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Od redakcji 


Uroszczenie nowoczesnego sekularyzmu do stworzenia swiata bez 
Boga, swiata, w kt6rym czlowiek bylby panem samego siebie, ponioslo 
fiasko. Zadufana w swe demiurgiczne moiliwosci nowoczesnose za
stqpiona zostala przez postmodernistycznq kulturf zniechfcenia. I ta 
kultura odslania jednak przed czlowiekiem swq pustkf. W sytych spo
leczefzstwach Zachodu stoimy wobec nadchodzqeej eksplozji "pragnie
nia absolutu ". Zarazem jednak zinstytucjonalizowane religie historycz
ne (w szczeg6lnosci Kosci6l katolicki) straeily, jak sif zdaje, moc du
ehowego inspirowania ezlowieka, zamykajqe sif w twierdzy dogma
tOw i tradyeji. W tych warunkach swe religijne pragnienia ezlowiek 
Zachodu coraz eZfseiej zaspokaja na "ezarnym rynku" pseudomisty
cyzm6w. Z drugiej strony, cywilizaejf zaehodniq - swiat bez religii 
czeka konjrontaeja z innym swiatem - z ludimi, kt6rym pozostala jui 
tylko religia i kt6rzy wyznajq jq w spos6b fanatyezny, nie cofajqcy sif 
przed sifgnifciem - w imif Boga - po przemoc. 

Ink, w najwifkszym skr6eie, wyglqda diagnoza duchowej sytuaeji 
naszych ezas6w zaprezentowana przez Chantal Millon-Delsol w glo
snym eseju, kt6ry wywolal burzliwq dyskusjf we Franeji. Co w tej dia
gnozie uznae moina za sluszne? Czy rzeczywiseie stoimy w obliezu 
nawrotu pragniefz religijnych? A jesli tak, to co jest ieh irodlem: po
czueie skofzezonosci (smiertelnosei) ezy raczej potrzeba etyezna, tfsk
nota za dobrem, kt6rego coraz bardziej brak w zlaicyzowanym swiecie? 
Z drugiej jednak strony, ezy Kosciolom ehrzescijafzskim nie grozi, ie 
przestanq wyrazae pragnienie absolutu i pogrqiq sif wanachronicz
nym formalizmie i IIbizantynizmie"? Jakich reform wymagalyby, aby 
ponownie nawiqzae dialog ze wspolezesnym ezlowiekiem? Czy idea 
religii stricte indywidualnej i zdezinstytucjonalizowanej, w kt6rej 
poklada nadziejf Chantal Millon-Delsol, nie jest wewnftrznie sprzeezna 
i nie prowadzi do samounicestwienia religii? A wreszeie, ezy kryzys 
religii uspoleeznionej stuka r6wniei do bram polskiego Kosciola ezy 
tei na religijnej mapie Europy zaehowamy pozycjf kraju, ktory oparl 
sif sekularyzacji? Oto pytania, kt6re wraz z naszymi Autorami przed
kladamy Czytelnikom do przemyslenia. 
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KOSCIOtA 

Stefan Swiezawski 

1. Ostatni Sob6r byl wielkim dzielem Ducha Swi~tego, kt6re 
rozpocz~lo prawdziwq wiosn~ Kosciola l Jan Pawel II jest niewqtpli
wie papiezem soborowym. Znajduje si~ w szeregu tych papiezy, 
kt6rzy - zwlaszcza od Jana XXIII przez Pawla VI - wyznaczajq wiel
k q odnow~ Kosciola wsp6lczesnego. Mysl~, ze Ojciec Swi~ty widzi 
tez od samego poczqtku, ze w ogromnej trosce 0 realizacj~ wskazan 
Soboru trzeba r6wnoczesnie bye ogromnie czujnym, azeby nie za
tracie nie z tego, co obejmujq vetera i nova w Kosciele. Wszystkie cen
ne vetera majq bye zachowane, wszystkie nova uwzgl~dnione. Sq
dz~, ze to tlumaczy pewnq dwoistose Jana Pawla - z jednej strony 
konserwatyzm, z drugiej - wielkie otwarcie na nowe. Mysl~, ze Jan 
Pawel II pragnie nasladowae Jezusa Chrystusa, kt6ry nie chce zga
sic najslabszego plomyczka i nie chce zlamae najlichszej roslinki. 
Dlatego chodzi mu 0 to, azeby nie zgasie najmniejszego plomienia 
Ducha Swi~tego, kt6ry tu i 6wdzie si~ zapala. R6wnoczesnie trzeba 
powiedziee, ze milose i serce Ojca Swi~tego oddane Sq temu, co jest 
moze najwi~kszym skarbem Kosciola - wielkiej kontemplacji. Swi~
ta Teresa Wielka, Mala Teresa, swi~ty Brat Albert, Matka Teresa z Kal
kuty, o. Karol de Foucauld - to Sq te wielkie postacie, kt6re kocha. 
o ile innych przejaw6w ducha takie nie lekcewazy i nie chce ich 
przygasie, 0 tyle te otoczone Sq jego szczeg61nq milosciq. 

1 Opinia dotycz~ca nadania Ojcu SVvi'i!temu Janowi Pawlowi II doktoratu hon oris 
ca usa UAM w Poznaniu. ]ej tekst otrzymali§my od Autora za zgod~ Wladz UAM. 
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Mysl~, ze Jan Pawel II jest wielkim kaplan em wiosny Kosciola, 
dlatego ze doskonale rozumie, iz wedle wskazan Soboru Kosci61 
obecny - Kosci61 nowego stulecia, Kosci61 nowej ewangelizacji 
musi bye Kosciolem naprawd~ wsp6lnotowym, naprawd~ sluzeb
nym i naprawd~ otwartym. Wsp6lnotowym, dlatego ze nie rna bye 
ani klerykalny, ani swiech Ma bye w pelni wsp6lnotowy, a ta 
wsp6lnota zaznacza si~ maksymalnie we wsp6lnocie eucharystycz
nej. To jest wz6r wszelkich prawdziwych wsp61not. R6wnoczesnie 
rna bye Kosciolem sluzebnym, wyzbytym wszelkich ambicji wlad
czych - nie tylko wladzy doczesnej, ale nawet wladzy duchowej. 
Nie chce wladztwa dusz. Nie rna bye Kosciolem sukcesu - rna bye 
Kosciolem swiadectwa. Stqd ta ogromna troska Jana Pawla II, aze
by Kosci61 byl naprawd~ Kosciolem swiadectwa - czego sam daje 
najwi~kszy dow6d. I wreszcie - Kosci61 rna bye Kosciolem otwar
tym, co jest moze najwi~kszym charyzmatem Jana Pawla II, Ko
sciolem, kt6ry pOCZqwszy od ostatniego Soboru, przestaje odcinae 
si~ od bl~d6w, ale szuka tego, co Iqczy z wszystkimi: nie tylko 
z wyznaniami chrzescijanskimi, nie tylko z wierzqcymi, ale 
z wszystkimi szukajqcymi, z wszystkimi ludzmi dobrej woli. To jest 
ogromn y wysilek otwarcia drzwi. Os tatni J ubileusz i wszystkie piel
grzymki Jana Pawla II Sq wyrazem tej postawy, tego niebywalego 
charyzmatu - jakby powt6rzonego i wyolbrzymionego jeszcze cha
ryzmatu swi~tego Pawla. Otwarcie si~ na wszystkie rasy, na wszyst
kie kontynenty, na wszystkie zakqtki swiata, szukanie wszystkie
go, na czym mozna budowae most porozumienia, to niezwykle 
dzielo, kt6re realizuje Jan Pawel II. Urzeczywistnia one to, co bylo 
t~sknotq najwi~kszych umysl6w chrzescijanstwa: "una religio in ri
tuum varietate" - jedna religia w r6znorodnosci obrzqdk6w. To jest 
ta wspaniala mysl otwarcia drzwi wprowadzona w zycie na otwar
cie Wielkiego Jubileuszu. Wyjqtkowy charyzmatJana Pawia II w za
kresie ekumenizmu mozna bylo wyrainie obserwowae, sledzqc 
krok po kroku jego pielgrzymk~ do Ziemi Swi~tej. Kazdy moment, 
kazdy gest Papieza mialy wyjqtkowe znaczenie - bylo to wyraze
nie w praktyce tego, co teoretycznie ujmuje jego mys!. 

Jan Pawel II jest naprawd~ kaplanem nowej wiosny Kosciola. 
To jest pierwszy wymiar autentycznej wielkosci tej osoby. 

2. Jednoczesnie obecny papiez jest kims niezastqpionym dla 
swiata. Jest tym, kogo swiat wsp6kzesny niezmiernie potrzebuje 
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- wlasciwie jedynym prorokiem, ktory glosi calemu swiatu COS, CO 

wykracza daleko poza Kosci61 instytucjonalny. Mimo wszystkich 
katastrof, mimo wszystkich nieszcz~sc, wojen i okropienstw z naj
wi~kszq wytrwalosciq glosi swiatu, ze pO to, aby bylo choc troch~ 
lepiej, zeby bylo - jak powtarzal Pawel VI - "humanius" ("bardziej 
po ludzku"), trzeba niewqtpliwie tego, zeby swiat zrozumial, iz je
dynq podstawq dla wszystkich ludzi niezaleznie ad ich wyznan, 
kultur i ras jest Dekalog. Dekalog musi stac si~ znowu bazq prawa 
naturalnego, rzqdzqcego calym swiatem. To wielkie wezwanie, 
przekaz, ktory rzuca nadchodzqcej epoce Ojciec Swi~ty. To jest sza
lenie wazne: ze wojna naprawd~ jest ostatecznym barbarzynstwem, 
ze armia rna sens tylko jako instytucja utrzymujqca porzqdek i lad 
w swiecie, jako instytucja powstrzymujqca przed wykroczeniami, 
ale nigdy jako narz~dzie wojny. Mysl~, ze Jan Pawel II wyznaje nie 
tylko cywilizacj~ zycia, cywi1izacj~ milo sci, jak zawsze powtarza, 
ale rowniez cywilizacj~, w kt6rej panowalaby naprawd~ general
na "treuga Dei". Jest to przekonanie, ze nie wolno konfliktow roz
wiqzywac na drodze wojny - i stqd pokazuje swiatu zupelnie inny 
patriotyzm, tak ogromnie wazny dla nas, Polakow. Chodzi miano
wicie 0 patriotyzm wyzbyty wszelkiego nacjonalizmu, wyzbyty 
wszelkiej niech~ci do innych, patriotyzm, kt6ry u nas, w Polsce, 
rozwijal si~ tak wspaniale, tak przepi~knie w epoce jagiellonskiej. 
Niestety nie zostal odpowiednio zrealizowany, lecz zmarnowany. 
Do takiego patriotyzmu, z kt6rym kazdemu nie-Polakowi byloby 
pod skrzydlami Rzeczypospolitej rownie dobrze jak rdzennym 
Polakom, wzywa Jan Pawel II. To jest nieslychanie wazne w sto
sunku do Zyd6w i w stosunku do innych narodowosci. 

Mysl~, ze zarowno dla Kosciola, jak tez dla swiata sprawq do
nioslq byl akt przyznania si~ do bl~d6w, do win, kt6re zaciqzyly na 
ludziach Kosciola w ciqgu wiek6w. Jest to akt bez precedensu 
akt, kt6ry tak bardzo oczyszcza sytuacj~, ze pozwala zblizye si~ do 
Kosciola takZe ludziom, kt6rzy majq, bye moze, wiele zastrzezen 
do instytucji koscielnych, do kleru, do form zewn~trznych . Jest to 
COS, co rzeczywiscie ulatwia calemu swiatu dost~p do zr6del ewan
gelicznych. 

W zwiqzku z tym ufam, ze sprawa, kt6ra mi osobiscie szczegol
nie lezy na sercu, zostanie w niedalekim czasie rowniez doprowa
dzona do konca. Chodzi mi 0 peIne zrozumienie i docenienie po
staci Jana Husa. Jest to bowiem jeden z fundamentalnych proble
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mow w sytuacji rozbicia Kosciola zachodniego - bardziej jeszcze niZ 
problem protestantyzmu. Zrobiono juz bardzo wiele, ale mysl~, ze 
trzeba wykonae jeszcze dalsze kroki - podobnie jak w stosunku do 
innych wielkich postaci reformatorskich chrzescijanstwa. 

3. Jest i trzecia sprawa, ktorq chcialbym poruszye - mianowicie 
rola Karola Wojtyly jako filozofa . W czasie ostatniego Soboru nie
kt6rzy mysleli, ze Kosciol, a moze nawet i cala nasza kultura, b~dzie 
si~ mogl pozbye filozofii. Dwie pokusy uderzaly tu z dwu stron. 
Z jednej strony pokusa fideizmu: filozofia, powiadano, jest przeszko
dqdla wiary, mqci tylko w glowach. lIzeba czystej wiary, bez filozo
fii, ona dopiero doprowadzi do wlasciwego chrystianizmu. I druga 
pokusa: scjentyzm. Nauki szczeg6lowe wszystko wytlumaczq. Psy
chologia, socjologia, nauki fizyko-matematyczne, biologia dadzq taki 
obraz swiata, ze filozofia stanie si~ niepotrzebnym balamuceniem 
umyslow. Myslalo tak wielu ludzi. Nad spraWq wychowania i for
macji duchowej w Kosciele ciqzyla wielka pokusa - pokusa pozby
cia si~ filozofii. Jan Pawel II, Karol Wojtyla, okazal si~ czlowiekiem, 
kt6ry rozumial, ze w tych tendencjach kryje si~ wielkie niebezpie
czenstwo - obrabowania czlowieka z jednego z najwi~kszych jego 
skarb6w - mianowicie z mqdrosci przyrodzonej. 

Na Soborze chciano rzeczywiscie zakonczye epok~, w ktorej 
filozofia i teologia bywaly w Kosciele traktowane jak ideologia. 
Zrozumiano, ze zar6wno filozofia, jak i teologia winny i mogq roz
wijae si~ tylko w klimacie wolnosci. Dlatego musi istniee i plura
lizm filozofii, i pluralizm teologii. Niekt6rym zdawalo si~, ze za
konczenie ideologicznego traktowania mysli tomistycznej jest ze
rwaniem z myslq filozoficznq i teologicznq swi~tego Tomasza. 
Wniosek ten byl jak najbardziej niesluszny. Kazda filozofia i kazda 
teologia mUSZq bye owocem swobodnego wyboru.Niezmienny jest 
tylko depozyt wiary. 

Filozofia w swoim najgl~bszym powolaniu jest po to, azeby 
w czlowieku kultywowae cnot~ mqdrosci przyrodzonej i przygoto
wywae go na mqdrose nadprzyrodzonq. Mysl~, ze tutaj rola Jana 
Pawla II jest wielka - dlatego ze nie tylko w swoim typie filozofowa
nia, ale wprost w swoich wypowiedziach, a zwlaszcza w ostatniej 
encyklice, Fides et ratio, pokazal dobitnie, iZ wielka filozofia klasycz
na - ta, ktora na gruncie europejskim zacz~la si~ w starozytnej Gre
cji, a rozwijala si~ przez okres Ojcow Kosciola i przez sredniowiecze 
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- nie tylko nie jest czyms wygaslym, skonczonym i niepotrzebnym, 
ale jest jednym z najwi~kszych skarb6w ludzkosci. Nawr6t do filo
zofii klasycznej to nie nawr6t do tego, co stare, ale dotykanie sedna 
i ciqgle zycie tym, co jest wciqi aktualne i istotne. R6wnoczesnie Karol 
Wojtyla pokazal, ze sam rozumie dobrze cenne wartosci, kt6re si~ 
przejawiajq w mysli wsp6lczesnej, choc pojmuje zarazem, ze w wie
ku XV i XVI nastqpilo zalamanie si~ wielkiej filozofii metafizycznej, 
kt6ra na kilka stuleci zostala jakby uspiona, ale ze nawr6t do tej gl~
bokiej filozofii charakteryzuje r6wniez i wsp6lczesnosc. W Fides et 
ratio mamy wskazanie na kilka takich sty16w myslenia, kt6re poka
zujq, ze nowe zycie filozofii si~ budzi i ze potrzeba refleksji filozo
ficznej nie ustala na swiecie. Sam Karol Wojtyla usilowal poprzez 
metod~ fenomenologicznq wzbogacic trzon mysli klasycznej, mysli 
metafizycznej. Sqdz~, ze troska 0 to, aZebywielka filozofia dalej zyla, 
azeby byla fundamentem, kt6ry przygotowuje czlowieka na przy
j~cie tajemnicy, na duchowe otwarcie drzwi ku tajemnicy, ku wierze 
i ku mistyce, jest wlasciwym zadaniem filozofii w przeszlosci 
i w obecnym czasie. Tego dokonac moze tylko wielka filozofia. Dla
tego Karol Wojtyla, przy wszystkich swoich zaj~ciach duszpaster
skich i proroczych dla swiata, jest r6wnoczesnie or~downikiem, przy
porninajqcym 0 znaczeniu prawdziwej refleksji filozoficznej, kt6ra 
jest kultem mqdtoSci przyrodzonej w czlowieku. To niezmiernie 
wazne nie tylko dla wychowania chrzescijanskiego, ale dla wycho
wania w og6le. Zapomnienie, porzucenie tej dziedziny byloby 
ogromnym zubozeniem swiata. 

Uwazam, ze Jan Pawel II dlatego jest tak wyjqtkowq postaciq, 
ze dla Kosciola jest kaplanem nadchodzqcej i juz obecnej wiosny 
Ducha Swi~tego w Kosciele; ze jest prorokiem przygotowujqcym 
swiat do bardziej ludzkiego wsp6listnienia, wsp61bytowania na ca
lym globie, a wi~c r6wniez w Europie, r6wniez w Polsce; i ze jest 
wreszcie or~downikiem mqdrosci, or~downikiem prawdziwego 
nawrotu do refleksji filozoficznej - zach~ca, azeby nie zaniedbac tej 
dziedziny, kt6ra jest r6wnie wazna jak milosc. Mqdrosc i rnilosc Sq 
d wiema wartosciami, 0 kt6rych pierwszenstwo trudno si~ spierac. 

STEFAN SWIEZAWSKI, ur. 1907, historyk filozofii , em. profesor KUL, audytor na II 
Soborze Watykanskim. Autor licznych ksiqzek, ostatnio wyda\ Dzieje europejskie) filozofii 
klasycZ11ej. 
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Istniejqce religie, bardzo stare i silnie zakorzenione, 
przypisujq najwifksze znaczenie formom, ktore piftrzq sif 

ponad samq ich istotq, w efekcie jq przeslaniajqc. 
Wsp6lczesnemu czlowiekowi, ktory szczerze pragnie 

przemys1ee zagadki egzystencji, aplikuje sif wifc luksus 
dogma tow i tradycji, ktore choc w obrfbie samej religii majq 
status swi~tosci, jemu wydajq si~ czyms przesadnym. Na 
przyklad to, ie Bog istnieje w trzech osobach, nie jest dia 

niego istotne, bo on na razie zastanawia sif, czym czlowiek 
roini si~ od zwierzfcia. 

BOG NA WYGNANIU 

Chantal Millon-Delsol 

Dwa .swiaty 

U schylku drugiego tysiqclecia spoleczenstwa zachodnie z roz
myslem rezygnujq z religii, podczas gdy wielu narodom zamiesz
kujqcym naSZq planet~ pozos tala juz tylko ona. Zadna z tych obu 
sytuacji nie jest "normalna", bo mozna powqtpiewac, czy jedne 
i drugie spoleczenstwa mogq byc samowystarczalne. Bliskosc tych 
dw6ch swiat6w jest zresztq czyms skrajnie niebezpiecznym. 

Jezeli czlowiek zadaje sobie pytanie 0 religi~, to dlatego ze nie
uchronnie musi umrzec, mimo ze nosi w sobie pragnienie niesmier
telnosci. Ale mysl 0 smierci i pewnosc, ze ona nastqpi, nie stresz
czajq jeszcze calego zycia. Czlowiek szcz~sliwy musi umiec dzia
lac tak, jakby mial istniec zawsze: musi tworzyc projekty z takq 
pasjq i zainteresowaniem, jakby nic nie mialo ich zniszczyc, a zyc 
tak, jakby mial umrzec nazajutrz: chwytac kazdq ulotnq radosc, 
majqc swiadomosc, ze przeminie, cieszyc si~ pi~knymi chwilami, 
kiedy zycie zdaje si~ byc takq pelniq, jakq w swojej skonczonosci 
nie jest. 

Narody, kt6rym pozostala juz tylko religia, nie majq doczesnych 
plan6w ani przedsi~wzi~c, b~dqcych najwazniejszymi warunka
mi szcz~scia. Poniewaz nie udaje im si~ - z r6znorakich powod6w 
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historycznych - rozwiqzae swoich problem6w ekonomicznych, 
politycznych, wychowawczych czy innych, uciekajq w religi~, 
gdzie ich porazki stajq si~ czyms wzgl~dnym. Ludzie nie Sq jednak 
aniolami. Asceta czy swi~ty dzi~ki uporczywym wysilkom moze 
uwolnie si~ od doczesnych projekt6w, gardzie komfortem, sukce
sem, a nawet wlasnymi odczuciami, po to by zye w bliskosci abso
lutu, a w kazdym razie tego, co b~dzie zan uwazac. Ale caly nar6d 
tak nie potrafi. Zycie samq religiq wymaga bowiem osobistej zarli
wej woli, bezustannej medytacji i poswi~cenia. Inaczej m6wiqc, 
temu, komu nie udaje si~ zdobyc szcz~scia tego swiata, niekoniecz
nie przeznaczone jest zadowolenie si~ szcz~sciem duchowym. Je
zeli religia staje si~ ucieczkq dla nostalgicznego lub zgorzknialego 
umyslu, jesli stanowi jedynq struktur~ istnienia calego narodu, 
szybko staje si~ przedsi~wzi~ciem doczesnym i zaczyna bye nie
bezpieczna. Ku religii zwracac si~ moze tylko czlowiek zanurzony 
w swiecie skonczonym, kt6ry poszukuje jego sensu ponad codzien
nosciq. Ale religia tej codziennosci nie moze zast~powae . A jesli 
b~dzie chciala zajqc jej miejsce lub rekompensowae jakies niepo
wodzenia, popadnie natychmiast w ekstremizm i szalenstwo. Sto
sowana bezposrednio do dziedzin, kt6re nie Sq jej domenq, gdy 
zarzqdza skonczonosciq wedlug kategorii nieskonczonego, prze
obraza si~ w terroryzm. Tak wi~c narody, kt6re majq juz tylko reli
gi~, dalekie od tego, by jawic si~ realnie lub potencjalnie jako swi~
te, wzbudzajq raczej wielki niepok6j . 

Czlowiek Zachodu natomiast czerpie cale swoje szcz~scie z po
czynan i sukces6w swej skonczonej egzystencji, do tego stopnia 
ze najcz~sciej got6w jest obywac si~ bez stawiania sobie pytan na 
temat tej skonczonosci. Czyniqc tak, zapomina 0 swej nietrwalosci 
i rna 0 sobie falszywe wyobrazenie, co doprowadza do sprzeczno
sci alba nawet do demiurgicznych eksces6w. Tych dw6ch cz~sci 
swiata nie da si~ ze sobq polqczye. Znajdujq si~ one potencjalnie 
w stanie wojny, skazane Sq na wzajemnq nienawisc. Zywi si~ ona 
z jednej strony pogardq, z drugiej zazdrosciq, nawet jesli uczue tych 
nie ujawnia si~, lecz skrywa pod pozorami wsp6!czucia lub dumy. 
P~kni~cie mi~dzy swiatem bogatym a biednym to r6wniez rozziew 
mi~dzy odrzuceniem religii a triumfem religii, kt6ra wylamala si~ 
z wszelkich ram. Ci, kt6rym pozostala juz tylko religia, chcieliby 
bardzo posiadae cos innego: dobrobyt, wolnose, wykszta!cenie 
ale nie mogq. Ci, kt6rzy nie majq juz religii, bardzo by pragn~li bye 
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niq obdarzeni, a zarazem nie chcq tego, jakkolwiek paradoksalne 
mogloby si~ to wydawac. Mi~dzy obydwoma swiatami wyst~puje 
zawzi~ta rywalizacja. Pierwsi z powodu urazy mogq pr6bowac 
zniszczyc spokojne doczesne szcz~scie swoich sqsiad6w, szcz~scie, 
kt6rego nie udalo im si~ osiqgnqc u siebie, i b~dq mieli w ten spo
s6b poczucie ostatecznego triumfu absolutu; ci drudzy, z powodu 
pogardy i l~ku, b~dq usilowali ujarzmic tamten mistyczny wzlot 
i zaprowadzic swoje pospolite szcz~scie na calej ziemi. 

Iluzja nowoczesnosci 

Porzucenie religii nie jest post~pem swiadomosci, jak na og6l 
uwaza wsp6lczesny czlowiek, ale pewnq przejsciowq fazq naszej 
historii. Oczywisty dobrobyt, bez kt6rego narody nie mogq i nie 
chcq si~ juz obywac, jest niewqtpliwq zdobyczq historycznq. Po
dobnie budowanie polityki wolnosci, nawet jesli jest nietrwale i za
grozone, a takZe nadal bardzo niedoskonale, stanowi zdobycz hi
storycznq i obiektywny post~p. T~ oczywistosc potwierdza rosnq
ce z biegiem czasu uznanie dla takiej polityki. Z odejsciem od reI i
gii jest inaczej: pozbawione jej narody przezywajq to porzucenie 
jako brak, nawet jesli - z powod6w, 0 kt6rych powiemy p6zniej 
nie pragnq powrotu bog6w, kt6rzy znikn~li. Konflikt tego poczu
cia braku z niezgodq na przywr6cenie lub zaprowadzenie tego, 
czego jest si~ pozbawionym, to jedna z istotniejszych cech charak
terystycznych wsp6kzesnego ducha. 

Po walczqcym ateizmie przyszla oboj~tnosc i pogarda wobec 
Boga. Ateizm walczqcy nie ma juz sensu, bo stracily sens obrazy 
Boga i same instytucje "zajmujqce si~" transcendencjq . Nowocze
snosc wygrala wi~c, jak si~ wydaje, SWq ostatecznq walk~, gdyz 
jednym z jej ce16w bylo wlasnie wyzwolenie ludzi od transcen
dencji powodujqcej ich alienacj~. Tak wi~c to nie ideologia komu
nistyczna, lecz swiat zachodni wygral zaklad postawiony przez 
post~powe ideologie i zdlawil religie. 

Ale mimo ze pozbylismy si~ wyobrazen Boga i instytucji, kt6re 
zast~powaly Jego obecnosc, pragnienie absolutu nie znikn~lo z na
szych umysl6w i ta sprzecznosc przyczynia si~ do pogl~bienia 
wsp6kzesnego chaosu. Wynalezienie pierwszego w dziejach spo
leczensh-va pozbawionego religii nie oszcz~dza nam pytan 0 sens 
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zycia i smierci. Choc nowoczesnosc uwolnila ludzi od wielu zalez
no sci, nie przemienila ich w zaden gl~bszy spos6b. Czlowiek na
dal jest istotq, kt6ra pr6buje zgl~bic zagadk~ smierci i stawia sobie 
pytania na temat wlasnej skonczonosci. Rozdarty jest pomi~dzy 
pragnieniem absolutu a wlasnymi ograniczeniami, mi~dzy pragnie
niem doskonalosci a wlasnq ulomnosciq. Poniewaz te pytania wy
mykajq si~ poznaniu, mozna powiedziec, ze swiat poznawalny 
czlowiekowi nie wystarcza. On chce zgl~bic tajemnice. Mysl 0 ab
solucie, wynikajqca z pragnienia ucieczki przed smierciq i skonczo
nosciq, jest bez wqtpienia jednq z silnie zakorzenionych w bycie 
cech, kt6rq trudno z niego wyrwac. 

Stalose tego dqzenia, ujawniajqca istnienie jakiegos braku, jest 
jednak dotkliwa jak wymierzony policzek. Dwa wieki wysilk6w 
doprowadzily do zlikwidowania religii przedstawianych jako zja
wiska historyczne i psychologiczne zwiqzane z okreslonym kon
tekstem. Teraz z kolei musimy zastosowae kategori~ historyczno
sci do samego pragnienia absolutu, kt6re nieoczekiwanie wylania 
si~ z tej pustki. Tego wlasnie pr6buje dokonae Richard Rorty, kie
dy stwierdza, ze potrzeba ucieczki przed skonczonosciq jest po
trzebq platonskql

. Jesli bowiem egzystencja ludzka mialaby si~ 
okazac niewystarczajqca - to w odniesieniu do czego? Samo pyta
nie, nie m6wiqc nawet 0 odpowiedzi, otwiera przed nami smier
telnq otchlan. W ten spos6b poczuciu braku uSiluje si~ nadae cha
rakter historycznego niepokoju lub trwogi czlowieka chorego. 

Wyglqda to tak, jakbysmy po zrelatywizowaniu srodk6w wy
razu usilowali zrelatywizowae sam fundament, po to by pozbye 
si~ ostatecznie religii jako sposobu jego wyrazenia. Ale tutaj staje
my wobec muru. Uniewazniona nadzieja religijna wbrew oczeki
waniom nie znalazla zadowalajqcych substytut6w w doczesnych 
pragnieniach wsp6lczesnosci. Pragnienie absolutu - jak fundament 
- przetrwalo upadek i rozpad jego srodk6w wyrazu . Ponadto, 0 ile 
w XIX wieku interpretowalismy religi~ jako rekompensat~ za ziem
skq ograniczonose - opium ludu we wszelkich aspektach - 0 tyle 
rozumowanie takie jest bezuzyteczne w odniesieniu do pragnie
nia absolutu. Pragnienie to nie mogloby juz dzisiaj bye odpowie
dziq na ograniczonosc spolecznq i historycznq - niesprawiedliwosc, 
n~dz~, wojny. Jest ono wyrazem ontologicznej pr6zni, poniewaz 

I R. Rorty, Les consequences du pragmatisme, Le Seuil. 1993, s. 22. 
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jest wypisane na czolach nawet tych, kt6rzy s'l syci, zdrowi i szcz~
sliwi. Uderza w sarno szcz~scie. Narody nieszcz~sliwe podtrzymuj'l 
religie, kt6re tam mozna jeszcze traktowac jako rekompensowa
nie sobie nieszcz~scia . Nie znaczy to jednak, ze narody szcz~sliwe 
wyrzekaj'l si~ pragnienia absolutu. Kazdy, kto rozumuje w dobrej 
wierze, powinien wi~c zyskac w zwi'lzku z tym dwojakq pewnosc: 
plagnienie absolutu nie jest zwi'lzane z nieszcz~sciem; to wlasnie 
z niego, a nie z nieszcz~scia , rodzi si~ religia . 

Straznicy tajemnic 

Po uniewaznieniu religijnych srodk6w wyrazu nie jestesmy juz 
w stanie bardziej posun'lC si~ w negacji. Pozostaje j'ldro: pytanie 
o smierc i ograniczonosc. To kwestia nierozwi'lzywalna, nie dla te
go ze nie da si~ tu udzielic odpowiedzi - na ten temat kazdy musi 
miec wlasny pogl'ld - ale dlatego ze ani nie mozemy uniewaznic 
pytania, na przyklad uznaj'lc je za historyczne, ani znaleic odpo
wiedzi w oboj~tnosci, w ucieczce. Nawet tak pochloni~te rozryw
kami spoleczenstwo jak nasze nie jest w stanie odsun'lc go od sie
bie. Stoimy wobec zagadek, kt6rych ani nie mozna uniewaznic, 
ani 0 nich zapomniec. 

Post~p zapewni nam wszelki komfort, zwalczy b61 i pozwoli 
zyc tak dlugo jak Matuzalem: nie wyzwoli nas jednak od poczucia 
ograniczonosci. Ograniczenia s'l czyms, co w zasadzie zawsze pod
lega por6wnaniom. Jesli uwazam si~ za ignoranta lub tch6rza, to 
niew'ltpliwie dlatego ze znam ludzi m'ldrych albo odwaznych. Nic 
podobnego nie zachodzi w przypadku agraniczonosci. Zadziwia
j'lce jest wlasnie to, ze wiemy, iz nasza egzystencja jest ograniczo
na, ale nie wiemy, wobec czego. Uwazac si~ za ograniczonego to 
wyobrazac sobie cos ponad ograniczeniami: nadajemy sens cze
mus niejasnemu, co istnieje poza skonczonosci'l. 

Jan Patocka pisa!, ze kazdy z nas jest niczym pasazer statku, 
kt6ry niezaleznie od wszystkiego musi zaton'lc2 . Jakieby wi~c taki 
czlowiek mial nie pragn'lc poznania gl~bin morza? Maze on od
powiedziec, iz nie interesuje go kwestia smierci: ze to temat niepo
trzebny i jalowy. Ale nie b~dzie umial uciec przed mysl,!, ze jest 

2 J. Patatka, Platon et l'Europe, Verdier, 1983, s. 10-11 . 
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czyms wi~cej nii: zwierz~ - bo ciqgle pami~ta 0 skonczonosci i prze
mijaniu. Niezgoda na ograniczenie to nic innego jak pragnienie 
absolutu, czyli pragnienie tego, co nie rna ani kresu, ani granic. 
A absolut jest jednym z imion Boga. 

Kultura z trudem obchodzi si~ bez boga. Mozemy si~ 0 tym 
przekonac, obserwujqc monstrualne wytwory, kt6rymi natych
miast go zast~puje. Albo pragnienie absolutu przeniesione zostaje 
na cos ograniczonego, pragnienie nieskonczonosci - na skonczo
ne: balwochwalczo i fanatycznie traktuje si~ wtedy jakis system 
lub jakiegos przyw6dc~. Albo tez pragnienie absolutu, osmieszo
ne przez konformist6w i pozbawione religijnego wyrazu, zaopa
truje si~ w religie na czarnym rynku. 

Nasza ignorancja w dziedzinie absolutu jest totalna i jedynie 
teologowie utrzymujq, ze cos tu wiedzq. Ale mniej wazne jest, zeby 
wiedziec, niz zeby pytac. Czlowiek Patocki bada gl~biny morza. 
Jestesmy straznikami tajemnic. To, co nazywamy duszq, jest zdol
nosciq do obdarzania tych tajemnic uwagq. Dusza jest tq cz~sciq 
czlowieka, kt6ra bezustannie tkwi na obrzezach egzystencji i czu
wa nad tym, co zepchni~te na bok - ale nie wie ani nie widzi. Zwie
rz~ ignoruje zagadki, dlatego trudno nam dziS wyodr~bnic to, co 
naprawd~ nas od niego odr6znia. Bowiem my takZe ignorujemy 
zagadki - chociaz tylko przejsciowo. 

M6wi si~ metaforycznie, ze dom rna dusz~, w takim sensie, ze 
przechowuje wydarzenia z blizszej lub dalszej przeszlosci, prze
szlosci, kt6ra dla nas jest juz tajemnicq. W takim sensie, ze jego 
mieszkancy nie traktujq go jako chwilowe miejsce pobytu, lecz 
pozostawiajq w jego przedmiotach i atmosferze cz~sc swej wlasnej 
ciemnosci. Taki dom zyje ze swymi tajemnicami, daje im schronie
nie, bierze ich ci~zar na siebie i wplata je, nie niszczqC, w wydarze
nia terai.niejsze. Nasza dusza jest tym, co u z n a j e zagadki istnie
nia, nie poznajqc ich jednakZe. Uznaje, ze te zagadki Sq nosnikami 
sensu, ale sensu tego nie zna. Jest tym, co zgadza si~ w nas na nie
wdzi~cznq obecnosc pytan bez wyjasnienia. Inaczej m6wiqc, uosa
bia uswiadomione ograniczenie rozumu, oczy otwarte wobec pust
ki. 

Na Mi~dzynarodowych Spotkaniach Genewskich w 1947 roku 
Bernanos powiedzial, ze kiedy cywilizacja si~ zalamuje, ludzie "za
czynajq szukac jakiegos pustkowia, jakiegos zaulka ulicy, gdzie 
mogliby zgubic swojq niesmiertelnq dusz~ i miec nadziej~, ze nikt 
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im jej nie odniesie"3. Tymi slowami chcial opisae usilowanie od
rzucenia pytania 0 skonczonose i pragnienie nieskonczonosci. Sq 
to bowiem pytania niepokojqce, kt6re wtrqcajq nas w otchlan. 
I szczeg61nie jesli codzienne zycie zaspokaja wi~kszose naszych 
pragnien, a tak jest dose cz~sto w obecnych czasach, mamy sklon
nose do rozmyslnego odsuwania tych pytan od siebie. Jest spos6b, 
zeby tajemnice przeniese do podziemi swiadomosci. To naturalna 
pokusa. Spostrzegamy, ze dusza pozwala 0 sobie zapomniee, kie
dy przestajemy jej strzec. Nie umiera, bo skonczonose we wszel
kich jej przejawach - pewnose smierci, nieudolnose wszystkich 
naszych dzialan - jest rzeczywistosciq nieredukowalnq, choe na
brzmialq pytaniami. Ale dusza znika wtedy z powierzchni. Nie 
przypomina wladczo 0 sobie jak cialo czy umysl. Pojawia si~ po
nownie, gdy oczy zgadzajq si~ na wpatrywanie si~ w ciemnose, na 
poszukiwania w mrocznej gl~bi na kresach istnienia. 

Trzeba pewnego rodzaju pokory, zeby otworzye si~ na pytania 
bez odpowiedzi, poniewaz kiedy stajemy wobec zagadek, zaczy
na nas przytlaczae swiadomose wlasnej malosci. Nowoczesnosc 
niewqtpliwie spodziewala si~, ze zaprogramuje triumf czlowieka 
nad zagadkami, na wszelkie mozliwe, w kazdych okolicznosciach 
inne, sposoby. Dzisiaj wiemy, jak pretensjonalne bylo to roszcze
nie. Ale duma juz nas opuscila. Zaczynamy rozumiec, ze post~p 
nie jest w stanie unicestwic tajemnic istnienia ani pozwolic nam 
nad nimi zapanowae. To, ze jestesmy na nowo zmuszeni do przyj
rzenia si~ tajemnicom i wzi~cia ich pod uwag~, oznacza zerwanie 
z poprzednim porzqdkiem i daje poczqtek nowej epoce. 

Fanatyzm pewnosci 

Mimo jednak iz przyglqdamy si~ wnikliwie i ze swiadomosciq 
wszystkich przezytych rozczarowan naszej kondycji istot skonczo
nych, nie jestesmy przekonani, ze nalezy zrobic jakis krok w kie
runku poszukiwania absolutu lub tez - by przypomniec czeskiego 
filozofa - zbadania nieprzeniknionego morza, po kt6rym plynie
my. Wprost przeciwnie - pozostajemy w przestrzeni pustej i nie
pewnej, gdzie przeczucie tajemnic zderza si~ z odmowq ich zgl~-

3 G. Bernanos, [esprit europeen, La Baconniere, 1947, s. 276. 
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biania. W poprzedniej, bardzo niedawnej epoce poszukiwanie ab
solutu bylo nieuprawnione, bo czlowiek w swej dumie uwazal si~ 
za tw6rc~ wlasnej kondycji. Dzisiaj stracilismy zapal do szukania 
z obawy przed absolutem triumfujqcym. 

Oswiecenie mialo nadziej~ pokonae Boga fortelem: tak dosko
nale zaspokoie oczekiwania czlowieka, zeby nie musial juz zwra
cae si~ ku zaswiatom. Ale sprawy ostatecznie majq si~ inaczej . Nie 
porzucilismy Boga dlatego, ze byl bezuzyteczny, ale dlatego ze 
bylismy zniech~ceni i nie zgadzalismy si~ na naduzycia, kt6re 
wyzwala religia. Wykluczenie Boga, jak zatrzasni~te drzwi czy puste 
miejsce po krzesle, kt6re zabrano od stolu, ujawnia dzisiaj l~k przed 
znanymi nam juz konsekwencjami wiary religijnej . Nie oznacza 
ono zadowolenia wyzwolonego czlowieka, jak obiecywalo to 
Oswiecenie. Pytanie 0 Boga nie stalo si~ bezsensowne. Ale kazda 
odpowiedz jest ryzykowna. 

Wsp6lczesna mysl brutalnie odrzuca to, czego nie chcemy juz 
znae. Nasz czas, zszokowany naduzyciami, jakimi skutkowalywie
rzenia, decyduje si~ odepchnqe bez wyjasnien wszystko to, co 
mniej lub bardziej bezposrednio - mogloby wp~dzie mysl w po
dobnq n~dz~. Fanatyzm pewnosci, skqdkolwiek by pochodzil, zo
stal slusznie napi~tnowany jako sciqgajqcy nieszcz~scie. Wobec tego 
uwaza si~, ze ideologie i religie zasluzyly, by wisiee na tej samej 
haniebnej liscie. Oswietlone dlugq historiq nowoczesne totalitary
zmy wykazujq niepokojqce analogie z systemem inkwizycji. Ob
ciqzona doswiadczeniami pami~e bezwarunkowo odrzuca wi~c 
wszelkie ostateczne pewnosci. Swiadomose konsekwencji naka
zuje nam wyrwae z umyslu jakqkolwiek wiar~. Gdy tylko opusz
czarny pewny grunt wiedzy, popadamy w szalenstwo. 

Ponowne pojawienie si~ pragnienia absolutu nie spowoduje 
z pewnosciq "powrotu" pierwiastka religijnego w sensie wieczne
go powrotu tych samych rzeczy. Narody, kt6re poznaly i oplacily 
cierpieniem fanatyzm wierzen, a nast~pnie przemyslaly go i od
rzucily, nie b~dq juz umialy dawae takich samych odpowiedzi na 
te same pytania. Nie zaczniemy historii od poczqtku, dlatego ze 
zm~czyly nas gorzkie doswiadczenia. Kazda religia musi zostac 
zinstytucjonalizowana, aby zapewnic ciqglose swoim przekona
niom. Instytucjonalizujqc si~, zbroi si~ i staje zdobywcza. Aby unik
nqc tych naduzye, nie negujqc jednakZe pierwiastka religijnego, 
spoleczenstwa europejskie wprowadzily rozr6znienie mi~dzy po
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rzqdkiem religijnym a politycznym. Ale religie pozbawione mie
cza wprowadzajq pelzajqcy ucisk. Stosujq ostracyzm przez anate
m~ i pi~tnujq latwowiernych. Swoim adeptom narzucajq uprasz
czajqcq m.oralnosc. Kiedy w Polsce wylonil si~ ponownie katoli
cyzm instytucjonalny, odzyskujqc legalnosc po dziesi~cioleciach 
komunizmu, natychmiast probowal odbudowac lad moralny z po
mocq prawa. To oczywiscie potwierdza intuicje naszych wspokze
snych co do niebezpieczenstwa, jakie niosq ze sobq wszystkie reli
gie niezaleznie od epok. Poiscy intelektualiSci, ktorzy omin~li Scyl
l~, a zderzyli si~ z Charybdq, obawiajq si~ tyranii kleru i por6wnu
jq jq z totalitaryzmem, ktorego trup jest jeszcze cieply. "Czarne jest 
gorsze niz czerwone", mowi si~ w Warszawie. 

Kultura zniech~cenia i pustki 

A mimo to .. . Czy proba odrzucenia religii dlatego, ze prowa
dzq do naduzyc, nie jest wylewaniem dziecka z kqpielq? Jesli kate
goria religijnosci jest integralnq cz~sciq kondycji ludzkiej, czy mo
zemy bezkarnie t~ kategori~ wykluczyc pod pretekstem, ze jej 
uwzgl~dnienie staje si~ zarzewiem dramatow? Dobrze tu widac, 
do jakiego stopnia holdujemy jeszcze ideologicznemu sposobowi 
myslenia, ktory chcialby zniesc gospodark~, polityk~ lub rodzin~ 
po to, by wyeliminowac wyst~pujqce w nich bl~dy. R6wnie do
brze mozna by wysadzic w powietrze cale miasto, aby wymazac 
z mapy n~dz~. Podobnie tez rozumuje wspokzesny czlowiek, ktory 
nie chce wchodzic w trwale zwiqzki, aby uniknqc pospolitych kon
flikt6w: alba czysta milosc, alba nic! Aby zabic niedoskonalosc, ide
ologia zabija zycie. Ale rzeczywistosc stawia opor. A poniewaz czlo
wiek jest istotq z gruntu religijnq, pragnienie absolutu dalej w nim 
trwa, przybierajqc jednakZe plynne i niepelne formy. Te czasy bez 
religii wytwarzajq najbardziej wymyslne namiastki absolutu. W na
szych spoleczenstwach mnozq si~ guru i eksperci od apokalipsy. 
Wyraza si~ w tym utajony panteizm, w kt6rym zyje to, co religij
ne, a co nie chce si~ wyartykulowac ani zinstytucjonalizowac. 
Wspolczesny czlowiek rozmawia ze zmarlymi, przywraca minio
ne gnozy, kupuje sobie marzenia u najr6zniejszych szarlatan6w. 
Te strz~py religii Sq rozproszone, plynne i chaotycznie porozrzu
cane. W ten spos6b pytanie 0 absolut znajduje swoje zakotwicze
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nie, kt6remu nie towarzYSZq obawy przed mozliwosciq naduzycia 
prawd uznanych za oficjalne. 

Swoje pytania wsp6lczesny czlowiek skrywa gl~boko w sobie. 
Bowiem to nie odpowiedi. jako taka staje si~ najpierw ortodoksjq, 
a potem przymusem, lecz odpowiedz uspoleczniona, udzielona 
przez jakqs wsp6lnot~. Czlowiek nowoczesny woH medytowae 
o tajemnicach w samotnosci, wspomagany przez jakichS m~tnych 
w~drownych prorok6w, poniewaz zna niebezpieczenstwa, jakie 
niosq ze sobq dzielone wsp6lnie pewnosci. Dlatego, 0 ile niekt6rzy 
stawiajq sobie indywidualnie pytanie 0 smiere i skonczonose, 0 tyle 
wsp6lna kultura juz 0 to nie pyta. Nie wyraza niepokoju wobec 
zagadek istnienia, lecz pozwala wierzye w przywr6conq niewin
nose. Uruchamia wszystkie swoje moce, zeby stiumie, w sensie freu
dowskim, niepok6j i poczucie opuszczenia. Tymczasem kazda kul
tura jest wyrazem sposobu, w jaki dana spolecznose przyjmuje 
swiadomosc bezradnosci, nurtujqcq czlowieka wobec tajemnicy. 
Dzis mamy do czynienia z kulturq niekompletnq, kt6ra ukrywa 
to, co najbardziej istotne, i przypomina raczej rozrywk~. Mozna 

. bye pewnym, ze kazdy zachowa dla siebie najbardziej podstawo
we pytania i przyIqczy si~ do og6lnego teatru, aby troch~ od nich 
wytchnqe. Ale wielu ludzi myli ten teatr z prawdziwym zyciem: 
alba dla tego ze Sq mIodzi, alba dlatego ze Sq zbyt oboj~tni, by chcialo 
im si~ podnosie zaslon~ i sprawdzac, co si~ kryje za rozrywkq. Tak 
wi~c nasze spoIeczenstwa majq bardzo wyrafinowanq kultur~ in
telektualnq i bardzo ubogq kultur~ duchowq. Wszystko bowiem, 
co dotyczy duszy, uznawane jest nie tyle za nieprzekazywalne, ile 
za niebezpieczne w przekazie i rozpowszechnianiu. Kazdy szanu
je, a nawet podziwia ducha religijnego, ale b~dzie go gwaltownie 
zwalczae, gdy ten spr6buje go przekonywae. I ostatecznie uwaga, 
jakq obdarzamy tajemnice, rozmywa si~ z powodu tych barier. 

Idqc dalej: odpowiedziq na l~k przed jawnym problemem reli
gijnym staje si~ calkowita rezygnacja z wszelkich poszukiwan poza 
ustalonymi rozumowymi granicami codziennosci. Niekt6re pyta
nia juz same w sobie moglyby wystarczye za odpowiedz. Nie na
lezy sobie wyobrazae, ze ludzie zyjqcy przed nami "znalezli" Boga. 
Ale znali Go, bo Go bardzo dIu go szukali. Tymczasem czlowiek 
wsp6lczesny boi si~ uchylonych drzwi. Z rozmysIem odcina si~ 
od wszystkiego, co mogIoby nadae sens jego pragnieniu absolutu. 
Jakby odmowa pytania miala zamknqe tajemnicy dost~p do swia
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tao Najdrobniejsze oznaki tajemnicy wyIaniajqcej si~ na powierzch
ni~ wywolujq w nim opor. Inaczej mowiqc, nie pozwala, by owlad
n~ly nim dr~czqce pytania, w naturalny sposob wynikajqce z jego 
ludzkiej kondycji. Jesli pojawia si~ w nim mysl 0 transcendencji, 
z rozmysiem jq odp~dza, tak jak odp~dza si~ koszmar senny lub 
nieprzyzwoitq pokus~. Totez widzi, nie patrzqc, albo sam cos przed 
sobq ukrywa. Nie moze naprawd~ zapomniec 0 swym podstawo
wym niepokoju, ale moze go zagIuszyc za pomoq jakiegos wy
biegu. 

StosujqC inne srodki niz te, ktorymi poslugujq si~ ideologie, i 
z innych powodow, probuje stlumic to dqzenie, chociaz jest ono 
wplecione w istnienie. Z innych powodow: dlatego ze kieruje nim 
l~k przed naduzyciami, a nie duma demiurga. Innymi srodkami: 
nie usilujqc uznawac czIowieka za samowystarczalnego, bo to juz 
niemozliwe, lecz postulujqc z moq, ze ta rzeczywistosc jest jedy
na we wszechSwiecie i nie nalezy szukac niczego innego. Chyba 
ze po to, by podtrzymywac wlasne ziudzenia. Metafizyka, mowil 
Borges, jest tylko rozdzialem literatury fantastycznej ... A jednak
tak jak oczywiste jest, ze nikt nie jest w stanie wykazac istnienia 
absolutu, tak tez nikt nie moze dowiesc jego nieistnienia. Jednak 
ta pew nose nieistnienia narzuca si~ z braku dowodow. Spada na 
niezdecydowanych z takq samq gwaitownosciq jak jej przeciwien
stwo - wiara religijna. Na ten zarzut odpowiada, ze przynajmniej 
nie stwarza zagrozen, a wr~cz przeciwnie - usuwa je, poniewaz 
pewnosc negatywna rna obalac pewnosci pozytywne, zawsze go
towe do zaprowadzenia wojskowej dyscypliny. Pewnosc negatyw
na doprowadza jednak do tego samego, tylko w innym sensie. 
Zmusza umysly niesamodzielne do zycia w swiecie niepeinym: 
swiecie, ktory zadowala si~ SkOllczonosciq, choc nigdy jej tak nie 
nazywa, to znaczy nie probuje nawet stawiac jej pytan. 

Odrzucenie religii rozumianej jako wdarcie si~ absolutu w skon
czonosc i irracjonalnego w swiat racjonalny jest tez wyrazem ciq
glosci umysiu nowozytnego. CzIowiek nowozytny zakladal naj
pierw, ze rozum odpowie na wszystkie pytania, i uniewaznil wszel
kiego rodzaju rzeczywistosci ukryte. Staly si~ one bezuzyteczne 
i urojone - religia jako opium ludu. Strawil dwa wieki na tworze
nie racjonalnych systemow, ktore mialy rozwiqzac wszystkie za
gadki istnienia. Ten trud zakonczyl si~ porazkq. Wyciqgnql z tego 
wniosek, ze pytania Sq zb~dne, bo rozum nie rna na nie odpowie
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dzi. Lepiej byloby przyznac, ze rozum jest niewystarczalny. Przy
j~cie jednak, ze zagadki nie zostaly ani rozwiqzane, ani zniesione, 
byloby wyparciem si~ siebie. 

Religia niespokojnych poszukiwait 

Taka jest nasza sytuacja. Dawne spolecznosci zyly w lonie pew
nej struktury sensu. Nie na kazde pytanie potrafiono udzielic od
powiedzi, ale najgl~bsze tajemnice - jqdra ciemnosci - byly przy
najmniej ochraniane przez dajqC'! poczucie bezpieczenstwa calosc. 
Nasze spoleczenstwa zyjq wsr6d rozproszonych pytan bez zna
czenia i sprzecznych odpowiedzi. Niemal akceptujq ten stan, bo 
wolq taki chaos od struktury sensu, gdzie usuwa si~ tych, kt6rzy 
Sq na obrzezach, a opornym wymierza kar~. Tymczasem, zamiast 
odrzucac to, co jawi si~ zarazem konieczne i niebezpieczne, sto
sowniejsze byloby dzisiaj ponowne postawienie pytania : jakie 
warunki mUSZq bye spelnione, by religia nie byla opresywna? 

Jezeli przyjmiemy, ze pragnienie absolutu jest, jako forma kon
dycji ludzkiej, czyms uprawnionym, a nie ze rna pozostawae w za
kazanej strefie, gdzie je dzis spychamy, b~dzie musialo wyrazac 
si~ w nowych postaciach. Istniejqce religie uformowaly si~ w bar
dzo dawnych czasach i nie Sq w stanie dac'nam tego, czego od nich 
oczekujemy. Dialog - jesli jeszcze istnieje - mi~dzy jakqkolwiek 
ukonstytuowanq religiq a wsp6lczesnyrn czlowiekiem jest pelen 
patosu. Religia, oparta na tradycji i wierze, rna przed sobq czlo
wieka, kt6ry widzi fanatyzm kryjqcy si~ za wiarq i dla kt6rego tra
dycje nie tworzq juz sensu. Ona szczyci si~ tym, ze przezyla his to
ri~, dla niego historia rozbrzrniewa echem rozczarowan. Ona bu
duje swojq nadziej~ na transcendencji, on sakralizuje to, co imma
nentne. Ona stawia na trwanie, on zyje w poczuciu przemijalno
sci. Ona m6wi 0 prawdzie, on nie wie, co mialoby to oznaczac. Sq 
tak odlegli od siebie, ze litosc bierze patrzec, ile wysilku ona wki2.
da, zeby go przekonae. 

Czy to oznacza, ze jestesmy tak r6zni od ludzi, dla kt6rych re
ligie te zostaly ustanowione? Nie, bo lqczy nas wsp61na kondycja. 
I wlasnie z tego powodu wyrazamy takie sarno pragnienie religij
ne. Ale r6znirny si~ od naszych przodk6w pod dworna wzgl~da
mi, kt6re w rzeczywistosci si~ lqczq: po pierwsze, poniewaz ci~zar 
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historycznych rozczarowan - jesli nie jestesmy obezwladnieni 
zniech~ceniem - daje nam poczucie, ze jestesmy pionierami i pra
gnienie rozpocz~cia wszystkiego od poczqtku; dalej, poniewaz 
osiqgn~lismy pewnq wolnosc sqdzenia i nie mamy ochoty z niej 
rezygnowac, pO tym jak bezposrednio przezylismy szalenstwa 
zgotowane nam przez posiadaczy absolutu. Bardzo trudno jest wi~c 
wciqgnqc nas w cos tak gl~boko jak niegdys i narzucic nam, w imi~ 
religii, jakis przepisowy sposob myslenia i post~powania. 

Wydaje si~, ze religie nie poj~ly zadnego z tych dwoch rady
kalnie nowych aspektow. Wspolczesny czlowiek, ktory stracil 
wszelkie zludzenia i odczuwa wielkie znuzenie, wyraza swoje pra
gnienie absolutu z niewinnosciq i prostodusznosciq pierwszych 
ludzi. I tylko w tym, co jest samq istotq, moze dopatrzyc si~ jakie
gos znaczenia. Szczegoly odnoszqce si~ do jakiejs religijnej praw
dy czy moralnosci, wycyzelowane w ciqgu dwudziestu wiekow 
historii, wydajq mu si~ rownie blahe jak jakas setna bitwa malo 
znanych wojen. Ale istniejqce religie, bardzo stare i silnie zakorze
nione, przypisujq najwi~ksze znaczenie formom, ktore pi~trzq si~ 
ponad samq ich istotq, w efekcie jq przeslaniajqc. Wspolczesnemu 
czlowiekowi, kt6ry szczerze pragnie przemyslec zagadki egzysten
cji, aplikuje si~ wi~c luksus dogmatow i tradycji, ktore choc w ob
r~bie samej religii majq status swi~tosci, jemu wydajq si~ czyms 
przesadnym, przynajmniej w odniesieniu do pytan, ktore sobie 
stawia. Na przyklad to, ze B6g istnieje w trzech osobach, nie jest 
dla niego istotne, bo on na razie zastanawia si~, czym czlowiek 
r6zni si~ od zwierz~cia. Szukajqc wi~c autentycznie i na sw6j spo
s6b Boga, rna wtedy wrazenie, ze ktos sobie z niego zartuje. Chcial
by uslyszec cos 0 absolucie, a trafia na bizantynskie spory doty
CZqce kolor6w koronek. Patrzqc swiezym spojrzeniem i szukajqc 
prawdy jak Tales u zarania dziej6w, rna wrazenie, ze pomylil epo
ki. Zainteresowany, a czasem zarlocznie ciekawy odpowiedzi na 
podstawowe pytania, staje wobec opartych na tysiqcletnich do
gmatach religii, kt6re niezr~cznie usilujq go oswiecic, zaczynajqc 
od konca. Jesli potrzebne jest jakies stale zakotwiczenie, powinno 
ono dotyczyc tylko samej istoty: niespokojnych poszukiwan, kt6
re trudno okreslic slowami. Ale instytucje religijne sprawiajq wra
zenie twor6w oci~zalych i pozbawionych pierwotnego przezna
czenia, poniewaz obciqzone Sq historiq w swiecie, kt6ry jest zupel
nie nowy. Przyjrzyjmy si~ Kosciolowi katolickiemu: jest skostnialy 
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w piramidalnych strukturach odziedziczonych bezposrednio pO 
cesarstwie rzymskim, operuje sredniowiecznymi karami, jak te, 
kt6re nadal wymierza swym wewn~trznym buntownikom, i grz~i
nie w tradycjach, jak ta, kt6ra zabrania kobietom sprawowania 
kultu. Bezustannie oswiadcza, ze jego moralnosc zachowana jest 
w nienaruszonym stanie formalnym, jakby moralnosc nie byla 
d,,!zeniem do dobra tego tu czlowieka, w obecnym czasie i prze
strzeni, w jego rytmie, a nie poddawaniem doczesnego czlowieka 
dobru ponadczasowemu. 

Ten op6r wobec zmian lokuje religi~ na Awentynie i powi~ksza 
przepasc mi~dzy wielk,,! liczbi! tych, kt6rzy uwazaj"! ji! za cudow
nie zachowanego, choc nieszkodliwego dinozaura, a niewielkq licz
bq wiernych, spolecznie zmarginalizowanych, kt6rzy czuj"! si~ 
osmieszeni i mogi! ulec pokusie ekstremizmu. Hierarchia katolic
ka, wyraziScie obecna w takim kraju jak Francja, jest teraz tak da
leko od wsp6lczesnego czlowieka, ze brak jej srodk6w, aby go zro
zumiec. A nie da si~ przekonac tego, kogo si~ nie rozumie. Ufaj"!c 
wlasnym pewnikom, w obecnych czasach widzi tylko zwyrodnie
nie mysli i obyczaj6w. Dlatego z nadziej"! zwraca si~ do Trzeciego 
Swiata, widzi!c w nim desk~ ratunku. Mozna by powiedziec, ze 
chcialaby zasti!pic wlasnych wiernych innymi, jak antyczny wlad
ca, kt6ry chcial wymienic sw6j Iud. Mamy tu do czynienia z gl~bo
ki! sprzecznosci"!: jesli ta religia jest odpowiednia tylko dla naro
d6w przednowoczesnych, rna usprawiedliwienie tylko historycz
ne i neguje swoje uniwersalne powolanie. Jej uniwersalnosc, reali
zowana w przestrzeni, natyka si~ na czas, z kt6rym przegrywa. 

Z perspektywy religijnej wsp6lczesny czlowiek wydaje si~ dzie
dzicem Sodomy i Comory. Tymczasem jest to istota zagubiona, kt6
r,,! nalezaloby przygarnqc wraz z jej rozczarowaniami i pomylka
mi, nie po to, by przyznawac jej we wszystkim racj~, ale po to, by 
odr6znic jej bl~dy istotne od przeobrazen wynikaji!cych z histo
rycznych przelom6w. To rozr6znienie musialoby doprowadzic do 
calkowitego zreformowania instytucji i zachowania tylko najistol
niejszego dogmatu. Zadna religia nie zdola ponownie zdobyc 
umysl6w, jesli nie b~dzie proponowac wiary i zadan dostosowa
nych do wsp6lczesnosci. Nikt, nawet instytucja zwii!zana z trans
cendencji!, nie moze pretendowac do wladzy nad czasem. Obecne 
religie, niezdolne do tych przemian, nie potrafii! wypelnic wsp61
czesnej duchowej pustki. Zdrowy rozsi!dek ch~tnie wierzy, ze 
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zmiany w mentalnosci nast~pujq ruchem wahadlowym i ze reli
gie w spos6b naturalny pojawiq si~ ponownie. Wqtpliwe bowiem, 
by kultura zachodniej Europy mogla dlugo obyc si~ bez nowych 
przyg6d duchowych. Ale b~dq one z pewnosciq r6znic si~ od po
przednich. Zerwanie z minionq epokq jest bowiem gl~bokie, a my 
przypominamy kogos, kto - zapuszczajqc si~ w glqb nowych ziem 
- pali za sobq mosty. Ogromna liczba pseudoreligijnych inicjatyw, 
dziwnych wsp6lnot, oswieconych kaznodziej6w z pewnosciq 
oznacza eksplozj~ pragnienia absolutu, kt6rego oficjalne struktu
ry nie potrafiq juz zaspokoic. SWiadczy ona jednak zarazem 0 nie
pewnych pr6bach poszukiwania struktur religijnych odpowiada
jqcych potrzebom epoki. To szukanie na oslep jest grozne, bo 
w ciemnosciach przestajemy odr6zniac m~drc6w od szarlatan6w. 
Ten niebezpieczny rozrost jest jednak lepszy niz zamazywanie 
duszy. Czasem wydaje si~ wr~cz, ze tyJko ta wielosc moze zabez
pieczyc religi~ przed pretendowaniem do posiadania monopoli
stycznej wladzy nad sensem. Najwazniejsze jest to, ze nie dajqce 
si~ zgl~bic pytania odwazajq si~ zn6w wylaniac si~ na powierzch
ni~. 

tlum. Dorota Zmlko 
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Moje poczucie wyiszosci mnie niepokoi. Czyiby pojawilo si~ 
dlatego, ie u nas lepie}? Jeieli tak, to jestem winien 

Jaryzeizmu i mog~ bye ostrzeieniem zwlaszcza dla tych 
polskich ksi~iy, kt6rzy pomstujq na Zach6d pozbawiony 

wartosci. 

POLSKIE ZZYMANIA 

Czeslaw Milosz 

Zaczn~ od zacytowania rozm.owy muzyka z zachodniej Euro
py z jego polskimi kolegami. 

Igor (Markievich) zaniepokojony tekstami Pendereckiego. "Przecie nie rna 
dzisiaj ludzi religijnych, to si~ skonczylo". 

A Penderecki na to, ze u nas inaczej. Tu nie istnieje tekst bardziej wsp61
czesny niz teksty biblijne, psalmy, Lamentacje Jeremiasza, Nowy Testament 
czy Apokalipsa. Co jest bardziej wsp6!czesne? Moze Ionesco czy Beckett? Igor 
na to nie zareplikowal, ale popatrzyl na mnie, szukaj'lc u mnie oparcia. Ale go 
u mnie rue znalazl, bo ja tez uwazam, ze nie rna u nas bardziej wsp6!czesnych 
tekst6w niZ Lamentacje Jeremiasza. Penderecki rna racj~. 

(Zygmunt Mycielski, Dziennik. Jesien 1966) 

Przeczytalem tekst Bog na wygnaniu zaraz po lekturze listu pa
sterskiego Jana Pawla II Novo Millennio ineunte. Pouczajqce zesta
wienie. Artykul Francuzki zmusil mnie do wyznania sobie mojej 
brzydkiej wady: arogancji, bo czytalem go z lekkim poczuciem 
wyzszosci. Chyba nie mog~ inaczej, bo umieszczamy siebie zwy
kle albo niZej wobec czytanego tekstu, jak w przypadku papieskiego 
listu, alba wyzej. Artykul francuskiej intelektualistki stawia popraw
nq diagnoz~ i zasluguje na szacunek. Wi~c dlaczego moje zzyma
nie si~? Po pierwsze, tysiqce razy juz 0 tym pisano. Wiedza 0 tym 
przenikn~la we mnie w wieku pachol~cym i przesqdzila 0 ksztal
cie mojej poezji, to znaczy 0 szukaniu odpowiedzi przez cale zy
cie. Akurat ukazalo si~ nowe wydanie mojej Ziemi Ulro, kt6rej to 
wlasnie jest tematem. Po drugie, autorka uprawia plynny dyskurs 
z duzq liczbq lieux communs, uznanych za pewniki. Na jej miejscu 
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wobec zamkni~cia drugiego millenium chrzescijanstwa w Rzymie 
zawahalbym si~ przed nazwaniem Kosciola dinozaurem. 

Fakt dechrystianizacji Europy jest olbrzymi i przygn~biajqcy. 
Moze tez bye przetiumaczony na liczby ofiar. Jezeli Europa jeszcze 
na wp6I chrzescijanska nie umiaia zapobiec I wojnie swiatowej i jej 
masakrom w okopach, to dwa totalizmy, kt6re wygubily w obo
zach zagiady miliony ludzi, byly tworem przyw6dc6w calkowicie 
bezboznych. JednakZe zwiqzki religii ze spoleczenstwem Sq zbyt 
skomplikowane, zeby zakreslie wyraznq granic~ mi~dzy krajem 
chrzescijanskim a pochrzescijanskim. Ryba psuje si~ od glowy ito, 
co nazwalem erozjq wyobrazni religijnej, zaczyna si~ od filozof6w 
XVIII wieku, zeby post~powae w ciqgu calego wieku nast~pnego, 
utrwalajqc si~ przede wszystkim w literaturze i sztuce. Natomiast 
zewn~trzne struktury pozostajq z pozoru nienaruszone. Na przy
klad Kosci61 anglikanski trw a jako instytucja panstwowa i towa
rzyska, Niemcy w armiach Hitlera byli nominalnie luteranami alba 
katolikami, jedynie w Rosji niszczono struktury skutecznie. Zara
zek totalitarny nie oszcz~dzil jednak r6wniez kraj6w nazwanych 
wierzqcymi, gdzie powstawaly zrosty religii z politykq, jak w Pol
sce ONR i Falanga, w Rumunii Zelazna Gwardia, w Chorwacji rZq
dy Pawelicza. Nigdzie tez nie da si~ skutecznie oddzielie religii od 
obyczaju i wiary od przyzwyczajen. Polska wedlug ostatnich sta
tystyk jest najbardziej religijnym z kraj6w Europy, jednak liczba 
os6b wierzqcych w Tr6jc~ Swi~tq, tj. ze Chrystus jest r6wnoczes
nie Bogiem i czIowiekiem, wynosi zaledwie 26 procent. 

Erozja jest wynikiem nacisku nauki i zrodzonej przez nauk~ 
techniki. Niekt6rzy katolicy przeklinajq Oswiecenie, od kt6rego to 
wszystko si~ zacz~lo, i chcieliby zawr6cie. Piszqc Ziemi? Ulro, nie 
mialem tego zamiaru, przeciwnie, chcialem pokazae, jak mocne 
jest nasze zamkni~cie w tym zakl~tym kr~gu i jak trudno z niego 
si~ wyrwae. Nie bardzo rozumiem, jak Watykan m6gI uznae teori~ 
ewolucji, skoro nauki biologiczne Sq ukoronowaniem Oswiecenia 
i stwarzajq najokropniejsze trudnosci, zacierajqc lini~ oddzielajq
cq czIowieka od innych istot zywych. We francuskim eseju pod
kreslilem nast~pujqce zdanie krytyki Kosciola: "Wsp6lczesnemu 
czIowiekowi, kt6ry szczerze pragnie przemyslee zagadki egzysten
cji; aplikuje si~ luksus dogmat6w i tradycji, kt6re choe w obr~bie 
samej religii majq status s\ovi~tosci, jemu wydajq si~ czyms prze
sadnym, przynajmniej w odniesieniu do pytan, kt6re sobie stawia. 
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Na przyklad to, ze B6g istnieje W trzech osobach, nie jest dla niego 
istotne, bo on na razie zastanawia siE;', czym czlowiek r6zni siE;' od 
zwierzE;'cia. Szukajqc wiE;'c autentycznie i na sw6j spos6b Boga, rna 
wtedy wrazenie, ze ktos z niego zartuje". 

Wracam jednak do mego pierwszego cytatu 0 Mycielskim i Pen
dereckim. Tudziez do mojej arogancji, kt6ra jest z tym jakos zwiq
zana. Czy Polska p6jdzie sladem kraj6w zachodniej Europy czy 
jakos siE;' obroni? Francuski esej rna dla mnie cechy tqpniE;'cia fran
cuskiej kultury i jej stylu. WystE;'pujq w nim zastygle wolnomyslne 
obawy XIX wieku, czyli antyklerykalizm wolnosciowy, dla kt6re
go chrzescijanskie struktury Sq autorytarne i zawsze pachnq in
kwizycjq . 

Czego w tym artykule nie rna, to uswiadomienia sobie, ze cy
wilizacja, w kt6rej wlasnie zyjemy, jest w szybkim ruchu i zawiera 
jakis samoregulujqcy siE;' przyrzqd, jakby zyrostat, dzialajqcy wsr6d 
cZE;'sci wsp6lzaleznych: kultura masowa i kultura wysoka, film, 
nazwany przez Ingmara Bergmana rzezniq i prostytucjq, obok 
poezji dla wtajemniczonych, orE;'dzi papieskich i masowych piel
grzymek. Te skladniki ciqgle zmieniajq siE;' i oddzialujq wzajemnie 
na siebie. Bye moze schemat nieuniknionego procesu dechrystia
nizacji jest zbyt sztywny i jest ekstrapolacjq dotychczasowych do
swiadczen Europy Zachodniej. Pojawiajq siE;' postacie niespodzie
wane, jak u nas Leszek Kolakowski, stawiajqce op6r wydrqzaniu 
swiata, co robi dzisiejsza antyreligia, obalajqc sarno pojE;'cie praw
dy ("Albo B6g - alba nihilizm poznawczy, nie rna nic posrednie
go", Leszek Kolakowski dixit) . Nie mamy moznosci stwierdzie, czy 
zstE;'pujqC w d61, siE;'gnE;'lismy dna (nie w Polsce) czy tez zaczE;'lo siE;' 
powolne wchodzenie w g6rE;'. 

Osobiscie sqdzE;', ze odkrycia naukowe XX wieku sprzyjajq reI i
gii w przeciwienstwie do odkrye wieku poprzedniego. Teoria 
wzglE;'dnosci, czyli obalenie wiecznego czasu i wiecznej przestrze
ni, nie moze nie zaowocowae obrazem Boga mistyk6w, sprzed cza
su, przestrzeni i materii. Wieczna przestrzen Newtona narzucala 
obraz nieskonczonej rozciqglosci poprzedzajqcej stworzenie 
wszechSwiata. Wieczny czas lqczyl siE;' z obrazem linii rozciqgajq
cej siE;' nieskonczenie w prz6d i w tyl. Stqd braly siE;' pokusy utozsa
mienia Boga z Naturq. Hipoteza Wielkiego Wybuchu wprowadza 
pojE;'cie "Przed", bez czasu, przestrzeni i materii, i prawdopodob
nie nie powstalaby bez teorii wzglE;'dnosci. 
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Ie r6zne czynniki, a kazdy jakos si~ liczy - nalezy do nich takie 
diagnoza autorki tekstu - popychajq nas w kierunku przychylnym 
wierze chrzescijanskiej, choe zarazem korzystajq z nich niezlicze
ni szarlatani, zwlaszcza rezyserzy filmowi i teatralni, robiqcy 
w pseudometafizyce, wszelkiego rodzaju "artysci" oraz tworcy sekt. 

Pisanie na te tematy nie bywa na ogol obiektywne i jest dziala
niem przechylajqcym, choeby w drobnym stopniu, szal~ na jednq 
alba drugq stron~. Iaki tez jest francuski artykul, w gruncie rzeczy 
przeciwko erozji, choe nie ozywiony refleksjq nad wsp6lczesnq nam 
literaturq i sztukq, dla mnie najwazniejszymi swiadkami przemian. 
Bye moze tutaj znajduje odbicie francuska sytuacja kulturalna, czyli 
silniejsza niz na przyklad w Ameryce ateizacja tych dziedzin. 

Moje poczucie wyzszosci mnie niepokoi. Czyzby pojawilo si~ 
dlatego, ze u nas lepiej? Jezeli tak, to jestem winien faryzeizmu 
i mog~ bye ostrzezeniem zwlaszcza dla tych polskich ksi~zy, kt6
rzy pomstujq na Zachod pozbawiony wartosci. Ale przecie solida
ryzuj~ si~ z autorkq, bo jestem tez poszukiwaczem, nie wlascicie
lem prawdy. 

CZEStAW MltOSZ, ur. 1911, poeta, eseista, tlumacz, historyk literatury. W 1980 roku 
otrzymal, Iiterackq nagrod~ Nobla. Ostatnio ukazaly si~ : Jakiegoi. to goicia mieliimy. 
OAnnie Swirszczynskiej (1996), Legendy nowoczesnoici (1996), Zycie na wyspach (1997), Abe
cadlo MilosZil (1997), Piesek przydroiny (1997), Wyprawa w dwudzieslolecie (1999), zbi6r wier
szy To (1999) oraz wznowienie Ziemi U/ro . 
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Kazda religia przybiera instytucjonalnq postac, poniewaz ma 

swe rytualy, swe nakazy, swe autorytety. Ci, ktorzy uznajq 


Absolut i nie chcq niczego wifcej, mowiq 0 "Bogu", ale 

w rzeczywistosci majq na mysli jedynie samych siebie. 


QUOVADIS, 

MATER ECCLESIA? 


Mikultis Lobkowicz 

W zapiskach autobiograficznych, kt6re prowadzil w latach 
1943-1945, Romano Guardini wspomina m.in., w jaki spos6b do
strzegl zadanie, kt6rym mial si~ zajmowac przez cale p6zniejsze 
zycie. Choc nie mial jeszcze pi~cdziesi~ciu pi~ciu lat, jako profesor 
wydzialu filozoficznego uniwersytetu w Berlinie zgodzil si~ przejsc 
na wczesniejszq emerytur~ - pod naciskiem narodowych so
cjalist6w, kt6rzy nie mogli zniesc jego popularnosci wsr6d studen
t6w - i osiadl w Mooshausen (Allgau) u swego przyjaciela, tamtej
szego proboszcza. 

Jako pochodzqcy z wloskiej rodziny, kt6ra od 1886 roku miesz
kala w Niemczech (ojciec kierowal mogunckq filiq wloskiej fabry
ki chemicznej), Guardini wyrastal w katolickiej tradycji. Podczas 
studi6w - najpierw chemia w Tybindze, potem ekonomia w Mo
nachium - wiara wprawdzie nie znikla z jego zycia, ale zoboj~t
niala. Jesieniq 1905 roku Guardini dlugo dyskutowal z przyjacie
lem 0 problemach, "kt6re nas obu zajmowaly", a calq rozmow~ 
podsumowal slowami: "Cokolwiek by m6wic, wszystko prowadzi 
do zdania: »Kto mocno zatrzymuje SWq dusz~, ten jq straci; a kto jq 
oddaje, ten jq zdob~dzie«". Potem sam medytowal przy stole: "Swo
jq dusz~ oddac - ale komu? Kto jest w stanie jej ode mnie zazqdac? 
Tak zazqdac, abym jej na powr6t nie zabral? Nie moze to byc po 
prostu »B6g«. Bo gdy czlowiek chce miee do czynienia tylko z Bo
giem, wtedy m6wi »B6g«, a mysli 0 sobie. Musi to wi~c bye jakas 
obiektywna instancja, kt6ra b~dzie mogla mojq odpowiedz wyciq
gnqe z wszelkiej kryj6wki samoutwierdzenia. Jest tylko jedna taka 
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instancja: Kosci6! katolicki, ze swym autorytetem i SWq precyzjq. 
Problem duszy - jej zachowania sobie bqdz oddania - w ostatecz
nym rozrachunku rozstrzyga si~ nie wobec Boga, lecz wobec Ko
scio!a"! . 

Rozpoczq!em od tego wspomnienia swiatowej slawy teologa
ktory zwlaszcza po wojnie przyciqgnql do siebie ca!q generacj~ nie
llIieckich intelektualistow katolickich - poniewaz stanowi ono ja
skrawy kontrast z wywodami pani Millon Delsol, ktora jest or~
downiczkq ponownego odkrywania "Absolutu", nie dostrzegajqc 
drogi do tradycyjnych religii (i dla tradycyjnych religii). Mam wra
zenie, ze ona sama stoi na scenie march€! noir, ktorego powstanie 
przyjmuje z takim ubolewaniem. 

Jak wiemy, nielatwo znalezc zadowalajqcq definicj~, ktora w ja
kiejs mierze obj~laby wszystko, co zwyklismy okreslac mianem 
"religii". Wszelka religia, ktora zas!uguje na t~ nazw~, jest czyms 
wi~cej niz tylko uznaniem istnienia Absolutu. Zawiera (a w!asci
wie: jest), po pierwsze, interpretacj~ wielkich dziedzin naszego 
codziennego doswiadczenia - sw. Augustyn ma racj~, gdy stwier
dza gdzies: "habet namque fides oculos suos" ("wiara ma bowiem swe 
oczy"). Po drugie, kazda religia przybiera instytucjonalnq postac, 
poniewaz ma swe rytualy, swe nakazy, swe autorytety; ma swych 
kap!anow i nauczycieli, swych swi~tych - a takZe swych odszcze
piencow i grzesznikow. Ci, kt6rzy uznajq Absolut i nie chcq nicze
go wi~cej - zapewne 0 nich chodzilo Guardiniemu - mowiq 0 "Bo
gu", ale w rzeczywistosci majq na mysli jedynie samych siebie. 
Zwykle mozna to dostrzec wtedy, gdy z takich czy innych powo
dow "zostawiajq za sobq" religi~, w ktorej wyrastali, ale nadal "po
trzebujq" Boga, by w razie czego miec ku komu wzniesc oczy, by 
utrzymac lad w swym swiecie wartosci, by si~ bronic przed umniej
szaniem przywilejow w!asnej - zwykle wyzszej - warstwy spo
lecznej lub by po prostu nie musiec sobie zarzucac, ze zdradzili 
wiar~ swego dziecinstwa czy wspolnot~, w ktorej wzrastali. Natu
raInie, Boga rowniez potrzebujemy: wszystko istnieje dla nas prze
ciez jedynie dlatego, ze On wszystko stworzyl i wszystko utrzy
muje w istnieniu, a nasze serce jest, jak pisze Augustyn w Wyzna
niach, niespokojne, dopoki nie znajdzie w Nim spokoju. Ale jest to 

I Romano Guardini, Berichte iiber mein Leben. Autobiographische Aujzeichnungen, 
Dusseldorf 1984, s. 73 i nast. 
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innego rodzaju "potrzeba" - nie taka, kt6ra Go instrumentalizuje 
na uiytek spraw tego swiata czy wr~cz na uiytek naszych zupel
nie prywatnych spraw. lui choeby dlatego nie moina sobie tak po 
prostu wymyslic nowej religii: zwracajqc si~ do czlowieka z wy
maganiami czy choeby oczekiwaniami, religia powoluje si~ alba 
na Tradycj~ bqdz Objawienie, albo na jedno i drugie. I nieodzow
nie stanowi pewnq wsp6Inot~, poniewai jest wlasnie czyms wi~
cej nii przekonanie, kt6re czlowiek sobie wypracowuje, by :lye 
w zgodzie z samym sobq i swiatem, by m6c iye tak, jak by chcial. 

Za ostatecznq przyczyn~ trudnosei, z jakimi w dzisiejszych cza
sach muszq si~ konfrontowae Koseioly chrzeseijanskie, zapewne 
moina uznac - cz~sto nie dostrzegane z calq jasnosciq - nastawie
nie wsp6lczesnych, kt6rzy chcq iyc tak, jak kaidemu akurat pasu
je. Mysl~ jednak, ie jest nieco niesprawiedliwe, gdy winq za ten
zwykle tylko polowicznie uswiadamiany - wybor autonomii wo
bec wszelkich tradycyjnych form wiary obarcza si~ oswiecenie. 
Oswiecenie bowiem w istocie tylko kontynuowalo - w skrajnej po
staei - proces zapoczqtkowany przez sredniowiecznq scholastyk~, 
starajqc si~ religi~ (zwykle chodzilo 0 religi~ katolickq czy 0 jej 
anglikanskie warianty) w moiliwie jak najwi~kszym stopniu prze
niknqc rozumem i zastqpic rozumowymi argumentami wsz~dzie 
tam, gdzie nie wydawala si~ ona czyms koniecznym2 

• Slusznie 
stwierdzil ktos wr~cz, ie w obliczu religii poganskich chrzesei
janstwo od samego poczqtku pelnilo funkcj~ "oswiecenia". Prze
konanie, ie czlowiek jest autonomiczny wobec Boga, seisle biorqc 
pojawilo si~ w praktyce dopiero u pisarzy romantycznych (dla 
przykladu przypomnijmy bezladnq podroi malienstwa Shel
ley'ow i towarzyszqcych im osob, mi~dzy innymi Byrona, po Wlo
szech i Szwajcarii), w teorii zas u Hegla, zatem pod koniec XVIII 
ina poczqtku XIX wieku (stqd "lewicowi" uczniowie i spadkobier
cy Hegla, do ktorych nalezal rowniei Marks, stali si~ wojujqcymi 
ateistami). Mysl~, ze przekonanie to nie wiqzalo si~ tez z nowozyt
nq naukq jako takq - jesli juz, to raczej z przemyslowym zastoso
waniem nauki i z jego skutkami ekonomicznymi, ktore uwidocz
nily si~ dopiero w polowie XIX wieku, zatem przed stu pi~cdzie

'W jednym z pierwszych rozdzial6w Summa contra gelltiles Tomasz z Akwinu wy
ja§nia, dlaczego godzilo sill' (collvenit), by prawdy, do kt6rych moi.na dojse r6wniez za 
posrednictwem rozumu naturalnego, zostaly jednak objawione: ludzkie i.ycie jest zbyt 
kr6tkie, a ludzie Sq zbyt leniwi i cz'tsto sill' mylq_ 
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si~ciu laty. Od tego czasu coraz wi~kszym grupom ludnosci Euro
py (Zachodniej) i Ameryki P61nocnej z dekady na dekad~ wiodlo 
si~ coraz lepiej (mimo pesymistycznych glos6w, jakie regularnie 
si~ podnosily) - tak wyrainie, ze w koncu zacz~to si~ interesowac 
przede wszystkim (a na koniec juz tylko) dobrobytem materialnym. 

Jezuici, kt6rych dzialalnosc duszpasterska w XVII i XVIII wie
ku po raz pierwszy w dziejach Europy obj~la wszelkie kraje kato
lickie, mieli istotny udzial w zjawisku, kt6re nazywa si~ "historycz
nym oswieceniem". Z pewnosciq to nie przypadek, ze mi~dzy in
nymi wlasnie jezuici wyst~powali - w odr6znieniu od do
minikan6w - przeciwko wierze w czarownice i ze we wznoszo
nych przez siebie kosciolach wprowadzali nowinki technologicz
ne, by unaocznic wiernym, jak niebianska wspanialosc moze si~ 
r6znic od sm~tnej codziennosci. Jesli si~ nie myl~, dotychczas nie 
podj~to jeszcze studi6w nad dlugofalowymi nastt;pstwami, jakie 
dla kultury europejskiej mialo rozwiqzanie Societas Iesu w 1773 
roku. Mozna przypuszczac, ze gdyby dzialalnosc zakonu nie zo
stala przerwana na niemal p6lwiecze, XIX wiek inaczej by wyglq
dal- mit;dzy innymi dlatego ze niejeden z seminarzyst6w jezuic
kich, gdy przyszlo mu opuscic zakon, osobliwymi drogami dobijal 
sit; wplywu. 

Zbyt prosta wydaje mi r6wniez interpretacja, kt6ra wsp6lcze
sne klopoty Kosciol6w chrzescijanskich wywodzi ze zjawiska "se
kularyzacji". Termin "sekularyzacja", kt6ry pierwotnie oznaczal 
przeniesienie zakonnika do stanu swieckiego, a od czas6w pokoju 
westfalskiego - przejt;cie d6br koscielnych przez wladzt; swieckq, 
ma za sobq zlozonq historit;, stqd w dzisiejszych czasach zwraca 
sit; uwagt; na cale spektrum zjawisk. By wymienic tylko trzy 
najwazruejsze: po pierwsze, proces, kt6ry Max Weber opisywal jako 
"odczarowanie swiata", zatem - spowodowany mit;dzy innymi 
przez oswieceniowy racjonalizm - zanik naturalnej sklonnosci do 
religijnej interpretacji codziennego doswiadczenia; po drugie, za
nikanie wplywu Kosciol6w chrzescijanskich na panstwo i spole
czenstwo, zatem uprywatnienie wiary religijnej; po trzecie, wyco
fanie si~ Kosciol6w z dziedziny nauk scislych, postt;pU technicz
nego i jego zastosowania w przemysle3 . Kazde z wymienionych 

J Nie wchodz~ tu w kwesti~ oceny etycznej tych przeobrazen, kt6rej znaczenie 
wyraznie wzrosto. Niestety, do zadan tak zwanej teologii fundamentalnej nie nalezy 
juz konfrontacja z wypowiedziami swieckiej nauki. Konfrontacja taka - rzecz jasna, tyl
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zjawisk rna z chrzescijanskiego punktu widzenia r6wniez swe 
pozytywne strony. Odczarowanie swiata mozna interpretowac jako 
proces, kt6ry umozliwil swiadomosc autonomicznych praw stwo
rzenia i swiata; "rozdzielenie tronu i oltarza" pozwolilo Kosciolom 
uwolnic si~ od wC!tpliwych koneksji historycznych; uznanie 
autonomii post~pu naukowego, technologicznego i przemyslowe
go przynajmniej po cz~sci zasypalo przepasc mi~dzy Kosciolem 
i nowozytnC! kulturC! - przepasc, nad kt6rej istnieniem tak ubole
wal papiez Pawel VI4. 

Rzeczywistego powodu dzisiejszych trudnosci Kosciol6w 
chrzescijanskich w Europie nie nalezy si~, jak sC!dz~, doszukiwac 
w oswieceniu i sekularyzacji jako takich, lecz w tym, ze chrzescija
nie potrzebowali zbyt wiele czasu, by podchwycic uprawnione ten
dencje oswiecenia, a sekularyzacj~ zaakceptowac jako naturalny 
proces (do kt6rego po cz~sci przyczynilo si~ sarno chrzescijanstwo, 
IIprzep~dzajC!c b6stwa") - oraz ze, z drugiej strony, wlasnie dlate
go dzisiaj wylewajq dziecko z kqpielq. Zwlaszcza Kosci61 katolicki 
dopiero w czasach Soboru Watykanskiego II oficjalnie uznal, ze 
wiele oswieceniowych tendencji bylo jakby odlamkiem jego wla
snego depositum i ze dzi~ki procesowi sekularyzacji Kosci61 m6gI 
sobie wyrazniej przypomniec 0 istocie Ewangelii. Encyklika 
Quanta cura i Syllabus papieza Piusa IX z 1864 roku odrzucaly nie 
tylko wolnosc religijnC!, kt6rq stanowczo potwierdzil Vaticanum Se
cundum w swej ostatniej deklaracji (1965 rok), ale r6wniez tak oczy
wiste dZisiaj sprawy jak rozdzial panstwa i Kosciola, wolnosc pra
sy, ba, w og6le wolnosc przekonan itd. Z demokracjq Kosci61 for
malnie pogodzil si~ dopiero w przem6wieniu radiowym papieza 
Piusa XII tuz przed zakonczeniem drugiej wojny swiatowej. Do 
chwili ogloszenia nowego prawa koscielnego przez papieza Jana 
Pawla II nauczanie nie tylko teologii, lecz r6wniez filozofii w semi
nariach kaplanskich om nino, zatem w calosci, musialo przebiegac 
zgodnie z zaleceniami Akwinaty - mysliciela trzynastowiecznego. 

ko na najwyzszym poziomie kompetencji - cii/gle bylaby istotna, z powod6w zar6wno 
duszpasterskich (poniewaz wierni powinni wiedziec, jak z chrzescijanskiego punktu 
widzenia nalezy sili' odnosic do tej czy innej zdobyczy naukowej , na przyklad: czy sklo
nowany czlowiek mialby niesmierteln'l duszli'?), jak i z metodologicznych (istnieje r6z
nica mili'dzy poshipem naukowym jako takim i jego interpretacj'l w wydaniu wielu uczo
nych). 

4 Por. Evangelii nunlial1di, 20. 
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Wystarczy poczytac pami~tniki Henri de Lubacas , jednego 
z najwazniejszych teolog6w XX wieku, by zrozumiec, jak anachro
niczny bywal przedsoborowy Kosci61. Przekonal si~ 0 tym r6w
niez Guardini: gdy w 1952 roku, majqc juz szescdziesiqt siedem 
lat, zostal w koncu uhonorowany przez Stolic~ Apostolslq tytulem 
papieskiego pralata domowego Jego SWiqtobliwosci, niewiele bra
kovvalo, a nominacja nie doszlaby do skutku, poniewaz Guardini 
chcial, by jego katedr~ przejql Hans Urs von Balthasar 6 

• Nalezy 
pami~tac, ze de Lubac, Guardini i von Balthasar, obok Karla Rah
nera (kt6ry zapoczqtkowal inny nurt teologiczny, ale r6wniez 
musial przyjqc wszelkie upokorzenia), byli nie tylko najbardziej 
znanymi, ale tez - co si~ mialo okazac w czasach posoborowych 
zawirowan - najbardziej wiernymi Kosciolowi teologami tych cza
s6w. 

Ta opieszalosc Kosciola w sluchaniu glos6w krytyki wewn~trz
nej i zewn~trznej byc moze przyczyniala si~ do jego stabilnosci od 
polowy XIX wieku. Do licznych konwersji znanych przedstawi
cieli anglikanizmu czy protestantyzmu, a takZe ateizmu, w drugiej 
polowie XIX wieku i pierwszych dziesi~cioleciach XX z pewnosciq 
przyczynil si~ r6wniez wizerunek Kosciola, kt6ry jawil si~ wsp61
czesnym - nie tylko swym zwolennikom, lecz takZe wrogom - jak 
niezdobyta twierdza posr6d huczqcej kipieli. Sw6j wklad mial tu 
rowniez tomizm, ktory, choc nie uwzgl~dnial doswiadczen i po
glqd6w XIX- i XX-wiecznych, to jednak zrodzil wsrod intelektuali
stow katolickich poczucie elitarnosci, kt6re skutecznie przeciwdzia
lalo katolickiemu kompleksowi nizszosci. Kiedys jednak Kosci61 
musial sobie w koncu zdac spraw~, ze pod wieloma wzgl~dami 
niedostatecznie rozumie nie tylko swiat, ale tez wlasne dziedzictwo. 
Nie mozna bylo nadal uznawac, ze apogeum rozwoju chrzescijan
stwa stanowily czasy sredniowiecza i ze pozniej wszystko toczylo 
si~ po r6wni pochylej. Tym sposobem doszlo do Soboru Watykan
skiego II - najwazniejszego wydarzenia w Kosciele katolickim od 
400 lat. Sob6r ten - jesli nie liczyc deklaracji 0 wolnosci religijnej 
nie oglosil niczego, co mozna by uznac za calkowicie nowe. No
wosciq byla jedynie otwartosc wobec innych wyznan czy religii 
i wobec swiata, gotowosc sluchania glosu inaczej myslqcych. 

5 H. de Lubac, Mbnoire sur {'occasion de mes ecrits, Namur 1989. 

b Por. H.-B. Ger!, Romano Guardini 1885-1968, Mainz 1985, s. 352 i nast. 
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Ale na zmiany te trzeba bylo czekae tak dlugo, ze wielu wsp61
czesnych zdirl.ylo zajqe wobec Kosciola postaw~ nieprzychylnq, 
a w koncu oboj~tnq. Ta ewolucja postaw lqczyla si~ r6wniez z fak
tern, ze po drugiej wojnie swiatowej doszly do glosu dwa nurty 
filozoficzne - egzystencjalizm i marksizm - kt6re nie przepadaly 
za instytucjami, ba, w og6le kwestionowaly ich racj~ bytu . Coraz 
wi~cej ludzi odwracalo si~ od Kosciola, poniewaz nazbyt cz~sto 
uwazano go jed y n i e za instytucj~ stworzonq przez samego czlo
wieka. Wprawdzie z poczqtku wydawalo si~, ze Sob6r Watykan
ski II b~dzie przelomem, ale wlasnie w posoborowych latach na 
postrzeganiu Kosciola mscila si~ jego dawna wrogose wobec no
woczesnego swiata. Posoborowa otwartose zas sprawila, ze w wielu 
kr~gach opinie i postawy swiata zacz~ly niejako zalewae Kosci61: 
o ile w epoce przedsoborowej Kosci61 po cz~sci izolowal si~ przed 
wplywami swiata, a po cz~sci budowal swego rodzaju katolicki 
"kontrswiat", 0 tyle teraz niemal wszystkie tamy puscily i wierni 
zacz~li swojq Mater Ecclesia oceniae wedlug kryteri6w "swiata". 
Tylko nieliczni dostrzegali, ze w nast~pstwie Soboru Kosci61 
bynajmniej nie stal si~ bardziej "liberalny", lecz jedynie podjql bar
dziej intensywny namysl nad swym depositum - ze zatem, jak po
wiedzial kiedys Urs von Balthasar, katolik po Soborze rna wyzna
wae dokladnie takq samq wiar~ jak przed Soborem. Zmienil si~ 
tylko styl, a nie trese. Swoje zrobil r6wniez pospiech, z jakim 
w posoborowej epoce wprowadzano nOWq liturgi~, nie dostrze
gajqc, ile osobistej poboznosci znajdowalo oparcie w "dawnej 
mszy"7 . 

Nast~pstwem bylo i ciqgle jeszcze jest oddalanie si~ wiernych, 
przy czym od czas6w Soboru niejeden z tych, kt6rzy si~ odwraca
jq i oddalajq, bynajmniej nie opuszcza Kosciola, lecz pozostaje pod 
pretekstem, ze powinien si~ domagae reform odpowiadajqcych 
jego wlasnym gustom. Czasami mozna odniese wrazenie, ze co 
drugi katolik sporzqdzilby sobie wlasny koktajl wiary. Posluszen
stwo jest postponowane jako "fundamentalizm", a dostosowanie 
do swiata wynoszone pod niebiosa. Nie bez winy bylby tu kryzys 

7 Choc jestem jak najdalszy od lekcewazenia nowej liturgii, najbardziej brakuje mi 
"cichej mszy porannej w bocznym oltarzu", do kt6rej tak cz~sto sluzylem jako mini
strant w swych szkolnych i studenckich latach. Zwykle trwala ona zaledwie dwadzie
k ia minut, ale wlasnie dzi~ki temu intensywniej pozwalala doznac obiektywnosci Eu
charystii . 
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katolickiego systemu edukacyjno-wychowawczego, ktory znako
micie funkcjonowal od koflCa XIX wieku. Wielu katolikow, goto
wych dochowac wiernosci swemu Kosciolowi, slabo zna zasady 
wiary katolickiej i nie wie, czego si~ tak naprawd~ trzymac. Kate
chizm Kosciola katolickiego z 1993 roku jest zbyt drobiazgowy, 
a jednoczesnie, w niektorych rozdzialach (na przyklad 2351-2359, 
Wykroczenia przeciw czystosci, Czystosc i homoseksualizm), zbyt malo 
uwagi zwraca na problemy wspolczesnego czlowieka. Wielu ro
dzicow, ba, wielu ksi~zy nie wie, jak przygotowac dzieci do Pierw
szej Komunii. Rzesze wiernych sqdzq, ze przyjmujqc Komuni~, 
uczestniczq jedynie w parafialnej uczcie pokoju. Nierzadko juz 
tylko najstarsi wiedzq, co naprawd~ si~ liczy. Kaplani nie tylko na 
lamach specjalistycznych czasopism, lecz rowniez z ambon upo
wszechniajq nie przetrawione nowinki egzegetyczne, nie dostrze
gajqc, ze wypaczajq liturgi~ nazbyt prywatnymi pomyslami, kt6re 
w rzeczywistosci nikogo nie mogq zainteresowac i na dalszy plan 
spychajq wlasciwe misterium Uczty Eucharystycznej . Jest dla mnie 
calkowitq zagadkq, jak moglo dojsc do tego upadku katolickiej 
edukacji. Zagadnienie to zaslugiwaloby na wrtikliwq analiz~ 
psychologiczno-spolecznq, ktora moglaby m.in. pomoc uniknqc 
kolejnych bl~dow. 

Nast~pstwa tych przeobrazen Sq zlozone. W wi~kszosci euro
pejskich kraj6w Kosciol znow cieszy si~ szacunkiem, ktory utracil 
po 1918 roku przez zbyt daleko posuni~ty sojusz oltarza i tronu
w wielu krajach, na przyklad w Niemczech, uwaza si~ go za szafa
rza tradycyjnych wyobrazen aksjologicznych, ktorego glosowi 
z uwagq przysluchujq si~ nawet ci, ktorzy si~ z nim nie zgadzajq. 
Do tej zmiany wizerunku Kosciola przyczynil si~ nie tylko Sobor 
Watykanski II, lecz takZe - i zapewne przede wszystkim - papiez 
Jan Pawel II, choc coraz cz~sciej mozna uslyszec, ze to przeciez 
Polak i ze jest zbyt schorowany, by przeciwstawic si~ sHorn reakcji. 
Zarazem jednak Kosciolowi ubywa wiernych - w Niemczech od 
wielu lat juz tylko 12% katolik6w regularnie chodzi w niedziel~ 
do kosciola. Rodzice chrzczq dzieci, mlodzi zawierajq malzenstwo 
przed oitarzem, pogrzeb rna koscielny charakter. Ale gdy minq 
swi~ta Bozego Narodzenia i Wielkanocy, wierni nie chcq, by Ko
sciol si~ mieszal w ich sprawy. 

W tej sytuacji, jak sqdz~, rozwazania na temat "Absolutu" nie 
posuwajq nas do przodu. Wprawdzie teologia od czasow Ojcow 
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Kosciola m6wi 0 desiderium naturale Dei - 0 pragnieniu Boga, kt6re 
z natury jest dane kazdemu stworzeniu obdarzonemu duchem, 
ale w ostatecznym rozrachunku z pewnosciq oznacza to jedynie, 
ze tylko B6g moze ukoic ostatecznq t~sknot~ czlowieka. Nie jest 
jednak tak, ze wszyscy ludzie t~skniq r z e c z y w i sci e do Boga. 
By do Niego t~sknic, by swych t~sknot nie koic gdzie indziej, na 
przyklad w tak dzisiaj modnym ruchu New Age, muszq 0 Nim wie
dziec, ba, muszq Go znac. A poznajemy Go, obawiam si~, nie po
przez swiadomosc naszej smierci czy chocby naszej skonczonosci. 
Naturalnie, jako zywe istoty l~kamy si~ smierci. Ale nie sqdz~, by 
wielu ludzi zaprzqtalo sobie glow~ tym, co b~dzie po smierci. Jej 
konsekwencjami autentycznie przejmuje si~ tylko ten, kto zywi 
uzasadnione obawy, ze moze si~ znaleic w piekle (przy czym tro
ska ta wymaga czegos wi~cej niz przekonania 0 istnieniu Absolu
tu) . Rzeczywiscie l~kamy si~ tylko wtedy, gdy w smiertelnym za
grozeniu znalazla si~ osoba, ktorq kochamy. Wielkim pocieszeniem 
jest tutaj chrzescijanska wiara, ze zn6w spotkamy si~ razem na 
tamtym swiecie. 

Tak wi~c koniec koncow pozostaje tylko jedno: powrot religii. 
Jako katolicy, mamy nadziej~, ze Kosciol zn6w zdob~dzie ludzkie 
serca. W latach 60. wiele m6wiono 0 "teologii smierci Boga", ktora 
zrodzila si~ na departments of religion amerykanskich uniwersytetow. 
Dzisiaj zapanowala cisza wokol tej nierzadko bl~dnie rozumianej 
teologii. Jej wyznawcy si~gali po pochodzqce od Nietzschego sfor
mulowanie, by wskazac na fakt, ze w nowoczesnym spoleczenstwie 
wiara w Boga przestala pelnic SWq dawnq funkcj~. Kontr
argumentacja zwracala uwag~, ze ostatecznq przyczyn~ tej utraty 
funkcji stanowilo uprywatnienie wiary. Ani panstwo, ani spoleczen
stwo rue zajmujq si~ wiarq jednostki, dopoki przestrzega ona praw 
i zasad konsensu spolecznego (coraz ubozszego pod wzgI~dem tre
sci). Ale wyjasnienie to nie wystarcza, poniewaz spora i zapewne 
ciqgle rosnqca jest liczba tych, kt6rzy Gesli natychmiast nie odcho
dzq, nie chqc, na przyklad, placic podatku koscielnego) wydajq si~ 
zadowoleni z czysto "nominalnej" przynaleznosci do wspolnoty 
religijnej . Nawet gdy wypelniajq najbardziej oczywiste obowiqzki 
swego wyznania, niewiele potrafiq pOCZqC ze SWq wiarq - w powsze
dni dzien Bog nie pelni w ich zyciu juz zadnej "funkcji". 

W swietle powyzszej diagnozy sytuacja przedstawia si~ ina
czej niz wedlug Millon-Delsol. Wprawdzie rosnie liczba tych, kto
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rzy nie nalezq do zadnej ze wspolnot chrzescijanskich, ale znacz
na wi~kszosc mieszkancow Europy, podobnie zresztq jak Ameryki 
Polnocnej, jeszcze nie porzucila swego Kosciola. Trudu wystqpie
nia unikajq nawet ci, ktorzy nie wierzq juz w istnienie Boga - tak 
jak, z drugiej strony, wielu z tych, ktorzy decydujq si~ wystqpic 
z Kosciola, nadal wierzy w ismienie Boga i oczekuje "zycia po smier
ci" (przy czym niejeden mlodszy wiekiem katolik rna tu na mysli 
"reinkarnacj~", nie dostrzegajqc, jak trudno t~ indyjskq koncepcj~ 
pogodzic z wiarq chrzescijanskq). 

Jakie Sq przyczyny tej ewolucji, ktora z punkt widzenia Kosciola 
jest rownie niepokojqca jak zanik wiary w Boga? Moim zdaniem 
majq one niewiele wspolnego z "projektem modernizmu", zatem 
z przekonaniem, ze nauka potrafi rozwiqzac wszelkie problemy 
czlowieka. Abstrahujqc od faktu, ze w postmodernym swiecie (nie 
lubi~ tego wyrazenia, ktore w istocie niewiele mowi) projekt ten 
uchodzi za nieudany (cokolwiek by to mialo blizej znaczye)8: wi~k
szosc wspolczesnych zbyt malo wie 0 takim projekcie, by mozna 
go bylo traktowac jako wyjasnienie. Istnienie takiego projektu jest 
- mowi'lC brutalnie - bzikiem intelektualistow, ktorzy dzi~ki Bogu 
stanowi'l tylko niewielk'l cz~se populacW . Natomiast wiele prze
mawia za tez'l, ze wi~kszosci wspolczesnych Europejczykow i Ame
rykanow wiedzie si~ - w porownaniu z minionymi wiekami - tak 
dobrze, ii zapominaj'l oni 0 wszelkiej transcendencji: sytuacja, kto
r'l opisuje juz Nowy Testament (na przyklad tk 12, 16 nn.). Urz'l
dzajq si~ w tym swiecie tak, jakby poza nim nic innego nie istnialo. 

Ludzie 0 gl~bszych potrzebach, ktorym nie wystarcza to do 
szcz~scia, zapewne wygl'ldaj'l rowniez za czyms takim jak "Abso
lut". Kazdy bowiem chcialby bye szcz~sliwy - 0 czym wiedzial juz 
Arystoteles. Absolutu tego doszukuj'l w harmonii ciala, ducha i du
szy, mowi'l 0 "odnajdywaniu same go siebie", t~skni'l do aprobaty 
i milo sci, chcieliby doswiadczac czegos wi~cej niz tylko samych sie

8 W rzecz},\"istosci okazalo sil! tylko, ze masowe zastosowanie osi'!gnil!e nauko
wych w przemysle poci'!ga za sob,! problemy, kt6re trudno rozwi'!zae (i kt6rym prze
ciwdzialae mog'! zn6w tylko jakies nowe, naukowo zabezpieczone technologie), a po
st~p naukowy nieoczekiwanie rodzi powazne kwestie etyczne. Pytae, czy w takim ra
zie oczekiwarua, kt6re charakteryzowaly "nowoczesny swiat" czy wr~cz oswiecenie, 
spelzly na niczym, wydaje mi sil! problematyczne juz choeby dlatego, i.e zagadnierua 
tego nie moi.na rozwazac za pomocq tak globalnych i nieokreslonych kategorii. 

9 Por. m6j artykul w ksi~dze pamiqtkowej ku czci lerzego Holzera Pol
ska-Niemcy-Europa, Warszawa 2000, s. 313 i nast. 
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bie, z trudern znoszq rnyM, ze jest cos takiego jak "grzech" - bo 
przeciez nic rzeczywiscie zlego nie popelnililo . 

Wlasnie tutaj dobrze tez widac, co Kosci61 powinien czynic, by 
gl~biej zakotwiczyc swych wiernych i znaleic nowych wyznaw
c6w. Najpierw Kosci61 rnusi przyjqc, ze przeci~tny katolik tylko 
w niewielkirn stopniu zna wiar~ katolickq - a w jeszcze rnniejszyrn 
jq rozurnie. Z faktu tego wynika pierwsze, niebywale trudne za
danie. Przekaz wiedzy rnusi si~ odbywac w taki spos6b, by slu
chacz chcial nadstawic uszu i by w koncu nie tylko wi~cej wiedzial, 
by nie tylko potrafil wydeklarnowac polowicznie przetrawione 
twierdzenia, lecz by otworzyl si~ przed nirn nowy horyzont - by 
otworzyla si~ przed nirn nadzieja, ze gdy osiqgnie ten horyzont, 
gdy odwazy si~ niejako wyplynqc na otwarte rnorze, b~dzie prze
zywac wciqz nowe przygody i w koncu ukoi wszystkie swe t~sk
noty. Istotnq cz~sciq tego przeslania rnusi byc swiadornosc, ze Ko
sci61 jest wlasnie nie tylko instytucjq, lecz - 0 czyrn z wlasnego do
swiadczenia wiedzial Guardini - r6wniez rniejscern, gdzie cz1o
wiek odnajduje siebie, gdy siebie oddaje. Ilu katolik6w poj~lo, ze 
Kosci61 jest starszy od Nowego Testarnentu, ze ewangelie nie Sq 
historycznq relacjq, lecz pierwszyrn przepowiadaniern pierwotnej 
wsp6lnoty chrzescijanskiej (czy pierwotnych wsp6lnot chrzesci
janskich) - od poczqtku ukierunkowanej na wszystkich ludzi? Kto 
nie widzi, ze Kosci61 co prawda rna instytucjonalnq postac, ale zo
stal zalozony przez sarnego Boga i jako taki jest czyrns wi~cej niz 
instytucjq, ternu w dzisiejszych czasach trudno b~dzie znaleic do 
niego drog~. Pod tyrn wzgl~dern rnoglibysrny si~ wiele nauczyc od 
egzegezy alegorycznej, jakq uprawialo sredniowiecze, nawiqzujqc 
do Orygenesa (a w ostatecznyrn rozrachunku do Sw. Pawla)lI; 
w owych czasach widziano jeszcze, ze Chrystus i Kosci61 scisle si~ 
ze sobq lqczq, co wi~cej, ze rnozna rn6wic, iz Kosci61 to Chrystus. 
Dla rnojego pokolenia bylo jeszcze oczywistosciq - choc nie znali

10 Zapewne w temacie "grzech" kryje si~ - zwlaszcza jesli chodzi 0 Europ~ Z 1 

chodniq - jedna z gl6wnych przyczyn odst~powania od wiary chrzescij anskiej . Wielu 
z nas bylo wychowywanych nie tyle w zachwycie dla Boga, ile w m~czqcym poczuciu 
winy, i stara si~ od niego uwolnic. Jednq z dr6g tego wyzwolenia zdaje si~ bye negowa
nie "grzechu". Niejeden nie dostrzega przy tym, ze ze swiatopoglqdowego i z psycho
logicznego punktu widzenia niepor6wnanie trudniej jest swe przekonania modelowae 
odpowiednio do swej faktycznej drogi zyciowej, niz uznac, ze jestesmy wlasnie slaby
mi istotami - i powierzye si~ milosierdziu Bozemu. Staralem si~ to przedstawic w tek
scie pod smialym tytulem Obrona grzechu (Pliidoyer fUr die Su nde) 

II H. de Lubac, Histoire el Espril, Paris 1950. 
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smy badan Lubaca12 i nigdy nie slyszelismy 0 Orygenesie - ze ta 
instytucja, ktorq juz wowczas nielatwo bylo nam znosie, w swym 
wn~trzu kryje absolutnq tajemnic~ wszechSwiata i jego historii. 

Z tego wynika drugie zadanie, ktore w istocie jest najpierwsze 
i jeszcze trudniejsze: Kosciol musi pokazywae, ze "Absolut" stal 
si~ historycznym wydarzeniem i ze wlasnie Kosciol niesie przez 
dzieje nowin~ 0 tym wydarzeniu - ze wszystkim, co stanowilo jego 
nast~pstwo. Absolutem jest Absolutny, ktory "zamieszkal mi~dzy 
nami". Bye chrzescijaninem to nie tylko wierzye i post~powae 
w okreslony sposob, lecz -i przede wszystkim - nasladowae czlo
wieka, ktory byl i jest Bogiem. Wszystko inne przychodzi sarno z sie
bie. Ale by moc Go nasladowae, czlowiek najpierw musi Go spo
tkae, musi spotkae Go jako Tego, ktorym On byl- i ktorym b~dzie 
na wieki. 

Mozna powiedziee rowniez tak: w dzisiejszych czasach malo 
kogo poruszy religia, wiara religijna, ktora nie potrafi w nas wzbu
dzie nadziei, ze zna odpowiedz na nasze najgl~bsze potrzeby i naj
skrytsze t~sknoty13. Nie odpowiedzi, lecz odpowiedz. Takq odpo
wiedziq moze bye jedynie osoba. Albowiem kazdq wypowiedz 
mozna zrelatywizowae, natomiast za osobq mozna tylko post~po
wac - albo jq zanegowae. Kto nie chce jej z gory zanegowae, ten 
musi na niq przystae - to zas moze uczynic tylko w Kosciele, juz 
chocby z tej przyczyny, ze wszystko, co wiemy 0 Chrystusie, zo
stalo - pomijajqc kilka niewiele mowiqcych wzmianek u starozyt
nych historiografow - przekazane przez Kosciol. 

Czasami zadaj~ sobie pytanie, czy ludzie, ktorzy co prawda nie 
znaleili drogi do wiary, ale CZCZq Jezusa i uznajq Go za wzor dla 
samych siebie, nie Sq blizsi prawdy niz wielu chrzescijan, ktorzy 
kazdej niedzieli powtarzajq slowa wyznania, ale rzadko zwracajq 
si~ do Niego, by zapytac przynajmniej: "Czy mnie slyszysz, gdy 
do Ciebie wolam?" Serca zwlaszcza mlodych ludzi Kosciol b~dzie 
mogl (na powrot) zdobyc jedynie wtedy, gdy uda mu si~ tchnqc 
w nich odwag~, ktora pozwoli im wyplynqc na otwarte morze, 

12 Por. przede wszystkim Jego Exigese midievale, 4 tomy, Paris 1959 i nast. 
13 Jedno z najwazniejszych, a zarazem i najbardziej zaniedbywanych zadaft dU5Z

pasterskich (i katechetycznych) polega dzis na tym, by wsp6\czesnym - oboj~tne, czy 
54 czlonkami Kosciola, czy nie - przypominac, ze w og61e maj'l takie potrzeby i t~skno
ty. Nie mozna tego osi'lgnqc poprzez kazania, a jedynie poprzez calkowicie o50bist'l
a jednoczesnie niezwykle dyskretn'l- rozmow~. 
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morze peIne tajemnicy, a bye moze r6wniez zgrozy. 1m dalej wy
pIynq, w tym wi~kszym stopniu b~dq gotowi przyjqe trudniejsze 
wymagania, jakie Pan stawia przed nami, i zdolni z usmiechem 
znosie nazbyt ludzkie przywary, od kt6rych az roi si~ w Kosciele. 
Ale najpierw mUSZq wyruszye... 

Czasami przypomina mi si~ anegdota, kt6rej bohaterem jest 
sw. Ambrozy. Cdy jakis mIodzieniec zapytal go, co powinien zro
bie, by zostae chrzescijaninem, biskup Mediolanu (kt6ry nieco 
wczesniej udzielil chrztu Sw. Augustynowi) odrzekl: "Przez rok 
podqzaj ze mnq". Cdzie dzisiaj Sq ludzie - duchowni czy swieccy
kt6rzy sformulowaliby takie zaproszenie? I gdzie Sq mlodzi ludzie, 
kt6rzy by go bez wi~kszego namyslu posluchali? Dose rzadko 
mozna takich spotkae - ale mozna; i wlasnie na nich Kosd61 musi 
opierae swe nadzieje. Nic dziwnego, ze Jan Pawel II stawia na roz
maite ruchy swieckich - od wsp6lnoty Taize przez Fokolarini po 
Communione et Liberazione - kt6re stanowiq wsp6lczesny odpo
wiednik dawnych zakon6w i jak one, choe drazniq niejednego bi
skupa czy proboszcza, zdajq si~ odpowiedziq Ducha Swi~tego na 
niedole Kosciola dzisiejszych czas6w. 

tlum. Grzegorz Sowinski 

MlKULAs LOBKOWICZ, ur, 1931, filozof religii i polityki, w latach 1967-1990 kierowal 
Katedrij Filozofii i Teorii Politycznej Uniwersytetu Monachijskiego, nast~pnie peWl funk
cj~ prezydenta Uniwersytetu Katolickiego w Eichstatt; czlonek Papieskiej Rady Kultu
ry w latach 1982-1992; wydal m. in. Theory and Practice. From Aristotle to Marx (1967), 
Marxismus und Machtergreifung (1978). Po polsku ukazal si~ zbi6r jego esej6w Czas kryzy
su, czas przelomu. 
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Nie jest najlepszq przyslugq wyrzqdzonq czlowiekowi 
dzisiejszemu i wierze religijnej namawianie do odrzucenia 
niezrozumialego jakoby Nbizantynizmu N . Dzi~ki j~zykowi 

starych symboli w/qczamy si~ w wyiszy porzqdek sensu, 
uczestniczymy w nim mys1owo i uczuciowo, rozumieniem 
i t~sknotq, budujemy wyobrainiq rzeczywistosc duchowq. 

CO ROBIe 

Z PRZESZLOSCI1\ 


RELICII? 

Ewa Bienkowska 

Tekst Chantal Delsol toczy si~ wartkim, gladkim nurtem, for
muluje wielkie uog6lnienia (czlowiek wsp6lczesny, narody szcz~
sliwe i nieszcz~sliwe, postawa religijna jako taka), proponuje glo
balne widzenie przelomu historycznego i kierunku rozwoju swia
tao Moze podstawowq jego slabosciq jest poslugiwanie si~ tak skon
struowanymi og6lnymi istnosciami, kt6re mniej sluzq celom heu
rystycznym, badawczo-kontrolujqcym, a bardziej stanowiq przed
miot wiary Autorki. Znajdujemy tu echa wielu waznych lektur 
Delsol dotyczqcych zasadniczej konfrontacji P61noc-Poludnie, cy
wilizacji zachodniej i islamu; galopujqcej laicyzacji, niewsp6lmier
nosci mi~dzy mentalnosciq dzisiejszego Europejczyka a doktrynal
nym gmachem religii chrzescijanskiej. Jest co rozwazac, wszyscy 
to czujemy, niezaleznie od tego, po jakiej stronie jestesmy zado
mowieni: po stronie obronc6w nietykalnej tradycji czy po stronie 
zwolennik6w dose radykalnych reform. Juz za to nalezq si~ po
dzi~kowania Delsol, kt6rej styl mySlenia i pisania, wyostrzony i kla
row ny, zawsze podziwialam. 

Bardzo doslowne przyj~cie przedmiot6w og6lnych, nadanie 
im statusu, by tak rzec, kategorycznej realnosci obarcza takZe innq 
slabosciq, r6wnie niebezpiecznq z punktu widzenia metody my
slowej. Ot6z spotykamy si~ tu z samymi pewnosciami, z obserwa
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cjarni wyglaszanyrni w trybie niepodwazalnych twierdzen, pod
czas gdy oczekiwac rnoglisrny raczej zespolu pytan, wqtpliwosci, 
hipotez. Ternat przyszlosci swiata, przyszlosci religii jest tej natu
ry, ze zdaje si~ wykluczac pogodnq pewnosc siebie. Zaprezento
wane przez Autork~ podejscie uwazarn za intelektualnie nieplod
ne: twierdzirny, zanirn pytarny, zaporninarny pytac, bo juz wierny, 
co si~ naprawd~ rozgrywa w duszy czlowieka wsp6lczesnego, 
w rnechanizrnach historii. A skoro nie pytarny, lecz twierdzirny, 
rzeczy jawiq si~ narn naturalnq kolejq uog61nione, i to w liczbie 
pojedynczej: jedna jest logiczna postawa dzisiejszego Europejczy
ka (odrzucenie tradycyjnej religii), jeden kierunek rozwoju (wy
pieranie chrzescijanstwa z naszej cywilizacji), jedna rnozliwa od
powiedz ze strony religii (odrzucenie zbytecznego historycznego 
balastu). Ta Iiczba pojedyncza i niepokoi, i drazni podczas lektury 
- w tekScie wszystko uklada si~ gladko, triurnfy swi~ci (i w pozy
tywnyrn, i w negatywnyrn sensie) prawdziwie francuski kartezja
nizrn. 

Tu dodarn dygresj~, niepozbawionq wszakZe zwiqzku z terna
tern. T~ postaw~ kategorycznosci i pewnosci, wyrokowania raczej 
nii: zapytywania, wpisywania chrzescijanstwa w jednokierunko
Wq dynarnik~ przyszlosci wielokrotnie zauwazalarn w rniesi~czni
ku "Esprit". Jest ona charakterystyczna dla pewnego odlarnu fran
cuskiej inteligencji, rnajqcej korzenie w chrzescijanstwie i osobistq 
przeszlosc chrzescijanskq, zarazern jednak wyciqgajqcej szczeg61
ne wnioski ze swoich diagnoz 0 zrnierzchu religii na Zachodzie. 
"Esprit" coraz rnniej zajrnuje si~ religiq i obecnosciq chrzescijan
stwa w dzisiejszyrn swiecie. Ten rodzaj analiz jest wypierany przez 
problernatyk~ spoleczno-politycznq, wyczulenie na krzywdy 
wszystkich odtrqconych od naszej zarnoznej cywilizacji. Dla ko
gos, kto zna przeszlosc pisrna, jest oczywiste, ze to zainteresowa
nie rna podstawy ewangeIiczne, lecz nie odgadnie tego czytelnik 
nieprzygotowany. Z chrzescijanstwa zachowaly si~ tylko wqtki 
moraIne i prospoleczne (Kazanie na G6rze? - chyba tez nie bar· 
dzo, bo w nirn blogoslawi si~ cierpiqcych, Iecz nie sugeruje im si~ 
buntu przeciw ternu cierpieniu). B6g na wygnaniu co prawda nie 
redukuje wiary do rnorainosci spolecznej (Autorka nie jest intelek
tualistkq lewicowq), dokonuje jednak innej redukcji: religii do irn
peratyw6w nowoczesnosci, do jedynego rnodelu psyche nowocze
snej jednostki. 
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Rozumowanie opiera si~ na przeslance, kt6rq jest dwoistosc dzi
siejszego Europejczyka: i chce, i boi si~ religii, i jej potrzebuje, i jq 
odrzuca. Odrzuca z racji fatalnych epizod6w w historii chrzesci
janstwa (wojny religijne, inkwizycja ... ), kt6re kazq mu widziec 
w nim tysiqcletni system opresji; odrzuca z racji zasmakowania 
w zyciu ziemskim, dotqd spychanym przez religi~ do funkcji mar
nego przedsionka zycia wiecznego. Ale potrzebuje religii jako daw
czyni sensu, odpowiedzi na l~k przed smierciq, jako schronienia 
dla intuicji sacrum, swiadomego bqdz nieswiadomego poszukiwa
nia absolutu. Podobnie jak w Obecnosci mitu Leszka Kolakowskie
go czlowiek Chantal Delsol jest wyposazony w niejasnq intuicj~ 
sacrum za sprawq podstawowej rany otwartej w jego czlowieczen
stwie - czy nazwiemy jq skonczonosciq, czy zdolnosciq do cierpie
nia. 

Czlowiek wszystkich epok, w tym nowoczesnej, jest nieslycha
nie uzdolniony do cierpienia, ono popycha go ku pytaniom 0 sens 
- i to jest gl6wna rola i szansa religii: nic tak jak ona nie nasyci czy 
nie ukoi tego glodu. Przez tysiqclecia byl on zaspokajany w sta
lych strukturach zycia zbiorowego: w Kosciele. Kazdy fragment 
jego nauki przyjmowano jako nienaruszalnq cZqstk~ tej wlasnie 
funkcji: pojednania z istnieniem i stawiania absolutu w centrum 
mysli i wyobrazni. Naraz, od Kartezjusza i Oswiecenia, cos si~ za
cz~lo zmieniac. Myslenie i wyobraznia odmienHy si~, zapanowal 
w nich, mniej lub bardziej, "naukowy poglqd na swiat" - swiat bez 
sacrum i bez transcendencji. Tajemnica zostala wyparta przez za
wrotne perspektywy otwarte przez wiedz~ i technologi~. Odmie
nily si~ tez oczekiwania i zqdania stawiane zyciu ziemskiemu - to, 
co Chantal Delsol nazywa wolaniem 0 szcz~scie, szcz~scie nalezne 
nam z definicji niejako i dochodzqce swoich praw, gdy trzeba, bru
talnymi metodami. Religia (a myslimy tu 0 chrzescijanstwie) zo
stala wysadzona ze swego spolecznego lozyska, podwazona 
w swych tresciach symbolicznych, metafizycznych, moralnych. 
Deizm ludzi Oswiecenia byl podlozem dla dziewi~tnastowieczne
go ateizmu "naukowego", nieslychanie antyklerykalnego, gloszq
cego wojn~ z "gniazdem ciemnoty i zacofania". 

Wszystko poszloby gladko, gdyby nie drobny szkopul: Sk0I1
czonosc, cierpienie, potrzeba usprawiedliwiajqcego sensu. Trzeba 
jeszcze dodac: gdyby nie nieznosny konserwatyzm w sprawach 
religijnych, nakazujqcy wielu ludziom kultywowac formy prze
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szlosci, W kt6rych widzq cos waznego, nietykalny fundament. 
Przedstawiony w Bogu na wygnaniu nowoczesny Europejczyk jest 
rozdwojony, jest dziedzicem Oswiecenia i przewrotu naukowego, 
a jednoczesnie istotq przyciqganq przez to, z czym nowoczesnosc 
utracila kontakt. W obrazie nakreslonym przez Autork~ jego po
szukiwanie sensu i absolutu nie b~dzie si~ wyrazalo w zwyklym 
powrocie do chrzescijaitstwa (w kt6ryms z jego licznych wyznait). 
Chantal Delsol wydaje si~ przekonana, ze zwykle powroty Sq przed 
Europejczykiem zamkni~te, bo niepodobna cofnqc si~ w symbo
liczno-magicznq mentalnosc naszych przodk6w. Jesli czlowiek za
chodni skloni si~ do chrzescijaitstwa, to po dlugich i szczeg61o
wych negocjacjach, w kt6rych tradycyjna religia musi zgodzic si~ 
na duze ust~pstwa, jesli chce go przygarnqc do owczarni. Ust~p
stwa powinny dotyczyc wszystkich dziedzin, jakimi rozporzqdza 
religia: dogmatyki, liturgii, moralnosci. Dogmatyczny gmach chrze
scijaitstwa, tysiqcleciami wznoszony przez teolog6w, zdaniem Au
torki przedstawia si~ Europejczykom jako wyzuty z tresci bizanty
nizm, wyjasnialny tylko historycznie, nie zas poznawczo i ducho
woo Dzisiejsza wrazliwosc nie znajduje zadnego sensu w tradycyj
nie rozumianym absolucie - stanowi on podstawowq przeszkod~ 
w utozsamianiu si~ wsp6lczesnych z chrzescijaitstwem. Jesli wi~c 
Kosci61 nie ustqpi w tej sferze, mozna przewidziec dalszy gremial
ny exodus, zwlaszcza warstw wyksztalconych, a w kazdym razie 
przekreslenie szans na powr6t poszukujqcych. Dzisiejszy Europej
czyk, jesli Kosci61 b~dzie mu czynil wstr~ty, rna do dyspozycji bud
dyzm lub niezliczone sekty, kt6re mozna wybrac wedle swych prze
konait i temperamentu . 

Sprawa jest arcypowazna, i to nie tylko dla Kosciola - dla calej 
kultury. Idzie w niej bowiem 0 cos podstawowego: 0 j~zyk, jakim 
m6wimy 0 swiecie i nas samych. Ten j~zyk nie jest bynajmniej wlas
nosciq chrzescijaitstwa, czerpie z najstarszych z16z ludzkosci 
chrzescijaitstwo bylo jego spadkobiercq i dlugo niemal monopoli
stq w Europie. Trwal on i rozwijal si~, zaznawal epok rozkwitu 
i kostnienia wlasciwie do ery kontrreformacji, a w Kosciolach pro
testanckich nawet przez XIX i XX wiek. Pobudzal refleksj~ i sztu
k~, rozkrzewil si~ w malarstwie, poezji, muzyce, wr6s1 w obycza
jowosc pod postaciq codziennych gest6w, malej domowej liturgii 
nadajqcej rytm ludzkim pracom i dniom. Stosunek do tego j~zyka 
nie moze byc rzqdzony przez racjonalnosc typu naukowego 
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otwiera on podwoje do innych przestrzeni rozumienia i odczu
wania, bliskich artystycznej wyobrazni. Bez tego j~zyka pozosta
niemy niemi i slepi na cale wymiary naszego bytu, abstrakcyjny 
absolut i metoda krytyczna rozmijajq si~ calkowicie z potrzebami 
si~gni~cia do symbolicznych korzeni kultury. 

Pisal 0 tych rzeczach Milosz w Ziemi Ulro. Swiadom zniszczen 
dokonanych w tej dziedzinie przez Oswiecenie i jego kontynuacje, 
wybiera innq drog~ niz ta, kt6rq wskazuje Chantal Delsol. Poeta, 
w przeciwienstwie do filozofa, wie, ze bez wyobrazni religijno-me
tafizycznej, zdany na zdroworozsqdkowe formuly czlowiek zamie
ra duchowo, a kultura ulega degeneracji - Ziemia Ulro to zach~ta 
do nieposluszenstwa wzgl~dem dyktatu racjonalistycznego, afir
macja - dzis i a j - wyobrazni symbolicznej. Autorka Boga na wy
gnaniu chce oczyscic chrzescijanstwo z "bizantyjskich" dogmat6w 
przeszkadzajqcych czIowiekowi wsp6lczesnemu (co ma na mysli? 
czy np. dogmat 0 Tr6jcy Swi~tej? niebo i pieklo? tajemniczq rze
czywistosc Przeistoczenia ?). Idqc sladem Milosza, mozna odpowie
dziec, ze niezaleznie od czysto koscielnych wzgl~d6w takie ogolo
cenie oznaczaloby uwiqd waznej sfery w czlowieku, odci~cie si~ 
od takiego rozumienia bytu, do kt6rego te symbole dajq dost~p. 
Milosza raczej niepokojq zbyt racjonalistyczne i wqskie uj~cia chrze
scijanstwa, dlatego szuka pomocy u wielkich heretyk6w: gnosty
k6w, mistyk6w, tych, co na kanwie chrzescijanstwa tworZq wlasne 
religie 0 pot~znym ladunku mitycznym (Sweden borg, Blake). 

Mozna na to odpowiedziec, ze poet~ interesujq elitarne zaba
wy garstki wybranych - a tu idzie 0 reakcje przeci~tnego "czlo
wieka nowoczesnego", alergicznie reagujqcego na mitologi~, 
z chwilq gdy rna dotyczyc jego samego. Ale czy to pewne, ze taki 
"przeci~tny nowoczesny" istnieje? Czy w samej Europie (nie m6
wiqc 0 reszcie swiata) nie spotyka si~ i nie krzyzuje duza liczba 
wzor6w zycia religijnego wywodzqcych si~ z r6znych dziedzictw, 
z r6znych historii, z r6znych region6w? Chwilami mam wrazenie, 
ze Autorka jako model czIowieka dzisiejszego przyjmuje stan wI a
sciwy francuskim intelektualistom (gwoli prawdy, znalazloby si~ 
ich jeszcze w Niemczech, Holandii ... ). R6wniez jej walka z religiq 
posiadajqcq "monopolistycznq wladz~ nad sensem" zdaje si~ przy
nalezec do jakiejs ariergardy. Gdzie widac dzisiaj t~ "monopoli
stycznq wladz~" i komu ona zagraza? W kazdym razie nie ma jej 
w Kosciele francuskim, kt6ry nieomal przeprasza, ze istnieje, usi
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luje wychodzie naprzeciw wielu spolecznym rewindykacjom pod 
jego adresem, a w niekt6rych sprawach mozna odniese wrazenie, 
ze hamuje go tylko wiernose wobec Rzymu. 

Te rozwazania prowadzq nas do jeszcze jednego problemu. Co 
robie z przeszlosciq? Z przeszlosciq j~zyka, kultury, religii? Czy 
mamy odtrqbic jej smiere, w tonie zadowolonym bqdz elegijnym? 
Chrzescijanstwo jest religiq historycznq r6wniez w tym znaczeniu, 
ze liczy si~ ciqgle to, co dawne, co wzi~lo si~ z dawnych epok. Tak 
jak ciqgle liczq si~ j~zyk Biblii, j~zyk Ojcow Kosciola, pewna cz~se 
mysli scholastycznej, kt6ra to mysl rna dzisiaj tak niedobrq pras~. 
Oczywiscie, te j~zyki posiadajq rozny stopien waznosci. Co rna z ni
mi poczqe czlowiek wspokzesny? Oglosie pogodnie ich bankruc
two i budowae jakis nowy antydogmatyczny j~zyk wiary, prze
puszczony przez racjonalistyczne filtry, j~zyk na miar~ naszego 
XXI stulecia? Gotowy z kolei ustqpie wobec jakiejs przyszlej formy 
mentalnosci - i tak w nieskonczonose? W latach posoborowych 
duzo czasu poswi~cono na pytanie 0 tozsamose chrzescijanstwa, 
tozsamose Kosciola katolickiego. Gdzie si~ ona konczy, jak w slyn
nym paradoksie 0 wymienianiu desek na statku: od jakiego mo
mentu nie b~dzie to juz ten sam statek? Mamy przekonanie, ze 
chrzescijanstwu to nie grozi, bo inne Sq jego podstawy (ale moze 
zagrozie kiedys Kosciolowi katolickiemu, dzwigajqcemu najwi~
cej przeszlosci). 

Jednak gra toczy si~ 0 powaznq stawk~ . Nasza cywilizacja co
raz bardziej gubi poczucie ciqglosci; zdobycze dawnej mysli, wy
obrazni, wiary Sq coraz mniej zrozumiale, przestajq powoli obo
wiqzywae. Podobny odruch zerwania ciqglosci pojawia si~ wsz~
dzie: w sztuce, w spojrzeniu na spoleczenstwo, w religii. Wszyst
ko rna zostae podporzqdkowane sposobom myslenia czlowieka no
woczesnego, w kt6rym wygasla pami~e przeszlosci i troska 0 przy
szlose nie odgrywa duzej roli. Chcemy czy nie chcemy, religia jest 
konserwatywna, jest "konserwatorium" skarb6w przeszlosci. Co 
nie znaczy, ze jest martwym muzeum, ale bez wi~zi z przeszlosciq 
rozpadlaby si~ jak organizmy zagrozone implozjq. Bye moze fak
tycznie ten stan rzeczy przyczynil si~ do opr6znienia kosciolow 
i ogranicza liczb~ konwertytow, przychodzqcych ze swiata wspol
czesnego i majifcych do dyspozycji wolnq konkurencj~ wszystkich 
religii. Nie jest to argument do pogardzenia - idzie tu nie tyle 0 licz
b~ wiernych, ile 0 samq zdolnose Kosciola do spelniania swojej 
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misji . Wizja katolicyzmu jako malej sekty, gdzie gromadzq si~ tyl
ko stare kobiety i odrobina nieprzystosowanej do zycia mlodzie
zy, bylaby niezwykle smutna. Wbrew zlaicyzowanemu modelowi 
Francji nie sqdz~, by to nam na razie zagrazalo. 

Chantal Delsol przywoluje sytuacj~ Polski z ostatniego dziesi~
ciolecia i l~k przed "czarnym". Polski przyklad wskazuje tylko na 
to, jak wazna jest jakose Kosciola w osobach jego slug i metodach 
post~powania z ludimi. To, co u Autorki daloby si~ nazwae "kry
zysem j~zyka", nie wydaje mi si~ polskim problemem - zapewne 
bierze si~ to z ciqgle mocnej wi~zi z tradycjq. Czy ta wi~i przetrwa 
przynajmniej w sferze religii? Czy pragmatyczny racjonalizm, jaki 
opisuje Delsol, stanie si~ rzeczywiscie wsp6lnym modelem przy
szlosci? Nie w naszej mocy przenikae zaslon~ czasu. W kazdym 
razie nie jest chyba najlepszq przyslugq wyrzqdzonq czlowiekowi 
dzisiejszemu i wierze religijnej namawianie do odrzucenia niezro
zumialego jakoby "bizantynizmu". To znaczy j~zyka starych sym
boli, w kt6rych czasy plodne wyobrainiq religijnq uj~ly najstarsze 
pragnienie ludzi: wlqczye si~ w wyzszy porzqdek sensu, uczestni
czye w nim mySlowo i uczuciowo, rozumieniem i t~sknotq, budo
wae wyobrainiq rzeczywistose duchowq . Jest w niej miejsce na 
przeszlose i na terainiejszose, na subiektywnose i na wsp6lnoto
wose, na poznanie hermeneutyczne i na barier~ tajemnicy. 

EWA BIENKOWSKA, ur. 1943, eseistka, tlumaczka, czlonek zespolu redakcyjnego "Ze
szyt6w Literackich". Ostatnio wydala: Sp6r 0 dziedziclwo europejskie - mirdzy swiglym i 
swieckim (1999), Co m6wiq kamienie Wenecji (1999). 

47 




Wsp6lczes ny czlowiek powtarza sobie z goryczq, ie gdyby 
chrzescijanie prawdziwie wypelniali przykazania swego 

Nauczyciela, inaczej wyglqdalby nie tylko swiat religii, ale 
caly swiat, w kt6rym iyjemy. Zapewne. Tylko dlaczego 

wsp6lczesny czlowiek zamiast sam te przykazania wypelniac, 
zadowala si~ goryczq ? 

KRYTYKA RELIGII CZY 

RELIGIA KRYTYKI? 


KrzysztoJ Dorosz 

Artykul Chantal Millon-Delsol przyjqlem z mieszanymi uczu
ciami. Kiedy czytalem go po raz pierwszy, nie wiedzialem, kim jest 
autorka, i bylem przekonany, ze mam do czynienia z manifestem 
czlowieka wsp6lczesnego, kt6ry w zbudowanym przez siebie swie
cie bez bog6w czuje si~ coraz bardziej zagubiony. Jego renesanso
wa pycha doznala uszczerbku, jego oswieceniowa arogancja skru
szala, a jego pozytywistyczna pewnose siebie momo oslabla. Zda
niem Chantal Millon-Delsol czlowiek wsp6lczesny got6w jest do
strzec w sobie potrzeb~ "pewnego rodzaju pokory, zeby otworzye 
si~ na pytania bez odpowiedzi". Nie uwaza si~ juz ani za "tw6rc~ 
wlasnej kondycji", ani za "czlowieka samowystarczalnego". No
woczesnose obiecywala mu uwolnienie od wszelkich zaleznosci 
i ograniczen, ale te obietnice okazaly si~ plonne. Rozum roztaczal 
przed nim wspaniale wizje bogactw doczesnego swiata, ale czlo
wiek wcale nie zaznal szcz~scia. Okazalo si~ bowiem, ze "wynale
zienie pierwszego w dziejach spoleczer'tstwa pozbawionego reli
gii nie oszcz~dza nam pytan 0 sens zycia i smierci". 

Mimo to jednak czlowiek wsp6lczesny, kt6rego portret, chcqc 
nie chcqc, szkicuje Chantal Millon-Delsol, pokorq bynajmniej nie 
grzeszy. Mniemanie 0 sobie nadal rna wysokie, wi~c kiedy tylko 
cierpi, uwaza si~ za istot~ niewinnC! i skrzywdzonC!. Na swiat pa
trzy swiezym jakoby spojrzeniem, prawdy szuka "jak Tales u zara
nia dziej6w" i pragnie "rozpocz~cia wszystkiego od poczC!tku". 
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Pelen rewolucyjnego animuszu, got6w jest bez namyslu zrywae 
z calq przeszlosciq. Niewqtpliwie ufa, ze nowy porzqdek, kt6ry on 
sam wprowadzi, b~dzie od dawnego 0 niebo lepszy. Choe "stracil 
wszelkie zludzenia i odczuwa wielkie znuzenie", pragnienie ab
solutu "wyraza z niewinnosciq i prostodusznosciq pierwszych lu
dzi". Czyzby? Pierwej uwierz~ w niewinnose i prostodusznose 
autorki Boga na wygnaniu niz wsp6lczesnego czlowieka. Wpraw
dzie religii nie pot~pia on juz w czambul, ale stawia jej wymaga
nia. Chce okreslie warunki, jakie "muszq bye spelnione, by nie byla 
opresywna". Zqda radykalnego unowoczesnienia religii, kt6re 
powstaly "W bardzo dawnych czasach i nie Sq w stanie dae nam 
tego, czego od nich oczekujemy". On sam natomiast ani mysli si~ 
zmieniae. Wymaga od religii, by go zrozumiala, przygarn~la i do
stosowala si~ do jego potrzeb, calkowicie reformujqc swoje insty
tucje. Przezyl przeciez "szalenstwa zgotowane nam przez posia
daczy absolutu" i "widzi fanatyzm kryjqcy si~ za wiarq". Totez "kie
ruje nim l~k przed naduzyciami, a nie duma demiurga" . Przeko
nany jest, ze "tradycje nie tworzq juz sensu", a religie "przypisujq 
najwi~ksze znaczenie formom, kt6re pi~trzq si~ ponad samq ich 
istotq". Czy to jest portret czlowieka niewinnego i prostoduszne
go? 

Kiedy czytalem szkic Chantal Millon-Delsol po raz drugi, wie
dzialem juz, ze autorka jest katoliczkq, czynnie zaangazowanq 
w zycie Kosciola. Z trudnosciq jednak dostrzegalem to zaangazo
wanie w tekScie. Jego bohaterem wbrew efektownemu tytulowi 
jest nie B6g na wygnaniu, lecz wsp6lczesny czlowiek rozdarty 
mi~dzy pragnieniem absolutu a l~kiem przed wiarq. To on nadaje 
ton jej rozwazaniom, to jego swiatopoglqdowe klopoty ksztaltujq 
jej sqdy 0 religii. Autorka tak bardzo si~ z nim utozsamia, ze piszqc 
o "Bogu na wygnaniu", najwyrazniej bierze swoje chrzescijanstwo 
w nawias. Zarzuty, kt6re kieruje pod adresem religii, w pewnej 
mierze sluszne, formulowane Sq w roszczeniowym j~zyku wsp61
czesnosci. To prawda, ze religie w osobliwy spos6b si~ "zestarza
ly" i stracily sH~ przekonywania, to prawda, ze wizerunki Boga 
obecne nie tylko przed oczami naszej wyobrazni, lecz takZe w my
slach i uczuciach - bqdz same stracily zywotnose, bqdz przez nie
mqdrych wyznawcow zostaly skazane na WqUq wegetacj~ . Ale czy 
temu kryzysowi religii godzi si~ przeciwstawiae pretensjonalne 
pozy wsp6lczesnego czlowieka? Czy naprawd~ mamy mu przy
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pisae niewinnose i prostodusznose Talesa u zarania dziej6w? Czy 
warto przyjmowae jego swi~te przekonanie, ze "gdy tylko opusz
czarny pewny grunt wiedzy, popadamy w szalenstwo"? Czy jego 
dogmatyczna niepewnose rna bye miarq religii i wiary? Czy "na
sza ignorancja w dziedzinie absolutu" jest rzeczywiscie "totalna" 
i czy godzi si~ pomstowae na teolog6w, kt6rzy "utrzymujq, ze cos 
tu wiedzq"? I czy naprawd~ zr6delludzkiej religijnosci nalezy do
patrywae si~ w l~ku przed smierciq? 

"Jezeli czlowiek zadaje sobie pytanie 0 religi~ - pisze Chantal 
Millon-Delsol na samym poczqtku swego szkicu - to dlatego, ze 
nieuchronnie musi umrzee" . Nieprawda. Nim nastala wsp6kzes
nose, czlowiek wcale sobie pytania 0 religi~ nie zadawal. Rodzil 
si~ w niej, zyl i umieral. Swiadomose smierci jako podstawa reli
gijnej wiary jest typowa dla wsp6kzesnych sceptyk6w, nie zas dla 
ludzi otwartych na objawienie. Ten, kto rna wiar~ z prawdziwego 
zdarzenia - chrzescijanin, zyd czy muzulmanin - nie patrzy na 
swojq religi~ z perspektywy nieuchronnosci umierania, lecz po
przez wezwanie Boga . Utozsamiajqc si~ z czlowiekiem wsp6kzes
nym, autorka cz~sto powtarza jego wyznanie niewiary, a wraz 
z nim obiegowe uproszczenia intelektualne na temat religii. "Za
dziwiajqce jest wlasnie to - pisze - ze wiemy, iz nasza egzystencja 
jest ograniczona; ale nie wiemy wobec czego". Jakie to? Chrzesci
janin doskonale wie, ze jego egzystencja ograniczona jest wobec 
Stw6rcy, czlowiek wsp6kzesny natomiast tego nie wie ina og6l 
wiedziee nie chce. Doznal wprawdzie wielu rozczarowan i pora
zek, przekonal si~, ze rozum nie rozwiqze wszystkich jego proble
m6w, ale zachowal poczucie radykalnej autonomii. Rozdarty i za
gubiony, nadal chcialby bye miarq wszechrzeczy. Chory na brak 
sensu, nadal tylko sobie przyznaje prawo dekretowania wartosci. 
Dlatego wlasnie tak trudno mu znaleze drog~ do wiary, nie zas 
dlatego - jak sugeruje Chantal Millon-Delsol- ze istniejqce religie 
"przypisujq najwi~ksze znaczenie formom", plawiq si~ w luksusie 
dogmat6w i grz~znq w bezsensownych tradycjach. Nie chc~ przez 
to powiedziee, ze instytucje religijne Sq dzisiaj w nienagannej kon
dycji, a zbudowany przez nie pomost mi~dzy niebem i ziemiq nie 
wymaga naprawy. Wymaga. 

KIytyka religii jest na miejscu; potrzebuje jej nie tylko dzisiej
szy sceptyk, lecz takie wyznawca wiary. Religia, 0 tyle, 0 ile jest 
tworem czlowieka, pr~dzej czy p6zniej nieuchronnie umiera. Wy
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maga wi~c czasem bezwzgl~dnej krytyki, kt6ra niszczy i wycina 
martwq tkank~ zagrazajqcq zdrowiu i zyciu autentycznej wiary. 
Tylko czy do tej krytyki powolany jest wsp6lczesny czlowiek? 
Wprawdzie nie pozbyl si~ on l~ku przed smierciq, lecz pozbyl si~ 
"wyobrazen Boga i instytucji, kt6re zast~powaly Jego obecnose" . 
Zapragnql "ucieczki przed skonczonosciq" i - jak informuje nas 
Chantal Millon-Delsol - znalazl w sobie pragnienie absolutu. Ale 
"zszokowany naduzyciami, jakimi skutkowaly wierzenia", woli na 
zawsze pozostae w niepewnosci. Kazda odpowiedz na najgl~bsze 
i najbardziej dr~czqce go pytania jawi mu si~ nieznosnym przy
musem. Dlatego nad wiar~ przedklada wqtpienie, a nad wsp6lno
t~ - samotnose. Nade wszystko zas ceni postaw~, kt6rq nazywa 
krytycznq. Ceni jq tak bardzo, ze cz~sto podchodzi do niej bezkry
tycznie i otacza pseudoreligijnq czciq. "Jesli pojawia si~ w nim mysl 
o transcendencji, z rozmyslem jq odp~dza, tak jak odp~dza si~ kosz
mar senny lub nieprzyzwoitq pokus~" . Czlowiek wsp6lczesny jest 
wprawdzie zagubiony, doswiadcza bojazni i drzenia, lecz nie wo
bec religii. "Kazdy szanuje, a nawet podziwia ducha religijnego, 
ale b~dzie go gwaltownie zwalczae, gdy ten spr6buje go przeko
nywae". Czy ten wlasnie czlowiek, pelen niewiary i demiurgicz
nych pretensji, zapatrzony w siebie "szlachetny dzikus" niegdys 
chrzescijanskiej cywilizacji Zachodu, jest wladny sqdzie rzeczywi
stose religijnq? 

Autorka wydaje si~ zapominae, ze najbardziej druzgocqca kry
tyka religii wyszla spod pi6ra nie przeSmiewc6w i niedowiark6w, 
lecz ludzi bardzo gl~boko wierzqcych. Swiadomi wolnosci i suwe
rennosci Boga, sqdzili oni religi~ podlug Jego wymagan, a nie po
trzeb i urojen wsp6lczesnego czlowieka. Znali jej ulomnose i py
ch~, widzieli jej oszukancze wybiegi, wyczuwali oblud~ tych, kt6
rzy chodzqc do kosciola, nie Bogu, lecz sobie samemu sluzq. Wraz 
z Jezusem potrafili w wielu wzorowych wyznawcach religii zoba
czye tylko pobielane groby. Jezeli odsqdzali jq od czci i wiary, jezeli 
ciskali na niq gromy, to nie dlatego ze mieli do niej zal i czuli si~ 
urazeni w dumie "czlowieka dojrzalego", nie dlatego tez ze mieli 
niezawodne panaceum na jej schorzenia, lecz dlatego ze zdawali 
sobie bolesnie spraw~ z przepasci dzielqcej Slowo suwerennego 
Boga od religijnej rzeczywistosci stworzonej przez czlowieka . 
Wpisywali si~ w wielkq tradycj~ profetycznq, kt6ra przez kultur~ 
europejskq biegnie od epoki starotestamentowych prorok6w az 
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po czasy nowoi.ytne. By si~ 0 tym przekonac, wystarczy przeczy
tac komentarz do Listu do Rzymian napisany pod koniec I wojny 
swiatowej przez Karla Bartha. Wystarczy zajrzec do ksiqi.ek Jac
ques'a Ellula, francuskiego ucznia Bartha, pism Paula Tillicha, Mar
tina Bubera czy Johanna Baptisty Metza, by wyczuc profetyczny 
puis bezlitosnej krytyki religii jako gmachu czysto ludzkich uro
jen. 

Dla mnie ci mysliciele Sq daleko bardziej wiarygodni nii. boha
ter naszych czas6w z artykulu Chantal Millon-Delsol. W przeci
wienstwie do niego dobrze znajq przedmiot swojej krytyki i wie
dzq, 0 czym m6wiq. Atakujq religi~ - by sparafrazowac T S. Eliota 
- nie ze skomleniem, lecz z trzaskiem. Sqdzq jq, nie obrai.eni na 
Boga, lecz Bogu wierni. Dzi~ki nim pojqlem kiedys, jak bardzo wiele 
swiat religii pozostawia do i.yczenia. Grzeszy fanatyzmem pew
nosci i t~pym fundamentalizmem przekonan. Jest winien ciasnoty 
mysli i skostnienia wiary. Jej depozytariusze zapominajq, i.e skarb 
przechowujq w glinianych naczyniach i strojq si~ w szaty absolu
tu, a rzeczy skonczone i ziemskie jako atrybuty Niebios wystawia
jq na widok publiczny. Bez przerwy tworzq idole i w nie, a nie w Bo
ga, kai.q ludziom wierzyc. W obawie 0 powodzenie swojej misji, 
a czasem z l~ku 0 wlasnq sk6r~, zawierajq wqtpliwe kompromisy 
z doczesnq wladzq, nie tylko politycznq . Wynoszq si~ nad ludzi, 
rzucajqc im ochlapy jui. nie z Panskiego, ale wlasnego stolu . Sq 
pyszni i i.qdni wladzy, serca majq cz~sto zatwardziale, a pacierze 
klepiq niczym formulki gusel i czarow. Nikogo do niczego przeko
nac nie mogq, nawet samych siebie. Straszq nas ogniem piekiel
nym i pot~pieniem wiecznym, jakby dokladnie wiedzieli, co si~ 
kryje w otchlani ludzkiej duszy i jakby nauki pobierali u samego 
Szatana. Grz~znq w niezrozumialych tradycjach i trzymajq si~ mar
twych symboli, nieswiadomi wlasnej smiesznosci. Zadufani i nie
wrai.liwi, schlebiajq gustom szerokich rzesz, wynoszqc je boskq 
sankcjq pod niebiosa. Pochloni~ci dobrem instytucji, ktorej sluzq, 
tlamszq wolnosc czlowieka i depczq jego godnosc. Pelni cytat6w 
z Pisma, rumieniq si~ ze wstydu i z l~ku tracq mow~, gdy im kto 
przypomni, ze "wiatr wieje, dokqd chce" a3, 8). 

Nic dziwnego przeto, ze wsp6lczesny czlowiek od religii od
wraca si~ ze wstr~tem, nie ufa jej i nie szanuje. Kiedy czuje glod 
absolutu i chcialby zblizyc si~ do wiary, zatrzymuje si~ w p61 kro
ku. Powtarza sobie z goryczq, ze gdyby chrzescijanie prawdziwie 
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wypelniali przykazania swego Nauczyciela, inaczej wyglqdalby nie 
tylko swiat religii, ale caIy swiat, w kt6rym zyjemy. Zapewne. Tyl
ko dlaczego wsp6lczesny czIowiek zamiast sam te przykazania 
wypelniae, zadowala si~ goryczq? Czyzby brak mu byIo dobrych 
ch~ci? Nie. Brak mu tylko pokory, wiedzy i cierpliwosci. Wbrew 
pozorom jest kaprysny jak dziecko, zadufany w sobie i pewny swej 
wIadzy sqdzenia . Dlatego nie wie, ze religijne przykazania, zwlasz
cza w chrzescijanstwie, nie Sq prawem, lecz darem i wezwaniem. 
By je wypeInic, nie wystarczy nagiqe karku; trzeba zmienie cale 
swoje zycie. Wsp6kzesny czIowiek nie chce przyjqe do wiadomo
sci, ze wiara, nadzieja i milose nie Sq dobrami, kt6re otrzymuje kaz
dy po przekroczeniu progu koscioIa. Nie rozumie, ze religia jest 
drogq, nie spokojnq przystaniq. Widzi wielkie i liczne grzechy jej 
wyznawc6w, niech~tnie dostrzega ich cnoty. Nie zdaje sobie spra
wy, ze zIo religii powstalo na miar~ jej dobra, zgodnie z zasadq 
corruptio optimi pessima. Nie przypuszcza, ze jego negatywny oSqd 
jest dalekim echem religijnych idea16w. Pozwala sobie na gorycz, 
bo kiedys slyszal, ze wiara g6ry przenosi. Dlaczego wi~c jest sIaba 
i chwiejna alba t~pa i gIupia? 

Karl Jaspers, filozof wolnosci i protestant, Kosciolowi katolickie
mu bynajmniej nie przychylny, potrafil jednak przyznac, ze mimo 
swoich wielkich grzech6w, mimo stale obecnej w nim pokusy totali
tarnej, kt6ra wzywanie Boga przeksztakaIa w absolutnq wladz~ 
swieckq, ten Kosci6I zawsze otwarty byl na "franscendencj~ . W prze
ciwienstwie do Jaspersa wsp6kzesny czlowiek przyznac tego nie 
jest w stanie. Choe deklaruje pragnienie absolutu, nie czuje "frans
cendencji i nie wie, ze cz~sto wierzy si~ nie tylko ze wzgl~du na cos, 
ale takZe pomimo czegos. Nie rna religii wolnej od glupoty i podlo
sci, od zla, obIudy czy nienawisci. Z tym wsp6kzesny czIowiek nie 
umie si~ pogodzic. Dlatego ch~tnie spoglqda na religie "z importu", 
kt6re w Europie i Ameryce pojawily si~ w "chemicznie czystej" for
mie, wolne od ludzkiego brudu widocznego w ich macierzystych 
kulturach. Nie rna tez religii bez idolatrii. Obcujqc z Bogiem, czIo
wiek stale ulega pokusie wynoszenia do rangi absolutu tego, co prze
mijalne i skonczone. Nie przekresla to jednak religii, lecz przeciw
nie. Od jej rzeczywistych wyznawc6w wymaga jeszcze gl~bszej 
wiary, zdolnej przeciwstawic si~ balwochwalstwu i czcic Boga w du
chu i prawdzie. Taka byIa wiara izraelskich prorok6w, Jezusa z Na
zaretu i wszystkich reformator6w z prawdziwego zdarzenia. 
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Kazda religia zawsze potrzebuje reformy - Ecclesia semper refor
manda. Lecz nie po to, by przystosowac si~ do wsp6kzesnego czlo
wieka i jego areligijnych potrzeb. Nie on jest jej miarq i sumieniem. 
"Zadna religia nie zdola ponownie zdobyc umysl6w - pisze Chan
tal Millon-Delsol - jesli nie b~dzie proponowac wiary i zadan do
stosowanych do wsp6kzesnosci". Wqtpi~. Chrzescijanstwo zdo
bylo w swoim czasie umysly i serca, nie majqc wcale zamiaru do
stosowywac si~ do wierzen i mentalnosci cesarstwa rzymskiego. 
Przeciwnie. Chrzescijanie nie oglqdali si~ na rzymskich bog6w, ale 
calym swoim zyciem niesli swiadectwo swojej wierze. Byli pewni, 
ze "ani smien:, ani zycie, ani aniolowie, ani pot~gi niebieskie, ani 
terainiejszosc, ani przyszlosc ( ...) nie zdola rich] odlqczyc od milo
sci Bozej" (Rz 8, 38-39). Kiedy kilkanascie wiek6w p6iniej Marcin 
Luter wystqpil ze swymi tezami, nie kierowal si~ pragnieniem do
stosowania ich do wsp6kzesnosci, lecz przezyciem i zrozumieniem 
Laski Boga. Wystqpienie Lutra bylo pod wieloma wzgl~damizwro
tern ku sredniowieczu, przeciwko otaczajqcym go renesansowym 
prqdom. Slowem, religia nie zdob~dzie nikogo i skazana b~dzie 
na niemoc, jezeli w pierwszym rz~dzie nie dostosuje si~ do Przed
miotu swojej wiary. Tylko wtedy dokona si~ prawdziwa reforma
cja. Duchowe potrzeby wsp6kzesnego czlowieka mogq w takiej 
reformacji odegrac wielkq, a nawet decydujqcq rol~ . Ale religia, 
kt6ra nie tyle wyjdzie mu naprzeciw, ile zechce si~ do niego dosto
sowac, wyda na siebie wyrok smierci. 

Wsp6kzesny czlowiek osiqgnql niespotykany dotychczas i nie
wyobrazalny jeszcze kilka wiek6w temu zakres wolnosci. Ta wol
nosc nie jest jednoznacznym dobrem. Jest cz~sto slepa, nierozum
na, dziecinna, takZe iluzoryczna. W czasach masowej kultury i ob
fitosci wszelakich d6br juz malo kogo wzbogaca wewn~trznie i po
woli staje si~ ci~zarem . Ale wsp6lczesny czlowiek nie odda jej za 
nie. Dzi~ki niej zyskal poczucie samostanowienia, kt6rego mimo 
rozczarowan i porazek, mimo bankructwa rozumowych utopii 
i swiadomosci swoich biologicznych czy ekonomicznych uwarun
kowan trzyma si~ bardzo mocno. Dobrze zapewne wie, ze gdyby 
si~ wyrzekl samostanowienia, musialby wyrzec si~ samego siebie. 
Dlatego wlasnie nie moze znaleic drogi do wiary. Kiedy m6wi 0 Bo
gu, m6wi w gruncie rzeczy 0 sobie, tyle ze uroczystym i donosnym 
glosem. WzgI~dnie latwo przychodzi mu odkryc w sobie pragnie
nie absolutu, duzo trudniej pogodzic si~ z istnieniem rzeczywisto
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sci, kt6ra go nieskonczenie przekracza. Got6w jest Boga szukac we 
wlasnym wn~trzu, ale wobec Objawienia czuje si~ bardzo nieswo
jo. Przeczuwa, ze wiara, kt6ra jest nie tylko nazwaniem wlasnych 
duchowych potrzeb, wymaga przyj~cia odpowiedzialnosci wobec 
transcendentnego Partnera. Dla wsp6lczesnego czlowieka ta od
powiedzialnosc jest trudna lub zgola niemozliwa. Wymaga bowiem 
ksztaltowania zycia wedlug norm i kryteri6w, kt6rych nie moze 
dowolnie powolac i odwolac, poniewaz lezq poza nim. Dawniej 
nazywano to posluszenstwem, ale dziS to slowo wyszlo juz z uzy
cia. 

Wsp6lczesny czlowiek jest wolny i ani reforma instytucji reli
gijnych, ani ich dostosowanie do naszych czas6w nie zdolajq go 
sklonic do rezygnacji z duchowego samowladztwa. Zmienic go 
moze tylko spotkanie z wiarq - silnq, gl~bokq, plynqcq z serca, wi
docznq w zyciu, nie jedynie w slowach i kazaniach. Spotkanie 
z wiarq moze sprawic, ze re1igi~ b~dzie sqdzic nie na podstawie jej 
naduzyc, lecz ze wzgl~du na drog~, jakq przed nim otwiera. Wy
wazy w6wczas ciemnq stron~ wiary wobec jasnej i zdecyduje, czy 
warta jest zachodu. Zdecyduje, jesli nadal b~dzie mial wolnosc, 
jesli jej go nie pozbawiq idola fori wsp6lczesnego swiata, tym groz
niejsze, ze przybrane w tog~ czystego, wolnego od przesqd6w 
i wiary, rozumu. 

KRZYSZTOF DOROSZ, ur, 1945, eseista, Autor Masek Promeleusza (1989), 
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Paul Ricoeur 

W swojej diagnozie dotyczqcej laicyzacji Chantal 
Millon-Delsol pomija dwa czynniki: to, ze fenomen wiary 
pojawia si\, poza obr\,bem instytucji, oraz ze "duchowe 
majsterkowanie" pragnie zostac zalegalizowane. To pra
gnienie moze doprowadzic do usztywnienia tozsamosci 
bqdi do powstawania wsp6lnot identyfikujqcych si\, ze 
sobq tylko przejsciowo. "Pseudomistycyzmy" to okreSle
nie zbyt pospieszne. 

Laicyzacja pojmowana jako rozdzial sfery politycznej 
od religijnej jest nieodwracalna. Wyzwolilo to r6wniez sfer\, 
prywatnq - a takZe publicznq, w sensie spoleczenstwa oby
watelskiego - od religijnego wymiaru opieki politycznej . 
Teologiczno-polityczny wymiar w skali instytucjonalnej 
przestal zatem istniec. 

Koscioly mUSZq wi\,c z wyobrainiq posredniczyc mi\,
dzy centrum a obrzezami. Centrum to teksty zalozyciel
skie i wielkie tradycje interpretacyjne, obrzeza - "ducho
we majsterkowanie" i eksperymenty. Tak zwany czlowiek 
wsp61czesny nie istnieje, nowoczesnosc r6wniez jest wiel
kq fikcjq. Czlowiek niewqtpliwie jest "w rozsypce", ale 
poszukiwanie sensu jest takZe cz\,sciq tej wielkiej budowy 
- i wszystkich nowych interpretacji. 

tlum. D.Z. 

PAUL RICOEUR, ur. 1913, francuski filozof, jeden z najbardziej wszechstronnych mysli
cieli wsp6lczesnych, zajmuje si~ problemami filozofii religii, natury j~zyka i interpretacji, 
roli podmiotu, woli, historti i ludz.kiego dzialania. Jego mysl sytuuje si~ na przeci~ciu r6z
nych tradycji metodologicznych: strukturalizmu, hermeneutyki i fenomenologii. 
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Uwaiam, ie moralnose nowoczesnosci - humanistyczna, 
immanentna - nie tylko nie istniala od zawsze w stanie 
ukrytym, ale w istocie rzeczy jest wspanialym i nowym 

wynalazkiem. Udane wynalazki zawsze stanowiq odpowiedi 
na cos gl~bokiego w naturze ludzkiej. 
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CHRZESCIJANSTWO A MORALNOSC 

Charles Taylor 

1. Pod tyrn nieco enigrnatycznym tytulem chcialbym si~ zajqc 
relacjami mi~dzy chrzescijanstwem a moralnosciq; m6wiqc konkret
nie, spr6buj~ przedstawic obraz tych relacji w ciqgu ostatnich pi~ciu 
stuleci, a w szczeg61nosci zwiqzk6w mi~dzy moralnosciq a ewolu
cjq takich zjawisk jak niewiara, odrzucenie Boga i ateizm w swiecie 
Zachodu. Z pewnosciq b~dzie to szkic dose pobiezny, niemniej jed
nak wystarczajqcy, bysmy mogli postawic par~ problem6w. 

W pewnym sensie chodzi tu 0 relacje tr6jstronne - mi~dzy chrze
scijanstwem, moralnosciq i niewiarq - przy czym obie kategorie skraj
ne przeciwstawiajq si~ sobie i polemizujq ze sobq na gruncie termi
nu srodkowego, czyli moralnosci. Nasza koncepcja owego tr6jkqta 
jestw duzej mierze uksztaltowana pod wplywem tego, jak ujmuje
my genez~ niewiary w swiecie wsp6lczesnym. Obie te kwestie b~dq 
wi~c ze sobq scisle powiqzane w dalszych wywodach. 

Pierwsza uwaga, jaka w tyro kontekScie si~ narzuca, rna charak
ter raczej negatywny. Istnieje, jak sqdz~, pewna koncepcja rozwoju 
niewiary na Zachodzie, kt6ra jest bardzo rozpowszechniona - i to, co 
ciekawe, nie tylko wsr6d niewierzqcych. Mam na mysli poglqd, iZ 
niewiara pojawila si~ na skutek upadku vviary. Innymi slowy,ludzie 
najpierw przestali wierzyc: w pewnym momencie, z r6znych po
wod6w - czy to naukowych, czy to moralnych (czy to ze wzgl~du 
na post~p nauki, czy to na skutek refleksji dotyczqcych teodycei) 
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ludzie zacz~li odrzucac i kwestionowac religi~, przestawali wierzyc 
w chrzescijanstwo, zacz~li niejako zacierac horyzont chrzescijanstwa. 
W rezultacie rozmaite formy niewiary wypelnily przestrzen opr6z
nionq przez religi~. To, co objawilo si~ jako moralnosc czysto imma
nentna, bylo zatem obecne jui wczesniej - oddzialujqc na zycie ludz
kie w formie ukrytej, z zaplecza; wystarczylo tylko zdjqc oslon~ 
metafizyczno-teologicznq, usunqc chrzescijanskq nadbudow~. T~ 
wizj~ dziej6w okreslam mianem historii "odejmowania": niewiara 
pojawila si~ wraz z utratq wiary. Znikni~cie dawnego horyzontu 
chrzescijanskiego otworzylo drog~ temu, co juz istnialo i w koncu 
dalo 0 sobie znac. Na przyklad: moralnosc z tego swiata, moralnosc 
doczesna, kt6rq - wedlug tej koncepcji - ludzie wszystkich epok 
byli naturalnie sklonni uznawac, byla przez dlugi czas blokowana 
przez religi~ i wreszcie mogla dojse do glosu. 

Ten punkt widzenia zostal przyj~ty nie tylko przez umysly po
wierzchowne. Wprost przeciwnie, odnajdziemy go wsr6d najbar
dziej inteligentnych i wyrafinowanych obronc6w niewiary. Weimy 
dla przykladu Paula Benichou i fragment slynnego dziela jego pi6ra 
- Morales du grand siecle: "Ludzkose istnieje od momentu, kiedy 
czlowiek dostrzegl, ze jest w stanie poradzic sobie ze swojq niedo
lq; zapominajqc 0 nieszcz~sciach, jednoczesnie zapomina oowej 
upokarzajqcej moralnosci, za pomocq kt6rej - czyniqc z koniecz
nosci cnot~ - pot~pial zycie"l . W tej wersji czynnikiem sprawczym 
jest moralnosc doczesna, kt6rej autoafirmacja pomaga usunqc 
w niepami~c dawny kodeks teologiczno-ascetyczny. Przedstawia 
si~ jq zatem jako cos istniejqcego od zawsze, co wystarczylo tylko 
wspom6c, by dalo sobie rad~ z kr~pujqcym go poprzednikiem. 

Co jeszcze bardziej zaskakujqce, historia "odejmowania" jest 
uznawana nie tylko przez niewierzqcych. Wsr6d tych, kt6rzy wy
st~pujq przeciwko nowoczesnosci, wielu wysuwa wlasnq wersj~ 
tej historii, odwracajqc jedynie znaki - zamiast m6wic 0 wyzwole
niu, m6wiq 0 upadku. W ich przekonaniu wsp6lnota, cywilizacja 
czy moralnosc mogly istniec tylko dzi~ki zakotwiczeniu w religii; 
kiedy ta znikn~la, pqzostaje jedynie chaos i walka mi~dzy ludzmi 
- to koniec. Ponownie mamy tu do czynienia z historiq "odejmo
wania", ale tym razem jej final jest tragiczny. Pod warstwq religii 
kryjq si~ jedynie chaos, destrukcja, grzech. 

1 GalIimard, Paris 1952, s. 226. 
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Moj punkt widzenia jest zgoia odmienny. Uwazam, ze moral
nose nowoczesnosci - humanistyczna, immanentna - nie tylko nie 
istniaia od zawsze w stanie ukrytym, ale w istocie rzeczy jest wspa
nialym i nowym wynalazkiem. Nie uzywam tego siowa w duchu 
"konstruktY'N1stycznym", tzn. w takim sensie, iz historyczne wy
twory kultury Sq czyms arbitralnym. Sqdz~ bowiem, ze udane 
wynalazki zawsze stanowiq odpowiedz na cos gl~bokiego w natu
rze ludzkiej. Niemniej jednak pozostajq one wynalazkami, gdyz 
trzeba bylo wpierw wyobrazie sobie nowe mozliwosci czIowieka 
i nadae im form~. Moralnose immanentna, czyli oderwana od trans
cendencji - pojmowanej na modl~ platonskq, stoickq czy chrzesci
janskq - byia fenomenem (niemal) bezprecedensowym w swiecie 
chrzescijanskim. Istnial wczesniej epikureizm, ale byl on pozba
wiony owej czynnej i przeobrazajqcej mocy - mocy powszechnej 
zyczliwosci, ktora charakteryzuje nowoczesny humanizm. 

Ten wynalazek budzi podziw. Na ironi~ zakrawa fakt, ze to 
wspaniale osiqgni~cie niejednokrotnie Iatwiej docenie wierzqcym 
niz niewierzqcym, ktorzy pozostajq zakladnikami historii "odej
mowania" i banalizujq ateistyczny humanizm, sprowadzajqc go do 
zestawu truizm6w dlugo przesIoni~tych przez poslugujqcq si~ 
przymusem i deformujqcq rzeczywistose religi~ . 

Humanizm immanentny nie jest bynajmniej prostq konsekwen
cjq zaniku religii, lecz rezultatem Iancucha tworczych zmian, kto
rego pierwsze ogniwa byly dzielem samego chrzescijanstwa. Pi~e
set lat temu humanizm tego rodzaju bylby niemal niewyobrazal
ny na Zachodzie - dopiero dzi~ki usuni~ciu pewnych przeszkod 
przez sarno chrzescijanstwo magi on narodzie si~ z jego lona2

• Z na
szej obecnej perspektywy najbardziej oczywistq z tych przeszkod 
bylo to, ze ludzie zyli w swiecie "zaczarowanym", tzn. w takim, 
gdzie wyczuwali w swoim otoczeniu obecnose duchow, magicz
nych i duchowych mocy. 

Nasi chlopscy przodkowie podczas burzy bili w dzwony ko
scielne. To znaczy wierzyli, ze piorun, ktory oczywiscie stanowi 
dla nas zagrozenie, jest kierowany przez duchy czy tez moce du
chowe, a Kosciol i rytualy koscielne r6wniez niosq moc duchowq

2 Mozna wyczuc pewne podobienstwo miEi'dzy t'l moj'l opini'l a dobrze znan'l tez'l 
Marcela Gaucheta, por.: Le disenchentement du monde, Gallimard, Paris 1985. W rzeczy
wistoSci mamy kilka punkt6w wsp6Inych - ja osobiscie duzo nauczylem si~ od Gau
cheta i, jak okaze si~ p6iniej, istniej'l tez mi~dzy nami r6znice. 
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pozytywnq, dobroczynnq - ktora moze nas oslonie przed zlymi 
mocami zamieszkujqcymi gromy. 

Podobne wierzenia Sq zywe jeszcze dzisiaj. Bardzo wielu mo
globy przysiqc, ze w takim czy innym kontekScie byli gotowi wie
rzye w istnienie sil "tajemnych" tego rodzaju. Przeswiadczenia 
te nie tworzq juz jednak systemu, nie Sq podzielane przez wszyst
kich, a w zwiqzku z tym w naszym swiecie nie mozna juz po pro
stu zakladae, ze tak wlasnie rzeczy si!2 majq. Takie moce ducho
we nie Sq juz fenomenologicznie dane w naszym doswiadczeniu 
codziennym. Na odwrot, kiedy wejdziemy w nurt "oficjalnej hi
storii" naszej cywilizacji, tzn. kiedy przyjmiemy optyk!2 nauko
Wq, sHy czy oddzialywania duchowe tego rodzaju przestajq dla 
nas istniee. 

Jaki zwiqzek lqczy ten proces odczarowania swiata z wiarq 
w Boga? Wsrod niewierzqcych mozna napotkae poglqd, ze wiara 
w Boga jest tylko jednq z odmian wizji swiata zaczarowanego. Wraz 
z rozpadem calosci z koniecznosci znika rowniez cZ!2se. Ten poglqd 
jest jednak falszywy, 0 czym dobrze wiedzq historycy. Stosunek 
chrzescijanstwa do swiata zaczarowanego byl, wzorem judaizmu, 
zlozony, a niejednokrotnie wrogi. W rzeczywistosci glownym 
motorem procesu odczarowywania swiata byl przez wieki juda
izm, a nast!2pnie chrzescijanstwo - zwlaszcza w ciqgu ostatnich stu
leci na skutek reformacji: protestanckiej i katolickiej. 

Ten zwiqzek przedstawia si!2 raczej nast!2pujqco. Dopoki ludzie 
zyli w swiecie zaczarowanym, gdzie uzywalo si!2 podczas burzy 
"dzwonkow loretanskich", dopoty swiat jawil si!2 jako pelen za
grozen, byl niejako polem dla czarnej magii w jej roznych posta
ciach. W tym swiecie Bog dla wi!2kszosci wiernych byl zrodlem 
mocy pozytywnej, ktora pozwalala zwyci!2zye moce magiczne, byl 
glownym zrodlem antymagii bqdz bialej magii. Byl ostatecznym 
gwarantem, iz w swiecie pelnym roznych duchow i mocy zatrium
fuje dobro. 

W takiej rzeczywistosci, to znaczy naprawd!2 przyjmujqc ten 
horyzont, nie mozna bylo odrzucie Boga. Akt ten rownalby si!2 
bowiem oddaniu w szpony diabla. Bye moze uczynila to wowczas 
jakas niewielka grupka ludzi prawdziwie wyjqtkowych czy zde
sperowanych. Dla przytlaczajqcej wi!2kszosci wiara bqdz niewiara 
w Boga nie byla w ogole kwestiq - ta sila pozytywna byla bowiem 
rownie namacalna jak zagrozenia, ktorym stawiala tam!2. Problem 
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wiary rozgrywal si~ raczej na plaszczyznie zaufania, przynalezno
sci niz w sferze zgody na jakqs doktryn~ . W tym sensie ludzie byli 
blizej kontekstu ewangelicznego. 

A zatem relacja mi~dzy swiatem zaczarowanym a wiarq wy
glqda tak: w rzeczywistosci tego rodzaju niejako nie mozna bylo 
nie wierzyc w Boga, podobnie jak w naszych czasach nie da si~ nie 
wierzyc w elektrycznosc. Nie zywi~ najmniejszych wqtpliwosci co 
do tego, ze siec energetyczna Hydro-Quebec dostarcza prqd; innq 
sprawq jest to, czy b~dq utrzymywac w dobrym stanie lini~ pro
wadzqcq do mojego domu alba czy uda im si~ naprawic awari~ 
to kwestia mojego zaufania do nich. Lecz wiara w istnienie prqdu 
nie stanowi problemu. 

Co wi~cej , owa niemozliwosc nieistnienia byla faktem spolecz
nym. Kanalizowanie mocy Bozej, kierowanie niq w stopniu, w ja
kim ludzie byli zdolni to czynic, dokonywalo si~ poprzez instytu
cje spoleczne, glownie Kosciol- ale na wszystkich poziomach. Bi
cie w dzwony podczas burzy bylo zadaniem parafii: proboszcza 
czy dzwonnika. Bog przejawial si~ wi~c w tkance spolecznej. 
W zwiqzku z tym niewiara byla niemozliwa jeszcze z tego powo
du, ze obrona przed zlem wymagala solidarnosci niezb~dnej do 
kierowania OWq silq pozytywnq. Sprawic, by moc Boza powstrzy
mala piorun, bylo zadaniem parafii, wi~c wszyscy musieli wziqc je 
na swoje barki. Stanie z boku rownalo si~ zdradzie. 

2. Wraz z zanikiem swiata zaczarowanego znikn~la, jesli wol
no mi tak powiedziec, wazna przeszkoda na drodze do niewiary. 
Istnialy jednak inne. W szczeg61nosci ta, kt6ra pojawila si~ wla
snie na skutek odczarowania rzeczywistosci. Ruchy reformatorskie, 
kt6re doprowadzily do upadku swiata duch6w i magicznych mocy, 
ozywiala wszak wiara chrzescijanska, a potem wizja deistyczna 
stanowiqca horyzont nowego ladu wytworzonego przez te ruchy. 
Nowy porzqdek stanowil urzeczywistnienie projektu pochodzq
cego od Boga, a zatem byl On obecny, tyle ze winny spos6b. Nie 
wyst~powal juz wprawdzie jako moc posr6d innych mocy, ale stal 
si~ tym bardziej niezb~dny jako architekt, gwarant i tw6rca ladu 
zar6wno w wymiarze kosmicznym, jak i spolecznym. 

o wymiarze kosmicznym opowiem za chwi1~. Przyjrzyjmy 
si~ jednak wpierw narodzinom Stan6w Zjednoczonych, by 
uchwycic nowq form~ obecnosci Boga w spoleczenstwie. Wielu 
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z ojc6w zaloiycieli sqdzilo, ii nowa forma wsp6lnoty politycznej 
stanowi realizacj~ planu Boiego. Tym samym kontynuowali tra
dycj~ purytan6w, dla kt6rych kolonie w Ameryce dawaly szans~ 
na peIne urzeczywistnienie woli Boiej. Nowe Jeruzalem bylo 
"miastem na g6rze", promieniujqcym na wszystkie strony, latar
niq w ciemnosciach. 

Przyw6dcy rewolucji amerykanskiej wierzyli, ii lad swiata zo
stal zaprojektowany przez Opatrznosc. By zacytowac slynne zda
nie otwierajqce Deklaracj~ niepodleglosci: "Uwaiamy te prawdy 
za oczywiste, ie wszyscy ludzie zostali stworzeni r6wnymi sobie, 
a Stw6rca obdarzyl ich pewnymi niezbywalnymi prawami". Cho
dzilo wi~c 0 to, by zbudowac spoleczenstwo, kt6re zrealizowalo
by te zasady w praktyce - i to po raz pierwszy. M6wimy tu 0 sro
dowisku protestanckim, a nawet deistycznym. Dla tych ludzi B6g 
nie przejawial si~ w sakramentach, nie wspominajqc jui 0 reli
kwiach, sanktuariach czy okresach wielkich swiqt. Byl tam jednak 
bezspornie obecny jako Wola, kt6rej ludzie si~ podporzqdkowali, 
i jako sila moralna umoiliwiajqca to posluszenstwo. B6g nie byl 
jui w sacrum, tzn. moc Boia nie skupiala si~ w tym swiecie w pew
nych przedmiotach (relikwiach), gestach (konsekracji), miejscach 
(Jerozolima, Santiago de Compostela) czy okresach (Boie Naro
dzenie, Wielkanoc); byl jednak tym bardziej obecny jako Architekt 
ladu urzeczywistnianego przez wiernych. 

Moina wszakie nie dostrzec tej nowej formy obecnosci Boga, 
poniewai z czasem zacz~liSmy utoisamiac rewolucj~ z nowq for
mq wsp6lnego dzialania - za kt6re calq odpowiedzialnosc biorq 
ludzie - a w takim przypadku dla Boga nie rna jui miejsca. Cho
ciai ludzka odpowiedzialnosc rzeczywiscie stanowi integralny 
skladnik kontekstu nowoczesnosci, niemniej jednak fakt ten nie 
musi wykluczac obecnosci Boga. 

Jesli por6wnamy republik~ amerykanskq z jakqs 6wczesnq 
monarchiq, kt6rej korzenie si~gajq sredniowiecza, na przyklad fran
cuskq, to r6inice rzucajq si~ w oczy. Monarchia nigdy nie zasadzo 
si~ jedynie na wsp6lnym dzialaniu poddanych; ona takie dziala
nia poprzedza i je umoiliwia - bez tych ram owe przedsi~wzi~cia 
nie dotyczylyby Francji. Ramy tego rodzaju presuponujq cos wi~
cej nii tylko ludzkie czyny. Kr6lestwo jest zarazem "cialem mistycz
nym"; konkretny kr6l, czlowiek z krwi i kosci, nie jest toisamy ze 
swoim majestatem. Jest reprezentantem rzeczywistosci wyiszej, 
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kt6ra nie istnieje w czasie zwyczajnym, "swieckim", ale w innym 
- wyzszym. Tak przedstawia si~ doktryna "dw6ch cial kr61a"3 . 

Mozna powiedziee, ze wsp6lnoty przednowoczesne byly za
kotwiczone w rzeczywistosci transcendentnej - w wiecznosci alba 
przynajmniej w jakims czasie wyzszym, przerastajqcym docze
snose, podczas gdy dla wsp6lczesnych panstwa zasadzajq si~ na 
wsp6lnych przedsi~wzi~ciach w czasie swieckim, takich jak Oe
klaracja niepodleglosci, kongres w Filadelfii i tak dalej. W tym sen
sie czlowiek ponosi pelnq odpowiedzialnose. Taki stan rzeczy nie 
wyklucza jednak Boga, 0 ile plan, ktory realizujemy naszym po
st~powaniem, pochodzi od Niego. 

Co wi~cej, nowoczesnose stworzyla nowq nisz~ dla spolecznej 
obecnosci Boga. Spoleczenstwo zasadzajqce si~ na wsp6lnym dzia
laniu - ufundowane dzi~ki rewolucji czy konstytuancie - potrze
buje wsp6lnej definicji zakotwiczonej w spolecznym imaginarium. 
T~ definicj~ mozna by okreslie mianem tozsamosci politycznej da
nego spoleczenstwa. Taka tozsamosc moze wszakZe zawierae ko
nieczne odniesienie do Boga, tak jak w przypadku nowej Republi
ki Amerykanskiej - stajemy si~ "one nation under God" ("jednym 
narodem w obliczu Boga"). Bog jest zatem umocowany w wyobraz
ni spolecznej. 

Ten fenomen jest dose powszechny w swiecie wsp6lczesnym. 
Uczucia narodowe mogq si~ konstytuowac na przyklad w relacji 
do jakiegos wyznania. W przypadku Kosciola katolickiego w tym 
kontekScie przychodzq na mysl Polacy, Irlandczycy i - niegdys 
francuscy Kanadyjczycy. 

Takie zwiqzki nie Sq wszakZe wieczne - jak pokazuje przypa
dek mieszkancow Quebecu. Zeby zrozumiec dzisiejszy swiat, 
musimy wi~c dowiedziec si~, co podkopalo takZe t~ drugq form~ 
obecnosci Boga w spoleczenstwie. Chcialbym tu jedynie wskazae 
na trzy doniosle fakty. 

Po pierwsze, pojawil si~ humanizm wylqczny - wykluczajqcy 
transcendencj~. Zaraz po rewolucji amerykanskiej na swiat przy
szlo panstwo - zrodzone przez rewolucj~ francuskq - kt6re opie
ralo si~ (przynajmniej dla niekt6rych) na planie b~dqcym dzielem 
"Natury", a nie Boga. Wola wykluczenia transcendencji znala
zla sw6j wyraz. 

3 Zob. Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies, Princeton University Press, Princeton 
1957. 
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Jak juz wspomnialem, przyzwyczailismy si~ traktowae t~ ewo
lucj~ jako cos oczywistego: alba jako proste odkrycie prawdy 0 kon
dycji ludzkiej, alba jako r6wnie proste porzucenie wiary. Tymcza
sem z mojej perspektywy jest to nieslychany przelom, zdumiewa
j,!ce i-pod pewnymi wzgl~dami - imponuj,!ce wydarzenie men
talne. Jakim sposobem - po tylu wiekach i tysi,!cieciach nieroze
rwalnego zwi,!zku mi~dzy zyciem moralnym a Bogiem lub innq 
rzeczywistosci,! transcendentnq -ludzie byli w stanie pojqe swojq 
egzystencj~ wylqcznie na plaszczyznie immanentnej? 

Nie mam tu dose miejsca, by t~ fundamentalnq kwesti~ rozwa
zye gruntownie . Zauwazmy wi~c tylko, ze 6w nowy stan ducha 
obejmuje dwa elementy. Po pierwsze, trzeba bylo wyobrazie sobie 
dobro calkowicie oderwane od transcendencji. Najpierw rol~ t~ 
odegrala koncepcja porzqdku moralnego przej~ta od Locke'a i no
wozytnych myslicieli prawa naturalnego. Ludzie dqzq do zacho
wania zycia, wolnosci i szcz~scia - kazdy na wlasnq r~k~ . Tymcza
sem B6g (w p6zniejszej wersji - Natura) uksztaltowal ich do zycia 
w spoleczenstwie. Powinni si~ wi~c stowarzyszye, by poprawie 
swojq dol~; to z gruntu egalitarne i antyhierarchiczne spoleczen
stwo musi bye jednak tak skonstruowane, by indywidualne dqze
nie do szcz~scia nie przynosilo szkody innym lub bylo zgola po
zyteczne. Ta wizja znajduje si~ r6wniez u podloza wsp6kzesnej 
koncepcji powszechnych praw czIowieka. 

Drugi element stanowi jeszcze wi~ksze wyzwanie. Nalezalo bo
wiem tak przeformulowae koncepcj~ motywacji, by czIowiek byl 
teraz w stanie przestrzegae zasad moralnych bez zadnej pomocy 
z jakiegos zr6dla transcendentnego. Nie chodzi tu tylko 0 Iask~ 

Bozq; w ten spos6b wykluczamy r6wniez Platonskq ide~ Dobra, 
Boski Logos stoik6w i tak dalej - to wszystko staje si~ zb~dne. Zr6
dla moraIne - nawet najbardziej altruistycznych akt6w poswi~ce
nia - znajdujq si~ calkowicie w sferze immanentnej. 

Do najwazniejszych zr6del tego radzaju nalezq: (a) rozum 
pojmowany jako moc wznoszenia si~ na poziom uniwersalny, d~T
stansowania si~ wobec wlasnych partykularyzm6w - kt6ry pozwa
la nam wyobrazie sobie dobra powszechne, wolne od stronniczo
sci, a ta, jak wiadomo, daje nam sil~ do urzeczywistnienia owego 
idealu. Przypomnijmy sobie, jak wielkie znaczenie rna poj~cie "bez
stronnego obserwatora" u Hutchesona, Adama Smitha, a nast~p
nie utylitaryst6w; (b) sympatia - przyrodzona sklonnose, dar Na
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tury, ktora uksztaltowala nas tak, ze chcemy pomagae bliznim, sa
morzutnie akceptujemy opisany powyzej porzqdek moralny. Wiel
kim inicjatorem tego kierunku mySlenia jest Rousseau. 

Naprawd~ zdumiewajqce jest nie tyle to, ze mogly powstae 
teo r i e tego rodzaju, ile to, ze ludzie potrafili nadae kierunek swo
jemu zyciu, opierajqc si~ na takich zrodlach moralnych . To wlasnie 
ten wyjqtkowy fakt jest powszechnie pomijany w "historiach odej
mowania". Jesli w niektorych przypadkach uznaje si~ pewne no
watorstwo, to jego zakres rna bye ograniczony jedynie do wymia
ru teoretycznego. Tymczasem musi to bye cos wi~cej niZ tylko nowa 
koncepcja : rzecz w tym, by koncepcja "rozumu bezstronnego" sta
nowila sku teczne zrodlo motywacji, co wymaga wpierw bardzo 
gl~bokich zmian w sferze wrazliwosci, samopojmowania czy zy
cia potocznego. Trzeba zdae sobie spraw~ z tego, ze zadna wielka 
koncepcja zrodel moralnych - czy to Platonski opis idei Dobra, czy 
to chrzescijanska wizja relacji z Bogiem - nie jest czyms oczywi
stym w zyciu; przedstawia jedynie cel, ktory ludzie sobie stawiajq 
i probujq osiqgnqe - cz~sto bez powodzenia. Jako chrzescijanin, 
mog~ bye zrozpaczony, gdy milose Boza tak naprawd~ mnie nie 
porusza, choe z calej duszy tego chc~ i moze kiedys uda mi si~ ten 
stan urzeczywistnie. W tym kontekScie przyj~cie obiektywnej, bez
osobowej wizji swiata jako zrodla inspiracji nie jest bynajmniej 
czyms oczywistym. Trzeba najpierw skonstruowae cos nowego 
w sferze motywacji etycznych. Wlasnie to jest zarazem zdumie
wajqce i godne podziwu. 

A zatem powstanie humanizmu wylqcznego calkowicie zmie
nia sytuacj~ zastanq. Od tej chwili spoleczne imaginaria nowych 
wspolnot mogq si~ ksztaltowae wokol immanentnych punktow 
odniesienia. Moze to bye metafizyczna koncepcja "natury", jak u 
jakobinow; mozna tez definiowae tozsamose politycznq jedynie 
j~ko funkcj~ interesow wspolnotowych - materialnych i ideowych. 
Zycie moraine bez zakotwiczenia w transcendencji staje si~ opcjq 
rowniez dla jednostek. 

Drugim waznym procesem - pod wzgl~dem chronologicznym 
- jest przejscie od kosmosu do wszechSwiata. Zamieszkiwae ko
smos to znaczy zye w swiecie wyznaczonym i uksztaltowanym 
wedlug planu, ktory oparty jest czy to na ideach Platona, czy to na 
biblijnym opisie Stworzenia (czy zgola na obydwu, gdyz zazwy
czaj wyst~pujq one lqcznie). Pomimo naszego zagubienia i niezna
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jomosci szczeg6l6w, pomimo lokalnych pozor6w chaosu wiado
mo, ze struktura istnieje i dziala, ze ostatecznie si~ nam ukaze. 

Naturalnie jest to struktura moralna, to znaczy plan jest urze
czywistnieniem Dobra. Kosmos jest zwiqzany z naszym zyciem 
etycznym, a jego przeslanie jest gl~boko pozytywne. 

I tym razem nie mozemy wchodzie w szczeg61y; w kazdym 
razie w ostatnich dw6ch stuleciach ta wizja kosmosu zostala za
stqpiona przez obraz wszechSwiata, kt6ry jest ogromny, pozbawio
ny wyobrazalnych granic ina pierwszy rzut oka nie jest raczej zbu
dowany wedlug planu. Jesli rna jakqs struktur~, to wydaje si~ ona 
bez znaczenia moralnego. Ten wszechSwiat jawi si~ przede wszyst
kim jako calkowicie oboj~tny wobec ludzkosci i jej malych drama
t6w rozgrywajqcych si~ na powierzchni niewielkiej planety krqzq
cej wok61 gwiazdy sredniej wielkosci, kt6ra znajduje si~ w galak
tyce podobnej do milion6w innych galaktyk. 

Naturalnie mamy tu do czynienia ze zmianq teorii, ale i w tym 
przypadku chodzi 0 cos wi~cej. Jest to przemiana imagil1arium 
tym razem kosmicznego - kt6ra dokonala si~ w naszej cywilizacji 
w ciqgu ostatnich dw6ch stuleci. Nie chodzi tylko 0 to, ze dowie
dzielismy si~, iz wszechswiat jest starszy 0 par~ miliard6w lat 
w miejsce owych szesciu tysi~cy, kt6re nasi przodkowie wyliczyli 
(nieco przedwczesnie) na podstawie narracji biblijnej. Istotne jest 
r6wniez nasze poczucie - pojawiajqce si~, kiedy kontemplujemy 
stare skaly czy lodowce - ze si~ga on w niezgl~bionq przeszlosc. 
Czujemy, iz za nami rozciqga si~, jak to ujql Buffon, "ciemna prze
pase czasu"4. 

Ta przepase jest ciemna, poniewaz nie da si~ zobaczye jej dna 
nasi przodkowie sqdzili inaczej, gdyz nieco naiwnie potraktowali 
przekaz biblijny jako prawdziwy doslownie. Poczqtek ich swiata 
byl niejako skqpany w swietle, podczas gdy dla nas jest on spowi
ty w ciemnosciach. A wraz z nim ginie w mrokach nasza geneza: 
od istot przedczlowieczych czy nawet od form nieozywionych. 

Ta nowa wizja wszechSwiata odgrywa dwojakq rol~ w starcil1 
wiary z niewiarq. Z jednej strony jest oczywiste, ze dla wielu teo
ria ewolucji zdyskredytowala Bibli~ i wydaje si~ nawet stanowic 
dow6d prawdziwosci materializmu. Z drugiej jednak strony wpro

• Zob. Paolo Rossi, The Dark Abyss of Time, University of Chicago Press, Chicago 
1984, s. 108-lO9. 

66 



IMMANENTNE ANTYOSWIECENIE 

wadza ona z powrotem do swiata tajemnic~. Jesli zajrzymy do apo
logetyki epoki klasycznej - na przyklad do tekst6w Newtona, 
w kt6rych dowodzi on istnienia Boga i Jego dobroci, wychodzqc 
od struktury swiata i jej pozytk6w dla ludzkosci - to dostrzezemy, 
iZ w swiecie tym, rzqdzonym przez nieuchronne, niezmienne i cal
kowicie zrozumiale prawa, nie rna w og6le miejsca na tajemnic~. 
Wszystko, co przekracza nasze zrozumienie, zawiera si~ w zamia
rach Boga nadzorujqcego stworzenie swiata, a zatem wykracza 
poza jego granice. W obr~bie swiata tajemnicy nie rna. 

Ten wszechSwiat zawieszony nad niezgl~bionq przepasciq, miej
sce naszej mrocznej genezy, budzi wszakZe poczucie tajemnicy 
nawet wsr6d niewierzqcych. Uczucie zdumienia przejawia si~ w pi
smach wielu uczonych ateist6w, na przyklad w ponizszych zda
niach, kt6re ponad dwiescie lat temu wyszly spod pi6ra Diderota: 
"Czym jest nasze trwanie w por6wnaniu do wiecznosci czasu? ( ... ) 
Niekonczqcy si~ szereg zyjqtek w fermentujqcym atomie, a nawet 
niekonczqcy si~ szereg w innym atomie zwanym Ziemiq. Kt6z zna 
gatunki zwierzqt, kt6re pojawily si~ przed nami? Kt6z zna gatunki 
zwierzqt, kt6re zastqpiq nasze?"5 

Paradoksalne jest to, ze we wsp6lczesnych debatach w Stanach 
Zjednoczonych dochodzi do osobliwego sojuszu mi~dzy prote
stanckimi "fundamentalistami" i zdeklarowanymi materialistami, 
kt6rzy odrzucajq wszystko, co chocby trqci tajemnicq, wymierzo
nego przeciwko niewierzqcym spadkobiercom Diderota, kt6rzy nie 
mogq oprzec si~ gl~bokiemu uczuciu pokory i zdumienia w obli
czu tego, co bezmiernie nas przerasta. 

Ten wszechSwiat budzi w nas, jak to nazywano w XVIII wieku, 
poczucie "wznioslosci" - to wlasnie sklonilo Kanta do por6wnania 
nieba i prawa moralnego. 

Ostatnia z trzech zmian zaszla bardzo niedawno - pi~cdziesiqt 

lat temu, a moze jeszcze blizej terazniejszosci. Wspomnialem wcze
sniej 0 dw6ch sposobach obecnosci Boga w przestrzeni publicz
nej: w sferze sacrum albo w domenie tozsamosci politycznej. W oby
dwu przypadkach transcendencja jest powiqzana z relacjami spo
lecznymi. Wsp6lnoty tego rodzaju Sq w tym ograniczonym zna
czeniu "durkheimianskie"6. 

5 Denis Dlderot, Le Rive de d'Alembert, w: Oeuvres, s. 299. 
• Nie przywoluj~ tu 0 wiele silniejszej tezy Durkheima, zgodnie z kt6rij transcen

denCJa, sacrum, j est spoleczenstwem. 
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Wspokzesnie powstaly jednak formy duchowosci, ktore Sq cal
kowicie oderwane od wi~zow spolecznych. Dotyczy to z pewno
sciq rozmaitych ruchow okreslanych cz~sto kolektywnym mianem 
"New Age", jednak sarno zjawisko jest 0 wiele bardziej rozpo
wszechnione. Nalezaloby wi~c mowie chyba 0 epoce "postdurkhe
imianskiej" . Zarowno w przypadku relacji do Boga zakotwiczo
nych w sacrum, jak i tych ugruntowanych w tozsamosci politycz
nej w zyciu duchowym z natury rzeczy istnieje pewna solidarnose. 
Moze ona wiqzae si~ z przynaleznosciq do Kosciola (model kato
licki) alba do "Kosciola z wyboru", czyli do jednego z wyznan two
rzqcych grup~ wzajemnie uznajqcych si~ Kosciolow (model "pro
testancki" obecny w Stanach Zjednoczonych). 

Wi~zy solidarnosci wchodzq wszakie w coraz gl~bszy konflikt 
z ekspresywistycznq kulturq wspolczesnosci - kulturq zabarwio
nq etykq autentycznosci. W sferze duchowej trzeba bye przede 
wszystkim wiernym sobie. Stan ten nie wyklucza w zadnym razie 
jakiegos odniesienia do transcendencji ani nie uniewaznia dqzen 
do samoprzekraczania. Wytwarza jednak klimat, w ktorym przy
naleznose do jakiejs formy duchowosci, ktora w ogole do nas nie 
przemawia, a jest jedynie cz~sciq "naszej" tradycji czy tozsamosci, 
rna coraz mniej sensu. Nie musimy ise koniecznie tak daleko jak 
jeden z mowcow na festiwalu New Age'u w Anglii, ktory powta
rzal: "Only accept what rings true to your own inner Self' ("Przyjmuj
cie tylko to, co podpowiada warn wasza wlasna dusza 'T. Prymat 
jednostkowej inspiracji jest jednak coraz bardziej wyrazny. .zyje
my w czasach duchowosci rozproszonej. 

Jest oczywiste, ze w zwiqzku z tym zmienia si~ kontekst egzy
stencji - nie tylko w sferze religijnej, na przyldad dla Kosciolow 
chrzescijanskich; podwazone zostaly r6wniez laickie formy tozsa
mosci politycznej - na przyldad we Francji, gdzie pewna metafizy
ka byla od dawna skladnikiem tozsamosci "republikanskiej". 

7 Wypowiedz sir George'a Trevelyana na "Festival for Mind, Body and Spirit"; cyt. 
za: Paul Heelas, The New Age Movement, Blackwell's, Oxford 1996, s. 2l. Moina by Sq
dzic, ze ten slogan trafia tylko do wyznawc6w New Age'u. Heelas twierdzi jednak w roz
dziale 6, ie jest on zbieiny z postawami, kt6re s'l znacznie bardziej rozpowszechnione. 
Na przyklad wed lug sondazu Gallupa z 1978 roku 80% Amerykan6w zgodzilo si~ ze 
zd aniem, ze "an individual should arrive at his Or her own religious beliefs independent of any 
churches or synagogues", Heelas, s. 164; por. r6wniei Robert Bellah et. al ., Habits of the 
Heart, University of California Press, Berkeley 1985, s. 228. 
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3. Jest jasne, ze nowozytna wizja porzqdku moralnego odgry
wa waznq rol~ w historii, kt6rq tu opowiadam. Zrodzona w prze
strzeni mi~dzy tradycyjnym chrzescijanstwem a deizmem, koncep
cja ta pozwnlila wyobrazic sobie spoleczenstwo jako wsp6lnot~ 
zlozonq z jednostek niepodporzqdkowanych zadnej uprzedniej 
hierarchii i dqzqcych samodzielnie do wlasnych cel6w - w taki jed
nak spos6b, by odbywalo si~ to z wzajemnq korzysciq. Na wiele 
odmiennych sposob6w wizja ta stala si~ fundamentem kolektyw
nych "imaginari6w" wsp6lczesnosci: zar6wno spoleczenstwa de
mokratycznego i egalitarnego, zlozonego z podmiot6w praw, jak 
i gospodarki rynkowej, Iqczqcej wolne podmioty dzialania. 

R6wnoczesnie wizja ta dostarczyla modelu pozwalajqcego 
wyobrazie sobie inaczej Opatrznose - modelu rozpowszechnione
go w apologetyce z czas6w Newtona; dobroe Boga wyraza si~ tu 
poprzez stworzenie swiata opartego na zasadzie wzajemnej ko
rzysci. Aby B6g pojawil si~ mi~dzy nami - w spolecznosciach ludz
kich - musimy oprzee si~ na tej zasadzie w naszym zyciu politycz
nym i spolecznymB. 

Ta sama koncepcja ladu jest zr6dlem ciqglosci w dziejach mo
ralnosci spolecznej na Zachodzie: najpierw byla ona zakotwiczo
na w Opatrznosci; potem t~ rol~ przej~la Natura, lecz po rozpa
dzie "kosmosu" stracila na znaczeniu; wreszcie owa rola zostala zin
terioryzowana do tego stopnia, ze utozsamiono jq z samq Cywili
zacjq - pojmowanq jako zdolnose czlowieka "cywilizowanego" do 
kultywowania w sobie odpowiednich zr6del moralnych. 

Lad ten jest zatem arenq zlozonych relacji mi~dzy wiarq i nie
wiarq. 

M6wiqc 0 zwiqzkach mi~dzy chrzescijanstwem a liberalizmem, 
przywoluje si~ cz~sto pewnq wizj~ relacji mi~dzy chrzescijanstwem 
a - jak to tutaj nazywam - "wsp6lczesnym porzqdkiem moralnym", 
kt6ra sprowadza si~ do idei "chrzescijanstwa z nadwyzkq". Inny
mi slowy, chrzescijanstwo w jakis spos6b odkrylo, iz kazda jed
nostka jest s w i ~ t a, jest godna szacunku, lecz najwyrazniej mia
10 zahamowania na styku ze swiatem niechrzescijanskim. Wystar
czylo przekroczye t~ granic~ i oto mamy moralnose wsp6lczesnq

8 Michael Buckley pisze 0 tym (zob. At the Origzns of Modern Atheism, Yale Universi
ty Press, New Haven and London 1987), jak istotny byl wqtek dobroczynnego planu 
w apologetyce z XVII i XVIII wieku i Jak podstawowa byla kwestia teodycei w calej tej 
epoce. Opatrznosc Boia byla niejako powi'lzana z tq now'l koncepcj'liadu. 
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chrzescijanstwo do drugiej pot~gi, wyzwolone z ograniczen Wq
skiej przynaleznosci religijnej. 

W tej wizji jest ziarno prawdy. Trzeba przyznac, ze niewiara 
oddala nam, wierzqcym, wielkq przyslug~: pozwolila nam szyb
ciej wyzwolic si~ spod wladzy chrzescijanstwa, kt6re - mimo wspa
nialych i chwalebnych osiqgni~c - bylo jednym z waznych czyn
nik6w ograniczajqcych wplyw Ewangelii na nasze zycie9 

. W tym 
sensie liberalizm wsp6kzesny jest raczej "achrystianizmem z nad
wyzkq". Niestety, nie jest to bynajmniej jedyna relacja, gdyz w in
nym znaczeniu nalezaloby uznac go za "chrystianizm wybrako
wany". Wsp6kzesny porzqdek moralny moze bowiem stac si~ r6w
niez czyms, co nas ogranicza i zaslepia. 

Uwidocznilo si~ to na wiele sposob6w, niejako na kilku plasz
czyznach. W tym miejscu mog~ wreszcie przejsc do immanentne
go antyoswiecenia. Najpierw jednak og6lna uwaga dotyczqca 
wystqpien przeciwko hegemonii wsp6kzesnego porzqdku moral
nego - niezaleznie od plaszczyzny. 1nteresujqce jest to, ze choc re
akcje te pochodzq od pisarzy i myslicieli chrzescijanskich, to od
najdujemy je r6wniez wsr6d os6b calkowicie niewierzqcych. 1n
nymi slowy, wqtki, kt6re Sq cz~sto podnoszone w okreslony spo
s6b przez autor6w wierzqcych i chrzescijan, przewijajq si~ r6w
niez w innej postaci wsr6d autor6w niewierzqcych - te same te
maty, zarzuty, to sarno poczucie ograniczenia. 

Mozna wskazac kilka plaszczyzn buntu. Ogranicz~ si~ tutaj do 
dw6ch. 

a) Wsp6kzesny porzqdek moralny rna na celu promowanie 
zycia, szcz~scia i dobrobytu. Dla Locke' a pierwszym prawem nie
zbywalnym jest prawo do zycia - nie do zycia dobrego, wzorem 
Arystotelesa, lecz po prostu do zycia. Wynikajq z niego dwa pozo
stale prawa: do wolnosci i do wlasnosci. Ta moralnosc jest gl~boko 
powiqzana z afirmacjq zycia powszedniego, 0 czym pisalem w mo
ich ir6dlach podmiotowosci10

. 

Niekt6rzy uznajq OWq afirmacj~ za nader SlUSZl1q, a nawet 
przyjmujq jq z entuzjazmem; inni z kolei odczuwajq jq raczej jako 
ograniczenie. Ci aspirujq do czegos przekraczajqcego zycie - co 

9 Jak widac, jestem tu kontynuatorem Emmanuela Mouniera; por. jego Feu fa 
Cimifiel1te, Seui!, Paris 1947. Mysl t~ rozwini!lem w: A Catholic Modernity?, red. James 
Hefty, Oxford University Press, New York 1999. 

\0 Przeklad zbiorowy, PWN, Warszawa 2001. 
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moze nawet wymagac ode mnie, bym poswi~cil zycie. Jest to te
mat znany wsr6d chrzescijan; by zacytowac slowa slynnej kantaty 
Bacha: lIich freue mich auf meinen Tod" ("raduj~ si~ na mojq smierc"). 
Pojawia si~ on jednak w spos6b zaskakujqcy w kontekScie czysto 
immanentnym. Posluchajmy Mallarmego: 

.I\insi, pris du degout de l'homme it [,ame dure 

Vautre dans Ie bonheur, ou ses seuls appetits 

Mangent. [ ... ] 

Je fuis et je m'accroche it toutes les croisees 

D' ou l'on tourne Ie dos it la vie, et beni, 

Dans leur verre, lave d' eternelles rosees, 

Que dore Ie matin chase de l'Infini 


Je me mire et me vois angel et je meurs, et j'aime 

- Que la vitre soit l'art, soit la mysticite-

A renaltre, portant mon reve en diademe. 

Au ciel anterieur ou fleurit la Beaute! 


Les Fenetres, 21-3211 

W tym wczesnym utworze mozna jeszcze dostrzec wczesniej
sze religijne zr6dla owego rozczarowania zwyklym zyciem. Okno, 
przywolywane wielokrotnie w r6znych postaciach, dzieli swiat na 
nizszy i wyzszy. NiZszy jest przyr6wnany do szpitala - zycie jest 
odmianq gnicia; lecz ponad nim i poza nim Sq rzeka, niebo, a obra
zy, kt6re opisujq ten swiat, Sq peine odniesien do tradycji religij
nej: Infini, ange, mysticite. 

P6iniej jednak, juz po kryzysie, Mallarme prezentuje cos na 
ksztalt materialistycznej wizji swiata. Za wszystkim, co widzimy, 
kryje si~ Ie Rien, ie Neant . Zywot poety jest jednak wciqz misjq . 
Mallarme uzywa nawet w tym kontekScie sl6w zapozyczonych 
z romantycznej tradycji poszukujqcej pierwotnego, doskonalego 
j~zyka (zadaniem poezji jest III'explication orphique de la Terre"). 

Z perspektywy wiary Mallarme stal si~ reprezentantem huma
nizmu immanentnego. Tymczasem z punktu widzenia celu ludz

11 "Tak ja, zdj~ty niesmakiem, wstr~tem do czlowieka I Twardej duszy, co w szcz~
sciu brodzi zycie calel ( ... ) II Pierzcham - i wszystkich okien czepiam si~ przebojem, I 
Gdzie tytem si~ do zycia staje, - i z zachwytem I W ich szybach, zmytych rosy wieku
istej zdrojem,/ Nieskonczonosci czystym ozloconym switem,IIPrzeglqdam si~- i nagle 
widz~ si~ aniolem l I Mr~ i - czy szyb'l sztuka, czy mistyka - szczytnie I Odradzam si~, 
w diademie marzenia nad czolem, I Pod jakiems dawnem niebem, k~dy pi~kno kwit
nie l " - tlum. Miriam (Lin)ey francu sClJ Wyb6r poezji, wyb6r 1. Staff, Warszawa 1924, s. 487). 
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kiej egzystencji znalazl si~ on na antypodach tego nurtu idei. Pry
mat zycia zostal przezen kategorycznie odrzucony, potraktowany 
z obrzydzeniem. To miejsce zaj~lo cos, co mozna nazwac kontr
pryma tern smierci. 

Jasne jest, iz dla Mallarmego wypelnienie poe tyckiej misji, do
tarcie do oczyszczonego j~zyka, w gruncie rzeczy oznacza niejako 
smierc poety. Z pewnosciq chodzi 0 przezwyci~zenie wszelkich 
partykularyzm6w, ale wydaje si~ w istocie, ze proces ten spelnia 
si~ dopiero w momencie smierci: "Tel qu'en Lui-meme enfin l'eternite 
Ie change". 

Tego wszystkiego, co w zwiijzku z tym wycierpialem podczas dlugiej agonii, 
nie da si~ opowiedziec, ale na szcz~scie jestem martwy w spos6b doskonaly, 
a najbardziej nieczystij sferij, w kt6rij moze si~ zapuszczac m6j Ouch, jest 
wiecznosc. M6j duch, ten Samotnik przyzwyczajony do wlasnej czystosci, 
kt6rej nie kala juz nawet odbicie czasu12 

Mallarme stal si~ pierwszym wielkim wsp6lczesnym poetq nie
obecnosci ("aboli bibelot d'inanite sonore"); po nim przyszli inni, jak 
Eliot czy Celano Niewqtpliwie chodzi 0 nieobecnosc przedmiotu 
("Sur les credences, au salon vide: nul ptyx"), lecz stan ten mozna osiq
gnqc jedynie poprzez nieobecnosc - niejako smierc - podmiotu 
("Car Ie Maitre est alli puiser des pleurs au Styx / Avec ce seul objet dont 
Ie Neant s'honore") . Pojawia si~ tu osobliwa analogia do wczesniej
szej tradycji religijnej, ulokowana jednak w kontekScie radykalnej 
negacji transcendencji. 

Smierc i moment smierci zajmujq niepodwazalne miejsce w tra
dycjach religi.jnych: w chrzescijanstwie smierc oznacza rezygna
cj~ z wszystkiego, z wlasnego ja, dlatego godzina smierci jest mo
mentem kluczowym ("m6dl si~ za nami wszystkimi teraz i w go
dzin~ smierci naszej"); podobnq rol~ odgrywa w wi~kszosci tra
dycji buddyjskich. W kategoriach chrzescijanskich moment smierci 
- jako chwila, w kt6rej czlowiek oddaje wszystko - jest momen
tem najpelniejszego zjednoczenia z Bogiem i dlatego, paradoksal
nie, najobfitszym ir6dlem zycia. 

Z nowej perspektywy (post-MaUarme'owskiej) chwila smierci 
zn6w nabiera paradygmatycznego znaczenia. Znika paradoks 

12 List do Henri Cazalisa z marca 1866, cytowany w Propos sur la Poesie, Monaco 
1953, s. 66. 
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ehrzeseijanski: smiere przestaje bye zr6dlem zyeia. Pojawia si~ jed
nak nowy: to, co wydaje si~ odnowionq afirmaejq transeendeneji 
w znaezeniu, jakim si~ tu posluguj~ (eel zyeia poza nim samym), 
opiera si~ zarazem na ealkowitej negaeji wszelkiej rzeezywistosei 
transeendentnej. Istnieje tylko Ie Neant . 

Ta paradoksalna idea, kt6rq mozemy nazwae immanentnq 
transeendenejq, stanowi jeden z g16wnyeh temat6w immanentne
go antyoswieeenia . W pewnym sensie smiere dostareza wyr6znio
nej perspektywy, stanowi wzoreowy punkt zborny zyeia. Idea ta 
powraea w naszej eywilizaeji - niekonieeznie w wersji zaczerpni~
tej od Mallarmego. Slynnym przykladem jest Sein-zum-Tode Hei
deggera, ale wqtek ten zostal podj~ty na dose odmienne sposoby 
przez Sartre' a, Camusa i Foucaulta, a niedawno jego odlegle echa 
pojawily si~ w modzie na "smiere czlowieka" . 

b) Przejdzmy teraz do drugiej plaszczyzny. Jesli na pierwszej 
plaszczyznie krytyce podlega przede wszystkim zycie jako cos 
ograniczonego, to w tym przypadku mamy raczej do czynienia 
z buntem przeciwko zwyklemu szcz~sciu jako czemus niskiemu. 
Odrzuea si~ tu prymat zwyczajnego zycia w imi~ tego, co wspa
niale, wyjqtkowe, heroiczne. R6wnose obywateli pod wzgl~dem 
uprawnien jest traktowana jako pr6ba glajchszaltowania - jawi si~ 
jako walec drogowy sprowadzajqcy do poziomu przeci~tnej istoty 
szczeg61ne, ekscentryczne, wyrastajqce ponad tlum. Z kolei pry
mat dobrobytu w czasach pokoju utozsamia si~ z odrzuceniem cn6t 
militarnych: m~stwa, heroizmu, ryzykowania zycia. 

Porzqdek moralny jest wi~c postrzegany jako forma ogranicze
nia takiego lub innego rodzaju. Nie chodzi 0 to, ze przedmiotem 
aspiracji staje si~ smiere jako taka (choe istnieje gl~bokie pokre
wienstwo mi~dzy obiema plaszczyznami); rzecz raczej w tym, ze 
6w porzqdek jawi si~ jako pr6ba wtloczenia ce16w ludzkiego zycia 
w ramy sztywnej i abstrakcyjnej moralnosci. W odczuciu wielu ta 
moralnose kr~puje, tlumi to, co najbardziej szlachetne i najwaz
niejsze w ludzkiej egzystencji. 

Tocqueville, kt6ry nie byl bynajmniej wrogiem demokracji 
i r6wnosci, r6wniez obawial si~ zaniku tego, co wielkie, co nadaje 
gl~bszy sens ludzkiemu zyciu. By si~ 0 tym przekonae, wystarczy 
zacytowae 6w wyjqtkowy fragment ze slynnego rozdzialu na te
mat wsp6lczesnego despotyzmu: "Kiedy pr6buj~ sobie wyobrazie 
ten nowy rodzaj despotyzmu zagrazajqcy swiatu, widz~ nieprze
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brane rzesze identycznych i r6wnych ludzi, nieustannie kr~Ci!cych 
si~ w k61ko w poszukiwaniu malych i pospolitych wzruszen, kt6
rymi zaspokajajq potrzeby swego ducha"13. 

Warto zauwazyc, ze u Tocqueville' a istnieje zwiqzek z jednej 
strony mi~dzywolnosciq wsp6lczesnych, czyli wolnosciq politycz
nq, a wielkosciq, z drugiej zas strony mi~dzy despotyzmem a skar
leniem duszy. W owym fragmencie napisanym przez czlowieka 
umiarkowanie wierzqcego, przynajmniej w mlodosci, czlowie
ka, kt6ry nigdy nie chcial odrzucic calkowicie chrzescijanstwa jako 
idealu zycia, mozna dostrzec szczeg61nq antycypacj~ Nietzsche
go. Mam tu na mysli slowa dotyczqce "ostatnich ludzi" - letzte 
Menschen - z przedmowy do Zaratustry, kt6rych sens jest podob
ny. W miejsce "malych i pospolitych wzruszen" u Nietzschego 
pojawia si~ "ein erbarmliches Behagen" - "zalosne zadowolenie" . 

Nietzsche odrzuca ide~, iz naszym najwyzszym celem jest za
chowanie i pomnaianie zycia oraz zapobieganie cierpieniu. Od
rzuca prymat zycia i towarzyszqcy mu egalitaryzm. W pewnym 
sensie jego bunt pozostaje jednak immanentny. Wedlug Nietzsche
go sarno zycie popycha do okrucienstwa, dominacji, wykluczenia 
slabych i przegranych, i to doldadnie w momencie jego najwi~k
szej autoafirmacji. 

A zatem w pewnym sensie Nietzsche pozostaje w granicach 
nowoczesnej afirmacji zycia. Nie istnieje nic wyiszego nii ruch 
samego zycia - Wola Mocy. Ruch ten jest jednak sprzeczny z zycz
liwosciq, uniwersalizmem, harmoniq, ladem, gdyz wszystko to 
ogranicza dqzenie do wielkosci, wyjqtkowosci - do tego, co prze
kracza czlowieka i zbliza go do Nadczlowieka. A zatem prawdzi
wy ruch zycia zmierza do rehabilitacji destrukcji i chaosu, czyli 
prowadzi do zadawania cierpien i uprawiania wyzysku w natu
ralnym procesie wlasnej autoafirmacji. Zycie, jesli rozumiec je wla
sciwie, afirmuje r6wniei smierc i destrukcj~ . Udawac, ie jest ina
czej, to ograniczac je, ujarzmiac, hamowac, pozbawiac jego naj
wyzszych przejaw6w, dzi~ki kt6rym jest ono czyms, czemu moze
my powiedziec "tak". 

Nietzsche jest w tej materii swoistym kontynuatorem dziedzic
twa etyki rycerskiej, kt6ra wynosila na piedestal m~stwo, wielkosc, 

13 0 demokracji w Ameryce, tlum. Barbara Janicka, Marcin Kr61, Znak, Krak6w 1996, 
t. II, 5. 329. 
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doskonalosc elit i stanowila obiekt krytyki zar6wno dla Platona, 
jak i chrzescijanstwa. W tym kontekScie centralne miejsce przypa
dalo r6wniez smierci, ale nie smierci pojmowanej jako negacja zy
cia. Chodzilo 0 gotowosc stawienia czola smierci, zdolnosc do po
stawienia ponad zycie honoru i slawy. Te cechy byly nieodmien
nie wyr6znikiem wojownika, uzasadnialy jego wyzszosc w relacji 
do zwyklych smiertelnik6w. Nowoczesny humanizm rodzi bojaz
liwosc. To oskarzenie cz~sto powraca w nurcie antyoswiecenia. 

Nie trzeba podkreSlac, jak ogromny wplyw wywarl antyhu
manizm Nietzschego na kultur~ XX wieku. Zwlaszcza we Francji, 
gdzie pojawili si~ tacy mysliciele jak Bataille, Foucault, Derrida. 
Wczesniej antyhumanizm byl zwiqzany z reakcjq antydemokra
tycznq. Istnieje pewne "powinowactwo z wyboru" mi~dzy kultem 
heroizmu i ryzyka, kt6ry znajdujemy u Nietzschego, a reakcjq 
politycznq przeciwko "zalegalizowanemu chaosowi", kt6ra poja
wila si~ na poczqtku XX wieku. Jej motorem byla wizja ladu hie
rarchicznego, gdzie rzqdzq istoty wyzsze, a zwykli ludzie Sq pro
wadzeni na wyzyny. W tym miejscu antyoswiecenie w wersji kon
fesyjnej zbiega si~ ze swoim odpowiednikiem swieckim. Obydwa 
te nurty spotykajq si~ na przyklad w osobie Maurrasa. 

Po wojnie tylko wersja swiecka znajdowala wyraz polityczny
w ruchach faszystowskich . Nie m6wi~ tego po to, by jq zdyskre
dytowac. Wprost przeciwnie, trzeba zrozumiec, dlaczego taki an
tyhumanizm wydawal si~ atrakcyjny dla myslicieli, kt6rzy odczu
wali fizyczny wstr~t do faszyzmu. Dzieje si~ tak dlatego, ze nowo
czesny porzqdek moralny moze si~ nadal jawic jako jarzmo, ito na 
r6znych poziomach. Ksiqzka Jamesa Millera poswi~cona Foucaul
towi odslania gl~bie tego buntu przeciwko "humanizmowi" jako 
ograniczajqcej przestrzeni, w kt6rej si~ dusimyH 

Antyhumanizm Nietzschego byl od samego poczqtku bardziej 
przekonujqcy dzi~ki powszechnej swiadomosci, ze zamieszkuje
my wszechSwiat, a nie kosmos - by przywolac terminy wprowa
dzone wczesniej. Swiat Darwinowski jest wszak miejscem zazar
tej walki, przyroda jest "red in tooth and claw" (przyroda to "za
krwawione kly i szpony"). Etyka, kt6ra znajduje miejsce dla walki 
i destrukcji w zyciu dobrym, odzwierciedla natur~ rzeczy. T~ for
m~ zakotwiczenia moralnosci w swiecie odnajdujemy u Nietzsche

"James Miller, The Passion of Michel Foucault, Basic Books, New York 1990. 
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go - Wola Mocy byla dian silq uniwersalnq. Podobne nastawienie 
odnajdujemy u mlodego Ernsta Jungera, u poety amerykanskiego 
Robinsona Jeffersa, a takZe u wielu innych. Dziwnym trafem wsp61
czesny antyhumanizm odgrywa w ramach wszechswiata takq rol~, 
jakq tradycyjna moral nose przypisywala kosmosowi. Ta druga 
odnajdywala sw6j kodeks w "kosmicznym planie", podczas gdy 
moralnose wsp6lczesna zasadza si~ na tym, iz wszechSwiat ogolo
cony ze znaczen jest calkowicie pozbawiony planu. Ten stan rze
czy swiadczy 0 tym, jak bardzo zakotwiczenie w rzeczywistosci 
pozostaje aktualnq potrzebq czlowieka wsp6lczesnego. 

R6wniez na innym poziomie etyka walki, kt6rq rehabilitowal 
Nietzsche - machismo wojownika - znajduje oddzwi~k wsr6d 
wsp6lczesnych, w spoleczenstwach liberalnych, wsr6d m~zczyzn; 
spiesz~ dodae (na swojq obron~), ze g16wnie wsr6d m~zczyzn mlo
dych. Lecz wielu z nas konstatuje ten fakt i zadaje sobie pytania: 
co to zjawisko oznacza?, jak je interpretowae?, jak z nim zye? 

We wszystkich tradycyjnych religiach najwyrainiej istnial spo
s6b radzenia sobie z tq sytuacjq. Rene Girard pisal 0 fundamental
nej r6znicy, jesli idzie 0 pojmowanie przemocy w religiach niezy
dowskich i niechrzescijanskich z jednej strony, a w tradycji judeo
chrzescijanskiej - z drugiej. Koncepcja Girarda wydaje mi si~ bar
dzo ciekawa i gl~boka, choe mozna ujqe t~ r6znic~ na inne sposo
by. W kazdym razie chrzescijanstwo - w interpretacji zar6wno 
Girarda, jak i innych myslicieli - umialo w jakis spos6b uznac ten 
wymiar czlowieczenstwa, majqc nadziej~ na jego przemian~ od 
wewnqtrz w cos innego. Nie chodzi po prostu 0 zdlawienie tych 
impuls6w ani 0 dobrodusznq wiar~, iz post~p cywilizacji moze 
zniesc owe ukryte determinanty dzialania, ani 0 przekonanie, ze 
wi~ksza dyscyplina albo lepszy lad liberalny pozwolq nam wziqe 
je w karby, by juz nam wi~cej nie zagrazaly. Amerykanska "po
prawnosc polityczna" swiadczy, jak sqdz~, 0 fia sku takiego podej
scia, polegajqcego na pr6bie wykorzystania - co bardzo ciekawe 
g16wnej broni etyki walki przeciwko niej samej. Tq broniq jest 
wstyd . Chodzi 0 to, by ludzie wstydzili si~ za samych siebie; za 
pomocq wstydu pr6buje si~ calkowicie wykluczye, uniewaznic, 
uniemozliwie wszelkie odruchy wykluczenia, przemocy czy dys
kryminacji. Wydaje mi si~, ze takie post~powanie stanowi coraz 
bardziej oczywisty dow6d fiaska . Jest to swiadectwo jakiejs luki 
w psychologii moralnej, lezqcej u podloza tej koncepcji moralnej . 
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Znowu dochodzimy do kwestii jarzma. Widzimy wi~c, jak zlo
zone Sq relacje mi~dzy wiarq, niewiarq i moralnosciq. M6wilem 
wczesniej 0 "chrzescijanstwie z nadwyzkq" i "chrzescijanstwie wy
brakowanym", ale nie mozemy si~ ograniczac jedynie do dialogu 
mi~dzy chrzescijanstwem a liberalizmem. Istnieje bowiem trzeci 
gracz czy raczej grupa graczy, kt6rzy w sumie tworzq owo imma
nentne antyoswiecenie. Odwr6cili si~ plecami do transcendencji, 
ale Sq zarazem stanowczymi krytykami liberalizmu i wsp6lczesne
go 1adu moralnego. Co wi~cej, odrzucajqc transcendencj~, uwaza
jq si~ za bardziej konsekwentnych od liberal6w, kt6rym zarzucajq 
ho1dowanie moralnosci neochrzescij anskiej. 

Pomimo odmiennosci ta krytyka wsp6lczesnego porzqdku 
moralnego jest cz~sto zbiezna z zarzutami stawianymi przez wie
rzqcych. W istocie rzeczy istnieje osobliwy tr6jkqt relacji mi~dzy 
wierzqcymi, wsp6lczesnymi humanistami i antyhumanistami, 
w obr~bie kt6rego kazda para moze w jakiejs kwestii wyst~powac 
wsp6lnie przeciwko trzeciemu, a w innej kwestii moze wchodzic 
w sp6r z tymczasowym partnerem. Obydwaj przeciwnicy trans
cendencji zgadzajq si~ w tym jednym punkcie. Z kolei zar6wno 
chrzescijanie, jak i antyhumanisci wyst~pujq z krytykq wsp6lcze
snego porzqdku moralnego; chrzescijanie uznajq wszakie funda
mentalne wartosci tego 1adu za element w1asnej wiary, co zbliza ich 
do humanist6w. 

4. Powyzszy opis troistych relacji oraz genezy niewiary, kt6ra 
stanowi dla nich t1o, prowadzi do nowej koncepcji swiata wsp61
czesnego. W pierwszym rz~dzie pozwala nam wskazac inny punkt 
docelowy jego naturalnej ewolucji. "Historia odejmowania" utoz
samia ten punkt z ca1kowitym znikni~ciem religii - a przynajmniej 
z jej znikni~ciem w pewnych granicach, gdyz ludzie zawsze po
zostanq troch~ irracjonalni; powiedzmy wi~c, ze religia z n i k n i e 
j ako sila spra wcza, a w rezultacie wy10ni si~ nowy, harmonij
ny swiat. Ja z kolei uwazam, ze takim punktem dojscia - jesli w og6
Ie mozna tak m6wic - b~dzie pelna pluralizacja . Nie chodzi mi 
o pluralizm w sensie normatywnym, lecz 0 coraz bardziej rozczlon
kowany pluralizm duchowy: zar6wno w obr~bie chrzescijanstwa 
(co juz widzieliSmy), jak i poza nim b~dq powstawac nowe sposo
by przezywania sfery duchowej. Juz chocby same narodziny im
manentnego oswiecenia stanowiq dow6d na to, ze powstanie no
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woczesnego humanizmu nie oslabilo bynajmniej mocy konstru
owania nowych, etycznych wizji swiata. Ta moc przejawia si~ na
dal i jest dzis nawet jeszcze aktywniejsza; w naszych postdurkhei
mianskich czasach rodziny duchowe dzielq si~ i mnozq. 

W rezultacie dochodzi do ich oslabienia. To, ze zyjemy w swie
cie razem z innymi ludzmi - kt6rzy nie Sq bynajmniej luMmi zlej 
woli, kt6rzy Sq r6wnie inteligentni, tak sarno wrazliwi i tak dalej 
a jednoczesnie dzielq nas tak gl~bokie r6znice duchowe, musi 
wywierac wplyw zar6wno na nas, jak ina nich. Zwlaszcza dlatego 
ze zyjemy teraz z innymi rami~ w rami~ - w przeciwienstwie do 
niekt6rych spoleczenstw tradycyjnych, gdzie pewne wsp6lnoty 
duchowe pozostawaly zupelnie odizolowane, zyly w odosobnie
niu, w gettach. Tymczasem my jestesmy przemieszani. Inna po
stawa duchowa moze stac si~ udzialem kogos z naszego domu: 
brata, siostry, matki, syna czy c6rki. 

Czasami - na skutek sklonnosci dzieci do buntowania si~ prze
ciwko rodzicom - dochodzi do niemal regularnych zmian pokole
niowych. Wydaje si~, ze w niekt6rych rodzinach - z ojca na syna, 
z matki na c6rk~ - mamy do czynienia z zupelnq zmianq kursu. 
W tym kontekScie przychodzq na mysl na przyklad wielkie rodzi
ny angielskich Evangelicals, gdzie w pewnym momencie dzieci tra
cily wiar~. Jednym z takich nawr6conych na niewiar~ byl Leslie 
Stephen. Lecz w kolejnym pokoleniu Virginia Woolf, z domu Ste
phen, odrzucila moralnosc, w kt6rej zostala wychowana, i stala si~ 
jednq z zalozycielek owego ruchu majqcego na celu zrzucenie jarz
rna, kt6ry znamy pod naZWq Bloomsbury. 

I tak dalej, choc prawd~ m6wiqc poczqtek tego fenomenu jest 
jeszcze wczesniejszy, poniewaz "ewangelicy" powr6cili do religii 
swoich dziad6w, a w istocie rzeczy odkryli jq na nowo w odpo
wiedzi na raczej libertynski styl zycia pokolenia "gibbonczyk6w". 
Wydaje mi si~, ze to, co mozna juz dostrzec w zarodku w XVIII
wiecznym swiatku angielskich elit, w czasach wsp6lczesnych sta
10 si~ regulq. Chodzi 0 rodzaj pluralizmu, kt6ry jest zawsze w ru
chu - nigdy nie przyjmuje postaci statycznej - i kt6ry nie prowa
dzi w zadnym okreslonym kierunku; jest to raczej szereg przeci
najqcych si~ i rozgal~ziajqcych sciezek duchowych. W tym kontek
scie jest oczywiste, ze wszelka pr6ba przeksztalcenia czy to chrze
scijanstwa, czy to jakiejs imitacji chrzescijanstwa na modI\, laickq 
jest calkowicie skazana na porazk~. 
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Ten zr6znicowany swiat b~dzie wymagal nowych sposob6w 
radzenia sobie z odmiennosci~. Bye moze uznamy, ze nie wystar
czy juz - w ostatecznym rozrachunku negatywna - polityka nie
dyskryminacji. Koniecznose autentycznego wsp6listnienia odmien
nosci to wym6g, kt6rego nie spelnia zwyczajna tolerancja - choe 
nie nalezy ni~ bynajmniej pogardzae, gdyz oznacza bezcenne zwy
ci~stwo nad nietolerancj~ i wykluczeniem, kt6re stanowily regul~ 
w dziejach ludzkosci. Jesli jednak chcemy osi~gn~e stan jeszcze 
pelniejszej wymiany mi~dzy ludzmi, to powinnismy nie tylko sza
nowae drugiego, ale r6wniez - w stopniu, w jakim b~dzie to ko
nieczne i mozliwe - pom6c mu w odnalezieniu wlasnego glosu, 
wlasnej drogiJ5. Idea rzeczywistej wymiany oznacza, iz te odmien
ne glosy (drogi) maj~ sobie cos do przekazania; nie b~dzie to jed
nak mozliwe, jesli inni nie odnajd~ wpierw swojej drogi i glosu. 
Czasami nie wystarczy zniese wszelkich objaw6w dyskryminacji, 
kt6re mog~ stanowie przeszkod~ na ich drodze; w niekt6rych przy
padkach trzeba im zagwarantowae srodki dzialania. Taki ideal 
wszelako bardzo trudno wprowadzie w zycie, ponadto nie moze 
on bye jedyn~ obowi~zuj~cq zasadq, gdyz prowadzi r6wniez do 
naduzye i wypaczen. 

Nie potrafilbym podsumowae tych nieco chaotycznych uwag, 
wskazuj~c, jakie powinny bye relacje mi~dzy chrzescijanstwem 
a owymi wizjami moralnymi, 0 kt6rych wspominalem. Oczywi
ste jest wszakZe to, ze chrzescijanstwo nie moze si~ zredukowae 
do jakiejkolwiek moral nosci czy tez uznae, ze jest - w jakis spos6b 
- w pelni urzeczywistnione b~dz wyrazone w kt6rejs z tych mo
ralnosci. Oto wi~c og6lny moral: to, co nazywam tutaj wsp6kze
snym porz~dkiem moralnym, niew~tpliwie stanowi wyzwanie dla 
chrzescijanstwa; nie jest to jednak zaden przypadek, zwykly zbieg 
okolicznosci, dolegliwose zwi~zana akurat z tym jednym mode
lem - tak jest bowiem zawsze. Niekt6re przypowiesci Nowego Te
stamentu przedstawiaj~ t~ prawd~ calkiem wyraznie: na przyklad 
ta 0 robotnikach przyj~tych do pracy w winnicy na godzin~ przed 
koncem dni6wki, kt6rzy zarobili tyle sarno co inni - jest to wszak 
sprzeczne z rozs~dnq polityk~ placow~ w jakimkolwiek dobrze 
urzqdzonym panstwie . Nie oznacza to jednak, ze istnieje jakas za-

IS Gra sl6w: voixlvoie (glos/droga) maj 'l w j~zyku francuskim tak'l sam,! wymow~ . 
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sada nadrz~dna, na kt6rej mogloby si~ opierac takie panstwo. Nie 
mozemy sobie wyobrazic zadnej wsp6lnoty ludzkiej, gdzie moz
na by - jesli pozostaniemy przy polityce placowej - wynagradzac 
tak samo tych, kt6rzy pracowali godzin~, jak tych kt6rzy pracowa
Ii dziesi~c godzin. Przeslanie przypowiesci sprowadza si~ raczej 
do tego, ze istniejq racje wykraczajqce poza wszelki porzqdek mo
rainy panujqcy w swiecie ludzkim, istnieje stale napi~cie mi~dzy 
wymogami wiary, naszym stosunkiem do Boga a wymogami do
wolnej moralnosci. 

A zatem dzieje wsp6kzesnej mysli moralnej - i jej napi~te rela
cje z chrzescijanstwem - nie stanowiq zadnego wyjqtku; jest do
kladnie odwrotnie, co uwazam za fakt absolutnie podstawowy. Ta 
przeciwstawna perspektywa wplywa jednak na ocen~ obydwu 
stron. To znaczy, ze napi~cie nie istnieje bynajmniej dlatego, ze 
dzisiejsza moralnosc jest na pewno zla. Wprost przeciwnie, nalezy 
ona do najlepszych, jakie wymyslono w dziejach ludzkosci. Rodzi 
pewne problemy, 0 kt6rych po cz~sci wspominalem; jesli jednak 
por6wnamy jej podstawy z jakqkolwiek zasadq porzqdku przyj~
tq w historii gatunku ludzkiego, to moim zdaniem okaze si~ ona 
nieskonczenie lepsza. tad, kt6ry opiera si~ na uznaniu praw po
wszechnych, demokracji, jest jak dotqd lepszy od wszystkich al
ternatyw. Nie m6wi~, ze tak b~dzie zawsze, ale po dzis dzien nie 
pojawilo si~ nic lepszego. Nie jest to fakt bez znaczenia. 

tlum. Andrzej Pawelec 

CHARLES TAYLOR, ur. 1931, prof. filozofii politycznej na McGill University w Montre
alu i na Universite de Montrea l. W Polsce wydano jego Etykf autel1fyczl1osci (1996). 
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Nie ma religii doskonalej. Kosci61 byl, jest i bfdzie jedynie 

niewygodnym wehikulem wiodqcym ku Bogu. Teresa z Avili 


m6wila, ze cale zycie (chocDY i to najbardziej religijne 

i przezywane w jak najdoskonalszym systemie religijnym) 


jest podobne do nieprzespanej nocy spfdzonej w jakims 

kiepskim zajeidzie. 


SNY NIEROZUMNE 

Maciej Bielawski 

Istnieje w nas zdolnosc myslenia na temat wlasnych mysli. Spo
glqda si~ wtedy na wlasne refleksje, twory uczuc i wyobraini liZ lotu 
ptaka". Stan ten nie eliminuje kontur6w tego, co w nas si~ kl~bi, lecz 
wprost przeciwnie: wyostrza je. Rzecz mozna by przyr6wnac do 
zwiedzania galerii sztuki, w kt6rej bez pospiechu przyglqda si~ ob
razom, czegos doswiadcza, nad czyms przemysliwuje. Postarajmy 
si~ zastosowac do tego schematu i z takiej jakby oddali przyjrzec 
myslom (niczym p16tnom) na temat religii, jej stanu i form, kt6re 
tak lub inaczej gdzies w nas drzemiq. Pozostawmy poj~cie religii bez 
bliZszej definicji, dodajqc jedynie, iZ cz~sto b~dzie tu chodzic 0 chrze
scijailstwo w jego znanej nam, europejskiej formie. 

Galeria mitow 

Kiedy B6g staje si~ daleki, problematyczny, nierealny, ratun
kiem bye moze okaze si~ wysi/ekwyobraini, kt6ra pozwoli nam 
doprowadzie to odczucie do granic ostatecznosci; i wtedy z kolei 
swiat bez Boga moze okazae si(, tak nierealny, ze sytuacja sarna 
przez si~ ulegnie odwroceniu (122)1. 

Zatrzymajmy si~ przy jakims romantycznym uczniu C. D. Frie
dricha czy K. F. Schiekela. Na p16tnie widniejq ruiny kosciola - po
sr6d nich wyroslo juz drzewo, na horyzoncie majaczy zachodzqce 

I Motta wszystkich podrozdzial6w pochodzq z: H. de Lubac, Paradoksy i nowe para
doksy, WAM, Krak6w 1995. 5'1 one celowq wskaz6wkq dla ewentualnie zainteresowane
go niniejszq refleksjq czytelnika. 
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slOllce, w kierunku ktorego spoglqda zamyslona postac. Obraz na
straja do zadumy nad schylkiem: "JakZe daleko jestesmy od tego 
pi\,knego czasu, gdy nad zachodniq cywilizacjq dominowal diwi\,k 
dzwonow, a koscielna wieza wszystkim mowila wyrainie 0 tym, co 
jest niezbywalne i najwazniejsze. Teraz pozostaly tylko ruiny swiq
tyn, zgliszcza rytow i uludy doktrynalnych systemow, posrod kto
rych blqka si\, zagubiony i wpatrzony czy to w siebie, czy to w bez
kresnq dal czlowiek". Temu, kto spoglqda na ten malunek, troch\' 
zal, ze wszystko to si\, skonczylo lub dobiega nieuniknionego kon
ca. Jednak, 0 ile potrafi przezwyci\,zyc ci\,zar melancholli, czuje tez 
ulg\,. Mowi sobie: teraz jestem wolny, decyduj\, sam, a cala ta religia 
nie byla w sumie az tak dobra, bo przeciez - ciemnota, inkwizycja, 
wyprawy krzyzowe, martwe rytualizmy, wpajanie l\,ku i poczucia 
winy... Nawet jesli wciqz stojq nowe lub odrestaurowane koscioly 
z ich romanskim, gotyckim lub barokowym wystrojem, to jednak Sq 
to w gruncie rzeczy zywe grobowce, muzea przeszlosci z niezrozu
mialymi ceremoniami, ktore nie Sq juz potrzebne nikomu (z wyjqt
kiem kilku "zagubionych" w przestrzeni i w czasie oraz tych, ktorzy 
czerpiq z tego martwego teatru jakies iluzoryczne pocieszenie czy 
zyski). Chrzescijanstwo jednak- jak wiele innych znanych nam z hi
storii religii - po prostu przemin\,lo i nie rna juz do niego powrotu. 

Mysl w jakims masochistycznym zapami\,taniu oddaje si\, nisz
czeniu resztek ruin pozostalych w nas samych i w naszym otocze
niu: jezeli bowiem chrzescijanstwo zawiodlo i jakos si\, skonczylo, 
niechze zniknq w koncu i te ruiny, i pogorzeliska mysli, ktore ciq
gle jeszcze przypominajq 0 niespelnieniu i pami\,ciq swojq ludzq. 

Drugi obraz jest inny. Niech b\,dzie to cos w rodzaju Ukrzyio
wania Salvadora Dali. Oto Jezus Chrystus w momencie swej smier
ci na krzyzu. Interesujqca jest jednak perspektywa: to spojrzenie 
"z gory" na krzyz, ktory jakby wzlatywal nad ziemi\, tak, iz u stop 
Zbawiciela majaczy oddalony ziemski glob i caly kosmos. Ukrzy
zowany tryumfuje jednoznacznie i nieodparcie. Ludzkie sprawy, 
podzialy Kosciolow, poszukiwania teolog6w, przyplywy i odply
wy poboznosci, roznice kulturowe, kryzysy religijnych form itd., 
wszystko to przywraca do jednosci zwyci\,ski Krzyz. Spoglqdajqcy 
na to malowidlo widz odczuwa dum\,: zwyci\,za wraz z Galilej
czykiem i z innymi, ktorzy Sq Jego, i wie, ze nawet jezeli czasami 
nastajq kryzysy czy trudnosci, obecnosc i ostateczny tryumf chrze
scijanstwa Sq niepodwazalne. 
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Z daleka raz jeszcze widz przyglqda si~ tym dwom tak roznym 
od siebie malunkom. Obydwa Sq w nim i chcialby je ze sobq uzgod
nic. Uznajqc, ze chrzescijanstwo jest w ruinie, w porywie heroicz
nej nadziei pragnie nadac temu jakis sens. Moze wtedy odkryc 
nieco uspokajajqce i "uzyteczne" rozwiqzanie. Mowi sobie: wszyst
ko si~ skonczylo lub konczy, ale moze oznacza to, ze wszystko znow 
si~ zaczyna. Chrzescijanstwo i jego Koscioly Sq zaczynem, ktory 
jakos w dziejach ludzkosci przeciez pozostanie. Za jego sprawq 
wyloni si~ cos nowego (tu otwiera si~ pole do popisu dla zdolnych 
"prorokow"). 

PrzyzwyczailiSmy si~ bowiem do tego, iz religia ma wartosc 
dlatego, ze - jak dowodzq historycy - towarzyszy czIowiekowi od 
zawsze. Dzisiaj takie usprawiedliwianie lub przekonywanie do 
religii przegrywa. Argumentuje si~ co prawda, ze do chrzescijan
stwa, ktore ma juz dwutysiqcletniq tradycj~, powolany jest kazdy 
czlowiek (anima naturaliter christiana), a zatem jest niemozliwe, by 
mialo ono po prostu zaniknqc. Post i post-postmodernisci przeko
nujq jednak, ze trzeba stare religie odrzucic. Dopiero z tego, co 
dzieje si~ dzis, wyIoni si~ religia prawdziwa, ktora z czasem znow 
b~dzie moze miaia swoich prorokow i zalozycieli, swoje swi~te 
ksi~gi, ryty i miejsca kultu, swoje teologie, kosmologie i antropo
logie - slowem, swojq cywilizacj~. W takiej perspektywie dwa ty
siqce lat nic nie znaczy. Ale byc moze religi~ czekajq jedynie stop
niowy rozklad, popadanie w barbarzynski chaos i totalna katastro
fa. Mysli takie mozna snuc w nieskonczonosc, uzywajqc coraz to 
bardziej wyrafinowanych technik wyrazu i barwiqc wszystko raz 
na czarno, raz na rozowo. 

Gdy jednak usiluje si~ nabrac dystansu w stosunku do takiego 
myslenia ,,0" i wyobrazania sobie religii, coz wylania si~ na hory
zoncie? Zdaje si~, iz w tym wszystkim mysl walczy 0 obraz, wola 
o wizj~: niech to b~dzie alba ruina alba zachwycajqca katedra, chaos 
alba struktura. Gdy zas mysl zm~czy si~ tym krqzeniem po labi
ryncie wyobrazen, uczuc i dialektyki, poddaje si~ rezygnacji: niech 
wi~c nie b~dzie nawet nic! Nie jestesmy jednak w stanie zyc i funk
cjonowac bez jakiegos "obrazu" formy naszej religijnosci. Wszak 
forma jest wazna - od formy jednak jest juz tylko krok do formali
zmu. Sformalizowana zas moze byc nie tylko stara religia, lecz row
niez nihilizm. 
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Historiozofie 

Marzqe a kuleie ezystego dueha lub a ezystym Koseiele Du
eha, nie zauwaiamy ukrytego w tym mnrzelliu Iliebezpieezen
stwa: miast dueha litery, niesie ana ze sobq wylqeznie liter~ 
dueha (134). 

Swojq wizj~ dziej6w majq judaizm, ehrzeseijanstwo, islam. Nie
zliezone wizje i syntezy tworzyli historyey religii, kultury, eywili
zaeji. Cz~sto tego typu rozprawy historyezne Sq mniej lub bardziej 
zamaskowanq polemikq z jakims aspektem terazniejszosci lub po
srednio usilujq wytyczye kierunek przyszlosci. Jednq z takich hi
storiozoficznyeh propozycji byl joachimizm, wywodzqcy si~ od 
opata Joachima z Fiore (t1202). W wizji kalabryjskiego mnicha cala 
historia dzieli si~ na trzy okresy: epok~ Ojca, epok~ Syna i epok~ 
Ducha. Ten ostatni okres ma bye epokq "odwiecznej Dobrej Nowi
ny" (por. Ap 14, 6) i zaczqe si~ wkr6tee po smierci Joachima. Wiecz
nose ma ostatecznie wejse w dzieje, a wlasciwie to one majq stac 
si~ wiecznosciq. 

Joachimowa wizja wyrasta z rozczarowania istniejqcym stanem 
rzeczy: przyjscie Jezusa Chrystusa nie nie zmienilo, a zalozony 
przez Niego Kosci6l jest takq samq nieudolnq instytucjq jak wszyst
kie inne instytucje tego swiata i wielokrotnie bywal ferm entem 
negatywnym. Chcqc jednak usprawiedliwie i Wcielenie, i obecnose 
Koseiola, Joachim z Fiore w swojej wizji hojnie oferuje im rol~ przy
gotowujqcq i posredniezqcq w narodzinach nowej i jedynie praw
dziwej epoki religijnej i doskonalego Kosciola. 

Pominmy w tej chwili wszelkie doktrynalne "nieprawidlowo
sci" joachimizmu - przede wszystkim rozdzielenie Tr6jcy w Jej 
dzialaniu historycznym. Wizja ta znalazla jednak swoich licznych 
nasladowc6w i wielbicieli; nie brak ich i dzisiaj. Joachimizm zdaje 
si~ paradygrnatem, ukazujqcym tkwiqcy w ludzkiej naturze nie
zaspokojony gl6d religijnych wyobrazen, sn6w nierozumnych na 
temat Boga, swiata i nas samych. 

Od smierei Joachima min~lo osiem stuleci, epoka Ducha najwy
razniej jednak nie nastala. Po Joaehimie nieustannie przychodzili 
inni, kt6rzy w taki czy inny spos6b przetwarzali jego wizj~2. Byli 

2 Par. H . de Lubac, La post&iti spirituelle de Joachim de Flore, Dessein et Tolora, Paris 
1979 (vol. I), 1981 (vol. II). 
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witi'c mistycy pierwszego franciszkanizmu, kt6rzy oczekiwali Ko
sciola duchowego i nowej epoki Ducha, kt6rej inicjatorem mial byc 
Franciszek z Asyzu . Podobnymi snami zyli mistycy niekt6rych nur
t6w protestantyzmu czy przer6zne wariacje "r6zokrzyzowc6w". 
o nowej epoce ducha czy 0 nowym Kosciele marzyli Swedenborg, 
Lessing, Herder, Schelling i Hegel. W slad za nimi szli romantycy 
wszelkiej maSci. Kiedy zas porzucono wymiar "duchowy", pojawili 
si~ dzialajqcy w "materii dziej6w" totalitarni dyktatorzy, kt6rzy za
miast oczekiwac, postanowili wziqc sprawy w swoje r~ce .. . 

Takich nierozumnych wizji bylo wi~cej , r6wniez w lonie Ko
sciola katolickiego. Wystarczy wspomniec 0 potrydenckich misjo
narzach w Amerykach i w Azji. Podobne sny odnajdziemy w bliz
szych nam czasach - na fali Soboru Watykanskiego II m6wiono 
i pisano 0 "wiosnie Kosciola" lub 0 tym, ze Kosci6l nareszcie "ro
dzi si~ w duszach". R6wnie zludne okazaly si~ prognozy, zgodnie 
z kt6rymi po kr6tkim okresie "nowej ewangelizacji" nastanie 
w koncu epoka "cywilizacji milo sci" . Jestesmy nieustannie podat
ni (kuszeni?) na tworzenie wizji, na pisanie coraz to nowych auto
rytatywnych interpretacji naszych dziej6w. Z nieodpartq pewno
sciq m6wi si~ w nich, ze cos bylo tak, a b~dzie tak, lub ze nie bylo 
i nie b~dzie. Dzieli si~ dzieje na "przed" ina "po", a przestrzenie 
na Zach6d, Wsch6d, na rozwini~te i nierozwini~te, na wlqczonych 
i wykluczonych. Dodaje si~ do tego oczywiscie slowa wartosciujq
ceo Wsch6d staje si~ wtedy mistyczny, a Zach6d racjonalny, rozwi
ni~ty Zach6d jest zsekularyzowany, kraje zas nierozwini~te pozo
stajq nadal oazami religijnosci ... Wszystko to jest oczywiscie slusz
ne, lecz jedynie do pewnego stopnia. 

Rozumiem, ze ktos moze czuc si~ zm~czony i zawiedziony. 
Koscioly bowiem pustoszejq, kler cz~sto jest niewyksztaicony, li
turgia martwa i niezrozumiala, stroje hierarch6w smieszne (w Rzy
mie prawie nic si~ nie zmienilo od czasu, gdy Fellini kr~cil Rama, 
Rama) . A moze rzeczywiscie zyjemy w epoce szczeg6lnego kryzy
su, przewartosciowan i przemian paradygmatu cywilizacji? Lecz 
kiedy tak nie bylo? 

Refleksja nad religiq w kategoriach historiozoficznych wystawia 
nas na pastw~ wybujalej wyobrazni i ciasnych rozumowych speku
lacji, kt6re gubiq podstawowq prawd~, ze religia rna do czynienia 
nade wszystko z Bogiem, kt6ry jest Niepoj~ty i Niewidzialny. 
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Modlitwa 

Strach przed modlitwq: czy jest to strach przed zludzeniem, 
czy przed prawdq? Strach przed psychologicznymi komplika
cjami czy przed Bogiem ? Jczy przypadkiem nie jest to strach 
zar6wno przed odnalezieniem, jak i zagubieniem siebie (109)7 

Zastan6wmy si~ teraz, jak czlowiek zwraca si~ do Niewidzial
nego. To obcowanie nazywamy modlitwq i stanowi ono serce 
wszelkiej religijnosci. Religia bowiem moze bye w swojej formie 
lub w naszym jej rozumieniu w stanie ruiny lub tez rozkwitu i eks
pansji. Jak dlugo jednak czlowiek z gl~bi swego serca b~dzie si~ 
zwracal ku Niewidzialnemu, tak dlugo jego religijnose b~dzie 
zywa. Teoretycy dziej6w religii i interpretatorzy sytuacji obecnej 
mogq marzye i pisae 0 epoce upadku lub 0 nadchodzqcej epoce 
odnowy, mogq umieszczac czlowieka w szeregu dlugiego lub 
kr6tkiego lancucha dziej6w, mogq kreslie wizje przyszlosci lub 
zaprzeczae mozliwosci ich istnienia. W pewnym jednak momen
cie czlowiek po prostu przymyka oczy (te ciala, te rozumu i te 
serca) i prostq modlitwq zwraca si~ ku Niewidzialnemu i Niepo
j~temu. Modli si~ i tyle . 

Jest rzeczq zdumiewajqcq, ze religia (kazda), kt6ra rna tak wie
le do czynienia z Niewidzialnym i do obcowania z Nim przygoto
wuje, zarazem przywiqzywala tyle uwagi do obraz6w, form, for
mul i prawnych regulacji zachowan. Zastanawia tez, iz serce do
tkni~te Niewidzialnym i Niepoj~tym jest zdolne potem do snucia 
opowiesci, pisania muzyki, malowania obraz6w, tworzenia rytu
al6w. Serce bowiem dotkni~te przez Niewidzialnego pragnie Go 
tropic, a takie Nim zainspirowane ku innym wysyla sygnaly, kt6
re majq bye swiadectwami spotkania. Winny one bye "jak szyba" 
cz~sto zas stajq si~ "zaslonq" . Sq to formy wt6rne, kt6re jednak 
czasami (za cz~sto!) przybierajq znamiona absolutnych i bywajq 
ub6stwiane! Niebywala jest ludzka zdolnose do tworzenia bozk6w 
- takie tych subtelnych, utkanych z uczue, mysli i wyobrazni. Jak
by czIowiek nie byl w stanie uniese ub6stwa i powagi Obecnego, 
Niewidzialnego i Niepoj~tego. Religie (wszystkie) peIne Sq bozk6w: 
szabat jest wazniejszy od dobroci, ludzkie prawa, zwyczaje, formy 
i formuly wazniejsze od Slowa i Obecnosci Boga itd. Czlowiek zas, 
aby nie zostae posqdzony 0 wiarolomstwo, zmuszony jest do prze
strzegania jakie zewn~trznych, zmiennych i spolecznie uwarun
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kowanych poboznosciowych zachowan i schema tow myslenia. Jak 
bardzo trzeba si~ czasami przebierac i stroic (takZe w wymiarze 
wewn~trznym), by miec "sluszny" dost~p do Niewidzialnego. Jest 
to nie tylko jeden z paradoksow, lecz prawdziwy dramat rozgry
wajqcy si~ w przestrzeni religijnego bytowania czlowieka. 

Czasami religie silq si~ na zbudowanie systemow doktrynal
no-teologicznych, aby wytlumaczyc wspolistnienie i wspolprze
nikanie si~ widzialnych znamion i Niewidzialnego, poj~ciowych 
formul i Niepoj~tego. Mowi si~ wi~c na przyklad w chrzeseijan
stwie 0 wierze szukajqcej rozumienia albo wypracowuje si~ dok
tryn~ 0 ikonie. Nie zawsze jednak w takim labiryneie wywodow 
latwo oddzielic wymiar widzialnego od tego, co przed nami za
kryte, czy polapac si~ w subtelnosciach, ktore odrozniajq ikon~ od 
obrazu, a adoracj~ od czci. Ikona bowiem jest jak okno, obraz zas 
jak zaslona. Adoracja nalezy si~ wylqcznie Bogu, czeic zas mozna 
ikony, relikwie, swi~tych i inne widzialne formy tajemniczo po
wiqzane ze sferq Niewidzialnego. Jednak przejscie ze sfery widzial
nej ku Niewidzialnemu nie dokonuje si~ jak po moscie. Mi~dzy 
tymi dwiema rzeczywistosciami rozciqga si~ otchlan; przejseia nie 
rna - istnieje jedynie mozliwosc skoku. W chrzescijanstwie ten skok 
nazywa si~ wiarq, a swoj wyraz znajduje w modlitwie. Dlaczego 
jednak ei, ktorzy UCZq wiary, pozostajq czasami tak schematyczni 
i bojazliwie zamkni~ci w widzialnych formach, formulach, obra
zach i historiozofiach? Sq jak straznicy mostow zawieszonych 
w prozni, kasjerzy bile tow do kolejki, ktora nie doeiera na szczyt. 

Swi~ty Pawel, dyskutujqc z tym, ktory za wiele cheial sobie 
wyobrazac na temat formy ludzkich cial po zmartwychwstaniu, 
odpowiadal: ,,0 nierozumny [gr. ajronJ! Przeeiez to, co siejesz, nie 
ozyje, jezeli wprzod nie obumrze" (1 Kor 15, 36). Swi~temu Pawlo
wi chodzilo oczywiscie 0 eschaton, jednak zdanie to mozna odniesc 
do wszystkich kwestii religijnych. Nierozumni Sq ci, ktorzy za wiele 
chcq wyjasnic, opisac, uzywajqc czerni lub rOzu. Ich opowiesci to 
sny nierozumne. 

Czasami przychodzi na czlowieka lub spolecznosc zyjqcq w da
nej religii czas ogolocenia - to Niewidzialny doprasza si~ swej 
Obecnosei. A moze to ludzkie serce doprasza si~ zapomnianego 
i przytloczonego wyrazistosciq obrazow i slow wymiaru Niewi
dzialnego i Niepoj~tego. W klasycznej mistyce katolickiej taki pro
ces "oczyszczania" okresla si~ za sw. Janem od Krzyza mianem nocy 
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biernej zmys16w, uczue i rozumu. Religia moze bye w rozkwicie, 
lecz nagle przestaje przemawiae do czlowieka, gdyz porywa go 
w siebie Niepoj~ty, a do Niepoj~tego idzie si~ przez niepoj~tose, 
do Niewidzialnego przez niewidzialnose. Czasami egzystencjalna 
kl~ska i rozsypanie si~ form religijnosci mogq si~ stae bramq ku 
Bogu. Najprawdopodobniej przez podobne procesy przechodzq 
okresowo religie i Koscioly. 

Mam wrazenie, ze katolicyzm (przynajmniej ten zachodni) 
w ostatnich dziesi~cioleciach za bardzo pogrqzyl si~ w widzialno
sci i w IIpoj~tosci" . Oskarzany 0 wycofywanie si~ ze swiata, chcial 
za wszelkq cen~ uzasadnie racj~ swego istnienia. Ale religia nie 
sprowadza si~ jedynie do tlumaczenia, informacji i poprawek li
turgiczno-estetycznych - jej istotq Sq uczestnictwo i swiadectwo. 
Katolicyzm w swoim przegadaniu i nieustannym korygowaniu 
form wyczerpal si~, bo nie t~dy droga. Ale droga nie wiedzie tez 
przez powr6t do form utraconych, 0 czym marZq integrysci czy 
restauratorzy, kt6rzy przestraszeni konsekwencjami otwarcia za
cz~li ponownie wszystkie drzwi zamykae. Takq przynajmniej IIhi
storiozofi~" obecnej sytuacji maluje mi moja wyobrainia (moze tez 
Sq to sny nierozumne). 

Szklanka wody 

Jeden fakt bfdqcy potwierdzeniem iywej Ewangelii wystar
czy, aby SeilS Ewangelii uzasadnic po wsze czasy (128) . 

Powr6emy raz jeszcze do historii i interpretacji proces6w hi
storycznych. W relacjach na temat przeszlosci fakty mieszajq si~ 
z psychologiq, socjologiq, politykq i ekonomiq - nie Sq one wolne 
od bl~d6w. Wst~pne zalozenia metodologiczne, konieczne uog61
nienia sprawiajq, ze relacje te nie notujq tego, co najwazniejsze 
oto spragnionemu czlowiekowi podaje ktos kubek wody. Moze stae 
si~ to w barze, przy drodze albo dokonae bardziej spektakularnie, 
jak ukazywal to tw6rca opowiesci 0 Ben Hurze. Wazne jest jed
nak, iz wlasnie w tej przestrzeni rozgrywa si~ prawdziwe zycie 
religijne. Wielkie katedry i misternie zbudowane systemy religij
nych kult6w i doktryn mogq obr6cie si~ w ruin~, ale wystarczy, ze 
ktos poda szklank~ wody ze wzgl~du na Chrystusa, a w tym miej
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seu wytrysnie zr6dlo, zakwitnie drzewo zywota i pojawi si~ praw
dziwa katedra. 

Mozna w tym miejseu nawiqzac do rozr6znienia mi~dzy sacrum 
i sanctum, 0 kt6rym m6wil swego ezasu Tisehner: 

Sanctum to swi~tosc i dobro. Zginasz kolana przed dobrem i milosci,!. Ale jest 
to cos wi~cej niz przezycie estetyczne. Mozesz to bardzo dobrze obserwowac 
w sztuce. Na przyldad ikona to jest sanctum, a nie sacrum. Natomiast z drugiej 
strony masz Nietzschego albo Hieronima Boscha, kt6ry ci pakuje misterium 
tremendum i fascinosum, masz cai,! religijnosc barokow'! z tancami smierci. Jean 
Delumeau, pisz,!c Strach w cywilizacji zachodnioeuropejskiej, krok po kroku do
kumentowai, jak sacrum wypieraio elementarne doswiadczenie sanctum. ( ... ) 
[wszystkie tendencje totalitarne w Kosciele S,! zwi'!zane z sakralizacj,! zast~
puj,!c,! sanktyfikacj~. Dlatego w pewnym sensie desakralizacja jest koniecz
na, zeby mozna byio swiat sanktyfikowac. ( ... ) Po pierwsze sanctum to za
wsze jest cziowiek. Po drugie jest to dobry czlowiek. Sanctum to dobroc. Ten 
czlowiek wyraza swoj'! dobroc przez "siowo zycia", przez uczynki. Dobro, 
kiedy jest przyjmowane przez czlowieka, ozywa. W chrzescijanstwie jest tyl
ko sanctissimum - swi~tosc, najwi~ksze dobro, a potem juz sanctum, czyli swi~ci 
ludzie. ( ... ) W sacrum nie mozesz odr6znic dobra od zia, a sanctum to samo 
dobro. To jest klucz do religii. Jak si~ tego nie chwyci, idzie si~ w religii zupei
nie falszywymi tropamj3. 

Cywilizaeja Zachodu prawdopodobnie przezywa kryzys sa
crum, niekoniecznie zas kryzys sanctum. Moze tez ostatnimi czasy 
za wiele energii poswi~ca si~ formom religii, poszukiwaniom tego, 
jak jednq form~ zastqpic innq. Swiat i Kosci61 zachodni Sq jak arty
sta, kt6ry ugania si~ za coraz to oryginalniejszq formq i jej inter
pretacjq, a gubi istot~. W rezultacie odczuwa pustk~ znuzenia. 

Przywolajmy zn6w slowa Tischnera, kt6ry wczytujqC si~ w re
fleksje Millon-Delsol, pisal 0 upadku Ikara. Za autorkq Sauci can
temparain przekonywal, ze potomkowie Ikara rue potrafiq si~ od
nalezc w labiryncie swiata, do kt6rego ponownie spadli, jednak 
"wciqz stojq przed jakqs szansq. Nie muszq patrzec w niebo, by 
widziec, co jest dobre. Niech raczej patrzq na twarze bliznich, kt6
rzy obok nich i z nimi kr~cq si~ w labiryncie. Nie nalezy porzucac 
blizniego w jego nieszcz~sciu, nawet wtedy, gdy wzywa ku sobie 
»dobra jako takie«. Nalezy szukac obok siebie dobra konkretnego, 
zagrozonego konkretnym zlem. Wszystko bowiem wskazuje na to, 
ze dobra nie jest najpierw ani we mnie, ani w tobie, lecz mi~dzy 

J A. Michnik - J. Tischner - J. Zakowski, Mi~dzy Panem a Plebanem, Znak, Krakow 
1995, 503-504. 
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nami i dopiero potem, jesli zostanie wybrane i przyswojone, moze 
pojawic si~ w nas i przez nas"4 . 

Z takiego przyswojenia sobie dobra moze (ale nie musi) wyro
snqc jakas zachwycajqca religijna forma lub doktrynalny system. 
Religia jednak nie jest nade wszystko sprawq, kt6ra rozgrywa si~ 
w galerii mysli, ani nie nalezy do kr6lestwa historiozof6w. Jest na
tomiast wymiarem modlitwy i dobra. Jezeli zdarzajq si~ dluzsze 
okresy historyczne lub momenty w indywidualnym zyciu, gdy 
zapada ciemnosc, nadzieja nakazuje widziec w tym "jedynie" 
oczyszczenie. Nie wyscie Mnie 'Yybrali, lecz to Ja was wybralem, 
byscie szli i owoc przynosili. Ziarno nie wyrosnie, jesli wpierw nie 
obumrze - to, co wyrasta, przerasta mozliwe wyobrazenia wspar
te na ziarnie. Jest czyste i przezroczyste jak woda. Zaciemnienie 
cz~sto jest rozjasnieniem. Zdarza si~, ze widzimy (slusznie i praw
dziwie) tylko jednq stron~: ciemnosc - dynamizm nadziei nakazu
je doszukiwac si~ w niej promieni niewidzialnej swiatlosci. Czasa
mi przejscie z jednej sfery (ciemnosci) do drugiej (jasnosci) doko
nuje si~ dzi~ki podanej szklance wody. Dzi~ki spotkaniu. 

Kto jest na wygnaniu? 

Czy t~skl1imy za Ogrodem Ojea (123)7 

Przymykajqc oczy i otwierajqc serce w modlitwie czy otrzymu
jqC lub podajqc szklank~ wody, czeg6z nade wszystko doswiadcza
my? Tego, ze to my jestesmy poza Bogiem, a nie B6g poza nami. To 
nie B6g jest na wygnaniu - to my jestesmy wygnani ze sfery Boga. 
Przezyc oddalenie (wygnanie), polapac si~ w tym, wr6cic do siebie 
i stamtqd wracac do Boga - to najwyrazniej gl6wna linia dynami
zmu zycia religijnego. Bo czyz czlowiek moze wygnac Boga? Kim 
jest czlowiek - kim jest B6g? 0 jakiego Boga w tym wszystkim nam 
chodzi? Czy naprawd~ wydaje si~ nam, iZ mamy tak wielkq moc? 

I jeszcze jedna rzecz. Nie rna religii doskonalej. Kosci61 by!, jest 
i b~dzie jedynie niewygodnym wehikulem wiodqcym ku Bogu. 
Teresa z Avili m6wila, ze cale zycie (chocby ito najbardziej religij
ne i przezywane w jak najdoskonalszym systemie religijnym) jest 

4 J. Tischner, Ksiqdz nQ manowcach, Znak, Krak6w 1999, s. 310-311. 
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podobne do nieprzespanej noey sp~dzonej w jakims kiepskim za
jeidzie. I ehocby dokonywalo si~ tysi~ey przystosowan. i moder
nizaeji, niewygoda pozostanie. Religia ze swoimi rytami, pis ma
mi, znakami, kastami zawsze jedynie w przyblizeniu, nieporadnie 
i po partaeku b~dzie wskazywala na Boga. Czlowiek, gdy staje si~ 
religijny, odkrywa, iZ jest w drodze, ze w drodze jest i Kosei6i, kt6ry 
w najlepszym razie przypomina pospiesznie skleeonq knajp~ przy
droznq. I nie rna w tym nie ziego. 

Trawestujqe slowa MHosza z Piosenki 0 koncu swiata, mozna pro
rokowac, ze innej religii i innego Koseiola nie b~dzie . Marzenia 
o "nowyeh epokaeh" i "nowyeh Koseiolaeh" Sq snami nierozum
nymi. Leez wlasnie poprzez to, co niezmienne, B6g otwiera seree 
na modlitw~ i podaje - r~koma innyeh - szklank~ wody. Wtedy 
ezlowiek rozumie, ze jest na wygnaniu, ze innego znaku nie b~
dzie, ze musi podjqc trud powrotu. I zlapie si~ tego: szklanki wody, 
nieporadnej modlitwy, i b~dzie m6wil: "Panie, do kog6z p6jdzie
my, Ty masz siowa zyeia wieeznego" . Mimo wszystko. 

MACIE] BIELAWSKI OSB, ur. 1963, dr teologii, wykladowca na kilku papieskich fakul· 
tetach teologicznych. Wydal m.in. Przemijajqce swiatlo Du cha (1999). Mieszka w Rzymie. 

WKROTCEWWYDAWNICTWIE .AU,,,' 
CZLOWIEK NIE JEST SAM. 


FILOZOFIA RELIGII 

Abraham]. Heschel 

tlumaezenie: Katarzyna Wojtkowska-Lipska 
wst~p : Stanislaw Krajewski 

Najwazniejsze dzielo jednego z najwybitniejszych zydowskich filozo
f6w religii XX wieku, uznawane za klasyk~ wsp6lczesnej zydowskiej re
fleksji 0 Bogu. Heschel ukazuje, w jaki spos6b czlowiek doswiadcza obec· 
nOSci Boga i jak stara si~ to doswiadczenie zrozumiec. Zastanawia si~ r6w
niez, co dzieje si~ w6wczas, gdy czlowiek zaakceptuje obecnosc Boga, zadaje 
pytanie, jak wyglqda ludzkie zycie oparte na tym, co "niewyslowione" . 
Szczeg6lny urok tej ksiqzki polega na powiqzaniu gi~bi filozoficzno-teolo
gicznych dociekan z wrazliwosciq na to, co ludzkie, z problemami zycia 
codziennego wlqcznie. 
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M6j syn niedawno traftl pod opiekf nowej piastunki. Susanne 
jest milq, odpowiedzialnq, porzqdnq dziewczynq. Zaraz 

nastr;pnego dnia okazalo sif, ie m6j syn przed p6jsciem spat 
wdai sif z niq w teologicznq dyskusjf. "Nie chcf jui, aby 

Susanne sif mnq opiekowaia - powiedzial potem. - Susanne 
nie wierzy w Boga, naprawdf, nawet troszeczk('. 

PRAWDA 

o SANCHO PANSIE 


Stephan Wackwitz 

Od chwili wydania ksiqzki Williama Jamesa The Varieties of Re
ligious Experience wiemy, ze stany swiadomosci okreslane jako "re
ligijne" zdarzajq si~ spontanicznie i bez przyczyny we wszystkich 
znanych nam kr~gach kulturowych, spoleczenstwach i czasach
a wi~c takie w nowoczesnosci lub w srodowiskach spolecznych 
i kulturalnych, kt6re zwyklo si~ nazywac "postmodernistycznymi", 
a kt6re w rzeczywistosci stanowiq rodzaj zradykalizowanej nowo
czesnosci. 

Doswiadczenia mistyczne, nawr6cenia, silne poczucie grzesz
nosci, poruszenie, jakie wywoluje pytanie Lutra: "Jak odnajd~ mi
losiernego Boga?" - takie stany swiadomosci, doswiadczenia i epi
zody Sq cz~stsze, niz uswiadamiajq to sobie zsekularyzowane spo
leczenstwa Zachodu. Problemem tych spoleczenstw jest zapewne 
fakt, ze wypierajq one swoje doswiadczenie religijne i jego wielo
rakie formy (kt6re bye moze rozpowszechnione Sq w tym samym 
stopniu co zakochanie, nostalgia lub endogeniczna depresja), po
niewaz wydaje im si~ ono niemozliwe do zaadaptowania za po
mocq kategorii i metod, kt6re zostaly dian ustalone. 

A jednak odrzucone powraca. Kiedy to pisz~, w krakow skich 
kinach grany jest wlasnie film pochodzqcego z Polski rezysera. 
Wynona Ryder gra w nim egzorcystk~, kt6ra musi przeszkodzie 
reinkarnacji szatana. Takie ostatni film Romana Polanskiego (kt6
ry tak rozczarowal mnie artystycznie, ze zachowalem 0 nim tylko 
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niejasne wspomnienie) bezposrednio konfrontuje z wcielonym. Jak 
m6wi niemieckie przyslowie, kiedy wyrzuca si~ diabla drzwiami 
frontowymi, wraca tylnymi. 5posr6d film6w nakr~conych w ciq
gu ostatnich 15lat przez Wima Wendersa najwi~ksze sukcesy od
nosi ten opowiadajqcy 0 aniele, kt6ry zakochawszy si~ w kobiecie, 
chce pozbye si~ niesmiertelnosci. 

Ale bye moze te artystyczne manifestacje "powrotu wyparte
go" Sq jedynie szczeg6lnie dziwacznymi, ekscentrycznymi forma
mi kazdego powrotu - w ten spos6b, kwalifikujqc je jako manife
stacje artystycznej wolnosci, mozna je odpisae z konta ina nowo 
usunqe. B6g, diabel i doswiadczenie religijne moglyby jednak ukrye 
si~ w okolicznosciach towarzyszqcych nowoczesnemu zyciu, kt6
rych nie mozemy za pomniee tak szybko jak wizyty w kinie. W slyn
nym rozdziale swojej wspaniaIej ksiqzki William James wskazuje 
na zwiqzek mi~dzy wygnaniem doswiadczenia mistycznego a je
go p6iniejszym powrotem w alkoholizmie, zwiqzek, na kt6ry ja
jego czytelnik w kraju upadiego ateistycznego imperium - musz~ 

jednak, choe niezbyt dobitnie, wskazae. 
Ale wielki amerykanski psycholog XIX wieku nie m6gI jeszcze 

przewidziee r6znorodnosci chor6b neurotycznych i niebezpie
czenstw, kt6re grOZq naszym dzieciom. Jestem przekonany, ze nie 
tylko za wi~kszosciq chor6b maniakalnych, ale takZe za wieloma 
rozstrojami depresyjnymi, neurozami l~ku, epizodami psychotycz
nymi, przest~pstwami i samob6jstwami, kt6rych ofiarami padajq 
mIodzi ludzie, stojq - nieswiadome i nie zaadaptowane - religijne 
t~sknoty i doswiadczenia. Oczywiscie, doswiadczenia religijne 
pojawiajq si~ takZe w calkowicie jakoby zsekularyzowanych spo
leczenstwach liberalnej demokracji. Jednoczesnie instytucje, w ra
mach kt6rych moglyby si~ one sublimowae, wchodzie we wlasci
we ramy i wydawae owoce, utracily kontakt ze spoleczenstwem. 

To stan niebezpieczny. Pierwotne doswiadczenia religijne na
lezq do "gorqcych" stan6w swiadomosci. 54 "hot stuff'. 5amoza
plony religii w zsekularyzowanych spoleczenstwach stojq na an
typodach tego, co spokojne, nieszkodliwe, niewinne. Jesli trzyna
sto-, czternastoletni chlopak lub dziewczyna nie spotka kogos, kto 
pokaze, jak obejse si~ z napadem egzystencjalnego poczucia winy, 
z epizodem mistycznego oswiecenia, z wynurzaj4cq si~ nagle, przy
gniatajqcq t~sknotq za zbawieniem - a w naszym spoleczenstwie 
jedynie chrzeScijanskie wsp6lnoty wiary dysponujq naprawd~ 

93 



STEPHlI.N WACKWITZ 

odpowiedziainyrni "specjalistami" w kulturowo adekwatnym ob
chodzeniu si!2 z tymi "gorqcymi" doswiadczeniami - wtedy on Iub 
ona moze si!2 0 to doswiadczenie rozbic Iub tez odrzucic swoje 
wewn!2trzne przezycia: religijne doswiadczenia zasklepiq si!2 nie
jako w dalszym zyciu. To, co bylo tworczym, nieprzebranym po
tencjalem, ir6dlem szcz!2scia, sukcesu, wewn!2trznego skupienia, 
zostanie zamkni!2te i zwi!2dnie w oddalonej, na zawsze zatrzasni!2
tej komnacie domu duszy. Jesli w dalszym zyciu uda si!2 jeszcze 
raz wejsc do tego zapomnianego pokoju - to w sytuacji emocjo
nainego wstrzqsu, kryzysu. 

Bardziej prawdopodobne jest wszakZe to, ze doswiadczenie 
religijne zostanie utracone, a t!2sknota za nim w nowoczesnym 
zyciu duchowym pokutowac b!2dzie jako zqdza, polityczne sza
Ienstwo Iub, po prostu, jako kazda "cicha rozpacz", w ktorej, jak 
powiedzial Thoreau, P!2dzi zycie wi!2kszosc ludzi. 

Pisz!2 to w niedzieiny poranek, w bibliotece. Za oknami owo
cowy ogrod klasztoru bernardynow w porannym swietle wiosen
nego dnia. Slychac dzwony katedry wawelskiej, w oddali wznosi 
si!2 bialy dym z wysokiego fabrycznego komina, pionowy w nie
ruchomym powietrzu. Zapalam jeszcze jednego papierosa, naIe
warn sobie jeszcze jednq filizank!2 herbaty, przegIqdam, co napisa
lem do tej pory, jeszcze raz slucham na moim CD arii Sound a par
ley, ye fair and surrender z Kr6la Artura Purcella. Mam swiadomosc, 
jak bardzo niechrzescijanskie jest to, co napisalem, i zaczynam 
wqtpic, czy rzeczywiscie powinienem przedstawic te rozwazania 
do publikacji chrzescijanskiemu czasopismu. Poniewaz Bog chrze
scijanski nie jest "doswiadczeniem religijnym", ktore pozwaia si!2 
gdziekolwiek zamknqc i zredukowac do zjawy. B6g chrzescijanski 
to dzialajqca osoba, a nie symptom, ktory mozna falszywie tluma
czyc i ile traktowac. Jesli pIanuje On cos wobec cz!owieka, m6wi 
mu 0 tym. Podqza za swoimi dziecmi az do brzucha Lewiatana, 
jesli tak trzeba. 

Z drugiej strony nie mog!2 ignorowac tego, jak wielka jest pro
toreligijna t!2sknota w moim spoleczenstwie (0 polskim nie mog!2 
mowic) - i jak malo odpowiada tej t!2sknocie. Koscioly Sq puste. 
Bog si!2 ukrywa. Bohater mojej ostatniej ksiqzki Prawda 0 Sancho 
Pansie umiera w roku 1998 w swojej pracowni. W roku 1932 do
swiadcza przezycia, ktore William James opisal w The Varieties of 
Religious Experience. W zsekularyzowanej zydowskiej atmosferze 
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rodzinnego domu doswiadczenie religijne prowadzi go na skraj 
psychicznej przepasci. Dopiero gdy pozna chrzescijanskiego du
chownego, kt6ry wytlumaczy, co mu si~ przydarzylo, b~dzie po
trafil na powr6t wejse w swoje mlode zycie. Ale wkr6tce na nowo 
zapomni 0 tym doSwiadczeniu . Dopiero na kilka miesi~cy przed 
smierciq ujawni si~ ono ponownie. Przez cale zycie tkwilo gdzies 
w ukryciu i mozemy tylko miee nadziej~, ze transcendentne ra
miona otworZq si~ przed nim w obliczu smierci . 

My zas mozemy stwierdzie, ze doswiadczenia dziecinstwa 
przez cale zycie znajdywaly wyraz w jego milosci do literatury. 
"Sancho Pansie, kt6ry si~ tym zresztq nigdy nie chwalil" - pisal 
Kafka w roku 1917 - "udalo si~ z biegiem lat, sprowadzajqc na wie
czorne i nocne godziny masy powiesci 0 rycerzach i zb6jcach, tak 
wymanewrowae od siebie swojego diabla, kt6remu nadal p6zniej 
imi~ Don Kichot, ze choe ten wyczynial najbardziej szalone rze
czy, to one, z braku wczesniej okreslonego obiektu, kt6rym powi
nien bye wlasnie Sancho Pansa, nikomu nie szkodzily. Sancho Pan
sa, wolny czlowiek, podqzal oboj~tnie - bye moze z poczucia swo
istej odpowiedzialnosci - za Don Kichotem, towarzyszqc mu w je
go wyprawach, i korzystal dzi~ki temu z dobrego i obfitego byto
wania do konca swoich dni". 

Podobnie jak zapewne wi~kszose pisarzy nie mam poczucia, 
abym odkryl mojego bohatera, profesora dawnych j~zyk6w. Ale 
czyz doswiadczenia religijne nie Sq przeznaczone do czegos wy
zszego niz tylko zapewnienia nam "dobrego i obfitego bytowania" 
do konca naszych dni? 

Prawda 0 Sancho Pansie polega bye moze na tym, ze nie wie
my, po co Sq te doswiadczenia. Albo, m6wiqc po chrzescijansku, ze 
nie wiemy, co B6g przeznaczyl dla nas we wsp6lczesnosci. Ale Sq 
wskaz6wki. M6j syn ma 8 lat. Niedawno trafil pod opiek~ nowej 
piastunki. Susanne jest milq, odpowiedzialnq, porzqdnq dziewczy
nq. Ma okolo 191at. Zaraz nast~pnego dnia okazalo si~ , ze m6j syn 
przed p6jsciem spac wdal si~ z niq w teologicznq dyskusj~. Cho
dzilo 0 to, ze nie chciala si~ z nim pomodlic przed zasni~ciem. "Nie 
chc~ juz, aby Susanne si~ mnq opiekowala - powiedzial syn, kiedy 
zmusiliSmy go do m6wienia. - Susanne nie wierzy w Boga, na
prawd~, nawet troszeczk~" . 

1m dluzej jestesmy razem, tym cz~sciej jego zachowanie wpra
wia mnie w zdumienie, tak ze w wielu sprawach, musz~ go sobie 
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brae za przyklad. Jak powiedzialem: Susanne jest milq, ladnq, uczci
Wq, mlodq dziewczynq, kt6rej mozna by wlasciwie bez namyslu 
powierzye jedynego syna. Ale bye moze naprawd~ powinnismy 
uwazae, aby nie opiekowal si~ nami ktos, kto w og6le nie wierzy 
wBoga. 

I jeszcze jedna uwaga, tym razem pragmatyczna. Jakie Sq wsp61
czesne b6stwa opiekUll.Cze? Demokracja, nowoczesnose kultural
na, prawo, rozw6j kreatywnosci w wolnej gospodarce - to cos in
nego niz zsekularyzowane doswiadczenia chrzeScijanskie. Pomi
mo to powinnismy sobie i im zostawie nowoczesnq wolnose. Do 
spoleczenstwa, kt6rego pierwotnq substancjq jest chrzescijanstwo, 
nie rna powrotu. Rimbaud mial racj~: "Trzeba bye nowoczesnym". 
My, nowoczesni, musimy zye z b6stwami opiekunczymi, kt6re nie 
wierzq juz naprawd~ w Boga, religia nie rna juz wladzy nad wszyst
kim, co wiemy i co mozemy czynie. Jest jedynie kolejnym syste
mem funkcyjnym. Mimo to jednak powinnismy uwazac, aby przed 
zasni~ciem ktos si~ z nami modlil. 

Mam poczucie, ze poprzez pragnienie mojego osmioletniego 
syna sformulowany zostal nie tylko centralny problem humani
stycznej teorii wsp6lczesnosci, ale takZe to, co najwazniejsze w po
lityce demokratycznej i etyce gospodarczej, kt6rych dzis potrze
bujemy. 

STEPHAN WACKWITZ, Uf. 1952, pisarz i eseista, dyrektor Goethe Institut w Krakowie, 
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"A tak wygnal czIowieka; i postawil na wsch6d sionca sadu Eden 
Cheruby, i miecz plomienisty i obrotny ku strzezeniu drogi do drze
wa zywota". Tymi siowami konczy si~ opowiese 0 raju. Wiemy, ze na 
skutek grzechu czIowiek-Adam oddalil si~ od Boga. Zostal odrzuco
ny. Skazany na wygnanie, ale zarazem dane mu (nam) zostaly drogi 
ocalenia. Dana nam zostaia skrucha (tszuwa) shvorzona przez Boga, 
zanim jeszcze zaistnial nasz swiat. Wynika z tego, ze Wiekuisty zakla
dal pojawienie si~ pierwszego grzechu i dal nam spos6b, zeby powra
cae do stanu czystosci. 

Strzezenie drogi do drzewa zywota moze oznaczae dwie calkiem 
odmienne rzeczy. Albo to, ze aniol broni nam dost~pu do owego drze
wa, albo ze chroni on drzewo, abysmy mogli odnaleze drog~ powrot
nq. Mozna rzec, iZ dzieje ludzkosci po wygnaniu Sq wlasnie historiq 
poszukiwania drogi powrotow i odnajdywania Bozej obecnosci. Bog 
przeciez wygnal czIowieka z Edenu, ale nie wygnal go ani z tej ziemi, 
ani ze swiata przyszlego (Bereiszit Rabbah, 21). 

Cherub trzyma miecz 0 dwoch ostrzach. Komentatorzy powiada
jq, ze miecz ten odpowiada stanowi, w jakim znaiazi si~ czIowiek po 
zjedzeniu owocu z drzewa wiedzy dobrego i zlego, gdy pomieszalo 
si~ dobro ze zlem. Ten miecz moze stae si~ kluczem do raju albo do 
piekla. W ksi~dze Zohar napisane jest: czIowiek stal si~ istotq niestalq. 
Przybiera wiele masek, czasem zwraca si~ ku dobru, a czasem ku zlu; 
raz ku sprawiedliwosci i pokojowi, a niekiedy ku okrucienshvu. Nie 
rna juz w sobie trwalosci. Dlatego to miejsce (chyba nasz los) zwane 
jest "obrotnym mieczem": przechodzi od dobra ku zlu, od milosci do 
nienawisci, od pokoju do wojny (Zohar 3:107b). Z kolei rabin Abra
ham Abulafia, jeden z najwi~kszych zydowskich mistykow zyjqcych 
w XIII wieku, hvierdzil, ze plomienisty i obrotny miecz jest ostrzeze
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niem przed duchowym dyletantyzmem. Rabin ow pisal, ze Boska 
mqdrose rna w sobie prawq i lewq stron~. Jesli czlowiek jest tego wart, 
wkroczy w niq od strony jej swi~tosci, a miecz b~dzie niczym lustro, 
w ktorym pozna on prawd~. Jesli jednak okaze si~ nieprzygotowany 
i niewart tego, zostanie zniszczony ogniem miecza - zar6wno psy
chicznie, jak i fizycznie. Oznaczaloby to, ze duchowe doswiadczenia 
Sq zwiqzane z powaznymi niebezpieczenstwami. 1m wyzej si~ si~ga, 
tym wi~cej napotyka si~ przeszk6d. Gdy chcemy wejse do Ogrodu, 
mozemy zostae pokonani przez sily zniszczenia i mOce magii. Cheru
by mogq bye przeto aniolami zniszczenia alba aniolami ocalenia. 

Z tym wiqze si~ wielokrotnie analizowana talmudyczna opowiese 
o Ogrodzie - Pardes. Czterech weszlo do ogrodu. Rabi Akiba ostrzegl 
ich, by nie m6wili: woda, woda, kiedy znajdq si~ kolo czystego mar
muru. Ben Azzai spojrzal i umarl. Ben Zoma spojrzal i zostal sparali
zowany. Inny spojrzal i ulegt herezji. Tylko Ben Akiba wszedl i wy
szedl w pokoju. 

Ta opowiese ukazuje, przez jakie etapy duchowe przechodzi czlo
wiek i jakq twardose musi zachowae, by nie ulec przerazeniu, dez
orientacji i zludzeniom. Ben Akiba wytrzymal pr6b~, poniewaz byl 
mistrzem kabaly i znawcq Tory. Znamy go jako najwi~kszego mysli
ciela, kt6ry dal podstawy Talmudu. 

Kim Sq cheruby stojqce na strazy drzewa zywota? Wedle Rasziego 
to anioly zaglady. Ale aniolowie zaglady, w zaleznosci do ludzkich 
post~pk6w, mogq tez bye aniolami litosci. Cheruby majq wiele oblicz 
i wiele zadan. Pojawiajq si~ w licznych miejscach: przy opisie Arki, 
w wizjach Ezechiela i Izajasza. 

Aniol to po hebrajsku malak, co doslownie znaczy: wyslannik, prze
kaziciel wiadomosci. Talmud stwierdza, ze z kazdym slowem emanu
jqcym z Boga powstaje aniol. A wi~c kazde slowo Pana jest aniolem. 
Poprzez slowo B6g kontaktuje si~ z nizszymi swiatami. A zatem aniol 
pelni rol~ slowa - dlatego miejsce aniol6w sytuuje si~ gdzies mi~dzy 
poziomem umyslu i mysli a poziomem dzialania, w warstwie rzeczy
wistosci zwanej "swiatem slowa". Z lektury Biblii wiemy, ze prorocy 
otrzymujq inspiracj~ za posrednictwem aniol6w. Najwi~kszy z misty
k6w XVI-wiecznego Safed, miasteczka polozonego na p61nocy Izra
ela, rabin Izaak Luria pisal, ze ludzie rzetelnie studiujqcy Tor~, prawi 
i pobozni, tworzq swoje anioly, zwane Maggidim. One ukazujq si~ im, 
wprowadzajq ich w tajemnice i informujq 0 nadchodzqcych wydarze
niach. Z wielkich uczynkow i gl~bi studi6w rodzi si~ aniol bezbt~dny. 
Gdy jednak ktos nie post~puje dobrze, jego aniol miesza prawd~ z fal
szem. Owe anioly Sq naszym duchem prorockim i wyrazajq si~ w na
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szej mowie. W Przewodniku dla zblqkanych Majmonides powiada: jest 
oczywiste, ze wiara w anioly poprzedza wiar~ w proroctwa, a ta po
przedza wiar~ w Prawo. Wiara w istnienie anio16w jest zwiqzana z wia
rq w Istnienie Boga. Jedno nie moze istniee bez drugiego. Aby mocno 
zakorzenie w nas t~ wiar~, Pan nakazal Izraelitom, by umiescili nad 
arkq dwa anioly, zwane r6wniez cherubami. 

W Drugiej Ksi~dze Mojzeszowej czytamy, ze na skrzyni staly dwa 
skrzydlate cheruby ze zlota, zwr6cone ku sobie twarzami. "Tam si~ 
z tobq schodzie b~d~, i z tobq rozmawiae z ublagalni, z posrodku 
dw6ch Cherub6w, kt6rzy b~dq nad skrzyniq swiadectwa, 0 wszyst
kiem, coe rozkaz~ synom Izraelskim" (25:22). 

Dwa Sq anioly, bowiem wyrazajq dualizm, podzial obecny w ca
lym akcie stworzenia. J ednose istnieje tylko w Bogu. "Jesli stalaby tam 
tylko jedna Figura cheruba, ludzie bl~dnie braliby go za obraz Boga 
i by go czcili albo tez by sqdzili, ze aniol jest bozkiem i wtedy mogliby 
sklaniae si~ do religii dualistycznej. Czyniqc dwa anioly i jasno twier
dzqc: "Pan jest naszym Bogiem, Pan jest Jeden«, Mojzesz przyjql kon
cepcj~ wielosci anio16w i nie pozostawil miejsca na bl~dne widzenie 
w tych figurkach bog6w, jako ze B6g jest jeden i On jest Stw6rcq anio
16w, kt6rych jest wi~cej niz jeden"l. 

Cheruby, podobne do dzieci i wyrazajqce stan niewinnosci, staly 
nad skrzyniq zawierajqcq dwie tablice Przykazan i oryginalne zwoje 
Tory spisane przez samego Mojzesza, a podyktowane przez Boga. To 
pokazuje, jak pot~zne moce duchowe koncentrowaly si~ pomi~dzy 
cherubinami. Prorok, skupiajqc swe mysli w tyrn wlasnie miejscu, m6g1 
doswiadczye swoich wizji. Wedle autor6w ksi~gi Zohar cheruby skla
daly i rozkladaly skrzydla, gdy Iud Izraela spiewal hymny ku czci 
Wiekuistego. Cudowne trzepotanie skrzydel wzbudzalo niebianski 
dzwi~k, 0 kt6rym wspomina Ezechiel w jednym ze swoich proroctw 
(1:24). Wedle kabalist6w tak czlowiek, jak i cheruby mogq zostae ozy
wione tchnieniem Boga, tym bardziej ze Sq one tak blisko Boskiego 
ducha. Jak czytamy w Talmudzie: gdy czyny Izraela Sq zgodne z wolq 
Boga, w6wczas zwracajq one swoje oblicza ku sobie; gdy jednak Iud 
lamie przykazania, w6wczas odwracajq si~ od siebie, tak jak B6g, kt6
ry odwraca swe oblicze od grzesznik.6w (Bawa Bashmra 99a). Tak wi~c 
cheruby okazywaly si~ wyjqtkowo czulym barometrem, jesli wolno 
tak powiedziee, jednosci mi~dzy czlowiekiem i Bogiem, niebiosami 
i ziemiq, wreszcie mi~dzy dwiema zasadami swiata. 

1 Moses Majmonides, Guide for the Perplexed, New York 1956, s. 356. 
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Jeden z aniol6w, wedle ksi~gi Zahar, mial bye chlopcem i symboli
zowal sily aktywne, b~dqce ir6dlem milosci; drugi mial bye dziew
czynkq i symbolizowal sity bierne, b~dqce z kolei ostojq sprawiedli
wosci. Te dwie sity majq ze sobq wsp6ldzialae: atrybut oSqdu musi bye 
r6wnowazony i lagodzony przez litose. Litose jest poza i ponad ludz
kim poj~ciem . W Drugiej Ksi~dze Mojzeszowej ze sl6w samego Boga 
dowiadujemy si~: JJZmiluj~ si~, nad kim si~ zmiluj~; a zlituj~ si~, nad 
kim si~ zlituj~JJ (33:19) . Boska litose i milose przekraczajq wszelki sqd 
o tym, czy ktos jest wart czy niewart zmilowania. W tradycji kabali
stycznej cech~ litosci najpelniej wyraza Abraham, a sit~ i oSqd - Izaak. 
Miiose sytuuje si~ na poludniu, sila na p6inocy. Tak tez na skrzyni 
usytuowane byly cherubiny. 

W niekt6rych spekulacjach kabalistycznych dw6m cherubinom 
odpowiadaly dwa swi~te Imiona: Tetragramaton GHWH) i Elohim2 

Pierwsze z nich odpowiada Boskiemu atrybutowi iaski i milosierdzia, 
drugie atrybutowi sprawiedliwosci. Elohim - tlumaczone na polski 
po prostu jako B6g - jest stosowane w pierwszym rozdziale Ksi~gi 
Genezis i rna takq samq wartose liczbowq jak slowo HaTewa, to znaczy 
natura . Wsp6lczesni interpretatorzy twierdzq, ze B6g stworzyl swiat 
z imieniem Elohim, tak by ten m6g1 dzialae zgodnie z jasno okreslo
nymi prawami. W ten spos6b B6g wsp61dziala ze swiatem na jego, 
a nie na swoich warunkach. 

Z kolei Tetragramaton wskazuje na transcendencj~ Boga. Nie spo
s6b zredukowae Jego istoty do praw czasu, przestrzeni i natury. To 
Imi~ zawiera w sobie litery jad i heh, odpowiadajqce czasowi przeszle
mu i przyszlemu, oraz liter~ waw wyrazajqcq czas terainiejszy. Hajah 
- oznacza On byt Haweh - On jest, a Jikjeh - On b~dzie. 

Tym dw6m Imionom odpowiadajq z kolei dwa opisy stworzenia 
czlowieka. W pierwszym (1 :27) cziowiek jest stworzony na podobien
stwo Elohim, co oznacza, ze natura czlowieka, jego procesy psychicz
ne - wyrastajq z Imienia Elohim. W drugim opisie stworzenia czlo
wieka to JHWH stworzyl go z pylu ziemi i "natchnql w oblicze jego 
dech [nefesz - duszaJ zywota" (2:7). Tu juz mowa jest 0 ludzkiej duszy 
i ta zwiqzana jest z drugim Imieniem Boga. Tak wi~c dw6m Imionom 
odpowiadajq dwa poziomy istnienia czlowieka. Pierwszy - fizyczny, 
mozliwy do zrozumienia ludzkim umyslem, i drugi - duchowy, prze
kraczajqcy logik~ ludzkiego poznania. Wielowarstwowa dusza ludz
ka jest poza naszym rozumieniem i my z pewnosciq nigdy nie zdola
my siebie w pelni rozpoznae. 

2 Moshe Ide!, Kabbalah. N= Perspectives, New Haven and London, 1988. s. 130. 
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Cherubini stojqcy na arce wyznaczali przestrzen najg!~bszego pro
fetycznego doswiadczenia - takiego, jakie znane by!o Adamowi, za
nim zjad! owoc z drzewa wiadomosci. Prorok porzuca siebie znanego 
poprzez Imi~ Elohim, by zobaczye siebie w trzeciej osobie, si~gajqc po 
Tetramagaton . Gdy Ezechiel pr6bowal powr6cie do ogrodu raj skiego 
i dojse do stanu mistycznego Adama, musial zblizye si~ do Drzewa 
Zycia. Pierwsze istoty, kt6re napotkal, byly cherubinami nadal strze
gqcymi wr6t raju. 

PAWEL SPIEWAK, ur. 1951, dr hab., historyk idei, publicysta, wsp61pracownik "Res 
Publiki Nowej" i "PrzegI'ldu Politycznego". Wydal m.in.: W Siron? wsp6lnego dobra (1998). 
Redaktor ksi'lzki Sp6r 0 Polsk~ 1989-1999 (2000). 

WKROTCE WWYDAWNICTWIE .A,!.". 
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REFORMA W KOSCIELE 

Yves Congar OP 

tlumaczenie: Arkadiusz Ziernicki 
wst~p: Wieslaw Szymona OP 

W Kosciele bardziej niz gdziekolwiek indziej nie nalezy si~ spieszyc 
z krytykq przeszlosci, choc istniejq w nim r6wniez elementy wzgl~dne i nie
trwale, kt6re mozna i nalezy kwestionowac. Rozr6znienie mi~dzy tym, co 
wazne i zywe, a tym, co czasowe i sntiertelne, sprawia, ze nie mylimy tra
dycji z przyzwyczajeniami. 

Kardynal Yves Congar uwaza, ze Kosci61 zanurzony w czasie powi
nien si~ zmieniac. Nie chodzi tu jednak 0 zmian~ Kosciola, lecz 0 przemia
ny w Kosciele. Refleksja nad potrzebC) reformy staje si~ szczeg61nie aktual
na w chwili, gdy Kosci61 polski staje przed pytaniem 0 swoje miejsce w no
wej sytuacji wolnosci i pluralizmu spolecznego. 
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"LADNIE WYGL1\DAMY!" 

Elibieta Wolicka 

Wlodzimierz Galewicz, SOKRATES I KIRKE. SCENY Z ETYKI 

ANTYCZNE], 


Wydawnictwo Literackie, Krak6w 2000 


Zbior szkicow etycznych Wlodzimierza Galewicza zasluguje, by 
go umiescic w bibliotece konesera eseistyki - nie tylko ze wzgl~du na 
wysokie walory literackie: wykwintnosc i klarownosc stylu, mistrzo
stwo w operowaniu parafrazq, pastiszem i palimpsestem, lecz r6w
niez z uwagi na rzadkq w filozoficznym zawodzie heurystycznq umie
j~tnosc, ktorq Arystoteles w swej Poetyce rezerwowal dla kompozycji 
utworu dramatycznego: talent "zawiqzywania intrygi". Rzecz jest tym 
bardziej podziwu godna, ze chodzi tu rue a uklad akcji fabularnej, 
lecz, by tak rzec, a dramaturgi~ procedury myslowej, ktorq przywy
klismy zaliczac do dziedziny spekulatywnej, a za form~ gatunkowo 
dla niej odpowiedniq uwazac rozpraw~ lub traktat teoretyczny. Gale
wicz przelamuje te konwencje i rozwazaniom nad trudnymi proble
mami etycznymi przywraca swiezosc zywej rQzmowy i wdzi~k filo
zoficznej biesiady. To, ze filozofia jest nie tylko poddana rygorom 
"prawdy i metody", lecz w pewnej mierze rowniez regulom sztuki 
"mqdrej rozmowy" i "walki argumentow", wiemy co najmniej ad cza
sow Platona. Ksiqzka Galewicza nawiqzuje do tej szacownej tradycji, 
ktora poczqtek wzi~la w dialogach drama tis personae greckiego teatru 
i w gorqcych dysputach slawnych m~z6w na agorze i w gimnazjo
nach, zanim zapal i wigor owej dialektycznej szermierki achladi nie
co i przygasl w gabinetach akademickich uczonych. WszakZe i a za
slugach tych ostatnich autor Sokratesa i Kirke nie zapomina, umiesz
czajqc akcj~ i uczestnik6w zaaranzowanej w swojej ksiqzce debaty 
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niejako na scenie dziejow dociekan etycznych i w oprawie dyskretnie 
zaznaczonej, poszerzajqcej horyzont myslowych odniesien, erudycji. 
Nie rezygnuje tez z wlasnego komentarza do poruszanych kwestii. 
Przyjemnose lektury i urok ksiqzki Galewicza polegajq na mistrzow
skim wywazeniu proporcji pomi~dzy warstwq przykladow i przyto
czen, ktorq mozna by nazwae anegdotycznq, a warstwq wyabstraho
wanej z nich problematyki i rozwiqzan 0 wadze mniej lub bardziej 
uniwersalnej, zawierajqcych zalqzki etycznej doktryny. W kolejnych 
esejach - "odslonach" - odnawiamy znajomose z calq galeriq znamie
nitych postaci starozytnych m~drcow, wsr6d ktorych nie brak takZe 
bohaterow literackich i mitycznych. W ich rozmowach uczestniczy 
rowniez autor, wyst~pujqC w roli uwaznego sluchacza, czasem rezy
sera, a nawet "przewodnika choru" - komentatora toczqcej si~ dys
puty, kt6ra od poczqtku do konca zachowuje status otwarty i hipote
tyczny. Galewicz nie narzuca definitywnych rozwiqzan, nie buduje 
projektu systemu etycznego, lecz wazy racje i bada zasadnose argu
mentow, starajqc si~ oddae sprawiedliwose kazdemu stanowisku, cho
ciaz, jak mozna si~ domyslae, nie pozostaje ca!kowicie bezstronny. 

Przedmiot dysputy etycznej w calej ksiqzce mozna zmiescie w jed
nym, kluczowym pytaniu: jak zye? - pytaniu dla cz!owieka w kaz
dym czasie i miejscu donios!ym. JakZe wi~c nie przywo!ae na swiad
k6w tych, kt6rzy pierwsi probowali udzielae na nie odpowiedzi, spie
rajqc si~ 0 ich trafnose i vvysuwajqc rozne, niekiedy nawzajem sprzecz
ne propozycje "dobrego zycia" i slusznego post~powania? Nie cho
dzi tu wy!qcznie 0 rozstrzygni~cia czysto praktyczne, 0 moralnq ka
zuistyk~, badanie konkretnych przypadk6w i sytuacyjnych dylema
tow etycznych, ale rowniez 0 uzasadnienia normatywne 0 charakte
rze ogolnym. Od poczqtku przeciez by!o wiadomo, ze moralnose nie 
jest sprawq scisle prywatnq, choe dotyka spraw waznych dla kazdej 
ludzkiej jednostki. 

Strescie ani tym bardziej podsumowae calego bogactwa porusza
nych w ksiqzce Galewicza tematow po prostu nie spos6b. Tytulem 
zach~ty do jej przeczytania w calosci ogranicz~ si~ do wymienienia 
niektorych zagadnien w kolejnosci nast~pujqcych po sobie esejow. 
Pojawiajqcy si~ na scenie mi!osnicy i poszukiwacze mqdrosci podej
mujq kwestie dotyczqce r6znych aspekt6w tego, co etyczne, i prezen
tujq wlasny punkt widzenia, cz~sto takZe w postaci swiadectwa zy
cia, jakie sami prowadzq. Demokryt z Abdery, doradzajqc ludziom 
rozumnym, aby we w!asnym interesie wyrzekli si~ p!odzenia potom
stwa, inspiruje do rozwazan nad normatywnym znaczeniem ludzkiej 
natury: w jakim stopniu to, co dyktuje przyrodzona koniecznose (za
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chowanie gatunku}, moze zostac uznane za powszechnq powinnosc 
moralnq? Jak ma si~ etyka prawa natury do etyki wartosci i obowiqz
ku (Demokryt przeciwko dzieciom. Luine uwagi 0 prawie natury)? Przyto
czona w nast~pnym eseju w postaci kreowanego przez autora apo
kryfu blyskotliwa rozmowa tyrana Syrakuz Dionizosa z Filokletem 
i Arystypem z Cyreny wprowadza w klimat etyki hedonistycznej: 
"dobre zycie" to tyle, co zycie oddane pomnazaniu przyjemnosci (Ary
styp u krola. Jednoakt6wka z dziejow hedonizmu). Przyklad protoplasty 
kulturowych kontestator6w i anarchist6w - Diogenesa z Synopy - jest 
bardziej prowokujqcy. Wydobywa na swiatlo wazki problem uzasad
niania postaw i zachowan - slynny mieszkaniec beczki kwestionuje 
zasadnosc nawykowo akceptowanych obyczaj6w swych wsp610by
wateli (Pochwala obyczajnosci, czyli dlaczego nie lubif Diogenesa z Synopy). 
Tytulowy esej 0 Sokratesie i Kirke podnosi kwesti~ koniecznosci i za
razem powinnosci zmierzenia si~ z tym, co w czlowieku irracjonalne: 
jak zachowuje si~ i jak powinien reagowac rozum w sytuacji przymu
su, wywieranego na czlowieka przez zmyslowe nami~tnosci? Jak od
zyskac rozumnq wladz~ nad sobq w warunkach ograniczonej poczy
talnosci (akrasia)? Slawiony przezplatonskiego utylitaryst~ Kalliklesa 
mityczny bohater Herakles prowokuje do pytan: w jakiej mierze "mo
ralnosc silnych" odrzuca, a w jakiej odwraca normy etyczne, traktu
jqC je jako sztuczne konwencje ustanowione dla ochrony "slabych"? 
Czy immoralizm jest tym samym co nihilizm? Czy ekskluzywnej "mo
ralnosci pan6w" nalezy odm6wic waloru racjonalnosci? Przy okazji 
powracamy do kontrowersyjnej kwestii rozumienia natury jako in
stancji normodawczej: czy sama zasada przyrodzonej celowosci jest 
wystarczajqcym warunkiem obiektywnej uniwersalnosci normy etycz
nej, skoro zar6wno "moralnosc pan6w", jak i etyka sprawiedliwosci 
(liczenia si~ z drugimi) do tej wlasnie zasady si~ odwolujq (Czary i uroki 
moralnosci panow)? Opowiedziany w ostatniej ksi~dze Politei Platona 
mit Era stawia problem wolnego wyboru, a takie determinizmu i in
determinizmu moralnego samookreslenia si~ czlowieka (Czlowiek kon
tra swiat). Bratanek Seneki Lukan podnosi waznq nie tylko dla sto
ik6w kwesti~: Czy etyczny racjonalista musi bye ascetq? Zarazem kieruje 
nas w stron~ podobnych rozwazan Arystotelesa na temat cnoty racjo
nalnego umiaru, czyli rozeznania wlasciwej proporcji i hierarchii d6br 
w perspektywie "dobrego zycia". Epikur w swym apokryficznym Te
stamencie doradza, by kierowac si~ w zyciu zasadq samowystarczal
nosci: "nie oczekuj od bog6w, ze podarujq ci to, czego sam sobie nie 
umiesz darowac". Zwalczajqcy epikurejczyk6w z pozycji surowego, 
stoickiego moralizmu Cyceron dopomina si~ 0 miejsce dla heroizmu 
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i ofiary w systemie wartosci etycznych. Mamy tu dodatkow'l sposob
nose do namyslu nad kwesti'l racjonalnego uprawomocniania norm 
etycznych, zwi'lzku pomi~dzy dobrem a cnot'l, z jednej strony, a z dru
giej - celowosci'l i powinnosciq moralnego post~powania (Cyceron 
zwalcza epikurejczyk6w). Plutarch z Cheronei, krytykujqc fataln'l przy
war~ gadulstwa, stawia w istocie wazne pytania etyczne: jak nabywa
my zalet i pozbywamy si~ wad charakteru? W jakiej mierze nasza oso
bowose moralna jest wynikiem samodzielnego ksztaltowania - do
brego lub zlego - a w jakiej podlega determinacji lub nawet w niekt6
rych przypadkach zniewoleniu? W jaki spos6b mozna si~ wyleczye 
z moralnej choroby i czy w tej sprawie czlowiek jest samowystarczal
ny (Plutarch 0 niebezpieczenstwach zawodu jryzjera)? Marek Aureliusz 
koncentruje si~ na kwestii fundamentalnej: co to znaczy bye sobq? 
Prowadzi go to do roztrz'lsania dylemat6w egoizmu i altruizmu, wol
nosci i przeznaczenia, przymusu koniecznosci i wewn~trznej ustroni 
duszy, gdzie mozna znaleie spok6j i to, co pozyteczne dla zycia (Ma
rek Aureliusz, czyli historia nieudanej kuracji). 

Zaiste, tak szeroki zakres temat6w m6glby posluzye jako material 
dla calego szeregu analitycznych rozpraw poswi~conych problema
tyce etycznej. Poj~ciowym zwornikiem, nadajqcym ksi'lzce znami~ 
calosci, a nie tylko luino powi'lzanych ze sob'l "fragment6w", jest, 
jak s'ldz~, kluczowy dla autora problem racjonalnosci w podw6jnym 
tego slowa znaczeniu: rozumnych postaw i praktycznych wybor6w 
etycznych oraz uzasadniania norm stoj'lcych u podstaw moralnosci. 
W aspekcie zyciowo-praktycznym ludzie zwykli si~ kierowae r6zny
mi rodzajami motywacji: moraln'l intuicj'l, przekonaniami religijny
mi, wzgl~dami higienicznymi, hedonicznymi lub utylitarnymi, a tak
ze - smakiem estetycznym. Co do racjonalnych uzasadnien norm 
etycznych, to sprawa wymaga wsparcia argumentami teoretyczny
mi. Stajemy tu wobec fundamentalnej r6znicy pogl'ld6w w kwestii 
ir6d elm or alno sci. Domniemane przeze mnie sugestie teoretycz
nych rozwi'lzan, kt6re dadz'l si~ zrekonstruowae z komentuj,)cych 
uwag Galewicza na marginesie prezentowanych przykJad6w, podaj~ 
w nawiasach. Autor Sokratesa i Kirke rozwaza r6zne mozliwosci: lan
sowanej przez Diogenesa eksperymentalnej metody pr6b i bl~d6w 
(opcji empiryczno-sytuacyjnej?), intelektualistycznej koncepcji mo
ralnej autarkii Sokratesa i jego stoickich zwolennik6w (preferencji me
tody racjonalnej perswazji oraz redukcji do absurdu stanowisk opo
zycyjnych?), Arystotelesowskiej doktryny przyrodzonej celowosci i sa
mooczywistej sily przyci'lgania dobra (ontoantropologii moralnosci?), 
wreszcie - zaledwie zarysowanej (bye moze odlozonej do rozwaze
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nia przy innej okazji) idei bezwzgl~dnej, samouzasadniajqcej si~ po
winnosci, czyli obowiqzku (deontologii moralnosci?), ktorej klasycz
nq wykladni~ znajdujemy u Kanta. 

Ksiqzka Wlodzimierza Galewicza w tej podstawowej materii nie 
zawiera zadnej wyraznej propozycji definitywnego rozwiqzania. Au
tor, doceniajqc donioslosc klasycznej tradycji teleologicznej w rozpa
trywaniu zagadnien etycznych, wskazuje w eseju koncowym (0 plu
ralizmie najwyzszego dobra) na jej podstawowe trudnosci - juz staro
zytni wyszczegolniali ni mniej, ni wi~cej jak tylko 288 r6znych, pre
tendujqcych do miana racjonalnie uzasadnionych, odpowiedzi na 
pytanie 0 cel, a co za tym idzie - 0 sposob "dobrego zycia"! Pozostaje 
nam razem z Pascalem wykrzyknqc: "Ladnie wyglqdamy!" Nic dziw
nego, ze taka sytuacja doprowadzila Kanta do konkluzji, iz poj~cie 
dobra uleglo w czasach nowozytnych ostatecznej dewaluacji. Nieza
leznie od tego, czy mu przyznamy racj~, jego zasada bezwzgl~dnego 
obowiqzku nastr~cza nie mniejsze klopoty. Galewicz nie rozwija tej 
kwestii. Mozna wi~c, wyr~czajqc autora, napomknqc tylko ogolniko
wo, ze trudnosci wynikajq przede wszystkim z (krytykowanego za
wzi~cie przez fenomenologow) rygorystycznego formalizmu moral
nego imperatywu; formalizmu, ktory nieuchronnie wikla nas w dyle
maty jednostkowej powinnosci i slusznosci oraz uniwersalnej obowiq
zywalnosci normy. Jezeli, odrzuciwszy ow formalizm, zrezygnujemy 
w konsekwencji z idei czystego rozumu praktycznego, decydujqcego 
a priori 0 tym, jak mamy post~powac, by nasze subiektywne maksy
my moraine mogly stac si~ obiektywnym prawem powszechnym, to 
w efekcie tej z kolei dewaluacji pozostaje nam poddanie si~ (poslu
szenstwo) bezwzgl~dnej "koniecznosci dziejowej", dyktatowi "klasy 
przodujqcej" lub - pogodzenie si~ z diagnozq socjokulturowego rela
tywizmu. W pierwszym przypadku czyha na nas w ciemnym zaulku 
cywilizacji grozny demon totalitaryzmu, w drugim - szyderca Dioge
nes, ktory posrodku rynku naszej kosmopolis niezmiennie "siedzi na 
swym tobolku; siedzi, drwi z gapiow i nieladnie pachnie". 

ELZBIETA WOLICKA, ur. 1937, filozof, historyk sztuki, prof. dr hab., kierownik Kate
dry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, czlonek redakcji "Znaku" . Wy
dala m.in.: Mit - symbol rozwinifty. W krfgu platOliskiej hermeneulyki mit6w (1989), Mimety
ka i mitologia Platona (1994), Pr6by jilozojiczne (1997). W druku ksiqzka poswi~cona este
tyee Kanta. 
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JUrgen Habermas, FILOZOFICZNY DYSKURS 

NOWOCZESNOSCI, przel. Malgorzata Lukasiewicz, 


Universitas, Krak6w 2001, 55. 437 

W imponujqcym dorobku teoretycznymJurgena Habermasa dwa
nascie wyklad6w, jakie poswi~cil on "filozoficznemu dyskursowi no
woczesnosci", zajmuje pozycj~ szczeg6lnq. Habermas podejmuje tu 
trud konfrontacji i okreslenia wlasnej mysli w stosunku do propozy
cji nazywanych dzis zbiorczym mianem "postmodernizmu". Dla tych, 
kt6rzy znajq niemieckiego filozofa jako "ostatniego Mohikanina" pro
jeHu nowoczesnego w dose tradycyjnym stylu, tj. jako obronc~ Oswie
cenia, lektura ksiqzki jest niezwykle pouczajqca. Niezaleznie od tego, 
jakie swiatlo rzuca ta praca na intelektualne wybory samego Haber
masa, moze stanowie dobre wprowadzenie do sporu modernizm con
tra postmodernizm lub -lepiej - do rozumienia relacji mi~dzy pierw
szym a drugim. 

Z punktu widzenia Habermasa tak zwany filozoficzny postmo
dernizm (czyli - w umownym, ale coraz powszechniej przyjmowa
nym rozumieniu terminu - spos6b myslenia zapoczqtkowany przez 
Nietzschego, a w dwudziestym wieku rozwijany przede wszystkim 
przez grup~ myslicieli francuskich: Foucaulta, Lyotarda, Deleuze' a, 
Derrid~, ale r6wniez przez Heideggera i przez niekt6rych przedsta
wicieli szkoty frankfurckiej) nie stanowi w gruncie rzeczy zerwania 
z modernizmem lub nowoczesnosciq; jest jedynie skrajnq reakcjq na 
pewien jego aspekt: rozw6j tego, co zwyklo si~ nazywae "rozumem 
instrumentalnym", kt6ry spetnia si~ w techno-nauce, a wywodzi si~ 
z kultu refleksyjnego i panujqcego nad swoimi przedstawieniami pod
miotu. Mysl "postmodernistyczna" bylaby w gruncie sprzeciwem 
wobec uzurpacji, jakiej dopuscil si~ "rozum zesrodkowany w podmio
cie" i r6Znoksztaltnq - zaleznie od autora - pr6bq obalenia dominujq
cej pozycji tego rozumu w duchowym paradygmacie nowoczesnosci. 

W kolejnych wykladach Habermas sledzi zatem perypetie nowo
czesnego projektu w dzielach jego tw6rc6w, a przede wszystkim jego 
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krytyk6w. Centralne miejsce w tej rekonstrukcji - ito przynajmniej 
z trzech powod6w - zajmuje filozofia Hegla. Po pierwsze, chociaz 
nowoczesnosc jako swiadomosc "czas6w nowych", jako zerwanie z tra
dycji) i zwr6cenie si\, w przysziosc, jako wola autonomii i potrzeba 
nowatorstwa, narodziia si\, par\, wiek6w przed Heglem, dopiero jego 
filozofia (przynajmniej zdaniem Habermasa) dzwiga t\' swiadomosc 
do poziomu filozoficznej samowiedzy. Zgodnie z til nowoczesni) sa
mowiedzi) filozofia moze czerpac swoje kryteria tylko z samej siebie 
i szukac ugruntowania tylko w zasadach, kt6re sarna ustanawia. W tym 
sensie Hegel- tworzi)cy system, w-ramach kt6rego wszystkie trady
cyjne punkty oparcia i odniesienia (natura, tradycyjna kultura, reli
gia ... ) zostaji) zdialektyzowane, czyli puszczone w ruch i zrelatywizo
wane do roli moment6w Poj\,cia - "zainicjowai dyskurs nowoczesno
sci" (s. 65). Po wt6re, centralne miejsce filozofii Hegla w historii no
woczesnego projektu polega na tym, ze filozofia ta wyrasta juz ze zro
zumienia nie tylko konstytutywnej dla owego projektu roli refleksyj
nego podmiotu, ale tez zwii)zanych z tym niedostatk6w i zagrozen. 
Hegel rozumiai mianowicie, ze drugi) stroni) emancypacji podmiotu 
jest typowe dla nowoczesnosci rozdarcie lub rozdwojenie, dzieli)ce 
swiat na to, co wiadzy podmiotu podlega, i na to, co ji) ogranicza lub 
zgoia si\, jej przeciwstawia (wiasnie natura, tradycyjna kultura, reli
gia .. .), co jest r6zni) od podmiotu "pozytywnoscii)" i co pragni)cy au
tonomii, "negatywny" podmiot musi zwalczac. Jenenski mysliciel ro
zumiai juz nawet, ze jednostronny kult podmiotowej wolnosci nie
uchronnie przeksztalca si\, w swoje przeciwienstwo - w zasad\, terro
ru, w zniewolenie. Jako pierwszy rozpozna! zatem mechanizm tego, 
co znacznie p6Zniej Horkheimer i Adorno nazwi) "dialektyki) Oswie
cenia" . Innymi siowy, chociaz Hegel w swoim systemie dal najpeiniej
szy wyraz nowoczesnej woli szukania pewnosci tylko w sobie alba 
tylko w suwerennym mysleniu, by! zarazem pierwszym krytykiem 
jednostronnie subiektywnej zasady owej woli i owego myslenia 
W tym sensie, mozna by powiedziec (choc sam Habermas tak tego 
nie ujmuje), ze Hegel byi juz pierwszym "postmodernisti)". Po trzecie 
jednak, chociaz Heglowski system - system Absolutu - wyr6s1 z kry
tyki "abstrakcyjnego podmiotu", nie zdolal przezwyci\,zyc og6lnej 
zasady podmiotowosci lub refleksyjnosci: Absolut zosta! tu poj\,ty jako 
superpodmiot, odnoszi)cy wszystko do siebie i czynii)cy ze wszyst
kich szczeg6!owych podmiot6w oraz ze wszystkich epizod6w his to
rii momenty swojego teleologicznego samorozwoju. W ten spos6b 
Heglowi udalo si\, wprawdzie zaspokoic nowoczesni) potrzeb\, samo
ugruntowania (Absolut realizuje si\, bowiem dopiero w filozoficznej 
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spekulacji), a takie rozwiqzac problem nowoczesnego rozdarcia (w Ab
solucie przeciwienstwa si~ jednoczq), ale, jak sqdzi Habermas, za to 
spekulatywne osiqgni~cie przysz!o zap!acic zbyt wysokq cen~. Cenq 
tq by!a w szczeg6lnosci utrata zainteresowania nie tylko dla przysz!o
sci, ale takie dla aktualnosci, kt6ra spad!a do rangi tego, co nieistotne, 
bo na zawsze przezwyci~zone juz w Poj~ciu: "Koncepcja Hegla oka
za!a si~ za mocna; duch absolutny unosi si~ oboj~tnie nad otwartym 
ku przyszlosci procesem dziejowym i niepojednanq terazniejszosciq" 
(s. 103). Co wi~cej i co gorsza, Heglowskie utrzymanie - choc w zmo
dyfikowanej postaci - zasady podmiotowosci w ramach filozofii Ab
solutu mialo tez, wed!ug Habermasa, bardziej konkretny skutek poli
tyczny, prowadzqc do uznania prymatu w!adzy panstwowej (jako 
wcielenia boskiej idei lub boskiej podmiotowosci na ziemi) nad zy
ciem spo!ecznym, nad spontanicznymi i codziennymi relacjami mi~
dzyludzkimi. W sumie filozofia Absolutu rozwiqzywa!a - a raczej roz
wiqzywala z pozoru i rzekomo - nowoczesne konflikty tylko w ten 
spos6b, ze zarazem pozbawia!a znaczenia aktualne problemy i legity
mizowala niedemokratyczny spos6b rzqdzenia . 

Skoro tak, to nic dziwnego, ze propozycja Hegla - choc bezprzy
kl:adnie pot~zna - nie przetrwala jego smierci. Najpierw rozpadla 
si~ na konkurencyjne opcje heglowskiej "lewicy" i "prawicy". Lewi
ca, kt6rej gl6wnym protagonistq byl oczywiscie Marks, zapropono
wa!a innq wersj~ "pojednania przeciwienstw": nie w Absolucie, ale 
w ramach komunistycznego spoleczenstwa przysz!osci, a jednocze
snie zastqpi!a dotychczasowy "paradygmat refleksji" "paradygma
tern produkcji", zgodnie z kt6rym 0 logice historii decyduje nie my
slenie i nie wola samostanowienia, ale rozw6j sil wytw6rczych i dia
lektycznie z nim zwiqzana zmiana stosunk6w produkcji. Ta teoria, 
choc w decydujqcy spos6b wplyn~la na nowoczesnq histori~, oka
zala si~ - podkresla Habermas - fa!szywa i jalowa. Niezaleznie od 
zgubnych skutk6w praktycznych z teoretycznego punktu widzenia 
marksizm ujawnia SWq pustk~, gdyz r6wniez w jego ramach nie 
udalo si~ odejsc od zasady podmiotowosci - tyle ze tym razem za
miast 0 podmiocie refleksyjnym m6wiono 0 podmiocie wytwarza
jqcym, o czlowieku pracy i 0 koniecznosci jego wyzwolenia. Tak jak
by stosunki mi~dzyludzkie zwiqzane by!y wylqcznie z przetwarza
niem materii, jakby stanowily tylko pochodnq pracy i produkcji. Na 
sw6j spos6b marksizm, zrywajqc z Heglowskim idealizmem, ale tym 
bardziej dochowujqc wiernosci duchowi abstrakcyjnego Oswiece
nia, doprowadzil tylko do skrajnosci nowoczesnq zasad~ podmioto
wego rozumu instrumentalnego. 
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Zasadzie tej z calq mocq przeciwstawili si~ Horkheimer i Adorno, 
niegdys duchowi mistrzowie Habermasa. Ich rozprawie z "dialekty
kq Oswiecenia", w ramach kt6rej wyzwolenie podmiotu okazuje si~ 
per sa/do zniewoleniem w l.elaznej klatce formalno-racjonalnych, obiek
tywizujqcych przedstawien i praw, ich niewierny syn poswi~ca ob
szerny rozdzial. Rozumiejqc i podzielajqc racje, dla kt6rych poddali 
oni krytyce "rozum zesrodkowany w podmiocie", Habermas podkre
sla jednak niewystarczalnosc i aporetyczny charakter tej krytyki. Jest 
to w istocie krytyka tak radykalna, l.e pozbawiajqca si~ nie tylko po
zytywnego punktu odniesienia, ale tel. podstaw. To krytyka, kt6ra nie 
potrafi i nie chce okreslic miejsca, z kt6rego przemawia, pot~pia ro
zum instrumentalny, nie formulujqc innej koncepcji racjonalnosci, 
gromi zracjonalizowane, uprzedmiotowione l.ycie nowoczesnego 
spoleczenstwa, ale nie widzi dla niego alterna tywy poza bezsilnq kon
testacjq. Jak twierdzil Adorno, kontestacja "systemu" najpelniej do
chodzi do glosu w awangardowej sztuce. Czy zatem sama filozofia 
stata si~ albo powinna stac si~ sztukq? I czy rzeczywiscie powinna jul. 
zrezygnowac z dql.enia do prawdy z obawy, l.e sama kategoria praw
dy rna charakter instrumentalny, l.e slul.Y tylko panowaniu i zniewa
laniu? 

Adresatem takich pytan Sq w gruncie rzeczy wszyscy "postmoder
nistyczni" bohaterowie ksiql.ki Habermasa: nie tylko Adorno, ale 
w r6wniej mierze jul. Nietzsche, a takZe Heidegger, Bataille, Foucault, 
Derrida. Albowiem w interesujqcej Habermasa perspektywie wszy
scy oni m6wiq tak naprawd~ to samo. A nawet to samo, co m6wil jul. 
Hegel: "W dyskursie nowoczesnosci oskarl.yciele podnoszq zarzut, 
kt6ry co do substancji pozostaje niezmienny od Hegla i Marksa po 
Nietzschego i Heideggera, od Bataille' a po Foucaulta i Derrid~ . Oskar
l.enie wymierzone jest przeciw rozumowi ugruntowanemu w zasa
dzie podmiotowosci; gtosi, l.e rozum ten demaskuje i podwaza wszyst
kie jawne formy ucisku i wyzysku, upodlenia i wyobcowania tylko 
po to, by w ich miejsce ustanowic niewzruszone panowanie samej 
racjonalnosci. Takie rzqdy podmiotowosci, fatszywie absolutyzowa
nej, przemieniajq srodki uswiadamiania i emancypacji w instrumen · 
ty uprzedmiotowienia i kontroli, i w formie ukrytego panowania za
pewniajq sobie niezwykly immunitet" (s . 70). Koronny zarzut nowo
czesno-ponowoczesny w stosunku do zasady nowoczesnosci pozo
staje zatem staly. Zmieniajq si~ tylko konkretne strategie krytyki. Przyj
rzyjmy si~ stanowisku Nietzschego, Heideggera i Foulcaulta. 

Pierwszy z m yslicieli w miejsce Heglowskiego Absolu tu i przeciw
ko niemu wysunql filozofi~ woh mocy formulujqc jq raz jako zerwa
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nie z wolq prawdy na rzecz fikcji (sztuki), innym razem jako quasi
naukowq krytyk~ ideologii, jako "genealogi~" demaskujqcq ukryte, 
reakcyjne korzenie wszelkiej moralnosci, racjonalnosci i metafizyki. 
W kazdym razie krytyka Nietzschego odrzucala gmach nowoczesnej 
kultury - z zasadq swiadomego podmiotu na czele - w imi~ gry dio
nizyjskich sil. Z punktu widzenia Heideggera mysl Nietzschego byla
by jednak zgola ostatecznym spelnieniem nowoczesnego projektu, 
a nawet calej "zachodniej metafizyki", w tej mierze, w jakiej dopro
wadzalaby tylko do skrajnosci ukrytq w owym projekcie wol~ mocy
b~dqcq ostatecznie wolq opanowania bytu przez podmiot. Dlatego 
Heidegger zaproponuje inne wyjscie z metafizyczno-nowoczesnej 
klatki: filozofi~ bycia, kt6re nigdy nie staje si~ przedmiotem dla pod
miotu, kt6rego nie mozna sobie przedstawic, nad kt6rym nie mozna 
zapanowac, kt6re nigdy si~ wprost nie ukazuje, a zatem domaga si~ 
od czlowieka absolutnej pokory. Filozofia bycia jest zarazem filozofiq 
powrotu do ir6dei, do myslenia sprzed podzialu na podmiot i przed
miot, a takZe na filozofi~ i poezj~ - a tym samym filozofiq nieuchron
nie poetyckq, niekonkluzywnq, uciekajqcq si~ do metafory zamiast do 
argumentu. (Poetycko-mistyczny wymiar mysli Heideggera jest dla 
Habermasa tym bardziej nieznosny, ze pozwalal Heideggerowi po
kryc lub zbyc wynioslym milczeniem oczywisty grzech polityczno
-moralny: zaangazowanie w nazizm). Foucault z kolei (kt6remu Ha
bermas poswi~ca az dwa rozdzialy) przeciwstawia nowoczesnej za
sadzie podmiotowosci i racjonalnosci swojq "archeologi~" , czyli teo
ri~ dyskurs6w, kt6rymi rZqdzq reguly nie majqce nic wsp6lnego ze 
swiadomymi intencjami, nade wszystko zas swojq "genealogi~", czyli 
teori~ wladzy, w swietle kt6rej nowoczesne spoleczenstwo okazuje 
si~ spoleczenstwem "dyscyplinarnym", a nawet "karceralnym". Zgod
nie z tq teoriq nowoczesny podmiot nie jest wcale suwerennym akto
rem, lecz, przeciwnie, wt6rnym konstruktem wladzy i tworzqcych jq 
stosunk6w sil, a nowoczesna indywidualizacja jest tylko nieodlqcz
nym elementem uog6lnionych mechanizm6w obserwacji, nadzoru, 
obiektywizacji i "normalizacji". Ale jak twierdzi Habermas, r6wniez 
ta teoria jest wewn~trznie niesp6jna i aporetyczna - nie moze i nie 
chce miec statusu nauki, nie moze i nie chce okreslic swojego wlasne
go miejsca, nieuchronnie oscyluje mi~dzy "skrajnym obiektywizmem" 
i "skrajnym subiektywizmem". 

Z punktu widzenia Habermasa wsp61nym mianownikiem "post
modernistycznych" krytyk nowoczesnosci jest zatem nie tylko nie
zmiennosc padajqcego w nich podstawowego zarzutu pod adresem 
nowoczesnego podmiotu, ale r6wniez ich og6lny charakter i forma. 
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Wszystkie rodzaje krytyki podwazajq zasad~, z ktorej same wyrasta
jq. Zarzut samoodniesienia i samoznoszenia si~ krytyki mozna ode
przec tylko w ten sposob, ze odbierze si~ jej status wypowiedzi po
znawczej, przedstawiajqc jq jako rodzaj mitu lub fikcji artystycznej. 
Problem z wypowiedziami "postmodernistow" polega wszelako na 
tym, ze choc ch~tnie odwolujq si~ do sztuki, nie chcq jednoznacznie 
znaleic si~ po jej stronie. Wolq tkwic w sferze nieokreslonosci: "Nie 
dajq si~ jednoznacznie przyporzqdkowac ani filozofii czy nauce, ani 
teorii prawa i moralnosci, ani literaturze i sztuce ..." (5. 378). Tym sa
mym jednak, sqdzi Habermas, Sq poznawczo jalowe. Ponadto wszyst
kie pozostajq negatywnie zalezne od odrzucanego paradygmatu. 1m 
bardziej w deklaracjach odrzucajq zasad~ podmiotowosci, tym moc
niej w gruncie rzeczy jq uwypuklajq. Ostatecznie Nietzscheanska 
"wola mocy", Heideggerowskie "bycie", Derridianskie "pismo" lub 
"roznia", Bataille'wska "suwerennosc" czy Foucaultowska "wladza" 
bylyby tylko (podobnie jak Heglowski Absolut i Marksowska produk
cja) "jalowymi poj~ciami konrrastowymi", a nawet po prostu nazwa
mi zast~pczymi dla "podmiotu", to znaczy innymi okresleniami jedy
nej fundamentalnej zasady, na jakiej winno si~ oprzec myslenie. W tym 
sensie wszystkie owe krytyki grzeszylyby jeszcze metafizycznym "fun
damentalizmem". Wreszcie 0 ich wspolnocie decyduje fakt, ze w sto
sunku do nowoczesnego projektu wszystkie Sq niesprawiedliwie jed
nostronne, "niewrazliwe na wysoce a m b i w ale n t n q zawartosc no
woczesnej kultury i nowoczesnego spoleczenstwa" (5. 380). Chociaz 
bowiem prawdq jest, ze nad duchowym ksztaltem nowoczesnosci za
ciqzyl model abstrakcyjnego podmiotu albo instrumentalnego rozu
mu, prawdq jest rowniez, ze nowoczesnosc niosla ze sobq obietnic~ 
prawdziwego wyzwolenia. Tymczasem krytycy wylewajq dziecko 
wraz z kqpielq, odrzucajqc "nie tylko dotkliwe konsekwencje uprzed
miotowiajqcego samoodniesienia, ale takZe inn e konotacje, ktore 
podmiotowosc nios!a kiedys ze sobq jako niespelnione obietnice: per
spektyw~ samoswiadomej praktyki, w ktorej solidarne samookresle
nie wszystkich powinno mac lqczyc si~ z autentycznym samourze
czywistnieniem kazdego. Odrzucone zostaje to wlasnie, co szukajqca 
pewnosci w samej sobie nowoczesnosc zawada kiedys w poj~ciach 
samowiedzy, samookreslenia i samourzeczywistnienia" (5. 379-380). 

Stosunek Habermasa do prezentowanych w ksiqzce autorow i pro
pozycji jest zatem zasadniczo dwuznaczny. Z jednej srrony, podziela 
on "postmodernistyczne" przekonanie, ze typowa dla nowoczesno
sci "filozofia podmiotu" okaza!a si~ drogq fa!szywq i ze okreslany przez 
t~ filozofi~ paradygmat uleg! dzis wyczerpaniu. Z drugiej srrony, nie 
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odpowiada mu spos6b, w jaki OW paradygmat "postmodernisei" kry
tykuj'l. Sam proponuje inny rodzaj krytyki - a seislej samokrytyki 
nowoezesnosei,,,inne wyjseie z filozofii podmiotu". Tym "innym wyj
seiem" - przedstawionym w dw6eh ostatnieh wykladaeh (a znanym 
zwlaszeza z Teorii dzialania komunikacyjnego) - jest teoria rozumu ko
munikaeyjnego. W odr6znieniu od "rozumu zesrodkowanego w pod
mioeie" rozum komunikaeyjny nie ma siedziby w "ja", nie prowadzi 
do opozyeji podmiot-przedmiot ani ja-inny ezlowiek, ale stanowi 
zarazem przedrefleksyjn'l podstaw~ i nieustanne me diu m wszel
kiego upodmiotowienia, a zarazem wszelkiego poszukiwania praw
dy i wszelkiego stanowienianorm. Rozum ow zakorzeniony jest w hi
storyeznym, intersubiektywnym swiecie zyeia i doehodzi do glosu 
w codziennym dzialaniu komunikaeyjnym, w ramaeh ktorego ludzie 
usiluj'l porozumiee si~ co do ezegos w swiecie. Poprzedza on subiek
tywn'l refleksj~ w takim samym sensie, w jakim poprzedza j'l j~zyk
rozum komunikaeyjny jest bowiem na wskros j~zykowy i wlasnie dla
tego od razu intersubiektywny. Rozwini~t'l form~ uzyskuje oezywi
seie w raejonalnej dyskusji (np. w srodowisku naukoweow), nade 
wszystko w zas demokratyeznej debaeie dotyez'leej instytueji, norm, 
celow, kt6re organizuj'l zycie spoleezno-polityeznej wsp6lnoty. Ha
bermas pozostaje wierny nowoezesnej zasadzie samostanowienia: 
ehee, aby jedynym uzasadnieniem dla tego, co uznajemy za prawdzi
we i sluszne, byla raejonalna wymiana argument6w i raejonalny kon
sens. Tyle ze "podmiotem" samostanowienia (czy to przypadek, ze 
tak trudno unikn'le tego terminu?) ma bye w proponowanym uj~eiu 
nie refleksyjna swiadomose i nie materialny "wytw6rea", ale demo
kratyezna wsp61nota. Podobnie jak Heglowi, Habermasowi ehodzi 
o pewn'l "ealose etyezn'l", tak'l jednak, kt6rej zasad'l organizaeyjn'l 
bylaby nie absolutna samowiedza i nie absolutna wladza panstwowa, 
leez swobodna dyskusja. W miejsee absolutnego super-podmiotu po
stuluje zatem "wyzszego rz~du intersubiektywnose niewymuszone
go ksztaltowania woli we wsp61noeie komunikaeyjnej, kieruj'leej si~ 
wymogami kooperaeji" (s. 54). Inaezej niz w heglowskim Panstwie, 
"w og61nosei niewymuszonego konensusu, osi'lgni~tego wsr6d wol
nyeh i r6wnyeh, jednostki zyskuj'l instanej~ odwolawez'l, do kt6rej 
mozna si~ odwolae takZe przeciwko szezeg61nym formom instytuejo
nalnej konkretyzaeji wsp61nej woli" (ibid.). 

Taka opeja - opeja "objasniania etyeznej totalnosci jako rozumu 
komunikaeyjnego, ueielesnionego w intersubiektywnyeh zwi'lzkaeh 
zyeia" - pojawila si~ w mlodzienezyeh pismaeh Hegla, w okresie, kie
dy filozof byl juz swiadom ulomnosci oswieeeniowego subiektywi
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zmu, a nie wypracowal jeszcze systemu Absolutu. Taka opcja stalaby 
r6wniez otworem przed Marksem, a nawet przed Heideggerem. Ale 
ostatecznie kazdy z nich podqzyl innq drogq - w taki czy inny spos6b 
prowadzqcq tylko na manowce. Dlatego Habermas proponuje powr6t 
nie tyle do punktu wyjscia, ile do rozdroza, na jakim w jego przeko
naniu mysl nowoczesna stan~la juz w czasach Hegla, majqc do wybo
ru alba rozwijanie filozofu podmiotu (a nast~pnie tylez radykalnq, co 
jalowq krytyk~ tejze), albo drog~ teorii komunikacji. W przekonaniu 
Habermasa dopiero idea rozumu komunikacyjnego rzeczywiscie prze
zwyci~za model "filozofii swiadomosci", a zarazem pozwala prawdzi
wie wydobyc na jaw i rozwinqc potencjal krytyczno-emancypacyjny, 
jaki od poczqtku byl w nowoczesnosci zawarty. "Nawet najbardziej 
zazarta praca dekonstrukcji - konkluduje niemiecki filozof - rna dajq
ce si~ wskazac konsekwencje dopiero wtedy, gdy paradygmat samo
wiedzy, samoodniesienia samotnie poznajqcego i dzialajqcego pod
miotu b~dzie zastqpiony przez inny - przez paradygmat porozumie
nia, tj . intersubiektywnego odniesienia komunikacyjnie uspolecznio
nych, wzajemnie uznajqcych si~ podmiot6w. Dopiero wtedy krytyka 
myslenia rozporzqdzajqcego, kt6re wlasciwe jest rozumowi zesrod
kowanemu w podmiocie, zyskuje form~ okreslonq - mianowicie 
jako krytyka zachodniego »logocentryzmu«, kt6ra stwierdza nie nad
miar, ale niedob6r rozumu. Zamiast przebijae nowoczesnosc, podej
muje zawarty w niej kontrdyskurs i wyprowadza go z beznadziejne
go starcia frontalnego mi~dzy Heglem a Nietzschem" (s. 350-351). 

W intencji Habermasa teoria komunikacji - podejmujqca i rozwi
jajqca obecny w nowoczesnosci "kontrdyskurs" - bylaby zatem rodza
jem filozoficznego panaceum na nasze nowoczesne bolqczki. Niczym 
heglowski system pozwalalaby pojednae zwasnione strony, przyznae 
cz~sciowq racj~ zarazem Oswieceniu i jego "postmodernistycznym" 
krytykom, uratowae nowoczesnq obietnic~ emancypacji, zazegnujqc 
nowoczesne niebezpieczenstwa. Wbrew "postmodernizmowi" broni
laby racjonainosci, ale w zgodzie z "postmodernizmem" - nie rehabi
litowala przy tym metafizyki. .. Propozycja Habermasa slusznie cieszy 
si~ dzis slawq jednej z niewielu filozofii zarazem "konstruktywnych" 
i zgodnych z liberalno-demokratycznym "duchem czas6w". Nie trzeba 
bye jednak ani radykalnym "postmodernistq", ani zajadlym konser
watystq, aby dostrzec jej ograniczenia. W rzeczywistosci nie jest zad
nym panaceum, a jedynie prowizorycznq (choe przemyslanq i syste
matycznq) pr6bq lagodzenia wsp6lczesnych napi~e . Z filozoficznego 
punktu widzenia mozna jej postawie niejeden zarzut, a znacznie wi~
cej pytan. Czy "paradygmat komunikacji" rzeczywiscie moze - i co 
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wazniejsze,czy powinien - zastqpic filozofi~ podmiotu? Czy Haber
mas (w slad za wi~kszosciq "postmodernist6w") nie ulatwia sobie nad
miernie zadania, sprowadzajqc filozofi~ podmiotu do filozofii swia
domosci, a nawet do filozofii "uprzedmiotawiajqcej refleksji"? Czy nie 
jest mozliwe inne rozumienie podmiotowosci? (Wymowny w tym 
kontekScie jest fakt, ze Habermas nie poswi~ca ani slowa mysli auto
r6w takich jak Merleau-Ponty, Lacan, a zwlaszcza Levinas i Ricoeur). 
Inna podstawowa wqtpliwosc: czy teoria rozumu komunikacyjnego 
na pewno moze si~ obyc bez metafizyki? Czy "historyczny swiat zy
cia" moze stanowic jedyny punkt wyjscia i ostatecznq ostoj~ dla po
stulat6w prawdy i sprawiedliwosci? I wreszcie: czy nowoczesnosc 
(nowoczesna kultura i nowoczesne spoleczenstwo, jesli nie nowocze
sna swiadomosc - skoro 0 swiadomosci mamy przestac m6wic ... ) na
prawd~ moze oprzec si~ jedynie na samej sobie, chcqc uniknqc abso
lutnego - "postmodernistycznego" - rozchwiania? 

W obliczu tych zasadniczych wqtpliwosci filozoficznych calkowicie 
podrz~dne znaczenie majq wqtpliwosci, do jakich tu i 6wdzie moze 
sklaniac prezentowana przezen rekonstrukcja poglqd6w tego czy in
nego autora, zwlaszcza Derridy i Bataille'a. Mozna odniesc wrazenie, 
ze Habermas zajql si~ ekstrawaganckimi Francuzami z poczucia obo
wiqzku, tak naprawd~ nie chcqc i nie umiejqc podqzac pokr~tnq i pro
wokacyjnq drogq ich mysli i pospiesznie redukujqc jej sens do lepiej 
mu znanych kategorii ... Nie znaczy to wcale, ze jego rekonstrukcje Sq 
falszywe lub bezwartosciowe, z pewnosciq jednak grzeszq nieco ten
dencyjnosciq. 

Na koniec kilka sl6w 0 przekladzie. Trudno miec za zle doswiad
czonej tlumaczce - Malgorzacie Lukasiewicz - ze ci~zkawemu stylowi 
oryginalu nie nadala zwiewnej lekkosci. Moje zastrzezenia budzi jedy
nie przeklad poszczeg61nych termin6w grzeszqcy moze nadmiernq 
doslownosciq. Na przyklad zamiast "przelicytowywania" wolalabym 
zwyklq "radykalizacj~": sensu by to nie zmienilo, a byloby jasniejsze 
i brzmialoby lepiej po polsku. Sama parajqc si~ tlumaczeniem, rozu
miem jednak, ze kazdy przeklad stawia przed koniecznosciq wybor6w 
i ze za konkurencyjnymi wariantami stojq nieraz r6wnie mocne racje. 
Nie bqdzmy jednak drobiazgowi. Wqtpliwosci tego rodzaju z pewno
sciq nie odbierajq zaslugi wszystkim, kt6rzy do wydania tego przekla
du si~ przyczynili. Ukazala si~ po polsku ksiqzka wazna i znana w swie
cie. Teraz warto 0 niej i wok61 niej powaznie podyskutowac. 

MALGORZATA KOWALSKA, filozof, t1umaczka, dr hab., pracuje na uruwersytecie w Bia
Iymstoku. Ostatnio wydala: Dialektyka pow dialektykq . Od Bataille'a do Derridy. 
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MYSLEC SAMYM SOBi\ 
Jan Kielbasa 

Pierre Hadot, CZYM JEST FILOZOFIA STAROZYTNA?, 
Hum. Piotr Domanski, przedmowq opatrzyl Juliusz Domanski, 

Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, ss. 378 

W kJasycznym, podr~cznikowym uj~ciu filozofia starozytna to 
"pierwszy okres europejskiej spekulacji filozoficznej" (F Copleston, 
Historia jilozofii, t. I), "swit racjonalnej mysli" wyrazajqcej si~ najpierw 
w "spekulacjach dotyczqcych wszechswiata" (W K. C. Guthrie, Filozo
jowie greccy od Talesa do Arystotelesa). Spekulatywnq natur~ filozofii sta
rozytnej szczeg6lnie mocno i niejako "programowo" (wbrew wszel
kim interpretacjom scjentystycznym i pragmatycznym) akcentuje Gio
vanni Reale, kt6ry powiada, ze "najlepiej ze wszystkich Arystoteles 
pokazal, iz filozofia rna charakter czysto teoretyczny, czyli kontem
placyjny" (Historia filozofii staroiytnej, t. I). Raczej wyjqtkowe wydaje 
si~ stanowisko Wernera Jaegera, kt6ry proponuje alternatywne rozu
mienie filozofii starozytnej, czyniqce kJUCZOWq jej kwestiq nie tyle abs
trakcyjne poznanie physis, arche czy idealnej formy rzeczy, ile prak
tyczne ksztaltowanie i wychowywanie, formowanie i reformowanie 
czlowieka (paideia) . W ten "mniejszosciowy" nurt refleksji metafilo
zoficznej wpisuje si~ zar6wno dawniejsza, znana juz polskiemu czy
telnikowi ksiqzka Pierre' a Hadota (Filozojia jako ewiczenie duchowe), jak 
i jego nowsze, obszerniejsze i bardziej systematyczne dzielo. 

Hadot poszukuje odpowiedzi na tytulowe pytanie swej ksiqzki 
w metafilozoficznej refleksji starozytnych m~drc6w, w ich pr6bach 
samookreslenia ("czym jest filozofia, kt6rq uprawiam?" albo raczej : 
"czym jest filozofia, kt6rq zyj~?"), odslaniajqcych ich samoswiadomosc 
niejako u zr6dla - w procesie filozofowania. Ow proces nie jest zas 
wylqcznie aktem intelektualnym, lecz obejmuje r6wniez praktyczny, 
egzystencjalny korelat dyskursu filozoficznego - wyb6r "filozoficzne
go" sposobu zycia. Tak oto dochodzimy do ulubionego motywu Ha
dota : filozofia starozytna jest niemal we wszystkich swych przejawach 
"troskq 0 dusz~" (zgodnie z Sokratejskq formulq "melete psyches" ), "cwi
czeniem duchowym", w kt6rym imperatywowi "myslec filozoficznie" 
nieodlqcznie towarzyszy imperatyw "zyc jak filozof". Nieprzypadko
wo Hadot wybiera jako motto swej ksiqzki (obok pam innych staro
zytnych i nowozytnych sentencji) formul~ zaczerpni~tq z Ennead Plo
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tyna: "Albowiem pragnienie zrodzilo mysl". Skoro poznanie intelek
tualne nie jest autonomiczne i samowystarczalne, skoro juz genetycz
nie (a okaze si~ p6iniej, ze i teleologicznie) jest zespolone z aktem woli 
i dzialaniem, to wqtpliwy si~ staje czysto spekulatywny model filozo
fii starozytnej. Wymownym tego swiadectwem jest deklaracja Sene
ki: "Filozofia uczy czyn6w, a nie sl6w i domaga si~, by wszyscy zyli 
wp.dle jej prawidel; by zycie kazdego czlowieka nie odbiegalo od jego 
mowy, by samo w sobie bylo jednolite oraz zeby wszystkie jego uczyn
ki i wywody mialy zabarwienie to samo" (Listy moraine do Lucyliusza, 
20). A zatem filozofem jest nie tyle teoretyk oddajqcy si~ oderwanym 
od zycia spekulacjom, plodzqcy wzniosle mysli i slowa, ile ten, kto 
zyje "wedle prawidel filozofii" i zachowuje elementarnq wewn~trznq 
tozsamosc, sp6jnosc myslenia i dzialania. 

Oczywiscie, wypada miec w pami~ci faktyczny tryb zycia Seneki, 
daleko odbiegajqcy od powyzszych wymagan. R6wnie wymowna jest 
przeciez inna deklaracja tego autora, stanowiqca trzezwy komentarz 
do postulatu jednosci zycia i teorii, byc moze b~dqca wyznaniem sla
bosci i winy alba i swoistym alibi: "Nie czyniq tego filozofowie, czego 
nauczajq. Wiele jednak czyniq juz przez to, ze nauczajq, ze wypraco
wujq w swoich umyslach szlachetne idee. ( . . . ) Co w tym dziwnego, 
jezeli nie dochodzq do szczytu ci, kt6rzy odwazyli si~ wstqpic na stro
me zbocze?" (0 zyciu SZczfs1iwym, XX). Towarzyszqcy mySleniu wy
b6r zyciowy - spos6b czy tez styl zycia godny filozofa - zyskuje wi~c 
nieco ambiwalentny charakter: jest oczekiwany czy wr~cz wymaga
ny, a z drugiej strony - nieslychanie trudny, prawie nieosiqgalny, tak 
iz trzeba zadowolic si~ samq pr6bq podj~cia takiego wyboru, samq 
gotowosciq do takiego trybu zycia. W tych warunkach tym bardziej 
wydaje si~ jednak uzasadnione pojmowanie filozofii jako cwiczenia 
(askesis ). 

Mozna si~ zatem zgodzic z Hadotem, iz w przypadku szk6t p6z
nohellenskich - stoicyzmu, epikureizmu, neoplatonizmu, a niechby 
nawet i sceptycyzmu, dla kt6rego epoche (w sytuacji izostenii, czyli 
r6wnorz~dnosci sprzecznych sqd6w, i braku kryterium prawdy) bylo 
drogq do osiqgni~cia pokoju ducha - uprawnione jest traktowanie fi
lozofii jako cwiczenia duchowego, lqczqcego teori~ ze sposobem zy
cia. Wolno jednak zapytac, czy takiej samej interpretacji poddajq si~ 
najwi~ksze osiqgni~cia filozofii greckiej w jej klasycznym okresie, 
a wi~c rozbudowane, wszechstronne i jawnie "intelektualistyczne" 
systemy Platona czy Arystotelesa. Oryginalnosc ksiqzki Hadota pole
ga moze wtasnie na tym, ze r6wniez tych "najwi~kszych teoretyk6w", 
mistrz6w filozofii spekulatywnej, rozpatruje pod kqtem egzystencjal
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nego uwiklania i praktycznych konsekwencji ich koncepcji. Szczeg61
nie trudny dla takiej interpretacji wydaje si~ przypadek Arystotelesa. 
Owszem, nie byly mu obce ani empiryczne badanie, ani pragmatycz
ne korygowanie teoretycznych i normatywnych ustalen. Formulujqc 
postulaty etyczne, nie zaniedbywat ich dostosowania do specyficz
nych warunk6w zyciowych (por. Etyka nikomachejska, 1104 a 4-9; 1107 
a 28-35), a podstawowq kategori~ zycia moralnego, arete (cnota, dziel
nose etyczna), traktowal nie jak cos wrodzonego czy b~dqcego przed
miotem teoretycznego nauczania, lecz wlasnie jak cos nabywanego 
przez ewiczenie i praktykowanie (por. tamze, 1103 a 15-1103 b 2). 
Z pewnosciq nie zadowalala go sarna wiedza 0 cnocie, sarno teore
tyczne moralizowanie: "jezeli chodzi 0 cnot~, to nie wiedza 0 jej isto
cie jest najbardziej cenna, lecz poznanie, dzi~ki czemu ona powstaje, 
bo nie chcemy wiedziee, czym jest m~stwo, lecz bye m~znymi, ani 
czym jest sprawiedliwose, lecz chcemy bye sprawiedliwymi, podob
nie jak wolimy bye zdrowi niz wiedziee, czym jest zdrowie" (Etyka 
eudemejska, 1216 b). Z drugiej jednak strony ten sam Arystoteles m6
wit 0 bezinteresownym dqzeniu do poznania, niezaleznie od jego prak
tycznej uzytecznosci (por. Metajizyka, 980 a), nauk~ poszukujqcq wie
dzy dla niej samej, a nie dla jej wynik6w i jakichs korzysci, uznawal 
za prawdziwie wolnq i g6rujqcq nad innymi (por. tamze, 982 a-b), co 
zresztq lojalnie uwzgl~dnia i sam Hadot. Nawet jesli taka wiedza czy 
mqdrose nalezy do "dziedziny pozaludzkiej", to i tak "byloby niewla
sciwe, aby czlowiek nie poszukiwat wiedzy, kt6rq moze osiqgnqe" 
(Metajizyka, 982 b). 

Jak zatem Arystotelesowski dyskurs filozoficzny, gtOSZqcy pochwa
l~ czystego, pragmatycznie nieuwiklanego myslenia, polqczye z wy
borem sposobu zycia? Hadot proponuje konstrukcj~ tylez zr~cznq, co 
kontrowersyjnq: Arystotelesowskq teori~ nalezy rozumiee nie jako 
abstrakcyjnq spekulacj~, ale bios theoretikos - zycie teoretyczne alba 
zycie oddane kontemplacji. W takim uj~ciu filozofia "teoretyczna" nie 
jest przeciwienstwem praktycznego dzialania, ale moze uchodzie za 
pewnq postae szczeg6lnie cennej, przynoszqcej szcz~scie aktywnosci 
zyciowej, moze bye pewnego rodzaju "etykq". Co prawda, sam Ary
stoteles akcentuje bezinteresownose teoretycznej kontemplacji, lecz 
po ustaleniu, ze taka czynnose przekracza wlasciwie zwykle ludzkie 
zdolnosci i moze przystugiwae czlowiekowi wytqcznie 0 tyle,o ile tkwi 
w nim pierwiastek boski, grecki filozof formutuje maksymalistyczny, 
ale wlasnie praktyczn y, "egzystencjalny" postulat: "nalezy ( ... ) czynie 
wszystko mozliwe, aby zye zgodnie z tym, co w czlowieku najlepsze" 
(EN, 1177 b 34-35). Czyste myslenie, teoretyczna kontemplacja staj'l 
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si~ wi~c przedmiotem zyciowego wyboru (alternatywnym wobec np. 
zaangazowania obywatelskiego bqdz hedonistycznego uzywania) czy 
wr~cz samym sposobem zycia, i to wyraznie zorientowanym etycz
nie (zycie zgodne z tym, co w czlowieku najlepsze). Moze zatem 
wbrew poczqtkowym zastrzezeniom - Hadot rna racj~, interpretujqc 
rowniez filozofi~ Arystotelesa jako realizacj~ praktycznego postulatu 
"zycia filozoficznego"? Tym razem chodziloby nie 0 jakis zewn~trzny 
wobec filozoficznego dyskursu zyciowy sprawdzian (np. postulowa
nq przez Senek~ zgodnose slow i czynow), ale wlasnie 0 takq prakty
k~ badawczq, kt6ra by polegala "na niepodejmowaniu cel6w innych 
niz tylko poznanie, na tym, by chciee poznawae dla samego pozna
wania, nie dqzqc do zadnego innego partykularnego i egoistycznego 
celu, kt6ry bylby poznawaniu obcy" (Czym jest filozofia starozytna?, 
s. 116). "lye jak filozof" oznaczaloby zatem nie tyle blyszczee wszel
kimi gloszonymi cnotami, ile wiese zycie oddane kontemplacji, regu
lowane "wewnqtrznaukowq" etykq bezinteresownosci, obiektywizmu 
i w ten sposob dawae praktyczne swiadectwo mozliwosci i wartosci 
takiego zycia. 

Mimo iz przywolany tu przyklad Arystotelesa nie wydaje si~ spe
cjalnie reprezentatywny dla proponowanej przez Hadota reinterpre
tacji dziejow filozofii starozytnej (wszak Stagiryta interpretowany "eg
zystencjalnie" pozostaje nadal apologetq "zycia teoretycznego"), po
zwala jednak uchwycie mechanizm i sens tego zabiegu. Tam miano
wicie, gdzie nowozytnym zwyczajem widziano tylko autonomiczny, 
oderwany od reali6w dyskurs, akademicki wyklad, teoretyczne stu
dium problemu czy system logicznie powiqzanych twierdzen., nalezy 
dostrzec charakterystyczny dla filozofii starozytnej egzystencjalny 
kontekst: wybor zyciowy konkretnego czlowieka, kt6ry nie tylko cos 
poznaje i twierdzi, ale r6wniez chce i pr6buje jakos zye, stosownie do 
swego pojmowania "zycia filozoficznego". W kondycj~ filozofa wpi
sane sCj bowiem akty refJeksji i akty woli, myslenie i sposob by cia, do
magajqce si~ zazwyczaj jakiegos ich uzgodnienia ("zycia zgodnego 
z rozumem", "zycia wedle ducha" etc.). Dlatego Hadot proponuje, by 
filozofi~ starozytnq odczytywae zgodnie z samoswiadomosciCj jej tw6r
cow, tj. nie jako zbior konkurencyjnych system6w, prezentujqcych ja
kCjs gotOWq, skodyfikowanq wiedz~, lecz jako zapis zywego, integral
nego doswiadczenia, ktorego elementem jedynie byl filozoficzny dys
kurs. Rownie wazny byl bowiem praktyczny wymiar tego doswiad
czenia - oddzialywanie na dusze, "ewiczenia duchowe", "reforma 
wewn~trzna", zarowno w znaczeniu formowania innych, jak i prze
ksztaIcania samego siebie. Dopiero wtedy dyskurs staje si~ naprawd~ 
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filozoficzny, gdy rna swoje "przedluzenie" i potwierdzenie w sposo
bie zycia, gdy czyni swego autora i jego sluchaczy lepszymi. 

Hadot przytomnie zauwaza, iz jak nowozytne rozumienie filozo
fii wystawione jest na niebezpieczenstwo niedoceniania praktyczne
go jej wymiaru, tak jego propozycja moglaby narazie sift' na zarzut 
przeceniania tego wymiaru: zblqdzilby r6wniez ten, kto - nazbyt do
slownie rozumiejqc sentencjft' primum vivere, deinde philosophari - chcial
by "zye filozoficznie" bez dyskursywnej argumentacji, bez teoretycz
nego uzasadnienia, bez krytycznej refleksji. Tymczasem "zye jak filo
zof" to r6wniez "przemysliwae, rozumowae, konceptualizowae w spo
s6b scisly i formalny" (tamze, s. 352), a "dqzenie do konceptualizacji 
i systematyzacji widae w calej filozofii starozytnej" (tamze, s. 227). 
Skoro tak, to wolno sqdzie, iz Hadot nie zamienia po prostu filozofii
czystego myslenia na filozofift'-sztukft' zycia. Nie sugeruje jakiejs ra
dykalnej redukcji dyskursu filozoficznego, skoro uznaje, ze zycie filo
zoficzne bez niego nie moze si ft' obejse. W ujft'ciu Hadota trojakie mogq 
bye (i w filozofii starozytnej faktycznie byly) mift'dzy nimi relacje: po 
pierwsze, dyskurs uzasadnia wyb6r zyciowy i teoretycznie wyprowa
dza wszystkie jego konsekwencje (choe, zwrotnie, i 6w wyb6r jakos 
determinuje, a przynajmniej inspiruje wspomniany dyskurs) . Po dru
gie, dyskurs umozliwia oddzialywanie na samego siebie i innych, przez 
swojq argumentacyjnq i perswazyjnq formft' wywiera wplyw na we
wnft'trzne ksztaltowanie (sift') czlowieka, wytwarza w duszy pewne 
dyspozycje i nastawienia, pelni niekiedy funkcjft' terapeutycznq . Po 
trzecie wreszcie, dyskurs bywa wprost traktowany jako forma ewi
czenia duchowego, gdyz dialog z innymi lub z samym sobq (medyta
cja) jest juz przejawem filozoficznego trybu zycia. Dopiero na tie tak 
opisanych relacji mift'dzy dyskursem a zyciem staje sift' czytelna for
mula Kanta: "myslee samym sobq". A zatem - mysleniem inspirowae 
sift' w swoim zyciu i samym sobq, wlasnym zyciem, poswiadczae my
slenie; zye myslqco i myslee przez spos6b zycia, wystawiajqc- na swia
dectwo, na ryzyko, na szwank - swojq twarz. W kazdym razie - my
slee. 

Zycie filozoficzne w starozytnosci ugruntowane bylo - zdaniem 
Hadota - nie tylko w etycznie poswiadczonym, uwiarygodnionym 
mysleniu, ale i w specjalnych praktykach formacyjnych i transform a
cyjnych, nazywanych przez autora ewiczeniami duchowymi. Hadot 
starannie porzqdkuje i selekcjonuje ten bogaty repertuar technik i za
chowan (odrzucajqc np. pochopne skojarzenie medytacyjnych i asce
tycznych praktyk Sokratesa z animistycznym szamanizmem; w isto
cie "troska 0 duszft''' to nie to sarno co magiczne "polowanie na du
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sz~" ... ), wyodr~bniajqc kilka podstawowych typ6w takich ewiczeft, 
praktykowanych zresztq z rozmaitych teoretycznych inspiracji, tzn. 
pod wplywem rozmaitych dyskurs6w filozoficznych. Takie zjawiska 
jak koncentracja swiadomosci - skupienie czujnej uwagi na sobie sa
mym i chwili biezqcej - rachunek sumienia, medytacja smierci ("ewi
czenie w umieraniu", propagowane przez Platona i stoik6w), "ekspan
sja jaini w kosmos", tj. takie jej "rozszerzenie", kt6re si~ga granic uni
versum i pozwala odczue jednose z calosciq (wszechswiatem, naturq), 
spojrzenie z g6ry, dystansujqce si~ tym razem od samego siebie, by 
zobaczye wszystko (w tym i wlasne sprawy) we wlasciwych propor
cjach, czy wreszcie kierownictwo duchowe i "terapia dusz" zaslugujq 
niewqtpliwie na wnikliwq, precyzyjnq analiz~ i na znawc~ tak przed
niego jak Hadot. Pokazuje on zresztq, jak wazna to sprawa, gdy z ob
serwacji dotyczqcych osiqgni~tego dzi~ki wspomnianym ewiczeniom 
spot~gowania samoswiadomosci wyprowadza wnioski odnoszqce si~ 
do starozytnego idealu osobowego, tj. postaci m~drca. M~drzec - ten, 
kto ewiczy si~ w mqdrosci - b~dzie normq zar6wno dla filozoficznego 
dyskursu, jak i dla filozoficznego sposobu zycia, b~dzie przyldadem 
ich jednosci (nawet jesli przyldad to raczej postulowany - ideal wla
snie - niz ucielesniony). Hadot przestrzega przed latwym ironizowa
niem /I na temat owego prawie nieosiqgalnego idealu m~drca, do kt6
rego filozof nigd y si~ nie wzniesie" . Ci bowiem, kt6rzy "podj~li brze
miennq w konsekwencje decyzj~ realnego ewiczenia si~ w mqdrosci, 
zaslugujq tylko na szacunek, choeby i poczynione przez nich post~py 
byly minimalne" (tamze, s. 292) . Zatem jeszcze raz Seneka: wiele czy
niq filozofowie juz przez to, ze nauczajq, ze wypracowujq szlachetne 
idee? A c6z dziwnego, ze nie dochodzq do szczytu .. . 

Zapewne na osobnq uwag~ zaslugiwalyby te partie ksiqzki Hado
ta, kt6re traktujq 0 tym, jak starozytne pojmowanie filozofii jako jed
nosci dyskursu i zycia stopniowo zanikalo, jak - g16wnie pod wply
wem spotkania z chrzescijanstwem, przejmujqcym funkcj ~ praktycz
nej troski 0 dusz~, spos6b zycia na ziemi i pozaswiatowe zbawienie 
filozofia ulegla "teoretyzacji", a jej adepci stali si~ jedynie "artystami 
(czy tez »sztukmistrzami«) rozumu" (choe autor nie zapomina 0 rzad
kich przejawach trwalosci pojmowania filozofii jako sposobu zycia) . 
Zamiast komentarza chc~ wraz z Hadotem wyrazie nadziej~, tylez 
trudnq, co pogodnq, ze antyczna koncepcja filozofii (tak jak on jq ro
zumie) jest zawsze aktualna i zawsze mozna jq aktualizowae, a filozof 
wciqz moze -albo i powinien - "zye mySlqco", tj. myslee i dokonywae 
zyciowego wyboru, poswiadczajqcego to myslenie. Sqdz~, ze ta prze
wodnia idea dziela Hadota broni si~ calkiem nieile, choe jako esen
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cjalna charakterystyka filozofii starozytnej moze funkcjonowae raczej 
tylko w roli dopelnienia czy tez korekty innych, nazbyt "teoretyzujq
cych" i intelektualistycznych jej interpretacji. Gdyby miala funkcjo
nowae w izolacji od nich albo - co gorsza - gdyby miala si~ stae jedy
nym, "kanonicznym" uj~ciem filozofii starozytnej, rychlo ujawnilaby 
swojq jednostronnose. Jak dotqd jednak pozostaje swiezym spojrze
niem, niebanalnq pr6bq odnowienia tradycji "mySienia samym sobq". 

JAl\l KIELBASA, ur. 1959, dr filozofii, wykladowca w Instytucie Filozofii UJ. 

PYTANIA 0 ZMIERZCHU 
Barbara A. Krawcowicz 

Barbara Skarga, 0 FILOZOFI~ BAc SI~ NIE MUSIMY. 

SZKICE Z ROZNYCH LAT, 


Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 


Na najnowszq ksiqzk~ Barbary Skargi sklada si~ blisko trzydziesci 
tekst6w powstalych w r6znych latach . Zostaly one zgrupowane przez 
autork~ w pi~ciu cz~sciach : Wok61 filozofii, Wok61 kultury, Wok61 czlowie
ka", Ze starej teki oraz Sylwetki. Om6wienie tego zbioru warto rozpo
cZqe niejako od srodka, od eseju z cz~sci trzeciej, poswi~conego poj~
ciu wiernosci. W nim bowiem najwyrazniej uwidacznia si~ rys Iqczq
cy niemal wszystkie teksty zamieszczone w zbiorze. 

Siowo "wiernosC" wskazuje na pewnq wartose, zwykle wysoko 
cenionq: "Ten, kto wiernose zachowuje, zdobywa szacunek, zwlasz
cza w momentach gl~bokiego kryzysu politycznego i moralnego. Bliz
sze jednak zapoznanie si~ z tym slowem budzi wqtpliwose, czy taka 
ocena jest zawsze sluszna" (s. 199). Zazwyczaj sklonni jestesmy wier
nose uwazae za cnot~. W historii i w literaturze szukamy pi~knych 
przyklad6w wiernosci. Tych, kt6rzy Sq lub byli wierni, stawiamy so
bie i innym za wz6r. I czyz nie pot~piamy w pierwszym odruchu bo
hatera Conradow skiego Lorda lima? Cenimy tych, kt6rzy wierni Sq zlo
zonej obietnicy. Pot~piamy tych, kt6rzy lamiq dane slowo. 0 ludziach 
nielojalnych m6wimy, ze Sq jak kurek na dachu. Sprawa jednakZe nie 
jest tak prosta. Pot~piamy bowiem takZe tych, kt6rzy w por~ nie do
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strzegli, ze pi~kna skqdinqd lojalnose przemienila si~ w lojalizm, ze 
to, co dotychczas bylo sluzbq, teraz nosi raczej znamiona sluzalczosci. 
Dobrze wiemy, iz wiernose danemu slowu, zlozonej obietnicy czy 
przysi~dze przerodzie si~ moze w slepe, bezmyslne posluszenstwo. 
Podobnie rzecz ma si~ z wiernosciq wobec niekt6rych bliskich nam 
os6b. Staramy si~ na przyldad bye wierni swoim mistrzom. Co wi~cej, 

mamy poczucie, ze wiernose taka jest naszym moralnym obowiqz
kiem. Slusznie jednak zauwazono kiedys, iz najgorzej swojemu mi
strzowi odwdzi~cza si~ ten, kto na zawsze jego uczniem zostaje. "Ami
cus Plato... " Przychodzi bowiem taki moment, w kt6rym uczen musi 
porzucie swojego mistrza, by pozostae wierny sam emu sobie. Bywa 
i tak, ze jedna wiernose staje w konflikcie z innq. Komu lub czemu 
mial bye wierny John Henry Newman? 1nstytucj i, sobie, a moze Bogu? 
Czy zmieniajqc wyznanie, dopuscil si~ zdrady? "Och, jak czulem si~ 
nieszcz~sliwy - pisal. - Slyszalem kiedys od naocznego swiadka 0 ma
rynarzu, kt6rego nogi zostaly strzaskane przez kul~ podczas walki 
u wybrzezy Algieru w 1816 roku. Zniesiono go pod poldad, by prze
prowadzie operacj~. Chirurg i kapelan przekonali go, ze musi si~ zgo
dzie na odj~cie jednej nogi. Przeprowadzono amputacj~, zaszyto ran~ 
i zaciqgni~to opask~ uciskowq. Teraz dopiero zdecydowali powiedziee 
pacjentmvi, ze drugq nog~ tez trzeba b~dzie odjqe. Nieszcz~snik od
powiedzial tylko: »Zaluj~, panowie, ze nie powiedzieliscie mi tego na 
poczqtku«. Z rozmyslem zdjql opatrunek i wykrwawil si~ na smiere. 
Czy nie tak pomysli 0 mnie wielu moich przyjaci6l? Jak mog~ miee 
nadziej~, ze przekonam ich kiedykolwiek do drugiej teologii, jesli oszu
kalem ich w pierwszej?" 

Kwestia wiernosci nie jest wi~c tak jednoznaczna, jak na pierwszy 
rzut oka mogloby si~ zdawae: "Na kazdym kroku na wiernych czyha
jq pulapki. Na kazdym kroku rodzq si~ konflikty. ( ... ) Na kazdym kro
ku musimy dokonywae wyboru, lamae naszq wiernose wobec kogos 
lub czegos ..." (s . 209) . Wiernose i slepy fanatyzm. Wiernose i wiaro
lomstwo. Zdrada i zasadny bunt. Zdaje si~, ze latwo to wszystko roz
poznae, rozr6znie, uszeregowae. 1m blizej jednak jestesmy granicy, 
tym 0 rozstrzygni~cia trudniej . To tak, jak 0 zmierzchu - nie wiemy, 
czy juz noc czy jeszcze dzien. 

W swietle slonca jednakZe wiemy, ze jest dzien. W mroku nocy 
takZe nie mamy wqtpliwosci. Nie jest zatem tak, by zadne rozstrzy
gni~cia nie byly mozliwe. Barbara Skarga formuluje takZe pewnq pro
pozycj~ pozytywnq, opisuje cos, co nazywa wi ern 0 sci q m q d r q, 
kt6ra wiqze si~ z trafnym rozeznaniem wartosci: "wierny jest ten, kto 
trafnie rozeznawszy prawdziwose wartosci, trwale przy niej stoi" 
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(s. 212). OczywiScie w tym miejscu natychmiast pojawia si~ pytanie 
o kryteria trafnego rozeznania i prawdziwosci wartosci. Odpowiedzi 
na nie czytelnik w tym eseju nie znajdzie, a szkoda. W tej ksiqzce jed
nakZe chodzi nie tyle 0 odpowiedzi, co 0 pytania wlasnie, 0 to, by 
jak deklaruje Autorka - "ten, kto czyta, zastanowil si~ razem ze mnq" 
(s. 90). 

Zastan6wmy si~ zatem - wraz z Paniq Profesor - nad racjonalno
sciq. Chlubimy si~ tym, ze jestesmy racjonalni, a przynajmniej - stara
my si~ bye tacy. Z dumq stwierdzamy takZe racjonalnosc tworzonej 
przez nas kultury, racjonalnq organizacj~ zycia spolecznego. To, co 
irracjonalne, cz~sto przeraza. Niszczy nasz spok6j, burzy ustalone re
guly i struktury. "Oewiacje rozumu wydajq mi si~ bardziej niebezpiecz
ne dla kultury niz wplywy irracjonalizmu, Sq one bowiem na og6l 
gl~boko ukryte" - pisze jednak Barbara Skarga (s. 22) . "W samej racjo
nalistycznej koncepcji swiata i bytu ludzkiego kryje si~ ir6dlo mozli
wej dewiacji" (5. 23). Rozum cechujq bowiem cztery naturalne dqzno
sci: do podporzqdkowania wszystkiego swojej wladzy, do generaliza
cji prawd, sklonnosc do uznawania si~ za najwyzszego arbitra we 
wszelkich kwestiach wqtpliwych i dqznosc do uprzedmiotowienia, 
kt6re obejmuje takZe czlowieka. Kazda z nich, doprowadzona do skraj
nosci, zaowocowac moze katastrofq. Bywalo juz tak, ze pierwszq ofia
rq tego, co uwazano za tryumf rozumu, stawal si~, skqdinqd rozum
ny, czlowiek. 

Szczeg61nie cz~sto spotyka si~ z krytykq czwarta z wymienionych 
dqznosci rozumu. Za najwyzszy wytw6r rozumu uznaje si~ nauk~ 
i cywilizacj~ technicznq. M6wi si~, iz technika zdominowala nasze 
zycie, "my juz nie umiemy ze sobq rozmawiac, my si~ komunikuje
my" (s. 239), ziemia juz nie rodzi, ale produkuje. Nauka powoduje 
odczlowieczenie - "bo kim jest czlowiek dla nauki? Organizmem, ga
tunkiem, elementem spolecznosci, rasy, narodu (oO. ) Ale czlowieka jako 
indywiduum nie rna" (5.240). Krytycy naszej kultury wskazujqcy na 
zawarte w niej totalitarne pokusy majq niewqtpliwie nieco racji. Ich 
zarzutom jednakZe towarzyszy cz~sto odrzucenie idei podmiotu. "Za
czyna si~ uwazac podmiot za uzurpatora i oskarza si~ go 0 wszelkie 
represje i przemoc" (s. 240). W ten spos6b wylewa si~ dziecko z kq
pielq . Broniqc si~ przed nie uznajqcym granic swej wladzy rozumem, 
niekt6rzy gotowi Sq zrezygnowac z istnienia przyslugujqcego rozum
nemu, myslqcemu indywiduum. "W moim przekonaniu - pisze Bar
bara Skarga - popelnia si~ tu wielki blqd: anonimowosc jest faktem, 
ale jedynq silq, kt6ra moze nas obronic przed anonimowosciq, kt6ra 
moze jq rozbic, jest indywidualne, odpowiedzialne »ja«" (5 . 240). Ana
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lizujqc antypodmiotowq tez~ Derridy, stwierdza: "Skoro nie rna pod
miotu, nie rna autora, wszystko staje si~ anonimowe, a wraz z anoni
mowosciq znikajq wszelkie poj~cia etyki, takie jak: swiadomose, wina, 
zasluga, godnose, odpowiedzialnose" (s. 119). 

Trzeba w tym miejscu zauwazye, iz zwracajqc uwag~ na bl~dy kry
tyk6w wsp6kzesnosci, czy tez - nowoczesnosci, sarna Autorka nie 
ocenia wsp6kzesnej kultury przesadnie optymistycznie: "kultura na
sza, wspaniala w swym ksztalcie, zawiera w sobie samej mozliwosci 
samozniszczenia, a w kazdym razie zr6dla intensywnych napi~e, (... ) 
te napi~cia powstajq pomi~dzy jej strukturalnymi elementami ( ...). Bye 
moze bez tych napi~e tracilaby ona sw6j rozmach i sil~, pogrqzajqc si~ 
w jalowosci i stagnacji. Bye moze te napi~cia Sq konieczne. Niekiedy 
jednak prowadzq do kl~ski" (s. 104). Co gorsza, kl~ski tej jestesmy juz 
bliscy: "Nie chc~ uzy\vae kasandrycznego tonu, ale zbyt wiele fakt6w 
przemawia za tym, ze stechnicyzowany swiat, pozbawiony humani
stycznych wartosci i humanistycznej wiedzy, kt6ra wartosci te rozwi
ja i piel~gnuje, doprowadzi, co juz widae, do zubozenia j~zyka, uni
formizacji gust6w na niskim poziomie, standaryzacji wyobrazni itd ., 
itd. Idziemy prostq drogq do takich czas6w, w kt6rych najnowocze
sniejsza poligrafia b~dzie sluzyla powielaniu komiks6w, wideo - do 
oglqdania glupich przygodowych film6w i pornografii, znakomite 
srodki komunikacyjne - do potajemnego transportu alkoholu i nar
kotyk6w" (s. 128-129). 

Bye moze Barbara Skarga kasandrycznego tonu uzy\vae nie chce, 
ale najwyrazniej trudno jej go czasem uniknqe. Pojawia si~ on takZe 
wtedy, gdy mowa jest 0 filozofii . Czym filozofia jest dla nas dzisiaj? 
Grecy m6wili 0 jej terapeutycznej mocy, 0 tym, iz pozwala ona na iro
niczny dystans wobec siebie i malych ludzkich spraw, ze umozliwia 
dostrzezenie hierarchii waznosci problem6w i rzeczy. Piszqc 0 owym 
praktycystycznym sposobie ujmowania filozofii, Barbara Skarga pyta: 
"Co mozna powiedziee 0 nim w wieku, w kt6rym filozofia, jezeli nie 
ogranicza si~ do analizy j~zyka i dyskursu naukowego, jest poj~ta jako 
pusta gra j~zykowa?" (s. 327). Filozofia analityczna najwyrazniej nie 
budzi uznania Autorki. Swiadczq 0 tym takZe nast~pujqce slowa: "Trze
ba bye blizej Husserla anizeli Kola Wiedenskiego czy Russella" (s. 88). 
Z lektury ksiqzki mozna by wyniese wrazenie, iz filozofia analityczna 
zajmuje si~ wlasciwie na przemian dzieleniem wlosa na czworo i prze
lewaniem z pustego w pr6zne ... 

Pod adresem filozofii analitycznej rzeczywiscie dose cz~sto formu
luje si~ zarzut, iz w istocie stala si~ ona czyms w rodzaju "gry szkla
nych paciork6w", uprawianej przez wqskie grono wtajemniczonych, 
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odizolowanych od swiata specjalistow. Kogo mogq zainteresowae 
Putnamowskie M6zgi w naczyniu, paradoks klas, teza 0 niezdetermi
nowaniu przekladu albo kwestia nierozstrzygalnosci odniesienia? 
pytajq mnie znajomi. Mog~ zrozumiee i zaakceptowae fakt, iz ktos 
wyzej ceni sobie Medytacje kartezjanskie Husserla czy Caloie i Nieskon
czonoie Levinasa niz na przyklad Logicznq skladni~ j~zyka Camapa lub 
Word and Object Quine'a . Filozofowie analityczni, nawet ci zajmujqcy 
si~ kwestiami politycznymi, a zatem bliskimi codziennej naszej egzy
stencji, rzeczywiscie mogq zam~czye czytelnika drobiazgowosciq i pe
danteriq. Zarzucanie im jednak tego, ze nie poruszajq kwestii rzeczy
wiscie istotnych, uwazam za nieporozumienie. Wszyscy zgodzq si~ 
na przyklad co do tego, iZ jednym z najistotniejszych problemow fi
lozofii jest zagadnienie umyslu. Umysl wydaje si~ z jednej strony 
czyms zupelnie oczywistym - nikt przy zdrowych zmyslach nie za
przeczy temu, iz go rna. Ale wlasnie - co rna? Czym ow umysl tak 
naprawd~ jest? Przedmiotem? A moze raczej dzialaniem jakiegos 
przedmiotu? Czy jest to zbior stanow i zachowan? Jaka jest relacja 
pomi~dzy umyslem a cialem? W jaki spos6b wytlumaczye to, co na co 
dzien wydaje nam si~ tak oczywiste, mianowicie przyczynowe od
dzialywanie stanow mentalnych? Wielu filozof6w usilowalo juz udzie
lie odpowiedzi na te i podobne pytania: Kartezjusz, Spinoza, Male
branche, Hume, Kant, James ... Proby takie podejmujq takZe filozofo
wie wspo!czesni. Nie sposob jednak, jak sqdz~, zaprzeczyc temu, iz 
najciekawsze, najbardziej wartosciowe i zarazem najjasniejsze wypo
wiedzi na ten temat znajdziemy wlasnie w artykulach i ksiqzkach fi
lozofow analitycznych. 

Za dyskusyjnq uwazam takZe nast~pujqcq diagnoz~ Barbary Skar
gi: "Filozofi~ uprawia si~ dzis »zawodowo«, przebiegajqc rozne stop
nie kariery naukowej, podobnie jak w innych dyscyplinach, mniej lub 
bardziej ambitnie, nic jednak nie wskazuje, by ten rodzaj kariery okre
sial inny spos6b zycia. Stracilismy zapewne t~ naiwnose, ktora przed 
uprawiajqcym filozofi~ otwierala moznose nowego sposobu bycia czlo
wiekiem. Trudno byloby nam stwierdzie za Husserlem: »Filozoficzne 
poznanie swiata tworzy nie tylko te [nowe] wyniki szczegolnego ro
dzaju, lecz rowniez postaw~ ludzkq, ktora wkrotce ingeruje w calq 
reszt~ zycia praktycznego... «. Doswiadczenie, jak si~ wydaje, nie po
twierdza tej tezy" (s. 327). Wi~c coz? Czego Barbara Skarga od filozo
fow i adept6w filozofii oczekuje? Jest oczywiste, iz ich zycie w wielu 
wymiarach nie rozni si~ od egzystencji tych, kt6rzy filozofiq si~ nie 
zajmujq. Podobnie jak oni, filozofowie jedzq, pracujq, plodzq lub ro
dZq dzieci i zarabiajq pieniqdze. A jednak nadal, jak sqdz~, prawdq 
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pozostaje to, ii czym innym jest filozofowae, a czym innym - po pro
stu iye. Przyznaje to zreszt'l w innym miejscu sama Barbara Skarga, 
m6wi'lc 0 ludziach obdarzonych szczeg6lnego rodzaju wrailiwosci'l 
i stwierdzaj'lc: "kto pyta, inaczej iyje" (s. 246). Siowa Autorki naleiy 
zapewne interpretowae jako wezwanie do filozofowania poj~tego jako 
szczeg6lnego rodzaju "ewiczenie duchowe". W peini zgadzam si~ 
z tym postulatem. W przeciwienstwie do Pani Profesor jestem jednak
ie przekonana, ii filozofowanie, takie w obecnych czasach, takim 
ewiczeniem wlasnie jest. Sposr6d wielu dyscyplin uniwersyteckich bye 
moze jedynie filozofia gl~boko zmienia osobowose czIowieka, kt6ry 
zechce jej poswi~cie sw6j czas. Filozofia jest i, jak s'ldz~, zawsze b~
dzie, ewiczeniem duchowym z tego wzgl~du, ii potrafi gl~boko zmie
nie spos6b postrzegania otaczaj'lcej nas rzeczywistosci, spos6b mysle
nia 0 niej. Czyni go gl~bszym, uaktywnia t~ cz~se naszego umysIu, 
w kt6rej drzemie przemoina ciekawose swiata, pragnienie rozumie
nia i ujmowania go w kategoriach najbardziej og6lnych. Filozofia uczy 
nas myslenia. Trudno chyba olepsze i, potencjalnie przynajmniej, 
bardziej owocne "ewiczenie duchowe", szczeg6lnie dzis - w czasach 
atakuj'lcej nas na kaidym niemal kroku butnej bezmyslnosci. 

Trzeba jednakie podkreslie, ii eseje Barbary Skargi nie S'l zbiorem 
kasandrycznych przepowiedni i jeremiad. Pesymizm przeplata si~ tu 
z optymizmem, nad oboma zas g6ruje m'ldry, krytyczny namysl. Na
mysl nad zagadnieniami i poj~ciami, kt6re niestety cz~sto nie pobu
dzaj'l juz nas do zastanowienia. "Proste slow a sprawiaj'l najwi~cej klo
pot6w. Kiedy si~ dr'liy ich sens, nagle pojawia si~ mn6stwo proble
m6w. .." (s. 33). 

Takie na poz6r proste siowa to mi~dzy innymi "kosmopolityzm" 
czy "ksenofobia". Spory, w kt6rych zongluje si~ tymi poj~ciami, zna
my z prasy codziennej. Pojawia si~ w nich przeciwstawienie tego, co 
obce, temu, co rodzime. Warto wiedziee, ii spory takie nie S'l w Polsce 
niczym nowym. Na szczeg6ln'l uwag~ zasiuguj'l w tym wzgl~dzie 
eseje zebrane w cz~sci Ze starej teki . Zawiera ona prace poswi~cone 
filozofii polskiej, a skladaj'lce si~ na nie rozwazania okazuj'l si~ dzisiaj 
zadziwiaj'lco aktualne. 

"W tej (...) szczeg6lnej sytuacji, w jakiej si~ znalazlo spoleczenstwo 
polskie, mogio si~ wydawae, ie nic jui wi~cej nie zostalo pr6cz trady
cji i narodowych pami'ltek, pr6cz tej przeszlosci, kt6ra byia wielka 
i kt6r'l tedy kultywowae trzeba. Mozna bylo wierzye, ie w tej tradycji 
przejawia si~ istota narodu, kt6rej skazie nie wolno, ze nar6d musi 
zachowae samego siebie w swej czystosci, jesli rna pozostae na widowni 
dziej6w.. . Nar6d musi tez sam sobie wci'lz dowodzie, ze rna zdolnosci 
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nie mniejsze niz inne narody, a raczej wi~ksze. I ta potrzeba samoafir
macji moze si~ stac tak wielka w6wczas wlasnie, gdy tyle sil dqzy do 
jego unicestwienia, ze nie chce on przyjmowac nic z zewnqtrz, tylko 
z siebie; po co rna si~ oglqdac na swiat, skoro przeszlosc jego jest naj
wi~kszq skarbnicq mocy. I tak ta nienaturalna sytuacja zaczyna wy
zwalac ksenofobiczne nastroje" (s. 258). Slow a te odnoszq si~ do sytu
acji, jaka miala miejsce na ziemiach polskich w drugiej polowie XIX 
wieku. Mogloby si~ jednak zdawac, iz opisujq czasy znacznie blizsze 
dniowi dzisiejszemu: " ...dopiero dzis zabrzmialy one - pisze 0 swoich 
esejach poswi~conych filozofii polskiej Autorka - aktualnie. Zn6w 
bowiem powr6cily stare zazarte dyskusje wok6l narodu, partykulary
zm6w, niebezpieczenstw zamykania si~ w swej zasciankowosci, po
stulat6w obrony tradycji i kultury narodu przed wplywami idei Za
chodu" (s. 4). Warto przyjrzec si~ zatem, jak spory takie przebiegaly 
dawniej. Podobno historia jest nauczycielkq zycia. Moze historia my
sli nauczy nas myslenia. Trzy szkice Barbary Skargi dajq nam znako
mitq okazj~ do tego. 

Filozofia ma to do siebie, co niekt6rych zresztq draini, ze stawia 
pytania i nie zawsze udziela na nie odpowiedzi. "Nawet bez katego
rycznych odpowiedzi owe pytania Sq waine. Od tych pytan nie moi
na uciec" (s. 88-89). Stawianie wazkich pytan, przyglqdanie si~ kwe
stiom nie zawsze i nie do konca jednoznacznym stanowi istot~ ese
j6w Barbary Skargi zebranych w tym zbiorze. Pytania tego rodzaju 
zadajemy wtedy, gdy nie jestesmy pewni, czy juz noc, czy jeszcze 
dzien. Hegel stwierdzil kiedys, iz sowa Minerwy wylatuje 0 zmierz
chu. To prawda. Dzieje si~ tak jednak nie dlatego, ze zmierzch mqdry 
jest mqdrosciq cal ego dnia, ale raczej dlatego, ie 0 zmierzchu bystry 
wzrok sowy jest najbardziej potrzebny. Z tego tez powodu 0 filozofi~ 

chyba rzeczywiscie bac si~ nie musimy. Fortunnie bowiem dla filozo
f6w zmierzch przychodzi codziennie. 

BARBARA A. KRAWCOWICZ, doktorantka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pu
blikowala w "Tygodniku Powszechnym" i "Spoleczenstwie Otwartym". 
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METAFIZYKA PRZEKLADU 

Magda Heydel 

George Steiner, PO WIEZY BABEL. PROBLEMY J~ZYKA 

I PRZEKLADU, przel. Olga i Wojciech Kubinscy, 


Universitas, Krak6w 2000, ss. 685 

"Pisarstwo krytyczne George'a Steinera - powiada autorka The 
Oxford Companion to English Literature, Margaret Drabble - jest niezwy
kle szeroko zakrojone i wielokulturowe, jesli chodzi 0 odwolania, oraz 
bardzo kontrowersyjne, jesli chodzi 0 treSC". Ta syntetyczna opinia 
zawiera chyba najistotniejsze og6Ine cechy tw6rczosci wybitnego 
wsp6lczesnego humanisty. Dzielo Steinera z trudem poddaje si~ de
finicjom. Mozna by (i robi si~ to) napisae 0 nim cale tomy, anaIizuj,!c 
bogactwo w'!tk6w i tresci oraz polemizuj,!c z zawartymi w nim s,!da
mi i opiniami. 

Najwazniejszym aspektem Steinerowskiej krytyki, a zarazem kon
tekstem wszystkich podejmowanych przez niego temat6w, jest histo
ria XX wieku, a przede wszystkim doswiadczenie totalitaryzm6w. 
Centrainym wydarzeniem tragicznych dziej6w naszego wieku jest dia 
Steinera holokaust, kt6rego do dzis przez nas odczuwanym skutkiem 
i dziedzictwem jest smiere kulturotw6rczej i cywilizacyjnej mocy li
berainego humanizmu. Opisem tego wlasnie zjawiska Steiner zajmu
je si~ we wszystkich swoich pracach. Autor W zamku Sino/:rrodego - zbio
ru esej6w polemizuj,!cych z tezami na temat ksztaltu kultury wsp61
czesnej gloszonymi zaraz po II wojnie swiatowej przez T. S. Eliota 
twierdzi, iz nie da si~ juz utrzymae w mocy zalozenia, kt6re bylo oczy
wiste dia calych pokolen. tw6rc6w kultury: Doktora Johnsona, Cole
ridge'a czy Matthew Arnolda, ze literatura to czynnik humanizuj,!cy, 
Skoro mozna wieczorem czytae Goethego i sluchae Bacha, a ranD ise 
do pracy w obozie koncentracyjnym, to znaczy, ze kultura oparta na 
slowie stala si~ iluzj,! . Na koszmar XX wieku - zar6wno koszmar wo
jennej historii, jak i koszmar moralnej abnegacji wsp6lczesnosci - od
powiedzi,! moze bye tylko cisza, powiada Steiner w ksiqzce Language 
and Silence (1967) . 

W takim kontekScie sytuuje si~ r6wniez Steinerowska refleksja li
teraturoznawcza. Jednym z najwazniejszych jej zalozen. jest przeciw
stawiajqca si~ nurtom spod znaku New Criticism teza, iZ czynniki spo
leczne i historyczne pelniq w analizie dziela literackiego niezwykle 
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doruosl'l rol~ . Twierdzenie to jest w'ltkiem ksiqzki Tolstoy and Dosto
yevsky: An Essay in Old Criticism z roku 1959. Kwestia powyzsza za
znacza si~ bardzo wyraznie takZe w p6zniejszych ksiqzkach Steinera, 
na przyklad w Rzeczywistych obecnosciach z roku 1989, gdzie analizo
wane Sq implikacje faktu, ze sens literatury i sztuki jest z gruntu mo
rainy i metafizyczny. 

Najslynniejszym bodaj dzielem George' a Steinera jest wlasnie Po 
wiezy Babel (1975). Chwala Bogu, ze ta niezwykle wazna ksi'lzka trafia 
do polski ego czytelnika, choc szkoda, ze dzieje si~ to w cwierc wieku 
ad jej powstania. W przedmowie do drugiego wydania angielskiego 
Steiner przypomina a wrogosci lub wrogiej oboj~tnosci, z jak'l do ksi'lz
ki podeszlo w latach 70. (i p6zniej) srodowisko akademickie. Zawarte 
w niej tezy postrzegano bowiem jako wyraz anarchistycznych pogl'l
d6w sprzeciwiaj'lcych si~ nie tylko odkryciom nowoczesnej lingwi
styki i translatoryki, ale wr~cz zdrowemu rozs'ldkowi. 

Dzis ksiqzki rue otacza juz aura rewolucyjno-skandalizujqca. A cho
ciaz wiele zawartych w niej tez i mysli funkcjonuje obecnie jako mniej 
lub bardziej obowi'lzujqce oczywistosci (co zresztq najlepiej dowodzi, 
ze wbrew opinii autora ksi'lzka odegrala niemalq rol~ w ksztaltowa
niu wsp6lczesnego myslenia a j~zyku i przekladzie), nie znaczy to 
bynajmniej, ze dzielo Steinera stracilo mac pobudzania do dyskusji 
i - przede wszystkim - do myslenia. Jakie Sq najwazniejsze aspekty 
przedstawionej przez Steinera ogromnej panoramy zagadnien prze
kladu i przekladoznawstwa? 

Po pierwsze, istotna - bo nie tylko wyznaczajqca zakres zaintere
sowan badawczych autora, ale r6wniez ksztaltujqca generalny ton 
Steinerowskiej analizy - jest sarna definicja przekladu. Ot6z poj~cie 
przekladu w proponowanym uj~ciu nie ogranicza si~ bynajmniej do 
w'lskiego zjawiska interlingwalnego, chociaz to ana stanowi najwy
razistszy model tego, co Steiner chce jako przeklad analizowac. Prze
klad jest bowiem dla autora Po wiezy Babel zjawiskiem wszechobec
nym, jako ze translacja dokonuje si~ w kazdym akcie komunikacji, 
w kazdym przeniesieniu jakiegokolwiek znaczenia pomi~dzy jakimi
kolwiek podmiotami. Opatrzona obszern'l analiz'l przyklad6w, przed
stawiona przez Steinera idea "wszechtranslacji" opiera si~ na zaloze
niu, iZ kazde rozumienie to przeklad. Pokonywanie trudnosci zwiq
zanych z lamaniem szyfru staje si~ tu metafor'l wszelkiego wysilku 
zmierzaj'lcego do pokonania czasowych, przestrzennych, j~zykowych, 
kulturowych czy innych przeszk6d staj'lcych na drodze ku uchwyce
niu tego, co jawi si~ jako znaczerue tekstu (takZe slow a tekst uzywane 
jest tu w najszerszym z mozliwych uj~c - odnosi si~ ana do wszyst

130 



ZDARZENlA - KSli\ZKl - WDZIE 

kiego, co gotowi jestesmy uznac za obdarzone znaczeniem). Proces 
docierania umyslu do owego znaczenia jest wlasnie procesem prze
ldadu. Tak widziany przeldad rna wi~c rowniez wymiar intralingwal
ny, historyczny, dialektalny; dotyczy styku j~zyka doroslych i dzieci, 
j~zyka panujqcych i uciskanych, j~zyka m~zczyzn i kobiet itd. 

Postrzeganie przekladu jako niemal sposobu bycia czlowieka 
w swiecie prowadzi do pytan dotyczqcych natury j~zyka i jego spo
lecznego funkcjonowania. Skoro przeldad interling>.yalny stanowi 
prototyp wszystkich przeldadowych dzialan umyslu ludzkiego, za
stanawiajqca jest przyczyna koniecznosci jego nieustannego dokony
wania, a mianowicie istnienie na ziemi tysi~cy j~zykow. Zjawisko to 
wydaje si~ przeczyc elementarnym zasadom ekonomii zycia spolecz
nego, nie da si~ go tez usprawiedJiwic za pomocq analogii z ewolucyj
nq r6znorodnosciq gatunkow w swiecie zwierzqt, bo ta sluzy zwi~k
szeniu biologicznego dostosowania i post~pu. Wielosc j~zykow wciqz 
zatem jest znakiem przeklenstwa, sladem opisywanej przez kazdq 
niemal mitologi~ swiata katastrofy pierwotnej, rajskiej jednosci wszyst
kich stworzen, a jednoczesnie rodzajem wyzwania, ktore nieustannie 
pobudza ludzi do poszukiwania owego mitycznego, wspolnego wszel
kiej mowie pnia. 

Nie rna wqtpliwosci, ze poszukiwania uniwersali6w j~zykowych, 
Adamowej Ur-Sprache czy tez owego jedynego slowa, ktore wypo
wiedzial Bog i kt6re zagubilo si~ w g>.yarze swiata, traktuje Steiner jako 
utopijny kierunek badan. Zadna z uniwersalistycznych teorii, z gra
matykq generatywnq Chomsky' ego na czele (czy moze raczej na szczy
cie), nie przekonuje Steinera. Jego gl6wna teza wyrasta z gl~bokiego 
sprzeciwu wobec wszelkich redukcji r6znorodnosci i szczegolowosci, 
ktore Sq nieuniknione w analizach prowadzqcych do znalezienia ele
mentow wszystkim j~zykom wspolnych. Ola Steinera duzo wazniej
sze niz uniwersalia jest to, co interesuje poetow: szczegol, Blake' owska 
"swi~tosc detalu" (s. 20). W samym centrum idei przedstawionych w Po 
wiezy Babel znajduje si~ przekonanie, iz roznorodnosc j~zyk6w - a to 
oznacza rozmaitosc wizji rzeczywistosci, czyli po prostu wielosc moz
liwych swiatow - jest absolutnie nieodzowna dla przetrwania ludz
kosci wobec faktu jej biologicznego ograniczenia, czyli po prostu nie
uniknionej smierci kazdego czlowieka. 

Cywilizacja ludzka trwa nie tylko dlatego, ze "nauczylismy si~ 
przeldadac, eliminujqc wplyw czasu" (s. 65), ale rowniez dlatego iz 
j~zyki zawierajq struktury czas6w gramatycznych, przede wszystkim 
czasu przyszlego, oraz struktur~ zdania kontrfaktycznego. Wyposa
zony w takie narz~dzia czlowiek przekracza granic~ smierci: z jednej 
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strony to, co min~lo, i ci, co umarli, nadal Sq wsrod nas obecni, bo 
moiemy zrozumiec (przeloiyc na nasz obraz swiata) ich teksty; z dru
giej - my sami si~gamy poza tu i teraz, przeczymy skonczonej rzeczy
wistosci, tworzqc fikcj~, wykraczajqc mocq swej 5wiadomo5ci poza cia
sne ramy doczesnosci. Ookonujemy tego poprzez zabieg diachronicz
nego przekladu pomi~dzy rzeczywisto5ciami historycznymi oraz po
przez najwainiejszq zdolnosc j~zyka ludzkiego, jakq jest umiej~tnosc 
mowienia 0 tym, czego nie rna, innymi stowy przez klamstwo. 

Kaidy ludzki j~zyk - podkre5la Steiner, powolujqc si~ na my51 roz
wijajqcq si~ od Humboldta przez Weisgerbera i Thiera do Sapira 
i Whorfa - jest odmiennym 5wiatem, wyznacza inne granice do5wiad
czeniu jego uzytkownikow czy tez, jak naleialoby powiedziec: jego 
mieszkanc6w. Ola tego tei 5mierc j~zyka - nawet najmniejszego - ozna
cza koniec pewnego moiliwego 5wiata, pozbawia jq jednego z poten
cjalnych modeli rzeczywisto5ci i nie da si~ jej rozpatrywac jedynie jako 
efektu dokonanego przez spolecznosc wyboru dogodniejszego, bo 
bardziej uniwersalnego narz~dzia. Stqd pod koniec ksiqzki autor wy
raza gl~bokie zaniepokojenie procesami globalizacji i homogenizacji 
kulturowo-j~zykowej, w ktorych to najwazniejszq rol~ pelni j~zyk 
angielski jako j~zyk kultury masowej . Z drugiej strony Steiner zauwaza 
takie procesy przeciwne, zwiqzane z narastajqcymi tendencjami na
cjonalistycznymi, etnicznymi i regionalnymi, ktorych uzytecznym 
narz~dziem staje si~ zawsze j~zyk jako podstawa toisamo5ci i nieomyl
ny znak odmiennosci. 

Naszkicowany wyiej filozoficzno-spoleczny aspekt Steinerowskich 
rozmY5lan nad j~zykiem to tylko jeden z tematow ksiqzki. Niemniej 
wainym wqtkiem Po wieiy Babel jest zagadnienie samej teorii i praktyki 
przekladu tekst6w, przede wszystkim tekst6w literackich. Steiner po
rzqdkuje histori~ mysli przekladoznawczej, wyznaczajqc cztery okresy 
jej rozwoju. Pierwszy zaczyna si~ od znanych slow Cycerona przeciw
ko przekladowi doslownemu ("non verbum e verba, sed sensum exprimere 
de sensu") i trwa ai do poczqtk6w wieku XIX. Orugi cechujq zaintereso
wania teoriq przekladu oraz poszukiwania hermeneutyczne zapoczqt
kowane przez Schleiermachera i kontynuowane m.in. przez Schlegla 
i Humboldta. Osiq refleksji tego okresu jest pytanie 0 natur~ przekladu 
na tie ogolniejszej teorii j~zyka i umyslu. Przelomem mi~dzy tym dzie
wi~tnastowiecznym nurtem a wsp6lczesno5ciq jest dla Steinera publi
kacja w roku 1946 "natchnionego, choc niezbyt usystematyzowanego 
dziela Valery' ego Larbaud Sous l'invocation de Saint Jerome" (s. 331). Od 
tego momentu rozwijajq si~ nowoczesne przekladoznawcze badania 
formalistow i strukturalistow dokonywane na tie og61nej teorii infor
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macji i j~zyka, kt6rych wainym dorobkiem Sq na przyklad ustalenia 
Quine'a czy Fiodorowa, a takie pr6by zastosowania i opisu przekladu 
maszynowego. Ow trzeci etap rozwoju mysli translatologicznej, jak pi
sze Steiner, w duiej mierze trwa nadal, chociai w latach 60. otwiera si~ 
juz nowy rozdzial wyznaczony przez wskrzeszenie hermeneutyki 
i zwrot ku takim badaczom jak Walter Benjamin Uego tekst Zadania tlu
macza z roku 1923 zostal wtedy ponownie "odkryty"), Martin Heideg
ger i Hans-Georg Gadamer. Nie trzeba dodawac, ie wlasnie w tym nur
cie miesci si~ ksiqika samego Steinera. Nic dziwnego zatem, ie przed
stawiajqc czwarty etap rozwoju przekladoznawstwa, autor bezposred
nio i naturalnie przechodzi do prezentacji wlasnych poglqd6w na te
mat ksztaltu i zadan teorii przekladu. 

Jej centrum stanowi slynny schemat hermeneutycznego aktu 
wyjasniania i zawlaszczajqcego transferu znaczenia, jaki pojawia si~ 
w kazdym dzialaniu przekladowym. Steiner wyr6inia cztery fazy aktu 
hermeneutycznego. Po pierwsze, tiumacz musi wielkodusznie zain
westowac dobrq wiar~, a wi~c zalozyc, ze w jest w danym tekScie cos, 
co moina i warto zrozumiec. Konsekwencjq jest etap drugi - agresja: 
tlumacz wchodzi w tekst i opanowuje owo znaczenie, wydziera je 
niejako i zawlaszcza, a to oznacza takie, ze pozostawia pewien Mad, 
blizn~. Faza trzecia to wlqczanie uchwyconego znaczenia w tkank~ 
j~zyka przekladu, kt6ry wszak jest pewnq kompletnq calosciq, a wi~c 
wraz z pojawieniem si~ "obcego ciala" musi ona ulec przeksztaiceniu. 

Ten moment paradoksalnie niesie ze sobq pewne niebezpieczen
stwo. Steiner przywoluje w tym miejscu dwie metafory: importowa
ny przeklad moze okazac si~ sakramentalnym pokarmem, ale r6w
niez zr6dlem infekcji . Jesli kultura, w kt6rq wchodzi przeklad, jest nie
dojrzala czy chaotyczna, to w efekcie moze ona zostac wchloni~ta przez 
kultur~ przekladu, kt6ry staje si~ wtedy narz~dziem agresji. Z powo
du tego wlasnie zagroienia Steiner stwierdza zdecydowanie, ze her
meneutyczny akt tlumaczenia jest niekompletny bez czwartej fazy 
zwanej przez niego fazq kompensacji: "Zastosowanie prawa wzajem
nosci w celu przywr6cenia r6wnowagi stanowi sedno metier i etyki 
przekladu. Zawlaszczajqca »ekstaza«, rapture, tlumacza - w rdzeniu 
angielskiego slowa zawiera si~ oczywiscie znaczenie gwaltownego 
przeniesienia - pozostawia dialektycznie tajemniczy osad na dnie ory
ginalu. Bez wqtpienia istnieje jakis wymiar straty, zniszczenia. ( ...) Jed
nakie osad ten jest r6wniez, nade wszystko, pozytywny. Przetluma
czone dzielo zostaje wzbogacone" (s. 410). 

Oryginal w procesie interpretacji przekladowej podlega niejako 
systematyzacji i uwypukleniu. Dzi~ki pierwotnej inwestycji nadziei 
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i wiary podnosi si~ jego wartose jako niosqcego znaczenie, wzrasta 
takZe jego prestii na rynku literackim. Co wazniejsze jednak, tekst 
oryginalu przekracza sam siebie, pokonuje czasoprzestrzenne ogra
niczenie swojej egzystencji i zyskuje na r6znych typach relacji lqczq
cych go z tekstami przeklad6w. Tlumaczenie - by przywolae slynnq 
metafor~ Steinera - staje si~ lustrem, kt6re nie tylko odbija, ale i samo 
staje si~ zr6d!em swiatla. Dzi~ki owej ostatniej fazie aktu hermeneu
tycznego goi si~ zadana wczesniej rana - a moze po prostu ujawnia 
si~ jej pozorny charakter. Jak twierdzi Steiner, prawdziwa rana po
wstaje, jesli okaze si~, ze przeklad jest lepszy od orygina!u, ze jest 
lepszym niz orygina! dzielem sztuki literackiej. Sytuacj~ takq, swoistq 
"zdrad~ na korzysC", okreslie mozna jako gwalt dokonany na orygi
nale, zachwianie subtelnej r6wnowagi aktu hermeneutycznego. W ta
kim przypadku swiatlo lustra oslepia orygina! i zaciemnia jego w!a
sny blask. To jednak rzadszy przypadek. Cz~sciej mamy do czynienia 
z przekladem nieadekwatnym, nie zblizajqcym si~ nawet do owej 
hermeneutycznej r6wnowagi wzi~tego i danego. 

Czym charakteryzuje si~ zatem przeklad doskona!y? Steiner od
powiada r6wnie prosto, co obezwladniajqco: przeklad doskonaly byl
by przekladem doskonale wyczerpujqcym, "w kt6rym zadna najmniej
sza jednostka w tekScie zr6d!owym - fonetyczna, gramatyczna, se
mantyczna, kontekstualna - nie pozosta!aby bez wyjasnienia, a przy 
tym by!aby tak skalibrowana, iz zarazem nie dodawalaby niczego 
poprzez parafraz~ czy wariant" (5 . 546). W tej definicji przekladu do
skonalego autor Pa wieiy Babel na sw6j spos6b odpowiada na zasadni
cze i nigdy nie tracqce aktualnosci pytanie 0 to, czy przeklad powi
nien sklaniae si~ ku j~zykowi (czytaj: swiatu) orygina!u czy raczej ku 
j~zykowi (swiatu) przekladu. Steiner konsekwentnie opowiada si~ po 
stronie oryginalu, postulujqc zachowanie odmiennosci importowane
go tekstu i ochron~ przed latwym "udomowieniem". Wyrazem naj
wyzszego szacunku dla oryginalu, kt6ry powinien zywie wchodzqcy 
z nim w hermeneutyczny dialog tlumacz, by!aby doslownose prze
kladu ("verbum e verba" ). Pozornie przeczqc silnej tradycji translatolo
gicznej postulujqcej przekladanie sens6w, a nie sl6w, Steiner podkre
sla jednak, ze nie ma na mysli naiwnego czy bezmyslnego modelu 
tlumaczenia, ale wynikajqcq z autentycznego zjednoczenia z orygina
lem, najtrudniejszq, "ostatecznq" (s. 441) odmian~ przekladu. 

Nietrudno domyslie si~, ze zaraz po przedstawieniu definicji prze
kladu doskonalego autor stwierdza, iz jego osiqgni~cie nie jest mozli
we, i to nie tylko ze wzgl~du na niedoskonalose j~zykowego transfe
ru czy interpretacji. Najwazniejszym czynnikiem jest tu sama natura 
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ludzkiego rozumienia: zadne zrozumienie nie jest ostateczne, znacze
nia Sq pozycyjne, wynikajq z poznawczego horyzontu uczestnik6w 
hermeneutycznego aktu komunikacji i w kazdym kolejnym akcie pod
legajq modyfikacjom, by nigdy nie osiqgnqc ostatecznej stabilnosci. 

W ostatniej cz~sci ksiqzki autor proponuje zarys topologii kultury, 
kultury rozumianej oczywiScie jako przeldad, dzi~ki kt6remu sfera 
tradycyjnych znaczen poszerza si~ poprzez ekspansj~ pewnego dosc 
ograniczonego zespolu formu!' "GI~bokie struktury" dziedzictwa kul
tury, pisze Steiner, zostajq dzi~ki tak rozumianemu przeldadowi prze
kszta!cone w pewne "struktury powierzchniowe" funkcjonujqce 
w wymiarze spo!ecznym. Autor pokazuje, ze b~dqca zawsze od-two
rzeniem wzorc6w sztuka musi byc poddana regulom, ze jej wolnosc 
wynika z ograniczenia. "Prawdziwie oryginalny mysliciellub artysta 
po prostu zwraca z nawiqzkq zaciqgni~te d!ugi. ( ...) I ten proces wla
snie, wraz z kontinuum wzajemnej transformacji i rozszyfrowania, 
zapewnia, wyznacza kod dziedziczenia w naszej cywilizacji" - tych 
sl6w nie powiedzia! wbrew pozorom T. S. Eliot, ale jego zarliwy pole
mista Steiner, ktorego ostateczne wnioski co do ksztaltu kultury euro
pejskiej, pomimo wszystkich ideologicznych roznic, w pewnych za
sadniczych kwestiach zbiegajq si~ z wnioskami Eliota. 

W swoim od-tworzeniu konkluzji, ktore - nie jedyny zresztq i nie 
pierwszy - formu!owal autor Ziemi jalowej, Steiner przyznaje zasadni
CZq rol~ przeldadowi, jako temu zjawisku, kt6re !qczy ze sobq to, co 
od siebie odmienne. Przeldad rna jednak dla Steinera takie i drugie, 
nie mniej wazne oblicze: dop6ki bowiem istnieje zjawisko tlumacze
nia, dopoty mamy pewnosc, ze istniejq odmiennosci, ze istnieje cu
downa wielosc mozliwych swiatow zamkni~tych (moze w!asnie otwar
tych?) w wielosci i r6znorodnosci j~zyk6w. Zycie po wiezy Babel nie 
jest przeciez jedynie przeklenstwem i pieldem niezrozumienia - jest 
takie blogoslawionym darem Ducha Swi~tego, cudem r6znorodno
sci, wszechswiatem szczeg6!ow, kt6re dla tw6rc6w kultury - wi~c 

w skrajnym uj~ciu w!asciwie dla kazdego - Sq niezwykle istotne i nie
redukowalne do jakiejkolwiek cz~sci wspolnej. J~zyk jest najgl~bszym 
znakiem tozsamosci cz!owieka. T!umacz zatem podniesiony zostaje 
do godnosci narz~dzia Ducha Swi~tego: wielosc j~zyk6w zapanowa
fa wszak nie tylko na ruinach starotestamentowej wiezy, ale takie 
w Wieczerniku, w dniu Pi~cdziesiqtnicy. 

MAGDA HEYDEL, dr polonistyki, anglistka. Zajmuje si~ teori,) przekladu poetyckiego. 
Publikowala m.in.: w "Dekadzie Literackiej", "Literaturze na Swiecie" i "Znaku". 
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'" ".. .I 0 CZYM MOWI SI~ 
o ZMIERZCHU..." 
Roma Kwiecien 

Jerzy Stempowski, OD BERDYCZOWA DO LAFITOW, 

wybral, opracowal i przedmowq opatrzyl 


Andrzej Stanislaw Kowalczyk 

Wydawnictwo "Czarne", Wolowiec 2001 , 55 . 544 

Co owe szkice lqczy? Nieomal nieujawniajqcy si~ narrator? Pod
roie, wsrod ktorych znalazl si~ zarowno wyjazd studyjny (Niemcy i Au
stria 1945), ekonomiczny (Berlin w Pielgrzymie), jak i statyczny pobyt 
"konferencyjny" (Forum europejskie w Alpach)? Czas podr6iy rozpi~ty 
mi~dzy dziecinstwem a starosciq? Kraje tak r6ine jak Ukra ina, Wlo
chy i Holandia? 

Stempowski, jak sam m6wil, pisal relacje ze swoich wypraw "po 
berdyczowsku", czyli z wylqcznie osobistego punktu widzenia. Za
wiedzie si~ jednak ten, kto poszukiwalby w tych dziennikach typo
wego bohatera gatunku. Oczywiste dian psychoanalityczne narz~dzie 
rozumienia okazuje si~ w przypadku Stempowskiego nieuiyteczne. 
Zwolennik czystej , klarownej lacinskiej frazy i "rownej mysli" 0 wy
nalazku Freuda mawial, ie jest "ryczqcym potworem, zagluszajqcym 
i zaciemniajqcym rysy swiata zewn~trznego". Dzienniki podr6iy ese
isty nie stajq si~ ani autobiografiq, ani metaforq zagubionego losu. 

Tak wi~c choc w pierwszym przybliieniu relacje tei zdajq si~ r6w
nie wywaione jak sprawozdania z podr6iy handlowej rzetelnego kupca 
zboiowego, to nie naleiy ulegac temu wraieniu. Precyzja slowa, ele
gancja zdan wielokrotnie zlozonych, "tnqce jak brzytwa" spostrzeze
nia tworzq charakterystycznq dla Stempowskiego bogatq, wciqgajqq 
w sw6j potoczysty rytm, nieslychanie oryginalnq proz~, inkrustowanq, 
zgodnie z zasadami sztuki eseju, rozlicznymi dygresjami. Dygresje cy
wilizacyjne, jak ta 0 rozwoju miast we Wloszech i Szwajcarii; kulturo
we, jak na przyklad 0 szansach awangardy; historyczne: oOwidiuszu 
w Sulmonie; czy ekonorniczne: 0 nowym, powojennym rynku ksiqiki. 
Nie brak w tych relacjach fragmentow gl~boko emocjonalnych, wi~cej 
-lirycznych; choc i te waZone Sq powsciqgliwym slowem. 

Nie Sq to wi~c utwory mimowolne, kreslone 016wkiem na serwet
kach przy kawiarnianych stolikach mijanych miast. Sq starannie skom

136 



ZDARZENlA - KSIJ\Z:Kr - LUDZIE 

ponowane, przygotowane z myslq 0 czytelniku, kt6remu trzeba ofe
rowae "pewnq solennose i uroczystose". Szlifowanie tekst6w zajmo
walo eseiscie wiele nast~pujqcych po powrocie do Berna tygodni, 
wypelnionych realizacjq swoistego poslannictwa opartego na prze
konaniu, ze "na dluzszq met~ literatura moze si~ na emigracji okazae 
wazniejsza od polityki". 

Podr6Ze Stempowskiego nie byly tez dyktowane spontanicznym 
impulsem. W lis tach do Jerzego Giedroycia, b~dqcych naturalnym 
komentarzem tomu, utrwalona zostala ogromna, pedantyczna praca 
przygotowawcza wypraw: niezliczone pytania, wqtpliwosci, mnozq
ce si~ prosby 0 wyjasnienie kolejnych kwestii, prosby 0 polecenie, 
o wskazanie kontakt6w, adres6w i ludzi, kt6rzy jeszcze przed granicq 
mogliby eseist~ wprowadzie we wszystkie "ways and means przedsi~
wzi~cia". W korespondencji widae tez jeszcze jednq cech~ wypraw 
eseisty, nie od razu uchwytnq w samych tekstach dziennik6w. Ot6z 
byly to r6wniez misje "na wp61 tajnego" redaktora "Kultury", kt6ry 
badal grunt, zawieral znajomosci, szukal autor6w i material6w do pla
nowanych numer6w niemieckich i ukrainskich pisma. 

Podr6Ze odbywane jedynie dla prywatnej przyjemnosci, choeby 
w celu odwiedzin u starych przyjaci6l, bywaly niepozqdanq przerwq 
w pracy: Stempowski mnozyl niezliczone trudnosci, gdy zapraszano 
go do Lafit6w. Nie wahal si~ natomiast wyjechac, narazajqc si~ na ko
losalne niewygody i niebezpieczenstwa, do okupowanych przez zwy
ci~skie wojska powojennych Niemiec i Austrii - izolowanych, znisz
czonych, rozbitych na okupacyjne zony. Bye moze byl wowczas jedy
nym dobrowolnym turystq na tych terenach. Stempowski przed woj
nq przebywal w Niemczech dlugo (studia) i odwiedzal je wielokrot
nie. Znal kultur~ i atmosfer~ spolecznq tego panstwa, 0 kt6rego wio
dqcej roli w zyciu na kontynencie byl mocno przekonany. Zdawal so
bie spraw~, ze jak nikt inny jest predestynowany do opisu zjawiska 
rzadkiego i nieomal nieuchwytnego: chaosu zniszczenia, z kt6rego 
wylanial si~ nowy nar6d. Z wielkq powagq bral na siebie rol~ swiad
ka, przekonany, ze mlodszym, jak pisal, "brak danych do porownania 
i zrozumienia zjawisk obecnych". Trudy i niebezpieczenstwa wypraw 
tracily wobec podj~tej misji wag~ argument6w. 

Wyprawy do kraj6w 0 nabrzmialej i niewyjasnionej sytuacji we
wn~trznej nie byly pasjq nadmiernie brawurowego podr6znika, ale 
dla osoby z uwagq sledzqcej polityk~ stanowily przede wszystkim 
koniecznose. Eseista zbieral wszelkie informacje dotycz'!ce srodkowej 
Europy, zatrzymywal w pami~ci urywki dokument6w, tekst6w, plo
tek, rozm6w, artykul6w w gl6wnych dziennikach i w lokalnych pi
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semkach wydawanych w rozmaitych j~zykach. Przepytywal emigran
tow. Wsz~dzie mial przyjaciol, z ktorymi korespondowal, ostroznie 
i w zawoalowany spos6b otrzymujqc wiadomosci takie zza zelaznej 
kurtyny. Z wiedzy tej budowal szczegolowe koncepcje dalszego roz
woju wypadkow, ktore z dzisiejszego punktu widzenia wydajq si~ raz 
blyskotliwe, raz fantastycznie nierealne. 

W niebezpieczne wyprawy ciqgn~la go potrzeba "partycypujqcej 
obserwacji", dajqcej podstawy do zrozumienia interesujqcego go swia
tao Stempowski, portretowany tak cz~sto jako "czlowiek ksiqzkowy", 
udowadnia tym swojq najwi~kszq pasj~: pasj~ rozmowy i spotkania 
z drugim czlowiekiem. Podr6zujqc, wybieral trzeciq klas~ w pociqgach, 
poszukiwal "zwyldych ludzi" - partner6w do rozm6w, ktore prowa
dzil w kilku j~zykach. Interesowal go swiat z punktu widzenia kio
skarza, ksi~garza, studenta, pisarza, pianistki, biletera w muzeum. Nie 
cierpial nowoczesnych, zorganizowanych wycieczek, ktore unoszqc 
w autokarze grup~ turystow, doskonale izolujq ich od "prawdziwego 
zycia" i od "tubylczych ludzi". 

Stempowski nie pisze, gdzie spal, co jadl i co widzial. Odst~pstwa 
od tej reguly mozna policzyc na palcach i wyraznie widac w nich ust~p
stwo na rzecz oczekiwan "mniej wyrobionych czytelnikow". Nie daje 
wskazowek, jak dojechac, gdzie nocowac, choc ch~tnie tlumaczy, jak 
obejsc pulapki czekajqce na tych, kt6rzy mUSZq starac si~ 0 wiz~, jak 
przejezdzac strzezone granice i przekraczac kordony. Stempowski 
sprzyjal przemytnikom, emigrantom, wysiedlonym, tulaczom. Byli po
niekqd jego wspolbracmi w losie, ktorego zasadnicze cechy stanowily 
niepewnosc jutra i zagrozenie przynoszone najpierw przez wojn~, 
potem przez "okrucienstwa pokoju", czyli nowy lad polityczny szar
piqcy na cz~sci srodkowq Europ~. Stempowskiego interesowal kazdy 
wylom w systemie: nielegalny dom gry na granicy Wloch w okolicach 
Campione, gdzie udawalo si~ przekroczyc granic~ bez wizy, przemyt
nicy i falszerze dokument6w, napisy na murach demaskujqce prawd~ 
wobec fasady oficjalnych twierdzen. 

Czego wi~c Stempowski szukal? Przyrody, sztuki, lagodnego kli
matu? Po lekturze jego esejow podroznych narzuca si~ najzupelniej 
odmienne wrazenie: Stempowski oglqdal cywilizacj~ Europy. Poszu
kiwal znakow jej zmiennosci, ale przede wszystkim poszukiwal zna
kow jej trwania - tropiqc slady absorbujqcej go niezmiennie "cywili
zacji pasterskiej" i kultury antycznej, spinajqc je postaciq Owidiusza, 
ktoremu chcial poswi~cic osobne studium. Autor Przemian, wygna
niec z antycznego ogrodu, patronuje poniekqd Stempowskiemu, kto
ry mowi 0 sobie: pellegrino ovidiano. 
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Swiat, ktorego Jerzy Stempowski poszukiwal, byl jak prastare mia
sto, zamykaj,!ce w kolejnych nawarstwieniach ruin ci,!glosc istnienia; 
miasto - czyli zywy organizm, ktory nie zaznal katastrof, "po ktorych 
wszystko zaczyna si~ na nowo", niewidzialna budowla czlowieka 
i "twor wyobrazni luzno tylko przylegaj,!cy do mur6w, utkany z wspo
mnien, legend, aluzji, belkotu snow i strz~pow majaczen wszystkich 
pokolen poprzednich". Pisz'!c proz'! - zastrzegal si~ eseista - "mog~ 
dac 0 nim tylko najogolniejsze poj~cie" . 

,,']}wanie" implikuje nieoczywist'! dla dziennik6w plaszczyzn~ cza
sow'!: relacje z podrozy "od Berdyczowa do Lafitow" nawet jesli zosta
Iy osadzone scisle w czasie, istniej,! jakby poza nim. Nie S,! istotne tytu
Iy obraz6w w muzeum frankfurckim, w relacji z odgruzowywanego 
Monachium nie chodzi 0 rachunek, a gdy eseista porownuje drog~ na 
Piazza del Popolo do pewnej uliczki w Lazienkach, jak gdyby ta wci,!z 
jeszcze istniala, nie chodzi 0 dokladnosc. Ponadczasowosc tych esejow 
budowana jest na szczeg6le, hojnie, jakby homerycko, dozowanym: bo 
czy w relacji ze zbombardowanego Frankfurtu ktokolwiek poza Stem
powskim moglby streszczac afisz koncertowy? Opor wobec czasu wzma
gajC! lagodna, kolyszC!ca, laciil.ska fraza tej prozy i slownictwo, swiado
mie szczegolne, czasem przemyslnie stare. Pami~c niweluje czas, poko
nuje przestrzen, oddalenie, utrat~. Pami~c sycona kulturC!, ale i naturC!: 
jak wtedy, gdy wspomnienie uwalnia szum rzek i strumieni z najslyn
niejszego fragmentu Dziennika podr6zy do Austrii i Niemiec. 

Emocje podroznika, owidianskiego pielgrzyma, emisariusza "Kul
tury", eseisty i krytyka, wszystko to Stempowski oddalby, by powro
cic "z Lafit6w do Berdyczowa". Slysz'!c wschodnie glosy uchodic6w 
w przytulku UNRRA w Salzburgu, pisze, owladni~ty wspomnieniem: 
"Glosy te przypominaj,! mi, jak dalece jestem wciC!z Europejczykiem 
wschodnim. Z kazdym z tych miejsc zwiC!zana jest jakas cz~sc mojej 
przeszlosci. Wiem, jak szumi,! tam tejsze rzeki, jakie lowi,! w nich ryby, 
jakie piesni spiewane S,! na Wielkanoc i 0 czym mowi si~ 0 zmierz
chu. Gdybym do ktoregokolwiek z nich mogl wrocic, odrzucilbym tru
cizn~ mysli i zyl przez pewien czas biernie, jak ziemia karmiona swia
Hem i deszczem" ... 

Podrozowanie Stempowskiego okazuje si~ wi~c takZe przeklen
stwem zeslanca, ktory jak Homerycki zeglarz szukaj,!cy rodzinnej Itaki 
zostal rzucony przez los do kraju, w ktorym nikt nie zna wiosla - w od
ludzie t~skniC!cych. Podrozne dzienniki eseisty to poniekCld proba po
wrotu, ratunku, poszukiwania tymczasowego domu, zrozumienia za
gadek losu i proba sprzeciwu wobec nowej twarzy Europy dzielC!cej 
swych mieszkancow kordonami na uprawnionych i pot~pionych. I tak, 
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niepostrzezenie, ten r6znorodny na pierwszy rzut oka tom w trakcie 
lektury przeksztalca si~ w jednolitq wewn~trznie, przejmujqcq proz~. 

Postscriptum: 

Tom, wspaniale wydany przez wydawnictwo "Czarne", zostal 
skomponowany wedlug wskaz6wek autora, choc redaktor dolqczyl 
jeszcze kilka tekst6w, uzupelniajqc i rozszerzajqc podobne w kompo
zycji wydanie paryskie Od Berdyczowa do Rzymu (1971). Stempowskie
go zapewne niezmiernie ucieszylaby wiadomosc, ze jego teksty zo
staly opatrzone miejscem wydania b~dqcym nazwq karpackiej g6ry 
i niewielkiej miejscowosci w Beskidzie Niskim. Na koniec uwaga za
pisana na marginesie: co stalo si~ z zakol1czeniem Corona Turrita, kt6
re, wedlug zapowiedzi Stempowskiego, zostalo wyslane do Paryza, 
a traktowalo 0 "roli Watykanu"? Jakie zmiany, z powodu kt6rych Stem
powski ponoc momo si~ obrazil, wprowadzil Giedroyc do dziennika 
podr6zy po Niemczech? Tekstowi przydalaby si~ garsc przypis6w. 
Mimo to Od Berdyczowa do Lafit6w pozostaje na pewno jednC) z naj
pi~kniejszych ksiqzek roku. 

ROMA KWIECIEN, doktorantka polonistyki UJ. Publikowala m.in. w "Tekstach Dru
gich" i "Znaku". 

W POSZUKIWANIU HISTORII 
POLSKIEJ SZTUKI 
NOWOCZESNEJ 
Andrzej Szczerski 

Malgorzata Kitowska-Lysiak, SLADY. SZKICE 0 SZTUCE 

POLSKIEJ PO 1945 ROKU, 


Lublin 1999 

Slady ... to ksiC)zka naznaczona pi~tnem indywidualizmu. Indywi
dualizm jest zar6wno kluczem, wedlug kt6rego nalezy jq czytac, jak 
i najwi~kszq trudnosciq, jakq czytelnik musi pokonac. Malgorzata Ki
towska-Lysiak juz na wst~pie podkresla, ze za jej tekstami stoi przede 
wszystkim osobiste doznanie i ono stanowi najwazniejszy aspekt jej 
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dzialalnosci pisarskiej. Czytajqc ksiqzk~, poznajemy wi~c zar6wno 
"slady" polskiej sztuki ostatniego p61wiecza, jak i "slady" osobowosci 
autorki. Tym samym postawione zostaje przed nami zadanie zmie
rzenia si~ z okreslonymi poglqdami konkretnej osobowosci. Zadanie 
to trudne, bo wymagajqce od czytelnika juz na wst~pie zaufania. 
o tyrn, czy nie zostalo ono naduzyte, musi si~ on przekonac sam po 
ponad dwustu stronach lektury. 

Autorka, mimo deklarowanego indywidualnego spojrzenia na 
dzieje sztuki, nie przyznaje sobie prawa do wyglaszania kategorycz
nych twierdzer'l. Czytajqc Slady... , ma si~ raczej wrazenie, ze zach~ca 
do dyskusji i nadaje swojemu pisarstwu form~ otwartq na polemiki. 
Stqd tez bardziej interesujqce niz tradycyjna recenzja wydaje si~ pod
j~cie takiej wlasnie dyskusji . 

Pierwsza kontrowersja wiqze si~ z konstrukcjq ksiqzki. Stanowi ona 
wyb6r esej6w poswi~conych r6znorodnyrn zjawiskom w polskiej sztu.
ce minionego p61wiecza. Teksty te z nielicznymi wyjqtkami ukazaly 
si~ juz w ostatniej dekadzie w periodykach czy materialach sesyjnych, 
dla potrzeb ksiqzki zostaly jednak "w wi~kszym lub mniejszym stop
niu przerobione: rozszerzone, skr6cone bqdz opatrzone przypisami". 
Malgorzata Kitowska-Lysiak wpisuje si~ tym samym w bardzo po
wszechny ostatnio trend wydawania prac, kt6re stanowiq podsumo
wanie pewnego okresu badar'l, ale nie aspirujq do przedkladania wnio
sk6w 0 charakterze syntetycznym. Zjawisko to wydaje si~ do pewne
go stopnia uprawomocnione chaosem metodologicznym panujqcym 
dzis w historii sztuki. Miejsce uniwersalnej metody badawczej zaj~ly 
r6znorodne "dyskursy", zajmujqce si~ g16wnie dyskusjq 0 sobie na
wzajem. W takich okolicznosciach bardzo trudno zdecydowac si~ na 
podj~cie pracy nad ksiqzkq, kt6ra ma wyczerpujqco i obiektywnie 
opisac jednq chocby dekad~, nie m6wiqc juz 0 sztuce calego p61wie
cza. Mimo to trudno oprzec si~ wrazeniu, ze ksiqzki konstruowane 
w taki spos6b jak Slady... na og61 nie Sq w stanie uniknqc wewn~trz
nych sprzecznosci, sprawiajqcych, ze czyta si~ je przede wszystkim 
jako zbi6r r6znorodnych i odr~bnych artykul6w, kt6ry w istocie wi~
cej m6wi 0 autorze niz 0 przedmiocie jego studi6w. 

W przypadku omawianej ksiqzki sprzecznosc pomi~dzy przed
miotem studi6w a osobq autora nie istnieje. Kitowska-Lysiak nie kry
je, ze m6wi przede wszystkim 0 wlasnej wizji sztuki, kt6rq odnajduje 
w r6znorodnych zjawiskach artystycznych po roku 1945. Pisze : "nie 
da si~ jednak ukryc, ze wszelkie pisanie, r6wniez 0 sztuce, jest czyn
nosciq najpierw i przede wszystkim indywidualnq". Zdecydowanie 
mniej przekonujqco brzmiq slowa 0 wsp6lnocie "miejsca historycz
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nego", kt6ra rna sprawiae, ze dziela sztuki powstale w konkretnej rze
czywistosci historycznej na kartach ksiqzki automatycznie budujq bli
zej nieokreslonq jednose. Slady... czyta si~ przede wszystkim jako opo
wiese 0 poszukiwaniu ponadczasowych wartosci w bardzo r6znych 
dzielach sztuki. 

Autorka przywiqzana jest do wartosci, kt6re utozsamia z tradycjq 
i definiuje jako powazny stosunek artysty do samego siebie i sztuki, 
przez co nalezy rozumiee r6wniez warsztat i powazne traktowanie wi
dza. Uzywa takich poj~e jak "dojrzale, rzetelne malarstwo", pisze 0 po
trzebie stwarzania przez sztuk~ porozumienia i poczucia wsp61noty. 
Fascynuje jq przede wszystkim malarstwo i wierzy, ze nadejdzie jego 
odrodzenie po dzisiejszych czasach, kiedy sztuka znajduje si~ w czyse
cu. Kitowska-tysiak nie ukrywa postawy, kt6ra w r6wnym stopniu 
wydae si~ moze tak zachowawcza, jak i nad wyraz awangardowa. 
Wbrew pozorom wypowiadanie si~ dziS na temat malarstwa kolory
stycznego w superlatywach moze miee takZe wymiar prowokacji. Za
stanawia jednak, dlaczego autorka unika zdecydowanych sqd6w. 

Niepewnose widae przede wszystkim w tekstach otwierajqcych 
ksiqzk~, kt6re poswi~cone Sq artystom bliskim Kitowskiej-tysiak. 
Szkic Sztuka jest drogq obszernie omawia teksty Jacka Sempolinskiego 
poswi~cone sztuce. We wprowadzeniu autorka podkresla jednak, ze 
nie chce ukierunkowywae interpretacji czytelnika i ograniczy si~ do 
zrelacjonowania najistotniejszych poglqd6w samego artysty. Wefek
cie tekst sklada si~ z wielu blyskotliwych i interesujqcych cytat6w, 
z kt6rych jednakZe niewiele wynika. Cdy w konkluzji Kitowska-ty
siak stawia bardzo waznq tez~ (wykraczajqcq poza tw6rczose samego 
Sempolinskiego), ze jstota sztuki lezy poza tym, co zmienne", nie 
pr6buje nawet podjqe jej obrony. 

Problem pisania 0 tradycyjnych wartosciach malarskich pojawia 
si~ w eseju Spotkania i wizyty przyjaci61... poswi~conym Arturowi Nach
towi-Samborskiemu i Piotrowi Potworowskiemu. Subtelna analiza 
dziel obu artyst6w, kt6ra pozwala wydobye dzielqce je r6znice, gubi 
si~ miejscami w skomplikowanych grach slownych, takich jak stwier
dzenie, ze dzielo sztuki moze "skupiaC" sens swiata, istot~ kosmosu, 
kt6rych "figuracjq" stajq si~ jak najbardziej zgrzebne, na poz6r wy
Iqcznie "potoczne" przedmioty codziennego uzytku. Autorka ponow
nie podkresla, cytujqC Nabokova, ze powinnismy unikae "tlumacze
nia niewytlumaczalnego", i zamyka tekst kr6tkq uwagq 0 melancho
Iii jako kluczu interpretacyjnym do tw6rczosci Nachta. Wieloznacz
nose i nieokreslonose nie Sq tu zaletq - dajq wrazenie zagubienia i braku 
konsekwencji. 
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Podobnie oceniac nalezy studium zatytulowane Powr6t martwej 
natury. Autorka rozpoczyna esej od prowokacyjnego stwierdzenia, ze 
martwa natura jest dzis martwq kwestiq. Martwq w tym sensie, ze choc 
wciqz maluje si~ setki obraz6w z naczyniami, owocami etc. , to nie 
wzbudzajq one wi~kszych artystycznych emocji, i rzadko podejmujq 
si~ ich malowania wybitni artysci. Opinia ta nie jest w pelni uzasad
niona, bo przedmiot powraca w tw6rczosci generacji najmlodszej, kt6
ra pr6buje opisac dzisiejszq kultur~ konsumpcji. Taka postawa nie ma 
jednak nic wsp61nego z wartosciami, kt6rych Kitowska-Lysiak poszu
kuje w martwej naturze. Bohaterami jej eseju Sq Pawel Dadlez, zapo
mniany dzis malarz Dwudziestolecia, oraz Grzegorz Bednarski, jeden 
z najbardziej znanych uczestnik6w tzw. Ruchu Kultury Niezaleznej 
lat 80. Autorka opisuje relacje pomi~dzy ich tw6rczosciq. Najistotniej
szym przeslaniem tekstu jest konstatacja, ze martwa natura wciqz 
potrafi przekroczyc granic~ widzialnego swiata i ukazac tresci metafi
zyczne. Stwierdzenie to zostaje jednak wypowiedziane w spos6b bar
dzo patetyczny, autorka twierdzi na przyklad, ze Bednarski traktuje 
przedmioty "nie tylko jako form~, marny fantazmat doczesnosci", ale 
takZe "wskazuje ( ...), ze poprzez nie prowadzi droga do Rzeczywisto
sci Istotnie Istniejqcej". Barokowy styl gubi w istocie te walory malar
stwa Bednarskiego, 0 kt6rych autorka sama pisala nieco wczesniej 
prostot~, surowosc, pi~kno . 

Malgorzata Kitowska-Lysiak chce pi sac przede wszystkim 0 ma
larshvie. Tymczasem najciekawsze z esej6w 0 pojedynczych tw6rcach 
poswi~cone zostaly rzeibiarkom - Alinie Szapocznikow i Magdalenie 
Abakanowicz. Autorka zwraca uwag~ przede wszystkim na r6zne 
podejscie obu artystek do problem6w przedstawienia postaci ludz
kiej . Szapocznikow, jej zdaniem, koncentruje si~ na pojedynczym, 
konkretnym czlowieku, podczas gdy Abakanowicz tworzy postacie 
zmultiplikowane, podobne do siebie, androgeniczne. W obu tekstach 
Kitowska-Lysiak wychodzi poza obowiqzujqce kanony interpretacyj
ne, a jednoczesnie odrzuca j~zyk, jakim pisze si~ zwlaszcza 0 Alinie 
Szapocznikow. Kunszt autorki dostrzec mozna w wywazonej analizie 
dramatu zawartego w rzeibach artystki i w swoistej empatii wobec 
jej doswiadczenia zyciowego. Z kolei w tekScie 0 Magdalenie Abaka
nowicz Kitowska-Lysiak opisuje bardzo wazny kontekst, w jakim po
winno si~ sytuowac rzeiby artystki ukazujqce zdeformowane postaci 
ludzkie, a mianowicie szeroko poj~tq tzw. nowq figuracj~ . Formuluje 
odwaznq tez~, ze tw6rczosc Abakanowicz - jednej z najbardziej ce
nionych obecnie na swiecie polskich artystek - silq wyrazu ust~puje 
pracom Szapocznikow. W dzielach tej pierwszej widzi tylko progra
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mowe dziatania, w pelni poddane kontroli tworcy, natomiast w rzei
bach Szapocznikow odnajduje to, co ceni najbardziej, czyli aspekt oso
bisty. Zamiast programu pojawia si~ cos wazniejszego - swiadectwo, 
"sztuka jest bowiem dokumentem 0 tyle, 0 ile stanowi zapis doswiad
czen Czlowieka, a nie Ludzkosci". 

Kilka artykutow opublikowanych w Sladach... nalezy wyr6znic ze 
wzgl~du na ich aspekt poznawczy. Malgorzata Kitowska-tysiak przy
pomina na przyklad wczesnq tworczosc zwiqzanego ze srodowiskiem 
lubelskim Jana Ziemskiego, sytuujqC jq w kontekScie tradycji surreali
stycznej i zwracajqc uwag~ na obecne w niej elementy groteskowe. 
Niezwykle interesujqce i wazne Sq rozwazania 0 projekcie pomnika 
Ofiar Faszyzmu w Oswi~cimiu-Brzezince wykonanego przez zespol 
Oskara Hansena. Kitowska-tysiak podkresla wartosc niezrealizowa
nej wersji projektu, dostrzega jego nowatorstwo, wynikajqce przede 
wszystkim z rezygnacji z tradycyjnych form pomnikowych oraz ch~
ci zachowania ruin obozu jako najdoskonalszego swiadectwa zbrod
ni. W projekcie pomnika zatozono, ze czas b~dzie powoli zacierat 
ksztait obozu, a jedynym znakiem przeszlosci pozostanie wytyczona 
diagonalnie droga, w obr~bie ktorej zachowane zostanq baraki i kre
matoria. Autorka wskazuje, ze projekt Hansena, zakladajqcy dziala
nie czasu, mial charakter konceptualny i zapowiadal eksperymenty 
kolejnych dekad. Mimo iz do realizacji wybrano wersj~ kompromiso
Wq z tradycyjnymi elementami rzeiby pomnikowej, projekt pierwot
ny oddzialat na srodowisko rzeibiarskie w Polsce. Kitowska-tysiak 
dostrzega takie wplywy w pomniku autorstwa Wiktora Totkina zre
alizowanym w Majdanku. 

W tej grupie tekstow na szczeg6lnq uwag~ zasluguje obszerne 
studium poswi~cone Biennale Form Przestrzennych w Elblqgu. Jego 
wartosc tkwi nie tylko w faktografii i badaniach zrodlowych (autorka 
dotarla nawet do legitymacji poswiadczajqcych przyznanie Gerardo
wi Kwiatkowskiemu, animatorowi Biennale, Srebrnego Krzyza Zastugi 
przez Przewodniczqcego Rady Panstwa). W tekScie postawione Sq fun
damentalne pytania 0 znaczenie elblqskiego eksperymentu, ktory mial 
bye probq realizacji a wangardowej u topii, gloszqcej koniecznosc wpro
wadzenia sztuki do zycia. Kitowska-tysiak doskonale pokazuje, ze 
mimo wysilkow organizatorow i samych artystow utopia pozos tala 
utopiq i eksperyment niewiele zmienil w mentalnosci mieszkancow 
Elblqga. Kwestionuje takZe polityczne niezaangazowanie calego przed
si~wzi~cia, zwracajqc uwag~ na subtelnie zawiklanq siec wzajemnych 
zaleznosci mi~dzy organizatorami, fabrykq ZAMECH, ktora wykony
wala rzeiby, dzialajqcymi tam zwiqzkami zawodowymi i dyrektywa
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mi Ministerstwa Kultury i Sztuki. Powstaje wi~c bardzo r6znorodny 
i dzi~ki temu blizszy prawdzie obraz nie tylko samego Biennale, ale 
i - jako pars pro toto - sytuacji sztuki w czasach PRL-u w og6le. To ko
lejny paradoks ksi'lzki. Autorka, kt6ra z dystansem patrzy na poczy
nania awangardy (np. na elblqskie Biennale), potrafi jednoczesnie uka
zywac zwi'lzane z awangardowymi dzielami tresci artystyczne i po
zaartystyczne. 

Polemiczny charakter pisarstwa Malgorzaty Kitowskiej-Lysiak 
ujawnia si~ w grupie tekst6w, kt6re zamykajq ksiqzk~ i poswi~cone 
s'l najglosniejszym zjawiskom w sztuce lat 90. Wydaje mi si~, ze ta 
cz~sc ksiqzki jest bezapelacyjnie najciekawsza. Autorka nie waha si~ 
w niej ukazac wlasnych poglqd6w, kt6re Sq zdecydowanie niepopu
larne w kr~gu wsp6kzesnej krytyki zajmujqcej si~ sztukq najnowszq. 
Dokonujqc analizy zjawisk w sztuce wsp6kzesnej, wykorzystuje tra
dycyjny aparat poj~ciowy, co jest dzialaniem nowatorskim i prowo
kuje do intrygujqcych konstatacji zar6wno samq autork~, jak i czytel
nika. Teksty te pisane Sq jednoczesnie bez natarczywosci, bez zarzu
cania tw6rcom, kt6rych si~ nie akceptuje, nihilizmu, bez odmawiania 
im prawa nazywania swoich dzialan dzielami sztuki. Nie musimy si~ 
z autorkq zgadzac, ale bez jej sl6w i wywazonej argumentacji dysku
sja 0 sztuce wsp6lczesnej bylaby bez wqtpienia ubozsza i mniej wyra
finowana. 

W Sladach ... znajdziemy na przyklad opis procesu autoinstytucjo
nalizacji awangardy, kt6ra w zalozeniu buntowala si~ przeciw wsze
lakim instytucjom, uwagi 0 homogenizacji polskiego ruchu artystycz
nego i artystycznych postaw w latach 90., a takZe 0 istnieniu dyktujq
cego chwilowe kryteria art-worldu, tworzqcego swoistq siec, w kt6rej 
trzeba "bye". Piszqc 0 sztuce lat 80., autorka zwraca uwag~ na sprzecz
nosci tkwiqce w tzw. Ruchu Kultury Niezaleznej i przypomina, ze 
obecna dzisiaj w literaturze przedmiotu opozycja pomi~dzy artysta
mi skupionymi wok61 Kosciola a tymi, kt6rzy woleli si~ w nic nie an
gazowac, winna zostac uzupelniona 0 trzeci element - artyst6w swia
domie kolaborujqcych z wladzq. Zwraca r6wniez uwag~ na nowe zja
wiska w zyciu artystycznym po roku 1989, w tym na powstanie wielu 
czasopism zajmujqcych si~ sztuk'l, choc jednoczesnie zauwaza ich sla
by poziom merytoryczny. 

Najwi~cej kontrowersji mogq wywolac opinie Kitowskiej-Lysiak 
o artystach debiutujqcych w latach 90. Wielu z nich autorka w og61e 
nie akceptuje, pisze nawet 0 stracenczym locie cmy w pogoni za suk
cesem, kt6rego gwarancj'l moze bye tylko skandal. Uwaza, ze w ten 
spos6b w dziele sztuki pojawiajq si~ tresci zast~pcze, znika warstwa 
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symboliczna, sztuka przestaje bye miejscem spotkania z "pozarzeczy
wistym". Z rezerWq wypowiada si~ 0 sztuce instalacji, widzqc w niej 
uprzedmiotowienie, odrzucenie ch~ci spotkania z odbiorcq, ktorego 
nazywa Drugim, oraz egoizmy przestrzeni i rzeczy. Broni si~ przed 
potencjalnymi zarzutami sugerujqcymi jej ograniczanie wolnosci sztu
ki: "Nie znaczy to, ze potrzeb~ okreslenia kryteriow opisu i oceny dzie
la sztuki nalezy zignorowae. Nie nalezy tez jej absolutyzowae: po
godzmy si~ z tym, ze opinia, czy cos jest dzielem sztuki, czy nim nie 
jest, musi pozostae w duzej mierze subiektywnq". Kitowska-Lysiak 
unika wi~c sformulowania jednoznacznego sqdu, aczkolwiek jej tek
sty mowiq 0 bardzo okreslonym systemie wartosci, jakich w dziele 
sztuki nalezy szukae. Szkoda, ze autorka nie formuluje wlasnego, 
pozytywnego programu w sposob bardziej dobitny. 

To, ze Malgorzata Kitowska-Lysiak unika radykalnych sqdow, 
wynika przede wszystkim z j~zyka, jakim si~ posluguje. To wlasnie 
j~zyk jest najwazniejszym elementem, tworzqcym z roznorodnych 
artykulow jednolitq calosc ksiqzki . Jest on erudycyjny, opiera si~ na 
znajomosci nie tylko literatury fachowej i krytyki artystycznej, ale takZe 
literatury pi~knej, publicystyki itp. Wykorzystuje niuanse znaczenio
we poszczegolnych slow, a nawet probuje takie subtelne odcienie zna
czen tworzyc. Jest to j~zyk, ktory poprzez nazwanie potrafi stwarzae 
rzeczywistose, ale ktoremu wewn~trzna delikatnose nie pozwala na 
radykalizm. Kitowska-Lysiak bardzo cz~sto posluguje si~ cytatami, 
ktore wplata w tok wlasnej narracji, co sprawia, ze jej teksty czyta si~ 
jak zapis dyskusji toczonej w ekskluzywnym gronie koneserow. Dla
tego Slady... Sq bez wqtpienia ksiqzkq dla koneserow, ktorych mozna 
by okreslie mianem arbitrow smaku. B~dq oni zawsze nieliczni, a pro
blemy, 0 ktorych dyskutujq, b~dq zawsze elitarne. Taka postawa nie
sie w sobie wiele ryzyka, ale Slady.. . Sq 5wiadectwem, ze powinno si~ 
je podejmowac. 

ANDRZEJ SZCZERSKI, ur. 1971, dr, pracownik naukowy instytutu Historii Sztuki UJ, 
autor publikacji na temat sztuki XIX i XX w., wsp61redaktor ksi~zki $ztuka W okresie PRL-u 
(1999), laureat stypendium Fundacji na rzecz Nauki Poiskiej (2000). Publikowal m.in. w 
"Znaku" i "Apollo Magazine". 
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"SPRAWA SCHULZA' 
Malgorzata Kitowska-Lysiak 

Sprawa przewiezienia fragment6w malowideF Brunona Schulza 
z Drohobycza do Instytutu Yad Vashem obrosla juz licznymi komen
tarzami. Ciqgle budzi jednak zywe kontrowersje. Podejmowac jq bo
wiem nalezy dop6ty, dop6ki malowidla nie powr6cq do Drohobycza, 
a takZe - dop6ki nie powstanie tam osrodek pami~ci, w kt6rym Schulz 
mialby swoje eksponowane miejsce. To sprawy zbyt wazne, aby moz
na byl0 poprzestac na medialnych "newsach". J aki charakter mialaby 
ta instytucja i gdzie ostatecznie moglaby si~ miescic - to kwestia do 
dalszych dyskusji, kwestia rozstrzygni~c owego "czw6rporozumienia", 
kt6re postulowal Jerzy Jarz~bski ("Rzeczpospolita", 2001, nr 157), za
wartego mi~dzy wszystkimi bezposrednio zainteresowanymi strona
mi: ukrainskq oraz izraelskq, ale takZe polskq i niemieckq. Niezwykly 
splot tragicznej historii czterech narod6w, widoczny w biografii Schul
za, powinien zostac odczytany jako niezwykla szansa porozumienia 
ponad podzialami; nalezy w nim ujrzec mozliwosc spojrzenia w przy
szlosc - budowania, a nie burzenia. 

Nie jest to zadanie latwe. Racje - a bardziej jeszcze uprzedzenia 
kt6re stojq za kazdq ze stron, przedstawil trafnie w cytowanym tekScie 
Jerzy Jarz~bski. Z wieloma innymi glosami oceniajqcymi poczynania 
Instytutu Yad Vashem takZe wypadaloby si~ zgodzic. Dzialania jego 
przedstawicieli byly nieprzemyslane, pochopne i naganne. Schulz zo
stal silq oderwany od korzeni, od miejsca-domu, 0 kt6rym pisal, ze jest 
przytulnym schronieniem i "staje si~, jak stajenka betlejemska, jqdrem, 

Uzywam tu eufemizmu "malowid!a" (w prasie pisano 0 freskach bqdz 0 "fre
skach"), aby nie wchodzic w rozr6znienia technologiczne. Nie Sq one bowiem w obec
nej chwili najistotniejsze. Na marginesie: dyskusyjne wydaje mi si~ skwapliwe pod
chwycenie przez niekt6rych reporter6w sugestii, jakoby twarz "woinicy", namalowa
nego przez Schulza na jednej ze scian "willi Landaua", by!a wizerunkiem samego arty
sty. Autor Xifgi Balwochwa[czej istotnie portretowa! si~ cz~sto, ale przeciez nie wy!qCZ
nie. Reprodukcje zachowanego fragmentu kompozycji nie pozwalajq jednak, jak mi si~ 
wydaje, na jednoznaczne stwierdzenie, czy w osobie "woznicy" rzeczywiscie mamy do 
czynienia z "wcieleniem" samego malarza. Zwai.ywszy, i.e nowo odkryte kompozycje 
stanowiq najprawdopodobniej jego ostatnie dzielo i z tego powodu majq dla nas rang~ 
testamentu, wspomnianq sugesti~ trzeba uznae za niezwykle atrakcyjnq interpretacyj
nie. W obecnej chwili budzi ona jednak wqtpliwoSci. W przeciwienstwie do obu kwe
stii, z kt6rych pierwsza powinna bye przedmiotem dalszych badan, a druga moze bye 
tematem dyskusji, nie podlega tej ostatniej informacja, ze malowidla wywieziono z "willi 
Landaua", a nie z domu Schulza. W niekt6rych relacjach reporterskich mylono te bu
dynki. 
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dookola kt6rego zag~szczajq przestw6r wszystkie demony, wszystkie 
duchy g6rnych i dolnych sfer". Mysl~, ze tym, kt6rym lezy na sercu los 
Schulzowskiej spuscizny, kt6rzy przez szereg lat na r6zne sposoby pie
l~gnowali pami~c 0 pisarzu i jego dziele, latwiej byloby zniesc zaistnia
Iq sytuacj~, gdyby spowodowali jq tuzinkowi zlodzieje, nieroztropni 
amatorzy latwego zysku, a w kazdym razie przyslowiowi "nieznani 
sprawcy". Moglibysmy w6wczas miec nadziej~, ze, wystraszeni lawinq 
glos6w oburzenia, zwr6cq nie swojq wlasnosc. To juz si~ zdarzalo, ito 
calkiem niedawno, 0 czym swiadczy historia kradziezy i odzyskania 
poci~tego przez zlodziei na kawalki - gnieinienskiego relikwiarza swi~
tego Wojciecha. Teraz jednak sytuacja jest znaczrue trudniejsza: spraw
ca jest znany i szanowany. Jego surnienie obciqia jednak faktyczne znisz
czenie malowidel, chodzi wi~c rue tylko 0 ich ewentualny powr6t na 
rniejsce, z kt6rego zostaly wywiezione, ale takZe zabezpieczenie, rekon
strukcj~ (koniecznq!) i konserwacj~ . 

Sq i dalsze okolicznosci "sprawy Schulza". Strona ukrainska nie 
potrafi zobaczyc w malowidlach i biografii ich autora dziej6w, w tym 
m~czenstwa, drohobyckich Zyd6w. Strona izraelska bagatelizuje ran
g~ drohobyckiego kontekstu. Wszystko to sprawilo, ze nad calq do
tychczasowq dyskusjq zaciqzyla atmosfera ostrej, emocjonalnej wy
miany argument6w padajqcych ze wszystkich zainteresowanych 
stron. Niekt6re zarzuty strony izraelskiej pod adresem Ukrainc6w 
(a czasem takZe Polak6w) brzmiq zresztq tak kuriozalnie, ze nie warto 
ich w og61e przytaczac. Nie rozstrzygajqc, kto rna calkowitq racj~ Oak 
wiadomo, nie rna tu racji jedynej), trzeba jednak dqzyc do owego 
"czw6rporozumienia", bo tylko ono stwarza szans~ zazegnania mi~
dzynarodowego konfliktu, w kt6rym dzis argumenty urz~dnik6w 
mieszajq si~ z argumentami "schulzolog6w" i "schulzoman6w", 
a wszystkie razem z argumentami "zwyklych ludzi", kt6rzy najmniej 
z calego zamieszania rozumiejq i najslabiej potrafiq bronic swojego 
stanowiska. Pami~tajmy, ze decyzje Sq, co prawda, w r~kach tych 
pierwszych, racjonalne uzasadnienia - po stronie drugich, ale to ci 
ostatni poniosq najdalej idqce konsekwencje wszelkich posuni~c. Tak 
zresztq juz si~ w tej historii zdarzylo: wlasciciele mieszkania, w kt6
rym odkryto malowidla Schulza, pozostawieni sami sob ie, gubili si~ 
i w swoich decyzjach, i w komentarzach. Sprzeczne relacje otrzymy
walismy r6wniez ze strony wladz Drohobycza . Przy swoim trwali. 
i trwajq niezmiennie jedynie przedstawiciele Yad Vashem. 

Nie majq oni jednak pelnej racji, broniqc swojego stanowiska. In
teresujq ich przede wszystkim okolicznosci smierci pisarza. Czyz trzeba 
przypominac, ze smierc rue jest aktem autonomicznym? Schulz, za

148 



ZDARZENLA - KSlf\ZKI - LUDZIE 

nim stal si~ ofiarq holokaustu, zanim tragicznie zginql z rqk Karla 
Giinthera, zyl i tworzyl. Piszqc te slowa, nie chc~, oczywiscie, pomniej
szae tragicznego wymiaru rnartyrologii artysty - okolicznosci, ktore 
zmusily go do "pracy" na zarnowienie niemieckiego urz~dnika. Oe
korowanie pokoju w "willi Landaua" musialo bye dla niego sarno w so
bie doswiadczeniern tragicznym. On, ktory zawsze ile si~ czul 
w skorze czlowieka podporzqdkowanego, rnusial nagle stawie czolo 
wyzwaniu daleko bardziej ograniczajqcernu niZ nauczanie rysunkow 
i prac r~cznych. W "willi Landaua" w gruncie rzeczy nie wykonywal 
"pracy", nie realizowal "dziela sztuki", lecz ... gral 0 zycie. 0 to zycie, 
ktore bylo niepodzielnie zwiqzane z Orohobyczem. Tak jak jego sztu
ka. Jak wiadorno, opuszczal rodzinne rniasteczko niech~tnie, wyjqt
kowo, zawsze na bardzo krotko. Chociazby z tego wzgl~du Oroho
bycz rna don, ze si~ tak wyraz~, najwi~ksze prawa. Z drugiej strony 
Orohobycz jest rowniez - trzeba to podkreslie - dluznikiem Schulza. 
Chociaz to sarno rniasto bylo rniejscem urodzenia innych jeszcze twor
cow (niekiedy tak wybitnych jak Maurycy Gottlieb i Kazirnierz Wie
rzynski), rozslawil je i obdarowal rnitem wlasnie autor Sklep6w cyna
monowych. Ozi~ki niernu od dawna istnieje ono na artystycznej mapie 
XX-wiecznej Europy, swiata, bo przeciez nie tylko Polski. Podobnie 
jak Schulz, tak Orohobycz rna w historii kultury trwale miejsce. To 
niewielkie miasto nad Tysrnienicq nie przypornina Oublina Joyce'a, 
chociazby z uwagi na rozrniary, charakter zabudowy, odmiennose hi
storii. Jest jednak rniejscem porownywalnyrn, jesli chodzi 0 intensyw
nose oddzialywania, OWq "rnagicznosC", ktora przesycila Schulzow
skq proz~. 

Obecne wladze Orohobycza nie majq dostatecznej swiadornosci 
tych faktow. Mysl~ jednak, ze nie upowaznia to przedstawicieli Insty
tutu Yad Vashern do kierowania zarzutow pod adresern calej spolecz
nosci rodzinnego miasta pisarza. Nie jest bowiern prawdq, ze na Ukra
inie, a zwlaszcza w Orohobyczu, w ogole nikt nie parni~tal 0 Schulzu. 
Tego rodzaju stwierdzenia - przykro to zauwazye - dowodzq braku 
pobieznej chociazby orientacji. Od wielu lat dost~pny jest przeciez 
ukrainski przeklad prozy Schulza. Sarnego pisarza, drohobyczanina 
i nauczyciela w gimnazjum im. Wladyslawa JagieHy, uparni~tniajq ta
blice ufundowane przez rodzinne rniasto (pierwsza umieszczona jest 
na domu, w ktoryrn rnieszkal; druga - wewnqtrz budynku gimnazjum, 
obok sa Ii, w ktorej odbywaly si~ prowadzone przez niego lekcje robot 
r~cznych). W roku 1992, ogloszonym przez UNESCO Rokiern Bruno
na Schulza, z inicjatywy drohobyckiego Instytutu Pedagogicznego, 
ktory dzisiaj miesci si~ w gmachu wspomnianego girnnazjum, przy 

149 



ZDARZENIA - KSlf\ZKl - LUDZIE 

wsp6lpracy strony polskiej zorganizowano sesj~ naukowq z udzialem 
uczonych ukrainskich, amerykanskich i polskich. Liczne relacje pu
blikowala prasa ukrainska i polska2 Bylo to pierwsze tego rodzaju • 

przedsi~wzi~cie na Ukrainie. R6wniez ukrainskie czasopisma literac
kie publikowaly przeklady opowiadan, reprodukcje prac graficznych 
Schulza, a takZe szkice poswi~cone jego tw6rczosci. Realizacja wszyst
kich tych przedsi~wzi~c nie bylaby oczywiscie mozliwa, gdyby nie 
fakt, ze na Ukrainie dzielo to ma admirator6w w srodowiskach kultu
ralnych Lwowa i Kijowa, a w Drohobyczu osoba pisarza darzona jest 
szacunkiem przez ludzi, kt6rzy Sq faktycznymi straznikami pami~ci 
o nim. Mysl~ tutaj przede wszystkim o Dorze Katznelson i Alfredzie 
Schreyerze. Siowa, kt6re padly z ust Yehudy Bauera ("Kogo w Droho
byczu obchodzq freski Schulza?") w rozmowie z Jackiem Zakowskim 
("Gazeta Wyborcza" 2001, nr 128) obrazajq tych skromnych ludzi, kt6
rzy nigdy nie oczekiwali nagr6d za swojq dzialalnosc, chociaz niewqt
pliwie na nie zaslugujq. W ich osobach obrazajq takZe tych wszystkich 
Zyd6w i nie-Zyd6w, drohobyczan i gosci wspomnianej sesji, kt6rzy 
19listopada 1992 roku, w 50. rocznic~ smierci Brunona Schulza, przy
szli na miejsce tragicznego zdarzenia, aby odm6wiC kadisz bqdz tez 
w milczeniu go wysluchac. Przedstawicieli Instytutu Yad Vashem przy 
tym nie bylo. 

Zgadzam si~, ze ukrainska recepcja tw6rczosci Schulza to historia 
ostatniego dziesi~ciolecia . Ma to scisly zwiqzek i z przemianami poli
tycznymi, jakie zaszly w tej cz~sci Europy, i z obchodami Schulzow
skich rocznic w 1992 roku. Sq to zarazem lata zwielokrotnionego zain
teresowania tym dorobkiem na calym swiecie . Zainteresowania pod
sycanego przede wszystkim przez polskich "schulzolog6w". Uczeni 
ukrainscy Sq u poczqtk6w tej drogi. Ukrainscy urz~dnicy, jak si~ wy
daje, jeszcze nawet przed liniq startowq. 

Ostatecznie nie chodzi jednak 0 to, by sobie nawzajem to lub owo 
wypominac. Czy, aby powstrzymac burzliwy charakter calej "sprawy 
Schulza", nie nalezaloby powr6cic niejako do punktu zerowego? Niech 
mi b~dzie wolno do wszystkich zainteresowanych stron zaapelowac 
o odrzucenie naroslych emocji i rozpocz~cie rzeczowej , a przede 
wszystkim spokojnej , dyskusji. Kwestia Schulzowskiego dziela, tak 
jak kwestia dziedzictwa ukrainskich Zyd6w, wymaga powagi. Nie 

2 GI6wnym organizatorem drohobyckich obchod6w Roku Brunona Schulza byl 
lubelski O§rodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Jego nakladem (w j~zyku ukrainskim) 
ukazaly sif? takZe materialy z sesji (Powernel1 ia. Bruno Schulz 1892-1942, Lublin 1996); 
znaczna cz~sc nakladu zostala przekazana stronie ukrainskiej . 
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moze bye traktowana wy!qcznie jak kolejna sensacja. Nie warto nadal 
mnozye niejasnosci i nieporozumien. Czas pomyslee 0 wsp61nych 
rozmowach. Wydaje mi si~, ze nalezy mozliwie szybko wybrae naj
bardziej okrqg!y st6! i ufnie zasiqse do debaty. Przy stole powinno 
znaleze si~ miejsce zar6wno dla w!adz Ukrainy, w tym administracji 
drohobyckiej (ale takZe dla tamtejszych srodowisk zydowskich i przed
stawicieli instytucji kulturalnych), jak i dla strony izraelskiej . Arogan
cja jest bowiem z!ym doradcq. Stronq w tej sprawie jest tez niewqtpli
wie Polska. Chociazby dlatego ze Schulz nalezy do naszej kultury 
i uczynilismy wiele, aby by! znany na ca!ym swiecie. Ponadto moze
my brae aktywny udzia! w dalszym zabezpieczaniu i konserwacji po
lichromii. G!os6w, kt6re naleza!oby wziqe pod uwag~, jest niewqtpli
wie wi~cej (wypada!oby wys!uchae np. gospodarzy mieszkania, kt6
rzy, jak wynika z licznych relacji prasowych, Sq bardzo zm~czeni za
istnia!q sytuacjq, czemu zresztq trudno si~ dziwie). Trzeba uwzgl~d
nie propozycje niemieckie, kt6re by!y przeciez bardzo konkretne, tak
ze w wymiarze finansowym . 

Tragiczna smiere Schulza to cz~se martyrologii Zyd6w w naszej 
cz~sci Europy. Nie wydaje mi si~ jednak, aby pomys! urzqdzenia 
w"willi Landaua" muzeum czy to tylko i wylqcznie zwiqzanego 
z Schulzem, czy tez upami~tniajqcego zag!ad~ wszystkich drohobyc
kich (i okolicznych) Zyd6w by! trafny. To prawda, ze autor Sanatorium... 
nie rna swojej "izby pami~ci". I ze nie majq jej r6wniez ci, kt6rzy po
dzielili jego los. Trzeba by!oby si~ jednak zastanowie, czy "willa" jako 
rodzaj celi skazanca, miejsce upokorzenia, psychicznej kazni poprze
dzajqcej smiere artysty jest miejscem, kt6re spe!ni t~ rol~ zgodnie 
z oczekiwaniami. Moze naznaczenie OWq "nieczystosciq" stanowi prze
szkod~, sprawia, ze dom Landaua nie jest stosownym budynkiem na 
muzeum biograficzno-artystyczne (abstrahujqc od kwestii, czy jest ono 
w og61e potrzebne, w Drohobyczu odpowiedniejszym miejscem by!
by dom przy ul. Stolarskiej). Nalezy miee swiadomose, ze Schulz zgi
nq! w tzw. "czarny czwartek", kt6ry by! dniem zag!ady miejscowych 
Zyd6w. "Willa Landaua", kt6ra w szczeg6lny spos6b wpisa!a si~ w hi
stori~ holokaustu, lepiej by chyba spe!nila funkcj~ muzeum zag!ady 
na wschodniej Ukrainie, owego centrum pami~ci, kt6re by!o marze
niem odkrywcy malowide!, Benjamina Geisslera. Wyjqtkowose tego 
miejsca powinien by! zresztq docenie w!asnie Yad Vashem, dqzqc do 
wsp61pracy ze stronq ukrainskq. Tak si~ nie stalo. Teraz mozna jedy
nie apelowae 0 zwrot malowide!, dqzye do ich scalenia. Ale przede 
wszystkim mozna apelowae 0 porozumienie wszystkich stron. B!~

d6w pope!niono az nadto. Zgadzam si~ z JerzymJarz~bskim: potrzeb
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na jest wsp61na akcja w obronie malowidel. Ale r6wniez wi~ksza efek
tywnose dzialan polskich urz~dnik6w na szczeblu panstwowym, mi
nisterialnym. Nie sluzq "sprawie Schulza" nagle zmiany na wysokich 
stanowiskach, rozmywanie odpowiedzialnosci, brak koordynacji dzia
lan. Juz dzisiaj ponosimy konsekwencje dotychczasowego "zasypy
wania gruszek w popiele". Jesli polskie wladze, pod naciskiem pol
skich "schulzolog6w", nie wystqpiq z natychmiastowq inicjatywq, or
ganizacja muzeum Schulza - czy tez osrodka badan nad jego tw6r
czosciq (i nad kulturq polskq na zachodniej Ukrainie) - zostanie raz 
jeszcze odsuni~ta w nieprzewidywalnq przyszlose. 

Ubolewajqc nad tym, jak, zupelnie niepotrzebnie, skomplikowano 
losy malowidel Brunona Schulza, powinnismy jednak odczuwae ra
dose z ich odnalezienia. Fakt ten musi tez wyostrzye uwag~ wszyst
kich, kt6rym lezy na sercu mozliwie pelna rekonstrukcja Schulzowskie
go dziela. W tej sprawie nalezaloby r6wniez podjqe rozmowy ze stronq 
ukrainskq. Bye moze gdzies w archiwach czekajq na znalazc~ r~kopisy 
i dokumenty. Bye moze... Okruchy dorobku Schulza wielokrotnie jui 
objawialy si~ nam nieoczekiwanie, zaskakujqco i ... obiecujqco. 

MAlGORZATA KITOWSKA-lYSIAK, ur. 1953, historyk i kry,tyk sztuki, adiunkt w Ka
tedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. Ostatnio wydala : Slady. Szkice 0 sztuce polskiej 
po 1945 roku (1999) . 

TRYLOGIA 

OleA BOUYER 


Louis Bouyer, szyciel i Ojciec Niewidzialny. I choc 
SYN PRZEDWIECZNY, (ostrzegam!) radosci tej moze towa

wydawnictwo m, Krak6w 2000 	 rzyszyc uczucie frustracji spowodo
wane cenC) p05zczeg6lnych tom6w 
(a 75 zl), mogC)C'l skutecznie odstra

Chyba kazdy, kto zajmuje si~ teo szyc potencjalnego czytelnika, to jed
logiC), z radosciC) powital polskie tlu nak osob~, kt6ra mimo wszystko za
maczenie trylogii o. Lou!sa Bouyer: gl~bi si~ w lektur~ Syna Przedwieczne
Syn Przedwieczny, Ouch Swi~ty Pocie- go (ten tom ukazal si~ jako pierwszy), 
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czeka wspaniala przygoda intelektu
alna i duchowa. (Na marginesie do
dam tylko, ze w ksiqzce znalazly si~ 
bl~dy i potkni~cia, kt6re oslabiajq nie
co radosc lektury. W kilku miejscach 
sens tlumaczenia rozmija si~ z myslq 
Autora. Denerwujqce Sq bl~dy spo
wodowane niedokladnq korektq, 
brak pol skich liter, bl~dy interpunk
cyjne, niekonsekwencje w uzyciu 
wielkich liter. Nie wypada mi pytac, 
dlaczego redemptorysta pisany jest 
z wielkiej litery, a dominikanin z ma
lej. To zresztq drobnostka. Ale juz 
mylenie Jeremiasza proroka z Jere
miasem egzegetq drobnostkq nie 
jest). 

Imponujqca jest liczba nagroma
dzonych tu interpretacji, poglqd6w, 
stanowisk w dyskusjach, kt6re toczy
Iy si~ przez wieki wok61 osoby Jezu
sa Chrystusa, Slow a Wcielonego. 
Czytajqc ksiqzk~ o. Bouyer, mozemy 
obserwowac, co dzialo si~ ze Slowem 
Bozym oddanym w nasze ludzkie 
r~ce - ze Slowem, kt6re uczestniczy 
w dziejach swiata. Stqd tak wazne jest 
w tej pracy spojrzenie historyczne. 
I tak cala pierwsza cz~sc ksiqzki po
swi~cona jest Slowu w Starym Przy
mierzu. Mozna tu znalezc wiele frag
ment6w, w kt6rych Autor zdecydo
wanie sprzeciwia si~ rozpowszech
nionym poglqdom dotyczqcym Sta
rego Testamentu (chodzi na przyklad 
o nieuzasadnione przeciwstawianie 
sobie slowa prorockiego i religijnego 
rytualu w Izraelu). Wyraznie dowar
tosciowany jest mit, a takZe wszelkie 
pozabiblijne zr6dla mqdrosci starote
stamentalnej. Louis Bouyer nie waha 
si~ szeroko spojrzec na kontekst r6z
nych kultur, wsr6d kt6rych zyl nar6d 
b~dqcy pierwszym adresatem Obja
wienia . Mqdrosc egipska i mezo
potamska, postacie eschatologicz
ne pojawiajqce si~ w mitologiach lu
d6w osciennych - to wszystko odnaj
dujemy w Starym Testamencie 

i w zwiqzku z tym takZe w kulturo
wym i religijnym klimacie, w kt6rym 
powstala Ewangelia. 

Autor, piszqc 0 Starym Testamen
cie, porzqdkuje swoje rozwazania 
wok61 poj~cia Siowa, Mqdrosci oraz 
dokonujqcego si~ stopniowo polqcze
nia idei Kr6la, Syna Czlowieczego 
i Izajaszowego Slugi Panskiego 
w jednej postaci oczekiwanego Me
sjasza. A wszystko to dzieje si~ wat
mosferze religii ofiarniczej, w kt6rej 
zaciesnial si~ zwiqzek mi~dzy ofiarq 
i modlitwq dzi~kczynienia i coraz 
wyrazniej rysowala si~ ofiarna per
spektywa calej ludzkiej egzystencji. 
To zas stanowi juz ostateczne przy
gotowanie do przyjscia Chrystusa. 

Tak tez Louis Bouyer rozpoczy
na drugq cz~sc swojej ksiqzki 0 Synu 
Przedwiecznym, skupiajqc si~ na 
zwiqzku Krzyza z zydowskq ucztq, 
a zarazem modlitwq dzi~kczynnq be
rakolh. Takie uj~cie oznacza wybranie 
perspektywy eucharystycznej w teo
logii (co zresztq jest dla Autora cechq 
charakterystycznq chrzescijanskiego 
namyslu nad Bogiem i Jego dziala
niem) . Autentycznosc teologii chrze
scijanskiej zalezy przede wszystkim 
od stopnia, w jakim jej dociekania za
korzeniajq si~ i \vylaniajq w wierze, 
a wedlug o. Bouyer wyrazem 
i pierwszq praktykq wiary jest wla
snie chrzescijanska Eucharystia. 

Fundamentalnym zr6dlem teo
logii jest oczywiscie Pismo Swi~te. 
Ojciec Bouyer, kt6ry jest dobrym eg
zegetq, proponuje czytelnikowi sle
dzenie rozwoju tych chrystologii, 
kt6re znalazly si~ u podstaw nowo
testamentalnych przekazow Dobrej 
Nowiny 0 Jezusie. Mamy tu wi~c ob
szernie om6wionq chrystologi~ Ko
sciola pierwotnego (na podstawie 
m6w sw. Piotra z Dziejow Apostol
skich), chrystologi~ sw. Pawla i spoj
rzenie poszczeg6lnych au tor6w 
Ewangelii. Takie nagromadzenie rze
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telnej wiedzy biblijnej, obok wiado
mOSci na temat stosunkowo nowych 
odkryc w dziedzinie egzegezy, daje 
mozliwosc latwej orientacji w tej 
skomplikowanej problematyce. Co 
wi~cej, to, co pisze Bouyer, nie pozo
staje tylko na poziomie egzegezy bi
blijnej, ale jest podporz'ldkowane 
spojrzeniu wiary teologa. Czytelnik 
nie jest jedynie postawiony wobec 
r6znorodnosci uj~c, ale jest prowa
dzony ku in terpretacjom, kt6re mog'l 
dac pocz'ltek osobistym refleksjom 
i poszukiwaniom w wierze. 

W kolejnej cz~sci, kt6r'l mozna 
by wyodr~bnic w dziele o. Louisa 
Bouyer, Au tor sledzi losy chrystolo
gii przez ostatnie dwa tysi'lce lat. Nie 
brakuje tu wi~c analiz uj~c najbar
dziej znacz'lcych w tej dziedzinie 
Ojc6w Kosciola ani relacji na temat 
przebiegu spor6w chrystologicz
nych . (Wiele uwagi poswi~cono 
Orygenesowi, przede wszystkim ze 
wzgl~du na jego szkol~ egzegetycz
n'l i jej dalekosi~zne konsekwencje 
dla rozumienia Siowa w Kosciele). 
Bouyer zatrzymuje si~ r6wniez nad 
chrystologi'l lacinskiego sredniowie
cza - tu szczeg6lnie duzo miejsca 
zajmuj'l rozwazania nad syntez'l sw. 
Tomasza. Mamy tez opis procesu, 
kt6ry - odchodz'lc od podejscia on
tologicznego - doprowadzil do su
biektywnej i psychologicznej chry
stologii epoki nowozytnej. Reakcj'l 
na formalizm i abstrakcj~ stal si~ po
bozny psychologizm, kt6ry zacz'll 
owocowac biografiami Jezusa. Cz~
sto, jak nie bez zlosliwoSci zauwaza 
o. Bouyer, S'l to projekcje na Jezusa 
wzorc6w chrzescijanina danej epo
ki, a nawet swoiste autoportrety pi
sarzy. To wszystko prowadzi do 
przedziwnych pogl'ld6w na temat 
Jezusa, formulowanych w wieku 
dziewi~tnastym i na progu ubiegle
go stulecia. Obecnie, ze zrozumia
Iych wzgl~d6w, w nauczaniu teolo

gii nie poswi~ca si~ tym pomyslom 
zbyt duzo miejsca, ale moze poma
gaj'l one zrozumiec cos z historii 
Kosciola i docenic wag~ odnowy, 
kt6ra dokonala si~ w wieku dwu
dziestym. 

Ostatnia cz~sc tej ksi'lzki (zatytu
lowana Refleksje) to przede wszyst
kim pr6ba zmierzenia si~ z proble
mem naszego uczestnictwa w zbaw
czym dziele Jezusa Chrystusa. Przy 
tej okazji Louis Bouyer musi po raz 
kolejny poruszyc klasyczne tematy 
teologiczne: powszechnosc a zara
zem ograniczonosc czlowieczenstwa 
<;:hrystusa, relacje wewn'ltrz Tr6jcy 
Swi~tej, Boza Opatrznosc i jej prze
jawianie si~ w historii oraz sprawa 
swiadomosci Jezusa. Rozwazania te 
bardzo przypominaj'l uj~cia patry
styczne: zawsze wazna jest perspek
tywa soteriologiczna i ci'lgle powra
caj'l slowa: "dla nasi dla naszego zba
wiema". Teologia o. Bouyer, nie b~d'lc 
latw'l, psychologizuj'lCij poboznosci'l, 
pozostaje wewn'ltrz zycia i kieruje ku 
zyciu, ku historii, ku zaangazowaniu. 
Kieruje tam, gdzie mog'l rozwin'lc si~ 
laska i swi~tosc odwiecznie zawarte 
w Bozym Siowie. 

Piotr Napiwodzki OP 

OD "JI;:ZYKA" DO "KINA" 

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, 
t. VIII, 

Towarzystwo Naukowe Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego, 

Lublin 2000, ss. 1456 

6smy tom Encyklopedii Katolic
kiej - kt6ry otwiera haslo "j~zyk", 
a konczy "Kino" (Eusebio Francesco 
Kino, misjonarz) - jest dzielem im
ponuj'lcym. S'l tu hasla podejmuj'l
ce wazne zagadnienia z historii Ko
sciota, na przyklad: "j6zefinizm", 
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"judeochrzescijanstwo", "karolinska 
reforma Kosciola", "katarowie", "kal
winizm", "kapadoccy ojcowie" oraz 
- wnikliwe i godne uwagi - opraco
wania poswi~cone "kaplanstwu" 
i "kierownictwu duchowemu". Spo
tkamy tez biogramy znanych swi~
tych, mi~dzy innymi: J6zefa Oblu
bienca NMp, Jozafata Kuncewicza, 
Justyna, Karola Boromeusza, Kata
rzyny Aleksandryjskiej i Katarzyny 
ze Sieny, Kazimierza kr6lewicza 
i Kingi. Hasla te odnotowujq ich zy
cie i dzialalnose, kult, duchowose, 
zgromadzenia zakonne powstale 
z inspiracji swi~tego , ikonografi~, 
malarstwo, a nawet... uj~cia scenicz
ne (nalezy tylko ubolewae, ii hasla 
te nie uwzgl~dniajq kazan, kt6re 
odegraly wainq, niekiedy nawet de
cydujqcq rol~ w dziejach kultu. Tak 
bylo na przyklad z kazaniem Wlad y
slawa Bandurskiego Zbudimy Jadwi
gt;, dynamizujqcym starania 0 beaty
fikacj~ kr610wej Jadwigi), a calq t~ 
problematyk~ dopelnia haslo "kano
nizacja" . 

Znajdziemy tu r6wniez wiele 
materialu na temat iycia zakonnego: 
joannit6w, j6zefit6w, kamedul6w, 
kamilian6w, kanonik6w regularnych, 
kapucyn6w i kapucynek, karmelit6w 
i karmelitanek, kartuz6w; om6wione 
Sq problemy kasaty zakon6w i klasz
tor6w. Dowiemy si~ 0 sytuacji Ko
sciola w Jordanii, Jugoslawii, Kairze, 
Kambodzy, Kamerunie, Kanadzie, 
Kazachstanie, Kenii, a takZe w kato
lickich diecezjach: kaliskiej, kamie
nieckiej, kamienskiej, katowickiej, 
kieleckiej oraz w katowickiej diecezji 
ewangelicko-augsburskiej i kijow
skiej metropolii prawoslawnej. Wyra
zem ekumenicznej postawy autor6w 
i redaktor6w Sq- referowane rzeczo
wo, a nie polemicznie - takie hasla jak 
"katechetyka protestancka i prawo
slawna", "katechizm w Kosciele pra
woslawnym i w protestantyzmie", 

"kaznodziejstwo w Kosciolach 
wschodnich i w Kosciolach prote
stanckich". Mozna tu takZe znaleze 
obszerne om6wienie "judaizmu". 

W recenzowanym tomie na plan 
pierwszy wysuwajq si~ jednak zagad
nienia szeroko poj~tej teologii pasto
ralnej. Taki bowiem charakter majq 
bloki tematyczne: katechetyczny, ho
miletyczny i spoleczny, obrazujqcy 
zaangazowanie swieckich w ewange
lizacj~. I tak: dzial homiletyczny za
wiera cenne opracowania na temat 
teom kaznodziejstwa. Otwiera je klu
czowe dla tego przedmiotu haslo: 
"kazanie" i "kaznodzieia" oraz szero
ko i wnikliwie potrakta'wane "kazno
dziejstwo", prezentujqce mistrz6w 
ambony oraz rozw6j teorii na temat 
konstruowania i gloszenia kazan. 
Dzial ten wzbogacony zostal cenny
mi opracowaniami na temat pomni
k6w literatury polskiej (Kazania gniei
niefzskie i Kazania swit;tokrzyskie) oraz 
kompetentnymi biogramami wybit
nych kaznodziej6w i teoretyk6w ka
znodziejstwa (nawiasem m6wiqc, 
dose powierzchownie i bez uwzgl~d
nienia najnowszej literatury potrak
towano tu najwybitniejszego kazno
dziej~ polskiego oswiecenia Michala 
Franciszka Karpowicza). 

Dzial katechetyczny dotyka naj
istotniejszych dla tej dziedziny tema
t6w ("katechetyka", "katecheza", "ka
techizacja", "katechizm", "Katechizm 
KOSciola katolickiego" i "Katechizm 
rzymski") . Z ciekawosciq zabralem 
si~ do lektury hasla: "katechetyczne 
czasopisma" i ... tu spotkala mnie nie
spodzianka. Oto bowiem juz w tomie 
III Encyklopedii (ko!. 277) zapowie
dziano, iz w hasle tym om6wione 
b~dzie wiedenskie czasopismo "Chri
stlich-piidagogische Bliitter" (zalozo
ne w 1878 r.). Tymczasem autor hasla 
zarnieszczonego w tomie VIII calko
wicie pominql interesujqcy mnie ty
tul (a jest to jedno z najstarszych 
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i najbardziej zasluzonych, co wi~cej: nie ma zadnego potwierdzenia 
do dzis wychodzqcych czasopism w zr6dlach!). Jednaki:e wszelkie wy
katechetycznych!), chociaz wymienil powiedzi krytyczne i ewentualne 
inne tytuly, np . "Katechetische Mo korekty nie mogq przyslonie faktu, iz 
natsschrift" - pismo wychodzqce za dzielo 0 takim ogromie inforrnacji 
ledwie przez 23 lata (1889-1912). jest waznym narz~dziem edukacji 

o bl~dach mozna by, oczywiscie, i pismiennictwa. Tym zas, kt6rzy je 
dluzej (np. w hasle: "Karnkowski Sta tworzq , nalezy si~ szacunek 
nislaw" czytamy, iz p6zniejszy pry i wdzi~cznose . 
mas studiowal w Wittenberdze, co Ks. Kazimierz Panus 

listy TT 1d1t::Jii 

WSZYSTKIE GWIAZOY 

S1\NASZE 


Berno, 11 sierpnia 2001 
Malgorzata Lukasiewicz weseju Te same gwiazdy ? ("Znak'" nr 

7~2001) zastanawia si~, czy slowa "Gwiazdy nad tobq i gwiazdy pod tobq" 
(Switei) mogq bye poetyckq polemikq z Kantowskq formulq "niebo gwiazdzi
ste nade mnq". W zakonczeniu pisze: "Moze gdzies ktos (najlepiej Jan Zielin
ski) odkryje nieznany list Mickiewicza, z wtrqconq w nawiasie uwagq w ro 
dzaju »wczoraj do p6zna Kant, calose ci~zka, ale zakonczenie doskonale«, ja
kis rewers biblioteczny alba choeby kwit z pralni, z notatkq na odwrocie »Kant 
- zabrae do Pluzyn«". 

Wezwany do tablicy, wybralem si~ dzis rano do szwajcarskiej biblioteki 
narodowej (Landesbibliothek). Rozumowanie moje bylo nast~pujqce. Autor
ka eseju cytuje Mickiewicza, kt6ry kolegom filomatom streszczal w lutym 1819 
roku artykul 0 Kancie z "BibIiotheque UniverselJe". W streszczeniu inkrymi
nowanego cytatu nie rna, ale moze byl w oryginalnym artykule? Zamawiam 
rocznik 1818 i 1819, razem osiem tom6w w z6ltawym p6lsk6rku. Artykul No 
tice sur I. Kant et revue des principaux points de sa doctrine jest bardzo dlugi, 
drukowany byl w trzech kolejnych odcinkach pisma, poczynajqc od numeru 
wrzesniowego z roku 1818, w dziale zatytulowanym "Biographie". Pierwszy 
odcinek zajmuje strony 30-58, nast~pny 135-160, ostatni zas strony 234-255 
czasopisma formatu por6wnywalnego ze "Znakiem". Z noty koncowej wy
nika, ze byl to nieco zmieniony tekst artykulu 0 Kancie, opublikowanego w Bio
graphie Universelle (i wznawianego p6zniej, z uzupelnieniami bibliograficznymi 
- znaleze go moina taki:e w najpopularniejszym wydaniu z roku 1854). 
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Autor artykulu, P. A. Stapfer, daje najpierw og6lnq charakterystyk~ filo
zofii Kanta. W tej cz~sci znalazl si~ cytowany w streszczeniu Mickiewicza 
fragment 0 zwierciadle (5. 51-52). Nawiasem m6wiqc, por6wnanie streszcze
nia z oryginalem wykazuje sporo dowolnosci, a nawet sklonnosc mlodego 
referenta do konfabulowania. Nast~pnie Stapfer omawia po kolei ksiqzki 
i broszury kr6lewieckiego filozofa. Kilka stron (149-154) poswi~ca Krytyce 
praktycznego rozumu, ale nie cytuje przy tej okazji slynnej formuly 0 niebie 
gwiazdzistym i prawie moralnym. 

W om6wieniu pracy Kanta 0 religii w zgodzie z rozumem pojawia si~ 
intrygujqce odwolanie do wlasnej laciftskiej pracy autora artykulu, zatytulo
wanej De natura, conditore et incrementis reipublicaeethicae, opublikowanej w roku 
1797 w ... Bernie. Obudzilo to we mnie, rzecz prosta, zywsze zainteresowanie 
osobq autora. Okazuje si~, ze jest nim Philipp Albert Stapfer (1766-1840), zna
ny szwajcarski polityk i publicysta. Z wyksztalcenia teolog, byl Stapfer mini
strem nauki i sztuki Republiki Helweckiej (1798-1800), a w latach 1800-1803 
jej ambasadorem w Paryzu. Po rozwiqzaniu plac6wki pozostal we Francji ze 
wzgl~du na zon~ i wlasne wi~zi z kulturq francuskq. Napoleon mianowal go 
przewodniczqcym Komisji Likwidacyjnej ds. finans6w Republiki Helweckiej, 
ale Stapfer rychlo podal si~ do dymisji. Do kr~gu paryskich znajomych Stap
fera nalezeli Benjanin Constant, Alexander von Humboldt, pani de StaeL, 
Adolphe Thiers. 

Czy Mickiewicz i Stapfer mogli si~ w Paryzu zetknqc? Jest to calkiem 
prawdopodobne. Stapfer interesowal si~ sprawq polskq, przez jego kore
spondencj~, wydanq w roku 1891 w dw6ch tomach, przewijajq si~ polskie 
Wqtki. Wprawdzie Frederic-Cesar de la Harpe w listach do Stapfera ostro 
pot~pial powstanie listopadowe ("wlasnie dlatego, ze jestem szczerym 
przyjacielem wolnosci, kt6ry ma wstr~t do poczynaft grup uprzywilejo
wanych, zawsze gotowych poswi~cic Iud dla swych kastowych przywile
j6w", pisal 29/30 maja 1833), to jednak trzeba pami~tac, ze de la Harpe byl 
wychowawcq, a nast~pnie platnym doradcq cara Aleksandra I. Stapfer 
odpowiadal mu w zupelnie innym tonie, wychwalajqc tych polityk6w 
szwajcarskich, kt6rzy byli poplecznikami Polak6w, jak Kasthofer czy bra
cia Schnell. A w ksiqzce 0 historii Berna, napisanej po francusku i pi~knie 
wydanej w Paryzu (1835), naswietlil prawdziwe tio nieudanej wyprawy 
sabaudzkiej, w kt6rej polscy emigranci (" ta garstka biednych wygnanc6w") 
odgrywali tak istotnq rol~. 

Przede wszystkim jednak rol~ posrednika m6g1 odegrac szwajcarski filo
zof Alexandre Vinet, z jednej strony kolega Mickiewicza z Akademii w Lo
zannie i autor obszernego artykulu 0 polskim poecie w "Le Courrier Suisse" 
(1840), a z drugiej strony autor dlugiego wst~pu biograficznego do posmiert
nego wydania dziel Stapfera (Paryz 1844), w kt6rej to edycji przedrukowano 
takZe artykul 0 Kancie. 

Nie moglem sobie odm6wic przyjemnosci zam6wienia i przejrzenia la
cinskiej rozprawy Stapfera 0 "rzeczypospolitej etycznej". Wydrukowana na 
szorstkim i sztywnym papierze, ta ponadstustronicowa praca jest w sporej 
mierze poswi~cona analizie poglqd6w Kanta na kwesti~ zgodnoSci religii z ro
zumem i swiadczy 0 duzej erudycji szwajcarskiego autora zar6wno w zakre
sie mysli klasycznej, jak i najnowszych w6wczas publikacji filozoficznych 
angielskich i niemieckich. 
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Malgorzata Lukasiewicz pisze, ze z Kr6lewca do Wilna nie jest daleko i ze 
Kantowi oraz Mickiewiczowi te same swiecily gwiazdy. Jak widae, promie
niowanie mysli kr6lewieckiego m~drca docieralo tez do Berna. Ale w fakcie, 
ze Mickiewicz zapoznawal swych koleg6w filomat6w z poglqdami Kanta za 
pomoc'l artykulu szwajcarskiego badacza, opublikowanego po francusku 
w genewskiej "Bibliotheque Universelle", a wczesniej w paryskiej Biographie 
Universelle, upatrywalbym raczej powszechnosci, uniwersalnosci kultury eu
ropejskiej na przelomie osiemnastego i dziewi~tnastego wieku. W6wczas 
wszystkie gwiazdy byly nasze . A z Kr6lewca do Wilna droga mysli wiodla 
przewaznie przez gwiazd~ pierwszej wielkosci - Paryz. 

Wr6emy jednak do inkryminowanego artykulu 0 Kancie. W ostatniej jego 
cz~sci Stapfer omawia pokr6tce to, co mozna nazwae szkolq kantowskq. 
Uczniowie Kanta, twierdzi, zaprzeczaj'l, jakoby jego idealizm mial bye sprzecz
ny z poczuciem, kt6re kaze nam wierzye w rzeczywistosc przyrody. Na stro
nie 250 Stapfer pisze: ,,»Swiat i doswiadczenie - powiadajq oni - nasze sto
sunki z Bogiem i z bliznimi nie doznajq przy tym najmniejszego uszczerbku. 
Czy kiedy Kopernik obalil mysl 0 nieruchomosci Ziemi, jej mieszkancy do
znali zawrotu glowy, a ziemia zacz~la im si~ ruszac pod stopami?« Zalezy im 
przede wszystkim na zapobiezeniu mylenia idealizmu Kanta z idealizmem 
Fichtego; lubiq cytowac ust~p z Krytyki praktycznego rozumu, kt6ry si~ rozpo
czyna tymi slynnymi slowy: »Dwie rzeczy napelniajq mil dusz~ wciqz rosn'l
cym podziwem, rozgwiezdzone sklepienie nade mn'l i prawo moraine we 
mnie [la voCtte etoiLee au-dessus de moi et la loi morale en moi)« i pytaj'l, czy to Sq 
wyrazenia idealisty, dla kt6rego cuda swiata bylyby jedynie wewn~trzn'l 
igraszkq mysli bez obiektywnej rzeczywistosci". 

Stapfer zamiast slowa ciel (niebo) uzywa voCtte (sklepienie). Warto by moze 
pod tym kqtem zajrzee do Siownika jfzyka Adama Mickiewicza (nie ma go w ber
nenskiej ksiqznicy narodowej). Byc moze z takiego przekladu wziql si~ u Slo
wackiego (kt6ry niemieckich filozof6w idealistycznych tez czytywal gl6wnie 
po francusku) pomysl wariata w Kordianie, kt6ry rna zawsze r~ce uniesione 
ku g6rze, by podtrzymywac sklepienie niebieskie. 

U Mickiewicza zas (choc to Zdania i uwagi, a wi~c nie utw6r w pelni ory
ginalny) najblizsze Kantowskiej formule Sq chyba slowa: 

"Do nieba patrzysz w g6r~, a nie spojrzysz w siebie; 
Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie". 
Nie trzeba bylo (choc moze szkoda) odkrywae nieznanego listu Mickie

wicza, jakiegos rewersu bibliotecznego czy choeby kwitu z pralni. Wystarczy
10 odszukac i przeczytac od poczqtku do koMa artykul, 0 kt6rym wiemy, ze 
poeta go czytal, skoro streszczal, zeby si~ przekonac, iz choeby za posrednic
twem szwajcarskiego kantysty mlody Adam Mickiewicz zetkn'll si~ na pew
no ze slynn'l formul'l 0 niebie gwiazdzistym i prawie moralnym. C. b. d. o. 

Jan Zieliliski 
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BIBLIOTEKA "WII~ZI" 
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Christoph Schbnborn Or, Przebostwienie, zycie i smierc, przel. Wieslaw Szymo

na Or, Poznan 2001 

ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY 
Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Studia z historii Zydow 

w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2000 
Literatura polska wobec Zaglady, praca zbiorowa pod r~dakcj,! Aliny Brodzkiej

-Wald, Doroty Krawczynskiej i Jacka Leociaka, ZIH, Instytut Naukowo
-Badawczy, Warszawa 2000 

Anna Cichopek, Pogrom Zyd6w w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Warszawa 2000 
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Doris Bensimon, Eglal Errera, Zydzi i Arabowie. Historia wspolczesnego Izraela, 

tlum. Regina Gromacka i Krzysztof Pruski, Wydawnictwo Cyklady, War
szawa 2000 

Maciej Bielawski, Polis monachorum. Postaci, idee i ksi{!gi, Wydawnictwo Homi
ni, Bydgoszcz 2001 

Kazimierz Braun, Kieszonkowa historia teatru na swiecie w XX wieku, Norberti
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Summary 

A claim - one laid by the modern secular stance - to a world de
void of the Deity, a world in which man is his own one and only lord has 
fallen flat, supplanted by postmodernist sunken-spirited listlessness. 
However, this new type of culture is also proving vacuous. The satia
ted, glutted to the brim Western societies envisage an oncoming out
burst of yearning after an Absolute. At the same time though institu
tionalized historical faiths, the Roman Catholic Church in particular, 
have lost their inspiring effect on people, receding to fortresses of arid 
dogma and rigid tradition. Given such unfavorable circumstances it is 
no wonder Occidentals more and more often turn to "the black mar
ket" of pseudomysticisms for having their religious longings fulfilled. 
On the other hand the Western Civilization, a world empty of reli
gion, will have to confront another world, full of people who feel they 
have only religion left, believers of fanatical persuasion and vehement 
tempers, willing, in God's name, to resort to violence. 

This a brief depiction of how Chantal Millon-Delsol diagnoses the 
spiritual predicament of our times in an essay we have put forth to 
a group of religious thinkers by way of launching a discussion. How 
much of the diagnosis can be deemed right? Are we really facing a pro
spect of a resurgence of religious desires? What kind of reform would 
be needed to free faith of anachronic formalities and engage modern 
man again in dialogue? Isn't the idea of religion which is strictly indi
vidual, cleared of any institutional framework, self-contradictory? 
Doesn' t it lead to the self-annihilation of religion? Lastly, is this crisis 
of social religion creeping up to the threshold of the Polish Church, or 
will Poland retain its position of a country which has withstood the 
pressure of secularization? These are questions pondered, on the ba
sis of the French philosopher ' s text, by Czeslaw Milosz, Nikolaus Lob
kowicz, Ewa Bieftkowska, Krzysztof Dorosz, Paul Ricoeur, Charles 1il.y
lor, Maciej Bielawski OSB and Stephan Wackwitz. 

The number also brings Stefan Swiezawski's reflection on the si
~ificance of John Paul II's pontificate, a subsequent part of Pawel 
Spiewak'S tales of the Bible, an ample book review column, and rela
tions of magic cultural events of recent date. 
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