnie form. Niepokoila przy tym grozqcym tu przerostem kultu 
maryjnego, kt6ry w swiadomosci malo wyksztalconych wiernych 
m6g! konkurowac z kultem samego Chrystusa. Z tych wzgl~d6w po
dejmowana byla w pos!uszenstwie wobec polecen Prymasa, ale 
z ograniczonym entuzjazmem samego kleru. Przebieg tej akcji na 
terenie pierwszych diecezji szybko zmienial jednak opinie 0 piel
grzymce Obrazu wsr6d jej poczqtkowych przeciwnik6w. Obchody 
okazaly si~ bowiem niezastqpionq okazjq dotarcia z przekazem dusz
pasterskim do ludzi najmniej aktywnych religijnie, Od dziesiqtk6w 
lat nie uczestniczqcych w praktykach, ale nie mogqcych odm6wic 
sobie wzi~cia udzialu w jedynym w dziejach ich miejscowosci, zu
pe!nie unikalnym swi~cie. Z punktu wid zenia pastoralnego byl to 
wi~c po!6w na nigdy dotqd nieodwiedzanych toniach - i to pol6w 
bardzo obfity. 

VII 

o tym mozna si~ bylo jednak przekonac dopiero po wyciqgni~ciu 
sieci z gl~biny. W momencie ich zarzucania nie wydawalo si~ to jesz
cze wcale takie jasne. 

Sporo m6wHo si~ i m6wi 0 nieporozumieniach, a nawet 0 niewy
razanych na glos, ale przezywanych gl~boko konfliktach mi~dzy Pry
masem a znacznq cz~sciq 6wczesnej inteligencji, zar6wno tej zdecy
dowanie katolickiej, jak i tej, kt6ra w ten spos6b si~ nie samookresla
la, ale nie byla od Kosciola odlegla. Zwraca si~ przy tym uwag~ na 
polityczno-moralne aspekty tych napi~c : w kr~gach inteligenckich sto
sunkowo cz~sciej niZ w innych warstwach spolecznych pojawial si~ 
polityczny oportunizm i zwiqzane z tym manifestacje dystansu wo
bec Kosciola. R6wnoczesnie i Prymas do polskiego inteligenta mial 
mniej zaufania niZ do polskiego robotnika, a zwlaszcza chlopa . Oba 
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te - prawdziwe niestety - zjawiska byly ze sobq sprz~zone i psuly sporo 
w atrnosferze wewnqtrzkoscielnej i okolokoscielnej. Wydaje mi si~ jed
nak, ze istota nieporozurnien byla rownoczesnie i gl~bsza, i mniej bo
lesna moralnie, szlo bowiem przede wszystkim 0 niezawiniony przez 
nikogo dystans czy rozdiwi~k kulturowy. 

Tu konieczna jest jednak dygresja. W cz~stych dzis znow dysku
sjach 0 inteligencji brakuje chyba zwrocenia gl~bszej uwagi na cechy 
naszej wrazliwosci kulturalnej, jakie uformowaly si~ po wyjsciu z za
pasci, wywolanej "hanbq domowq" naszej kultury wczesnych lat 50. 
i w pierwszym "popaidziernikowym" kontakcie z egzystencjalizujq
Cq, ale czasem i personalizujqcq kulturq zachodnioeuropejskq. 

Wydaje mi si~, ze kombinacja tych dwoch czynnikow historycz
nych nadala polskiej kulturze lat 1958-1975 kilka bardzo istotnych cech, 
ktore z kolei uczynily z niej przedmiot dlugotrwalej fascynacji i swo
istej zazdrosci w calej owczesnej Europie Srodkowej i Wschodniej. 
Polscy filozofowie, humanisci, literaci, tworcy teatru i kina, artysci 
wszystkich sztuk i specjalnosci wyraiali wtedy cos waznego i cieka
wego dla swych wspolczesnych i specyficznie ksztaltowali ich wrazli
wosc kulturalnq. 

Wlasnie ta wrazliwosc odbiorcy, jego kulturalny sluch, interesuje 
mnie w tym momencie najbardziej, wydaje si~ ciekawsza nawet od 
tego, jaka filozofia czy styl tworczy cechowaly samych mistrzOw. 

Pytanie brzmi bowiem, jak na slowa Prymasa reagowac mogl czy 
musial czlowiek, ktory rownoczesnie czytal okreslone ksiqzki, dowia
dywal si~ 0 okreslonych filozofach, oglqdal taki, a nie inny repertuar 
teatralny, takie wystawy plastyczne, a na co dzien sluchal tych piose
nek i smial si~ z tych dowcipow. 

Przeci~tny inteligent filozofiq si~ nie zajmuje. Rzadko 0 tym mo
wiqc, tak czy inaczej wyobraza sobie jednak swiat. Swiat nasz byl 
nieprosty. Wydawal si~ bardziej skomplikowany, niz przedstawialy 
to rozmaite teorie. Dobro i zlo byly w nim wyraziscie obecne, ale nic 
nie bylo uporzqdkowane moralnie. Wbrew teoriom rzeczywistosc, 
ta zewn~trzna i ta we mnie, okazywala si~ etycznie laciata i pelna 
paradoksow. Pytajqc 0 prawd~, szukalismy czegos, co przyjmie te 
paradoksy do wiadomosci, nie odrzuci ich z miejsca, ale pomoze je 
wyjasnic. Nie ufalismy wi~c teoriom nie tylko dogmatycznym, ale 
nawet po prostu zbyt pewnym swej slusznosci. Chcielismy nie tyle 
nauki 0 tym, jak jest, ile reinterpretacji tego, co mowiono nam wcze
sniej, a co si~ nam jakos zyciowo nie sprawdzilo. I chcielismy usly
szec rzeczy proste, bodaj banalne, ale pewne. Nie wymagajqce in
westycji duzego kapitalu zaufania. Nie bylo skqd go wziqc. 
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Prymas filozofiq tez nas nie przem~czal. Nie byla ona jego pasjq, 
traktowal jq chyba jako sfer~ niezb~dnych, fundamentalnych prze
slanek, potrzebnych do myslenia 0 doktrynie wiary i 0 etyce indy
widualnej, a zwlaszcza spolecznej. Rudymentarny tomizm przyno
sil mu wizj~ swiata, w ktorej panowal naturalny lad, rzeczy byly 
nazwane i rozumnie wytlumaczone, dobro i zlo wyraznie od siebie 
oddzielone barierq grzechu. Tajemnica kryla si~ chyba nie w swie
cie, ale w Bogu - a w czlowieku dlatego ze, odchodzqc od Boga, znisz
czyl ten lad w sobie i wokol siebie i ze nie odnajdzie pokoju, dopoki 
do Boga nie powroci. Paradoksow tu wi~c niewiele i latwe do roz
wiqzania w wierze, a prawdy nie tyle mamy szukac, ile - juz nam 
objawionq - kontemplowac i podziwiac. Dogmat zas nie jest na dro
dze do prawdy zawadq, ale pomocq, swoistym oknem na rzeczywi
stosc, kt6re pozwala nam dojrzec i zrozumiec wi~cej. Jesli zas cos si~ 
nie sprawdzilo i wymaga reinterpretacji czy wr~cz korekty, to nie 
doktryna, ale nasza 0 niej wiedza, jej rozumienie. Nie zyjemy w cha
osie, co najwyzej myslimy, mowimy i dzialamy chaotycznie. A za
ufanie doktrynie uwalnia nas od tego naszego chaosu i rozedrgania, 
przywraca lad i spokoj. 

Mozna bylo nie miec nigdy samemu do czynienia z filozofiq i ni
gdy nie natrafic na prymasowskie 0 niej uwagi, ale roznica tak zwa
nego "podejscia do rzeczywistosci" byla mocno wyczuwalna. W jego 
oczach bylismy biedni, bo niedojrzale histeryczni. On w naszych 
byl suchym dogmatykiem, nie rozumiejqcym zawilosci naszej condi
tion humaine, 0 ktorej tyle nam napisali francuscy egzystencjalisci ... 

Nasz swiat nie poddawal si~ interpretacji realistycznej. W tej kon
wencji myslowej byl niezrozumiaiy, nielogiczny, wewn~trznie sprzecz
ny. Dawal si~ natomiast dobrze odczytywac w konwencji surrealistycz
nej, byl naraz straszny i smieszny, falowal od tragedii do groteski 
i z powrotem, okazywal si~ czytelniejszy dla intuicji niz dla rozumu, 
byl otwarty na poezj~, nie na dyskurs. 

T~ jego cech~ - w swietny, do dziS nierozpoznany i niezinterpre
towany sposob - wykorzystaly polska kultura, literatura i humanisty
ka lat, powiedzmy, 60. i poczqtku 70. Cenzura polityczna, z ktorq mu
sielismy si~ borykac, podzialala na nas jak ostroga, zmusila do szuka
nia i znajdywania niebanalnej formy wyrazu, nauczyla sztuki rozmo
wy przenosnej. Przybieralismy kostiumy historyczne, geograficzne, 
futuroiogiczne, obraz otaczajqcej nas rzeczywistosci rzucalismy na 
coraz to inne ekrany. Historia, wczesniej odebrana nam przez komu
nist6w, powrocila w szacie nauki nie tylko 0 tym, jak w przeszlosci 
bylo, ale jak w ogole w zyciu bywa. 
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Prawd~ wyrazalismy nie tez'l, aJe przypowiesci'l - i z przypowies
ci, tylko z przypowiesci, uczylismy si~ j'l odczytywac. Z perspektywy 
wspominam to jako utracone z czasem specyficzne bogactwo estetycz
ne i szerzej : duchowe. Zerknijcie czasem na polk~ z nowosciarni z tam
tych lat i wspomnijcie tamten klimat rozmowy autora z czytelnikiem. 

Otoz, cokolwiek by mowic, wielki Prymas do tej atrnosfery, do tej 
kultury refleksji dyskrehlych nie pasowal. Pryrnas grzrnial. Nie szukaJ 
dla swej mysli kostiumow, nie wabil metafor'l, niczego nie sugerowaJ, 
ale zqdal - i to z'ldal czasem rzeczy trudnych. Niektorzy ze sluchaczy 
cofali si~ przed trudem, aJe niektorych przede wszystkirn dIainil ton. 

Historia wtlaczala nas w kolektyw. W kolektyw brudny, nieprzy
jazny, zaklamany. Starala si~ przyczepiac nam czerwone znaczki, czer
wone chusty, czerwone krawaty, do r'lk wciskala chor'lgiewki "sztur
mowki" i wolala, ze jednostka - zerem!, jednostka - bzdur'l! Wefek
cie tej propagandy kolektywizmu nabralismy przekonania, ze wol
nosc i prawda S'l cechami tylko zycia indywidualnego. W naszej pry
watnej gramatyce poslugiwalismy si~ zaimkarni: "ja" i "ty". "Oni" 
bylo nam wstr~tne, ale i "my" - bardzo niepewne, wr~cz podejrzane. 
Wazne byly mi~dzyludzkie relacje indywidualne, liczyly si~ prywat
na uczciwosc, zyczliwosc, wiernosc. Byly to etyka i kultura nie tyle 
nawet indywidualistyczne, ile kameralne, krancowo nieufne wobec 
bytow spolecznych, instytucji i wobec wszelkich wezwan, apeli i in
nych wypowiedzi, formulowanych w irnieniu zbiorowosci i do zbio
rowosci skierowanych. Epitet "mowy-trawy" stosowany byl najcz~
sciej w odniesieniu do komunistycznej propagandy, aJe w gruncie rze
czy odnosil si~ do formalnej kategorii wszelkiego "przemowienia" 
publicznego. Nie interesowaly nas gromkie mowy wyglaszane do 
ludu, prawdy szukalismy w rozmowie "mi~dzy mnq a tob'l". 

Prymas glosil kazania. Zwracal si~ w nich do zbiorowosci, nazy
wal jq wspolnot'l, "dziecmi Bozymi", Kosciolem i Narodem - i w tym 
ostahlim s!owie tez slychac bylo wyrainie t~ duz'l liter~. Nie godzil 
si~ na nasz'l prywatnosc, kameralnosc, aspotecznosc, nakazywal nam 
myslenie w kategorii "my", modlitw~ i rachunek sumienia w katego
ril "my". 

Trudno byto 0 wi~ksz'l prowokacj~ kulturalnq i duchowq. To byla 
terapia szokowa. Staralismy si~ przed niq uciec. Uciec si~ nie udalo. 

VIII 


Realizacja prymasowskiego programu duszpasterskiego dokony
wala si~ silami calej ekipy polskiego kleru, zgromadzen zakonnych 
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i obecnych w tej pracy wielu ludzi swieckich. Kolejne etapy tych dzia
Ian trwaly okolo dwudziestu lat, wypelnily zatem zycie Kosciola w Pol
sce na przestrzeni niemalZe jednego pokolenia. A bylo to pokolenie, 
kt6remu dane bylo przezywae wstrZilS Orugiego Soboru Watykan
skiego. Tu kryl si~ problem nast~pny, ktorego ostrosci juz dzis si~ nie 
pojmie i nie wyczuje: jak si~ majil do siebie prymasowskie koncepcje 
duszpasterstwa - i Sobor. 

Ola Kosciola w Polsce, jak zresztil i w wi~kszosci innych kraj 6w, 
Orugi Sobor Watykanski byl zaskoczeniem - i jako sarno wydarzenie, 
i jako stopniowo docierajilca trese ideowa. 

W punkcie wyjscia nie bylismy w ogole przygotowani do mysli, 
ze w dziedzinie religijnej cokolwiek moze podlegae zmianom. Haslo 
odnowy moze odnosie si~ do tego tylko, co si~ zestarzalo i w jakiejs 
mierze uleglo degradacji. Zastosowanie go do spraw naszej wiary na 
pierwszy rzut oka wydawalo si~ herezjil, a w kazdym razie budzilo 
niepok6j : co tez oni (ci zjezdzajilcy si~ z calego swiata biskupi) zechcq 
nam tam namieszae w sprawach, ktore ze swej natury powinny zo
stae niezmienne. 

Wielka cz~se naszego Kosciola - od cz~sci hierarchii poczynajilc, 
poprzez wielu ksi~zy, az po bardzo prostych, ale i po bardzo intelek
tualnie wyrobionych swieckich - pozos tala trwale z tym niedowie
rzajilcym dystansem wobec nowych soborowych koncepcji. 

Ci, kt6rzy uznali, ze w sferze religijnej obok warstwy niezmiennej 
istnieje i irma, zmieniajilca si ~ w czasie, na wiese, ze cos si~ na Soborze 
zmienia, poczuli ulg~, przezyli uwolnienie od rozmaitych tresci , kt6re 
wczesniej przyjmowane tylko przez posluszenstwo czy lojalnose wo
bec Urz~du NauczycieJskiego, uwieraly wszakZe intelekt czy sumie
nie. Sobor sprawial, ze wiara rosla i stawala si~ radosniejsza, bardziej 
wlasna. To przezycie dawalo tyle satysfakcji, ze jeszcze rue zaistniale 
zmiany byly oczekiwane z coraz wi~kszym ut~sknieniem. Kosciol dzi
siejszy jest strawniejszy od wczorajszego. Ale jutro Kosci61 moze oka
zae si~ jeszcze sympatyczniejszy, niz jest dzis. Budzila si~ wi~c potrze
ba trwalego dynamizmu odnowy. Karier~ rob ito haslo: Ecclesia semper 
refonnanda, nad tym, by czegos przy tym reformowaniu nie zgubie, na 
og61 jeszcze nie myslelismy. W odnowie bylismy zakochani . 

Na tej drodze zatracil si ~ co najmniej jeden, subiektywny tylko, 
ale psychologicznie wainy, aspekt jednosci Kosciola: jednose przezy
wania wlasnej wiary i wlasnej tozsamosci chrzescijanskiej. Wierzyli
smy w zasadzie w to sarno, ale kazdy przezywal to troch~ albo i zu
pelnie inaczej. Na krancach skali usytuowali si~ najzagorzaJsi obron
cy tego, co bylo dawniej - i najgorliwsi, najspieszniejsi zwolennicy 
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przemian. Mi~dzy tymi biegunami rozposcieralo si~ wielkie continu
um postaw i poglqd6w religijnych. Bylo to tw6rcze, pobudzalo mysl 
religijnq, do osobistej refleksji zach~ealo i tych, kt6rym wczesniej ni
gdy nie przychodzilo do glowy zajmowanie si~ podobnq tematykit 
ale w~drujqcej ku Ziemi Obiecanej kolumnie marszowej mieszalo to 
szyki i psulo rytm. 

A w marszu nie bylismy sami. Szlismy wsr6d stale obecnyeh nie
przyjaci61, kt6rzy celowo siali w nas niepok6j i nieporozumienia. Pro
paganda komunistyczna nie powstrzymywala si~ bynajmniej od ko
mentarzy do tego, co dzialo si~ na Soborze i wok61 niego, interpretujqe 
to w sobie wlasciwy, podszezuwajqcy jednych na drugieh spos6b. 

Nalezalem do tych, kt6rzy starali si~ z oddali Sob6r sledzic i co
kolwiek z niego zrozurniec. Byla to edukaeja niezmiernie faseynujq
ca, choe trudna i obfitujqca w pulapki. Uezylo nas to, ze nasza stara 
wiara moze okazac si~ szlakiem bardzo slabo przetartym - i ze wtedy 
wlasnie moze zapierac deeh w piersiach... 

Prymas 0 Soborze nie dowiadywal si~ z pubJikacji, on w nim uczest
niezyl. Wiedzial 0 nim bez zadnego por6wnania wi~cej nii my wszy
scy i patrzyt nan z zupelnie innej pozycji. Dobrze by toby wiedziec, co 
o rtim s'!dzil prywatnie, co budzilo jego radosc, co - zastrzezenia czy 
dystans. Nie wiem nic 0 istnieniu dostatecznie wiarygodnych i r6del, 
z kt6rych mozna byloby zaczerpnqc szezeg6lowsz,! wiedz~ na ten te
mat. Wiadomo jedynie, co m6wil na te tematy publieznie jako duszpa
sterz, jak interpretowal czy komentowal poszczeg6lne kwestie. Pozwa
la to naszkicowac tylko, nie zas precyzyjnie opisac, jego nigdzie chyba 
rue wyraZonq generalnie postaw~ wobec calej idei odnowy. 

Uczynmy to za pomocq postawienia trzeeh pytan - 0 potrzeb~, 

o sens i 0 strategi~ odnowy soborowej . Sqdz~, ze na pytanie, czy ta 
odnowa jest zb~dna, przydatna czy absolutnie konieczna, odpowiedi 
Prymasa brzmialaby: przydatna w pewnym, zapewne nawet szero
kim zakresie, ale nie stanowi konieeznego warunku zaehowania toz
samosci wiary. Na pytanie, czy zadaniem tej odnowy jest wzbogace
nie wczesrtiejszego przezywania wiary ezy zastqpiertie dawnej, dziS 
zdezaktualizowanej jej postaci jakqs wersjq ezy form ulq now,!, otrzy
malibysmy odpowiedi zdecydowanie pierwszq: chodzi 0 wzbogace
nie, 0 nie wi~cej. Bye moze padlby tu nawet bardzo kategorycznie 
wypowiedziany po lacinie komentarz: Ecclesia non solum semper refor
manda, sed etiam semper conservanda, a towarzyszytoby mu nieco iro
niezne spojrzenie sprawdzajqce, kto tez jeszeze to bez tlumaezenia 
rozumie... Gdybysmy zapytali wreszeie, jak t~ odnow~ wprowadzac 
- czy energicznie i z odwolaniem si~ do racji ksztaltuj,!cych poglqdy 
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elit czy tez powoli, a nawet slamazarnie, by bezkonfliktowo dotrzec 
do ksz taltowania postaw masowych - Prymas oczywiscie wybralby 
metod\' drug'l, a na prowokuj 'lcy go zarzut slamazarnosci odpowie
dzialby pytaniem, co kazdy z obecnych podejmuje si\, zrobic, by zdy
namizowac t\' akcj\, w swojej parafii. Dialog z tym czlowiekiem na og6l 
obfitowal w zaskoczenia dla rozm6wc6w .. . 

Z wycieczki w krain\, wyobrazni powr6cmy do sfery historycz
nych fakt6w. Duszpasterski program Prymasa powstawal w polowie 
i w koncu la t 50., a wi\,c na dobrych kilka lat przed Soborem. Byl wi\,c 
- przepraszam za straszn'l obelg\, - przedsoborowy ... Jes t dla nas za
tern konkretnym swiadectwem, jak daleko mozna bylo w duszpaster
stwie dojse - i gdzie si\, trzeba bylo zatrzymae - w owej mitycznej epoce 
przedsoborowej. 

Realizowany byl w okresie soborowym i bezposred nio posoboro
wym. Czy si\, sprawdzil? Tak. Czy m6g1 byc lepszy? Na pewno tak. 
Swietny w koncepcji i w tresci, nie calkiem sprawdzal si\, w formie, 
w slowach niedostosowanych do naszej, juz nie inteligenckiej, ale 
wr\,cz powszechnej, og61nonarodowej wrazliwosci. 

Ukoronowaniem ealego programu mialo stae si\, oddanie si\, Na
rodu Matce Bozej w niewol\, - za wolnosc Kosciola w swiecie. I tu 
wyczucie tego spolecznego sillchli okazalo si~ 1I Prymasa niedosta
teczne. Nie mielismy nic przeciwko Matce Bozej, lepiej niZ kto inny 
wiedzielismy, ile warta jest swoboda Kosciola, ale konotacje slowa 
"niewola" byly zbyt ohydne, by wierni mogli je przyj'lc. Nie pomogly 
cale cykle wyjasniaj'leych kazan, w tym miejscu trzeba bylo formlll~ 

w ostatnim momencie zmienic. OddawaliSmy si~ Matee Bozej inaczej, 
bez lIzycia tego lIpokarzaj'lcego terminu... 

IX 

W pierwszych latach swej dzialalnosci prymasowskiej dal si~ poz
nac jako czlowiek odwazny i aktywny, nie l~kaj'lcy si~ dzialania sa
modzielnego czy nawet osamotnionego, wreszcie zdolny do pelnego 
poswi~cenia wlasnego losu dla ratowania powierzonej mu wsp61no
ty koscieInej . Jego osobista ofiara przyniosla mu wtedy pelny sukces. 
Uzyskal szans~ efektywnego dzialania na skal~ ealej Polski, mial teraz 
wielki autorytet w episkopacie, kt6ry w ciqgu niewielu lat powi~kszyl 

si~ i odnowil sw6j sklad personalny, ogromn y posilich wsr6d klerll 
i lIznanie milion6w wiernych. Ten ealy kapital zbiorowej akceptacji 
i gotowosci do dzialania zainwestowal niejako w sw6j program dusz
pasterskiej przebudowy polskiej religijnosci - i na tym lIplyn~la mu 
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reszta jego zycia: dwadziescia pi~c lat pracy nad realizacjq przyj~tej 
koncepcji. 

1956--1981. Dwadziescia pi~c lat pracy - powiedzmy to glosno
owocnej. W aniol6w nas w tym czasie nie przerobil, co to, to nie, ale 
do kilku rzeczy nas zmusil, do paru innych przekonat, niekt6re za
grozenia moraine oslabil. Bez jego uporu bylibysmy znacznie gorsi 
i niepor6wnanie slabsi, bo calkiem niewygimnastykowani. Prawda, 
prawdziwa formacja religijna, to troch~ wi~cej njz najlepiej wytreno
wana gimnastyka duchowa, ale ten element pewnego dynamizmu 
i gotowosci do wysilku na pewno nam si~ w latach 80. przydal. 

Okazal si~ wi~c w naszej historii wielkim Duszpasterzem. Zgod
nie z tym, co zapowiadal na swym ingresie, lecz na skal~, kt6rej nikt 
nie m6g1 przewidziec. 

Te dwadziescia pi~c lat to nie bylo jednak tylko duszpasterstwo 
czy przynajmniej nie bylo to duszpasterstwo spokojne i apolityczne. 
Fronty walki mi~dzy Kosciolem a komunq przesuwaly si~, niekt6rym 
z nas w og6le nikly z oczu, innym wydawaly si~ slabnqc, ale wojna 
tak naprawd~ trwala. 

Nie pamWamy juz burzliwych dziej6w katechizacji szkolnej i przy
koscieinej, zmiennych etap6w kwestii sluzby wojskowej kleryk6w i po
pelnianych przy tej okazji naduzyc, zapominamy 0 wake ooficjainq 
lub nieoficjalnq budow~ kaplic i kosciol6w, nie m6wimy 0 traktowa
niu parafii jak przedsi~biorstw dochodowych i 0 wymogach placenia 
65-procentowych podatk6w od ofiar na koscieinej tacy, odmow~ sprze
dazy papieru na drukowanie katechizm6w, mszal6w czy dokumen
t6w soborowych uwazamy za rzecz normainq w ramach panujqcego 
w6wczas systemu, slowem wszystkie represje poniiej poziomu Gu
lagu traktujemy jako niewarte pami~ci drobiazgi. 

14 drogq rzeczywiscie mozemy przesladowarua Kosciola ograniczyc 
do wczesnych lat 50. i przypisac je stalinizmowi, kt6ry funkcjonuje jako 
poj~cie-wytrych, zdejmujqce odpowiedziainosc komuny in gremio za 
to wszystko, co robila do ostatniego dnia swej wladzy. Tyle ze to po 
prostu kolejne jej klamstwo, skuteczne wobec naszej amnezji. 

W dziejach tych zmagan szczeg6lne miejsce zajmuje sprawa listu 
biskup6w polskich do biskup6w niemieckich, gdzie zawarte bylo slyn
ne historyczne stwierdzenie: "przebaczamy i prosimy 0 przebaczenie". 
Jest to sprawa tak znana i tak cz~sto komentowana, ze mozemy si~ tu 
ograniczyc do jednego jej aspektu, wiqzqcego si~ z naszym tematem: 
"Wyszynski i my". 

Wscieklosc wladz komunistycznych i ich gwaltowny atak na Kos
ci6t, spowodowany tym listem, wynikaly nie tylko stqd, ze glos epis
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kopatu byl "vyraznie niezgodny z obowiqzujqcq wtedy liniq oficjalnej 
polityki, ale takZe, a moze i przede wszystkim stqd, ze tu po raz pierw
szy biskupi wypowiedzieli si~ poza polskim Kosciolem w imieniu ca
lego narodu. 

Reprezentantem narodu miala bye przeciez jedynie partia komu
nistyczna, tymczasem tutaj rol~ t~ uzurpowali sobie przyw6dcy tole
rowanego tylko, ale w ogole pozbawionego osobowosci prawnej Kos
ciota. Z punktu widzenia komuny byla to obraza autorytetu ich wla
dzy. Mniejsza 0 ten punkt wid zenia, co jednak wtedy naprawd~ wy
darzylo si~ rni~dzy episkopatem a spoieczenstwem? 

Biskupi zabrali wowczas publicznie glos w imieniu calego naro
du, wypowiadajqc si~ w bardzo waznej sprawie moralnej, angazujq
cej wyjqtkowo silne i nadzwyczaj osobiscie przezywane emocje i dy
lematy moraine. Zrobili to bez analizy stanu sumien tych, w imieniu 
ktorych zabierali glos, i bez zadnej przygotowawczej akcji duszpaster
skiej, ktora ze wzgl~dow politycznych musialaby pozornie bye jak 
najdalej od tego szczegolowego tematu, ale moglaby pozniej ulatwie 
spoleczenstwu przelkni~cie niezmiernie trudnego aktu wyciqgni~cia 
r~ki do strasznych wrog6w. 

Rzecz nie zostala przygotowana. Czy znaczyio to, ze organizato
rom V\'Ydalo si~, ze moraine przezycie mas w ogole nie jest tu naprawd~ 
wazne? Jesli tak, to caly akt stawal si~ politycznq fikcjq, czyli czyms 
obrzydliwym. Czy uwazano, ze po ogloszeniu listu mozna b~dzie dro
gq takich czy innych przedsi~wzi~e duszpasterskich szybko i skutecz
nie wplynqe na stan swiadomosci wiernych, przyzwyczajonych prze
ciez do posluchu wobec swej hierarchii? Jesli tak, to lepiej, choe byl 
w tym podejsciu spory ladunek paternalistycznej pewnoSci siebie. Czy 
moze po prostu zabraklo czasu i energii na jakqkolwiek gl~bszq re
fleksj~ wlasnie pastoralnq, dotyczqCq nie tego, czy to w ogole zrobie, 
ale tego, jak to zrobie najlepiej. Podejrzewam, ze bylo to wlasnie tak. 
Funkcjonowanie cial zbiorowych, takie ubranych w fiolety, przynosi 
cz~sto takie zaniki wyobrazni i odpowiedzialnosci za praktyczny efekt 
czegos tak latwego jak zlozenie podpisu czy podniesienie r~ki. 

Niedor6bka, ale spora, mozna si~ bylo na niej wywrocie. W para
doksalny sposob spraw~ uratowali komunisci, bo zaatakowali episko
pat tak brutalnie i po chamsku, ze wywolali tym efekt solidarnosci 
calego Kosciola ze swymi biskupami. Obchody Millennium staly si~ 
tego przykladem. 

Calq afer~ wywolanq tym Iistem Prymas oczywiscie wziql swym 
zwyczajem na wlasne barki. Firmowal to od poczqtku do konca. Nie 
on jednak byl pierwszym autorem tej koncepcji ani redaktorem tek
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stu listu - udzial jego byl tu, jak silt' zdaje, raczej aprobat,! idei i wyko
nania. Przebieg calego przedsilt'wzilt'cia byl jednak otoczony tajemni
c,!, ktora dopiero dzis silt' stopniowo rozswietla, dot,!d zachowuj'!c 
miejsca niejasne. 

Komurustyczne wladze rzecz cal,! uiyly jako bron przeciwko same
mu Prymasowi, ktory po raz kolejny zostal uznany za wroga numer 
jeden. Bardzo ostre ataki propagandowe, odmowa paszportu na wy
jazd do Rzymu i wiele innych zlosliwosci, ktore spotkaly go wlasnie 
w okresie 1965--1967, wi,!zaly silt' gIowrue z tym, ze wtedy wlasnie rue
odwolalnie ujawnilo silt' jego wodzostwo w calym naszym Kosciele. 

Czy w calym? 
Zjawisko kontestacji, czyli radykalnej krytyki calego koscielnego 

status quo, dotarlo do nas z Zachodu pod koniec trwania Soboru i za
raz po nim. Tak jak i tam, objlt'lo przede wszystkim nowatorskie sro
dowiska mlodych ksilt'zy, ktorzy nie miescili silt' w ciasnych i coraz bar
dziej dokuczliwych ramach tego, co uwazali za dozwolone episkopat 
i sam Prymas. Zachodruoeuropejskie nastroje kontestacyjne przeno
sily silt' do Polski poprzez praslt' katolick,!, gIownie nasz'!, to jest przez 
"Tygodnik Powszechny", "Wilt'z" i "Znak". Wynikalo to nie tyle z na
szych szczegolnie buntowruczych nastawien, ile z przekonania, ze jed
nym z naszych glownych zadan jest przekaz do Polski informacji 
o tym, co dzieje silt' w Kosciele powszechnym - dzialo silt' zas wtedy 
sporo, a halasu przy tym bylo jeszcze wilt'cej . Tak wilt'c nasze najnie
winniejsze nawet pisanie 0 tym, co slychac, pobudzalo w Polsce chlt'c 
wl,!czenia silt' w ten uruwersalny dialog wewn'!trzkoscielny, ktory czlt'
sto niestety przeradzal silt' w uniwersaln,! wewn'!trzkoscieln,! kIotnilt'. 
W Polsce tak fIe nie bylo. Nasza twierdza byla jednak naprawdlt' obllt'
zona, wiedzielismy 0 tym i my, i nasi tlt'skni,!cy do "prawdziwej kon
testacji" ksilt'za, totez wszystko odbywalo si~ raczej szeptem, bez krzy
ku. Nie mozna bylo przeciez robic frajdy esbekom. 

Sytuacjlt' w kraju mial wilt'c Prymas wlasciwie opanowan'! od cza
su milenijnego zwycilt'stwa. M6g1 rue dostawac paszportu, mogl spo
tykac w rz'!dowej prasie niewybredne ataki na siebie, aJe wiadomo 
bylo, ze narod stoi za nim. 

Wtedy jednak otwarl silt' nowy front, nie tylko niebezpieczny dla 
losu Kosciola w Polsce, ale i niezmiernie boJesny i deprymuj,!cy dla 
samego Prymasa. Zmienila silt' polityka wschodnia Watykanu. Nie 
przyszlo to z dnia na dzien. Pierwsze oznaki zmian pojawily silt' jesz
cze w okresie pontyfikatu papieza Jana - okolo roku 1960. Mialy one 
mil,! postac dobrotliwych gestow "otwarcia silt' na Wschod" i budzily 
uznanie na calym 5wiecie. Pozniej - juz podczas drugiej czlt'sci Sobo
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ru, za pontyfikatu papieza Pawla VI - ewolucja poszla dalej . Tajemni
czo zawieruszyl si~ w sekretariacie podpisany przez ojcow soboro
wych wniosek 0 wydanie przez Sobor deklaracji pot~piajqcej zbrod
nie komunizmu wobec ludzi wierzqcych w Boga. Bylo to sygnalem, 
ze w siedem lat po zgonie papieza Piusa XII, ktory jako jedyny na 
swiecie autorytet protestowal przeciwko Jakie, Watykan odmawia 
solidarnosci jej ofiarom. Wymowa dokumentow soborowych, nigdzie 
ani jednym slowem nie wspominajqcych 0 Kosciele przesladowanym, 
wskazywala zresztq na to samo. Konstytucja 0 Kosciele w swiecie 
wspokzesnym bierze pod uwag~ wylqcznie Zachod i tzw. Trzeci Swiat. 
Los Europy Srodkowowschcidniej i innych krajow komunistycznych 
okazal si~ Kosciolowi powszechnemu - powiedzmy to otwarcie - naj
zupelniej oboj~tny. 

Polityka biezqca Stolicy Apostolskiej szla w tymze kierunku. Zde
zawuowany zostal przez Watykan nieszcz~sliwy w~gierski kardynal 
Mindszenty, ktorego wyslannik Pawla VI nieprawdziwymi obietnica
mi sklonil do wyjazdu z kraju, by p6Zniej - juz w Rzymie - odebrac 
mu wszystkie jego urz~dy. Sens ideowy jego wieloletniej gehenny 
zostal w ten sposob przez samego papieza zanegowany. 

Pojawiajqce si~ w tym wlasnie kontekScie inicjatywy nawlqzania 
przez Stolic~ Apostolskq rozmow z polskimi wladzami komunistycz
nyrni bez posrednictwa polskiego episkopatu i Prymasa, rzekomo zbyt 
malo elastycznego i wrogiego wladzy panstwowej, byly niezrniernie 
niebezpieczne dla losow calego Kosciola w Polsce. Dla komunistow byly 
oczywiscie niezwykle cennym podarunkiem, bo spychaly na zupelny 
margines Prymasa - czlowieka, ktory najlepiej znal sytuacj~ i ktory po
u'afil jq skutecznie ksztaltowac. Z tego wzgl~du wladze usilnie szukaly 
drog, ktorymi mozna byloby mozliwie jak najwiarygodniej dla Rzymu 
zdyskredytowac Prymasa, jako polityka skrajnego i przesadnie konser
watywnego. Niestety w usilowaniach tych pomogl im krytycyzm cz~
sci katolickich srodowisk opiniotworczych - wlasnie ludzi naszego sro
dowiska. Mysl~, ze byl to najsmutniejszy epizod naszej "Znakowej" 
historii. Szcz~sliwie rachuby wladz spalily na panewce - Watykan nie 
zdecydowal si~ na dystansujqcq si~ w stosunku do polskiego episkopa
tu ingerencj~ w stosunki mi~dzy komunistarni a Kosciolem w Polsce. 
Przewazylo zaufanie do mqdrosci Prymasa. 

X 

W latach 70. Prymas jest juz stary. W Kosciele polskim pojawia si~ 
wokol niego coraz wi~cej ludzi mlodszych i calkiem mlodych, jego 
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wychowank6w. Jednoczesnie zewn~trzne napi~cia wok61 Kosciola 
slabn'l. Wladza polityczna jest jak zawsze Kosciolowi nieprzyjazna, 
ale nie czuje si~ dostatecznie mocna, by kontynuowae otwartq walk~ . 

W calym spoleczenstwie tez dorasta i stopniowo zaczyna nada
wac ton pokolenie wychowankow Prymasa. Ujawniaj'l si~ nowa swia
domose polityczna i nowa antykomunistyczna opozycja. Naczelnq 
wartosci'l, ktora jq cementuje, okazujq si~ prawa czlowieka. Ich obro
na, wywojowanie dla nich szacunku i swobody, przemawia do umy
slow i serc najdobitniej . Stopniowo dokonuje si~ w mlodym pokole
niu powrot do myslenia w kategoriach zbiorowych, spolecznych 
i przekroczenie tych zakl~tych granic prywatnosci, ktore psychicznie 
wi~zily ich starszych braci z lat 60. Mlodzi Sq smielsi, aktywniejsi, bar
dziej bezceremonialni wobec systemu. La twiej przychodzi im bye sobq 
takZe w wymiarze publicznym. 

Prymas nie jest im Ojcem. Patrzq na niego raczej jak na Dziadka. 
Jest w tych spojrzeniach duzo sentymentu i zaufania, jest szacunek, 
nie rna atmosfery mi~dzypokoleniowego sporu, bo dystans doswiad
czen jest zbyt duzy. Prymas tez spoglqda na nich wyrozumialej, niZ 
patrzyl na ich poprzednikow. Lubi ich za ich zmysl spoleczny, za zdol
nose do dzialania, choe niekiedy niepokojq go ich emocje, nie dose 
temperowane rozwagq . Pozwala im jednak na manifestowanie tych 
uczue nawet wtedy, gdy Sq one dIan k!opotliwe. 

Nie zapomn~ nigdy troski, z jakq po cichu tku - "w tajemnicy przed 
samym sob'l" - pozwalal wprowadzie si~ do warszawskiego kosciola 
Swi~tego Marcina parunastu uczestnikom glodowki protestujqcym 
przeciwko uwi~zieniu robotnikow z Radomia i Ursusa . W praktycz
ny sens tej manifestacji nie wierzyl, spodziewal si~ ostrej reakcji wladz, 
ale blokowae niczego nie chcial... 

W ostatnich latach zycia przyszlo charakterystyczne wyciszenie 
dzialalnosci zewn~trznej. Dzialo si~ to zresztq w warunkach zupelnie 
nadzwyczajnych, ktorych przeciez nikt nie m6g1 sobie wczesniej wy
obrazie. Surrealistyczny, Bozy "cud nad Tybrem", ktory w pazdzierni
ku 1978 uczynil nowym papiezem Polaka - Karola Wojtyl~ - zmienil 
calq "geometri~ psychicznq" polski ego KoSciola. Stefan Wyszynski 
mogl przygotowac si~ do odejscia. W jednej z ostatnich jego wypo
wiedzi znalazly si~ znamienne slowa: "Rozpalilem warn zagiew .. . " 

Rozpalil. 

BOHDAN CYWINSKI, ur. 1939, publicysta, historyk, dzialacz katolicki , w Jatach 1973
-1977 redaktor naczelny miesi~cznika "Znak". Wydal m.in .: Rodowody niepokornych (1971), 
Ogniem pr6bowane (cz. 1 - 1982, cz. 2 - 1990). 
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STRAZNIK TRADYCJI 

CZY WIZJONER? 


DYSKUSJA Z UDZIALEM HALINY BORTNOWSKIEJ, 

STANISLAWY GRABSKIEJ, KS. ADAMA BONIECKIEGO, 

BOHDANA CYWINSKIEGO, WOJCIECHA WIECZORKA 


I STEFANA WILKANOWICZA 


REDAKCJA: W tym roku podw6jnej roezniey: urodzin i smierei kardynala 
Wyszynskiego ukazuje sif wiele analiz jego mysli, roli polityeznej, a zwlasz
eza programu duszpasterskiego. Esej Bohdana Cywinskiego to jednak bez
sprzeeznie najbardziej wszeehstronna pr6ba bilansu tego, co Prymas znaezyl 
dla Polski i polskiego Koseiola . Wainym wqtkiem tego bilansu jest oeena rela
eji - w pewnyeh okresaeh dose burzliwyeh - mifdzy kardynalem Wyszyn
skim a naszym srodowiskiem: srodowiskiem .,Tygodnika Powszeehnego", "Zna
ku", "Wi~zi" i Klub6w lnteligeneji Katoliekiej. Wszyscy Pal1StWO osobiseie znali 
Prymasa, wspierali go lub spierali sif z nim. Jak dzisiaj, z perspektywy dzie
si~eioleei, oeeniajq Pans two jego program duszpasterski? 

KS. ADAM BONIECKI: Wiem, ze zabrzmi to kontrowersyjnie, ale gdy 
bylem mlodym ksi~dzem, nie odczytywalem w tym programie wy
miaru duszpasterskiego, a jedynie kaznodziejski. SWq gruntownie 
przemyslanq i przemodlonq calosciowq wizj~ Kosciola i narodu Pry
mas przelozyl bowiem na szczegolowe tematy kazan. Materialy ka
znodziejskie trafialy do nas dwoma strumieniami: z Episkopatu i z In
stytutu Prymasowskiego. Prosz~ je dzisiaj przeczytae: byly naprawd~ 
nielatwe, dose abstrakcyjne, napisane trudnym do uzywania w nor
malnym duszpasterstwie j~zykiem . Mimo ze dotyczyly takich tema
tow jak wychowanie czy wady narodowe, dla zwyklych wiernych "w 
terenie" byly jednak oderwane od realiow zycia. Dla tego - Boze, bqdz 
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milosciw mnie, grzesznemu - ze skruchq muszE;' SiE;' p rzyznae, i.e 
w ogole nie realizowalem tego prymasowskiego programu kaznodziej
skiego (podobnie zresztq jak inni ksiE;'i.a z parafii, gdzie pracowalem). 

Tym natomiast, co na ludzi rzeczywiscie oddzialywalo, bylo zwo
Iywanie ich na masowe spotkania religijne. Zwlaszcza pielgrzymki na 
Jasnq GorE;' dawaly poczucie, i.e jest nas wielu, i.e stanowimy centrum 
Polski, i.e tworzymy wspoJnotE;' . Podobnq rolE;' odgrywala peregryna
cja Obrazu Jasnogorskiego. Mlodego wowczas i dose przemqdrzale
go ksiE;'dza, jakim bylem, zaskoczylo to, jak peregrynacja obrazu prze
mawiala i duchowo "budowala" ludzi - i tych prostych, i inteligencjE;'. 
Nie byla to religijnose socjologiczna czy magiczna, ale naprawdE;' glE;'
boka i p rzemyslana. Wiem 0 tym, bo w czasie tych nawiedzen prze
siedzialem dziesiqtki godzin w konfesjonale. 

Kolejny wazny element programu Prymasa to obchody Milenium. 
One bardzo ludzi mobilizowaly, bo ze wzglE;'du na strategiE;' wladz PRL 
mielismy poczucie, i.e wychodzimy prosto na front : na jednym placu 
"komuchy", na d rugim my... PamiE;' tam umE;'czenie znajomych bisku
pow, ktorzy jezdzili uswietniae swojq obecnosciq te obchody z jedne
go miejsca na drugie, ale robili to, bo wiedzieli, i.e to jest wai.ne: daje 
katolikom poczucie, i.e Sq obecni w zyciu tego kraju, i.e Bog jest z ni
mi, i.e Kosciolem w Polsce kieruje Prymas... 

STANISLAWA GRABSKA: Oczywiscie, .i.e te wielkie pielgrzymki od
grywaly pozytywnq rolE;', bo mobilizowaly masy, przynosily tei. wiele 
nawrocen. Byly zresztq koniecznosciq, poniewai. ze wzglE;'du na inwi
gilacjE;' aparatu bezpieczenstwa duszpasterstwo malych grup bylo nie
zwykle trudne. Mnie samej podobal siE;' tei. charakter propagowanej 
przez Prymasa poboznosci maryjnej. Ukierunkowana ona byla na ety
kE;', nie byla tylko uczuciowa - ale uczyla odpowiedzialnosci. 

Powiedzmy jednak tez otwarcie, i.e nam, inteligentom, program ten 
dawal niewiele. Marzylismy, by duszpasterstwo masowe uzupelnie 
duszpasterstwem elitarnym i i.eby nas nie zmuszano do latania po tych 
wszystkich fetach, ktore nas wcale nie zachwycaly. Ale nasze stanowi
sko nie spotkalo siE;' z zyczliwym podejsciem Prymasa. PamiE;'tam, jak 
pewnego razu wdalismy siE;' z nim w Klubie w dyskusjE;', zarzucajqc 
m.in., ze poboi.nose maryjna mirno wszystko jest zbyt plytka, ze este
tyczna oprawa uroczystosci to chala, i.e pomysl oddania narodu w nie
wolE;' jest razqcy. Prymas odpowiedzial nam na to: "Jak siE;' robi, tak siE;' 
robi, ale siE;' robi. A jak ktos bE;'dzie mi przeszkadzal, to go zniszczE;'''. 

REDAKCJA: Czy to cytat? 
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STANIStAWA GRABSKA: Doslowny. Potem biedny ksiqdz (dzisiaj bi
skup) Dembowski musial nas tlumaczyc, ze nie jestesmy przeciwni 
maryjnosci, tylko chcemy jej pogl~bienia. 

Kolejny sp6r dotyczyl Soboru. Kiedys, po Pierwszym Mi~dzyna
rodowym Kongresie Laikatu, poszlismy do Prymasa z delegacjq i pro
silismy 0 trzy rzeczy: li turgi~ twarzq do ludu, liturgi~ po polsku oraz 
duszpasterstwo malych grup. Na wszystkie trzy punkty kardynal Wy
szynski stanowczo odpowiedzial: "nie". "Chcecie liturgii po polsku? 
Ksi~za po lacinie belkocq. Jak zacznq warn belkotac po polsku, to do
piero b~dziecie mieli". Na prosb~ 0 powolanie grup apostolskich od
pad: "Mam za malo ksi~zy dla jakichS grupek wzajemnej adoracji". 
"Chcecie twarzq do ludu? - uslyszelismy w odpowiedzi na nasz trzeci 
postulat. - Ja cz~sto m6wi~ ksi~zom: wasze plecy mozna oglqdac, ale 
wasze twarze?" Tak si~ rozmawialo z Prymasem .. . 

W sumie jednak uwazam, ze program kardynala Wyszynskiego 
zdal egzamin, ale przy wprowadzeniu wielu zmian. Niekt6re wymu
silo zycie. Ogromnq rol~ odegral tu Wojtyla! Bohdan poswi~ca tej spra
wie zdecydowanie zbyt malo uwagi. Przeciez to kardynal Wojtyla 
wprowadzal rozmaite zmiany i Prymas - 0 dziwo! - te zmiany przyj
mowat. Tak bylo na przyklad z ruchem SWiatlo-Zycie czy w og6le z ma
lymi grupami. 

STEFAN WILKANOWICZ: Ja widz~ Ksi~dza Prymasa odmiennie, bye 
moze dlatego, ze poznalem go wczesniej od Was. Z ramienia mlodziezy 
akademickiej mialem zaszczyt witac go podczas ingresu w Warsza
wie. Potem wraz z niewieikq, nieformalnq grupq cz~sto si~ z nim kon
taktowalismy, by przedyskutowac nurtujqce nas problemy. Byl uoso
bieniem nowoczesnosci, otwartosci, szerokosci horyzont6w i przyst~p
nosci. Jesli potem - jak twierdzi Staszka - zmienil si~, to stalo si~ tak 
pod wplywem ci~zaru sytuacji, a zwlaszcza moze gorzkich doswiad
czen, zawod6w, jakie go spotkaly. 

Moim zdaniem na caly jego program duszpasterski nalezy patrzee 
przez pryzmat jego pierwszego listu pasterskiego, napisanego po no
minacji na biskupa lubelskiego: 0 chrzescijafzskie wyzwolenie narodu. Ten 
tekst do dzisiaj zachowal aktualnose. Przede wszystkim byl on znako
mitym przygotowaniem do totalizmu sowieckiego (chocjego krytyka 
ubrana byla w kostium analizy nazizmu - wszyscy jednak swietnie 
orientowali si~, 0 co chodzi). Kluczem byly dwa poj~cia, kt6re przy
swiecaly Prymasowi do konca zycia: chrzescijanskie wyzwolenie i god
nose czlowieka. 
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Patrzqc na caly okres prymasowania kardynala Wyszynskiego, po
wiedzialbym, ze jego program jest znakomitym przykladem inkultu
racji chrzescijanstwa w lokalnq kultur~. Nowoczesna - na 6wczesny 
czas - wizja chrzescijanstwa, jakq mial Prymas, swietnie weszla w tra
dycyjny polski katolicyzm i - szerzej - w tradycyjnq kultur~ narodo
Wq . Ale tez tutaj zaczyna si~ problem. 

W procesie inkulturacji chrystianizm nie tylko wplywa na zastanq 
kultur~, zachodzi takZe proces odwrotny: treSci inkulturowane prze
siqkajq tym, co zastane. Grozi to deformacjq chrzescijanstwa. I cos ta
kiego dokonalo si~ po cz~sci w przypadku jego programu. Po jego 
smierci uniwersalnq religi~ milosci zacz~to przerabiac na - m6wiqc 
jaskrawo i brutalnie - ksenofobicznq religi~ plemiennq. Teraz czeka 
nas etap trudnego oczyszczania polskiego chrzescijanstwa z tych po
ganskich nalecialosci. 

KS. ADAM BONIECKI: Z niech~ciq do sformulowania 0 oddaniu si~ 
w "niewol~" Maryi zetknqlem si~ dopiero po przyjsciu do "Tygodni
ka" i musz~ si~ przyznac, ze mnie ona zaskoczyla. My, ksi~za czy za
konnicy, bylismy przygotowani do zrozumienia, ze oddanie si~ Bogu 
(nawet w niewol~) oznacza uzytek czyniony z wolnosci, a nie jej prze
kreslenie. Podobnie odbierali to chyba przeci~tni katolicy, a trudnosci 
z akceptacjq idei Prymasa miala tylko cienka wars twa intelektualist6w. 
Zresztq tu w sukurs kardynalowi Wyszynskiemu szedl kardynal Woj
tyla, kt6ry rzecz calq przy rozmaitych okazjach tlumaczyl. 

HALINA BORTNOWSI<A: Przez cz~sc okresu, 0 kt6rym m6wimy, 
pracowalam (przed przejsciem do redakcji "Znaku") jako katechetka, 
ale przyznam, ze programu duszpasterskiego Prymasa wlasciwie nie 
znalam. To, co si~galo bruku czy raczej koscielnej posadzki, to byly 
przypadkowe elementy tego programu, przecedzone przez zaintere
sowania duszpasterzy. Z mojego punktu widzenia katechetki wazne 
bylo to, ze w Kosciele polskim postawiono na dzieci, ze katecheza rniala 
stac si~ centralnym sposobem ksztaltowania ludzi. W tym sensie moz
na powiedziec, ze w Kosciele bylo rniejsce na male grupy: wlasnie gru
py katechetyczne i rodzic6w katechizowanych dzieci. 

KS. ADAM BONIECKI: Bylo miejsce, ale przy kosciele ... 

HALINA BORTNOWSI<A: Przy kosciele, to bylo naturalne. Mimo to 
nurtowala mnie wqtpliwosc: czy sluszna jest koncentracja katechezy 
na dzieciach? Nie jest prawdq, ze przez dzieci tak po prostu, skutecz
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nie dociera si~ do rodzic6w. Sprawdzono to na przyldadzie analfabe
tyzmu. W Ameryce Poludniowej przekonano si~, ze jezeli rodzice s'l 
anal£abetami, to ich dzieci, nauczone pisania i czytania, tracq t~ urnie
j~tnosc po pewnym czasie. Trzeba wi~c uczyc doroslych, a oni juz sami 
zadbaj'l, by ich dzieci posiadly t~ umiej~tnosc. Podobnie jest z religij
nosci'l. Widzimy dzisiaj, jak ogromne s'l braki w zakresie wiedzy reli
gijnej doroslego spoleczenstwa. 

KS. ADAM BONIECKl: CzyJi 6wczesnych dzieci. 

HALINA BORTNOWSKA: Wiasnie. Sytuacja wygl'lda lepiej w tych 
diecezjach, gdzie - jak przyldadowo na Sl'lsku - w mysl lokalnych 
tradycji duchowni jednak prowadzili prac~ z doroslymi. 

Ale zeby oceniac caiy program duszpasterski Prymasa, potrzebu
jemy dzisiaj si~gni~cia do zr6dei i zapoznania si~ z nieznanymi fakta
mi. Pod tym wzgl~dem tekst Bohdana Cywinskiego pozostawia nie
dosyt. Jest w nim duzo ocen, ale za malo nowej wiedzy 0 Wyszyn
skim. A potrzeba nam jak powietrza i wiedzy historycznej 0 przezy
ciach Polak6w od czas6w II wojny swiatowej, i refleksji teologicznej 
nad tymi doswiadczeniami. Dopiero teraz odkopaliSmy Jedwabne... 
Czy rzeczywiscie nic nie dalo si~ zrobic wczesniej? 

Piszesz, Bohdanie, ze milczenie bylo wymowne. Rzeczywiscie, 
milczenie bywa wymowne, ale przemilczanie jest zawsze truj'lce. A 
w caiym programie narodowej katechezy za wiele byio nie tylko mil
czenia, ale i przemilczania. 

KS. ADAM BONIECKl: Ja bym jednak to milczenie w wielu sprawach 
usprawiedliwial. Nie mozemy zapommac 0 zagrozeniach, chocby 0 re
presjach, kt6re spadaly na zaangazowanych swieckich, czy - z dru
giej strony - 0 niebezpieczenstwie instrumentalizowania KOSciola 
przez Pax. 

HALINA BORTNOWSKA: Ja te zagrozenia swietnie pami~tam, ale 
niebezpieczne jest tez uleganie nieustaj'lcej podejrzliwosci. W czasach 
pierwszej "Solidarnosci" uznalismy, ze agenci, kt6rych sobie wymy
slamy, s'l dla nas bardziej niebezpieczni niZ ci realni. Podejrzliwosc 
koscielna w czasach PRL skierowana byla zreszt'l gl6wnie wobec 
s\o\rieckich, podczas kiedy to ksi~za tworzyli rozmaite struktury kola
boracyjne. 

KS. ADAM BONIECKl: Nie bez pomocy swieckich ... 
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WOJCIECH WIECZOREK: Do mnie, podobnie jak do Haliny Bort
nowskiej, program duszpasterski Prymasa po prostu nie docieral. Po 
paksowskim epizodzie w mojej biografii przezywalem cos w rodzaju 
kryzysu wiary. Kazania, kt6rych sluchalem w kosciolach, nie robily 
na mnie zadnego wrazenia. Dopiero Sob6r byl dla mnie objawieniem 
i doprowadzil do bardzo swiadomego powrotu do chrzescijanstwa. 

Ale gdy dzisiaj, z perspektywy - mozna rzec - historycznej, pa
trz~ na program kardynala Wyszynskiego, to mysl~: wlasciwy czlo
wiek na wlasciwym miejscu, we wlasciwym czasie. PoczC) tek jego dzia
lalnosci jako prymasa przypadl na rok 1949, a wi~c poczC)tek stalini
zmu, koniec - na rok 1981, a wi~c czas "Solidarnosci". Byl to okres 
najwi~kszego zagrozenia i dla Kosciola, i dla tozsamosci narodowej. 
To byla miara odpowiedzialnosci Prymasa. I dlatego jego program 
polegal na wpisaniu si~ w tradycj~ Polaka-katolika w sytuacji zagro
zenia narodowego. 

Z jedynej rozmowy z kardynalem Wyszynskim w kameralnym 
gronie, w jakiej uczestniczylem wraz z delegacjC) "Wi~zi" w 1975 roku 
w Gnieinie, zapami~talem dwie jego wypowiedzi. Pierwsza to kon
statacja, ze wynik konfrontacji marksizmu z katolicyzmem jest juz 
przesqdzony - twierdza nie zostala i juz nie b~dzie zdobyta. A druga 
- to obawa przed powt6rzeniem si~ masakry z roku 1970. Z tego wy
nikal 6wczesny nacisk Prymasa na rozwag~ w dzialaniu. 

Religia i nar6d 

REDAKCJA: Wojciech Wieczorek wyrazil poglqd, ie w programie duszpa
sterskim prymasa Wyszynskiego odiyl model Polaka-katolika. Pan Wilkano
wicz z kolei zwracal uwagf na "przerabianie" tego programu na "ksenoJobicz
nq religif plemiennq". Chcialbym zapytac, czy Panstwa zdaniem ten charak
terystyczny rys mys7.enia Prymasa, jakim bylo podkres7.anie icislego zwiqzku 
mi~dzy wymiarem religijnym a wymiarem narodowym, nie prowadzil do ide
ologizacji religii? 

KS. ADAM BONIECKI: To, ze wiqzanie sprawy Kosciola ze sprawq na
rodu bylo swiadomq strategiC) Prymasa, uslyszalem z jego wlasnych ust. 
W jednej z rozm6w tlumaczyl mi, dlaczego tak wazna jest Jasna G6ra. 
Powiedzial: "Trzeba ten nar6d sku pic wok6l symbolu zarazem religijne
go i narodowego, bo inaczej zniszCZq go nacjonalizm sowiecki i nacjo
nalizm niemiecki". Czy takie myslenie prowadzilo do ideologizacji reli
gii? Mysl~, ze na tym polega "dobrodziejstwo inwentarza": cos si~ zy
skiwalo, ale cenq za to bylo kroczenie po granicy ideologizacji. 
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HALINA BORTNOWSKA: Wyjasnijmy najpierw, co to jest ideolo
gizacja. Rozmowa z grup'l biskup6w serbskich uswiadomila mi kie
dys, ze ich postawa -I'lczenie narodowosci i wiary oraz ptomien
na zarliwose - nie rna nic wsp6lnego z ideologizacj'l. To raczej wspo
mniana juz tutaj radykalna inkulturacja, doprowadzenie do sto
p ienia w jedno tozsamosci religijnej z etniczn'l nie w teorii, lecz 
w p rzezywaniu wydarzen dziejowych, w calej wizji historii. Ide
ologizacja polega na instrumentalizowaniu wiary, co robi'l niekt6
rzy nasi politycy prawicowi. NacjonaliSci celowo zamazuj'l r6znic~ 
mi~dzy przestrzeni'l wiary a przestrzeni'l narodu, tymczasem s'l 
to rzeczywistosci niewsp6lmierne. Nie rna si~ obowi'lzku bye czlon
kiem okreslonego narodu, natomiast poszukiwaczem transcenden
cji trzeba bye. 

WOJCIECH WIECZOREK: Z tym ze te najwyzsze wartosci zawsze 
S'l zakorzenione w tym, co historyczne. Dlatego inkulturacja jest nie
zb~dna. 

HALINA BORTNOWSKA: Ale inkul turacja prowadzona przez Pry
masa byla polowiczna: podj'li misj~ pocieszarua, a nie misj~ budzenia 
i upominania. Brakowalo tego rozszerzenia. 

STANISLAWA GRABSKA: Momentem takiego rozszerzenia rnisji byl 
list do biskup6w niernieckich. Natomiast generalnie problem nie lezy 
w poczuciu przynaleznosci do danego narodu, tylko w tym, czy ta 
przynaleznose rna charakter ograniczaj'lcy czy otwieraj'lcy. M6j OJ
ciec mawial, ze patriotyzm polega na ambicji, zeby m6j nar6d odegral 
pozytywnC! rol~ w historii swiata, takZe w stosunku do innych naro
d6w. Podzielam opini~ Haliny Bortnowskiej, ze w programie Pryma
sa - poza wspomnianym listem - braklo tego rozszerzenia. I zabraklo 
krytycznego spojrzerua na histori~. Byla to rue tyle ideologizacja, co 
idealizacja narodu . 

WOJCIECH WIECZOREK: Wracaj'lc do sprawy listu do biskup6w rue
mieckich: trudno mi si~ zgodzie z Bohdanem Cywi.nskim, ze polski 
Episkopat popelnil tu jakqs niedor6bk~. Ten list byl wielkq historycz
nq cezurq. 

KS. ADAM BONIECKI: Bohdan tego rue kwestionuje. Wskazuje tylko 
na nieprzygotowarue spoleczenstwa. 
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STEFAN WILKANOWICZ: Czlowiek budzil si~ ranD i dowiadywal si~, 
ze przebaczyl Niemcom ... Ja bylem kompletnie zaskoczony. Bylo to 
jednak zaskoczenie blogoslawione - powiew Ducha Swi~tego. 

REDAKCJA: Z jednej strony mamy nauczanie Prymasa na temat narodu 
i integralnego zwiqzku religii z narodem, z drugiej - niezwykly, profetyczny 
gest, jakim byllist do biskup6w niemieckich. Jak polqczyc te dwa fakty? 

STEFAN WILKANOWICZ: Mozna je interpretowac na dwa sposoby. 
Albo widziec w nich sprzecznosc, albo dwa nurty, ktore nie schodzily 
si~ ze sobi!. Mysl~, ze w zyciu cz~sto dzieje si~ tak, ze na co dzien 
czlowiek kieruje si~ tradycji!, przyzwyczajeniami, przywii!zaniami, 
a w sytuacjach granicznych nagle to wszystko przekracza i nie ma 
w tym zadnej sprzecznosci. Czy nie taki byl przypadek Jana XXIII: 
konserwatysta, ktory nagle, jakby wbrew sobie, zrobil rewolucj~ w Ko
sciele, bo tak dyktowalo mu najbardziej fundamentalne rozumienie 
chrzescijanstwa? 

HALINA BORTNOWSKA: Decyzja Jana XXIII 0 zwolaniu Soboru 
wyplywala z jego zycia duchowego. Bog, z ktorym rozmawial, uczyl 
go zaufania do ludzi, wychodzenia im naprzeciw. U prymasa Wyszyn
skiego przewazala natomiast nieufnosc do ludzi, co swietnie pokaza
la rozmowa przypomniana przez Staszk~ Grabski!. 

STANISLAWA GRABSKA: Podobnie jak Stefan nie widz~ zadnej 
sprzecznosci mi~dzy katechezi! Prymasa w sprawie narodu a listem 
do biskupow niemieckich. Postawa patriotyczna i narodowa Wyszyn
skiego tak scisle Ii!czyla si~ z jego chrzescijanstwem, ze sam nie do
strzegal tu zadnego napi~cia i nie zdawal sobie sprawy, iz list moze 
zostac krytycznie odebrany przez spoleczenstwo. Nakladal si~ na to 
dodatkowo jego patriarchalizm. Prymas uwazal, ze on i Episkopat 
wskazuji! spoleczenstwu, co sluszne, a ono powinno przyji!c to z za
ufaniem. 

KS. ADAM BONIECKI: Mam pocZllcie, ze Ksii!dz Prymas teraz pa
trzy na nas z tym swoim charakterystycznym, lekko ironicznym 
usmiechem i mowi : nic nie rozumiecie. Bo w sprawie listu do bisku
pow niemieckich kardynal Wyszynski chyba posti!pil przede wszyst
kim jako mqz stanu. Komunisci nie byli w stanie uregulowac sto
sunkow polsko-niemieckich, a Kosciol jednym gestem pokazywal, 
kto jest prawdziwym reprezentantem narodu. 
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BOHDAN CYWINSKI: Podkreslanie przez Prymasa zwiqzku religii z na
rodem oraz haslo "Przebaczamy i prosirny 0 przebaczenie" kl6cq si~ ze 
sobq tylko wtedy, gdy patrzymy na swiat w kategoriach politycznych. 
W kategoriach wiary nie rna zadnej sprzecznosci mi~dzy mojq praw
dziwie rozumianq godnosciq a faktem przyznania si~ do winy. 

Prymas wobec Soboru 

REDAKCJA: Sprawq, na tie ktorej doszlo do ostrego napircia mifdzy naszym 
srodowiskiem a kardynalem Wyszynskim - 0 czym wspominala jui pani Grab
ska - byl SoboT Watykanski II. Czy sluszne sq opinie, ie Prymas odnosil sir 
do postanowiell soboroW1Jch z krytycyzmem? 

STANISLAWA GRABSKA: Mialam wrazenie, ze Kardynal nie tylko 
chcial niekt6re zmiany wprowadzac powoli, ale ie do innych posta
nowie11 Soboru w og6le nie byl przekonany. Byl bowiem ogromnie 
przywiqzany do tej wizji Kosciola, jakq reprezentowa! Pius XII - bar
dzo hierarchicznej i paternalistycznej. Ten paternalizm bardzosmy 
odczuwali i do dzisiaj ciqzy on nad polskim KosciolelT) . 

STEFAN WILKANOWICZ: Ja mysl~, ze rezerwa wobec Soboru miala 
mniej zasadniczy charakter. Kardynal przestraszy! si~ rozmaitych no
winek liturgicznych, kt6re na Zachodzie - sam bylem tego swiadkiem 
- przybieraly niekiedy formy tragikomiczne. Dlatego op6znial refor
my liturgiczne, w czym mia! swoje racje. Natomiast r6wnolegle po
winno si~ by!o prowadzic akcj~ przygotowania wiernych do reformy, 
czego nie zrobiono. W efekcie weszly one na zasadzie rozporzqdze
nia, w dodatku w wydaniu rutynowo-parafialnym. 

KS. ADAM BONIECKI: W sprawie Soboru Prymas zachowywal 
wstrzemi~zliwosc przede wszystkim dlatego, ze zdawa! sobie spra
w~, iz Kosci6! w Polsce to obl~zona twierdza, ze w!adze komunistycz
ne usilujq nas podzielic i skl6cic. By! wielkim strategiem w batalii prze
ciw komunizmowi i nie chcia! narazac spoistosci Koscio!a. A po dru
gie - jak zauwazy! Stefan - widzial, jakie zamieszanie wprowadzi!y 
do Koscio!a ruchy kontestacyjne w wolnym swiecie. 

BOHDAN CYWINSKI: Przypuszczam, ze stosunek Prymasa do So
boru by! w duzej mierze uwarunkowany politycznie, a mianowicie 
milczeniem dokument6w soborowych na temat komunizmu. Wyszyn
ski odebra! to milczenie bardzo bolesnie. Nie m6wi! nam tego wprost, 
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przestrzegal jednak: czytajcie najpierw Lumen gentium, a dopiero po
tern Gaudium et spes. Innymi slowy: na Soborze wazniejszy jest sam 
Kosci61, a stosunek Kosciola do swiata to sprawa drugorz~dna . Z dzi
siejszej perspektywy dziwj~ si~, ze my sami rue zauwazylismy wtedy 
tej deformacji w soborowym przedstawieniu 6wczesnego "swiata 
wsp6lczesnego". Deformacji - powiedzmy to szczerze - moralnej. 

HALINA BORTNOWSKA: Dotknqles tutaj czegos bardzo waznego. 
Sob6r rue zajql si~ naszq cz~sciq swiata (zresztq na podobnie silne opory 
trafialam zawsze w srodowiskach ekumerucznych). Ale trzeba tez przy
znac, ze my sami nie potrafilismy w rozmowach z katolikami z Za
chodu reprezentowac Europy Wschodruej. Podobnie bylo chyba pod
czas Soboru. Kardynal Wojtyla nalezal do grona najwazruejszych OJ
c6w soborowych, ale poswi~cil si~ sprawom calego Kosciola. Z kolei 
glos prymasa Wyszynskiego rue zostal odpowiednio zrozumiany. 

Skoro jednak mowa 0 stosunku Prymasa do postanowiel1 soboro
wych, to cz~sto odnosilam wrazerue, ze traktowal on Sob6r jako dys
trakcj ~, jako przeszkod~ w realizacji naszego wlasnego programu 
duszpasterskiego. 

STANISLAWA GRABSKA: W naszym przekonaniu Sob6r ni6s1 zasad
ruCZq przemian~ Kosciola. Prymas natomiast staral si~ go przedstawic 
jako zbiezny z jego wizjq Kosciola i z wysilkiem, aby przede wszyst
kim umocnic tozsamosc koscielnq. Pami~tam, jak nam tlumaczyl, ze 
posluzenie si~ przez Sob6r okresleniem "Lud Bozy" zamiast "Mistycz
ne Cialo Chrystusa" niczego rue zmienia, ze si~gni~to po nie tylko 
dlatego, iZ jest latwiej zrozumiale dla mas. 

Stopniowo jednak stosunek Prymasa do Soboru ewoluowal. Przy
kladem - wspomniana zmiana stosunku do malych grup. R6wniez 
wobec warszawskiego KIK-u Kardynal cofnql zarzu ty i obdarzyl nas 
zaufaniem, zwlaszcza kiedy zobaczyl nasze poparcie dla rozmaitych 
irucjatyw opozycyjnych. 

Wyszynski i Wojtyla 

KS. ADAM BONIECKI: Problem z patriarchalizmem mial nie tylko 
Wyszynski. Wojtyla byl nie lepszy' Przyjechal prosto z Rzymu i na
tychmiast poszedl do kosciola Sw. Anny w Krakowie wyglosic kaza
rue na temat sl6w "Przebaczamy i prosimy 0 przebaczenie". Mimo ze 
byl to zwykly dzien, ludzie jakos si~ zwiedzieli i kosci61 byl nabity. 
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Arcybiskup wyglosil pobozne kazanie 0 przebaczeniu, zupelnie nie 
odnoszqc si~ do sytuacji w kraju, bo po prostu nie zdawal sobie z niej 
sprawy. Po Mszy poszedl na kolacj~, a ludzie wsciekii run~li do zakry
stii. Zasypano mnie zarzutami: "Co on nam tu opowiada!? Za co rna my 
przepraszac Niemc6w!?" Poszedlem do jadaIni i slysz~ , jak ksi~za 
wychwalajq: ,Jak pi~knie Ksiqdz Arcybiskup wszystko ludziom wy
tlumaczyr' . Usiadlem i m6wi~: "Ludzie Sq wsciekIi, nic im Ksiqdz Ar
cybiskup nie wytlumaczyl". Jeszcze po latach, kiedy biskup Pie trasz
ko zapraszal go na kazanie do Sw. Anny, odpowiadal: "Boj~ si~ p6jsc, 
bo si~ znowu ksi~dzu Bonieckiemu nie b~dzie podobalo ..." Ale w ty
dzien po tym pierwszym kazaniu wyglosil nast~pne u Sw. Szczepana 
i tam juz rzeczywiscie tak ludziom spraw~ listu tlumaczyl, ze wszyst
kich przekonal. 

W stosunku do Soboru widac wyrainq r6znic~ mi~dzy kardyna
lem Wyszynskim a Wojtylq. Metropoli ta krakowski przygotowal nie
zwykIe dokladny plan wprowadzania w zycie postanowien i ducha 
Soboru. Wydal na ten temat ksiqzk~ U pods taw odnowy, jego kazania 
z tego okresu to bylo niezmordowane tlumaczenie Soboru. Natomiast 
kardynal Wyszynski podchodzil do Vaticanum Secundum z pozycj i stra
tega. Widziai, ze Sob6r staje si~ okazjq do nieprawdopodobnej kam
panii antykosciemej. Propaganda partyjna czy rozmaici korespondenci 
Paxu przedstawiali sytuacj~ w ten spos6b, ze is tnieje "dobry", post~
powy Kosci61 na Zachodzie i reakcyjny Episkopat polski. Ile wysitku 
Prymas wkladal, zeby sprostowac ten obraz, zeby wyjasnic swiatowej 
opinii publicznej, 0 co naprawd~ w Polsce chodzi! Stqd brala si~ tez 
jego wrazliwosc na krytyk~ czy ostroznosc we wprowadzaniu zmian. 

HALINA BORTNOWSKA: Ale przyklad Wojtyly pokazuje, ze mozna 
byto obrac innq drog~. 

STEFAN WILKANOWICZ: Dzisiaj rzeczywiscie trudno pojqC, jak Eu
ropejczycy z Zachodu, nawet nasi przyjaciele, nawet OJ cowie sobo
rowi, mogli nie rozumiec tego, co dzieje si~ za zelaznq kurtynq . Trwa
Iy zresztq fascynacje lewicowe cz~sci inteligencji, na komunizm pa
trzono jeszcze jako na jakqs nadziej~. Pami~tam pewien wielki kon
gres na temat problem6w ewangelizacji wsp6lczesnego swiata. Mn6
stwo ludzi, organizacji, referat6w. Mnie poproszono 0 przedstawie
nie problematyki zycia koscielnego od taby do Wladywostoku i dana 
mi na to.. . dwadziescia minut. Co by to zrobic? Cos tam powiedziaiem, 
po czym napisalem "donos" do Papieza, pokazujqc t~ zdumiewajqcq, 
calkiem nieswiadomq deformacj~. 
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REDAKCJA: Czy odmienny spos6b recepcji Soboru przez kardynal6w Wyszyfz
skiego i Wojtylf byl oznakq jakichSgifbszych r6i nic m~dzy ich wizjami Kosciola ? 

KS. ADAM BONIECKI: Trudno na to pytanie odpowiadac bez znajo
mosci dokument6w, kt6re rue S'l opublikowane. Moja intuicja jest taka, 
ze istnialy r6znice, ale przy jednoczesnym ogrornnym wysilku, aby 
zachowac jednosc i harmonizowac obie wizje. 

STANIStAWA GRABSKA: t'lczyla ich tez maryjnosc. 

KS. ADAM BONIECKI: Moim zdaniem poboznosc maryjna kazdego 
z nich miala nieco inny charakter. 

WOJCIECH WIECZOREK: Te r6znice braly si~ chyba z odrrtiennosci 
biografu. Prymas Wyszynski stan'll wobec wyzwania komunizmu i szu
kal na to wyzwanie odpowiedzi. Kardynal Wojtyla podj'll jui natorniast 
nast~pne wyzwanie: to, jakie niesie ze sob'l wsp6iczesna kultura. 

KS. ADAM BONIECKI: I tak, i nie. Wyzwanie komunizmu bylo r6w
nie wazne dla jednego, jak dla drugiego. Wojtyla z pasj'l studiowal 
Marksa, zabral go, zdaje si~, nawet na Sob6r, i coraz bardziej radykali
zowal si~ w swoim antykornunizrnie. 

Natorrtiast i6znice biograficzne rzeczywiscie byly znacz'lce. Prymasa 
uformowalo seminariurn. Na torrtiast Wojtyla sp~dzil w seminarium rap
tern trzy lata, wczesniej byl robotrtikiem, studiowal na uniwersytecie 
i byl z tym uniwersytetern zwi'lzany p6i niej jako wykladowca. W jego 
postawie uderzalo mnie zwlaszcza zaufanie do swieckich. Byl za tym, 
aby utworzyc duio wydzial6w teologicznych i skupiac wok61 nich la
ikat. Prymas uwazal, ze wszystko nalezy scentralizowac. Choc sam 
zwi'lzany byl przed wojn'l z Odrodzeniem, jego kontakty ze swieckimi 
mialy inny charakter, od pocz'ltku byl wsr6d nich jako ksi'ldz. 

STEFAN WILKANOWICZ: Ksi'ldz Pryrnas byl przede wszystkim Pola
kiern. Taka byla jego biografia, jego wyksztaicenie. A kardynal Wojtyla? 
Tomizm, polska literatura romantyczna, nierniecka fenomenologia i hisz
paii.ska rrtistyka - takie pol'lczenie od razu stwarzalo czlowieka uni
wersalnego. Do tego dochodzily liczne podr6ze. Prymas natorrtiast na 
problemy Kosciola powszechnego patrzyl przez pryzrnat doswiadczeii. 
Kosciola w Polsce i swiadomie ograniczyl si~ do spraw polskich. 

KS . ADAM BONIECKI: To byla jego misja. 
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BOHDAN CYYVIi\JSKI: Nie zapominajmy 0 r6Znicy pokoleniowej. Przede 
wszystkim jednak Prymas nie byl teologiem ani filozofem, ale socjolo
giem-spolecznikiem. Na poczqtku r6znila ich tez formacja rustoryczna. 
Kardynal Wojtyla sam kiedys powiedzial, ze mu jej brakowalo. Dopiero 
stopniowo wchodzil w dzieje kultury polskiej, z czym wiqzala sit;' tez 
wspomniana przez ks. Bonieckiego radykalizacja polityczna. 

Prymas Wyszynski a "katolicyzm otwarty" 

REDAKCJA: Redaktor Cywinski wiele uwagi poswi~ca w swoim tekscie spra
wie wzajemnego stosunku mi~dzy Prymasem a inteligencjq polskq, w tym 
takZe srodowiskiem przywiqzanym do idealow "katolicyzmu otwartego". Za
pewne napi~cie bylo zapowiedziq tego, co wydarzylo si~ w Polsce po roku 1989: 
rozejscia si~ drog Kosciola i inteligencji. Iak widzq Pans two dzisiaj Wasze spory 
z kardynalem Wyszynskim z lat 60. i 70.? 

KS. ADAM BONIECKI: Ksiqdz Prymas lubil mawiac, ze w trudnych 
momentach inteligencja zawsze zawodzila Kosci61, a Iud przy nim 
trwal. Z drugiej strony rozmaite srodowiska inteligenckie nie zawsze 
zachowywaly sit;' wobec Prymasa lojalnie i nie zawsze cechowala je 
mqdrosc. Klasycznym tego przykladem jest epizod opisany w dzien
niku arcybiskupa Dqbrowskiego. W jakims momencie Pawel VI za
czql sit;' zastanawiac, czy nie przyslac do Polski kogos w rodzaju quasi
-nuncjusza. Prymas slusznie widzial w tym pomysle wielkie zagroze
nie, obawial sit;', ze wladza dqzqca do ateizacji spoleczenstwa wyko
rzysta tt;' sytuacjt;' do manipulacji i dzielenia Kosciola. W tej sprawie 
inteligencja katolicka zajt;'la odmienne stanowisko i w szlachetnych 
intencjach, powodowana troskq 0 dobro Kosciola, podjt;'la pewne dzia
lania. Mam na mysli memorial, scisle m6wiqc "Opinit;''' - taki jest tytul 
tego dokumentu - profesora Stommy (do czego nawiqzuje Bohdan 
Cywinski w swoim tekScie). Sprawt;' tt;' niekt6rzy biografowie Pryma
sa przedstawiajq w spos6b absurdalny. Przede wszystkim trzeba po
wiedziec, ze Prymas nie rnial pretensji 0 tresc "Opinii". Za niefortun
ne uwazal tylko przekazanie tego dokumentu do Watykanu za pleca
mi Episkopatu i podanie go do wiadomosci p ublicznej. 'frudno sit;' nie
zadowoleniu kardynala Wyszynskiego dziwic, ale sqdzt;', ze rozumial, 
iz byl to krok podyktowany milosciq do Kosciola. 

HALINA BORTNOWSKA: Mam duze zastrzezenia do tego passusu 
w tekScie Bohdana. Przedstawiasz sprawt;' memorialu w spos6b nie
zwykle og6lnikowy. To fatalna metoda pisac: "pewne osoby", "jakies 
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srodowiska", "ktos cos tam" itd. Jesli stawia si~ powazne zarzuty, trze
ba pisac jasno: kto, kiedy i co, a ocen~ zostawic czytelnikom. Niech 
sami 0 tym pomyslq. 

KS. ADAM BONIECKI: Tym bardziej ze nalozyly si~ tam dwie rzeczy: 
inicjatywa profesora Stommy oraz pewna prowokacja ubecka, ktorq 
Prymas w pierwszej chwili przypisal "Tygodnikowi" i "Znakowi", za 
co nas potem przepraszal. 

STANISLAWA GRABSKA: Na postawie Prymasa zawazylo tu doswiad
czenie z Paxem. Wyszynski na poczqtku rozmawial z Piaseckim, spa
rzyl si~ i potem na wszystkich katolikow, kt6rzy w jakikolwiek spo
sob angazowali si~ politycznie, patrzyl z nieufnosciq, czy wzorem Paxu 
nie spr6bujq zrobic kariery na nielojalnosci wobec Kosciola. Cale za
ufanie do laikatu przelal natomiast na Osemki. 0 nich mowil: "moi 
prawdziwi swieccy". Co ciekawe przy tym - byl to la ikat zaangaz.o
wany, ale i inteligencki. Nie do calej inteligencji zywil wi~c Prymas 
nieufnosc. 

Musz~ jednak przyznac, ze Prymas potrafil zmieniac zdanie, cze
go doswiadczyly i ,,wi~z" , i Klub. Natomiast raczej nie docenial sily 
oporu przeciw wladzom ze strony inteligencji, zwlaszcza mlodej. Po
dobnie nie docenial potrzeby formowania inteligencji zaangazowa
nej w prac~ oddolnq. 

STEFAN WILKANOWICZ: Ze sprawy tekstu Stanislawa Stommy do
piero dZisiaj probuje si~ robic wielkq afer~. Wtedy odbieralismy to 
znacznie spokojniej. Napi~cie nie trwalo zresztq dlugo. 

KS. ADAM BONIECKI: Opublikowane ostatnio notatki Prymasa 
swiadczq, ze jednak nie przyjmowal do wiadomosci tlumaczen ani 
Stommy, ani Turowicza. Jerzemu uporczywie zarzucal, ze go oszuki
wal, twierdzqc, ze nie znal tekstu Stommy. To zaciqzylo na poiniej
szym stosunku Prymasa do "Tygodnika". Zresztq podejrzewam, ze 
"Tygodnika" nie czytal systematycznie, raczej zapoznawal si~ z wy
cinkami, kt6re ktos mu przygotowywat. A byly to zapewne materialy 
odpowiednio wyselekcjonowane. 

STEFAN WILKANOwrCZ: W calej sprawie bardziej chyba niepokoilo 
Pryrnasa stanowisko dyplomacji watykanskiej. Kardynal uwaiai, ze go
towa jest ona porozurniec si~ z wladzarni bez wystarczajqcej znajomo
sci sytuacji, nie doceniajqc jego kompetencji, jakby ponad jego glowq. 
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STANIStAWA GRABSKA: Podezas jednego z eoroeznyeh spotkan z de
legaejq Klubu powiedzial nam otwareie: "Historia pokazuje, ze z po
rozumienia Rzymu z Moskwq nie wyehodzi dla Polski nie dobrego". 

KS. ADAM BONIECKI: Po jednej z wizyt areybiskupa Poggiego (kt6
ry zresz tq po lataeh przyznal mi si~, ze zostal potwornie wyprowa
dzvny w pole przez komunist6w) Prymas wystosowal do Sekretaria
tu Stanu taki list, ze w odpowiedzi przypomniano mu, ii: Papiez rna 
jednak jurysdykej~ w ealym Koseiele powszechnym. W obronie pol
skiej raeji stanu ezy dobra polskiego Kosciola Wyszynski byl wspania
Iy, nieustraszony! 

REDAKCJA : Te dose, powiedzmy tak, "dialektyczne" stosunki z Prymasem 
to waina cZfse historii naszego srodowiska. Komu w tych sporach przyznali
by Pmistwo racjf dzisiaj? 

KS. ADAM BONIECKI: Nie da si~ jednoznacznie odpowiedziec na 
tak postawione pytanie. Nasze srodowisko przeszlo ewoluej~. Inne 
eele stawialismy sobie w lataeh 1957-1968, kiedy bylismy grupq wyra
zistq polityeznie, a inne p6iniej, kiedy przede wszystkim zaangazo
walismy si~ w budowanie demokratyeznej opozycji. 

BOHDAN CYWINSKI: Zastanawiam si~, ezy wspomniana przez Sta
ch~ Grabskq zmiana stosunku Prymasa do naszego srodowiska byla 
wynikiem jego ewolucji czy naszej . Moim zdaniem to drugie. 

HALINA BORTNOWSKA: Kto mial racj~? Kazdy mial swojq racj~. I do
brze, ze jq mial, bo jedno i drugie stanowisko bylo potrzebne Kosciolm-vi. 

WOJCIECH WIECZOREK: Przyehylam si~ do opinii Bohdana. To 
mysmy si~ zmienili, zblizylismy si~ do Prymasa. I trzeba powiedziec 
otwareie, ze to on mial raej~. Natomiast jego program dzisiaj juz wy
daje si~ zdezaktualizowany. Wlaseiwym instrumentem do dialogu ze 
wsp6lczesnym swiatem Sq dokumenty soborowe. 

STEFAN WILKANOWICZ: Pewien jezuita powiedzial przed laty, ze 
Kosei61 w Polsce zostal uratowany przez Ksi~dza Prymasa i "Tygodnik 
Powszeehny" ... Gdyby zabraklo jednego z tyeh nurt6w, doszloby do 
katastrofy - pr~dzej lub p6iniej. Program Prymasa przyni6slby sku
tek na pewien czas, a potem nastqpilaby zapasc. 
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HALINA BORTNOWSKA: Nie mozna tak pO pro stu pytac: "Kto mial 
racj~?". Trzeba pytac: W czym konkretnie? Kiedy? Jak? Prymas mial stu
procentowq racj~ w tym, ze Watykan nie powinien si~ dogadywac z rzq
dem za plecami Episkopatu. Natomiastw wielu miejscach jego program 
duszpasterski by! ciziurawy alba chybiony. Niedocieranie z duszpaster
stwem do doroslych, podporzqdkowanie go odg6rnym planom, kt6re 
alba byly ignorowane, alba zabija!y inicjatyw~ ksi~zy, zaniedbanie eku
menizmu, medostateczne "zszywame" Koscio!a w Polsce z Zachodem 
- wszystko to do cizisiaj ciqiy nad polskim katolicyzmem. 

STANISLAWA GRABSKA: Wracam jeszcze do kwestii ewolucji nasze
go srodowiska. Zmienilo si~ nasze nastawienie do komunizmu: coraz 
lepiej uswiadamialismy sobie, ze ten system jest mereformowalny i ze 
zamiast liczyc na wy!omenie si~ jakiegos marksizmu z ludzkq twarzq, 
powinmsmy wspierac otwartq opozycj~. Natomiast me zmienilo si~ 
nasze entuzjastyczne nastawienie do Soboru. I tu - mysl~ - mieliSmy 
racj~ w sporze z Prymasem. Bo aile jego wielkim zwyci~stwem jest 
mocny wplyw Koscio!a na spo!eczenstwo, a tyle nadmierme hierar
chiczna i scentralizowana koncepcja Koscio!a, kt6ra wciqz u nas po
kutuje (ostatnim tego przejawem by! przebieg Synodu Plenarnego), 
po cz~sci jest wynikiem s!abych stron programu duszpasterskiego 
Kardyna!a. 

Pytanie 0 dziedzictwo 

REDAKCJA: Zakonczmy naszq dyskusj~ wlasnie pytaniem 0 dziedzicfwo 
Prymasa, 0 jego wplyw na dzisiejszy KoSci61. Pan Cywinski konczy sw6j ar
tykul konstatacjq, ie kardynal Wyszynski rozpalil nam i agiew. Czy ten ogien 
rzeczywiscie plonie? 

WOJCIECH WIECZOREK: Nie jestem tego pewien. Przeciez ostatnie 
dwadziescia lat to czas pontyfikatu Jana Paw!a II. I wazmejsze jest py
tame, co robimy z dziecizictwem czy -lepiej powieciziec - przeslaniem 
Papieza. Natomiast fakt, ze mielismy takiego Prymasa i mamy takiego 
Papieza z Polski, sprawia, ze nazbyt cz~sto ulegamy triumfalizmowi, 
samozadowolemu - jacy to my jestesmy swietni i wyjqtkowi ... 

STANISLAWA GRABSKA: Dzisiejszy Kosci6! jest taki, jakim zostawil 
go Prymas: patriotyczny, romantyczny, paternalistyczny, nie prze
nikni~ty w pelni duchem Soboru. Z tego wszystkiego wynikajq i je
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go sila, i jego slabose. Silq jest trwalose, slabosciq - bezbronnose wo
bec tych negatywnych zjawisk, ktore docierajq do nas z Zachodu. 
Fatalna jest katecheza dla dzieci, brakuje katechezy doroslych, wie
lu ksi~zy ulega pewnemu przechyleniu nacjonalistycznemu, ktore
go Ksiqdz Prymas na pewno by sobie nie zyczyl. Tym, co ratuje sytu
acj~, Sq ruchy. 

WOJCIECH WIECZOREK: Nie jestem tak pewny tej trwalosci pol
skiego katolicyzmu. Bardzo niepokoi mnie szerzenie si~ "katolicyzmu 
afa carte", wybiorcze podchodzenie do prawd wiary. Fasada wydaje 
si~ solidna i niewzruszona, ale w srodku dzieje si~ cos niedobrego. 
Jest to grozne zwlaszcza wobec nacisku nowoczesnej cywilizacji. Za 
mojego zycia rozbito atom, wylqdowano na Ksi~zycu i rozszyfrowa
no genotyp. Dalszy rozwoj nauki jest nie do powstrzymania, dlatego 
dramatycznie wazne staje si~ pytanie 0 etyczny wymiar tej cywiliza
cji, tak aby ow rozwoj sluzyl czlowiekowi, a nie zapowiadal jakiegos 
nowego nieszcz~scia. Czy "selektywna wiara" b~dzie w stanie udzie
lie odpowiedzi na to pytanie? 

KS. ADAM BONIECKI: Wracajqc do sprawy wplywu Prymasa na dzi
siejszy Kosciol: przejawia si~ on na przyklad w konstrukcji konfe
rencji episkopatu. Zmienili si~ ludzie, konstrukcja pozostala. Czy jest 
adekwatna do obecnej sytuacji? Prymas przeprowadzil nas przez 
"Morze Czerwone" - to jego bezsprzeczna i kolosalna zasluga. Stwo
rzyl strategi~, nadprzyrodzonq i ziemskq, ocalenia Kosciola, wiary, 
Polski - i to jest jego najwi~ksze dokonanie. Natomiast pozostaly 
pewne negatywne skutki uboczne tego programu: religijnose emo
cjonalna i socjologiczna, nurt narodowo-katolicki, fakt, ze na poboz
nose Polakow wi~kszy wplyw majq Lichen czy "Nasz Dziennik" niz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski ... 

REDAKCJA: Moze tc pozostalosci sq dowodem, ze to, co kicdys bylo ratun
kiem dfa Kosciola, dzisiaj, w czasach wolnosci, jest negatywnym balastem? 

KS. ADAM BONIECKI: Tego bym nie powiedzial. Mysl~, ze po prostu 
trzeba inaczej ustawie priorytety. 

HALINA BORTNOWSKA: Na pewno jednak pora najwyzsza, by zrnie
nic konstrukcj~ konferencji episkopatu. Przykrojona ona byla na mia
r~ wielkiej osobowosci, gdy jej miejsce zajmujq ludzie 0 mniejszym 
charyzmacie, staje si~ obciqzeniem. 
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Katolicyzm afa carte, kt6ry niepokoi Wojciecha Wieczorka, to zjawi
sko bardziej zlozone. Jakis wyb6r, jakas ewolueja tradycji to przeciez rze
ezy nieuehronne. Jezeli na talerzu Sq rzeczy nie do przelkni~cia, to nie 
nalezy narzekae na selektywnose, ale trzeba si~ cieszye, ze ludzie w og6le 
che,! cos z tego talerza brae. Natomiast moim zdaniem traktowanie de
pozytu wiary jako menu, z kt6rego mozna dowolnie wybierae sobie 
"smaczne" skladniki, to skutek zaniedbania prawdziwej pracy teologicz
nej i hermeneutyki, kt6ra pozwoWaby wybierac w spos6b przemyslany, 
tak aby wiara niosla nam nie tylko pocieeh~, ale takZe wyzwanie. 

BOHDAN CYWINSKI: Swiadomie prowokacyjnie cheialbym polemi
zowac z Woj tkiem. Chcesz internalizacji wiary, a r6wnoczesnie nie po
zwalasz mi na wyb6r? Co zatem znaczyc rna ta "internalizacja"? Prze
praszam, ale jestem osobq ludzkq, a nie maszynkq do mielenia mi~sa, 
i nie jestem w stanie przyswoic sobie wszystkiego, co Kosci61, Matka 
nasza, we mnie laduje. Trudno, Sq dogmaty, przeciwko kt6rym nie 
b\,d~ glosno protestowal, ale kt6re mnie samemu nie nie m6wiq i nie 
mnie nie obchodzq. Nie b\,d\, wi~c protestowal, ale nie b\,d~ i klaskaL 

WOJCIECH WIECZOREK: To ciekawa prowokaeja, ale juz chyba nie 
na t~ dyskusj\,. Dodam tylko, ze mowiqc 0 internalizacji, mialem na 
mysli podstawowe wartosci moraine, dyscyplinujqce nie tyle rozter
ki, ile zawsze mozliwe dewiacje rozumu. Nie jestem tez pewien, czy 
Ci\, dobrze zrozumialem. 

HALINA BORTNOWSKA: Nie mozna odrywac etyki od dogmatyki 
czy historii zbawienia. Nie mozna sprowadzac chrzescijanstwa do ety
ki, bo wszystkie podstawowe wartosci moraine dzielimy z innymi 
pniami refleksji nad ludzkim zyciem. Jest tylko jedna wartosc specy
ficznie chrzescijanska - wartosciq tq jest Chrystus. 

STEFAN WILKANOWICZ: Przed pi\,edziesi\,ciu laty, podczas reko
lekcji prowadzonych przez ks. Mariana Lewandowicza uslyszalem 
zdanie, kt6re wydaje mi si~ kluczowe dla chrzescijanstwa: "chrzesci
janin to taki czlowiek, kt6ry czuje si\, osobiscie zwiqzany z Chrystu
semI'. Mysl~, ze w tym masowym progt"amie Ksi~dza Prymasa ten oso
bisty wymiar zostal jakby usuni\'ty w cien. 

STANISLAWA GRABSKA: Niepokojqcq cz\,sciq dziedzictwa Prymaso
wego jest dla mnie r6wniez spor wewn\'trzny w Kosciele. Przeryso
wanie linii prymasowskiej prowadzi do atak6w na takieh ksi~zy jak 
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Czajkowski (za dqienie do pojednania katolicko-zydowskiego) czy 
Hryniewicz (za smialq teologi~ ekurnenicznq). Choc, oczywiscie, dzie
Ienie katolikow na dobrych i zlych jest manipulowaniem dziedzictwem 
ka rdynaia Wyszyf1skiego. 

BOHDAN CYWINSKI: Moze to zabrzmi smiesznie, ale jednym z waz
nych elementow programu Wyszyf1skiego bylo potworne gonienie 
ksi~zy do pracy. Czy najlepiej wybierano pola tej pracy, czy przynosi
fa ona tylko efekty pozytywne - to inna sprawa. Ale ksi~za pracowali 
ci~zko, i to w czasach, kiedy my, cale spoleczenstwo, nie bardzo lubi
lismy si~ przepracowywac ... 

STEFAN WILKANOWICZ: Ten program nie dotykal problemow, kto
re dzisiaj Sq najwazniejsze : globalizacji, pluralizmu, ekumenizmu, 
marginaIizacji ... wydaje si~ wi~c zdezaktuaIizowany. Najwazniejszy 
jest Kardynal jako czIowiek, wazna jest jego postawa: wiernosci, od
wagi i gl~bokiej wiary. Jezeli dojdzie do jego beatyfikacji, to trzeba 
b~dzie dobrze wiedziec, za co jest beatyfikowany, zebysmy brali od 
niego milosc heroicznq, a nie braki czy anachronizmy. 

Dyskusjf prowadzil Jaros law Gowin 

Postscriptum: 

Szanowny Panie Redaktorze, 
dzi~kuj~ za przyslane materialy dyskusyjne . Ze swojej strony mog~ 

dodac tylko jednq uwag~, ze spraw~ tzw. mojego memorialu pod na
ZWq "Opinia" opisalem najdokladniej w swojej ksiqzce Trudne lekcje 
historii (Krakow 1998, s. 13Sn.). 

Prosz~ przyjqc serdeczne pozdrowienia i zyczenia sukcesu w pracy 
Stanislaw Stomma 
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Sp6r 0 eutallazjf coraz glfbiej dzieLi wsp6lczeslle spoieczenstwa. Tak:ie w Polsce 

nie unikniemy dyskusji na temat legalizacji "smierci lW iyczenie". Rozstrzygnifcia 
prawne powinny byc jedl1ak konsekwencjq rozstrzygnifc etycznych. Jakie racje prze
11Wwiajq "za" i "przeciw" eutallazji? Czy linia podzialu biegnie tu mifdzy wierzqcymi 
a niewierzqcymi? W zainicjowanym przez artykul Jacka Hol6wki sporze wzifli w lip
cowym "Znaku" udzial Barbara Chyrowicz SSpS, Helena Elistein, Tomllsz Dangel, 
Jacek Filek, Tadeusz Gadacz, Wlodzimierz Galewicz, Jacek Salij OF, Byron Sherwin 
i Bogusiaw Wolniewicz. Dzis dwa kolejne glosy. 

CZYHIOB 

WINIEN BYL SI~ ZABIC, 

PRZEKLINAJ1\C BOCA? 


Karol Tarnowski 

Problernatyka sarnob6jstwa i eutanazji nalezy do tych zagadnien, 
o kt6rych Gabriel Marcel rn6wil, ze rnaj,! "wskaznik egzystencjalny". 
Nie rniai tu na rnysli tylko tego, ze nas te zagadnienia zywo obcho
dz,!, ale tez ze nie rna si~ prawa uprawiac na ich ternat zadnej reto
ryki, 0 ile si~ sarnernu w pewien spos6b w ich rzeczywistosci - a nie 
tylko "czystej rnozliwosci" - nie uczestniczy. 0 swi~tosci nie powi
nien rn6wic byle kto, ale ktos do swi~tosci zrnierzajC)cy, podobnie 
o skrajnych rozwi,!zaniach dotycz,!cych zycia - ktos, kto przezyi kie
dys (albo przezywa) sytuacje graniczne. 

Dlatego rna w petru racj ~ Helena Eilstein, ze "nikt nie zna rniary 
tego, co rnoze zniesc ktos inny", i wobec tego rn6wienie na ternat eu
tanazji czy sarnob6jstwa wyrnaga ogrornnej uczciwosci. Nie chodzi 
przy tyrn tylko 0 to, zeby nie wyrokowac w konkretnych przypad
kach, ale takZe 0 to, by teoretyzowac na ten ternat ostrozrue i bez za
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rozumiaJstwa. Zwlaszcza ze zagadolenie eutanazji wydaje mi si~ teo
retyczole trudne. Tekst Eilstein jest uczciwy, a jej argumenty za euta
nazjq - podobnie zresztq jak Jacka Hol6wki - trzeba brae bardzo po
wazole. 

Prawo do smierci 

Eilstein i Hol6wka opisujq r6znego rodzaju udr~ki, jakie przecho
dzili konkretni ludzie i jakie Sq do wyobrazeola. Opisujq sytuacje gra
olczne, kt6re mozna okreslie jako skrajnie trudne "pr6by" - pr6by, 
kt6re mogq si~ okazae ponad sUy. Otwiera si~ przed nami, raz jeszcze, 
otchlan, ciemne dno rzeczywistosci, kt6re nigdy nie przestanie rodzie 
tzw. pytan ostatecznych, nawet jesli ole b~dq one wyrazane expressis 
verbis, a moze nawet uswiadamiane. W sytuacjach takich kazdy jest 
w pewnym zasadolczym sensie osamotniony i nikt go nie moze wy
r~czye w osobistym zmaganiu si~ z pr6bq. Pr6ba jest zawsze calkowi
cie indywidualna, dlatego przejscie jej w taki czy inny spos6b jest dla 
kogos z zewnqtrz pewnym "faktem" (choe faktem, kt6ry ole powi
nien bye oboj~tny), a jego wkladem moze bye w najlepszym wypad
ku peine dobroci wsp61uczestolctwo alba po prostu pomoc, nie powi
nien bye nirn natomiast w zadnym razie jakikolwiek osqd. Wszystko 
to Sq sprawy banalnie oczywiste. 

o ile jednak indywiduaIny oSqd takiego czy innego zachowania 
jest nieuprawolony, 0 tyle wqtpliwose budzi okreslenie autorki (kt6
remu wt6rujq analogiczne sformulowania Jacka HoI6wki), ze dana 
osoba rna do samob6jstwa lub eutanazji "swi~te prawo" . Co to bo
wiem znaczy "rniee prawo"? Jakie prawo? I jakie Sq jego podstawy? 
Autorce ole chodzi tu 0 prawo stanowione, poolewaz zalezy jej wla
snie na tym, zeby prawo takie ewentuaInie zostalo ustanowione. Naj
wyrazniej chodzi jej zatem 0 "prawo moraIne" czy cos w tym rodza
ju. W poj~ciu prawa wydaje si~ zawierae pewna pretensja do po
wszechnosci, kt6rq dobrze wyraza imperatyw kategoryczny Kanta. 
Lecz w przeciwienstwie do Kanta, kt6ry rozumial powszechnose jako 
"form~ powszechnosci", a ole specyficznq trese, i kt6remu wystarcza
la "rozumnose" prawa, trudno nie spytae, skqd biorq si~ uprawolenia, 
kt6re dotyczq dysponowania zyciem moim albo innych os6b? Czy ich 
wystarczajqcq legitymizacjq jest to, co ja uznam za rozumne i co uwa
zam, ze powinno bye powszechne? Spr6bujmy pomyslee. Przede 
wszystkim uprawnienia moze miee ktos, kto juz jakos j est, choeby 
jako embrion w lonie matki. To, ze on jest, zar6wno przez niego sa
mego, jak przez innych, Iqczole z jego rodzicami, jest jakos zastawa
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ne. Istnienie (zycie) zdaje si~ pierwotnym warunkiem faktycznego 
przyslugiwania komus praw; warunkiem, kt6rego nie jest w scislym 
sensie tw6rcq - jego rodzice takZe z a s t a j q siebie i swoje moce tw6r
cze, choc oczywiScie od nich zalezy, czy je zaktualizujq. Oznacza to 
w kazdym razie, ze "ontologiczny" fundament zasadniczych 
uprawnieft czlowieka, szczeg61nie dotyczqcych zycia ludzkiego jako 
takiego, w spos6b istotny mu si~ wymyka, w tym sensie, iz moze miec 
on jedynie stosunek do tego, co juz zastaje, i roz pozna wac swoje 
i innych prawa i obowiqzki. To dlatego prawo rna zawsze charakter 
pewnego przymusu - w jego najgt~bszej filozoficznej podstawie nie 
jestesmy jego panami. 

Ot6z skoro juz cztowiek zaistnieje, to rna niewqtpliwe prawo do 
istnienia dalszego oraz wszystkiego tego, co buduje godne ludzkie 
zycie. Czy rna on jednak prawo siebie samego i kogokolwiek - wy
jqwszy wypadek tzw. sprawiedliwej wojny czy obrony koniecznej
zycia pozbawiac? Bytoby to mozliwe jedynie wtedy, gdyby wolnosc 
czlowieka byla wartosciq bezwzgl~dnie najwyzszq, decydujqcq de iure 
o zyciu i smierci; oznaczaloby to jednak aksjologi~ samowoli. Prawo 
- poza prawem stanowionym - nie czerpie swojej prawomocnosci 
wylqcznie z wolnosci, lecz z prawdy 0 wartosciach, jakim stuzy. Nie 
jest jednak tak, by wartosci wyzsze - to, co, m6wiqc j~zykiem Tisch
nera, "usprawiedliwia" istnienie - a wi~c: szcz~scie, sprawnosc fi
zyczna i umystowa, wartosci moraine itd., uprawnialy do eliminacji 
wartosci bazowej, jakq jest sarno zycie danego czlowieka, wlqczajqc 
w to mnie samego. Jedynym chyba, ale za to najwazniejszym wyjqt
kiem jest tu sytuacja oddania zycia w ofierze za drugiego czlowieka 
lub za pewnq zbiorowosc czy - jak w wypadku Chrystusa - za wszyst
kich. Jest tak dlatego, ze tylko "milosC" w stosunku do drugich jest 
wartosciq bezwzgl~dnie wYZSZq niz wlasne zycie, tak iz wolno je 
"poswi~cic". Ale jest oczywiste, ze zar6wno samob6jstwo, jak euta
nazja - nawet jesli wyplywa z naj lepszych intencji -leiq na an typo
dach ofiary z wlasnego zycia. Choc racj~ rna Eilstein, ze istniejq na 
przyklad postacie samob6jstwa, kt6rych intencja pokrywa si~ w du
zym stopniu z intencjq ofiary za innych, jak w wypadku polkni~cia 
cyjankali, by nie wydac koleg6w. 

Ostatecznq - opr6cz scisle religijnej - racjq, dla kt6rej nie rna si~, 
moim zdaniem, prawa (poza wyjqtkami) pozbawiac zycia, wydaje 
si~ to, ze istnienie, kt6re otrzymujemy nie od nas, jest podstawowym 
warunkiem tego, jacy j est e 5 m y i co pozostaje w pewnym zasadni
czym sensie wazniejsze od tego, co robimy - tylko w swietle tak ro
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zumianego zr6dla prawa mozna zywie bezwarunkowy szacunek dla 
niepelnosprawnych, chorych itd. Dlatego zakaz zabijania jest wyra
zem przeniesienia wartosci czlowieka ze sprawnosci jego uzdolnien 
i jego dzialan na niego samego jako niepowtarzalnq 0 sob ~. To jest 
true racja, dla kt6rej powinna bye zniesiona kara smierci. 0 ile wi~c 
mozna latwo zrozumiee, ze ktos nie umie sobie poradzic ze swoimi 
cierpieniami i popelnia samob6jstwo lub prosi 0 eutanazj~, 0 tyle nie 
mozna powiedziec, ze ma do tego p raw 0 - byloby to, jak sqdz~, 
naduzycie tego slowa. 

Nie ulega jednak dla mnie wqtpliwosci, ze najgl~bsze - i jedynie 
w pelni przekonujqce,lecz tylko dla wierzqcych - uzasadnienie zakazu 
zabijania, znajduje si~ w sferze religijnej. Porusz~ ten wqtek za chwil~. 

Problem prawa do eutanazji nasuwa jednak takZe szereg refleksji 
praktyczno-filozoficznych w szerokim znaczeniu. Nalezy tu przede 
wszystkim problem nadania sensu swojemu cierpieniu. Czlowiek 
nie jest tylko - jak chcial Heidegger - "bytem ku smierci", ale takZe 
"dystansem" wobec niej, tzn., jak pisal Levinas, "zyciem az do smier
ci". Inaczej m6wiqc, czlowiek do ostatniej chwili m a cz a s na to, by 
odnaleze sens swoich cierpien i ewentualnie pogodzie si~ z nimi tak 
czy inaczej; to jego prawo i jego szansa. Czy ktos moze powiedziee, 
ze ta fundamentalna szansa jest bez znaczenia? Bye moze tylko ktos, 
komu - wskutek nadmiernych cierpien albo l~ku przed nimi - roz
pacz, a takZe brak perspektywy "transcendentnej", zabarykadowuje 
nadziej~, a w ten spos6b zamyka wrota do wszelkiego egzystencjal
nego sensu. 

Inny problem, jaki przynoszq ze sobq eutanazja i samob6jstwo, to 
problem czegos, co mozna nazwae przerwaniem komunikacji mi~
dzyludzkiej. Moze bye wprawdzie tak, ze przyj~cie smierci z rqk ko
gos drugiego wyplywa z porozumienia, prosby z jednej strony, gl~
bokiej Litosci z drugiej; naturalnie bardzo trudno w tym wypadku 
m6wic 0 jakiejkoLwiek winie moraLnej czy nawet religijnej. Lecz jest 
to mimo wszystko dramatyczne wycofanie si~ "z wlasnej woli" (choe 
w jakiej mierze jest ona jeszcze "wlasna"?) w ciemnose ostatecznej 
samotnosci, kt6ra przeciez jest i tak - zwlaszcza dla niewierzqcych 
jednym z najtragiczniejszych aspekt6w ludzkiego Losu. Natomiast 
odwrotnie: zabiegi okolo ulZenia - a nie tylko definitywnego skr6ce
nia - cierpieniom drugich mogq wytwarzae wi~zy gl~bokiej milosci 
i wyzwalae w ludziach poklady dobroci; tworzy si~ wsp6lnota dawa
nia i przyjmowania, kt6ra nikomu nie uwlacza. Byloby jednak w tym 
punkcie dowodem gl~bokiego niezrozumienia interpretowanie "ak
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sjologii" tej wsp61noty z perspektywy soteriologicznej interesowno
sci, tak jakby pomoc drugiemu miala bye "instrumentem" zbawiania 
siebie (kt6re przeciez i tak nie ode mrue zalezy)! Helena Eilstein jest 
przerazona na mysl 0 mozliwosci zachorowarua na Alzheimera i sta
nia si~ ci~i:arem dla drugich. L~k to az nadto zrozumialy. Nie przy
chodzi jej jednak do glowy, ze rodzina chorego moze c h c i e e - po
mimo klopot6w - opiekowae si~ kims bliskim, tak jak rueraz rodzice 
niepelnosprawnych dzieci zajmujq si~ nimi z czulosciq i poczuciem 
gl~bokiego sensu, towarzyszqcym cierpieniu. Oczywiscie ktos niewie
rZqcy i otoczony ludimi niezyczliwymi moze nie m6c udiwignqe ci~
zaru, kt6ry jawi mu si~ jako calkowicie absurdalny. Potrzeba nieraz 
istotnie nadludzkiej wiary, by nie utozsamiae si~ bez reszty z tym, co 
czlowiek moze (lub nie moze) robie, ale ze swoim "jest" osoby ludz
kiej po prostu, kt6re rna do kofKa wartose j a k 0 t a k i e. 

Wreszcie - omawiana wielokrotnie sprawa naduzye. Rozumiem 
pod tym szereg zjawisk takich jak ch~e pozbycia si~ chorych krew
nych lub ludzi samotnych albo unikanie trud6w leczenia paliatywne
go ze strony lekarzy - ale takie rodzaj poczucia ponurego obowiqzku 
ze strony chorych, kt6rzy zamiast godzie si~ na walk~ do konca mogq 
chciee juz zalegalizowanej eutanazji, aby nie obciqzae rodziny koszta
mi leczenia czy wlasnie uwolnie jq od klopotliwej opieki. Wydaje si~ 
jednak, ze ze wszech rniar bardziej godne czlowieka jest z jednej stro
ny przyczynianie si~ do post~pu medycyny paliatywnej i umozliwie
nie lekarzom rozwijania humanistycznych postaw zgodnych z ich 
powolaruem, z drugiej - obdarzanie pozostawionego jeszcze czasu 
sen s e m znoszonego, a moze i ofiarowywanego cierpienia i apelu 
o dobroe, wyzwalajqcego to, co w ludziach najlepsze. 

Na koniec tych, jakie ruepelnych uwag, kt6re rue powinny ani na 
chwil~ przeslaniae gl~bokiej dramatycznosci konkretnych wybor6w 
- jeszcze jedna, dobrze zresztq znana alternatywa. Czym innym jest 
zaprzestanie leczerua w chwili, w kt6rej jest to w spos6b oczywisty 
beznadziejne, a czym innym zadanie komus - nawet z najlepszych 
pobudek - smierci. 0 ile to pierwsze wydaje si~ rue tylko dopuszczal
ne, ale powinno bye wr~cz w ruekt6rych sytuacjach 0 bo w i qz k i e m, 
o tyIe to drugie n i e p r z est a j e bye z a b 6 j s t w ern. Dla piszqcego 
te slowa jest niezrozumiale, ze ludzie 0 wysokim stopniu wrazliwosci 
moralnej i intelektualnej rue dostrzegajq tej fundarnentalnej w sferze 
sensu r6zrucy! Czlowiek rna fundamentalne "prawo" do godnej i spo
kojnej, lecz, koniec konc6w, "naturainej" smierci, ale, jak si~ wydaje, 
rue do samob6jstwa ani do eutanazji. 
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Eutanazja a Sacrum 


ArtykulJacka Ho1owki przynosi frontalnq rozpraw~ z chrzescijan
skim uj~ciem cierpienia, a takZe samobojstwa i eutanazji. Dyskusja 
z takq rozprawq z pozycji chrzescijanskich moze si~ wydawae pod 
pewnym wzgl~dem ja1owa, poniewaz musi ona dotykae "metafizycz
nych" pryncypiow, ktore Sq ostateczn..ie "wyznaniami wiary". Jak wia
domo, "wyznania wiary" Sq rezultatem "skoku", dotyczq bowiem tego, 
co definitywne i co nie daje si~ z istoty uzyskae za pomocq niemozli
wej tu indukcji - to, co wydaje si~ tak czy inaczej absolutne, nie jest 
przeciez "mniej lub bardziej prawdopodobne" itd. 

Na jakiej p1aszczyznie dyskusja ta jest zatem sensowna? Jak Sq
dz~, na p1aszczyinie wyjasniania sobie pewnych nieporozumien po
chodzqcych stqd, ze dyskutant konstruuje przeciwstawne poglqdy t a k, 
j a k jewi d z i, resp. jak moze je postrzegae ze swojej perspektywy. 
Poniewaz widzi je z zewnqtrz, konstruuje z nich przy tym cz~sto qu
asi-system tez, ktorymi nast~pnie polemiczn..ie "manipuluje", co wie
dzie n..iemal n..ieuchronnie do wykrzywien i nieporozumien. W odnie
sieniu do spraw religijnych prowadzi to jednak do pewnej zasadni
czej intelektualnej niestosownosci: to, co dotyczy Sacrum, jest bowiem 
- czy tego chcemy, czy n..ie - "z definicji" ponad mozliwosciami jasnej 
i wyrainej mysli i doslownego stosowania slow; na przyklad Bog n i e 
m 0 z e bye zazdrosnym tyranem, poniewaz po prostu nie jest cz1o
wiekiem itd. Prowadzi to niektorych filozofow do przekonania 0 za
sadniczej niemozliwosci dyskursu na temat Boga: "Kiedy mowimy 
o Bogu, to nie 0 Bogu mowimy" (Gabriel Marcel). Klopot ten byl 
zresztq znany doprawdy od dawna, a zarowno teologia apofatyczna, 
jak metafizyczna teoria analogii w stosunku do Boga - to jedynie filo
zoficzne proby uporania si~ z tym klopotem. Lecz jest on oczywiscie 
zrozumialy jedynie pod warunkiem, ze uzna si~ w ogole m 0 z 1 i w 0 5 e 
takiej sfery, ktora, b~dqc bqdi "nadmiarem", bqdi "irod1em" jakiej
kolwiek sensownosci ("logosu"), konstytuuje cos, co Jean-Luc Marion 
nazwal "fenomenem nasycon ym", ktory wlasnie z powodu owego na
sycenia nie da si~ ani wyczerpujqco, an..i adekwatn..ie ujqe - dlatego 
moze stanowie tylko rezerwuar dziejowo ewoluujqcych i zawsze nie
pe1nych interpretacji. 

Jacek Holowka jui: na poziomie spraw dose elementarnych wyka
zuje tu brak tego, co mozna by nazwae intelektualnq wyobrainiq. Co 
rna oznaczae proba tau tologicznej interpretacji poj~cia swi~tosci zy
cia jako tego, co n..ienaruszalne? To, ze zycie ludzkie jest w perspekty
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wie poj~cia Swi~tosci nienaruszalne, nie oznacza, ze semantyczny sens 
"swi~tosci zycia" s pr o wad z a si~ do tej nienaruszalnosci: nienaru
szalnosc jest konsekwencjq tej swi~tosci, a nie jej tresciq. Co zas jest tq 
tresciq? To, ze zycie stanowi uprzywilejowany wyraz tw6rczej i laska
wej Boskosci, kt6ra przejawia si~ w niezwyklosci zycia i jego "dar6w"; 
jak si~ zdaje, nie rna pod tym wzgl~dem z a s a d n i c z ego znaczenia, 
czy doswiadczenie religijne, kt6re wiqze si~ z fenomenem zycia, uj 
muje Sacrum jako szczeg6lnq, "ponadosobowq" jakosc Boskosci Uak u 
Rudolfa Otta czy u Eliadego) czy tez jest w petni osobowq Swi~tosciq 
milujqcego Boga - Stw6rcy i Najwyzszego Dobra Uak zwlaszcza w· ju
daizmie i w chrzescijanstwie). W obu bowiem przypadkach jest cos 
w zywym czlowieku - a 0 niego przeciez chodzi - co po prostu z a 
br a n i a moralnie zabicia go; nikt nie wyrazil tego lepiej niZ Emma
nuel Levinas. Inna sprawa - i tu zar6wno Jacek Hol6wka, jak Helena 
Eilstein majq w pelni racj~ - ze zasada nienaruszalnosci ludzkiego zycia 
byla naruszana szczeg6lnie cz~sto wlasnie przez tzw. wierzqcych 
(w chrzescijanstwie i poza nim), co kaze si~ gl~boko zadumac nad 
pedagogicznq nieskutecznosciq zasad religijnych w skali spolecznej i 
z reguly tam, gdzie religia przyjmowala funkcje polityczne. 

Hol6wka wydaje si~ reprezentowac pewnq wersj~ "ateizmu bun
tu" w stylu Camusa. Polqczenie zla swiata i jego cierpien z wizjq Boga
-Stworcy i Prawodawcy zdaje si~ uznawac za uwlaczajqce godnosci 
czlowieka; dlatego, snujqc swoje rozwazania wok61 opowiesci 0 Hio
bie, staje nie tyle po stronie "przyjaciol Hioba", ile po stronie jego zony, 
ktora kaze Hiobowi, wierzqcemu wciqz w sprawiedliwosc i dobroc 
Boga, przeklqc zycie i odwrocic si~ od Stw6rcy. Trzeba od razu powie
dziec, ze Holowka rna chwilami soj usznika w kazdym z nas, takZe 
"wierzqcych". Problem Hioba to wszakZe problem w i e r z qcego, a nie 
ateisty. Dramatycznosc jego sytuacji wynika nie tylko i nie tyle z nie
szcz~sc, ktore go dotkn~ly, ile przede wszystkim z ich konfrontacji 
w jego umysle z wiarq w dobrego Boga. Tego rodzaju hiobowe mysE 
nawiedzajq nieraz ludzi gl~boko reEgijnych. Ale wielka mowa Boga 
z Ksi~gi Hioba rna nam przypomniec przede wszystkim t a j e m n i c ~ 
zta, ktora jest zasadniczq skladowq tajemnicy istnienia w ogole. Chce 
nam uswiadomic niestosownosc jakiegokolwiek gadulstwa i rezoner
stwa w obliczu tego, co po prostu nasze mozliwosci rozumienia prze
rasta. Holowka powiedzialby, ze Bog domaga si~ od nas w ten spos6b 
slepego posluszenstwa i zduszenia racjonalnych pytaI'l, do ktorych 
kazdy rna p rawo. Ale rozum powinien umiec - na plaszczyi nie tego, 
co Strozewski nazywa metaracjonalizmem - uznac swoje granice, poza 
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kt6rymi niekoniecznie rozciqga si~ nicose lub absurd; bye moze roz
ciqga si~ wlasnie - tajemnica. Tekst Hol6wki - z tej perspektywy - przy
pomina chwilami Ii rebours gadulstwo plaskiej teologii, apologetyki 
i moralistyki, kt6rej przykladem Sq w Ksi~dze Hioba mowy jego 
"przyjaci61". Niezaleznie bowiem od ostatecznych opcji "swiatopo
glqdowych" przydatne jest rozpoznanie sfery, kt6ra wymaga raczej 
milczenia niz mowy, bo - jak u Heideggera - "odbiera nam mow~" 
i zagniezdza si~ najpierw w uczuciach zachwyconego "zdumienia" 
lub "grozy": tremelldum i fascinosum. Wymaga takZe rezygnacji z na
iwnych, choe pod pewnym wzgl~dem nieuchronnych, antropomor
fizm6w, odpowiedzialnych m.in. za wizj~ Boga-tyrana. 

Jacek Hol6wka klarownie prezentuje stanowisko ateizmu, kt6ry 
odmawia "tlumaczenia tego, co znane, przez to, co nieznane", doda
jqC slusznie, ze nawet gdyby istnial co do czlowieka jakis Boski plan, 
"to wcale nie jest pewne, ze wierzqcy znajq go lepiej ni.Z niewierzq
cy". Rzecz w tym, ze wierzqcy nie wiedzq, lecz wi e r z q, i to wierzq 
"pomimo wszystko", to znaczy pomimo calego zla swiata oraz wszyst
kiego, co w narracji religijnej niepoj~te. Wiara nie jest wiedzq, nie jes t 
zadnq gnOZq. Jest pr6bq fundamentalnego zaufania rzeczywistosci 
ktora wszakie nie zasluguje na nie jako "czysta faktycznose" . Zaufa
nie wychodzi poza danq nam rzeczywistose, "rranscenduje" jq w srron~ 
jedynego mozliwego i sensownego "adresu" zaufania: Kogos, w kim 
mozna zlozye swojq nadziej~. Swiat wiary nie jest swiatem wiedzy, 
lecz przede wszystkim swia tern nadziei, kt6ra zarazem rropi "znaki 
nadziei": szyfry Transcendencji i slowo Objawienia. Szyfry wylaniajq 
si~ dla wierzqcego z dziwnosci istnienia i wspanialosci swiata, a przede 
wszystkim z gl~bi ludzkiej milosci czy niepoj~tosci geniuszu artystow; 
slowo Objawienia - z niezgl~bionej wielkosci Ksi~gi, z zapisu mistyk6w 
czy innych "przezroczystych" swiadkow. Drogi do wiary i ona sarna Sq 
indywidualnq wypadkowq hermeneutyki wlasnych doswiadczen i tek
stow kultury oraz proby sil w obliczu tego, co wyrrzymalose wlasnych 
sil - a nie tylko mozliwosci rozumienia - z gruntu przerasta. 

Hol6wka wydaje si~ caly ten proces wiary interpretowae przede 
wszystkim w kategoriach slepego posluszenstwa nakazom Boga, wcie
iajqcym si~ w dodatku w Kongregacj~ Nauki Wiary. Wydaje si~ nie 
rozumiee, ze sfera wiary jest przede wszystkim sferq w ar t 0 s ci, a nie 
obowi qzkow. Nie pami~ta polemicznych w stosunku do Kanta usta
len Schelera, kt6re zachowujq swojq prawd~ pomimo dewalu acji po
j~cia wartosci: ty 1ko wartosci zobowiqzujq, "nagi" obowiqzek jest 
pozbawiony swojej obowiqzyvvalnosci - wyjqwszy, a i to nie zawsze, 
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prawo stanowione. Dlatego dla wierz'!cego nie rna sensu zdanie: 
"Mamy rzekomo obowi,!zek wiese zycie wedle Bozego planu i jest to 
- jak czytamy - plan milosci". Ewentualny obowi,!zek moze miee tu 
podstaw~ jedynie w wewn~trznym zobowi'!zaniu, kt6re rna swoje 
jedyne mozliwe ir6dlo w osobowej relacji, jaka zawi'!zuj e si~ mi~dzy 
wierz,!cym a Bogiem, rozpoznanym w akcie zaufania transcendent
nemu, wolnemu Dobru. Zye w wierze to uczye si~ mi~dzy innymi 
w y trw ani a w tym zaufani u, wdzi~cznosci za dobro - pomimo ca
lego zla - i solidarnosci z cierpi,!cymi. 

Wierz'!cy chrzescijanie maj,! do odrobienia przede wszystkim jed
n,! lekcj~: przemiany postawy buntu i rewindykacji wzgl~dem Obce
go Tyrana, kt6ry domaga si~ (krwawych) ofiar z anachronicznej 
("przedsoborowej"), ale gl~boko zakorzenionej i bynajmniej nie prze
walczonej teologii - w postaw~ ufnosci wobec Partnera wsp6tczuj,!
cej skargi. Chrystus przemienia dla wierz,!cego sens cierpienia w ofiar~ 
- dar z w I as neg 0 zycia dla ludzi w lonie intymnej bliskosci z Bo
giem - kt6ra weale nie wyklucza bolesnej skargi, takiej jednak, kt6ra 
mozliwa jest mi~dzy bliskimi, a nie przed "Nieznanym Trybunalem" 
- skargi ocieraj,!cej si~ 0 nadziej ~. Trafnie zanalizowal to Ricoeur 
w zmaganiu si~ z Freudowsk,! wizj,! ojca jako tyrana, zabitego w pier
wotnym ojcob6jstwie. Jak twierdzi francuski filozof, ta archaiczna wi
zja ulega w chrzescijal1stwie (a takZe cz~sciowo w §wieckiej kulturze) 
metamorfozie, gdyz Chrystus jawi si~ na krzyzu jako wcielenie Ojca 
i }ego zast~pca : "Smiere Boga [w Chrystusiej sytuowalaby si~ na przed
luzeniu smierci ojca, kt6ra nie bylaby zbrodni,! i dopelnialaby ewolu
cji symbolu w kierunku smierci z milosierdzia. Umieranie dla ... zaj~
loby miejsce bycia zabitym przez..." (La paternite: du jantasme au sym
bole, w: Le conflit des interpretations, Paris 1969, s. 481) . Chrzescijanstwo 
nie powstrzymuje bynajmniej skargi, ale wskazuje drog~ do wycho
wania wlasnej wrazliwosci z l~kowo-rewindykacyjnej na ufnie dialo
giczn'! . Oznacza to mi~dzy innymi, ze wmiejsce beznadziejnych py
tan - tak jakby krytyczny umysl m6g1 bye bezwzgl~dnym s~dzi,! 
wszystkiego - pojawia si~ c z y n daru dla drugich, kt6ry przemienia 
gl~boko sens cierpienia i "terminalnej" smierci. Na tym wlasnie pole
ga konsekwencja imperatywu: "zlo dobrem zwyci~zaj" . Zwyci~zaj, 

a nie staraj si~ do konca poznae jego "mechanizm" i ostateczne "ra
cje" -lub konstatowae jego absurdalnose. 

Ofiarowae swoje zycie z milo sci dla kogos to doprawdy - chyba 
nie trzeba tego Jackowi Hol6wce przypominae - co innego niz kogos, 
nawet z milosci, zabie lub zabie si~ samemu. Pomimo zapewne nieraz 
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rzeczywistego podobienstwa motywacji panuje tu przepase sen s u; 
widz~ jq zresztq takZe pomi~dzy eutanazjq (czy samob6jstwem) a uza
sadnionym zaprzestaniem leczenia. Przepase ta jest jeszcze bardziej 
niepokojqca w naszych czasach, w kt6rych kr61ujq - przepraszam za 
banal - wola mocy i przedmiotowy stosunek do rzeczywistosci i do 
czlowieka. Gdyi zabijanie czlowieka, oboj~tnie (pod tym wzgl~dem) 
z jakich motyw6w, swiadczy za wsze 0 konsekwentnym traktowa
niu go jak przedmiot czy rzecz. Pokusa traktowania go w ten spos6b 
zwi~kszalaby si~ niemal nieuchronnie po legalizacji eutanazji, ponie
wai po prostu tkwi ona w "etosie" naszej epoki, czy tego chcemy, czy 
nie. Dlatego nie rna zgody natwierdzenie Hol6wki, ie "problemy prak
tyczne, choe istotne, nie mogq bye traktowane jako argument w spo
rze moralnym". Mogq - przewidywanie konsekwencji jest obowiqz
kiem myslqcego czlowieka. Lecz okazywanie szaeunku dla ludzkiego 
iycia to cos 0 wiele bardziej podstawowego nii to, ie nie naleiy "iy
eiem ludzkim dowolnie szafowae". To w pewnym sensie niezgoda na 
etyk~ (i ontologi~, jak twierdzi Heidegger) woli moey, to posluszen
stwo biblijnemu - tak dobitnie przypomnianemu przez U~vinasa 
"ty mnie nie zabijesz"; to pr6ba przygotowania "ponowoczesnego 
czlowieka" w znaeznie gl~bszym i zgola innym sensie nii rozumie go 
postmodernistyczna filozofia. Do tego jednak potrzebny jest jakis ro
dzaj "odwr6eenia" w znaezeniu, 0 jakim m6wi od Platona wielka tra
dycja filozofiezna. 

Naturalnie jednak to weiqi jeszcze teoria, od kt6rej przejseie do 
konkretnyeh indywidualnyeh przypadk6w dokonuje si~ zawsze sko
kiem. Dlatego jestem przekonany, ie - co powtarzam raz jeszcze 
o m 0 r a I n e j, a tym bardziej religijnej, winie poszezeg6lnyeh ludzi 
pozbawiajqeyeh siebie lub bliznich na loiu smierci iycia nikt z ze
wnqtrz nie ma prawa wyrokowae. 

KAROL TARNOWSKJ, filozof, prof. dr hab. , wykladowca PAT j U], czlonek redakcji 
"Znaku". Wydat ostatnio: Wiara i myslenie oraz Bog fenomenologow. 
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A EUTANAZJA 


Zbigniew Stawrowski 

Charakter zwyczajnej rozmowy moze na tym polega, zeby 
nie tylko dawac odpowiedzi prawdziwe, ale opierac si~ na 
tym, co zgodzi si~ przyj,!c jako rzecz znan'! uczestnik roz
mowy. 

Platon, Menon 

Czy stosunek do kwestii legalizacji eutanazji rzeczywiscie zalezy 
od przekonan religijnych? Czy ludzie przyzwoici, wierzqcy i niewie
rZqcy, nie mogq tu dojse do pewnych wsp6lnych konkluzji, opierajC)c 
si~ na wsp6lnie podzielanych intuicjach moralnych? 

Jacek Hol6wka, wskazujC)c na slabosci i niekonsekwencje chrze
sCijanskiego traktowania zycia jako daru i swi~tosci, zauwaza 
w swoim artykule, ze (1) "dla czlowieka niewierzqcego - nawet ta
kiego, kt6ry wiar~ i religi~ obdarza nieklamanym szacunkiem - ar
gumenty teologiczne muszq brzmiee pusto i arbitralnie" . W dalszej 
cz~sci swego tekstu stwierdza, iz (2) "problemy praktyczne, choe 
istotne, nie mogq bye traktowane jako argument w sporze moral
nym". Artykul konczy si~ (3) pytaniem odniesionym do sytuacji 
czlowieka, kt6rego kora m6zgowa zostala zniszczona: "czy pozo
stat ludzkq jednostkq, czy ciqgle byl osobq, czy w stanie wegeta
tywnym mozna go byto jeszcze zabie, czy tylko co najwyzej prze
rwae jego wegetacj~?" 

To z koniecznosci kr6tkie, ale - mam nadziej~ - wierne wypunk
towanie najwazniejszych kwestii poruszonych przez au tora pozwoli 
nam oczyscie przedpole i odnaleze obszar, na kt6rym ludzie dobrej 
woli, wierzqcy i niewierzqcy, mogq w sprawie eutanazji poszukae 
wsp6lnych ustalen. 

Kwestii trzeciej, dotyczqcej odtC)czenia aparatury medycznej od 
czlowieka, kt6ry stal si~ wegetujC)cym ludzkim cialem, nie musimy 
tutaj poruszae. Mimo calej swojej dramatycznosci jest ona z pewno
sciq czyms jakosciowo innym od najbardziej istotnego w wymiarze 
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moralnym pytania: "Czy wolno przerywac ludzkie zycie 
w wyj'ltkowych okolicznosciach na z'ldanie zaintere
sow a neg 01" Podobnie jest w przypadku kwestii drugiej - mozliwych 
praktycznych nastli:'pstw legalizacji eutanazji; j'l r6wniez mozemy 
pominqc, poniewaz nie rna mili:'dzy nami zasadniczego sporu. Argu
mentacja, kt6ra wskazuje - nawet z duz'l doz'l prawdopodobienstwa 
- ie wraz z legalizacj'l eutanazji rozpocznie sili:' proces obniZania stan
dard6w obowi'lzuj'lcych sluiby medyczne, faktycznie nie dotyczy 
bezposrednio problemu jej moralnej dopuszczalnosci. 

Natomiast kwestia pierwsza, od kt6rej niew'ltpliwie naleiy tutaj 
zacz'lc, mowi nam tyle: jesli chcemy ze sobq sensownie rozmawiac 
o czymkolwiek, w tym takZe 0 kwestii eutanazji, musimy to czynic 
w jednym wsp6lnym jli:'zyku. Owym jli:'zykiem z pewnosciq nie jest 
jli:'zyk teologii, poniewaz przyjmowane w niej przeslanki nie Sq oczy
wiste dla kai dego - w swoim artykule autor pokazuje to dobitnie. Nic 
nie stoi jednak na przeszkodzie, aby byl nim jli:'zyk filozofii, zwlaszcza 
gdy za punkt wyjscia przyjmiemy fundamentalny aksjomat uznawa
ny powszechnie w naszym krli:'gu cywilizacyjnym niezaleznie od wy
znawanego swiatopoglqdu. Chodzi tu 0 przekonanieo au tonG m i i 
moralnej podmiotu. Proponujli:' Jackowi Hol6wce dyskusjli:' na 
jego wlasnym terenie i w jego wlasnym jli:'zyku. Nie Sqdzli:' bowiem, ie 
"istotne argumenty przeciw eutanazji majq uzasadnienie przede 
wszystkim religijne". Wbrew potocznemu przekonaniu, ie to wlasnie 
autonomia jednostki stanowi najwainiejszy argument przemawiajq
cy za legalizacjq eutanazji, postaram sili:' pokazac, ie jest doktadnie 
odwrotnie. 

Proponujli:' zatem, abysmy - przynajmniej na razie - zostawili na 
boku jli:'zyk uwarunkowany doswiadczeniem religijnym i sili:'gnli:'li do 
wsp61nego nam jli:'zyka nowoiytnej filozofii. Czy propozycja ta jest 
szczera? Czy chrzescijanin, a tym bardziej katolik, kt6ry z jednej stro
ny powinien kierowac sili:' "autonomicznie" osqdem wlasnego sumie
rna, ale z drugiej "heteronomicznie" "okazywac petn'l ufnosc kodyfi
katorom jego wiary", zdolny jest do uczciwej dyskusji z kims, kto kie
ruje sili:' tylko i wyl'lcznie wlasnym autonomicznym sumieniem? Przy 
czym "zdolny do uczciwej dyskusji" znaczy tu : gotowy przyjqc to 
wszystko, do czego doprowadzi nas rzetelna, unikajqca paralogizm6w 
argumentacja. Wbrew obawom Hol6wki, ie dwoistosc charakteryzu
j'lca katolika moie byc dla niego nieskonczenie ktopotliwa, a czasem 
nawet przyjmowac postac mroiqcego krew w zylach dylematu, nie 
dostrzegam tu obecnie wili:'kszego problemu. Przekonanie 0 moralnej 
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autonomii czlowieka jest bowiem hmdamentalnym zalozeniem chrze
scijanskiego swiatopoglqdu1

. Jest jego koniecznym i nienaruszalnym 
filarem, chociaz - tu chrzescijanin r6zni si~ od innych, niereligijnych 
obronc6w autonomii - nie jest filarem jedynym2. 

Aby zrozumiee, czym tak naprawd~ jest aksjomat moralnej auto
nomii, warto go wyrazie w spos6b jak najbardziej radykalny, odwolu
jqC si~ do kategorii metafizycznych. Moralna autonomia czlowieka 
swiadomose tego, ze jest on sam dla siebie prawodawcq (auto-nomos) 
- oznacza po prostu, ze jest on w pewnym sensie bytem absolutnym. 
Choe jest jednoczesnie bytem skonczonym, istniejqcym w okreslonej 
przestrzeni i czasie, to tam, gdzie si~ znajduje, stanowi byt najwyzszy 
i ostateczny punkt odniesienia dla innych bytow. To on sam jest dla 
siebie celem, wszystko inne jest zas jedynie srodkiem. Owo doswiad
czenie wyniesienia czlowieka ponad wszystko, co go otacza, dost~p
ne jest w jakims stopniu kazdemu, choe oczywiscie to w pierwszym 
rz~dzie filozofom - od czasow antycznych do dzisiaj - przypadlo za
danie nieustannie 0 tym przypominae. 

Pozostaje jednak zasadnicza kwestia: skqd w czlowieku wziql si~ 
ow absolutny wymiar? Sam sobie go przeciez nie zawdzi~cza! Na to 
pytanie padajq dwie odpowiedzi. Pierwsza, ze czlowiek - jak to para
doksalnie wyrazil Schelling - jest absolutem pochodnym, tzn. absolu
tem pochodzqcym od Absolutu, kt6ry juz od nikogo nie pochodzi. 
Druga - nie mniej paradoksalna - ze czlowiek jest absolutem przy
godnym, a wi~c takim, ktory narodzil si~ na skutek serii przypadko
wych wydarzen, pOCZqwszy od pierwszego rozblysku zycia w jakiejs 
ostrzeliwanej piorunami zupie metanowo-ozonowej . Nie ma potrze
by, by toczye spor, ktora z tych odpowiedzi jest prawdziwa. Pomiilmy 
je. Pozostaje fakt, ze czlowiek jako byt autonomiczny jest absolutem 
i wlasnie jako absolut winien bye pojmowany i traktowany. Logika 
podstawowych praw dotyczqcych czlowieka i relacji mi~dzyludzkich 
nie jest zwyklq logikq, lecz logikq bytow absolutnych i ich absolut

j Faktem jest, ze w kr~gu chrzescijanstwa przez wiele stuleci zbyt latwo zapomi
nano 0 tym zalozeniu. Na szcz\!scie dokumenty Soboru Watykanskiego II przypomnia
Iy 0 nim katolikom wystarczajqco dobitnie. 

2 Drugim jego filarem jest - mowiqc najprosciej - etyczna wi~z z blii.nimi. Chrze
scijaninowi nie wolno pod zadnym pozorem rezygnowac z moralnej autonomii i pod
dawac si~, wbrew swojemu sumieniu, heteronomicznym naka zom instytucji (mam 
wrazenie, ze bylby to grzech przeciwko Duchowi Swi\!temu). Chodzi raczej 0 to, by
skupiajqc si~ na samym sobie i czystosci swojego sumienia - nie zamykal sit;: na innych 
i we wlasnym sumieniu potrafil dostrzec konkretne obowiqzki wobec bliskich sobie 
ludzi. 
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nych uprawnien. W jej ramach granic~ dla absolutu moze wyznaczye 
jedyrue inny uznawany przezen absolut. 

Dla tych, ktorzy rozumiejq siebie jako absolut przygodny, problem 
relacji z Absolutem3 z definicji nie istnieje, choe patrzqc z odmiennej 
perspektywy, wydaje si~, ze nast~puje tu raczej zlanie si~ i utozsa
mierue jednego z drugim4. Dla absolutu przygodnego spekulatywny 
- bo do innego nie ma on dost~pu - obraz tego, co absolutne, jest 
jedynym prawomocnym jego obrazem. W tej perspektywie nie ma 
mowy 0 zadnej redukcji, bo rue istrueje zaden objawiony nadsens. Sens 
tego, co absolutne, do ktorego sami dochodzimy, poslugujqc si~ na
szym rozumem, okazuje si~ tym, co nas ostateczrue obowiqzuje. W na
szym kr~gu cywilizacyjnym od paru stuleci sens ten wyraza poj~cie 
"autonomia". Dla jednych jest to rzeczywisty absolut, dla innych tyl
ko jedno z jego imion. Dla tych drugich Bog jest bez wqtpienia auto
nomiczny, tak jak autonomiczne Sq wszystkie byty osobowe stworzo
ne na Jego obraz i podobienstwo. Relacja mi~dzy Bogiem i innymi 
osobami jest relacjq, ktora t~ autonomi~ po obu stronach uznaje i sza
nuje. Taka relacja nie jest z pewnosciq jedynq istotn,! relacjq mi~dzy
osobow'!. Nie zmienia to faktu, ze logika, ktora rz'!dzi wzajemnymi 
stosunkami autonomicznych podmiotow, musi bye scisle przestrze
gana i choe niektorzy zechcq jq uzupelnie 0 dodatkowe "wyzsze" wy
miary, rue moze bye w ich imi~ uruewazruona i zruesiona! Dlatego tutaj 
wlasnie, na fundamencie poszanowania morainej autonornii czlowieka 
i tego wszystkiego, co z niej wynika, mozemy - wierzqcy i niewierzq

3 Dla tych, kt6rzy m6wiq 0 czlowieku jako absolucie pochodnym, logika (a scisle 
m6wi,!c dialektyka) byt6w absolutnych opisuje r6wruei. relacj~ mi~dzy absolutem po
chodnym a Absolutem. Co wi~cej, to ona wlasnie jest relacjq pierwotnq i wzorem, na 
podstawie kt6rego absolut pochodny - konkretny czlowiek - rozumie samego siebie 
i odnosi si'i' do innych ludzi. Jest to szczeg6lnie widoczne w przypadku m yslenia zako
rzenionego w ramach pewnego pozytywnego objawienia religijnego, na przyklad dla 
chrzekijanina relacja Soga do czlowieka, najpelniej wyrai.ona w slowach i dzielach 
Chrystusa, jest wzorcem post~powania w stosunku do drugiego czlowieka. Trzeba tu 
dodae: wzorcem ruedoscignionym. Pochodny absolut ma nie tylko nieustann'l swiado
mose ruedorastarua do idealu pod wzgl~dem praktyki i.ycia, ale co wi~cej, obcowania 
dzi~ki Objawieniu - z nieskonczonq nadobfito§Ciq sensu i nadmiarem tresci Absolutu, 
od kt6rego pochodzi i do kt6rego stara si~ upodobnie. Kiedy natomiast trese relacji "B6g
czlowiek" okreslona zostaje na drodze wyt,!cznie spekulatywnej, w6wczas to raczej 
pochodny absolut tworzy sobie Absolut na sw6j obraz i podobienstwo. Nie oznacza to 
wca.le, i.e 6w racjonaJnie wyspekulowany obraz musi bye czyms falszywym, lecz z pew
noki'l rue jest on - jako obraz stworzony przez obraz - ruczym wi'i'cej rui. rzeczywisto
sci'l uproszczon'l, odzwiercied.laj'lC'l tytko jednq stron'i' Absolutu. 

4 Z tego punktu widzerua ateizm jawi si'i' tylko jako szczeg61na odmiana pante
izmu. 
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cy - budowae wsp6lny gmach, kt6ry niekoniecznie musi okazae si~ 
wiez'l Babel. 

Logika byt6w absolutnych, kt6rych sens bycia absolutem sprowa
dza si~ do ich autonomii, jest logik'l opisuj'lC'! zachowanie tych, kt6
rzy maj'l suwerenn'l wladz~ nad sob'l, S'l panami samych siebie. Z owej 
logiki wynika, z jednej strony, jak czlowiek ma traktowae samego sie
bie, a z drugiej - jak ma traktowae innych ludzi. 

Co do pierwszej kwestii: czlowiek rozumiany jako absolut ma nie
naruszalne prawo samodzielnie okreslae swoje zycie - oznacza to, ze 
moze zar6wno kszta!towae je wedlug swego uznania, jak i w dowol
nie wybranej chwili polozye mu kres. Siowo "moze" ma tutaj podw6j
ny sens: znaczy zar6wno "pozostaje w jego mocy", jak i "wolno mu". 
Cz!owiek dzia!a bowiem jako autonomiczny podmiot, gdy czyni to, 
co w sumieniu uwaza za s!uszne. Jezeli naprawd~ jest wewn~trznie 
przekonany, ze powinien zakonczye swoje zycie, to jego samob6jczy 
czyn b~dzie w pelni autonomiczny i w tym sensie moralny, niezalez
nie od tego, co s'ldz'l na ten temat inni. Pod tym wzgl~dem status 
osoby nieuleczalnie chorej, kt6ra postanawia rozstae si~ z zyciem, nie 
r6zni si~ zasadniczo od sytuacji osoby wprawdzie m!odej i zdrowej, 
ale z jakichs powod6w r6wniez decydujqcej si~ pope!nie samob6jstwo. 
Osoba taka, jesli chce i jest w stanie to uczynie, zabijaj'lc sam'l siebie, 
realizuje ostatecznie tylko wlasn'l autonomicznq decyzj~ i nikt nie ma 
moralnego prawa owego czynu osqdzae. 

Inaczej maj'l si~ sprawy, jesli chodzi 0 nasz stosunek do innych 
os6b. Tutaj uznanie w drugim bytu absolutnego i autonomicznego 
pociqga za sobq absolutny szacunek dla tego wszystkiego, co stanowi 
konieczny warunek jego autonomicznej egzystencji - w pierwszym 
rz~dzie jego zycia, nast~pnie - w stosownie s!abszym stopniu - nie
naruszalnosci cielesnej, wreszcie jego wlasnosci. Zycie nie ma w tej 
perspektywie wartosci samej w sobie. Absolutny obowiqzek jego re
spektowania wynika z tego, ze zywe ludzkie cia!o to jedyne "miej
sce", w kt6rym moze uobecnic si~ autonomiczny podmiot. Narusze
nie cia!a i zycia drugiego nie jest wi~c ti tylko naruszeniem jakiegos 
skrawka materii organicznej, lecz bezposrednim atakiem na to, co 
absolutne. Na tym wlasnie polega istotny sens elementarnego do
swiadczenia, kt6re chrzescijanie w swoim j~zyku nazywajq doswiad
czeniem swi~tosci zycia, a zsekularyzowany j~zyk nowoczesnego 
swiata wyraza w sformulowaniu, ze prawo do zycia stanowi nienaru
szalne i niezbywalne prawo czlowieka. 
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Prawa cziowieka - m6wi~ tutaj 0 rzeczywistych, a nie 0 pozornych 
prawach czlowieka, zasmiecajqcych wsp6lczesne konstytucje - nie Sq 
bowiem niczym innym jak wnioskami, kt6re wynikajq z logiki stosun
k6w mi~dzy absolutnymi bytami i ich podstawowego dylematu: w jaki 
spos6b wiele autonomicznych jednostek, pozostajqcych wobec siebie
ze wzgl~du na SWq absolutnq natur~ - w stanie radykalnej rywalizacji, 
doprowadzie do pokojowej koegzystencji w jednej wsp6lnej przestrze
ni? Rozwiqzanie tego dylematu zakiada, ze kazda z jednostek zgodzi 
si~ samoograniczyc, to znaczy zrezygnowac z nieograniczonych rosz
czen, i swojq suwerennq, autonomicznq wol~ skupi wylqcznie na tym, 
co wlasne - na scisle okreslonej przestrzeni prY'vatnej. Wsp6lrniernose 
tego wzajemnego samoograniczenia - kaidy uznaje w drugim r6wny 
sobie byt absolutny, kt6ry rna dokiadnie taki sam status jak on sam 
oznacza zaakceptowanie zasady sprawiedliwosci jako regulatora rela
cji mi~dzy absolutnymi jednostkami. To zalozenie jednak nie wystar
cza. Poniewaz trudno liczye na to, by wszyscy akceptowali podobnq 
rezygnacj~, i na pewno znajdq si~ tacy, kt6rzy zechcq wykorzystae sla
bose innych, niezb~dny jest tutaj jeszcze dodatkowy element: miecz 
sprawiedliwosci - moc panstwa gwarantujqcego poszanowanie bezpie
czenstwa autonomicznych podmiot6w alba - innymi slowy - egzekwu
jqcego przemocq przestrzeganie elementarnych praw: do zycia, do nie
naruszalnosci cielesnej, do wlasnosci. Caly sens praw stanowionych, 
tzn. praw wspartych zewn~trznym autorytetem i silq panstwa, polega 
na tym, ze majq one chronic jednostki przed agresjq tych, kt6rych przed 
krzywdzeniem innych nie powstrzymujq zadne wewn~trzne (to zna
czy: moraIne) hamulce5 . 

Wszystko to Sq rzeczy znane. Przedstawiona powyzej logika po
kojowego wsp6listnienia absolutnych, autonomicznych podmiot6w, 
wypracowana w czasach nowozytnych przez Thomasa Hobbesa, a na
st~pnie przej~ta i rozwini~ta przez ojc6w kiasycznego liberalizmu, stala 
si~ - w postaci nowoczesnego panstwa prawa - trwalym dorobkiem 
naszej cywilizacji. 

Z logiki tej - przypomnijmy - wynikajq nast~pujqce konsekwen
cje: po pierwsze, jako autonomiczny podmiot, jestem panem samego 
siebie i wtedy post~puj~ moralnie, kiedy ze sobq i ze swoim zyciem 
robi~ to, co uwazam za siuszne. Po wt6re, tak jak moje zycie nalezy do 

5 Agresor to ktos, kto nie dostrzega i nie uznaje w swojej ofjerze autonomicznego 
podmiotu - kogos, kto jest celem samym w sobie, czyms absolutnym - i traktuje jil jako 
srodek dla swoich ce16w; to zatem ktos, kto swoim czynem pokazuje, ze tylko on sam 
ostatecznie liczy si~ jako absolut. 
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mnie, tak zycie innych ludzi - na mocy zasady sprawiedliwosci - na
lezy wylqcznie do nich i nikt nie ma moralnego prawa im go odebrac; 
wlasnie w tym sensie zycie autonomicznych podmiot6w jest (dla in
nych) absolutnie nienaruszalne. Po trzecie, prawo stanowione istnieje 
w pierwszym rz~dzie po to, by bronic jednostki calq mocq panstwa 
przed agresjq tych, kt6rzy nie szanujq ich autonomii oraz tego, co sta
nowi jej podstawowy warunek -Iudzkiego zycia. 

Dopiero na tym tie jasniejsze staje si~ to wszystko, co wiqze si~ 
z kwestiq legalizacji eutanazji. Przede wszystkim nie chodzi w niej 
bynajmniej 0 prawo do samob6jczej smierci, lecz po prostu olegali
zacj~ zab6jstwa, czyli, m6wiqc bardziej precyzyjnie, 0 to, by pewna 
kategoria zab6jc6w otrzymala ochron~ prawnq - swoistq "licence to 
kill". W tym sensie mamy tu do czynienia z poczqtkiem nowej cywili
zacji, kt6ra z naszq - nie tylko chrzescijanskq, ale r6wniez w klasycz
nym sensie liberalnq - calkowicie zrywa. Samob6jca nie potrzebuje 
(stanowionego) prawa, by samego siebie pozbawic zycia, bo dop6k.i 
zyje jako autonomiczny podmiot, zawsze posiada do tego (moraine) 
prawo i nikt go mu nie odbierze. Natomiast czasem brakuje mu mocy 
i bywa, ze 0 t~ moc, 0 t~ sil~ sprawczq, prosi innych. Ale czy prosba 
skierowana do drugiego, by skr6cH nasze zycie, rzeczywiscie jest for
mq samob6jstwa czy tez raczej czyms zupelnie innym - pr6b,! znale
zienia kogos, kto pozbawi zycia inn,! osob~?! Jesli uznamy - jak Jacek 
Hol6wka - ze namawiaj,!c kogos do samob6jstwa, popelnitbym mo
ralnie odrazajqcq zbrodni~6 , to czyz 0 wiele wi~kszq zbrodniq nie jest 
namawianie innych do zab6jstwa, nawet jesli to ja sam - ten, kt6ry 

6 Jacek Hol6wka pisze: "Trzeba pami~tac, ze nawet kiedy eutanazja jest legalna, 
namawianie do samob6jstwa pozostaje moralnie odrazajqcq zbrodniq i przest<;pstwem 
sciganym przez prawo". Swojq drogq nie rozumiem, dlaczego - jesJi uwzglfidniamy 
tylko i wylqcznie aspekt moralnej autonomii czlowieka - namawianie kogos do samo
b6jstwa mialoby bye moralnq zbrodniq. Ktos moze naprawd~ uczciwie uwazac, ze zy
cie kogos drugiego juz si~ wypelnilo i nie rna zadnego sensu poza niekonczqcym si~ 
pasmem cierpieft i w konsekwencji szczerze m6wic mu, ze na jego miejscu popelnilby 
samob6jstwo. Mam wrazenie, ze przekonanie autora 0 odrazajqcym charakterze takiej 
perswazji - kt6re zresztq calkowicie podzielam - pochodzi z zupelnie innego porzqdku 
niz ten, kt6ry uwzgl~dnia jedynie moralnq autonomi'i' czlowieka. 

Niegodziwosc pomyslu namawiania ludzi, by rozstali si~ z zyciem, jest dla Jacka 
Hol6wki rzeCZq tak oczywistq, ze zakl6cilo mu to bezstronny odbi6r tekstu Tomasza 
Morusa. Hol6wka stwierdza: "Morus pisze wyrainie: kaplani zwalniajq chorego z bez
celowej udr'i'ki, dajq mu dyspens~ od zb~dnego cierpienia i pozwalajq umrzee. Nie 
namawiajq, by rozstal si~ z zyciem" (podkr. Z. S.). Natomiast w cytowanym 
przez niego fragmencie Utopii czytamy: "wtedy odwiedzajq chorego kaplani i urz~dni
cy i poddajq mu najlepszq wedlug ich przekonania rad~: ...winien odwaznie umrzec, 
gdyzzycie jest dla niego m~kq: niech wi~c z otuchq w sercu albo sam uwolni si~ od tego 
smutnego zycia, jak od wi~zienia i tortur, lub zgodzi si~, by go inni wyzwolili .." Czyzby 
udzielanie rad nie bylo formq namawiania do czegos7 
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namawia - mialbym pase jego ofiarq? Czy osoba, kt6ra jest w stanie 
popelnie samob6jstwo, ale zamiast zrobie to sarna, namawia do tego 
kogos innego, nie zachowuje si~ przypadkiem jak ktos, kto szanta
zem, grozbq lub obietnicq usiluje uwiklae drugiego w zbrodni~? Czy 
taka osoba rzeczywiscie zachowuje si~ jak w pelni autonomiczny 
moralny podmiot? Jesli tak, to czy nie powinna zostae oskarzona 0 na
mawianie do zab6jstwa i postawiona przed sqdem? A co powiedziee 
o tych wszystkich - czlonkach rodziny, przyjaciolach, lekarzach - kt6
rzy kapitulujq wobec psychicznej presji wywieranej na nich przez ta
kiego chorego? Czym r6zni si~ ich sytuacja od tych, kt6rzy poprosze
ni przez mlodego i zdrowego, ale zm~czonego zyciem czlowieka po
magajq mu w samob6jstwie? 

Powyzsze pytania wskazujq, ze sprawa eutanazji okazuje si~ Wqt
pliwa pod wzgl~dem moralnym nawet wtedy, gdy uwzgl~dnimy tylko 
te przypadki, na kt6re nieustannie powolujq si~ zwolennicy jej legali
zacji. Dlatego sytuacji odwromej - kiedy to chory poddany jest presji 
otoczenia, by zgodzil si~ na wlasnq smiere - nie b~d~ tu omawial. Mam 
jednak nadziej~, opartq na wierze w zasad~ obiektywizmu i bezstron
nosci, ze kaZdy, kto zechce uzasadnie moramq slusznose legalizacji eu
tanazji, wlasnie ten przypadek rozwazy szczeg6lnie starannie. 

Z tego wzgl~du nie chc~ tu pOrrUnqe sytuacji, kied y ktos bezwzgl~d
nie zdecydowany na samob6jstwo naprawd~ nie jest w stanie sam 
tego dokonae i dlatego prosi 0 pomoc bliskq osob~. Problem bylby la
twiejszy, gdyby chodzilo jedynie 0 przekazanie obloznie choremu 
odpowiednich srodk6w farmakologicznych, a on sam decydowalby 
ostatecznie, czy je zaiye. Dostarczenie takich srodkaw mozna uza
sadnie zasadq sprawiedliwosci: dlaczego ten wlasnie czlowiek, w od
raznieniu od innych potencjalnych samobajc6w, rna bye pozbawiony 
mozliwosci realizacji swojej autonomicznej woli? Rozwijajqc t~ argu
mentacj~, mozna w ogale zaproponowae, aby - w imi~ poszanowa
nia autonomii czlowieka - kazdy chory w szpitalu mial w swoim za
si~gu stosownq zab6jczq pigulk~. 

Co jednak nalezy uczynie w sytuacji prawdziwie granicznej, gdy 
chory, calkowicie pozbawiony wladzy nad swym cialem, domaga si~ 
smierci w spos6b nie podlegajqcy zadnej wqtpliwosci?7 Iu bezposred
nim sprawcq smierci moze bye przeciez ,,"ylqcznie ktos inny. 

7 Pomijam problemy, jakie si~ w takim przypadku wi,!zq ze stwierdzeruem jasno 
wyrazonej , aktualnej woli smierci. 
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Nie rna prostej odpowiedzi, jak pogodzie uzasadnione moralnie 
z,!danie chorego z absolutnym zakazem moralnym pozbawienia dru
giego zycia. Wydaje si~ wi~c, ze jest to jedyny przypadek czynnej eu
tanazji, ktory nie zasluguje na jednoznacznie negatywn,! ocen~ mo
rain,!. Czy jednak stanowi on dostateczn,! podstaw~, aby dokonywa
no rewolucji legislacyjnej, ktora pozbawia bezwzgl~dnej ochrony 
prawnej ludzi bezbronnych i slabych, a przyznaje j,! - zdrowym i sil
nym - potencjalnym zabojcom? Komu legalizacja eutanazji tak na
prawd~ jest potrzebna? 

Sprobuj~ wczue si~ w powyzej opisan,! sytuacj~ graniczn,!8. Gdy
by ktos z moich najblizszych poprosil mnie 0 pomoc w podobnej sy
tuacji, nie wiem, jak nalezaloby si~ zachowae, i nie wiem, jak bym si~ 
faktycznie zachowal. Wiem jedno: gdybym zdecydowal si~ w takim 
przypadku usmiercie blisk,! mi osob~, zrobilbym to, nie bacz'!c na praw
ne skutki takiego czynu. Pozbawiaj,!c j,! zycia, moglbym to zrobie 
wyl,!cznie d 1 ani e j. Musialby to bye ostatni podarunek kogos, kto 
czuje z chorym tak gl~bok,! wi~z, ze gotow jest poniese wszelkie koszty 
swego daru - zarowno w'!tpliwosci i wyrzuty sumienia, jak osobiste 
ryzyko zwi'lZane z mozliwym procesem s,!dowym i ewentualn'! kar'! . 
Dlatego wlasnie - wczuwaj'!c si~ w podobn,! sytuacj~ - nie mog~ 
oprzee si~ wrazeniu, ze tych, ktorzy wa!cz,! 0 legalizacj~ eutanazji, 
interesuje przede wszystkim komfort prawny i psychiczny samych 
eutanatorow, wzgl,!d zas na osob~ pozbawian'! zycia schodzi zdecy
dowanie na dalszy plan lub w ogole znika. 

Na koniec jeszcze jedna kwestia: nie mam zadnych w'!tpliwosci, 
ze myslenie 0 eutanazji (podobnie jak i 0 wszystkich podstawowych 
kwestiach dotycz,!cych czlowieka) wyl,!cznie w kategoriach logiki 
by tow absolutnych, ktorych absolutnose rozumiana jest jako autono
mia, choe prowadzi do waznych konkluzji, traci z oczu istotny wy
miar problemu. Logika autonomicznych podmiotow to logika wla
dzy, logika relacji mi~dzy ludzmi, ktorzy s,! panarni samych siebie 
logika rownych sobie absolutnych panow. Perspektywa chrzescijail.
ska I,!czy j,! z logik,! zupelnie odrnienn'!. Bog, niew'!tpliwy Pan swia
ta, jest jednoczesnie - tak jak nam si~ objawil w Chrystusie - naszym 
absolutnym slug'!. My rowniez mamy nim bye: autonomicznym by
tern, ktory dobrowolnie uzaleznia si~ od innych, ofiarowuj,!c im swo
j,! sluzb~ . W ten sposob w ramach swiata rz,!dzonego logik,! panowa

8 Mam wraienie, ze okreslenie "sytuacja graniczna" pasuje do takiego przypadku 
nieskoftczenie lepiej niz "sytuacja wyzszej koniecznosci" . Rozgrywa si,\! tu bowiem dra
mat absoJutnej wolnosci i doprawdy zaden z aktor6w tego dramatu niczego nie musi. 
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nia pojawia si~ logika daru, kt6ra moze, choe wcale nie musi, coraz 
bardziej odciskae na nim swe pi~tno. 

AJe kategoria daru nie jest bynajmniej kategoriq wylqczrue religij
nq. Co wi~cej, gdyby nie wiqzala si~ z naszym codziennym ludzkim 
doswiadczeniem, posiugujqcy si~ niq przekaz religijny byiby dla nas 
zupelnie niezrozumialy. Perspektywa daru jest dla czlowieka r6wnie 
bliska i znajoma co perspektywa posiadania wladzy nad sobq i inny
mi bytami, wyrastajqca na podlozu elementarnego doswiadczenia 
autonomii. Kiedy wi~c czytam slowa Hol6wki, kt6ry stara si~ poka
zae, ze rozumierue zycia jako daru Boskiej miiosci niewiele wnosi do 
dyskusji nad kwestiq eutanazji ("czy dar jest w tym przypadku poj
mowany jako prawdziwy dar czy tylko jako ruby-dar? Wiemy prze
ciez, ze gdy dajemy komus prezent, nie pytamy go 0 to, jaki zrobi 
z niego uzytek. Obdarowany rna prawo dowolnie dysponowae tym, 
co dostal"), to mam swiadomose gi~bokiego nieporozumienia, kt6re 
zachodzi juz na poziomie doswiadczenia tego, czym jest dar jako taki. 
Autor - pozostajqc w wymiarze, gdzie istotne Sq jedynie relacje auto
nomicznych podmiot6w - utozsamia bowiem dar z bezplatnym prze
kazaniem wlasnosci (tzn. wladzy nad rzeczq) jednej osobie przez dru
gq. Dar jest oczywiscie zwiqzany z przekazaniem wiasnosci, ale za
wiera w sobie r6wniez cos wi~cej. Gdyby Jacek Hoi6wka - modyfiku
j~ nieco jego wlasny przyklad - podarowal bliskiej osobie swojq ksiqz
k~, a ta na jego oczach podadaby jq i wyrzucila do kosza, wszystko to, 
co zobaczylby w swojej swiadomosci - poza slusznq skqdinqd konsta
tacjq, ze kazdy ze swojq wlasnosciq moze robie, co mu si~ podoba 
byloby swiadectwem dzialania logiki daru (w tym wypadku odrzu
conego) oraz wi~zi i zobowiqzan, kt6re lezq u jej podstaw. 

Logika absolut6w pochodnych - jesli tylko Absolut, od kt6rego 
pochodzq, jest rozumiany osobowo - jest od samego poczqtku logikq 
daru. Darem jest ich "pochodzenie od", darem moze bye r6wniez ich 
istnienie, 0 ile b~dzie istnieniem r6wniez dla innych, a nie wylqcznie 
dla siebie. Zycie jako dar rue znaczy bowiem jedyrue, ze je od kogos 
otrzymaliSmy, ale przede wszystkim, ze mamy nim obdarzae innych. 

Jesli uwzgl~dnimy ten punkt widzenia, to wr~cz absurdalne wy
daje si~ pytanie "czemu sluzy takie cierpienie?" odniesione do ludzi, 
kt6rzy niczym Hiob dzielrue znoszq do konca sw6j los. Absurdalne 
wiasnie z perspektywy moralnej, gdzie absolutnym prawem czlowie
ka jest to, ze sam ostatecznie rozstrzyga 0 wlasnym zyciu. Jezeli po
dejmuje autonomicznq decyzj~, by swoje zycie - nawet wtedy, gdy 
stalo si~ one jednym pasmem cierpien - ofiarowae swoim bliskim, 
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jego decyzj~ nalezy po prostu uszanowae w nie rnniejszym stopniu 
niz tai<q, w wyniku ktorej ktos inny w podobnej sytuacji postanawia 
polozye swojemu zyciu kres. Natomiast ternu drugiemu - nie ze wzgl~
dow rnoralnych, ale dlatego, ze jest naszym bliskim - warto przynaj
mniej wskazae, ze istnieje perspektywa, ktorej bye moze do tej pory 
nie dostrzegal, a ktora - szczegolnie w sytuacji ostatecznych wybo
row - na pewno warta jest przynajmniej powaznego przemyslenia . 

ZBIGNIEW STAWROWSKI, ur. 1958, dr, filozof polityki, pracuje w Instytucie Studi6w 
Politycznych PAN i Papieskiej Akademii Teo!ogicznej w Krakowie. Wyda\: Pallstwo i pm
wo w filozofii Hegla (1994). 

Instytut Dziedzictwa Narodowego 

zaprasza na festiwal naukowo-artystyczny "Norwid bezdomny", 

zorganizowany z okazji 180. rocznicy urodzin Cypriana K Norwida 


Program Festiwalu: 

I. 	 23 IX, Warszawa, Teatr Polski. Premiera dw6ch jednoakt6wek 
Norwida: Milosc - czysta u kqpieli morskich, Noc tysir;czna druga 
(rez. T Bradecki). 

II. 	 24 IX, Krak6w, katedra na Wawelu. Uroczystosc umieszczenia 
w Krypcie Poet6w urny z ziemiq ze zbiorowego grobu w Mont
morency, gdzie pochowano Norwida. 

III. 24-25 IX, Krak6w, Centrum Konferencyjne na Wawelu. Konfe
rencja interdyscyplinarna: Cypriana Norwida projekt cywilizacyjny. 

IV 27 IX, Warszawa, Teatr Polski. Wiecz6r poetycki Norwid-Inspiracje. 
V 	 28 IX, Warszawa, Piwnica Wandy Warskiej. Koncert piesni W We

ronie (wyk. W. Warska i A. Kurylewicz). 
VI. 	 29 IX, Warszawa, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Wer

nisaz wystawy Cyprian Norwid - niechciany prorok; reportai foto
graficzny z obchod6w norwidowskich za granicq (Paryz, Rzym, 
Wieden). 

VII. 	 29 IX, Warszawa, Teatr Polski. Koncert Czeslawa Niemena Piesn od 
ziemi naszej. Doch6d z koncertu zostanie przeznaczony na wspar
cie Zakladu sw. Kazimierza w Paryzu, gdzie umarl Norwid . 

VIII. 	 7 X, Warszawa, Studio im. W. Lutoslawskiego. Spektakl teatral
no-muzyczny "Norwid bezdomny - Bal" . 

Strona internetowa Festiwalu: www.norwid.pl 
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CARL SCHMITT 

I LOGlKA WLADZY 
Andrzej Gniazdowski 

Carl Schmitt, TEOLOGIA POLITYCZNA I INNE PISMA, 

wyb6r, przeldad i wst~p Marka Cichockiego, 


seria: Demokracja. FilozoJia i polityka, 

Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, 55,250 

Biorqc do r~ki wyb6r rozpraw Carla Schmitta, kt6ry ukazal si~ ostat
nio w znakomitym przekladzie Marka Cichockiego, trudno uniknqe 
uczucia pewnego zaklopotania. Lektura pism politycznych tego - jak 
twierdzq niekt6rzy - "koronnego jurysty Trzeciej Rzeszy" jest bqdz co 
bqdz si~ganiem po owoc zakazany. Podj~ta przez Schmitta typowo 
niemiecka pr6ba przechytrzenia ducha dziej6w skonczyla si~ wpraw
dzie - podobnie jak w przypadku Martina Heideggera - dose w su
mie kr6tkim wyst~pem w roli jego zalosnej marionetki. Akces do 
NSDAP i szybka kariera w struk turach totalitarnego pans twa, antyse
rnicki wydzwi~k niekt6rych publikacji nie pozostawiajq jednak Wqt
pliwosci, ze w osobie autora Poj~cia politycznosci mamy do czynienia 
z prawnikiem w jakis spos6b zdeprawowanym. 0 ile w politycznych 
bl~dach filozof6w, z natury rzeczy sklonnych patrzee na swiat przez 
odwr6conq lunet~, mozna jeszcze widziee tragiczne skutki chlopi~
cych zabaw zapalkami, 0 tyle otarcia si~ 0 zbrodni~ wybitnego teore
tyka prawa i nauki 0 panstwie w ten spos6b tlumaczye si~ juz nie da. 

Tej zblq,kanej mysli nie spos6b jednak zignorowae z bardzo proza
icznego, choe rnoralnie niewygodnego powodu. Przenikliwa krytyka 
liberalnego spoleczenstwa i patologii wsp6lczesnego parlamentary
zmu, magnetyczny, polityczny realizm oraz mistrzowska umiej~tnose 
l'lczenia konkretnej diagnozy z szerok'l perspektyw'l historyczn'l czy
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ni'l ze zmarlego w 1985 roku Carla Schmitta niew'ltpliwego klasyka 
filozofii politycznej. Na taki odbi6r jego wci'll: zadziwiaj'lco aktualne
go dziela wplyn'll dodatkowo fakt, ze wlasciwie wszystkie podstawo
we prace Schmitta opublikowane zostaly w latach 20. i 30. zeszlego 
wieku, a niekt6re, jak Gesetz und Urteil, jeszcze przed I wojn'l swiato
W'l (1912). Slynna Teologia polityczna, w kt6rej Schmitt usi!uje przywr6
cic wsp6lczesnej nauce 0 panstwie decyzjonistyczn'l' odwoluj'lcq si~ 
do zasady autorytetu definicj~ suwerennosci, obszerny esej Duchowa 
i historyczna sytuacja wsp6lczesnego parlamentaryzmu, zwiastuj'lcy nie
uchronny upadek republiki weimarskiej, a takZe wspomniane PoNcie 
politycznosci, w kt6rym Schmitt formuluje klasyczne rozr6znienie wro
ga i przyjaciela jako kryterium tego, co polityczne - wszystkie te pra
ce zrodzily si~ z ducha epoki, kt6rej polityczny sens wi~kszosc z nas
jak si~ wydaje - od dawna musi sobie dopiero historycznie rekonstru
owac. 

Zawarta w pismach Schmitta krytyka liberalnego pojmowania sen
su polityki przyczynila si~ do traktowania go jako mysliciela konser
watywnego. Na rzecz tego przekonania przemawia zarazem poszu
kiwanie przez niego inspiracji w politycznym uniwersalizmie Koscio
la katolickiego, czego swiadectwo przynosi ze sob'l chocby pomiesz
czona we wspomnianym tomie rozprawa Rzymski katolicyzm a politycz
na forma . Mysl Schmitta zdaje si~ jednoczesnie doskonale miescic w kli
made intelektualnym republiki weimarskiej, b~d'lcej r6wniez epok'l 
"konserwatywnej rewolucji", kt6rej przedstawiciele - w osobach 
Oswalda Spenglera czy zmarlego trzy lata temu Ernsta Jungera - szans 
na przezwyci~zenie drqzqcego Niemcy chaosu politycznego poszuki
wali w autorytarnych dzialaniach wladzy. Zadaniem, jakie przed ni'l 
stawiali, byla zas odbudowa organicznych wi~zi spolecznych, wsp61
noty politycznej jako pewnej narodowej jednosci, kt6ra skupialaby 
si~ wok6! mit6w narodowych i narodowej tradycji. 

Czy m6wi'lc 0 konserwatyzmie Schmitta, a przede wszystkim I'l
CZ'lC go z teoretykami konserwatywnej rewolucji, nie mamy jednak 
do czynienia z pewnym zasadnkzym nieporozumieniem? Wlasciwa 
konserwatywnym rewolucjonistom, romantyczna z ducha kontesta
cja parlamentaryzmu i mechanicznych, demokratycznych procedur 
spoleczenstwa masowego (ch~tnie odwoluj'lca si~ jednak do nowo
czesnej techniki i srodk6w masowego przekazu w celu upowszech
niania wlasnych idei politycznych) faktycznie sytuowala to zjawisko 
w nieprzyjemnym s'lsiedztwie rodz'lcego si~ w6wczas ruchu naro
dowosocjalistycznego. Ow rewolucyjny moment jest jednak mysli 
Schmitta akurat calkowicie obcy. Zasad niczo sceptyczny pozostawal 
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on r6wniez wobec przekonarua 0 istotnej polityczrue roli mitu, prze
j~tego przez konserwatywnych rewolucjonist6w od Sorela. Nie lek
cewazC)c tej roli i dostrzegajC)c skutecznosc wykorzystywania narodo
wej mitologii we wloskim faszyzmie, Schmitt zwracal uwag~, ze "taki 
rodzaj irracjonalizmu jest bardzo niebezpieczny, poniewaz niszczy 
ostatnie relacje i zwiqzki, kt6re zachowaty si~ jeszcze w zyciu spolecz
nym i politycznym". 

Od procesu konstytuowania si~ wladzy - a tym bardziej od po
stulowania jej konkretnej, chocby i "konserwatywne( formy - bar
dziej interesuje Schmitta umacnianie tego systemu politycznego, kt6
ry jest, przyjmowanie optyki wladzy juz istniejqcej. Zeby uzasadnic 
t~ postaw~, Schmitt nawiC)zuje - w znacznym stopniu pod wplywem 
pism politycznych Machiavellego i Hobbesa - do uksztaltowanego 
w XVI wieku poj~cia suwerennosci. Wnikliwie analizowane przez 
Schmitta w jego Teologii politycznej, stanowi ono takie okreslenie wta
dzy, kt6re definiuje jC) w oderwaniu od jakiejkolwiek legitymizujqcej 
jC) sankcji, od jakiegokolwiek zewn~trznego wobec niej prawa. Pod
stawq tak poj~tej, suwerennej wladzy Schmitt czyni zdobyte przez 
ruC) sam,! (niezaleznie od tego, jak) prawo decydowania 0 stanie wy
jqtkowym, zawieszania obowiqzujqcego porzqdku prawnego. Osta
tecznym - i jedynym - jej uzasadnieniem okazuje si~ moznosc (moc) 
zakonczenia wojny domowej , wojny wszystkich ze wszystkimi, jej 
arbitralnego rozstrzygni~cia . Wskazuje si~ niekiedy, ze wtasrue w tym 
rezygnujqcym z jakiejkolwiek kwalifikacji moralnej, nihilistycznym 
okresleniu sensu wtadzy mozna widziec jednq z zasadniczych prze
stanek akceptacji przez Schmitta - po kr6tkim wahaniu - hitlerow
skiego Machtergreiffung, oddania si~ "wodzowi" do nieograniczonej 
dyspozycji. Pa trzC)c na jego groteskow C) postac przez pryzmat Hobbe
sowskiego Lewiatana,Schmitt dostrzega w Hitlerze "suwerena", kt6ry 
okazal si~ zdolny zaprowadzic lad, zapewnic niemieckiej wsp6lnocie 
politycznej jednosc oraz pok6j. Jak podkresla we wst~pie do wyboru 
jego pism Marek Cichocki, "Schmitt wychwala Hitlera nie dlatego, ze 
jest przyw6dcq nazistowskiej ideologii, lecz dla tego ze widzi w nim 
suwerennego wtadc~, kt6ry jest jednoczesnie prawodawcq, s~dziq i eg
zekutorem". 

Jesliby chciec zatem uczyc si~ od Schmitta konserwatyzmu, to ra
czej tylko takiego, kt6ry odrzuca kr~pujqcy go "odwlok" tradycji oraz 
wszelkich substancjalnych norm, religijnych i obyczajowych. W jego 
filozofii politycznej nalezaloby w6wczas widziec filozofi~ konserwa
tywnego nihilizmu, filozofi~ wladzy, niezdolnq (i niech~tnq) do okre
slenia tresci polityki, do wyznaczenia jej normatywnych granic. 
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Schmitt, odwolujqc si~ do ustalen poczynionych przez francuskich 
tradycjonalist6w, mi~dzy innymi przez Josepha de Maistre'a, wska
zywac b~dzie wprawdzie, i.e "i.aden polityczny system nie przetrwa 
nawet jednej generacji, opierajqc si~ jedynie na technice utrwalania 
wladzy". B~dzie podkreSlal, ze "politycznosc zwiqzana jest z ideq, nie 
istnieje bowiem polityka bez autorytetu i nie rna autorytetu bez etosu 
przekonywania" . Zr6dla autorytetu, konkretnosc idei, jej sens wlasci
wie religijny pozostajq jednak poza sferq jego zainteresowan. Owszem, 
Schmitt wskazuje, ie wszystkie podstawowe poj~cia polityczne Sq 
zsekularyzowanymi poj~ciami teologicznymi. Nie moze znalezc sl6w 
podziwu dla Kosciola katolickiego za kontynuowanie uniwersalizmu 
rzymskiego imperium, za jego niezwyklq skutecznosc w ksztaltowa
niu historycznej i spolecznej substancji rzeczywistosci. Widzqc w nim 
ostatni bastion idei reprezentacji, kt6rej zasada plynie "z g6ry", Schmitt 
za najbardziej zadziwiajqcq uzna jednak "politycznq elastycznosC" 
Kosciola. "Kazda zmiana politycznej sytuacji pozornie pociqga za sobq 
zmian~ wszystkich zasad katolicyzmu poza jednq: dqieniem do za
chowania wladzy". Trudno oprzec si~ wrazeniu, i.e podziw Schmitta 
bylby jeszcze wi~kszy, gdyby dzialo tak si~ r ze cz y wi sc ie. 

Wydaje si~ jednak, ie w wi~kszym stopniu nii "konserwatystq" 
Schmitt pozostaje przede wszystkim teoretykiem, jak sam siebie 
w pewnym momencie okresla: "fenomenologiem polityki", badaczem 
jej istoty, analitykiem "politycznosci". Nie oznacza to, i.e wierzy on 
w moiliwosc zaj~cia we wsp6lczesnym swiecie neutralnej pozycji 
niezaangai.owanego obserwatora. Fenomenologia polityki polegac rna 
raczej na wyzwoleniu si~ z wlasciwego wsp6lczesnej, liberalnej mysli 
politycznej redukcjonizmu, sprowadzajqcego polityk~ do etyki, pan
stwo do spoleczenstwa, suwerennosc wladzy do anonimowych rZq
d6w prawa. Schmittowi zalei y na przyj~ciu takiej optyki, w kt6rej 
polityka potrafilaby si~ ujawnic jako przestrzen konkretnego dziala
nia, "nadbudowana" wprawdzie nad pozostalymi dziedzinami aktyw
nosci cztowieka, lecz kierujqca si~ wtasnq IOgikq, posiadajqca wlasci
Wq sobie godnosc i racjonalnosc. 

Fenomenologia Schmitta kontynuuje w ten spos6b Weberowski 
program nauki wolnej od wartosci. Jest pr6bq poszukiwania sensu 
polityki gdzies poza dobrem i ztem, poza pi~knem i brzydotq, poza 
nawet (a moie przede wszystkim) pragmatycznq r6inicq oplacalno
sci i nieoplacalnosci. To dlatego kryterium politycznosci zawiera si~ 
dla Schmitta w egzystencjaln.ie zakorzenionym rozr6znieniu "przyja
ciela" i "wroga". W pozbawionej emocjonalnego nacechowania, chlod
nej kalkulacji bliskosci i oddalenia, "stopnia intensywnosci zjednocze
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nia i rozproszenia jakiejs zbiorowosci ludzkiej". Schmitt poswi~ca wiele 
uwagi wyjasnieniu nieporozumien, mog'!cych wi'!zae si~ z tym (z dzi
siejszej perspektywy rzeczywiscie zlo-wrogim) uj~ciem. Potrzebne jest 
to szczegolnie obecnie, w sytuacji, gdy panstwo coraz bardziej traci 
polityczny monopol na rzecz "spoleczenstwa", na rzecz grup intere
sow, mediow i innych, coraz bardziej usamodzielniaj,!cych si~ spo
lecznych instytucji. Schmitt podkresla zatem, ze "wrogose" nie ozna
cza w jego uj~ciu zadnego psychologicznego, prywatnego uczucia. 
Wrogose to moment decyzji, to swiadomose publicznej przynalezno
sci do pewnej grupy, odroznionej tym samym od grupy pozostaj,!cej 
z ni,! w potencjalnym konflikcie. Tego formalnego rozroznienia nie 
wolno wi~c sprowadzae - 0 co dzis latwo - do kwestii wasni narodo
wosciowych czy przejawow rasizmu. Stanowi,! one jednq z konkrety
zacji, lecz z pewnosci,! nie istot~ tego, co polityczne. 

Zasadnicze ostrze argumentacji Schmitta kieruje si~ tu przeciwko 
totalnosci ekonomicznego sposobu myslenia, ktory, jak stwierdza, 
wspokzesnie odznacza si~ szczegoln,! powag'! i rzetelnosci,! . S,!dzi 
si~ 0 nim, ze jest absolutnie "rzeczowy", poniewaz opiera si~ na "re
aliach". W jego kontekScie "politycznose jawi si~ jako dziedzina ludz
kich dziatan, ktore kieruj,! si~ calkowit'! dowolnosci,! i kaprysem, nie 
wynikaj,! bowiem z regut ekonomicznych". Brak zrozumienia dla 
swoistosci regut politycznych staje si~ tymczasem szczegolnie dotkli
wy wepoce dostrzeganej przez Schmitta tendencji do globalizacji. 
W swiecie tym powstaje bowiem "nowy rodzaj polityki, ktorej istot'! 
jest wladza oparta na ekonomicznej podstawie. Nie zmienia to faktu, 
ze polityka prowadzona przez owe grupy ekonomicznego nacisku 
nadaJ pozostaje polityk,!, a wi~c nie moze si~ obejse bez specyficzne
go rodzaju trwatosci i autorytetu" . 

Schmitt odslania w ten sposob instrumentalny charakter opisu 
nowej rzeczywistosci w liberalnych kategoriach wolnej konkurencji. 
Podwaza "urz~dowy" optymizm liberalow, zgodnie z ktorym uwol
nienie spoleczenstwa spod kurateli panstwa w sposob niejako natu
rainy doprowadzi do zapanowania powszechnego dobrobytu i spra
wiedliwosci. Schmitt zwraca uwag~, ze pozostawione samemu sobie 
nakladanie si~ sfery pans twa i spoteczenstwa przynosi ze sob,! nega
tywne skutki wlasnie dla realizacji idei liberalnych. "W jego wyniku 
zanikaj,! »neutralne« dot,!d obszary, takie jak religia, kultura, eduka
cja czy gospodarka; przestajq one bye neutralne, to jest: nie-panstwo
we i nie-polityczne". Dopiero w6wczas polityka staje si~ kwesti,! ka
prysu i ksztaltowaniem stosunk6w opartych na przemocy. "Bye moze 
nalezy udawae, ze nie rna zadnych wrogow. Tym wszystkim nie b~-
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dziemy si~ tu jednak zajmowae. Nie chodzi nam bowiem 0 fikcje lub 
o normatywne postulaty, ale 0 faktycznq rzeczywistose i 0 realnq moz
liwose pojawienia si~ roznicy mi~dzy przyjacielem i wrogiem". 

Mozliwose ta zarysowuje si~ wspolczesnie, zdaniem Schmitta, 
w spos6b bardzo konkretny. Okreslona przez wspomniane rozroznie
nie politycznose lqczyla si~ bowiem zawsze z ideq tajemnicy, kaZda wiel
ka polityka opierala si~ na pewnym arcanum. W dzisiejszym, na pozor 
odpolitycznionym swiecie tymczasem "wszystko rozgrywa si~ przy 
otwartej kurtynie, przed widowniq wypelnionq po brzegi przez samych 
Papagenow". Istnieje jednak ostatnia enklawa, w kt6rej tradycyjna ka
tegoria tajemnicy r6wniez dzis, w ramach ekonomicznego i technicz
nego sposobu myslenia, wciqi jeszcze znajduje swoje uzasadnienie: jest 
niq instytucja tajemnicy handlowej. "Tutaj tez bye moze kryje si~ - su
geruje Schmitt - jakis zalqzek nowej, niekontrolowanej wladzy". 

Ewentualny konserwatyzm Schmitta wyrazalby si~ wi~c w dqze
niu do zachowania szerszego zrozumienia dla specyficznego sensu 
politycznosci. Jedynie ono rysuje bowiem, jego zdaniem, szans~ na 
ucywilizowanie wsp6lczesnej kryptopolityki, na zdj~cie z niej nowo
czesnego pi~tna totalnosci, na powstrzymanie jej przed ostatecznq 
zdradq liberalnych ideal6w. "Niewielu jest dzisiaj ludzi, ktorzy chcie
liby zrezygnowae ze starych liberalnych wolnosci, szczegolnie z wol
nosci slowa i prasy", przyznaje wprawdzie Schmitt. Jednoczesnie jed
nak "rowniez niewielu wierzy dzisiaj w Europie, aby wolnosci te na
prawd~ istnialy i mogly rzeczywiscie ograniczye dowolnose dzialan 
faktycznych dysponentow wladzy". Szczegolnie przeciez gdy glow
nym dysponentem wladzy okazuje si~ wsp6kzesnie sarna prasa. 

Schmittowi zalezy na przechowaniu sensu politycznosci w swie
cie, kt6ry wierzy, ze moze stae si~ w calosci panstwem uniwersalnym, 
mogqcym odrzucie zatem polityczne granice. Pozor wolnosci i neu
tralnosci, jaki przynosi ze sobq globalna technika, przekonanie 0 moz
liwosci wyelirninowania za jej pomocq spolecznego "zla" okazuje si~ 
w jego perspektywie kolejnym, ukrytym politycznym narz~dziem. 
"Nie mam poj~cia, czy i kiedy taki stan moze zapanowae na Ziemi", 
pisal Schmitt w koncu tat 20. "Na razie nie istnieje. Byloby wi~c nie
uczciwe, gdybysmy brali pod uwag~ cos, czego nie rna, i zakladali, ze 
skora dzis wojna rni~dzy mocarstwami doprawadzilaby do konfliktu 
swiatowego, to jego zakonczenie musialoby przyniese w efekcie swia
towy pok6j, a tym samym ow ideatny stan ostateczny i calkowite od
politycznienie. Jakie szybko poglqd ten okazalby si~ zwyklq pomyl
kq". Wzbogaceni 0 doswiadczenie polityczne ostatnich lat, jestesmy 
sklonni sluchae tych ocen z wi~kszq niZ niegdys uwagq. 
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Po wojnie - do smierci w wieku 96lat - opr6cz Nomos der £rde oraz 
Theorie des Partisanen Schmitt opublikowal juz niewiele. Na fali dena
zyfikacji pozbawiony profesury, wycofal si~ w prywatnose, pozwala
jqC swemu dzielu nabierae w spokoju mocy i politycznego znaczenia. 
To wymowne, wsp6lne z Heideggerem milczenie wyznacza zarazem 
pewien interpretacyjny szlak, po kt6rym przychodzi si~ poruszae jego 
wsp6lczesnemu czytelnikowi. Nic nie zostaje odwolane, nic - spro
stowane: nie dostajemy do r~ki zadnych Retractationes. Istotolejsze od 
refleksji: czy czytae?, okazuje si~ wi~c pytanie: jak? Czy wolno nam 
uznac, ze w ustabilizowanej, liberalno-demokratycznej rzeczywisto
sci XXI wieku, w kt6rej Orwellowskie wizje stajq si~ kanwq bawiq
cych znudzonq publicznose reality shows, r6wolez krytyka polityczna 
Carla Schmitta nie jest niczym wi~cej, jak tylko pouczajqcq, historycz
nq ciekawostkq? Dzielem z ducha faustowskim, kt6re warto czytae 
wylqcznie ku intelektualnej rozrywce i moralnej przestrodze? 

Stwierdzie tak to z g6ry zrezygnowae ze zmierzenia si~ z zasadol
czym ostrzem jego politycznych analiz. A bye moze jeszcze gorzej: to 
tak naprawd~ wydae si~ na ich ostrze. Sensem Sdunittowskiej krytyki 
politycznej jest bowiem budzenie - obemego dzis w kaZdym z nas 
liberala z blogiej, "dogmatycznej drzemki". Schmitt stawia sobie za cel 
wykazanie, ze dobroduszna, odpolityczolona epoka tolerancyjnego, 
globalnego mieszczanstwa - 0 kt6rej przeciez wsp6kzesnose wciqz 
marzy - to niebezpieczna utopia. Jego krytyka wyrnierzona jest zatem 
w zasadnicze przeslanki, kt6re po dzis dzien wyznaczajq sens konkret
nej praktyki politycznej, a przynajmniej - jej oficjalnego uzasadnienia. 
Jak stwierdza Pawel Kaczorowski w swej wnikliwej monografii My i oni. 
Pmlstwo jako jednosc politycznn, "Carl Schmitt pokazuje przede wszyst
kim rozbieZnosc mysli i czyn6w we wsp6kzesnym politycznym swie
cie". W rozbieznosci tej, polegajqcej na zajmowaniu przez wsp6kze
snych liberal6w deklaratywnie "bezstronnej" postawy, wyraZa si~, zda
olem Schmitta, "typowy i coraz cz~stszy spos6b uprawiania polityki, 
polegajqcy na tym, ze przeciwnika okresla si~ w kategoriach politycz
nych, natorniast wlasna pozycja przedstawiana jest jako apolityczna, tj . 
naukowa, sluszna, obiektywna". Schmitt odslania w tej wsp6kzesnej 
politycznej strategii rys swoistego jakobinizmu, z kt6rym i w Polsce po 
1989 roku wciqi: nam przychodzi si~ zmagae. 

ANDRZEJ GNlAZDOWSKJ, ur, 1964, filozof, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii 
PAN, Cztonek Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej, Opublikowat ksi"zk'i' Filozojia 
i gilotyna, Tradycjonafizm JosqJha de Maislre'a jako hermeneutyka polilyczna. Ttumacz wy
ktad6w Heideggera 0 Nietzschem, 
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WIELOKULTUROWOSC 
I TOLERANCJA 
Ryszard Legutko 

Michael Walzer, 0 TOLERANCJI, Hum. Tadeusz Baszniak, 
PIW, Warszawa 1999 

Michael Walzer jest autorem znanym kaidemu, kto interesuje si~ 
wsp6lczesnq filozofiq politycznq. Dla scharakteryzowania jego poglq
d6w uiywa si~ zwykle kilku standardowych okreslen. M6wi si~ wi~c, 
ii: jest lewicowcem (co w Ameryce oznacza konsekwentny egalitaryzm 
oraz krytyczne stanowisko wobec otwarcie prokapitalistycznej posta
wy partii republikanskiej i jej intelektualnych or~downik6w); wsp6l
notowcem (albo inaczej komunitarystq, czyli autorem podkreslajqcym 
rol~ wsp6lnot, co stawia go W opozycji do wszystkich indywiduali
st6w, kt6rzy gtOSZq, ie spoleczenstwo sklada si~ z jednostek); oraz 
zwolennikiem wielokulturowoSci (co w Ameryce oznacza silne ide
ologiczne nastawienie na zwalczanie wszelkich form etnicznych i kul
turowych dominacji, wyrazajqce si~ przede wszystkim w tzw. poli
tycznej poprawnosci). 

Dla kogos 0 takich poglqdach temat tolerancji jest oczywistosciq 
tego rodzaju, ii trudno oczekiwac oryginalnych przemyslen. Lektura 
ksiqiki na poczqtku cz~sciowo takie oczekiwanie falsyfikuje, ale w dal
szych parhach ksiqiki je potwierdza. Falsyfikuje je 0 tyle, 0 ile naj
pierw wydaje si~, ii Walzer znalazt nowe, a w kaidym razie rzadkie 
dzisiaj uj~cie problemu, a potwierdza, poniewai gt6wny wyw6d oraz 
wnioski koncowe Sq dokladnie takie, jakich bysmy si~ spodziewaJi 
przed lekturq ksiqiki. 

Wzgl~dnie nowe i swieie jest to, iz Walzer nie angazuje si~ w ma
to obiecujqce spory 0 granice tolerancji i 0 ir6dla nietolerancji, nato
miast koncentruje si~ na tym, co stanowi problem rzeczywisty, czyli 
na tolerowaniu jako spolecznej praktyce. W j~zyku angielskim roz
r6inieniu na ide~ i praktyk~ odpowiadajq dwa poj~cia - tolerance oraz 
toleration. Ksiqika, wbrew polskiemu tytulowi, podejmuje wytqcznie 
ten drugi problem, czyli praktyk~ tolerowania. Pisze wi~c autor 0 roz
maitych formach znajdowania sposob6w wsp61pracy grup spotecz
nych, starajqc si~ odkryc mechanizmy tego, co okresla jako "pokojo
we wsp6tistnienie grup ludzi 0 odmiennej historii, kulturze i tozsa
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mosci" (s. 12). Owe mechanizmy nazywa "formami rzqd6w toleran
cit i im wlasnie poswi~ca swojq ksiqzk~. 

Takich form wymienia autor pi~e : imperium wielonarodowe, spo
lecznose mi~dzynarodowa, panstwo zwiqzkowe (consociation), pan
stwo narodowe, spoleczenstwo imigranckie. Stanowiq one pi~e r6z
nych ustroj6w instytucjonalnych, kt6re w r6z~y spos6b realizujq cel 
pokoju i wsp6listnienia grup, ale kt6rych autor nie zamierza oceniae 
- a przynajmniej takq wstrzemi~i.liwose deklaruje w swoich wst~p
nych deklaracjach - na skali moralnego post~pu. 

Ale juz na poziomie najog6lniejszych ustalen pojawiajq si~ pierw
sze problemy. Jesli "forma rzqdu" to pewien praktyczny uklad insty
tucji politycznych sluzqcych pokojowemu wsp6listnieniu oraz jesli 
tolerowanie to takie wlasnie pokojowe wsp6listnienie, to kazdy ustr6j 
w scislym sensie tego slowa bylby "formq rzqd6w tolerancji"; wszak 
odpowiedni stopien pokoju i wsp61istnienia stanowi warunek wszel
kich skutecznych struktur instytucjonalnych. Taki wniosek nadalby 
jednak tolerancji sens, jaki rzadko jej przypisujemy. Jakkolwiek bo
wiem prawdq jest, iz tolerowanie zaklada pokojowe wsp61istnienie 
jednostek i grup, to zaprzeczaloby naszej mocnej intuicji twierdze
nie, ze owo wsp6listnienie b~dqce wynikiem politycznego ukladu in
stytucji jest r6wnowazne tolerancji. 

Klopot z poj~ciem "rzqdu tolerancji" czy "ustroju tolerowania" (bo 
chyba tak nalezaloby przetlumaczye owo dziwne wyrazenie regime of 
toleration) polega - m6wiqc kr6tko - na tym, ii zaciera ono r6znic~ 
mi~dzy tym, co polityczne, a tym, co spoleczne i psychologiczne. Po
kojowe wsp6listnienie grup stanowi bez wqtpienia jeden z prioryte
t6w dobrze zorganizowanego ustroju, natomiast tolerowanie nigdy 
nie bylo, nie jest i prawdopodobnie nie b~dzie takim priorytetem, a to 
z tego powodu, ie jeSli obejmuje ono cos wi~cej nii pokojowe wsp61
istnienie, musi pozostawae poza zasi~giem instytucjonalnych struk
tur. Ustr6j dotyczy wladzy, obowiqzk6w obywatelskich, bezpieczen
stwa, stabilnosci, prawa, porzqdku, tolerowanie zas odnosi si~ do po
staw osobowych, kt6rych zwiqzek z systemem instytucji pozostaje 
notorycznie niejasny. Tolerancja - czy to jako idea, czy jako praktyka
nie moze ani podtrzymywae ustroju w istnieniu, ani bye jego podsta
Wq. System polityczny zredukowany do tolerowania lub oceniany 
w jego swietle da si~ por6wnae do systemu gospodarczego oceniane
go w swietIe filantropii lub systemu sprawiedliwosci ocenianego wy
lqcznie w swietIe milosierdzia. 

Walzer zdaje sobie oczywiscie spraw~ z niepolitycznego sensu 
tolerancji: gdy m6wi 0 niej poza kontekstem ,,formy rzqdu", traktu
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je jq jako "stan umyslu", a nawet dokonuje czegos w rodzaju klasy
fikacji takiej postawy. Pierwszq z nich okresla jako "postaw~ zrezy
gnowanej akceptacji odmiennosci w imi~ zachowania pokoju spo
lecznego". Ten rodzaj stanu umyslu - warto zauwazyc - pojawil si~ 
we wczesnej nowozytnosci w okresie rozstrzygania spor6w politycz
no-religijnych, i tylko 0 nim mozemy powiedziec, iz ma swojq re
prezentacj~ w rozmaitych instytucjonalnych rozwiqzaniach (rozdzial 
Kosciola od panstwa, podstawowe prawa itd.). AJe Sq jeszcze inne 
mozliwe postawy: 

Drugq mozliwq postawq jest bierna, lagodna, zyczliwa oboj~tnose wobec od
miennosci: "Swiat musi sldadae si~ z wszelkich odcieni". Postawa trzecia wyni
ka z pewnej odmiany moralnego stoicyzmu: z pryncypialnego uznania, ze 
"inni" majq takie same prawa, nawet jesli korzystajq z owych praw w spos6b, 
kt6ry nie budzi naszej sympatii. Czwarta postawa jest wyrazem otwartosci 
wobec innych, ciekawosci, a nawet szacunku; gotowosci do sluchania i uczenia 
si~. Najdalsze miejsce na tym kontinuum postaw zajmuje entuzjastyczna apro
bata dla odmiennosci: aprobata estetyczna, jezeli odmiennose traktuje si~ jako 
kulturowq form~, kt6ra wyraza bogactwo i r6znorodnose Bozego stworzenia 
lub swiata przyrody; alba aprobata funkcjonalna, jesli odmiennose uwazana 
jest, jak w liberalnej argumentacji na rzecz wielokulturowosci, za warunek ko
nieczny ludzkiego rozwoju, kt6ry stwarza poszczeg61nym jednostkom mozli
wose dokonywania wybor6w nadajqcych sens ich autonomii (5. 22). 

Trudno stwierdzic, w jakim owe cztery ostatnie formy toleran
cji jako postawy pozostajq zwiqzku wobec pi~ciu powyzej wymie
nionych "form rzqd6w tolerancji". Weimy chocby OWq "liberalnq 
argumentacj~ na rzecz wielokulturowosci", kt6ra wyraza si~ w "en
tuzjastycznej aprobacie". Polityczne struktury mogq powstrzymy
wac powstanie pewnych proces6w, a innym sprzyjac. Nie spos6b 
sobie jednak wyobrazic, by mogly one generowac "entuzjastycznq 
aprobat~" wobec czegokolwiek, r6wniez wobec nich samych. Wszel
ka pr6ba uczynienia "entuzjastycznej aprobaty" celem politycznych 
instytucji musi miec charakter pokusy totalitarnej, kt6ra z koniecz
nosci wyprowadzi nas od rozwiqzan politycznych ku programom 
reedukacji, indoktrynacji lub psychologicznej manipulacji swiado
mosciq. 

Zmieszanie tego, co polityczne, z tym, co spoleczne i psycholo
giczne, nadaje argumentowi Walzera wyrainy aspekt ideologiczny. 
Multikulturalizm nie jest zatem - taki wniosek w kazdym razie wy
ciqga z lektury ksiqzki piszqcy te slowa - uog6lnieniem doswiadcze
nia amerykanskiego, ale pewnq ideologicznq formulq, kt6ra uprasz
cza problematyk~ zamiast jq rozswietlic. 
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Podstawowq wadq politycznego argumentu Walzera jest - jak si~ 
rzeldo - brak zrozumienia natury ustroju politycznego, a wi~c brak 
pozytywnej koncepcji wladzy. Dla wi~kszosci multikulturalistow wia
dza polityczna jest alba czyms arbitralnym, co iatwo przeksztaka si~ 
w tyrani~, alba czyms, co wynika z kulturowych hierarchii. W pierw
szym przypadku wladza stanowi sztucznq struktur~, raczej niebez
piecznq, wobec ktorej wymagana jest stala czujnosc. W przypadku 
drugim wiadza to albo cos pozqdanego dla dyskryminowanych grup 
i mniejszosci, albo cos znienawidzonego jako wyraz dominacji pew
nych grup nad innymi. 

Dobrq ilustracjq powyzszego Sq uwagi Walzera 0 panstwie naro
dowym: 

W paiistwach narodowych wladza znajduje si~ w r~kach nacji wi~kszoscio
wej, kt6ra, jak zauwazylismy poprzednio, uzywa panstwa dla 
swych wlasnych ce16w. Nie musi stanowic to jednak przeszkody unie
mozliwiaj,!cej bliskie kontakty mi~dzy jednostkami; w rzeczywistosci tego ro
dzaju kontakty mog'! si~ latwo rozwijac w liberalno-demokratycznych pan
stwach narodowych. Z racji swojej liczebnosci grupy mniejszosciowe nie maj'! 
jednak r6wnorz~dnego statllsll, a ich postulaty dotycz,!ce sfery kllitury Pll
blicznej b~d,! najcz~sciej odrZllcane w demokratycznym glosowaniu (s. 71). 

Walzer czyni zaloi:enie, ze narod jest wzgl~dnie homogenicznym 
bytem, ktory dziala "cUa swych wlasnych celow". (Ta cz~sc zdania, 
podkreslona przeze mnie, najwazniejsza dla zrozumienia wywodu, 
z jakichS powodow nie znalazia si~ w polskim tlumaczeniu, co kaze 
spojrzec krytycznie na prac~ redaktorskq i translatorskq). Autor czyni 
tez drugie zalozenie, a mianowicie iz polityczny system nie ma zad
nych istotnych dla siebie cech, lecz calkowicie zalezy od owych celow 
narodowych . Oba zalozenia przywolujq biologicznq koncepcj~ naro
du, ktora rozwin~la si~ w drugiej polowie wieku XIX i wedle ktorej 
dzieje oraz polityka to nieustajqca walka mi~dzy narodami. Multikul
turalizm ma podobnq wizj~ historii i polityki, choc nie odwoluje si~ 
do biologicznych kategorii, uzywajqc zamiast nich ideologicznie ela
stycznej kategorii "kultury". Roznica mi~dzy multikulturowcami a spo
lecznymi darwinistami polega na tym, ze ci pierwsi starajq si~ znaleic 
formul~ koegzystencji mi~dzy skonfli.ktowanymi wspolnotami, pod
czas gdy ci drudzy uwazajq takq koegzystencj~ za niemozliwq. 

Wi~kszosc zwolennikow multikulturalizmu odrzucilaby oczywi
scie z oburzeniem sugesti~ jakiegokolwiek zwiqzku ze spolecznymi 
darwinistami, zwiaszcza wobec przyj~cia przez tych ostatnich zaloze
nia 0 homogenicznosci wspolnoty. Ale multikulturalisci czyniq takie 
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zalozenie implicite. W przeciwnym wypadku nie mogliby zrobic tego, 
co czyni Walzer, a wi~c twierdzic, ze narod czy jakakolwiek etniczna 
wspolnota uzywajq panstwa dla wlasnych celow. Dla multikulturali
stow, tak jak dla darwinistow, "narod" determinuje "panstwo". "Pan
stwo narodowe - pisze Walzer - nie zachowuje neutralnosci wobec 
roznych historii i kultur; jego aparat polityczny jest maszynq sluzqcq 
reprodukcji narodowej" (s. 37). 

Nalezy pami~tac, iz darwiniSci i multikulturalisci nie majq mono
polu na interpretacj~ narodu. Dla romantykow, na przyldad, ktorzy 
tworzyli przed epokq fascynacji biologiq jako kluczem do interpreto
wania zjawisk spolecznych, narod byl tworem raczej wspolnego do
swiadczenia niz zwiqzk6w krwi. Etniczna jednorodnosc nie stanowi
1a warunku koniecznego istnienia narodu. Moina wi~c bylo mowic 
o narodzie historycznym czy 0 narodzie terytorialnym. Dla romanty
k6w zwiqzek mi~dzy tym, co polityczne, i tym, co narodowe, stano
wil odwrotnosc tego, co twierdzili poiniej darwinisci i wielokulturow
cy. Spo1eczenstwo staje si~ narodem dzi~ki doswiadczeniu politycz
nej suwerennosci, a wi~c dzi~ki zdolnosci rzqdzenia sobq. Sam fakt 
etnicznej wspolnoty krwi czy religii nie czynil jeszcze narodu, a mo
wiqc doldadn.ie, nie czynil jeszcze narodu prawdziwego, kt6ry wow
czas nazywano "historycznym". Narody historyczne byly wi~c tez 
narodami politycznymi, ktore dokonaly przejscia od plemiennosci do 
panstwowosci, od tego, co tradycyjne, do tego, co racjonalne, czy 
uzywajqc zargonu Heglowskiego - od tego, co partykularne, do tego, 
co abstrakcyjne. Pans two, a wraz z nim poj~cia obywatelskosci, kon
stytucjonalizmu, prawa itd. wychodzily poza partykularnosc i etnicz
nose ku temu, co racjonalne i abstrakcyjne. 

Romantycy nie wymyslili poj~cia narodu politycznego, lecz kon
tynuowali - przy wszystkich roznicach, jakich nie nalezy minimalizo
wac - to, co przed nimi glosili Arystoteles, Bodin, Hobbes i inni teore
tycy polityki. Ich wizja wspolnoty politycznej dysponowaia w1asnq 
wersjq tolerancji, ktorq Walzer wspomina mimochodem w koncowych 
partiach ksiqzki, a ktora bardziej zgodna jest ze standardowq inter
pretacjq polityki niz wymienione przez autora pi~c postaw. 

Taki polityczny argument za tolerancjq brzmi: tolerujemy ludzi 
o odmiennych tozsarnosciach religijnych, etnicznych czy kulturowych, 
poniewaz uwazamy ich za dobrych obywateli, ktorzy dbajq 0 wspol
ne dobro, a przynajmniej nie zagrazajq mu. Ten rodzaj tolerancji rna 
wyzszosc nad wymienionymi przez Walzera rodzajami z kilku wzgl~
dow. Nie odwoluje si~ do mglistych poj~c, takich jak "moralny sto
icyzm", "swiat musi si~ sldadac z roznych odcieni", "roznorodnosc 
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Bozego stworzenia". Nie interesuje si~ psychologicznymi motywacja
mi - trudnyrni do odtworzenia i niemozliwymi do zadekretowania 
politycznej postawy. Wyst~puje we wszystkich ustrojach wymienio
nych przez Walzera, od imperium po panstwo narodowe. Wreszcie, 
przyjmuje on istnienie logiki wladzy, kt6ra musi obowiqzywac w kaz
dym ustroju i wedle kt6rej priorytet pokoju wewn~trznego i dobra 
wsp6lnego moze ograniczac wym6g tolerancji. 

To samo przemieszanie politycznosci i psychologicznosci, kt6re 
spowodowalo u Walzera falszywe uj~cie panstwa narodowego i na
rodu, sklania go tez ku wyrainej sympatii dla spoleczenstwa irnigranc
kiego, reprezentowanego przez spoteczenstwo amerykanskie. Prefe
rencja taka - zwazywszy na wsp6lnotowq oraz wielokulturowq orien
tacj~ autora - nie jest szczeg6lnie dziwna, ale jej wylozenie budzic 
moze op6r czytelnika, kt6remu cz~sc z zalozen autorskich jest obca. 
Szczeg6lne zdumienie wywotujq trzy konstatacje Walzera. 

Po pierwsze, w amerykanskim spoleczenstwie imigranckim 
twierdzi Walzer - panstwo jest neutralne wobec grup i "autonomicz
ne w swoich celach", to zas stanowi - przypomnijmy - odwrotnosc 
zasady, jaka obowiqzywac rniala w panstwie narodowym. Gd yby przy
jqC logi~ Walzera, nalezaloby wyciqgnqc wniosek, iz w Ameryce po 
raz pierwszy w dziejach doszlo do tego, ze panstwo nie jest determi
nowane przez nar6d, a wi~c ze nar6d nie narzuca swoich cel6w pan
stwu. Twierdzenie takie byloby zdumiewajqce, gdyz sugerowatoby, 
ze europejskie panstwa r6znicujq swoich obywateli pod kqtem etnicz
nym, co jest oczywistq nieprawdq. Sugerowaloby r6wniez, ii: panstwo 
amerykanskie jest kulturowo przezroczyste, co takZe musi budzic 
sprzeciw. Walzer zgadza si~ oczywiscie, ze Stany Zjednoczone powsta
ty w kontekScie kulq.uy anglosaskiej, zachodniego republikanizmu 
i klasycznych standard6w edukacyjnych. Nie pisze jednak, kiedy ani 
dlaczego doszlo nagle do tak dziwnej zrniany, ii: europejski model 
zrnienil si~ w amerykanski. 

Teza 0 panstwie amerykanskirn jako jedynym "autonomicznym 
w swoich celach" budzi dodatkowq wqtpliwosc: owe cele Sq przeciez 
calkowicie niejasne z racji faktu, ii Walzer nie ma zadnej wyrainej kon
cepcji politycznosci i wladzy. Jesli wladza stanov.rj alba arbitralnq kon
strukcj~, albo aparat dyskryminacyjny, alba instrument do narodowej 
reprodukcji, to trudno dociec, na czym mialaby polegac po oderwaniu 
od owych dotychczasowych funkcji. Stanowilaby ona zapewne jakqs 
nowq form~ polityki - nierepresywnq i niedyskryminacyjnq - nie ma
jqcq precedens6w w historii. Czegos takiego opisac si~ jednak chyba 
nie da ito stanowi zapewne przyczyn~ wstrzerni~zliwosci autora w po
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daniu jakichkolwiek szczeg616w polityki pans twa "autonomicznego 
w swoich celach". Jedyne realistyczne przybfuenie tego modelu to cos 
w rodzaju etnicznej demokracji, a 'vi~c panstwa, w kt6rym gl6wnymi 
podmiotami politycznymi nie bylyby partie,lecz zwiqzki reprezentujq
ce mniejszosci etniczne. W takim jednak przypadku panstwo nie bylo
by wcale "autonomiczne w swoich celach",lecz zostaloby przez grupy 
etniczne przej~te i traktowane jako zakladnik. 

Pochwala panstwa imigranckiego, przy r6wnoczesnym braku jego 
opisu, pozwala domniemywac, iz wyrazenie "rzqd tolerancji" w tym 
przypadku jest naduzyciem, a w kazdym razie naduzycie stanowi 
odwolywanie si~ do kategorii "rzqdu" czy "ustroju". Tak naprawd~ 
bowiem Walzer chwali 6w "rzqd tolerancji" nie dlatego, iz mamy tu 
do czynienia faktycznie z jakims nowym i lepszym sposobem rozstrzy
gania konflikt6w i generowania wsp6lpracy mi~dzygrupowej; jest to 
raczej kolejny przyklad tolerancyjnego sentymentalizmu: spoleczen
stwo imigranckie w przedstawionej wersji jest najlepszym ze wszyst
kich "rzqd6w tolerancji", poniewaz jest najmniej "rzqdowe" i najbar
dziej "tolerancyjne". 

Piszqc 0 spoleczenstwie wielokulturowym jako odmiennym od 
wszystkich innych, autor wskazuje na jeden podstawowy element, 
kt6rym jest "podw6jna tozsamosc": oznacza to, ii w Stanach Zjedno
czonych nie mamy juz Amerykan6w po prostu, ale mieszkajq tam 
wloscy Amerykanie, afrykanscy Amerykanie, polscy Amerykanie, ir
landzcy Amerykanie itd . Z tego wynikajq wszelako dwie kolejne zdu
miewajqce konstatacje: slowa "wloski", "afrykanski" czy "polski" majq 
w tym kontekScie sens kuJturowy bez szczeg6lnych roszczen politycz
nych, natorniast slowo "Amerykanin" rna sens poJityczny bez szcze
g6lnych roszczen kulturowych. Przyjrzyjmy si~ obu konstatacjom. 

Walzer twierdzi wi~c ni mniej ni wi~cej, tylko to ze Ameryka nie 
posiada kulturowej tozsamosci w takirn sensie, w jakim mozemy m6
wic 0 kulturze niemieckiej, wloskiej czy francuskiej. Jesli wi~c jakis 
obywatel amerykanski szuka kultury, to zwraca si~ ku swoim przod
kom, a wi~c korzysta z dziedzictwa Wloch, Francji czy Afryki - lub 
bierze to, co aktualnie mu odpowiada, jako ze w samej amerykansko
sci nie rna niczego, co mogloby zaspokoic jego kulturowe pragnienia. 
Moze tez - i to jest proces zauwazony przez Walzera, choc obserwo
wany z troskq - wyrzec si~ jakiejkolwiek kultury i pozostac nigdzie 
nie zakorzenionym indywidualistq. 

Uwagi 0 wloskich, francuskich czy afrykanskich identyfikacjach 
brzrniq niedorzecznie, ale rzecz si~ wyjasni, jesli pojmiemy, ii autor 
nie uzywa slowa "kultura" w takim sensie, w jakim zwykle bywa ono 
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uzywane, ale w szczeg6lnym znaczeniu - wskazanym poprzednio
z jakiego korzystajq zwolennicy multikulturaUzmu. Nie chodzi mu 
zatem 0 kultur~ jako 0 zbiorowe doswiadczerue historyczne zapisane 
w literaturze, mitologii, sztuce i obyczajach. Byloby wszak dziwne 
twierdzie, iz cztery stulecia amerykanskich dziej6w stworzyly jedy
rue polityczne formy wsp6lpracy, pozostawily zas kultur~ - w zwy
klym znaczeniu - kazdej grupy imigranckiej prawie ruetkni~tq. 

Kultura dla multikulturalisty, w tym dla Walzera, nie jest czyms, 
co rozwija si~ autonomicznie i spontaruczrue, czyms, co musimy za
akceptowae jako rzecz danq i co znajduje wyraz w obyczajach, sztuce 
czy spolecznej mitologii. Jest to raczej cos, co nierozerwalnie wiqze si~ 
z grupOWq walkq 0 uznarue. Wedle takiego poglqdu kultura, nawet 
w formie najbardziej wyrafinowanej, stanowi form~ wladzy, instru
ment sluzqcy narzucaruu swojej woli innym. Stqd wedlug multikul
turalist6w podzialy etniczne, polityczne czy ideologiczne w spos6b 
scisly odpowiadajq podzialom kulturowym. 

Powiedzerue zatem, iZ istnieje kultura amerykanska, stanowiloby 
podwazarue calej konstrukcji ideologicznej, na kt6rej opiera si~ multi
kulturowa koncepcja spoleczenstwa imigranckiego. Zmuszaloby ono 
do zasadruczej modyfikacji tezy 0 "podw6jnej tozsamosci", uniewaZ
niloby tez~ 0 panstwie "autonornicznym w swoich celach" oraz spo
wodowaloby koruecznose zadawarua klopotliwych pytan, na przyklad 
dotyczqcych obowiqzk6w irnigrant6w wobec amerykaftskiej kultury czy 
pytan 0 skutki - pozytywne bqdz negatywne - r6znych form polityki 
imigracyjnej itd. Zignorowanie podstawowego sensu slowa "kultura" 
jest wi~c poruekqd zrozumiale. Zalozerue - skrajnie polityczne - czy
mone przez Walzera, iZ podzialy kulturowe odpowiadajq podzialom 
politycznym i ideologicznym, pozwala zachowae wizj~ wielokulturo
wego raju, w kt6rym przyjezdzajqcy do spoleczenstwa irnigranckiego 
rna caikowitq swobod~ kulturowq i zadnych obowiqzk6w. 

Nie mniej dziwna jest trzecia konstatacja Walzera, a mianowicie iz 
amerykanizm stanowi przede wszystkim poj~cie polityczne. Tak jak 
poprzednio potykamy si~ tutaj na poj~ciu politycznosci. Czym wi~c 
moze bye amerykanizm - a wi~c zesp61 idei, praktyk i powinnosci, 
kt6re wiqZq si~ z przynaleznosciq do wsp61noty politycznej i poj~ciem 
amerykanskiego obywatelstwa - skoro politycznose w spoleczenstwie 
imigranckim nie zostala okreslona i okreslona bye nie moze bez za
sadniczej rewizji modelu tego spoleczenstwa? 

Na to pytarue ksiqzka rue daje zadnej - powtarzam, zadnej - odpo
wiedzi, wszystkie zas uwagi autora to powielanie jednego i tego same
go wqtku, a rnianowicie ze amerykanizm jest bardziej tolerancyjny nii 
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inne formy swiatopoglqdu obywatelskiego, ze polega na cz!;'sciowym 
tolerowaniu innych swiatopoglqd6w obywatelskich pod warunkiem, 
ze ci, kt6rzy je wyznajq, akceptujq r6wniez arnerykanizm. Jakie tresci 
konstytuujq amerykanizm, tego jednak nie wiemy. Wiemy tylko tyle, iZ 
w stosunku do innych form wyr6znia si!;' on tyro, ze jest "mniej rygory
styczny" (s.94), a wlasciwie "bardziej na luzie" (more relaxed), oraz ze 
bardziej rygorystyczne jego okreslenie prowadzi do nietolerancji. 

PodsumowujqC: ksiqzka Walzera jest nie tylko kiepska, ale w swo
ich slabosciach symptomatyczna. Widac w niej wszystkie uproszczenia 
i jalowosci, jakie charakteryzujq wsp6tczesny multikulturalizm. Widac 
w niej takie, jak paraliZujqcq rol!;' odgrywa dzisiaj w mysleniu politycz
nyro ideologia tolerancji. Nie tylko nie pozwala opisywac rzeczywisto
sci, ale nie dopuszcza do wyrainego zdefiniowania uiywanych poj!;,c, 
postawienia problemu i zadania pytania. Ani poj!;'cie kultury, ani poj!;,
cie polityki, ani poj!;'cie obywatelstwa nie zostato przez autora wyja
snione, a wszystkie one uton!;'ly w sentymentalizmie wyraiajqcym si!;' 
w pochwale systemu, w kt6ryro wszyscy majq swojq kultur!;', choc kul
tury og6lnej nie rna, gdzie jedynq cechq wyr6znionq polityki jest tole
rancyjnosc, a jedynq cechq wyr6znionq obywatelstwa - obywatelski luz. 

RYSZARD LEGUTKO, ur. 1949, filozof, publicysta, prof. ill hab., wykladowca Instytutu 
Filozofii UJ. Wydal ffi. in.: Dylemaly kapitalizmu (1985), Bez gniewu i uprzedzenia (1989), 
Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona (1990), Nie lubi? tolerancji (1993), Etyka ab
solutna i spolecZfl1stwo obywatelskie (1994), Tolerancja (1997). 

CHLOPI~CTWO 

I MIZANTROPIA 
Henryk Woiniakowski 

SWIAT NA KRAW~DZI. ZE STANISLAWEM LEMEM 

ROZMAWIA TOMASZ FIALKOWSKI, 


Wydawnictwo Literackie, Krak6w 2000, S5. 273 

Stanislaw Lem juz dawno temu zlamal pi6ro beletrysty, natomiast 
wciqz tworzy jako eseista, publicysta, felietonista i rozm6wca. W ostat
nich latach ukazalo si!;' kilka ksiqzek juz to zbierajqcych teksty z cza
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sopism (Tajemnica chifzskiego pokoju, Lube czasy, Dziury w calym, Bomba 
megabitowa), jill to samodzielnych, jak Okamgnienie czy - ostatnio 
rozmowa-rzeka Swiat na kraw~dzi. Wszystkie te utwory, niezaleznie 
od rodzaju wypowiedzi, lqczy ich charakter "sylwiczny" - wielote
matycznosc ilustrujqca nieslychanq rozleglosc Lemowych zaintereso
Warl. Sytuacja wspolczesnych nauk, a zwlaszcza fizyki i kosmologii 
i ich perspektywy, ewolucja informatyczna, biologia mozgu, inzynie
ria genetyczna, zbrojenia, stan cywilizacji, media, polityka polska 
i swiatowa, etyka, stan swiata i ludzkosci w ogole - wszystkie te dzie
dziny splatajq si~ w dyskursie Lema w jedynq w swoim rodzaju tka
nin~, ktorej wzory zawdzi~czamy niespodziewanym skojarzeniom 
(lqczeniu wqtkow z pozoru odleglych) i skrzqcemu si~ ironicznym 
dowcipem j~zykowi autora. W ostatnich latach coraz cz~sciej pojawia 
si~ autokomentarz: Lem rue kryje rozczarowania, a moze nawet iry
tacji zwiqzanej z faktem, ze w Polsce jako pisarz i filozof zostal po
traktowany gorzej niZ za granicami, zwlaszcza w Niemczech, Austrii 
i Rosji. Iu - strqcony do "ge tta" science fiction, tam - wydawany w pre
stizowych wydawructwach i seriach literackichi tu - traktowany jako 
pomyslowy fantasta, tam - jako uczony zapraszany na najpowazniej
sze kongresy, jako "filozof przyszlosci" i bez mala prorok, kt6ry traf
rue "referuje to, co w lorue przyszlosci skryte". Dlatego autor Dialo
g6w i Summy technologiae z upodobaniem wraca do swych prognoz, 
zwlaszcza pomieszczonych w tomach wydanych w latach 60., pod
kreslajqc, jak wiele z owczesrue calkiem fantastycznie brzmiqcych 
pomyslow znalazlo potwierdzenie w rozwoju naukowych i cywiliza
cyjnych trendow minionego wlasnie stulecia. 

Swiat na kraw~dzi, kolejna Lemowa sylwa, tym razem w formie 
rozmow, moglaby - z wi~kszym uzasadrueniem niZ tom esej6w Lesz
ka Kolakowskiego - nosie tytul Moje sfuszne poglqdy na wszystko. W ko
lejnych rozdzialach autor Cyberiady rozwaza przyczyny rozpadu im
perium sowieckiego, zagadruenie zla w dziejach ludzkosci, przedsta
",ria swoj poglqd na kwestie religii i Kosciola, ubolewa nad upadkiem 
sztuk plastycznych i kultury w ogole, usiluje rozstrzygnqc dylemat 
wyboru mi~dzy wolnosciq a potrzebq tabu w kulturze, szkicuje ob
szary nieznanego w dziedzinie budowy i funkcjonowania mozgu 
ludzkiego, bada perspektywy biotechnologii, mozliwosci poprawia
nia ewolucji biologicznej (zwlaszcza w odniesieniu do czlowieka), 
protezowania i hodowli organow, broni energetyki jqdrowej, kryty
kuje brak w Polsce "instynktu panstwowego" i poczucia narodowej 
jednosci, wreszcie wypowiada garsc pesymistycznie brzmiqcych pro
gnoz mi~dzy innymi na temat inzynierii genetycznej, prawdopodo
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bieostwa uzycia bomby atomowej, mozliwosci "podboju kosmosu" 
ezy przynajmniej Ukladu Slonecznego, mozliwosci znaezniejszego 
przed1uzenia zycia ludzkiego, a takZe skonstruowania sztucznej inte
ligencji. 

Wielowqtkowi) faktur~ tej ksiqzki (eo odr6znia ji) od wezesniej 
wspomnianyeh tom6w Lema) wzbogaca niezmiernie istotny i bodaj 
najbardziej atrakcyjny wqtek wspomnieniowy, kt6remu poswi~cone 
jest oko1o jednej trzeciej rozm6w. Lem z niezwykli) czu1oseiq, nad
zwyczajnq pami~eiq szczeg61u i anegdoty wspomina swoje lwowskie 
dziecir1stwo i m1odosc, choc przypada1y one na czasy nielatwe: nara
stajqcych napi~c polsko-ukraioskich u sehy1ku II Rzeezypospolitej, 
a potem jej upadku i naprzerniennyeh okupacji sowieekieh i niemiec
kiej . Dla rnieszkajqeego z g6rq p61 wieku w Krakowie Lema prawdzi
Wq ojczyznq by1 i pozostaje Lw6w (podobnie jak Wilno dla Mi1osza): 
tam si~ uksztaltowal; do przedwojennej Polski (inaczej niZ Milosz) 
wciqz t~skni: "tej przedwojennej Polski okropnie jednak zal. Zal jak 
mlodosci, jak czegos, co nie moze wr6ciC" - wyznaje. Przez gimna
zjalne wspomnienia Lema przewijajq si~ profesorowie: Polacy, Ukra
iocy, Zydzi, a nawet Niemcy, wspominani z zartobliwq nostalgiq, po
dobnie jak Rosjanie i Ukraiocy wykladajqcy na lwowskiej medyey
nie, gdzie autor Szpitala przemienienia rozpoezi)l studia juz za czasow 
sowieckiej okupacji. W tych opowiesciach scisle ze sobq splatajq si~ 
obrazki zabawne i pos~pne: z jednej strony anegdota 0 egzaminie 
z marksizmu zdawanym u ukrainskiego profesora nieznajqeego nie
mieckiego, kt6remu Lem skutecznie tlumaczyt, ze tylko w oryginal
nym j~zyku Kapitalu potrafi p rzekazac cale bogaetwo mysli fiIozofa 
z Trewiru, albo historia 0 przeznaczonych d la niemieekieh pilot6w 
plackach nasyconych srodkiem pobudzajqcym, ktore zjad1 nieswia
dom skutk6w, a z drugiej strony opowiesci 0 stosach zwlok na furgo
nach przejezdzajqeyeh pod oknarni rnieszkania czy 0 niemieckich zol
nierzach ginqeyeh wewnqtrz plonqcego czolgu. 

Chociaz w Krakowie Lem - m6wiqc jego slowami - "j est tylko azy
lantern", to przeciez we wspomnieniach z powojennego zyeia literac
kiego, artystycznego i naukowego Krakowa lat 40. i 50. (mimo atmos
fery politycznej tamtej epoki) dorninuje beztroski humor. Emanuje 
z nich niespozyta witalnosc, kt6ra kazala au torowi studiowac, praco
wac i pisac wiersze w "Tygodniku Powszechnym", kuple ty do pism 
sa tyryeznych, opowiadania do fICO tydzien powiesc" i wreszcie po
wiesei. Trening nabyty przy pisaniu Astronaut6w, a zwlaszeza Obloku 
Magellana - "czerwonej utopii" - zaowoeowa1 w p6iniejszych latach 
dzie1ami skrywajqcyrni satyr~ politycznq w spos6b nieuchwytny dla 
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cenzor6w, a calkowicie jasny dla czytelnik6w. Przypomnijmy Pamift
nik znaleziony w wannie, Eden, Podr6ze Ijona Tichego, Maskf czy Kongres 
Juturologiczny. 

W obszerniejszej drugiej cz~sci ksiqzki znajdujemy przede wszyst
kim wyklad poglqd6w au tora na wyzej wyhczone "wszystko". Nie 
sqdz~, zeby czytelnicy wydawanych w latach 90. ksiqzek Lema zna
lez)i tu rzeczy nowe, ale to, co Lem m6wi - nawet, jesh powtarza - jest 
zwykle powiedziane w spos6b tak zajmujqcy, ze warto go raz jeszcze 
postuchae. Zwlaszcza wtedy, gdy zapuszcza si~ w rejony szczeg61nie 
go interesujqce, a dzis gwaltownie si~ rozwijajqce, takie jak nauka 
o funkcjonowaniu m6zgu czy genetyka, dostajemy cz~sto kilkuzda
niowe perelki popularyzacji, kt6re odslaniajq przed czytelnikiem ku
lisy wiedzy zazwyczaj niedost~pnej profanom - silq rzeczy przekazy
wanej czasem jedynie na podobiens two "cieni6w w pieczarze". Jed
nakZe popularyzacja nie jes t bynajmniej celem autora: jego zamiarem 
jest przede wszystkim wartoSciowanie, a wi~c ocena i przestroga, a po 
trosze takZe prognoza. 

Stanislaw Lem jest - nie od dzisiaj, ale w coraz wi~kszym stopniu 
- zafascynowany i przerazony zlem w czlowieku, zwlaszcza w czlo
wieku zbiorowym. "Moc sprawcza, moc niszczycielska, a nawet moc 
przekonujqca zla jest daleko wi~ksza niz moc dobra" - to zdanie mo
globy bye mottem do Swiata na krawfdzi i na jego poparcie autor rna 
zawsze na podor~dziu dowolnq hczb~ przyklad6w. Siostrq zas zla jest 
glupota - oboje idq w parze, siejqc zniszczenie i groz~. Ulubione la
cinskie powiedzenia Lema, po wielekroe powracajqce w rozmowach 
i w innych tekstach to: Vox populi nie jest vox Dei, a vox stuititiae ("glos 
glupoty") oraz: mUlldus vult decipi ergo decipiatur ("swiat chce bye oszu
kiwany, wi~c niech b~dzie oszukiwany"). Lem wobec zla 5wiata nie 
przyjmuje postawy chin skiego m~drca, kt6ry stwierdza, ze tak si~ rze
czy majq i nie ma na to rady; Lem jest zlem swiata nieustannie i do
tkliwie oburzony. "Ten swiat opuscie przyjdzie nie bez ulgi i z poczu
ciem rozczarowania. Ewolucja wstrzykuje nam niejako radosnq goto
wose zycia i dojrzewania, a gdy zaczyna si~ dostrzegae zlo, czlowiek 
powoh smutnieje" - powiada . Wydaje si~, ze u Lema te dwa stany Sq 
wciqz r6wnoczesnie obecne: "radosna gotowose zycia", stowarzyszo
na z wrazhwosciq na zio sprawia, ze zio staje si~ tym bardziej jaskra
we i dojmujqce. Jest w tym temperamencie moralnym cos sympatycz
nie chlopi~cego: przerazenie zlem, odrzucenie, obrona przed lawinq 
okropnosci i ohydy wylewajqcq si~ i wypelzajqcq ze wszystkich zr6
del informacji - a zarazem fascynacja tym wszystkim: dlaczego? jak 
to mozliwe? Najwyrazniej to chlopi~ctwo ujawnia si~ w wypowie
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dziach odnoszqcych siEi' do telewizji: najpierw Lem twierdzi, ze od 
dawna jej nie oglqda (ani stacji krajowych, ani zagranicznych) - tak 
nisko upadla. Jednak na dalszych stronach mowi, ze oglqdal i wczo
raj, i dzisiaj, a jeszcze poiniej komentuje ze znawstwem nieustanny 
mord obecny na dwudziestu dostEi'pnych mu kanalach. Lem jest wiEi'c 
trochEi' jak 6w chlopczyk, ktory zaslania sobie oczy, widzqc cos, co go 
przeraza, potem jednak, zafascynow any, zerka przez szczeliny po
miEi'dzy palcami. Ale nie tylko dzieciEi'ca gotowose zycia zderza siEi' 
u Lema z okropnosciami swiata: Lem jest takZe rozczarowanym ra
cjonalistq. Dzis czyni sobie wyrzuty, ze pokladal niegdys nadmierne 
nadzieje w racjonalnie myslqcej istocie ludzkiej i bezradnie wyznaje: 
"dlaczego on [czlowiekJ tak siEi' wysila, zeby czynie zlo - nigdy nie 
moglem zrozumieC". Taki stan ducha prowadzi go nieuchronnie 
w stronEi' mizantropii. "W sensie biologicznym jestesmy niewqtpliwie 
tworami ewolucji dose potwornymi", powiada, a w Okamgnieniu na
daje tej tezie wymiar kosmiczny, twierdzqc, ze lepiej, bysmy byli w ko
smosie samotni, bo uwaza "za gorszy od stopnia ludzkiego sprawo
wania stan juz nieosiqgalny". Zarazem Lem zdaje sobie sprawEi', ze 
mizantropia jest pewnq latwiznq, i nie poddaje siEi' jej do koflCa - znaj
dujemy tez u niego pozornie nieoczekiwane slowa 0 coraz bardziej 
zagrozonej godnosci czlowieka (miEi'dzy innymi przez fakt opatento
wania genomu ludzkiego). TEi' godnose czlowieka nalezy rozumiee 
autonomicznie, w oderwaniu od jakiejkolwiek religijnej sankcji, jako 
godnose bytu swiadomego i wolnego (choe najczEi'sciej wolnose SWq 
wykorzystujqcego ku zlemu). Religiq Lem - jak dzis twierdzi - malo 
siEi' interesuje, wie na pewno (choe subiektywnie), ze "po smierci ni
czego nie ma", nie lubi ofiarniczej strony religii - "nadziemskie moce 
Sq zasadniczo korumpowalne". Religia zajmuje go od strony spolecz
nej raczej, ale wyraza wobec niej wzajemnie sprzeczne postulaty. Z jed
nej strony docenia - prawie jak Wolter - "usilowania Kosciolow, aby 
od najmlodszych lat wdrazae ludzi do wiary", zarazem jednak kazdq 
formEi' wtrqcania siEi' religii w zycie ludzi uwaza za niedopuszczalnq. 

Na czym wiEi'c zasadza siEi' nadzieja Lema i czy w ogole mozemy 
o takowej m6wie? Lem jest przywiqzany do tradycji i docenia jej spo
lecznq rolEi'; paradoksalnie, ten wychylony w przyszlose intelekt rna 
temperament i upodobania wybitnie konserwatywne. Ale jest swia
dom, ze tradycja to za malo, by swiat i czlowieka uchronie od degra
dacji czy zaglady: swiat przeciez zmienia siEi' i przeksztalca w tak osza
lamiajqcym tempie. "Zdolamy naprawie ten swiat, czy trzeba bEi'dzie 
z niego uciekae?" - pyta pod koniec ksiqzki Tomasz Fialkowski, ale 
Stanislaw Lem uchyla siEi' od odpowiedzi. Wydaje siEi' jednak, ze jego 
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niepohamowana, wszystkozerna, "chlopi~ca" ciekawose swiata nauki, 
kultury i polityki jest podszyta nadziejq: moze uda si~ nam nie prze
kroczye kraw~dzi? Moze nowe technologie informatyczne i biologicz
ne otworzq sciezki, po ktorych czlowiek raczej ku dobremu b~dzie 
zmierzal niz ku zlemu? Moze kultura, a z niq ludzka mentalnose nie
ustannie pozostajqce w tyle nadrobiq dystans dzielqcy je od niesly
chanie rozwini~tych nauki i techniki, dzis blqdzqcych waksjologicz
nej pr6ini? Wszak rozw6j i ewolucja w kazdej dziedzinie dokonujq 
si~ nierytmicznie i skokowo. Moze nasza "szczelina bytu" rozszerzy 
si~ nieco dla ludzkiego rozumu, otwierajqc zupelnie nowe, nieprze
widywane wczesniej horyzonty? Lem opisuje i w porzqdku opisu jest 
pesymistq. Lecz jego energia intelektualna zbliza go do porzqdku dzia
lania, kt6re jest niemozliwe bez optymizmu: dzialajqcy "postuluje" 
sukces, a wi~c rozwiqzanie pozytywne. Pod pesymizmem i mizantro
piq Lema zgaduj~ jego - raz jeszcze - "chlopi~ce" nadzieje, kt6rych 
nie osmiela si~ wyznac. Lem jest prawym potomkiem pesymistycz
nego Oswiecenia w najlepszym wydaniu Jonathana Swifta i jak ow 
dziekan katedry sw. Patryka, mistrz ironii, zlosliwosci i mizantropii, 
a zarazem wielki filantrop, bye moze marzy 0 tym, by "dwunogie 
przedmioty jego obserwacji okazaly si~ inne nii na kartach satyr" 
jak pisal 0 autorze Podrozy Guliwera Przemyslaw Mroczkowski. Dlate
go tez Lemowi mozna smialo zadedykowae ostatniq strof~ wiersza 
Czeslawa Milosza Do Jonathana Swifta: 

Dop6ki niebo jest i ziemia 

Dla nowych Miast gotuj przystanie. 

Poza tyrn nie rna wybaczenia. 


B~d~ si~ starac, m6j dziekanie. 

H ENRYK WOmIAKOWSKI, ur. 1949, publicysta, tlumacz, prezes SIW Zna k. 
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KULTURA JAKO PROJEKT 

Wlodzimierz Maciqg 

Pawel Rodak, WIZJE KULTURY POKOLENIA WOJENNEGO, 
Wroclaw 2000, ss. 329 + indeks 

Wrazenie, jakie pozostawia ksiqzka, jest nader korzystne. Sarna 
typografia wyr6znia si~ starannosciq i kunsztem estetycznym. Staran
nose t~ i pieczolowitose potwierdza warszta t badacza: gruntowna 
znajomose przedmiotu, klarowna konstrukcja tresci, przejrzystose 
rozdzial6w, imponujqca doprawdy bibliografia. Rozbudowany system 
odsylaczy swietnie koresponduje z przewodem merytorycznym. 
Zwraca uwag~ pieczolowitose w gromadzeniu materialu: autor zebral 
wszystko, co dalo si~ zebrae w kwerendach bibliotecznych, i nie zbu
rzyl przy tym logiki przewodu myslowego (kolejne informacje znaj
dujq swoje wlasciwe miejsce). Z tego punktu wid zenia ksiqzk~ uznae 
mozna za wzoroWq. 

Pawel Rodak podejmuje pr6b~ odtworzenia umyslowosci poko
lenia dojrzewajqcego w latach okupacji hitlerowskiej. Analiza obejmuje 
cZqstk~ mlodziezy, kt6ra mieszkala w Warszawie, majqc kolo siebie 
ludzi ze srodowisk intelektualnych zwiqzanych z konspiracyjnym 
szkolnictwem i podziemnym ruchem wydawniczym. Wsr6d mlodych 
tworzq si~ grupy wsp61nych zainteresowan, kt6re stopniowo doj
rzewajq do samodzieinosci mysiowej, do pierwszych projekt6w i pro
gram6w. Autor wyr6znia cztery srodowiska skupione w konspiracyj
nych zespolach redakcyjnych. Lqczy je silna wi~z pokoleniowa, lecz 
dzielq r6znice swiatopoglqdowe. Zainteresowanie literaturq zbliza do 
siebie mlode umysly, ale r6wnoczesnie budzi zywe, niekiedy gwal
towne poiemiki . "Sztuka i nar6d" , "Oroga", "Plomienie", wreszcie 
"Prawda mlodych" - te wlasnie konspiracyjne czasopisma dajq pod
stawowy material dia og61niejszej refleksji. 

Intencja narratora rysuje si~ jasno: czytelnik ma uzyskae przeko
nanie 0 donioslosci, rozleglosci i gl~bi dorobku duchowego wybranej 
grupy bardzo mlodych os6b, kt6re dzialaly w okupowanej przez hi
tlerowc6w Warszawie. Gl6wni bohaterowie ksiqzki, z kilkoma wyjqt
kami, ginq w trakcie walki z okupantem, inni przechodzq przez pie
kIo wi~zien i oboz6w koncentracyjnych. Autor umie wywolae w czy
teiniku wrazenie wyjqtkowosci tego doswiadczenia, przywolae jego 
symboliczne znaczenie, jego bolesnose - choe nigdy nie m6wi 0 tym 
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wprost. Ksiqzka konczy si~ slowami: "W wymiarze kulturowym woj
na ustanawia naprawd~ nowy ksz talt p olskiego doswiadczenia. 
W»ustanowieniu« tym pierwszorz~dne miejsce nalezy si~ tekstom 
pokolenia wojennego. Bez tych teks tow, bez zapisanego w nich do
swiadczenia »konca swiata« nie sposob naszej wspokzesnosci zrozu
miec. A co waZniejsze, nie spos6b strzec jej skutecznie przed - na szcz~

scie nie znanq mojemu pokoleniu - zagladq". 
o tym, ze doswiadczenia lat wojny mialy zasadnicze znaczenie 

dla men talnosci zbiorowej, nie ma powodu przekonywac. Ale autor 
sugeruje pokoleniowq hierarchi~, uwaza, ze Baczynski, Trzebmski i ich 
r6wiesnicy wyrazili to doswiadczenie trafniej, moze dokladniej , moze 
gl~biej niz inni. Got6w jestem ulec tej - wybitnie emocjonalnej - su
gestii. Utrwalila si~ ona w p6zniejszej tradycji, bo wspolbrzmiala z calq 
dlugq historiq "swi~tych mlodziankow". Zawsze wyroznialismy te 
imiona. Dzisiaj piesni poetow podejmuje naukowy traktat. Taka zmia
na j~zyka zawiesic musi nasze tkliwe przywiqzania, domaga si~ bo
wiem racji innego rz~du. 

Najpierw sprawa pokolenia. Jest to, jak wiemy, konstrukcja teore
tyczna, kt6ra bierze sw6j poczqtek w poj~ciu "buntu mlodych" i nie 
wyprowadza z tego zadnych sugestii war tosciuj qcych. Doswiadcze
nie wojny i okupacji zapisane zostalo w teks tach pisarzy roznych po
kolen i operowanie tym poj~ciem wymaga pewnej ostroznosci w przy
znawaniu "pierwszenstwa". Ale, co wazniejsze, poj~cie to rna rucho
me granice czasowe i przestrzenne. 

Rzecz dotyczy Warszawy, to jest jasne. Ale dlaczego ogranicza si~ 
do trzech, waznych skqdinqd, srodowisk? Dlaczego w rozdzialach 
wst~pnych (0 co i jak walczyc?, Walka 0 Polskr Walka z Polskq) nie poja
wiajq si~ swiadectwa literackie pisarzy takich jak Bohdan Czeszko czy 
Roman Bratny? Rozumiem polityczne niech~ci, ale to jest przeciez 
naukowa rozprawa 0 pokoleniu. TakZe Jan usz Krasmski, Aleksander 
Scibor-Rylski nie Sq w ogole wspomniani. Dlaczego? Autor odpowie 
moze, ze jest to ksiqzka 0 kulturze, nie 0 literaturze. Wi~c sprobujrny 
teraz zrozurniec, jak autor uzywa tego z kolei poj~cia . 

Otoz, co oczywiste, rna ono znaczenie wyraznie szersze niz "lite
ratura" czy "piSrniennictwo". Do "kultury", ktora obejrnuje caly doro
bek czlowieka i przekracza w tyrn sensie dornen~ ,Jworczosci", nale
Zq: religia, prawo, wi~zi rni~dzyludzkie, przekonania, obyczaje oraz 
wszystkie wynikajqce z tego zachowania. Nasz autor jednak nie bie
rze w ogole pod uwag~ owego szerszego konteks tu. Urnawia si~ z na
mi, ze wystarczy mu dorobek pokolenia uj~ty w j~zyku. W dodatku, 
i tu widac wyraznq hierarchi~ waznosci, istotne Sq nie tyle "znacze
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nia", ile "idee", to znaczy takie teksty, z kt6rych da si~ wydestylowac 
znaczerua ideowe. Autor powie, ze to one Sq w dorobku pokolenia 
najciekawsze i najwazniejsze. Tyle ze przyj~cie tego punktu widzenia 
musi postawic slowo "kultura" pod znakiem zapytania. Bo "kultura" 
to takZe stosunki prawne, relacje mi~dzy prawem okupanta a prawem 
przejawiajqcym si~ w zachowaniach i normach obyczajowych, to rze
czywistosc 0 ogromnym znaczeniu dla zrozumienia mentalnosci i jej 
"produkt6w". Wszystkie projekty ideowe, kt6re tak starannie i sub
telnie rekonstruuje ksiqzka, majq swoje uzasadnienia czy tez "odpo
wiedruosci" na innych poziomach umyslowosci tamtego czasu i po
kolenia - dopiero pr6ba ich opisania i zrozumienia dalaby racj~ slowu 
"kultura". Wi~c moze "kultura literacka"? 

Pierwszorz~dne miejsce zajmujq w ksiqzce analizy wypowiedzi 
progra mowych i programujqcych. Istnieje trudno uchwytna grani
ca mi~dzy tym, co programowane i postulowane, a tym, co prakty
kowane i zobiektywizowane. Dla zrozumienia "kultury" pokolenia 
nie moze wystarczyc cala pi~kna fasada slowna stworzona przez uta
lentowanych publicyst6w, kt6rzy zdajq si~ nie przyjmowac do wia
domosci, ze to, czego "chcemy", nie r6wna si~ temu, co "jest" - i naj
pi~kniej nakreslone wzory zaczynajq tworzyc wlasnq przestrzen ilu
zji. Znaczna cz~sc tekst6w literackich (au tor6w r6znych pokolen) 
m6wi 0 procesach mentalnych tego czasu, kt6re - m6wiqc najostroz
niej - budzq niepok6j. Nie tylko R6zewicz przypomina si~ tutaj ze 
swoim pierwszym zbiorem wierszy. Kto pierwszy stworzyl poj~cie 
"zarazenia smierciq"? Niekt6rzy twierdzq, ze Jan J6zef Szczepanski 
- inni, ze Roman Bra tny, jeszcze inni - ze Kazimierz Wyka. Zagroze
nie to daloby si~ objasnic przede wszystkim poprzez doswiadczenia 
tamtego pokolenia, zapisane bqdi tylko opowiadane. Mamy teksty 
niejako "kanoniczne": wspomnianego R6zewicza, Borowskiego, Nal
kowskiej, Rudnickiego. Pr6ba opisu nie powinna si~ jednak do nich 
ograniczac. Mnie na przyklad wbily si~ w pami~c niekt6re teksty 
Andrzeja Kijowskiego 0 mlodzienczych "inicjacjach" kulturowych. 
Pisarz nakreslil postac chlopca, kt6ry dobija si~ do zamkni~tych drzwi 
saIi, gdzie odbywa si~ koncert symfoniczny "tylko dla Niemc6w". 
I uswiadam ia sobie z rozpaczq, ze zostal "odtrqcony", ze wysokie 
wartosci Sq dla niego niedost~pne. Taki stan "odtrqcenia" jest dzis 
chyba niewyobrazalny. Ale to pokoien ie rna go w swoim doswiad
czeniu, mam go i ja sam. Albo dost~p do nauki, do ksiqzki, do wie
dzy. We wspomnieniach mlodych ludzi z Warszawy bywa to tak 
przedstawiane, jakby wyklady i seminaria konspiracyjne doskonale 
zast~powaly normalne zaj~cia uniwersyteckie. Pokolenie wojenne 
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zdobywalo tymczasem dojrzalose w zupelnie innych okoliczno
sciach. Ile ksiqzek 0 tym napisano? 

Jak widae, ciqgle wpadam w kolein~ "spraw nie uwzgl~dnionych". 
A przeciez jest w ksiqi:ce wiele dociekliwych informacji 0 wytrwalym 
budowaniu przestrzeni iluzji. W Traktacie poetyckim Milosza tak to jest 
przedstawione: 

W zdumieniu mlodzi ra no dotykali 
Stolu i krzesla, jakby w deszcz ulewny 
Znalezli caly, okr'lgly dmuchawiec. 
Przedmioty dla nich lamaly sit;' w tt;'czt;'. 
Mgliste jak lata wczesnie pozegnane. 

Milosz zdaje si~ sugerowae, ze owa wytrwalose Trzebinskiego, 
Bojarskiego i ich r6wiesnik6w byla SKUTECZNA, ze Dom Zloty (0 kt6
rym jest mowa w Traktacie.. . ) udalo si~ wybudowae. Ale za jakq cene 

Autor naszej ksiqzki przywiqzuje duzq wag~ do owej skuteczno
sci. Dorobek duchowy pokolenia promieniuje, jego zdaniem, na p6i
niejsze dziesi~ciolecia. Poeci i publicysci z kr~g6w "Drogi", "Sztuki 
i Narodu", "Plomieni" nie tracili ani na moment wiary w trwalose 
wartosci kulturowych i gotowi byli - najdoslowniej - oddae za nie 
zycie. Swiadomose, ze w tym okropnym, najczarniejszym, jaki sobie 
mozna wyobrazie, okresie wartosci duchowe nie tylko byly strzezo
ne, ale takZe rozwijane, pogl~biane, w koncu projektowane, jest prze
wodniq mySlq ksiqzki. Rozumial to moze najlepiej Jan Strzelecki, tyle 
ze formul~ teoretycznq stworzyl znacznie p6iniej - w latach 60. 
w Probach swiadectwa. Pawel Rodak slusznie podkresla 6w uparty an
tydeterminizm, znamionujqcy srodowiska mlodziezy warszawskiej. 
Poczucie kl~ski i zagrozenia, rozklad struktur spolecznych, niewyobra
zalne nieszcz~scia - to wszystko traktowane bye mialo jako przeslan
ka budowania swiata wartosci. Pierwiastek iluzji, kt6ry zawsze towa
rzyszy podobnym zabiegom, stawal si~ w tym przypadku czyms w ro
dzaju wyzwania, jakims jaskrawym naruszeniem praw zycia, jakby 
zaprzeczeniem instynktu samozachowawczego. Milosz widzial to 
"z bliska" i w swoim tekScie poetyckim "nie moze si~ temu nadziwie". 
Rodak inaczej - pragnie to szczeg610wo opisae, zhierarchizowae zna
czenia, w r6znorodnych projektach ukazae ducha wsp6lnoty. W tym 
jego najwazniejsza zasluga. 

Ale autor musi takZe zdae sobie spraw~, ze w doswiadczeniu wla
snym tego "pokolenia wojennego" zagadnienie kultury staje si~ nie
odparcie zagadnieniem czlowieczenstwa. Srodowiska, kt6rych lektu
ry i dyskusje opisuje z takq starannosciq, dojrzewaly w wyjqtkowych 
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okolicznosciach i w pewnym sensie byly uprzywilejowane. A r6wno
czesnie stale i w najwyzszym stopniu zagrozone smierciq i do niej 
przygotowane. Bye wybranym, a zarazem bye skazanym - ten splot, 
kt6ry odwoluje si~ do najwznioslejszej symboliki - jest w ksiqzce glt;'
boko zrozumiany. Wi~c moze zawiesie trzeba pretensje 0 cZqstkowosc 
opisu? Autor poruszyl we mnie wiele uspionych, po trosze zapomnia
nych stan6w i sentyment6w, wobec kt6rych dystans naukowca rue 
daje si~ pogodzic z glosem osobistego doswiadczenia. To takZe jest 
przeslankq oceny. 

WLODZIMIERZ MACI.AG, literaturoznawca, krytyk literacki, eseista, profesorw lnsty
tucie Filologii Polskiej UJ, czlonek redakcji "Dekady Literackiej". Wydal m.in.: Nasz wick 
XX. Przcwodnie idee literatury po/skie) (1992). 

PRZEZ WOLANDA 

DO ARYSTOTELESA 

Janusz Dobieszewski 

Grzegorz Przebinda, ZAULKI MISTRZA WOLANDA, 
Oficyna Literacka, Krak6w 2000 

Najnowsza ksiqzka Grzegorza Przebindy jest zapisem jego pasji 
rosyjskich , zar6wno tych zawodowych, jak i osobistych - przy calej 
plynnosci i umownosci tego podzialu. Ma tez charakter nie tyle pre
cyzyjnego wywodu naukowego, ile zbioru dwudziestu esej6w, tek
st6w publicystycznych, felieton6w, a nawet reportazy, drukowanych 
w latach 1987-1999 w"Tygodniku Powszechnym", "Znaku", "Arce" 
i "Plusie-Minusie". Spostrzezenia, refleksje, analizy autora dotyczq 
szerokiej problematyki i przybierajq r6znorodnq form~, poczynajqc 
od pr6by syntezy historyczno-filozoficznej (Powr6t filozofii do Rosji), 
poprzez czerpiqce z historii i kultury szkice, az po niemal interwen
cyjne artykuly polityczne CZyrinowski w 80. rocznic~ Czerwonego Pai
dziernika). Cz~sc zamieszczonych w ksiqzce tekst6w to rozmowy z tak 
wybitnymi postaciami kultury rosyjskiej jak Bulat Okudzawa, Nata
lia Gorbaniewska czy Gieorgij Wladimow. KsiqZk~ zamykajq dwa poze
gnalne teksty napisane po smierci wybitnych nauczycieli autora -
Andrzeja Draw icza (1997) i Ryszarda Luznego (1998). 
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R6znorodnosc, wielow'!tkowosc, mozaikowosc ksi,!zki sprawiaj,!, 
ze pr6by uog6lnien lub poszukiwania w niej jakichs nici przewod
nich s,! mocno utrudnione, a nawet niemozliwe. Uprzedza 0 tym zresz
tq sam autor: "Eklektyzm... ktos powie? Naturainie, tak sarno jak 
»eklektyczne« jest nasze zycie i ta szeroka rosyjska przestrzen - geo
graficzno-his toryczna, polityczno-gospodarcza, duchowo-ideowa, 
wreszcie ludzko-osobista". A jednak spr6bujmy; w koncu teksty 
z chwil,! ich powstania zyskuj,! wlasne zycie. 

Szczeg6lnie pierwsze, reportaiowe rozdzialy ksiC}zki uswiadamiaj,! 
tempo zmian, jakie na naszych oczach dokonujq si~ w Rosji. Nie po
winno to dziwic w swiecie g-waJtownego rozwoju technologicznego 
i zmieniaj,!cych si~ system6w politycznych. JednakZe Rosja zaskaku
j,!co cz~sto wydaje si~ w polskich opiniach, chocby prasowych, swia
tern poza historiC}, zywcem wzi~tym z gorzkiego Listu JilozoJicznego 
Czaadajewa, swiatem skazanym od wiek6w na to sarno, bezradnie 
kr~cqcym si~ w zamkni~tym labiryncie swej historii, cywilizacji, reguJ 
zycia spolecznego. KsiC}ika Przebindy nie zadowoli zwolennik6w ta
kiego patrzenia na Rosj~, uciekajqcych si~ do mniej lub bardziej wy
myslnych zlosliwosci pod adresem tego kraju i wyraiajqcych nieskry
wan'! Schadenfreude wobec jego powainych lub calkiem niepowaznych 
kiopot6w lub bl~d6w. 

W tekScie z 1992 roku pisze Przebinda 0 brudnych ulicach i do
mach, 0 tym, ie "prawie niczego nie rna", oopryskliwej obsludze, 
o sznyclu jedzonym Uesli jui jest) lyzeczkC} do herbaty. Z tekstu pisa
nego w 1997 dowiadujemy si~, ie handlarki z Niznego Nowogrodu 
nie jeidiq, jak dawniej, do Polski, "bo wszystko mozna juz kupiC w Mo
skwie". 0 tern pie zmian swiadczy fakt, ie skrupulatnie wyliczane 
przez autora i por6wnywane z polskimi ceny najr6zniejszych towa
r6w (majqce z pewnosciq stanowic nie tylko zapis dokumentacyjny, 
ale takZe sugestywny "srodek artystyczny") niewiele dzis m6wiC} czy
telnikowi. 

Przebinda, jako znawca kultury i historii Rosji, nie rna wqtpliwo
sci co do falszywosci tezy, gloszC}cej, ze "Rosja nierozerwalnie zwiqza
na jest z komunizmem i w koncu do niego powr6ci". Niezaleznie od 
politycznych zahamowan, nawet zwrot6w, "Rosja od komunizmu 
odchodzi. Bez przelewu krwi, bez pokazowych proces6w". I nie jest 
ta opinia wynikiem jakiegos naiwnego czy slepego zauroczenia. Au
tor pami~ta 0 swojej do niej drodze, 0 w'!tpliwosciach z konca lat 80. 
zwiC}zanych z Gorbaczowem ("kt6remu - zgodnie z tym, co m6wio
no na emigracji - nie wierzylem ani na jot~"), 0 entuzjastycznej oce
nie Gorbaczowa ze strony Andrzeja Drawicza ("dzis wyraznie widac, 

169 



ZOARZENlA - KSlf\.ZKl - LUDZIE 

ze to Drawicz mial racjt(). Z zatroskaniem przypatruje si~ r6wniez 
karierze politycznej Wladimira Zyrinowskiego, jednak mimo jego 
wzgl~dnego sukcesu wyborczego z roku 1993 uwaza, ze "Rosjanie
wbrew temu, co si~ niekiedy 0 nich mysli - nie b~dq juz dzis gromad
nie glosowac na psychopatycznych idiot6w". JednoczeSnie wolalby, 
by polska goscinnosc zostala powsciqgni~ta, "gdyby kiedys Wladimir 
Wolfowicz zapragnql obmyc swoje buty w Wisle" .lrracjonalizm, "wola 
mocy", energia "chciejstwa" Zyrinowskiego to jedno z wi~kszych za
grozen dla Rosji - i chodzi tu nie tyle 0 konkretnq osob~, ile 0 typ oso
bowosci politycznej. 

Przebinda z krytycznym zatroskaniem pisze 0 niepokojqcych ten
dencjach w lonie wsp6lczesnego Kosciola prawoslawnego, 0 nieumie
j~tnosci wypracowania przezen nauki spolecznej oraz oferty ducho
wej dla mlodego pokolenia, kt6rq to pustk~ wypelnia natychmiast 
prymitywny nacjonalizm, otwarty obskurantyzm i ideologia obl~zo
nej twierdzy. Z drugiej strony nie unika tez trudnego tematu dwu
znacznych dzialan Stolicy Apostolskiej wobec Rosji i prawoslawia, 
szczeg6lnie w latach 20. XX wieku. Refleksje nad malowidlami w Ser
gijew Posadie, dokumentujqcymi dymitriady i XVIl-wiecznq walk~ 
z polskq interwencjq, to nie tylko wzorcowy przyklad obiektywizmu 
badacza, ale takZe przynoszqce ciekawe efekty poznawcze swiadec
two umiej~tnosci wczucia si~ w Rosjan - i to takZe wtedy, gdy moze 
si~ to okazac niekorzystne, a nawet wstydliwe dla Polaka. "Patrzqc na 
te malowidla i inskrypcje pomyslalem, ze Sergijew Posad to taka »ro
syjska Cz~stochowa«, a obl~zeni Rosjanie to »Polacy« ... Wojewoda zas 
wilenski, Sapieha, odegral w tym tragicznym historycznym spekta
klu rol~ »Szweda«". 

W odniesieniu do rzeczywistosci ekonomicznej i spoleczno-poli
tycznej sympatyzuje autor Zaulk6w Mistrza Wolanda z gospodarczym 
racjonalizmem i zdyscyplinowaniem, z instytucjonalizacjq spoleczen
stwa obywatelskiego i praw jednostki, z trwalymi regulami moralno
sci spolecznej . W sferze teoretyczno-filozoficznej przybiera to postac 
nostalgii za tradycjq arystotelizmu w dziejach mysli filozoficznej i kul
tury Rosji. Rzeczywiscie, mysl rosyjska - i to jako calosc - cz~sto nie 
bez podstaw wiqzana jest z tradycjq platonizmu i neoplatonizmu, 
z mysleniem absolutystycznym w sferze czystego ducha i dualistycz
nym w odniesieniu do doczesnosci i realnego bytu czlowieka. Ten typ 
kultury myslenia bywa uwazany za nietw6rczy cywilizacyjnie i spo
lecznie, za prowadzqcy na manowce utopizmu i nihilizmu, za swego 
rodzaju historyczny grzech pierworodny kultury i cywilizacji rosyj
skiej. Przebinda zdaje si~ - choc nie wprost - poglqd ten podzielac, 
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wskazujqc, ze odrzucenie etycznego umiarkowania (zlotego srodka) 
i zasady sprzecznosci, a wi~c fundament6w filozofii teoretycznej 
i praktycznej Arystotelesa, lezy u samych podstaw udr~ki rosyjskiej 
historii. Gdy dodamy do tego jeszcze ide~ polis i politycznosci, kt6ra 
wlasrue w wersji arystotelesowskiej swi~ci triumfy w XX-wiecznej 
zachodniej filozofu polityki, stanowiqcej dzis pochwal~ republikani
zmll i liberalizmu, to rzeczywiscie swiatopoglqdowe zr6dlo arystote
lizmu wydaje si~ wielce obiecujqce w odniesieniu do Rosji. Przebinda 
z wielkim uznaruem pisze wi~c 0 Siergieju Awierincewie, kt6ry obok 
badan nad bizantynizmem "pr6buje zarazem przyswoic Rosji malo 
tam znan q tradycj~ Arystotelesa" . W tym miejscu warto wszakZe za
uwazyc, ze tradycje arystotelesowskie nie byly calkowicie obce kultu
rze rosyjskiej. W wieku XVII ina poczqtku wieku XVIII, w okresie roz
kwitu Akademii Kijowsko-Mohylenskiej oraz moskiewskiej Slowia
no-greko-lacmskiej Akademii, popularnosc Arystotelesa, kt6rego stu
diowali i wykladali m.in. Symeon Polocki czy bracia Lichudowie, byla 
w tych srodowiskach tak wielka, ze przez pewien czas moglo siE;' wy
dawac, iZ rosyjska swiadomosc teologiczna i filozoficzna bE;'dzie si~ 
rozwijac raczej w pojE;'ciach Arystotelesa niZ neoplatonizmu (sam Prze
binda pisze 0 tym - moze nieco bardziej wstrzemiE;'zliwie - w hasle 
Arystoteles w Rosji, umieszczonym w slowruku encyklopedycznym Idee 
w Rosji pod redakcjq Andrzeja Lazariego). PodkresWbym r6wniez pe
wien wazny i ruezwykle interesujqcy, choc posredni element obecno
sciarystotelizmu w mysli rosyjskiej, w postaci wqtk6w tomistycznych 
i neotomistycznych we wczesnych tekstach Wlodzimierza Solowjo
wa, co dostrzegane jest przez niekt6rych interpretator6w, choc jesz
cze rue zostalo w pelni wykorzystane poznawczo. 

W og6le wydaje siE;', ze pr6ba identyfikowania w dziejach mysli 
rosyjskiej tradycji arystotelesowskiej, choc trudna, nie jest skazana na 
kl~sk~. Z pewnosciq jednym z najwazniejszych punkt6w orientacyj
nych takiego przedsiE;'wziE;'cia bylby Aleksander Hercen. Tutaj napo
tykamy jednak pewien op6r Przebindy, 0 tyle zaskakujqcy ze - jak 
mogloby si~ wydawac - sympaha proarystotelesowska winna raczej 
sklaruac autora do przesadnego nawet wyolbrzymiania jakichkolwiek 
slad6w arystotelizmu u myslicieli rosyjskich, do §ledzenia ich z lupq 
przy oku. Tymczasem w Zaulkach Mistrza Wolanda czytamy: "Hercen 
bynajmniej nie zachowywal siE;' liberalnie i aideologicznie, jak chcial
by to widziec Izajasz Berlin, a za nim - Gustaw Herling-Grudzinski" . 
Nast~prue dodaje autor: "Nieprzypadkowo pochwala jego mysli i czy
nu wyszla spod pi6ra Lenina" (podobnq pochwal~ wygloszonq przez 
Lenina wobec Czernyszewskiego Przebinda zdecydowarue odrzuca, 
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jako falszujqcq rzeczywisty ksztaH mysli autora Zasady antropologicz
nej w filozofii). Oczywiscie, poglqdy Hercena przechodzHy r6zne kole
je, ulegal on najr6zniejszym zludzeniom - jesli jednak motywy libe
raIne, wolnosciowe, demokratyczne s,! u niego tak znaczqce, ze Berlin 
wymienia Hercena jako swego rnistrza, to rezygnacja z takiego ad
wokata w sprawie, z kt6r,! si~ sympatyzuje (arystotelizm-liberalizm), 
wydaje si~ spor,! rozrzutnosci'!. 0 wadze problemu niechaj swiadczy 
fakt, ze Herling-Grudziflski podjql ze stanowiskiem Przebindy w tej 
kwestii prohercenowsk,! polemik~ po pierwszej publikacji dyskuto
wanego tekstu w "Plusie-Minusie". 

I jeszcze jedna kwestia filozoficzna. W swej typologizacji filozo
fii rosyjskiej Przebinda ch~tnie odwoluje si~ do rozr6znienia nurtu 
teistycznego (akceptuj ,!cego i afirmuj,!cego transcendencj~) i ate
istycznego (konstruowanego wok61 czlowieka postrzeganego wy
l,!cznie w wymiarze immanencji, doczesnosci) . To rozr6znienie pro
wadzi do interesuj,!cych uj~c i analiz (czego przykladem jest obszer
na ksi,!zka Przebindy Od Czaadajev.m do Bierdiajewa), ale tez grozi pew
nymi uproszczeniami. Nurt ateistyczny okresla Przebinda w Zaul
kach Mistrza Wolanda jako "oswieceniowo-heglowsk,! wizj ~ czlowie
ka i his torii ( ... ) bez wszelkich slad6w Opatrznosci, bez wplywu ja
kiejkolwiek przyczyny, pr6cz mechanicznej sHy ludzkiej natury", 
wizj~ , w kt6rej mamy "czlowieka i tylko czlowieka". Wydaje si~, ze 
autor zbyt pospiesznie wrzuca do jednego worka oswiecenie fran
cuskie (z jego naturalizmem, mechanicyzmem, antropologizmem, 
immanentyzmem) i oswiecenie "heglowskie" (idealistyczne, histo
rycystyczne, antynaturalistyczne, antyindywidualistyczne, z dwu
znacznq co prawda, ale wcale nie pozorn'! rol,! absolutu) . Ujednoli
canie tych dw6ch typ6w myslenia w jeden, oswieceniowo-heglow
ski jest z jednej strony znacznym przecenianiem tradycji oswiece
niowego materializmu mechanistycznego (spod znaku Holbacha czy 
La Mettriego), z d rugiej zas - co niepor6wnanie bardziej bolesne 
niesprawiedliwym degradowaniem heglizmu. 

Na zakonczenie pozostaje jeszcze wyjasnic tytul tej pr6by dialogu 
z ksiqzkq Grzegorza Przebindy. Jak parni~tamy, na samym pocz'!tku 
Mistrza i Malgorzaty dochodzi do kr6tkiej i nieco chaotycznej debaty 
o Bogu oraz 0 Jego miejscu w spoieczenstwie szcz~scia i rozumnosci : 

- Pozw6lcie, ze was panowie, zapytam - po chwili niespokojnej zadumy prze
m6wil zagraniczny gose [czyli Woland] - co w takim razie pocz'!e z dowoda
mi na istnienie Boga, kt6rych, jak wiadomo, istnieje dokladnie pi~e? 
- Niestety! - ze wsp6kzuciem odpowiedzial Berlioz. - Zaden z tych dowo
d6w nie rna najmniejszej wartoSci i ludzkose dawno odlozyla je ad acta. Przy
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zna pan chyba, ze w kategoriach rozumu nie mozna przeprowadzic zadnego 
dowodu na istnienie Boga. 
- Brawo! - zawolal cudzoziemiec. - Brawo! Pan dokladnie powt6rzyl poglqd 
nieokielznanego staruszka lmmanuela w tej materii. Ale zabawne, ze stary 
najpierw doszcz~tnie rozprawil si~ z wszystkimi pi~cioma dowodami, a na
st~pnie , jak gdyby szydzqc z samego siebie, przeprowadzil wlasny, sz6sty 
dow6d. 

Dow6d Kanta odwoluje si~ do sfery rozumu praktycznego, a wi~c 
do morainosci oraz do granic moralnosci, na jakie natrafia czlowiek. 
Dzialanie moraine to dzialanie oparte na imperatywie kategorycznym. 
Ale tez w swiecie zjawisk, doczesnosci, immanencji owo dzialanie 
odkrywa SWq bezradnose, objawiajqc waznose i wszechobowiqzywal
nose tylko w sferze intencji. Zlo obecne w swiecie zjawiskowym jest 
nieprzezwyci~zalne dla podmiotowosci jednostkowej, kt6ra jest pra
wodawcza tylko w swiecie czystego rozumu. Jesli zas mamy postulo
wac jego zniesienie, a nie spos6b tego nie czynie, to wylqcznie przez 
odwolanie si~ do niewyobraialnego w czasie i przestrzeni, ale koniecz
nego absolutu, kt6ry swe postulaty moraine zdolny jest przekladae 
na "j ~zyk" rzeczywistosci zjawiskowej . To istnienie zla, w swiecie pro
wadzi wi~c do niezb~dnosci Boga. Czyz nie z takq misjq - przypo
mnienia zla - przyhywa do Moskwy Woland? 

Istnienie zla skutkuje wi~c w sprawach ostatecznych postulatem 
Boga, w sprawach zas doczesnych - pos tulatem liczqcych si~ z ludz
kimi niedoskonalosciami dzialan wywaionych, otwartych, tolerancyj
nych, dzialafl nastawionych na zdrowy rozsqdek, racjonainose, zloty 
srodek, spolecznq sprawnose i jednostkowe szcz~scie (0 ile tylko nie 
nastaje ono na szcz~scie innej osoby), dzialan, kt6rych filozoficznie 
ir6dlowym wyrazem byla wlasnie filozofia Arystotelesa. W ten oto 
spos6b przez Wolanda doszlismy do Arystotelesa, co ohrazuje drog~ 
intelektualnych poszukiwan, kt6re podejmuje w swej najnowszej 
ksiqzce Grzegorz Przebinda. 

JANUSZ DOBIESZEWSKI, ur. 1955, doktor filozofii, pracownik Instytutu Filozofii Uni
wersytetu Warszawskiego, znawca dziej6w mySli rosyjskiej . 
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ATAWISTYCZNE OBLICZE 
NOWOCZESNOSCI 
Slawomir Buryla 

Norbert Frei, PANS1WO WODZOWSKlE. RZf\DY 
NARODOWOSOqALISTYCZNE W LATACH 1933-1945, 

przel. R. Marszalek, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, 55 . 316 

30 czerwca 1934 roku, gdy Adolf Hitler ostatecznie rozprawil si~ 
z jednostkami SA Ernsta R6hma, budow~ "panstwa wodzowskiego" 
mozna bylo uznac za ukol1czonq. Czy jednak r6wnoczesnie przesq
dzone zostaly przyszle losy Niemiec? Czy wraz z dojsciem do wladzy 
narodowych socjalist6w wojna ze wszystkimi jej potwornosciami sta
la si~ koniecznoSciq? 

W odczuciu cz~sci badaczy panuje przekonanie, ze po tym wy
darzeniu niewiele mozna juz bylo zrobic w walce 0 uratowanie tra
d ycji Republiki Weimarskiej. Rozumowanie to prowadzi do swoiste
go relatywizmu moralnego, niwelujqcego znaczenie pojedynczego 
czlowieka w historii i sprowadzajqcego jego rol~ do pozycji bierne
go rejestratora dziej6w. Tezie 0 nieuniknionym dojsciu do wladzy 
Hitlera przeciwstawia si~ niemiecki historyk nazizmu Norbert Frei 
w swojej znakomitej pracy Panstwowodzowskie, kontynuujqc tym sa
mym mysl zawartq w Historii spolecznej Trzeciej Rzeszy Richarda Grun
bergera. 

Wedlug Freia dojscie nazist6w do wladzy nie bylo efektem trium
falnego pochodu przyw6dc6w NSDAp, kt6rzy w tym czasie tracili 
wlasnie nieco na popularnosci, ani tez skutkiem kryzysu gospodar
czego, kt6ry pogrqzal gospodark~ niemieckq i europejskq juz od 1929 
roku . Elity 6wczesnych Niemiec chcialy Hitlera. Na sukces kanclerza 
Rzeszy zlozyly si~, podnoszqce si~ coraz glosniej na prawicy, zqdania 
wprowadzenia autorytarnego systemu rzqd6w, r6znorodne interesy 
kapitalu oraz, 0 czym nie wolno zapominac, poglqdy i zachowilnie 
dow6dc6w Wehrmachtu. Wspomniec jeszcze trzeba 0 roli przypadku 
oraz 0 zr~cznej , cyrucznej i bezkompromisowej grze politycznej fuhre
ra - przy czym ten ostatni punkt traktowac nalezy jako pochodnq 
pozostalych. 
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Wiosnq 1934 roku sytuacja Hitlera nie byla wcale jednoznaczna. 
Liczba krytykow nowej wladzy stale rosla . I choc zrodla niezadowo
lenia bywaly rozne, to ogarnialo ono coraz szersze masy spoleczen
stwa: rolnikow, robotnikow, mieszczanstwo. Najwi~ksze zagrozenie 
dla tworzonej przez Hitlera dyktatury stanowilo jednak SA, 0 czym 
swiadczy protokol z narady, ktora odbyla si~ 22 marca 1934 roku 
z udzialern Martina Bormanna, Rudolfa Hessa i Hermanna Gbringa. 
SA zlozone bylo wprawdzie z nieprzystosowanych do wojskowej 
dyscypliny ochotnikow, ale poprzez swojq liczebnosc budzilo zrozu
mialy niepokoj w NSOAP Slynna "noc dlugich nozy" byla w rzeczy
wistosci konfrontacjq dwoch obozow politycznych. Z jednej strony 
stan~li Hitler i d'lz'lcy do usamodzielnienia si~ SS Himmler, z drugiej 
zas - krytyczni wobec partyjnych karierowiczow mlodzi esesmani pod 
przywodztwem emerytowanego kapitana Reichswehry Ernsta 
Rbhrna. Nie bez znaczenia - jak stwierdza Frei - byl tez narastaj'lcy 
konflikt szefa SA z naczelnym dowodztwem armii, ktore zdecydowa
nie sprzeciwialo si~ proponowanemu przez niego wprowadzeniu bru
natnej milicji ludowej . 

Po zlikwidowaniu zagrozenia ze strony SA na drodze do urzeczy
wistnienia idei pans twa wodzowskiego stan~lo jeszcze kilka prze
szk6d. Jedn'l z najpowazniejszych okazala si~ znacz'lca pozycja zwi'lz
kow zawodowych oraz dwoch partii politycznych: komunistycznej 
KPO i socjalistycznej SPO. Obydwie zostaly szybko rozwi'lzane, a ich 
los ostatecznie przypiecz~towala Ustawa 0 zapobieganiu tworzeniu no
wych partii z 14 lipca 1933 roku . Rozbicie Ogolnoniemieckiego Soju
szu Zwi'lzk6w Zawodowych (AOGB) okazalo si~ trudniejsze, wi~c 
rezim posluzyl si~ metod'l kija i marchewki. W 1933 roku wprowa
dzono, konsekwentnie blokowane przez Republik~ Weimarskq, naro
dowe swi~to 1 maja. I juz nast~pnego dnia dokonano aresztowan 
wsrod dzialaczy zwi'lzkowych. Rozbiwszy organizacj~, zachowano 
jednak jej struktur~, ktor'l wykorzystal pMniej Robert Ley, przywod
ca Niernieckiego Frontu Pracy (OAF). Z niemieckimi chlopami post'l
piono podobnie. Na ich czele stan'll teraz nazistowski ideolog Walter 
Oarn~. 

W opanowanych przez nazistow Niemczech opozycja skupiona 
byla jeszcze w dwoch przynajmniej srodowiskach. Konserwatysci 
i monarchisci liczyli na poparcie ze strony "niby-cesarza" Hindenbur
gao Prawica, w ktorej duz'l rol~ odgrywal monachijski adwokat Edgar 
Julius Jung, od pocz'ltku stala na przegranej pozycji. Nie potrafila 
wypracowac wlasnej, przejrzystej doktryny, kt6ra rzeczywiscie zagro
zilaby projektom narodowego socjalizmu. Restauracji monarchii sprze
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ciwiala si~ ponadto cala elita Reichswehry z ministrem Blumbergiem 
na czele. Panowalo bl~dne i uspokajajqce przekonanie, ze fuhrer nie 
b~dzie w stanie rozprawic si~ jednoczesnie z lewicq i prawicq. Tym
czasem fenomen Hitlera (co podkreslajq takZe inni historycy, a wsrod 
nich Eberhard Hickel) pole gal na tym, ze wodz Trzeciej Rzeszy z calq 
konsekwencjq realizowal to, co zapowiadal. Przypomniec tu na]ezy 
znany fragment przemowienia Josepha Goebbelsa z 5 IV 1940 roku: 
"Narodowy socjalizm nigdy nie stworzyl doktryny, ktora wdawalaby 
si~ w szczegoly czy omawiala problemy. Pragnql wladzy ... Jezeli dzis 
pytajq nas, jak wyobrazamy sobie nOWq Europ~, to musimy odrzec, 
ze nie wiemy. ( ...) Dzis mowimy: »przestrzen zyciowa«. Kazdy moze 
wyobraiac sobie, czego pragnie. Czego pragniemy my, dowiemy si~ 
we wlasciwym czasie". 

Militarystyczne i ludobojcze zapowiedzi nazistow wydawaly si~ 
europejskim politykom grozbami szalencow, kt6rych nikt nie waiyl
by si~ urzeczywistnic. Europa miala jeszcze w pami~ci straszliwq rzei 
zolnierzy i ludrlOsci cywilnej w czasie I wojny swiatowej . To jednak 
nie byly groiby, lecz fakty, ktorych zachodni przyw6dcy woleli nie 
traktowac powainie. Oczywiscie przez caly czas propaganda Goeb
belsa dementowala, kamuflowala i zwodzila. Hitler staral si~ zacho
wac pozory praworzqdnosci - nawet powstanie obozu w Dachau zna
lazlo swoje "uzasadnienie" w rozporzqdzeniu 0 ochronie narodu i pan
stwa. Chyba jednak zaden z polityk6w, kt6ry chcial wyniesc si~ po
nad indywidualne interesy panstwowe nie mogl miec wqtpliwosci co 
do prawdziwych intencji rezimu, choc w szczeg61ach, jak to dobitnie 
wylozyl Goebbels, nie mozna bylo ich przewidziec. 

Przemyslenia Norberta Freia wskazujq, ze rzekomy geniusz Hitle
ra kreowany byl w duiym stopniu przez jego przeciwnik6w zewn~trz

nych i wewn~trznych, przyjmujqcych najcz~sciej wobec narodowych 
socjalistow postaw~ wyczekujqcq. Tymczasem zachowanie kanclerza 
Trzeciej Rzeszy niejednokrotnie przekonuje, ze fuhrer bywal niezde
cydowany i z niepokojem oczekiwal na ruch przeciwnika. Chociazby 
wtedy, gdy zaraz po "nocy dlugich nozy" udal si~ na blisko dwutygo
dniowy wypoczynek u rodziny Slepo wen. wpatrzonego Goebbelsa. 
Przeciwnik tymczasem pozostawal bierny. 

Bardzo waznym osrodkiem dzialalnosci opozycyjnej byly Koscio 
ly chrzescijanskie. To wlasnie ich protest przeciw tzw. Akcji T 4 udo 
wodnil, ze na dyktatur~ w Niemczech mozna bylo wplywac. Pod tyro 
technicznym kryptonimem kryl si~ hitlerowski plan wy.niszczenia 
ludzi niepozqdanych w "zdrowym" spoleczen.stwie Rzeszy. Poczqt
kowo "uzdrowicielskie zabiegi" dotyczyly glownie osob chorych psy
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chicznie, pozniej rozszerzono je na wszelki element "zb~dny" w pan
stwie: homoseksualistow, kryminalistow, alkoholikow. Tu wazna uwa
ga: Frei stwierdza, ze 0 ile personel techniczny, uczestnicz'!cy w zbrod
niczych eksperymentach, rekrutowal si~ w olbrzymiej wi~kszosci spo
srod czlonkow SS, 0 tyle dokonuj'!cy zabiegow lekarze nie byli zazwy
czaj zwi,!zani z NSDAP i pod wieloma wzgl~darni nie zgadzali si~ z po
glqdami nazist6w. Zabijali, gdyz byl to sposob rozwi,!zania dr~czqce
go ich jako naukowcow specjalistycznego zadania. 

Wydaje si~, ze opinia niernieckiego badacza bliska jest tutaj te
zorn Nowoczesnosci i Zaglady Zygmunta Baumana. Nowoczesne dqze
nie do efektywnosci i ekonornii myslenia stworzylo zbrodni~ na rnia
r~ wieku techniki. Przytoczone przez Freia fakty zdajq si~ true po
twierdzac (choc zapewne w spos6b niezarnierzony przez samego au
tora) wnioski Daniela Goldhagena, przedstawione w Gorliwych katach 
Hitlera, gdzie mowa jest 0 zbrodni, do ktorej w nazistowskim rezimie 
dochodzilo cz~sto bez zadnej presji zewn~trznej . 

Jednak i Koscioly nie powstrzymaly nazis tow. Co wi~cej, nie 
ustrzegly si~ kilku kontrowersyjnych i brzerniennych w skutki decy
zji. Kosciol katolicki dopuscil do podpisania przez Watykan 20 lipca 
1933 roku konkorda tu z Trzeci,! Rzeszq, w ktorym kler zrzekl si~ dzia
lalnosci polityczno-partyjnej, co stanowilo znaczne oslabienie parm 
centrum. Biskupi i kler protestancki od poczqtku nie rnieli w'!tpliwo
sci co do nazist6w. Nazisci utworzyli ruch "Chrzescijan Niemieckich", 
kt6ry domagal si~ zastosowania w Kosciolach przepis6w 0 aryizacji 
spoleczenstwa oraz nazyfikacji teologii. Dqzyl on do odjudaizowania 
religii, co mialo si~ objawiac np . w przedstawianiu Chrystusa jako 
nordyka. Stanowil rodzaj "alternatywnej wizji chrzescijanstwa", kt6
rej celem bylo scisle powiqzanie Kosciol6w protestanckich z obozem 
narodowych socjalist6w. W odpowiedzi ukonstytuowal si~ Tymcza
sowy SOjusz Pastor6w. Zdecydowana reakcja protestanckiego kleru 
sprawila, ze "Chrzescijanie Niernieccy" utracili wplywy. Nigdy tei nie 
powiodla si~ pr6ba pol,!czenia teologii oraz struktury Kosciola z ide
ologiq narodowych socjalistow. 

Ksiqzka Norberta Freia modyfikuje true powszechne rozumie
nie "cudu gospodarczego" Trzeciej Rzeszy. Ow cud opieral si~ w grun
cie rzeczy na rzqdowym prograrnie inwestycyjnym w dziedzinie zbro
jen oraz na umiej~tnym wykorzystaniu elernentow psychologii spo
lecznej, ktorej filarem bylo ustawiczne odwolywanie si~ do idei wspol
noty narodowej. Prawdziwe skutki przestawienia gospodarki na pro
dukcj~ na potrzeby armii, kt6re pocz'!tkowo doprowadzilo do znacz
nego zmniejszenia bezrobocia (mialo w tym udzial rowniez wprowa
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dzenie obowiqzkowej sluzby wojskowej), spoleczenstwo niemieckie 
odczulo w czasie wojny. Wbrew wyobrazeniom, kt6re pokutujq do 
dzisiaj zar6wno wsr6d wielu Niemc6w, jak i Polak6w, "cud gospodar
czy" nie oznaczal dobrobytu, a jedynie powr6t do standardu zycia 
sprzed wielkiego kryzysu. Goebbels i jego podwladni uczynili z umie
jEi'tnosci oszczEi'dzania oraz rezygnacji z konsumpcji jednq z najwiEi'k
szych cn6t obywatelskich Trzeciej Rzeszy. Przekonywano spoleczen
stwo, ze trudnosci, w kt6rych przejsciowo znalazlo siEi' panstwo, Sq 
w r6wnym stopniu udzialem "g6ry" co "dolu". 0 skutecznosci nazi
stowskiej propagandy, kt6ra potrafila wciqgnqc w finansowanie mili
tarnych plan6w podboju Europy cale spoleczenstwo, swiadczy fakt, 
ze "nawet bomby aliant6w nie byly w stanie rozwiac marzen 0 dom
ku jednorodzinnym po wojnie, jakie propagowano w zwiqzku z tym. 
»Podczas wojny oszczEi'dzac - pM.niej budowac!«, skutecznie rekla
mowala siEi' jeszcze w 1943 roku »najwiEi'ksza i najstarsza budowlana 
kasa oszczEi'dnosciowa Niemiec« Wustenrot". 

Podsumowujqc swe spostrzezenia, Norbert Frei tak oto pisze 0 isto
cie "panstwa wodzowskiego": "Liczne »aktualne« aspekty jego pano
wania nie jawiq siEi' (... ) po prostu jako niezamierzone czy wrEi'cz dys
funkcjonalne skutki uboczne polityki w gruncie rzeczy reakcyjnej j ata
wistycznej, lecz jako zwiastuny pr6by nadania projektowi nowocze
snosci specyficznej postaci porzqdku rasowego. Racjonalnosc technicz
na i efektywnosc stanowily absolutne wartosci w tym martwym, tech
nokratycznym swiecie. Barbarzynstwo wystqpilo w przebraniu nowo
czesnoSci". Jak to wyglqdalo w praktyce, mozna dowiedziec siEi' z listu 
dra Friedricha Mennecke, zamieszczonego w stanowiqcej wyb6r do
kument6w drugiej cZEi'sci pracy Freia. Nazistowski lekarz tlumaczy 
ukochanej kobiecie sens wykonywanej przez siebie pracy w Buchen
waldzie (dokonywal selekcji Zyd6w przeznaczonych na smierc, co 
nazywa w liscie, zgodnie z terminologiq medycznq, "badaniem"): "Dzis 
o godzinie 8.30 rano do roboty. Najpierw stawilem si~ u wlasciwych 
dow6dc6w. ( ... ) NastEi'pnie badalismy az do jakiejs 16.00, ja 105 pacj., 
Muller 78, tak, ze w ten spos6b ostatecznie przygotowalismy 183 an
kiety ( ... ) w sumie 1200 Zyd6w. Zadnego z nich nie bEi'dzie siEi' najpierw 
»badac«, lecz wystarczy zajrzec do akt, zapoznac siEi' z powodami aresz
towania ( ... ) i wpisac je do ankiet. Jest to wiEi'c czysto teoretyczna ro
bota, kt6ra z pewnosciq pochlonie nas do poniedzialku wlqcznie, moze 
nawet dluzej . ( ... ) Punktualnie 0 godz. 17.00 »odlozylismy kielnie« i po
szlismy na kolacjEi'''. 

Poruszajqca bogactwem fakt6w i erudycjq ksiqzka Norberta Freia 
zasluguje na uwagEi' z jednego jeszcze wzglEi'du. Panstwo wodzowskie 
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wpisuje si~ w nowy nurt myslenia 0 historii, kt6re przynioslo juz nie
slychanie waznq, acz dla wielu kontrowersyjnq, prac~ Daniela Gold
hagena Gorliwi kaci Hitlera. Choc w bibliografu zalqczonej do ksiqzki 
Freia nie pojawia si~ nazwisko mlodego amerykanskiego naukowca, 
to jego osoba wydaje si~ tu waina. Obydwaj badacze, si~gajqc do ar
chiw6w, wychodzq poza dotychczasowe ustalenia i czyniq to ze swia
domosciq naruszania naukowych i spolecznych tabu. U Norberta Freia 
uv.ridacznia si~ to chociazby w zdecydowanym odrzuceniu powiela
nego jeszcze do niedawna, a w Niemczech kultywowanego niekiedy 
do dzisiaj, przeswiadczenia 0 braku wiedzy na temat nazistowskich 
zbrodni w 6wczesnym spoieczeilstwie niemieckim. Badacz wskazuje 
na inne jeszcze kwestie, kt6re starano si~ przemilczac w historiografii 
epoki, podtrzymujqc mit 0 wewn~trznym oporze Niemc6w wobec 
rezimu. W rzeczywistosci - stwierdza Frei - populistyczna prostota 
sl6w i obietnic fiihrera przemawiala 0 wiele mocniej do duszy prze
ci~tnego obywatela Rzeszy, niZ si~ to dzis moze wydawac. R6wniez 
terror nazistowski wobec wlasnego narodu, wylqczajqc kilka ostat
nich miesi~cy wojny, nie byl tak radykalny, jak si~ zwyklo uwazac. 

SLAWOMIR BURYLA, ur. 1969, adiunkt w katedrze literatury wsp6lczesnej Uniwersy
tetu Warmmsko-Mazurskiego. Publikowa! m. in. w "Znaku", "Pami~tniku Literackim", 
"Ruchu Literackim", "Tw6rcZOSci" i "Kresach". 

WKROTCE W lVYDAWNICTWIE .,iU.i," 
FILOZOFIA JAKO ETYKA 

Jacek Filek 

Jacek Filek pojmuje fi]ozofi~ nie jako wqskq i kostniejqcq dziedzin~ aka
demick'l, lecz jako powi'lzany z konkretnym losem czlowieka namysl nad 
swiatem, ludzkim poszukiwaniem sensu i dzialaniem. Sila takiego rozu
mienia filozofii polega na odswiezeniu spojrzenia, zach~cajijcym do tego, 
by samodzielnie stanqc wobec najistotniejszych pytan. 

"Czlowiek wsp61czesny wydaje si~ calkowicie zagubiony. A na drama
tyczne wolanie 0 etyk~, wobec impotencji etyk6w-specjalistow, z namiast
kami odpowiedzi spiesz'l juz ideologowie i rozmaitej masci lowcy dusz" 
pisze Autor, pragn'!c przywrocic etyce jej miejsce w samym centrum filo
zofii. Albowiem "etyki nie daje si~ oddzielic od filozofii, a kazde autentycz
ne filozofowanie posiada zarazem sens etyczny". 
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Summary 


The rampant and ravaging encroachment that mass culture has 
made in Poland causes one to muse once again how culture and 
democracy relate to each other. Does democracy pose a threat to 
culture, is the question which contributors to the August issue of 
"Znak" have been confronted with. In a text which ushers in the 
discussion, Ewa Bienkowska considers a number of specific pro
blems: Has a culture of norms and hierarchies been replaced by 
one of triumphant mediocrity which applies commercial rules to 
products of thought and art, in which culture is being treated as 
just another object of consumption? Is democracy in need of eli
tes? Do elites imperil democracy? What does the elites' role amo
unt to in a world where all choices, especially those falling within 
the domain of culture, are professed equally valuable? 

In response to Ewa Bienkowska's doubts, Jacek Bochenski tra
ces an ironic self-portrait of a Polish intellectual, who cannot but 
become reconciled to his own out-datedness and getting gradual
ly pushed out of bustling life stream. Mieczyslaw Tomaszewsk.i says 
that the present crisis consists not merely in superior culture being 
superseded by one of lower stamp, but also in letting worthless 
artifacts pass for what has traditionally been referred to as high 
culture. Danuta Sosnowska likewise reproaches the elites with ha
ving turned one-time vices such as spontaneity, changeability, in
decision, hesitancy, equivocality, into a set of virtues. Jerzy Szack.i 
writes about the emergence of a new elite, one made up of experts 
in science and technology. Lastly, Tadeusz Sobolewsk.i sticks up for 
lower culture declaring the tension between an individual and 
a mob to be far more engrossing than that holding between an 
elite and a mob. 

In the latter part of the number one finds text by Agnieszka 
Sabor on craving for authority, articles by Karol Tarnowsk.i and 
Zbigniew Stawrowsk.i resuming the debate on an ethical justifica
tion of the right to euthanasia, launched in July of this year, as well 
as Bohdan Cywinsk.i's portrait of primate Stefan Wyszynski, follo
wed by a discussion with Halina Bortnowska, Stanislawa Grabska, 
F. Adam Boniecki, Wojciech Wieczorek and Stefan Wilkanowicz as 
contributors. Customarily, reviews of newly published books ro
und up this month's issue. 
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