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Od redakcji
TrzylUlscie lat temu, w maju 1988 roku, Komisja Episkopatu ds .
Dialogu z Niewierzqcymi oraz miesi~cznik "Znak" zorganizowaly kon
ferencj~ "Niewierzqcy a Kosci6l" (por. "Znak", nr 405-406/1989). Byla
ona podsumowaniem niezwyklego dialogu, jaki w latach 70. i 80. to
czyli mi~dzy sobq ludzie Kosciola i przedstawiciele srodowisk laickich,
tradycyjnie lewicowych i antyklerykalnych. Tym, co zbliiylo do siebie
obie strony, byla walka 0 prawa czlowieka lamane przez komunistycz
ny rei im. Niekt6rzy z uczestnik6w tamtego spotkani£l przybyli na nie
nieomal wprost z wi~zien i nikt wtedy nie przypuszczal, ie jui wkr6t
ce zasiqdq w gabinetach rzqdowych i w lawach parlamentu.
Jednak wolnosc okazala si~ trudnq pr6bq dla tego dialogu. W la
tach 90. doszlo do kolejnego gwaltownego konfliktu, a Polska stala si~
arenq "zimnej wojny religijnej". Dlatego u progu nowej dekady Komi
tet Episkopatu ds. Dialogu z Niewierzqcymi oraz miesi~cznik "Znak"
ponownie podj~ly inicjatyw~ IUlwiqzania rozmowy. W kwietniu 2001
roku odbyla si~ w Warszawie konferencja "Kosci61 i niewierzqcy: dia
log mysli i dzialania", a jej pion moina zlUlleic w biezqcym numerze
"Znaku".
W 1988 roku, na progu wolnosci, Tadeusz Mazowiecki twierdzil,
ze nie wystarczy budowa spoleczenstwa pluralistycznego, lecz nalezy
dqiyc do "spoleczenstwa ekumenicznego" - spoleczenstwa rozmaitych
rodzin duchowych, kt6re si~ r6zniq, ale wyznajq pewne wsp6lne war
tosci. Tegoroczna konferencja pokazuje, ze dqzenie do "spolecznej eku
menii" jest mozliwe, choc wymaga ogromnej cierpliwosci i woli slu
chania.
Takiej ekumenii - w rodzinach, w miejscach pracy, tv mediach
i w calym IUlrodzie - zyczymy naszym Czytelnikom z okazji Swiqt,
kt6rych symbolem jest mi~dzy innymi pusty talerz pozostawiony dla
przypadkowego goscia - bez wzgl~du na to, kim jest i skqd przychodzi.
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POWROT WARTOSCI?
Eukasz Tischner
Tragedia 11 wrzesnia sprawila, ze zacz~lismy interesowac si~
powaznie innymi kulturami, zwlaszcza cywilizacjq islamu. W pra
sie i w telewizji pojawily si~ komentarze i analizy (im dalej od
owego feralnego dnia, tym bardziej wywazone i przenikliwe) bio
rqce pod lup~ niemal wszystko, co sklada si~ na specyfik~ religii
Mahometa. Trudno si~ z tego nie cieszyc - rzetelna wiedza rozsa
dza stereotypy, pozwala wi~cej rozumiec, a w konsekwencji bu
duje nadziej~ na po-rozumienie (choc do tego potrzebna jest wza
jemnosc). Mam jednak wrazenie, ze nasze wysilki skazone Sq jed
nostronnosciq, gdyz reakcje na terrorystyczne ataki dowodzq, ze
my - ludzie Zachodu - nie rozumiemy nie tylko ludzi odmien
nych kultur, ale i samych siebie. Do takiej mysli sklonila mnie lek
tura glosnego manifestu Oriany Fallaci, a zwlaszcza glosow jej
poplecznikow i polemistow.

Klopot z Fallaci
Arogancki i bunczuczny artykul naprawd~ mnie zaniepokoil.
Nie ma w nim dystynkcji pozwalajqcych odr6.inic win~ indywi
dualnq od zbiorowej. Autorka formuluje niezwykle ostre i apodyk
tyczne sqdy (czy raczej - wojownicze apele), nie widz'!c specjalnej
roznicy mi~dzy islamem, islamskim fundamentalizmem i terrory
zmem. Z jej slow przebija pogarda dla obcej religii i wyniosle prze
konanie 0 bezwzgl~dnej wyzszosci Zachodu. Konstanty Gebert,
ktory oburzyl si~, ze "Gazeta Wyborcza" zamiescila artykul Fallaci
5
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in extenso, mial wiele racji, choc w swoim uzasadnieniu dal si~ po
niesc emocjom. Publikacja Wscieklosci i dumy przyniosla jednak choc
jeden dobry skutek - pokazala, co nam tak naprawd~ w duszach
gra. Autocenzura puscila. Zach~ceni przykladem Fallaci, smielej nii
dotqd przemowili przeciwnicy "politycznej poprawnosci", gloszqc
wyzszosc Zachodu nad cywilizacjq islamu. Oburzeni rzecznicy wie
lokulturowosci protestowali przeciw tego rodzaju przejawom "rasi
zmu". Ci, ktorzy nie chcieli zajmowac jednoznacznego stanowiska,
ograniczyli si~ do slawienia prawa do swobody wypowiedzi.
Do czego zmierzam? Zostawmy w tej chwili na boku casus Fal
laci. Zbyt wiele w jej artykule krzywdzqcych uproszczen i uprze
dzen, a skoro tak, to trudno jej argumenty przyjmowac z dobro
dziejstwem inwentarza. Proponuj~ jednak, by spojrzec na spraw~
z dystansu, oczyszczajqc jq z domieszki zlej wiary. Kiedy przyjmie
my takq perspektyw~, dostrzezemy, ze spor, ktory sprowokowala,
ujawnia prawdziwy dramat - wspolczesny dramat wartosci.
Sytuacja zagrozenia przypomniala nam prawd~ znanq juz So
foklesowi, ze nie ominiemy w zyciu bolesnych aksjologicznych
wyborow. Czy mamy prawo, jak umiarkowani poplecznicy Falla
ci, odwolywac si~ do nadrz~dnosci idealow Zachodu? Czy tez, jak
jej adwersarze, winnismy glosic rownosc cywilizacji? A moze
uznac, ze dylemat to pozorny, bo ideal wolnosci wypowiedzi ze
zwala na wspolistnienie obu stanowisk? Z tym ostatnim jednak
nie sposob si~ zgodzic, bo przeciez wszyscy dyskutanci (lqcznie
z rzecznikami nieskr~powanej swobody autoekspresji) odwolywali
si~ do jakiegos - w kazdym przypadku innego! - nadrz~dnego
dobra. Czy spor ten jest rozstrzygalny? Najpierw zobaczmy, jaka
jest jego stawka.

Klamstwo i zatajenie
"Polityczna poprawnosc" bywala w Polsce przedmiotem drwin.
Nie bardzo mnie one smieszyly, bo zbyt cz~sto slyszalem kawaly
o "asfaltach" i "zydkach". Ten wynalazek traktowalem jako rodzaj
pozytecznego savoir-vivre'u w kraju, w ktorym Mrozkowy Edek nie
jest jedynie bohaterem literackim. Do slusznosci samej idei (a nie
koniecznie jej wszelkich wcielen) przekonal mnie pobyt w Stanach
Zjednoczonych, w ktorych wielokulturowosc - na dobre i na zle
6
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jest faktem. Zobaczylem, ze owa "poprawnosc" kulawo, co praw
da, ale najczysciej autentycznie wyraza trosky 0 poszanowanie
godnosci tych, ktorzy w przeszlosci bywali odrzuceni. Istnieje jed
nak niebezpieczenstwo, ze zacznie niepokojqco zbliZac siy do klam
stwa: stawac siy wygodnym narzydziern manipulacji ze strony tych,
ktorzy zostali objyci ochronq, lub maskq strachu, jak wowczas, gdy
przyjmowana bezrefleksyjnie, staje siy sojuszniczkq oportunizmu.
Na ogol wszakZe przybiera form y wyplywajqcego ze szlachetnych
pobudek moralnych zatajenia, 0 kt6rym pisal niedawno Milosz:
"powtarzam jak inni slowa politycznie poprawne, / bo nic nie upo
waznia mnie / do wyjawiania rzeczy zbyt okrutnych dla ludzkie
go serca" (Przemilczane strefy). Sq przeciez p raw d y, ktore prowa
dZ q do rozpaczy czy nawet oblydu, Sq wreszcie takie, ktore mogq
stac siy pozywkq dla nienawisci i represji.
Co zatem robic - stawiac na zbyt groinq niekiedy prawdy czy
chronic za ceny hipokryzji zagrozone wartosci? Na przyklad: czy
rnowic 0 supremacji kultury Zachodu (dominujqce przekonanie),
czy uznawac rownorzydnosc odmiennych cywilizacji (poglqd co
raz bardziej odosobniony, ale bydqcy uzasadnieniem autentycz
nego szacunku dla obcych kultur)? Oto dylemat, ktory stanql przed
narni z calq ostrosciq po 11 wrzesnia. Jak radzic sobie z tq sytuacjq?
Siygnijmy do irodel. Najlepiej do Zr6del podmiotowosci Charlesa
Taylora, ktore Sq chyba najbardziej wszechstronnq "fenomenolo
giq europejskiego ducha".

W poszukiwaniu :i:rodel

Taylor skrupulatnie bada moraIne irodla, ktore wplynyly na
tozsamosc czlowieka Zachodu. Jego analizy nie Sq jednak pedan
tycznymi wywodami muzealnika-archiwisty. Siygajqc w przeszlosc,
Taylor chce zrozurniec swiat wsp6kzesny i samego siebie. Jest wia
rygodny, bo nie podlewa swych interpretacji zadnym ideologicz
nym sosem. Co rna nam do powiedzenia?
To, ze zyjqC na tym swiecie, nie potrafimy siy obejsc bez hory
zontu mocnych wartosciowych rozroznien. Nasza tozsamosc
ksztaltuje siy bowiem poprzez wybory - wybory dobra. Nie rna
tozsamosci bez odniesienia do jakiejs idei dobra, ktora nadaje sens
naszernu zyciu. Kazdy dzien przynosi koniecznosc opowiedzenia
7
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za jednym dobrem przeciwko drugiemu - czy b~dq to najcie
plejsze sposr6d dost~pnych skarpetek, czy tez ta, a nie inna osoba,
z kt6rq zdecyduj~ si~ wziqe slub ... Jesli stlumilibysmy horyzonty,
dzi~ki kt6rym rzeczy lub wybory nabierajq dla nas znaczenia, ucier
pialaby na tym nasza tozsamose. Nikt nie jest jednak samotnq
wyspq, zatem musi konfrontowac sw6j horyzont moralny z hory
zontem innych ludzi . Stqd bierze si~ potrzeba artykulacji moral
nych :Zr6del, a zarazem grozba konfliktu, bo przeciez w naszej sla
wiqcej indywidualizm kulturze cz~sto r6znimy si~ w kwestii d6br,
kt6re majq okreslac horyzont znaczeniowy naszego zycia. Oto kon
flikt - czy utrzymywac, ze nasze "dobro nadrz~dne" (na przyklad
ideal sprawiedliwosci, praw czlowieka czy wolnosci wypowiedzi)
zobowiqzuje wszystkich, czy tez uznac, ze istniejq wylqcznie do
bra r6wnorz~dne i projekt nadajqcy sens naszemu zyciu nie wspie
ra si~ na niczym innym niz na pewnej konwencji (a zatem trudno
go bronic, kiedy zostanie zakwestionowany). Inaczej rozstrzyga
my ten dylemat w zyciu spolecznym, inaczej zas w sferze intym
nej. Na plaszczyznie spolecznej dominuje zasada bezstronnosci,
kt6ra domaga si~ r6wnych szans rozwoju wlasnej tozsamosci dla
kazdego, a zatem - powszechnego uznania odmiennosci, jesli cho
dzi 0 plee, ras~, kultur~, religi~ czy orientacj~ seksualnq. Jednak
w zyciu prywatnym nie jestesmy bezstronni. Tu dominuje roman··
tyczny z ducha ideal samospelnienia, kt6ry niezaangazowany by
najmniej nie jest. Poczucie sensu zycia czy autentyzmu milosci to
sprawy zycia i smierci, w obliczu kt6rych dajemy swiadectwo naj
wyzszym wartosciom.
Jak radzi sobie z tym paradoksem wsp6lczesna kultura? Stara
si~ go nie ujawniac. Sq zresztq po temu dobre racje. Pami~tamy
przeciez, czym konczyly si~ w przeszlosci pr6by powolywania si~
na mocne wartosci. Wiele zla wyrzqdzily religie, kt6re tlumaczyly,
ze przemoc i represje plynq "z woli Bozej". Jednak takie nawolu
jqce do moralnej odnowy ideologie ateistyczne - faszyzm czy ko
munizm - majq na swoim sumieniu miliony niewinnych ofiar. A za
tern nie tylko religijne - pretendujqce do absolutnosci - zr6dla
moraIne Sq naturalnym srodowiskiem dla postaw nietolerancyj
nych i totalizujqcych.
Dominuje dzis przekonanie, ze kazde zr6dlo moraIne, kt6re
kiedys przynioslo cierpienie, musi bye nieprawdziwe. Wlasnie dla
tego najch~tniej akceptujemy punkty widzenia zaw~zone, choe
8
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zarazem wojownicze - jak feminizm, ruchy mniejszosci seksual
nych czy etnicznych, kt6re budujq SWq tozsamose na poczuciu nie
gdysiejszego rzeczywistego wykluczenia i represji, same jednak nie
proponujq horyzontu, kt6ry bylby otwarty na "niezrzeszonych".
Czyzby zatem najbezpieczniej bylo przyjqe swiatopoglqd relaty
wizujqcy nasze mocne horyzonty sensu i wartosci? Pisze Taylor:
"Przyj~cie calkowicie swieckiego swiatopoglqdu, bez jakiegokol
wiek wymiaru religijnego czy tez radykalnych nadziei poldada
nych w historll, nie jest sposobem un i k n i ~ cia dylematu, jak
kolwiek moze stanowie dobry spos6b, by z nim zye. Nie moze go
uniknqe, bo to zarazem czyni OWq koncepcj~ swiatopoglqdem »oka
leczonym«. Wymaga to od nas stlumienia reakcji na jedne z naj
gl~bszych i najpot~zniejszych duchowych aspiracji, na jakie kie
dykolwiek zdobyl si~ czlmviek. (.. .) Czy musimy wybierae mi~dzy
duchowq lobotomiq a ranami, kt6re sami sobie zadajemy?" Kana
dyjski filozof nie rozstrzyga tego ostatniego pytania, ale sprzeci
wia si~ takiej alternatywie; tego rodzaju wolnose wyboru jest dla
czlowieka samob6jcza. Wlasnie dlatego nadziei poszukuje we
wzbogaconym 0 lekcj~ oswiecenia teizmie judeo-chrzescijanskim,
choe zarazem zaznacza, iz swiadectwo, jakie dawali w przeszlosci
jego wyznawcy, jest bez wqtpienia przerazajqce. Tylko on - jego
zdaniem - moze wzmocnie znacznie nadwqtlone we wsp6kze
snym swiecie przywiqzanie do idei zyczliwosci i sprawiedliwosci,
bo "wysokie standardy potrzebujq silnych :Zr6del". (Co zdumie
wajqce, bardzo podobne intuicje wyrazil niedawno we Frankfur
cie Jiirgen Habermas) .

Nie siia, lecz

gl~bia

wartosci

Dose daleko odszedlem od sporu, jaki rozp~tal si~ wok6l Wscie
ktosci i dumy Fallaci. Mam jednak wrazenie, ze to wlasnie Taylor
dopisuje do niego moral, choe moral ten dla wielu moze okazae
si~ trudny do przyj~cia. tatwiej zresztq odniese go do napi~e w ob
r~bie kultury Zachodu niz do konflikt6w na styku odmiennych
cywilizacji. Zacznijmy od tego pierwszego.
Paradoksalnie, obecna sytuacja zmusza nas nie do relatywizo
wania wartosci, kt6re nas okreslajq, ale do ich artykulacji, a w jej
nast~pstwie do odbudowy wi~zi z nimi. Bardzo ich teraz potrze
9
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bujemy. Z koniecznosci prowadzie to b~dzie do prob przywroce
nia w sferze publicznej zasady hie r arc hi i wsrod dobr, ktore Sq
nam bliskie. Wracajqc do sporu wokol Fallaci, wartose wolnosci do
samoekspresji musi okazae si~ nizsza niZ wartose ludzkiej godno
sci. Nie da si~ zatem uzgodnie umiarkowanych stanowisk zwolen
nikow i adwersarzy Fallaci, argumentujqc, ze moze je pogodzie
(jako dobro nadrz~dne) ideal wolnosci wypowiedzi. Trudno dzis
o bezstronnose (stqd chyba bierze si~ niepoblazliwosc dla skanda
licznej wypowiedzi Stockhausena, ktory nazwal zamach na WTC
"najwi~kszym dzielem sztuki").
Wyrainiej teraz widzimy, ze nie wystarczq nam punkty widze
nia zaw~zone, budujqce SWq tozsamosc na poczuciu odr~bnosci
i krzywdy - tego rodzaju irodla moraIne dzielq, a nie lqczq. Nie
dostateczny okazuje si~ projekt utylitarystyczny - nie dostarcza
on j~zyka, ktory pozwalalby nam mowic 0 ludzkiej godnosci
i uczylby, jak odroznie milosc od instynktu czy pot~gowania przy
jemnosci. Ma racj~ Taylor, ze trzeba nam powrocic do irodel mo
ralnych wyplywajqcych z teizmu judeo-chrzescijanskiego. To wla
snie dzi~ki niemu - idealowi, kt6ry uksztaltowal Matk~ Teres~ z Kal
kuty, Jeana Vaniera, ale i Josepha Conrada czy Alberta Camusa
wspolczesny czlowiek Zachodu moze odbudowac swe poczucie
tozsamosci. Oznacza to, ze orientujqc si~ na wywodzqce si~ ze iro
del judeo-chrzescijanskich Dobro (bez wzgl~du na nasze stanowi
sko konfesyjne), rna my szanse przybliZyc si~ do wartosci, kt6re b~dq
wyrazaly nasze najgl~bsze duchowe aspiracje, b~dq nas lqczyc, a nie
dzielic. Czy nie okaze si~ to wszakZe rownoznaczne z powrotem
do czasow represji? A co z tymi, kt6rzy padali kiedys ofiarq tych
irodel? Trzeba zachowae ostroznosc, ale nadzieja kryje si~ w po
g I ~ b i en i u wi~zi z owymi irodlami, a to oznacza, ze horyzon t
dobra b~dzie si~ przed nami stopniowo otwieral. Dzis nikt nie rna
wqtpliwosci, ze zbrodnie inkwizycji, niewolnictwo, przesladowa
nie mniejszosci seksualnych stojq w sprzecznosci z religiq, ktora
miala bye ich uzasadnieniem. Racjq ostatecznq zasady tolerancji
jest przeciez ideal godnosci czlowieka, ktory najmocniejsze wspar
cie znajduje w religii cierpiqcego Boga. To ona uczy szacunku dla
ubogiego, starego, slabego, obcego tylko dlatego, ze jest niepowta
rzalnq i integralnq osobq.
Pozostaje jeszcze drugie, trudniejsze pytanie. Jakq postaw~
winnismy dzis przyjmowae w dialogu z innymi cywilizacjami,
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w szczeg6lnosci z islamem (nie mysl~ tu 0 muzulmanskich terro
rystach)? Przeciez chcqc chronic kultur~ Zachodu, musimy byc
przekonani 0 tym, ze to wlasnie ona pozwala nam najpelniej reali
zowac nasz ideal dobrego zycia, iZ jest dla nas nadrz~dna (sytu
acja zagrozenia sprawia, ze coraz trudniej godzic si~ na "politycz
nie poprawnq" nieszczerosc). Czy uderzy to rykoszetem winne
tradycje, budzqc w nas nieuchronnie upiory nietolerancji i repre
sji, a w konsekwencji rozwiewajqc marzenia 0 po-rozumieniu? Tak
moze si~ zdarzyc (czego dowodem histeria Fallaci i niekt6re reak
cje na jej apel), ale nie musi. Takie w tym wypadku nadziei poszu
kuj~ w - jak to wyrazil Taylor - "zasadniczej obietnicy Boskiej afir
macji tego, co ludzkie, afirmacji na tyle totalnej, ze czlowiek nigdy
nie osiqgnqlby jej samodzielnie". Wierz~, ze pogl~biajqc nasze wi~zi
z moralnymi zr6dlami judeo-chrzescijanstwa i podejmujqc praw
dziwy dialog, dotrzemy do wartosci, kt6re nie Sq jedynie nadrz~d
ne, ale i uniwersalne. Ufam, ze takie tradycja muzulmanska zna
sciezk~ prowadzqcq do idealu ludzkiej godnosci. Arabowie, kt6
rych wyp~dzano ze sredniowiecznej Hiszpanii, nie domysliliby si~
pewnie, ze chrzescijanie b~dq kiedys prz)"volywac takie poj~cie.
Ksiqdz Tischner pisal przed kilku laty 0 chrzescijanstwie: "sta
jemy przed okresem, w kt6rym poszukiwanie i potwierdzanie toz
samosci b~dzie si~ dokonywac przez 0 d k r y wan i e pod 0 
bienstw. (00') Dotqd potwierdzalismy r6znice, z kt6rych wyl~ga
ly si~ przeciwienstwa i krwawe sprzecznosci. Nadszedl czas od
wrotu. Zabitych juz nie wskrzesimy, ale pokochawszy r6znice, byc
moze dojrzejemy do gl~bszego porozumienia". Slowa te nabierajq
dzis dramatycznej aktualnosci.

LUKASZ TISCHNER, ur. 1968, dr polonistyki i sekretarz redakcji "Znaku". Wydal: Se
krety manichejskich trucizn. Milosz wobec zla (2001).
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Metajizyka, a raczej w tym wypadku duch metajizyczny, jest
czyms gl~boko paradoksalnym. Jest w nas, i yjemy nim,
a jednoczesnie wciqi pr6bujemy jego sens obalic, wyzbyc sif
jego wplywu, odrzucic moc, jakby to bylo moiliwe.

OZNACZENIU
WYMIARU
METAFIZYCZNEGO
WKULTURZE
Barbara Skarga
Mam m6wic 0 wymiarze metafizycznym w kulturze i jego zna
czeniu. Natychmiast budz 'l si~ we mnie W'ltpliwosci. Zakladamy
bowiem, ze wymiar6w jest wiele, rozmaitych. Jakie? Nie jest to ja
sne. Wymiar naukowy?, wymiar estetyczny?, wymiar praktyczny?,
polityczny? itd., zgodnie z podzialem na najrozmaitsze dyscypliny
uniwersyteckie? Mozna jednak przyj'lc zgola inne podzialy, na przy
klad na to, co w kulturze sztuczne, i to, co naturalne, lub to, co orga
niczne, intelektualne, moralne itd. Nie dbam tu 0 zachowanie regul
klasyfikacji. Wskazuj~ tylko na wielorakosc mozliwosci i na to, ze
kazda z nich grzeszy jednostronnosci'l i zawsze b~dzie tylko doty
kae kultury, slizgaj'lc si~ po jakiejs jej powierzchni i nie ukazuj'lC
tego, co istotne. M6wi'lc 0 metafizycznosci w kulturze europejskiej,
nie mamy na mysli jakiegos jej wymiaru, lecz cos, co j'l na wskros
przenika, z czego si~ zrodzila i bez czego nie bylaby sob'l , m6wimy
o samym jej rdzeniu. Metafizyka nie pelni sluZebnej roli wobec kul
tury europejskiej. Kultura jest dzielem metafizyki w takiej samej
mierze jak dzielem chrzescijanstwa, totez zalezy w swym ksztalcie
od pytan, od problem6w, od przemian samej metafizyki, od tych
r6znych postaci, kt6re przyjmowala ona w dziejach.
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Sarno slowo "metafizyka" powstalo p6zno i, jak pisze Juliusz
Domanski, starozytny j~zyk grecki go nie znal. Nie chodzi jednak
o slowo,lecz 0 t~ wiedz~, nazywanq r6znie: episteme, filozofiq pierw
SZq czy po prostu filozofiq, kt6ra zgodnie z okresleniem Arystote
Iesa "bada byt jako byt". U korzeni naszej kultury naczelne stalo
si~ pytanie 0 byt, 0 jego istot~ oraz 0 to, co przysluguje mu jako
bytowi. Z tego zas pytania zrodzilo si~ nast~pne - 0 rodzaje bytu
dajqc moznosc rozwini~cia si~ naukom. Pojawienie si~ teologii juz
we wczesnych wiekach chrzescijanstwa rna swe zr6dlo r6wniez
w duchu metafizycznosci, kt6ry nakazywal wierze w Najwyzszy
Byt ten Byt uczynic przedmiotem badania.
Nie b~d~ si~ zapuszczac w te odlegle czasy, nie mam odpowied
nich kompetencji, by sledzic najrozmaitsze perypetie samej nazwy
i jej rozumienia, a takZe 6wczesne immanentne metafizyce prze
tworzenia, przyczyny ich i konsekwencje. Na pewno calq histori~
europejskiej kultury da si~ przedstawic w postaci dziej6w metafi
zycznych tez i ich oddzialywania na praktyk~ ludzkq. W tej chwili
interesuje mnie tylko jej zywa obecnosc, nieustanna obecnosc
w przeszlosci mimo wszelkich krytyk, jakich doznawala, oraz obec
nosc dzis. Kiedy zas nad tym faktem si~ zastanawiam, widz~ trwa
lq moc tej obecnosci w jej dwustronnym jednoczesnym dzialaniu,
w tym usilowaniu wyjasnienia tego, co jest, i samego "jest", i tego,
jak si~ powinno byc. Myslenie i paideia lqczq si~ z sobq w metafizy
ceo To myslenie usiluje wyjasniac, dlaczego cos jest tak, a nie ina
czej, to ono pozwala przewidywac, a w konsekwencji rzqdzic prak
tykq. W tej praktyce jednak nie mozna pominqc wymiaru etycz
nego, on natychmiast si~ tam pojawia. Praktyka bowiem nie prze
biega na pustyni, lecz wsr6d ludzi. Myslenie, zeby swoje rygory
styczne analizy przedstawic, musi posluzyc si~ dyskursem teore
tycznym, ono taki dyskurs tworzy, a dyskurs ten wymaga j~zyka
poj~c. Myslenie wyksztalca wi~c poj~cia, i to wysoko abstrakcyjne.
W ten spos6b rodzi si~ kultura myslenia, paideia natomiast tworzy
kultur~ bycia, kultur~ dbajqcq 0 szlachetnosc duszyl . Bez wzgl~du
na formy, jakie przybieraly w dziejach kultura myslenia i kultura
bycia, nigdy nie tracily one swego znaczenia, zawsze znajdowaly
si~ w centrum uwagi. Kultywowano je w szkolach i na uniwersy
tetach, dbano 0 nie i dba si~ 0 nie dzis tam, gdzie docenia si~ ich
I Por.

P Hadot, Czym jestfilowfia starozytM ?, przel. P Domanski, Warszawa 2000, S. 36.
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wartose. A jednoczesnie zastanawiano si~ i zastanawia si~ takie
dzisiaj nad samym mysleniem i nad samq etykq, ich mozliwoscia
mi, granicami i funkcjonowaniem spolecznym. Dla Europejczyka
mysl teoretyczna, nie tylko naukowa, lecz takie filozoficzna, jest
przedmiotem nieustannej refleksji, podobnie jak wszystkie kwe
stie moralnosci, choeby si~ r6znym dawniej przyj~tym regulom
post~powania zdecydowanie sprzeniewierzal.
Metafizyka, a raczej w tym wypadku duch metafizyczny, jest
czyms gl~boko paradoksalnym. Jest w nas, zyjemy nim, a jedno
czesnie wciqz pr6bujemy jego sens obalie, wyzbye si~ jego wply
wu, odrzucie moc, jakby to bylo mozliwe. Pr6bujemy wi~c wyta
czae przeciwko temu duchowi i dyscyplinie, kt6rq stworzyl, ci~z
kie zarzuty. Przede wszystkim odbieramy tej dyscyplinie sens,
oskarzamy jq 0 sprzecznose z rozumem, 0 irracjonalnose, zajmo
wanie si~ przedmiotami pozadoswiadczalnymi, kt6rych istnienia
dowiese si~ nie da, i operowanie twierdzeniami empirycznie nie
sprawdzalnymi. Wiemy jednak dobrze, ze sam postulat empirycz
nej weryfikacji twierdzen powinien bye uznany takie przez zwo
lennik6w tej krytyki za z gruntu metafizyczny, gdyz opiera si~ na
niedowodliwym empirycznie przekonaniu 0 wylqcznym istnieniu
swiata fizykalnego, cokolwiek by to wyrazenie "swiat fizykalny"
mialo znaczye. Bez analizy takich poj~e jak empiria, sens, irracjo
nalnose, istnienie - zarzut ten jest pozbawiony podstaw. Dodajmy,
ze wszystkie te poj~da zostaly zrodzone przez metafizyk~, czyli ze
bez niej nawet krytyka stalaby si~ niemozliwa.
Silniejszy jest wi~c zarzut wytaczany jej wsp6kzesnie i calko
wicie abstrahujqcy od tych empirystycznych, pozytywistycznych
krytyk, kt6re umieraly wraz z ich autorami. Dzis glosi si~ smiere
metafizyki. Znamy te slynne slowa Heideggera: "Metafizyka my
sli byt w calosci - swiat, ludzi, Boga - ze wzgl~du na byde, ze wzgl~
du na wsp61not~ bytu w byciu. Spos6b, w jaki metafizyka mysli
byt jako byt, to uzasadniajqce przedstawianie. Od narodzin filozo
fii - r6wnoczesnie z nimi - byde bytu jawi si~ jako podstawa (ar
che, aition, zasada)"2. Metafizyka to platonizm, pisze jeszcze Hei
degger. Ostatnie to stwierdzenie traktuj~ jako najwyzszq pochwa
l~, posluzylo ono jednak jako punkt wyjscia innych zarzut6w wy
, M. Heidegger, Ku rzeczy mys/enia, przel. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodzinski,
Warszawa 1999, 5.78.
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suwanych przede wszystkim przez postheideggerowc6w. M6wi
si~ wi~c, ze metafizyka ugrz~zla w ontoteologii, ze w swej speku
latywnosci skoncentrowala si~ na poszukiwaniu prawd wiecznych
i fundamentalnych zasad, ze w swym zapale poznawczym calosc
swiata uczynila swym przedstawieniem, a wi~c przedmiotem wla
dania i manipulacji, ze uwierzyla w rozum absolutny. Mozna by
cat" t~ krytyk~ strescic, wskazuj"c na dwa poj~cia, kt6re staly si~
szczeg6lnym przedmiotem ataku - poj~cia calosci i jednosci. Me
tafizyka, zdaniem krytyk6w, chce obj"c calosc bytu i nadac wie
dzy jednosc, inaczej m6wi"c: uj"c j" w system. Wsp6lczesnosc nie
lubi system6w, w"tpi w absoluty i wszelkiego rodzaju zasady, na
kt6rych mialby si~ budowac ludzki swiat. Stwierdza si~ wi~c, ze
ogarni~cie calosci bytu w poznaniu jest niemozliwe, ze metafizy
ka karmi si~ iluzjami i ze w tym wypadku jest to iluzja szkodliwa,
zgola niebezpieczna. Calosc bowiem to totalnosc, to wszechobej
mowanie groz"ce pelnym zniewoleniem, to zr6dlo totalitaryzm6w.
Sam" zatem mysl 0 calosci nalezy odrzucic. Z tych to idei zrodzily
si~ najwi~ksze k1~ski swiata, rujnuj"ce zycie spoleczne i indywi
dualne, i podobne k1~ski mog" nam groziC, dop6ki idee te przeni
kaj" cal" europejsk" kultur~. Wsp6lczesna nam mysl opowiada si~
za absolutnym zr6znicowaniem, rozsianiem opinii, pogl"d6w, d,,
zen, za pluralizmem. Woli ona chaos niz lad i poddaje ostrej kryty
ce idealy oswieceniowego ladu. Podobnie pisze 0 jednosci. Jednosc
bowiem to identycznosc, ujednolicenie, a co wi~cej - tozsamosc,
a ta niweczy r6znice. Zreszt" tozsamosc nie istnieje, jest takZe me
tafizyczn" iluzj". Wszelki byt jest zawsze pelen wewn~trznych kon
flikt6w, rozdarcia, zagubienia. Jednosc moze byc tylko narzucona
sil", wladz" jakiegos politycznego, naukowego lub religijnego do
gmatu.
Nie chc~ si~ wdawac w szczeg6ly owej krytyki, kt6ra jak kaz
da krytyka bywa nieraz jednostronna i kt6r" byloby tez dosc la
two podwazyc, pokazuj"c, ze mysl niekt6rych jej prominent6w
nadal kr"zy wok61 naczelnych zasad, tylko innych, ze nadal szuka
pocz"tk6w i uzywa poj~ciowej aparatury wypracowanej juz od
wiek6w przez t~ znienawidzon" metafizyk~, gdyz po prostu inna
nie daje si~ stworzyc tak pros to, mimo, trzeba to przyznac, duzego
j~zykowego wysilku . Mysl wsp6lczesna zgola nie porzuca metafi
zycznej przestrzeni, stale si~ w niej obraca, choc miejsce takich poj~c
jak substancja, duch, tozsamosc zajmuj,,: powt6rzenie i r6znica czy
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zgola roznia, bycie i wydarzenie. Nie zamierzam jej jednak lekce
wazyc, gdyz na jej dnie jest tez obecne to ostrzezenie, ktorego mi~
dzy innymi udzielil nam Heidegger. Jest bowiem niewqtpliwe, ze
nawet to, co najpi~kniejsze i najwznioslejsze, moze ulec degene
racji, a w kazdym razie gl~bokiej degradacji. Oto bowiem zrodzo
ne przez metafizyk~ nauki oderwaly si~ od niej, usamodzielnily
i, zapominajqc 0 swym rodowodzie, przyniosly triumf naukowo
-technicznego swiata. Pozwolily latac na Ksi~zyc, ale jednoczesnie
zapomnialy 0 swych humanistycznych zrodlach, czyniqc z nasze
go spolecznego istnienia wielkq poddajqcq si~ rachunkom maszy
n~, calkowicie zorientowanq na potrzeby materialne. Heidegger
metafizyk~ obarczyl winq za powstanie cybernetycznego, stechni
cyzowanego swiata. Ze takim si~ on stal, trudno si~ nie zgodzic.
Heidegger stwierdza tu po prostu fakt. Win a jednak nie lezy po
stronie metafizyki, lecz - przeciwnie - tych, co jq odrzucili, co pra
gnq 0 niej zapomniec. Nasz swiat stal si~ dziwnie plaski, jednowy
miarowy. Wlasciwy mu racjonalizm zatracil ten metafizyczny od
dech, kt6ry przenikal wielki racjonalizm czas6w Kartezjusza, Lei
bniza czy Kanta. Zostal podporzqdkowany zasadom utylitaryzmu.
Nauczyl cenic tylko to, co korzystne i skuteczne, chocby przeciw
stawialo si~ najprostszym wartosciom, takim jak rzetelnose, uczci
wok Starozytne cnoty zatarly si~ gdzies w pami~ci. Samego zas
czlowieka traktuje si~ instrumentalnie, jakby jego rola i jego zada
nia ograniczaly si~ do funkcji wypelnianych na spoleczne zlece
nie. Moze dlatego uwaga kieruje si~ nie ku temu czlowiekowi pro
stemu, 0 ktorym niegdys pisali poeci, lecz ku malemu, komus
z ludzkiej masy, niczym niewyr6zniajqcemu si~ posr6d innych. To
jego potrzeby - raczej zmyslowe nii duchowe - si~ docenia, to
o jego prymitywne radosci dbajq media, to jego zycie i jego mier
not~ lubi przedstawiae wsp6lczesna nam sztuka. Dostrzegam wi~c
w tej krytyce metafizyki dwa nurty, niekiedy wyst~pujqce lqcznie,
niekiedy odseparowane. Jeden, dose juz dzis banalny, zwraca sifi
nie bez slusznosci przeciw technicyzacji, choe bezpodstawnie wirLi
za niq metafizyk~. Drugi, choc paradoksalnie sam rodzi si~ z du
cha metafizycznego, 0 ile za metafizyk~ uznamy wszelkie mysle
nie na temat istnienia, a takie samego myslenia, atakuje metafizy
k~ i snuje projekt odnowienia europejskiego myslenia i stwarza
nych przez niego kulturowych konstelacji podczas kilkunastu wie
kow. Jest wi~c w tym krytycznym nurcie projekt, ale takie zamach
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na podstawowe idee tych konstelacji, idee strukturalne, takie jak
prawda i dobra. Temu uderzeniu towarzyszy niekiedy ch~e odwro
cenia si~ od wszystkiego, co wobec tych idei pochodne, a wi~c od
wielu osi,,!gni~e naszej kultury, w imi~ pelnego wyzwolenia, jakie
gos now ego czlowieka w radzaju Nietzscheanskiego Zaratustry lub
"przyszlych" Heideggera .
Nie s,,!dz~ jednak, aby metafizyka mogla stae si~ martwa, aby
to, co bylo i jest w niej cenne, rozpuscilo si~ w tym, co sarna stwo
rzyla, nie pozostawiaj,,!c sladow. Zreszt"! i Heidegger zostawia nam
nadziej~, mowi,,!c 0 nowych zadaniach myslenia, 0 rozbudzeniu
gotowoSci do przyj~cia tego, co jeszcze w mroku, przyj~cia wezwa
nia - "ktore zawsze, slyszane czy nie, apeluje do nierozstrzygni~
tego jeszcze ludzkiego losu"3 .
Moze wi~c warto zadae pytanie, czego nalezy w naszej kultu
rze branie, co w niej, zrodzonej z metafizycznego ducha, zawsze
bylo i pozostalo cenne. Otoz nalezy przede wszystkim bronie my
slenia, ukazuj"!c, jak powierzchowne i jednostronne s,,! wysuwane
przeciwko niemu zarzuty. To prowadzi nas do refleksji nad samym
mysleniem. Temat to wielki. Mog~ wi~c zwrocie uwag~ tylko na
par~ jego punkt6w.
Zaczn~ wi~c od takiego oczywistego stwierdzenia: myslenie nie
musi tworzye systemu, nie musi szukae jednosci ani w wiedzy, ani
w swych przelozeniach na dzialanie. Nie musi si~ takZe oriento
wac na wieczne idee, choe dostrzega, ze niektore z nich s,,! trwale
obecne, co stanowi przedmiot jego namyslu. Myslenie moze bye
otwarte, moze bye zach~t"! do tego "wi~cej" , 0 kt6rym m6wil juz
Kant w Krytyce wladzy sqdzenia. "Myslee wi~cej" to znaczy nie sta
wiae barier, miee smialose si~gania nawet do niemozliwego. To
znaczy pytae "dlaczego", wbrew tym starym postulatom Comte'a,
kt6ry pozwalal pytae tyiko "jak", slusznie twierdz,,!c, ze "dlacze
go" jest metafizyczne. C6Z z tego, ze nieraz to "dlaczego" pozosta
je bez odpowiedzi. Z tej racji nie nalezy go jeszcze odrzucae ani
uznawac za bezsensowne. Jak pisze Kolakowski: "Nie mozemy
zgl~bie tajemnicy i obrocie jej w wiedz~, lecz wazne wiedziee, ze
mamy z ni,,! do czynienia"4.

) Tamie, s. 84.
L. Kolakowski, Horror me/aphysicus, Warszawa 1990, s. 16.
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Myslenie jest przestrzeniq metafizyki. Filozofowie to od daw
na rozumieli. Huz z nich zamieszczalo ten rzeczownik w tytulach
swoich dziel. Marek Aureliusz pisze Rozmyslania, Pascal - Mysli,
Kartezjusz - Medytacje, a Husserl- Medytacje kartezjanskie, ze przy
pomn~ tylko te, ktore w pierwszej chwili przywolala pami~c. Za
stanawiano si~, czy dusza mysli zawsze, czy mysl jest zalezna od
wrazen, czy zawiera czyste idee itd. Jednym z naczelnych proble
mow byl od wiekow stosunek myslenia i bytu. Parmenidejska teza
o ich tozsamosci w roznych wariantach pojawiala si~ w wielu sys
temach metafizyki. Stala si~ osiq rozwazan Nauki logiki Hegla. Zo
stala tez w specyficzny sposob podj~ta przez Heideggera, ktory
zarzucal calej europejskiej metafizyce, ze rozlqczyla te dwa poj~
cia, przeciwstawiajqc je sobie, uczynila byt przedmiotem mysli
i w ten sposob zatracila ich irodlowq jednosc. (Pisalam 0 tym w pra
cy Toisamosc i r6inica, s. 86 n). W tym Heideggerowskim twierdze
niu jest racja, gdyz w wiekach srednich akcent kladziono na byt.
Mysl jednak zawsze byla istotnym atrybutem Boga. Wraz z Karte
zjuszem ranga myslenia jeszcze wzrosla, stalo si~ ono gwarantem
istnienia. Zostawmy jednak przeszlosc. Faktem jest, ze metafizyka
od swych narodzin czyni z myslenia centralny obok bytu przed
miot swego namyslu, sam a jest bowiem mysleniem.
Czym jest myslenie? Na takie pytanie Platon odpowiedzial, ze
jest IIrozmowq, ktorq dusza sarna z sobq prowadzi, cokolwiek we
imie pod uwag~", i dodal: 1I0bjawiam ci to, chociaz sam dobrze
nie wiem" 5. Nie probuj~ odpowiadac. Wystarczy, ze ono jest, ze
mozemy w nim uczestniczyc, zdajqc sobie spraw~ z jego mocy za
rowno wtedy, gdy cos przed nami odkrywa, jak i wowczas, gdy
blqdzi lub wprost kieruje na manowce. Chodzi wi~c raczej nie 0 to,
czym jest, lecz jakie jest i jakirni mogq byc lub Sq jego konsekwen
cje, ktore za sobq pociqga w rozmaitych przejawach ludzkiej tw6r
czosci. Lub inaczej - co w nim jest, ze stworzylo naSZq kultur~. Otoz,
po pierwsze, myslenie jest przesycone wqtpieniem, nie przyjmuje
prawd na wiar~. To wqtpienie pojawia si~ w kulturze europejskiej
na r6znych poziomach - religijnym, naukowym, politycznym.
Budzily wi~c wqtpliwosci te lub inne artykuly wiary, rodzqc roz
maitego rodzaju herezje, poddawano tez i poddaje si~ krytyce samq
wiar~. Wytacza si~ boje przeciwko takim lub innym spolecznym
5

Platon, Teajtet, przel. W Witwicki, Warszawa 1959, s. 73.
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i politycznym instytucjom (tym zwlaszcza, kt6re siy utrwalaly przez
dlugi czas), gdy tylko narasta wqtpliwosc co do ich sensownosci
w obliczu zmieniajqcych siy warunk6w zycia. Wqtpi siy w takie lub
inne twierdzenia naukowe i poddaje siy je coraz to nowej weryfi
kacji. Bez tego wqtpienia nie byloby nauki, zastyglibysmy gdzies
na poziomie Archimedesa. Rozum nie kapitalizuje, rozum nie jest
tradycjq, a nauka - spusciznq intelektualnq, kt6ra siy pomnaza
przez dodatkowe teorie i twierdzenia. "By myslec" - pisal jeden ze
znanych epistemolog6w Gaston Bachelard - "trzeba najpierw od
uczyc siy tylu rzeczy"6. Postyp w nauce wyrnaga przemiany, wy
maga podwazenia wielu utartych tez. Wqtpienie jest pierwszym
i podstawowym krokiem do wiedzy. 0 tym wiemy od czas6w Kar
tezjusza. Myslenie wiyc pyta i problematyzuje, poslugujqc siy r6z
nymi metodami - analizq, dialektykq, nieraz paradoksem - i chro
niqc kultury przed zakrzepniyciem w jednej stalej formie. Jest one
przesycone wolnosciq, nie daje siy ograniczac, a pr6by okielzna
nia go unicestwia. Totez wszelkie dogrnaty, nawet wsparte silnymi
instytucjonalnymi aparatami, z czasem kruszejq, ~ak jak skruszal
dogmat 0 wladzy absolutnej kr6la pochodzqcej od Boga, dogrnat
o komunizmie jako koniecznosci historycznej, dogrnatyczne reguly
literatury klasycznej czy dogrnat naukowosci propagowany przez
pozytywist6w roznej masci. Dodajmy, ze myslenie sceptycznie
odnosi siy tez do dogmat6w wiary. W niejednym przez dlugie wieki
drqzenia cos uszczknylo. Wiara jednak i myslenie nie Sq tozsame.
Wiara wielokrotnie ucieka siy do metafizyki i byl czas, kiedy obie
trwaly w calkowitej symbiozie. Myslenie jednak rna swiadomosc
swej niezaleznosci, totez bywalo i sprzymierzencem wiary, i jej
upartym i niekiedy zacietrzewionyrn przeciwnikiem; myslenie chce
wiedziec, nie wierzyc, a jesli wierzy, to nie ze wzglydu na objawio
ne nauki, lecz z immanentnej potrzeby i immanentnej woli.
Myslenie jest bez granic. Z samej wiyc swej istoty siyga ku nie
skonczonosci, ku temu, co przekracza obecnosc otaczajqcq czlo
wieka, to ludzkie tu i teraz. Nie umie i nie moze utrzymac siy w tej
ograniczonej przestrzeni, wybiega nieustannie poza niq, w nostal
gii za tym, co inne, ale takie za tq niedostypnq, scalajqcq jednosciq,
kt6ra by mogla nadac sens jej wlasnym, tak jednak rozsianym, wie
lora kim projektom. Jest w mysleniu metafizycznym dwoistosc
6

G. Bachelard, L'mgagement nationaiiste, Paris 1972, s. 7.
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orientacji ku jednosci i ku rozszczepieniu, jest swiadomose nieskon
czonej wielosci zjawisk i idei i It;~k przed absolutnym zagubieniem,
przed tym nomadyzmem gloszonym przez niektorych jako twor
czy i, co wi~cej, uznawanym za faktyczny, a z ktorego bez zebra
nia okruchow w calose nic si~ narodzie nie moze. Myslenie rozum
ne chce zbierae. WszakZe logos, ktory tlumaczymy przez rozum,
oznacza takZe, jak to przypomnial Heidegger, nie tylko slow 0, roz
mow~, lecz takZe skupianie, zebranie 7 , a jak uczyl nas Platon
w swym Parmenidesie, wielose absolutna jest tozsama z niczym.
Grozq jest, gdy myslenie zamyka si~ w jakiejs calosci nieruchomej.
Gdy jednak jednose niknie, zostawia pustk~, zawiesza los ludzki
w prozni, niszczy tez jego spoleczne zycie, ktore bez tej mysli 0 jed
nosci i wspolnocie staje si~ rujnujqcq anarchiq. Jest prawdq, ze
myslenie uwolnilo si~ ad transcendencji Jednego lub Jedni, ze
wystarcza mu na ogol ta jednose, ktorq odnalazlo bqdz w systemie
calosci wiedzy, bqdz w jednosci transcendentalnej poznania. Trwa
niemniej w nim ta dziwna nostalgia powrotu, ta poboznose czy
skupienie, jak mowi Levinas, wzniesienia si~ poza, w takq prze
strzen, ktora nie jest przedmiotem ani przedstawienia, ani teore
tycznej wiedzy, a jednak pociqga, gdyz tylko w niej dostrzegamy
przynajmniej zarys sensu naszych zmagan intelektualnych, na
szych wysilkow zrozumienia, a przede wszystkim istnienia.
Kant w swej dialektyce nauczyl nas, ze nie posiadamy mozli
wosci poznania Boga, duszy i kosmosu jako calosci. Uznal jednak,
ze te trzy idee Sq potrzebq naszego umyslu . Mial racj~ - idee te Sq
ciqgle obecne w najrozmaitszych formach w poezji, literaturze,
sztuce. Rzadziej maze w filozofii . Filozofia jest zbyt krytyczna,
posluszna naukom Kanta, lecz to nie znaczy, ze nie mowi a Bogu
i ludzkim losie. Szuka po prostu innego j~zyka, ktorym daloby si~
mowie 0 tych kwestiach, nie by je poznae, uchwycie, lecz by si~
latwiej ku nim wzniese, by lepiej dostrzec te perspektywy, z kto
rych widzimy, ze to, co bye moze nie rna znaczenia lub czego zna
czenia pojqe nie jestesmy w stanie, znaczy niezmiernie wiele dla
ludzkiego bytu, dla zycia tak krotkiego, z tkwiqcq w nim perspek
tywq smierci. Tkwi w nas wciqz to pragnienie nieskonczonosci,
jezeli nie bytu, to mysli, nieskonczonosci przekraczajqcej czas.
7 M. Heidegger, Wprowadzenie do metajizyki, przel. R. Marszalek, Warszawa 2000,
s. 116 i n .
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Myslenie jest uznawane za tozsame z poznaniem. Sqdz~, ze nie
slusznie. Cdy mysl~ 0 tyro kims, kto jest przede mnq i z kim rozma
wiam, staram si~ go zrozumiec. Rozumienie zas to nie wiedza, kt6ra
rna dziwnq moc zawladni~cia swym przedmiotem, zdobycia nad
nim panowania. W razumieniu jest cos zgola innego. Zrozumiec to
wsp6kzuc, to przejqc si~ tyro, co limy do mnie m6wi, jego troskq,
jego biedami. Myslec to takZe wyciqgnqc r~k~ . Myslimy, gdy kocha
my i gdy pragruemy prosic 0 wybaczenie. To pierwszy krok, by pod
dac si~ innemu, moze nawet by mu zlozyc siebie samego w ofierze.
Czyz nie jest tak, ze wlasnie w rozumieniu, poj~tym nie jako
sprawnosc egzegezy lub hermeneutyczne narz~dzie, radzi si~ moz
liwosc wsp6lnoty? Czyz rozumienie nie jest z istoty swej porozu
mieniem, a zatem uznaniem, decydujqcym krokiem ku jednosci nie
intelektualnej, lecz etycznej, jednosci nie zaborczej, ale szanujqcej
innosc, pozwalajqcej na bliskosc, na widzenie w tyro innym kogos,
kto domaga si~ mojej opieki? Ten inny m6wi do mnie, a m6wiqc,
moze takZe podwazyc mojq pewnosc siebie, moje egoistyczne "ja".
Trac~ wi~c t~ pewnosc i w tym momencie moja mysl skierowana ku
innemu przestaje byc rOdzajem intencjonalnosci, gdzie podmiot kon
stytuuje sens przedmiotu. W kontakcie etycznym podmiot przekra
cza siebie, poddajqc wlasnq mysl bez reszty innemu. Jesli w refleksji
zwr6cimy si~ ku takiemu mysleniu, dostrzezemy, jak jest niesmiale,
jak si~ wycofuje z pozycji zajmowanych dotychczas z pewnosciq
i smialosciq, jak si~ biernie ugina przed myslq drugiego, oczyszcza
si~, by byc gotowe na jej przyj~cie. Przyjmuje jq i obdarza szacun
kiem. Wraz z szacunkiem dla tej obcej mysli rodzi si~ szacunek dla
rozm6wcy, szacunek dla innego czlowieka. Zapewne w zadnej in
nej kulturze godnosc czlowieka jako czlowieka nie zostala podnie
siona do takiej wysokiej rangi. Idea humanizmu b~dqca wyrazem
tego uznania w rozmaitych formach trwala przez wieki i niepoko
jqce Sq zakusy jej umniejszenia, kt6re dzis spotykamy. Jestesmy ludz
mi i powinnismy tego wzajemnego szacunku strzec.
Kiedy m6wimy 0 tym innym, 0 szacunku i uznaniu dla niego,
wkraczamy na teren etyki. W naszym filozoficznym mysleniu,
nawet tam, gdzie nie bylo ono do konca wyartykulowane, to etycz
ne nastawienie zawsze bylo oberne. Dla Crek6w filozofia byla spo
sobem zycia, cwiczeniem ducha. Cnota i wiedza si~ splataly. Z fi
lozofa, gdy pouczal, mozna si~ bylo smiac, niekiedy bowiem jak
Tales, w niebo patrzqc, w studni~ wpadal, ale wiedziano dobrze,
21

BARBARASKARGA

ze jesliby go sluchae, "wi~cej by pokoju, a mniej zla mi~dzy ludz
mi bylol/B. Jak to swietnie pokazali Hadot i Domanski, w kazdej
ksi~dze tamtych czasow chodzilo nie tylko 0 wylozenie jakiejs
prawdy, lecz takZe, by przez dyskurs wspomoc dqzenie do dosko
nalosci. To wszakZe filozofia nauczyla rozrozniae dobro i zlo, to
filozofia uczyla 0 m~stwie, smialosci, cnotach wiernosci i badala
warunki sprawiedliwosci. Te zas jej dociekania wnikaly gl~boko
w spoleczne zycie. Cnoty greckie i cnoty chrzescijanskie zlaly si~
w naszej kulturze w jedno.
Musimy jednak pami~tae, ze mySl nie rodzi si~ sama. Mysl ma
autora, a tym autorem jest czlowiek. Mysli on, rzecz jasna, w pew
nym myslowym horyzoncie, nie moglby rozwijae swej mysli
w prozni bez calej dost~pnej mu tradycji kulturowej, bez calego
dobrodziejstwa, z ktorego korzysta, cz~sto nie zdajqc sobie z tego
sprawy. Czlowiek nie jest jednak istotq ulepionq z cnOt. Nie wiem,
gdzie zlo ma zrodla, ale pojawia si~ za sprawq czlowieka. To przez
niego wdziera si~ ono w swiat, to on jest winowajcq. Stqd i jego
myslenie nieustannie stoi na rozdrozu. Nie bqdzmy naiwni. Jezeli
tyle zla otacza nas dokola, to przez czlowieka, przez jego niepo
skromiony egoizm, przez agresywne dqzenie do panowania. Czy
jest on narz~dziem zla czy jego zrodlem, nie potrafimy na to pyta
nie odpowiedziee. To pytanie nas przesladuje, nie mozemy si~ go
pozbye. "Pytam 0 zrodlo zrodet" - wolal Leibniz - "i nie zadowol~
si~ latwo zwyczajnymi wykr~tami: mowi si~, ze czlowiek grzeszy
dlatego, ze jego natura zostala skazona przez grzech Adama, to
nam jednak powraca w odniesieniu do samego Adama, skqd bo
wiem pochodzi to, ze zgrzeszyl, lub mowiqc ogolniej, skqd pocho
dzi grzech w swiecie, skoro Bog i stworca swiata jest nieskoncze
nie dobry i nieskonczenie pot~zny"9. Mysl jest rozdarta, nieraz
wspomaga zlo lub wr~cz je tworzy i nieustannie z nim usiluje wal
czye. Cale dzieje europejskiej kultury Sq tym zmaganiem, upada
niem w zlo niewyobrazalne i probami jego okielznania. 210 jak
kazda tajemnica, jak to, co nie moze bye do konca wyjasnione, jak
smiere, ma dziwnq sil~ atrakcji dla naszego metafizycznego du
chao W swej nieporadnosci wobec tych tajemnic gotow on jest pro
Platon, Teajlel , wyd. cyt., s. 176.
G. Leibniz, Dialog /aklyczny 0 wolnosci ludzkiej i 0 ir6dle zla, przel. S. Cichowicz,
w : teni.e, Wyznanie wiary ftlozo/a, Warszawa 1969, s. 152.
8
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ponowac jakies nowe wyjscie, poza dobra i poza zlo, jak gdyby
istnial swiat, w ktorym te idee mozna by bylo uniewaznic.
Kultura europejska jest owocem tego myslenia metafizyczne
go, ktore peIne jest sprzecznosci. Samo sobie zlorzeczy, samo od
biera sobie wartosc, kpi z siebie, blqka si~ i gubi, totez cz~sto gdzies
ucieka na bezdraza szalenczych idei lub przewratnych teorii. Po
trafi tez wzniesc czlowieka na wyzyny filozofii, sztuki, nauki. Czlo
wiek to deinotaton wedlug okreslenia Sofoklesa, czyli istota niesa
mowita, diabelsko-anielska w jednym ciele. Takie tez jest jego my
slenie, tworcze i niszczqce, krytyczne i peine fantazmatow, szuka
jqce jednosci i przeciwstawiajqce si~ pokusom kazdego ujednoli
cenia, potrafi si~ zamknqc w dogmacie i dogmaty rozsadzac. Coz
wi~c mozna powiedziec 0 nim, jak go ocenic? My jestesmy z nie
go. Ono jest w nas. Jego koniec b~dzie zapewne koncem naszego
swiata.
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Czy nie jest tak, ie niewiara stanowi nieuehronny ski a d n i k
wi a r y nie tyle jako pojedynezego aktu, ile jako eiernistej
drogi, na kt6rej ez~sto nie nie wydaje si~ wiary wspierac?
Moiliwa jest jednak zapewne takie sytuaeja odwrotna:
w lonie niewiary pulsuje ukryta wiara, kt6ra 0 sobie nie wie
albo, by tak rzee, wstydzi si~ sarna siebie.

WIARA I NIEWIARA
DZISIAJ
Karol Tarnowski
Wiara i niewiara - przede wszystkirn w ich postaci religijnej 
to fenorneny obecne w otaczajitcym nas swiecie i mozliwe do ob
serwacji z roznych punkt6w widzenia: teologicznego, filozoficz
nego, psychologicznego, socjologicznego ... Ale one stanowiit tez,
byc moze, pewnit rzeczywistosc w nas samych, cos, co nas kwe
stionuje, niepokoi, wobec czego trzeba si~ jakos okreslic. Mozna
naturalnie problematyk~ wiary od siebie oddalic, odtritcic; zazwy
czaj jednak wraca ona do nas w sytuacjach granicznych, w sytu
acjach, w ktorych w nasze zycie wkracza "serio", w chwilach,
w ktorych dotykamy tego, co "metafizyczne w czlowieku". TakZe
wtedy jednak wiara i niewiara sit materiit naszej wolnosci, 0 wiele
bardziej - przynajmniej na poz6r - nii decyzje etyczne, kt6re
w pewnych okolicznosciach tak czy inaczej podjitc musimy.
Czy jednak, wobec tego, 0 wierze da si~ w og6le mowic? Do
pytania tego sklania przeswiadczenie, kt6re rna w nas sojusznik6w,
ze wiara i niewiara sit sprawit scisle prywatnit. Ale indywidualnosc
(czy "osobistosC") a prywatnosc - to nie calkiem to sarno. Teza 0 pry
watnosci wiary odnosi si~ do jej mozliwej "publicznosci" i dotyczy
w gruncie rzeczy prawnych i obyczajowych ram manifestowania
w tej czy innej formie swojej wiary lub niewiary. Dotyczy takZe
swoistych niebezpieczenstw upubliczniania, a szczeg6lnie upoli
tyczniania wiary, w stosunku do ktorych "prywatnosc" jawi si~ jako
synonim skromnosci i autentycznosci, chroniitcej wewn~trzny,
duchowy wymiar rzeczywistosci wiary. Sprawa indywidualnosci
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natomiast mowi cos 0 istotnym, egzystencjalnym czy metafizycz
nym, niepowtarzalnym wydarzaniu si~ wiary lub niewiary w zy
ciu pojedynczych podmiotow, wydarzaniu si~, ktore moze nam
literalnie - jak w opisie trwogi u Heideggera - "odbierae mow~" .
Trudnose ta wiqze si~ dodatkowo z faktem, ze nasz j~zyk dostoso
wany jest - podobnie jak nasze kategorie myslowe - do rzeczywi
stosci z "tego swiata"; skoro juz wyrazenie naszego zakochania czy
bolu jest nieraz niemozliwe, to 0 ilez bardziej niewyrazalna wyda
je si~ zawartose naszych przezye nazywanych religijnymi.
Trudnosc, 0 ktorej mowa, naklada si~ na osobliwy kulturowy
fenomen, ktory zaczql si~, bye moze, wraz z reakcjq na religi~ zbyt
zdogmatyzowanq i przeintelektualizowanq, jeszcze u Schleierma
chera: mianowicie rozmijanie si~ samej wiary i t res c i tej wiary,
fides qua creditur i fides quae creditur. Zwiqzek tych dwu biegunow
wydawal si~ nierozlqczny: wiara - przynajmniej w kr~gu judeo
chrzescijanskim - byla "wiarq w" (Kogos), ale takZe "wiarq, ze" (Bog
Objawienia jest naprawd~ Bogiem itd.). Dzisiaj jednak jestesmy,
jak si~ zdaje, swiadkami czegos, co mozna by nazwae "desemanty
zacjq" wiary, co jeszcze nie musi oznaczae utraty wiary jako takiej .
Fenomen ten rna dwa rozne poziomy, ktorym b~dziemy si~ mu
sieli blizej przyjrzee. Jeden z nich, plytszy, polega na tym, ze wie
rZqcy czlonkowie roznych wspolnot religijnych - na przyklad Ko
sciola katolickiego - wierzq "selektywnie" w tzw. prawdy wiary,
w poszczegolne "wierzenia", znajqc je (w stopniu, w jakim to jest
w ogole mozliwe) jeszcze mniej, niZ w nie wierzqc. Mogq oni jed
nak calkiem szczerze uwazae si~ za wierzqcych, poniewaz obej
mujq "kredytem" wiary pewien blizej nieokreslony trzon wierzen,
w szczegolnosci na przyklad osoby Chrystusa i Maryi. Czujq, nie
zdajqc sobie z tego sprawy, ze dla nich wiara oznacza cos wi~cej
niz wiara "w cos", w pewne jasno okreslone tresci: jest egzysten
cjalnie waznq "fundamentalnq opcjq", ktorej nie tylko si~ nie musi,
ale wr~cz n i e d a s i ~ przelozye na jasno okreslone tresci. Indy
widualnosci aktu wiary od powiada jed y nos e tego, na co wiara
calq sobq stawia.
Poziom drugi odzwierciedla si~ w najbardziej znaczqcych dzi
siaj filozofiach wiary: mam na mysli w szczegolnosci koncepcje
Marcela, Jaspersa i Tillicha. Wszystkie trzy rozumiejq wiar~ jako
sposob bycia wobec "Transcendencji", ktora przekracza opozycj~
podmiotu i przedmiotu, nie moze bye zatem z definicji z ide n t y
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fikowana jako to czy tam to, jako okreslony "przedmiot" obok
innych przedmiot6w. Skoro tak, to zar6wno Marcel, jak i Jaspers
mogq prawomocnie napisac: "nie wiem tego, w co wierz~", co ozna
cza w tym kontekScie cos zgola innego niL zdanie Tomasza z Akwi
nu, ze nie mozna w to sarno i pod tym samym wzgl~dem r6wno
czesnie wierzyc i to znac (par. De veritate 14, 9, respective ad 6). Filo
zofowie wsp6kzesni chcq powiedziec: wiara jest pierwotnie bar
dziej podstawowym sposobem bycia ludzkiego podmiotu niL ten,
kt6ry pozwala na identyfikacj~ jakiejkolwiek tresci mozliwej do
poznania, a tym bardziej do wyrazenia w zdaniach oznajmujqcych
typu podmiotowo-orzecznikowego (a nawet domaga si~ takiej
identyfikacji). Jest - powiedzmy to od razu - scisle indywidual
nym parywem ku czemus, od czego czlowiek we wlasnym du
chowym "rdzeniu" uzaleznia swoje "byc alba nie bye" i czego praw
dziwosc najgl~biej akceptuje.
Stwierdzenia te - 0 ile przyjqc prowizorycznie ich prawdziwosc
- Sq raczej zniech~cajqce dla pr6b filozoficznego traktowania 0 wie
rze. Usprawiedliwiajq poniekqd niejasnosc panujqcq dzisiaj w ma
terii wiary i nie napawajq nadziejq na fa k t Yc z n e - nie tylko teo
retyczne, ale takZe praktyczne - wprowadzenie ladu w t~ funda
mentalnq dla czlowieka dziedzin~. Trzeba si~ jednak zgodzic na
cos, 0 czym wiedzial juz Arystoteles: w stosunku do kazdego ro
dzaju rzeczywistosci mozna domagac si~ tyle jasnosci na jego te
mat, na ile rodzaj ten pozwala. Nie co innego glosi - w zmodyfiko
wanej postaci - fenomenologja Husserla.
Spr6bujmy zarysowac map~ poszukiwan - nie na wiele wi~cej
nas stac. Podzielimy jq wst~pnie na trzy cz~sci. W pierwszej doko
namy pr6by zwi~zlej diagnozy, jak pisal Jaspers, "duchowej sytu
acji naszego czasu" w aspekcie wiary. W cz~sci drugiej spr6buje
my potraktowac wiar~ i niewiar~ w spos6b bardziej teoretyczny
i poniekqd "aczasowy". W cz~sci trzeciej powr6cimy do naszych
czas6w, by pr6bowac odgadnqc zarysowujqce si~ perspektywy
"wiary i niewiary dzisiaj".

Duchowa sytuacja naszego czasu
Zakladamy, ze wiara i niewiara rna kazdorazowo pewien "pod
miot" - kogos, kto wierzy lub nie wierzy. 0 czyjej wierze (lub nie
2«>
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wierze) chcemy zatem m6wie? Nasze pytanie pada w pewnej sy
tuacji, mianowicie w duchowej sytuacji Polski pokomunistycznej.
Polska rna wlasny kulturowy, uksztaltowany przez wlasnq histo
ri~ profil, rna takie sw6j ryhn r6znorodnych przemian, kt6re mogq
kompetentnie badae socjologia i historia idei. Czy filozof moze tu
takie uchwycie pewne prawidlowosci? Polskq pokomunistycznq
wiar~ diagnozowal wielokrotnie ks. J6zef Tischner. Wskazywal na
jej specyficzne skrzywienia czy choroby Oako skutki peinienia przez
religi~ funkcji zast~pczych w czasach niewoli) w postaci sklonno
sci do upolityczniania wiary, dzielenia swiata na swoich i wrog6w,
manifestacyjnosci przy braku prawdziwej kultury religijnej,
a przede wszystkim przy braku krytycznej pracy mysli. Nie chcial
bym tutaj powtarzae tych diagnoz, choe Sq one z pewnosciq trafne
i cz~sciowo wciqz aktualne. Bye moze jednak wymkn~la im si~
wiara ludzi przeci~tnych, zyjqcych codziennymi trudnosciami,
swoiscie, choe nie bezkrytycznie przywiqzanych do religii i pr6
bujqcych jakos godzie codziennose z etycznymi wymaganiami
Kosciola i, koniec kOl1c6w, Ewangelii. Wymkn~la im si~ bodaj tak
ze gorqca nieraz i autentyczna, choe cz~sto pozostajqca na bakier
z przepisami Kosciola, wiara mlodych. W sumie, 0 ile wiara chrze
scijanska jest w Polsce wciqz - jak m6wi Jaroslaw Gowin - kultu
rowq oczywistosciq, 0 tyle rna ona r6wniez swoje wewn~trzne zy
cie, sw6j zmienny, ale wciqz bijqcy puIs. Jesli jakies cechy wydajq
si~ tu wysuwae na czolo, to po pierwsze: raczej malejqcy niz ro
snqcy kontakt mi~dzy przeci~tnym wierzqcym a nauczajqcym, in
stytucjonalnym polskim Kosciolem; po drugie: uporczywe trwa
nie mentalnych skrzep6w w rodzaju antysemityzmu; po trzecie
wreszcie: wspomniany juz przeze mnie i wielokrotnie nazwany
brak religijnej kultury i religijnej wiedzy.
Jednakie specyficzna sytuacja polska naklada si~, mimo wszyst
ko, na pewne, og6lnie zresztq znane, procesy dziejowe, kt6re trze
ba w tym miejscu przypomniee.
Jak dobrze wiadomo, zyjemy w czasach cywilizacyjnego prze
lomu. Ma on zapewne trzy gl6wne aspekty. Jeden z nich to wy
kruszanie si~ europejskiego paradygmatu kultury humanistycz
nej, w kt6rego centrum tkwila religia chrzescijanska, na rzecz kul
tury "postmodernistycznej", dla kt6rej swoistymi idolami Sq: z jed
nej strony wolnose, z drugiej - technika. Aspekt drugi to globali
zacja oraz demokratyzacja, kt6ra takie wydaje si~ miee dwie stro
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ny: proces rozciqgania parasola techniki nad calq kulq ziemskq
i przenikanie jej w roznym stopniu do wszystkich krajow i ludow
oraz coraz cz~stsza konfrontacja kultury europejskiej z innymi
kulturami, jednej tradycji z tradycjami innymi - wszystko to, co
zawiera modne slowo "pluralizm" (obyczajowy, kulturowy, reli
gijny). Aspekt trzeci widzialbym w nasilaniu si~ gdzieniegdzie re
ligijnych fundamentalizmow.
Co oznacza najpierw ta cywilizacyjna sytuacja dla wiary chrze
scijanskiej, w kt6rej kr~gu wciqz jeszcze zyjemy? Nie wchodzqc
chwilowo w zagadnienie istoty - 0 ile takowa wyst~puje - wiary,
powiedzmy, ze najpierw oznacza utrat~ pew n 0 sci, nienaruszal
nosci de iure "wierzen", czyli tresci wiary. Nienaruszalnosc ta, kto
ra wydawala si~ calkowicie ponadczasowa, w katolicyzmie ujaw
nila si~ wraz z II Soborem Watykanskim jako cz~sciowo pozorna:
trzeba bylo zaczqc m y s 1e C, rozrozniac, interpretowac. Wiara chrze
scijanska okazala si~ raz jeszcze korelatem nieodzownego rozu
mienia, ktore nie moze stronic od klopotliwych czasem pytan. Jed
nym z nich - postawionym w obliczu wzrastajqcego autorytetu
nauk i nowych filozofii, a takZe dialogu ekumenicznego - bylo
pytanie 0 granice przemian interpretacyjnych i mozliwosci iden
tyfikacji trwalego, naprawdt; nienaruszalnego rdzenia wiary chrze
scijanskiej . Czy jednak taki rdzen w ogole istnieje, skoro mamy de
facto do czynienia od razu z interpretacjami i tradycjami, ktore Sq
zawsze dziejowe?
Pytanie to zaowocowalo u niektorych innymi pytaniami, znacz
nie bardziej podstawowymi: na przyklad 0 to, czy wiara chrzesci
janska nie zaklada "metafizyki", to znaczy filozoficznej wizji rze
czywistosci, w ktorej niezbt;dny jest ontologiczny "Absolut", bez
wzgl~du na to, czy wlasnie pojt;cie "bytu" (gr. to on) jest tu najwaz
niejsze, a takZe bez wzglt;du na trudnosc zrozumienia relacji mit;
dzy owym Absolutem a Bogiem wiary. Jesli jednak zwiqzek ten
zachodzi, to czy wiara ta jest w ogole prawomocna (i ostatecznie
mozliwa) wobec ostrego kryzysu ontologii jako odpowiedzialnej
filozofii? Inne pytania wynurzajq sit; od strony konfrontacji z od
miennymi religiami, z pluralizmem "objawien" roszczqcych sobie
pretensje do prawdziwosci i nieraz atrakcyjnych. Otwarte spotka
nie z innymi cywilizacjami nie moglo nie zakwestionowac jedy
nosci wiary chrzescijanskiej przez samq odmiennosc religijnych
wizji swiata; tak jak, w wyniku dialogu ekumenicznego, nie mo
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glo to nie nastqpic (W mniejszej skali) w stosunku do poszczegol
nych chrzescijanskich denominacji. Wreszcie prawomocnosc reli
gil jako takich bywa kwestionowana, jak wiadomo, przez rozma
itego typu redukcjonistyczne "systemy podejrzen", sposrod kto
rych rosnqcym powodzeniem cieszy si~ dzisiaj redukcjonizm przy
chodzqcy od strony psychologii. Wszystkie te wqtpliwosci i pyta
nia padajq przy tym na grunt tego, co mozna nazwac "mentalno
sciq postmodernistycznq" (raczej mentalnosciq niz postmoderni
stycznymi filozofiami), ktorej glownq wlasciwosciq w odbiorze ma
sowym jest relatywizm i nieufnosc wzgl~dem brutalnie naduzy
wanego przez rozne ideologie poj~cia prawdy jako takiej.
Wymienione ldopoty wiary, glownie chrzescijanskiej - nazwij
my je ldopotami teoretycznymi - naldadajq si~ na procesy zacho
dzqce w sferze elementarnej aksjologii zycia, przezywania jego
podstawowego, choc niestalego nastroju. Martin Heidegger, filo
zof dla ubieglego wieku reprezentatywny, opisywal nastroj egzy
stowania jako ci~zar. W kazdym razie w odczuwaniu zycia wyda
jq si~ dominowac dwa glowne czynniki. Jeden z nich - to istotnie
ci~zar zla, pozostawionego po sobie przez totalitaryzmy i gwalty
XX wieku. Drugi - to sldonnosc do mozliwie beztroskiego podda
wania si~ starannie uprzednio przygotowanemu smakowaniu
chwili biezqcej, to ulatwiony przez zdobycze technologiczne, ma
terialistyczny w gruncie rzeczy hedonizm. Te cz~sto wymieniane
i podatne na retorycznq manipulacj~ czynniki wydajq si~ jednak
stanowic naprawd~ rodzaj przysiony, ktora z perspektywy religij
nej utrudnia przyj~cie w wierze 0 be c nos c i tego, co Tischner
nazywa absolutnym Dobrem i "wiekuistym Sercem" . Przysiona ta
rozciqga si~ zresztq, mi~dzy innymi wskutek trudnosci teoretycz
nych, na inne wyzsze wartosci, prowadzqc do tego, co mozna na
zwac kryzysem absolutnosci jako takiej.
Wybitni filozofowie religii uwazajq, ze wiara jest czynnikiem
staIym: wedlug Schelera i Tillicha na przyldad, nie mozna w ogole
nie wierzyc; zarniast wiary w Boga mielibysmy zatem wiar~ w idole,
a nawet w nicosc. Jakkolwiek by byIo, nasze czasy dostarczajq
z pewnosciq przyldadow zarowno wiary autentycznej, pi~knej i he
roicznej, jak i rozmaitych jej karykatur. Gdyby jednak chciee okre
slie i ryzykownie uogolnie cech~, ktora - promieniujqc z przeci~t
nego stanu umysiow - staje si~ takie udzialem wiary chrzescijan
skiej, nazwalbym jq 0 b 0 j ~ t nos c i q: zyjemy w czasach "wiary
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Co przez to rozumiem? Wykluczmy najpierw trywial
ny sens oboj~tnosci, dotyczqcy zrutynizowania przekonan i prak
tyk wiary religijnej - ta bowiem cecha nie jest niczym dla naszej
epoki specyficznym. Przez oboj~tnosc rozumiem przede wszyst
kim dwie wlasciwosci. Po pierwsze, osobliwy rozziew, widoczny
takie u nas, mi~dzy zglaszanym akcesem do wiary (np. katolic
kiej) a radykalnym brakiem wrazliwosci moralnej. Ow brak wraz
liwosci obejmuje szerokie spektrum wartosci moralnych, od uczci
wosci, sumiennosci, lojalnosci wobec panstwa itp. az po dobroc
dla najbliZszej rodziny i szacunek dla ludzkiego zycia. Jesli mlo
dociany morderca moze natychmiast po morderstwie sluzyc do
mszy i przystqpic do Komunii sw. alba matki nominalnie katolic
kie mogq katowac swoje dzieci - oznacza to, moim zdaniem, ze
wkroczylismy w nowq jakosc wiary. Nie mozna bowiem, niestety,
powiedziec, ze wiary w tych wypadkach po prostu brak - jest to
raczej wiara schizofreniczna, wiara w elementarny spos6b slepa
na gleb~ kazdej autentycznej, a szczeg6lnie personalistycznej reli
gii: na rozr6znienie moralnego dobra i zla, na nieprzekraczalnosc
tego, co Kolakowski nazwal moralnym tabu. Dlatego nie osmielil
bym si~ nazwac tego stanu rzeczy powrotem do poganstwa, kt6re
moglo przeciez niesc w sobie takie autentycznq i nieoboj~tnq na
wartosci etyczne wiar~. Nie twierdz~ , ze tak rozumiana oboj~tnosc
jest wykwitem wylqcznie naszych czas6w, ale jest w nich szcze
g6lnie uderzajqca. Na t~ stron~ oboj~tnosci sklada si~ wiele czyn
nik6w, kt6re w sumie budujq to, co mozna by nazwac przezywa
nym - niekoniecznie wyznawanym - nihilizmem, zdolnym, jak
si~ zdaje, do osobliwego wsp6tistnienia z pewnq zabobonnq czy
nominalnq wiarq.
Drugq - obok niewrazliwosci moralnej - wlasciwosciq "wiary
oboj~tnosci" jest indyferentyzm doktrynalny, oboj~tnosc na tresci
wierzen, a nawet na podstawowe religijne opcje. Nie chodzi tu
tylko 0, wspomniany juz, niski poziom intelektualnej formacji wie
rZqcych, brak elementarnej czasem wiedzy religijnej, ale 0 poczt.
cie wzgl~dnosci wszystkich doktrynalnych zaangazowan, z wiarq
w metafizyczny - w najszerszym sensie - Absolut wlqcznie; dlate
go "wiara oboj~tnosci" w wydaniu chrzescijanskim moze stac si~
takie oboj~tna np. na jedynosc Chrystusa. Czy mamy tu zatem
w og6le do czynienia z wiarq? Jak wydajq si~ to rozumiec wspo
mniane filozofie religii, jednq z cech wsp6kzesnej religijnosci zda
30

WIARA I NIEWIARA DZISIAJ

je si~ nieokreslona wiara w "inny wymiar" be z koniecznej pre
cyzacji co do jego metafizycznego, aksjologicznego, a takZe po
znawczego statusu. Bye moze jest to quasi-nieuchronna konsekwen
cja sytuacji, w kt6rej wiara zostaje z roznych przyczyn sprowadzo
na do swej formy najbardziej elementarnej. Czy "wiara oboj~tno
sci" nie jest jednak po prostu niewiarq? Powrocimy do tego pyta
nia w cz~sci drugiej.
Fenomen "wiary oboj~tnosci" z pewnosciq nie wyczerpuje og61
nych tendencji - 0 ile takie w ogole istniejq - wspolczesnej religij
nosci. Pomija nie tylko liczne przejawy wiary zywej - na przyklad
ruchy religijne - ale takZe trzeciq z wymienionych przeze mnie
stron dZisiejszej "duchowej sytuacji" : wzrost fundamentalizm6w,
b~dqcych cz~sciowo reakcjq na "wiar~ oboj~tnosci". Fundamenta
lizm m6glby bye uznany za przejaw swoistego poczucia r6wno
wagi, domagajqcego si~ wi~kszych zaangazowan religijnych, gdy
by nie jego mariaz z ponurymi, zwroconymi de facto przeciwko
czlowiekowi, a w ten spos6b takZe przeciwko Bogu milosci, stro
narni religijnosci. Fundarnentalizrn to bowiem nie tylko naiwna,
literalna lektura swi~tych ksiqg, ale przede wszystkirn fanatyzm
skierowany przeciwko inaczej myslqcym, innym religiom, a takZe
wsp6lczesnej zachodniej cywilizacji. Z punktu widzenia rozwoju
czlowieczenstwa, jaki promujq wielkie religie swiata, fundamen
talizrn stano wi z calq pewnosciq i pod kazdym wzgl~dern krok
wstecz. Ujawnia on jednak tyrn sposobem jedno ze zr6del niewia
ry, kt6rq rnozna by okreSlie jako niewiar~ oswieconego humani
zrnu, kt6ra wcale nie musi bye tozsarna z hedonistycznym "libera
lizmem".
M6wiqc to wszystko, poslugujemy si~ poj~ciami wiary i nie
wiary, jak gdyby trese ich byla oczywista. W rzeczywistosci zakla
darny mgliste "przedrozurnienie" tych poj~e, kt6re musi jednak
zostae choeby pobieznie przepracowane i pogl~bione, jesli nasza
diagnoza rna bye choe troch~ wartosciowa.

W poszukiwaniu "istoty" wiary i niewiary

Wiara kojarzy nam si~ - nie bez racji - z wyznawaniern okre
slonej religii i przyznawaniern si~ do niej . Lecz wiara to przede
wszystkim spos6b bycia czlowieka, modus essendi, 0 wielu pozio
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mach i roznych biegunach odniesien, roznych "intencjonalno
sciach" . Wiara bowiem to, jak si~ zdaje, spos6b afirma tywne
go odniesienia myslqcego podmiotu do rzeczywistosci, ktora jest
dla niego wazna i ktora zarazem nie jawi si~ jako po prostu dana
jest cz~sciowo zakryta. Ten sposob bycia moze nasycac caloksztalt
naszych relacji do rzeczywistosci. Kiedy? Nie bez znaczenia jest tu
odpowiedz na pytanie: czy ludzkie "ja" wylania si~ wraz z bun
tern wobec "rzucenia" w istnienie Uak sugeruje Heidegger) czy
przeciwnie: cieszqc si~ istnieniem jak pokarmem Uak twierdzi Levi
nas)? Ot6z wydaje si~, ze "podmiot" przede wszystkim ufa: egzy
stencja jest zaufaniem, moze nawet prazaufaniem, otwieraniem
si~ przed swiatem - w najszerszym sensie - ktory tez przed nami
si~ otwiera. Tak tez rodzi si~ pierwotna wolnosc, ktora nie rozkwi
ta, jesll si~ nie powierza, poniewaz - choc indywidualna - nie jest
nigdy sarna, lecz od razu zanurzona zarazem w zywiolach swiata i
w troskliwym domostwie, mi~dzy "swymi". Wiara to najpierw ow
pierwotny Ueszcze przed wszelkimi konkretnymi projektami i ce
lami) poryw ku obiecujqcej i swoiscie danej , lecz rownoczesnie
z a k r y t e j, zanurzonej w tajemnic~, przestrzeni wartosci, spelnien,
spotkan.
Jesli to prawda, to gleba wiary jest wspolobecna wraz z naszym
istnieniem i naszq cielesnq (czy wcielonq) otwartosciq na swiat.
Rzecz w tym, ze pr~dzej czy pozniej gleba ta rodzi ciernie i moze
my poczuc si~ z d r adz en i: tak zapewne rodzi si~ poczucie "rzu
cenia w swiat" i podejrzenie, ze - jak mowi Tischner - "ziemia obie
cana" jest de facto "ziemiq odmowionq" . W ten moze spos6b po
wstaje z kolei elementarna niewiara, ktora rna w nas ukrytych so
jusznikow - w stopniu, w jakim my takZe ze swej strony zdradza
my, probujqc nieswiadomie na innych odwetu za poczucie gene
ralnej zdrady. Rozpoczyna si~ egzystencja, ktora jest ciqgiem prob
i, nolens volens, dec y z j i intelektualnych i moralnych; egzysten
cja wspolksztaltowana przez nasze relacje z drugimi, nasz dom,
srodowisko, kultur~. W centrum tych decyzji jest zasadnicza orieIl
tacja naszego zycia i pewna fundamentalna lektura czy wizja swia
ta, kt6ra jest zarazem nieuchronnie "opcjq fundamentalnq". Jej
rdzeniem, a zarazem wyzwaniem, jest obecnosc (lub jej brak) ja
kiejs ostatecznosci: "ostatecznej troski" , absolutnego Dobra, a tak
ze figura "wiekuistego Serca" czy stw6rczej i sprzyjajqcej Wolno
sci. Wszystkie te okreslenia probujq nazywac calkowicie wymyka
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jqe<! si~ nam poznawczo, a przeeiez przeczuwanq Transcendencj~,
kt6ra jednak w wielkich religiach (a szczeg6lnie w "religiach slo
wa") wydaje si~ wychodzic nam naprzeeiw, wkraczajqc w kultur~
i stawiajqc nas w ten spos6b przed ewentualnq kolejnq warstwq
"opcji fundamentalnej": za konkretnymi ksztaltami wiary, swiad
kami Absolutu, "wierzeniami" albo przeeiw nim. Choeiaz bowiem
wiara jest porywem ku temu, co Nieobj~te i Nieskonczone, to miej
scem jej krystalizacji jest napotkanie jakiegos konkretnego swia
dectwa, symbolu czy szyfru, kt6re wyzwalajq mow~, umozliwiajq
dzi~kczynienie i prosb~, czyli dialog mi~dzy nami a Absolutem
i mi~dzy nami samymi - "w imi~ Boga". Mi~dzy doswiadczenie
tego, co przekracza wszelkq mow~ - doswiadczenie Tajemnicy 
a naSZq codziennosc weiska si~ zazwyczaj cos, co domaga si~ po
wrotu mowy i komunikacji, dyskursu, wspiera si~ bowiem na kon
kretnych wydarzeniach si~ objawienia i jego swiadectwach, kt6re
jawiq si~ jako rodzaj "sakramentu" Transcendencji. Lecz konkret
ten nigdy nie jest ocz ywis ty (uznac go - to go rozpoznac w spo
sob wolny), choc zarazem otacza nas nieraz jako "oczywistosc kul
turowa".
W wierze zatem, w kaZdym razie w wierze dojrzalej, pierwotna
ufnosc zostaje wraz z poczuciem zdrady poddana pr6bie, dzi~ki kto
rej zarysowuje si~ perspektywa zywej Nieskonczonosci, a w ten spo
s6b mozliwosc zasadniczej decyzji egzystencjalnej, a takZe nawiq
zania dialogu z Transcendencjq, ktorej pragnienie budzi si~ moze
z gl~bi niedoli. Wiara wydaje si~ w ten sposob tworem dialektycz
nym, ktory konstytuuje si~ ostatecznie poprzez prob~ i mozliwosc
negacji, mogqcej de iure zawsze przeksztalcic si~ w niewiar~. Dlate
go nie rna wiary bez wolnosci, ktora w ten czy iIUlY sposob odpo
wiada na plynqce w jej kierunku pobudzenia. Tak rozumiana wiara
rna z reguly wiele poziomow, na ktorych za kazdym razem nieco
inaczej konstytuuje si~ jej dialektyczna struktura.
Na poziomie najbardziej elementarnym prazaufanie musi przejsc
przez doswiadczenie konkretnych zawodow i zdrad, kt6re mogq
rozwijajqcy si~ ludzki podmiot przeksztalcic w odartq z otwartosci
"monad~ bez okien". Mogq, ale nie muszq: czlowiek pomimo zra
nien moze zachowac elementarnq wiar~ w dobro w swiecie.
Na gl~bszym poziomie nieuchronne doswiadczenie negatyw
nosei aksjologicznej w swieeie, zla w sobie i wokol siebie, moze
zamknqc podmiot na afirmacj~ absolutnego Dobra i na figur~ Boga,
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kt6rego slad6w juz nie umie odczytywae, a Jego istnienie wydaje
mu si~ absurdalne. Ale ta sarna sytuacja moze afirmacj~ tym bar
dziej pobudzie i przedluzye prazaufanie w swiadome i rozumo
wo wyartykulowane odniesienie do Boga. Nie jest bowiem tak, by
cokolwiek p r z y m us z a I 0 nas logicznie do negacji - ale takZe do
afirmacji - Boga.
Wreszcie na najci~zszq nieraz pr6b~ wystawiona jest wiara
w konkretnq drog~ czy swiadka Absolutu. Tutaj bowiem skanda
lem i ryzykiem jest juz sarna konkretnose, a wi~c skOl1czonose fi
gury Absolutu, kt6ra tak mqdrego filozofa jak Jaspers odwr6cila
definitywnie od wszelkiej religii. Tutaj takZe szczeg6lnie dotkliwe
Sq doswiadczenia zdrad ludzi powoianych do dawania swiadec
twa, a tworzqcych wsp6lnot~ wierzqcych - zdrad zar6wno moral
nych, jak intelektualnych, pr6bujqcych Absolut utozsamie z wi a
snymi intelektualnymi konstrukcjami. TakZe tutaj kazda konkret
na postae wiary musi zmierzye si~ z innymi konkretnymi posta
ciami i wytrzymae to spotkanie - alba uciec od niego i przeksztai
cie bqdz w fundamentalizm, bqdz w czysty sentymentalizm subiek
tywnych doswiadczen, bqdz w indyferentyzm albo po prostu
w niewiar~. Ale te same wyzwania mogq takZe zaowocowae, umoc
nionq pomimo wszystko, wiarq w konkretnq drog~ i przylgni~ciem
do konkretnego swiadka. Dla chrzescijanina naturalnie "absolut
nym swiadkiem" jest Chrystus, kt6ry poprowadzil na sw6j krzyz
wszystkie ludzkie zdrady i kt6ry przeblyskuje czasem w twarzach
swoich swi~tych.
To, co konstytuuje istot~ wiary, jest zatem tym samym, co moze
jq przeksztalcie w niewiar~ . Rdzeniem tej istoty wydaje si~, po
pierwsze, ufna afirmacja obecnosci dobrego Absolutu pomimo ca
lego zia swiata, a takZe pomimo atrakcyjnosci d6br nieabsolutnych.
Po drugie, konsekwentne uznanie samej absolutnosci za praw
d ~ i w ten spos6b afirmacja nie tylko absolutnego Dobra, ale tak
ze absolutnej prawdy - poj~cia prawdy nie da si~ z wiary wyelimi
nowae. Wreszcie, po trzecie, wiara poszukuje najcz~sciej historycz
nych mediacji: Absolut jest w wierze tak czy inaczej "wcielony".
Wszystko to oznacza jednak - powt6rzmy - ze wiara porusza si~
w polu nieoczywistosci i tajemnicy: tajemnicy Absolutu
(kt6rego nigdy nie b~dziemy mogli zidentyfikowae jako pewnego
przedmiotu), zakrycia absolutnego Dobra, kt6remu zaprzecza cale
zlo swiata, wreszcie niezrozumialosci i paradoksalnosci SkOllCZO
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nego "wcielenia" Nieskonczonosci. To wlasnie "zakrytosC" umoz
liwia wiar~ jako poryw ufnosci i jako zgod~ na absolutnosc zobo
wiqzan, na wi ern 0 SC, kt6ra lezy tak blisko wiary. Lecz r6wno
czesnie czlowiek boi si~ uznac za prawd~ cos, co dalekie jest od
oczywistosci i co w dodatku domaga si~ - de iure - stani~cia przy
tej prawdzie calym sob q, pomimo otwartych oczu na wszystko, co
jej przeczy, a takZe na to, co po prostu inn e i co nieraz roSci sobie
takZe pretensje do prawdziwosci. Boi si~ tego szczeg6lnie czlowiek
wsp6lczesny - dziecko wieku technologii, zniewalania przez tota
litaryzmy, a takZe afirmacji, podszytej nieraz rozpaczq, skonczo
nego szcz~scia . Boi si~, poniewaz wydaje mu si~, ze wie juz zbyt
wiele (w tym takZe 0 dZiejowosci i skonczonosci wszelkich formul
prawdy).
Czym w swietle tego, co powiedziane, jest niewiara? Czy jest
ona po prostu negacjq wiary? Potrzebne Sq tu rozr6znienia. Spr6
bujmy dokonac prowizorycznej typologii niewiary.
Po pierwsze, niewiarq moze bye negacja wiary religijnej (a wi~c
pewnych t res c i) alba w okreslonej jej postaci, alba we wszelkich
postaciach - w stopniu, w jakim ta negacja przedluza si~ w pewnq
trwalq postaw~, w pewne "stanowisko", kt6re wszakZe "karmi" si~
jakby negacjq religii. Mozna powiedziec, ze tak rozumiana niewia
ra uwaza religijny i metafizyczny obraz swiata po prostu za nie
prawd~.

Po drugie, niewiarq jest chyba to, co mozna nazwac "zgenerali
zowanym sceptycyzmem" w stosunku do wszelkich "wierzen", to
znaczy swiatopoglqd6w czy teorii rzeczywistosci w jej calosci, a na
wet wobec samej prawdy jako takiej . Jest to postawa nieufnosci
wzgl~dem wszelkich uog6lnien, wszystkiego, co uznane za jakies
"tak, a nie inaczej", postawa radykalnie krytyczna, kt6ra nie chce
stae si~ lupem jakiejkolwiek naiwnosci, szczeg6lnie naiwnosci ideo
10gicznej.
Niewiarq takZe jest - na planie bardziej fundamentalnym i prak
tycznym - utrata zaufania do ludzi i do swiata, kt6ra z reguly od
bija si~ na plaszczyinie religijnej. Nagromadzenie rozmaitych
traum zyciowych moze doprowadzie do postawy totalnego znie
ch~cenia i zamkni~cia, utraty nadziei, kt6ra jest rodzajem samo
b6jstwa za zycia, czasem takZe - do ucieczkowej formy religijno
sci. Ta fundamentalna, traumatyczna niewiara moze lezec u pod
staw poprzednich dw6ch jej odmian.
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Wreszcie wolno uznac za niewiar~ widzenie swiata i postaw~,
ktora doskonale obywa si~ bez wiary religijnej, a kt6ra zarazem
pogodnie afirmuje swiat w jego skonczonosci. Mozna zalozyc, ze
postawa taka jest trwala, to znaczy, ze nie zmienia jej na przyklad
perspektywa zblizajqcej si~ smierci. Ten rodzaj niewiary jest oczy
wiscie najwi~kszym wyzwaniem dla kazdego wierzqcego, a takZe
dla filozofa, ktory afirmuje istnienie w cz10wieku "pragnienia Nie
skonczonosci". Lecz w1asnie ten rodzaj niewiary ods1ania takZe ow
zasadniczy fakt, ze nie ma wiary religijnej poza wolnosciq: wiara
jest zawsze 0 d pow i e d z i q na pobudzenia plynqce od swiata,
innych ludzi i - jak twierdzq wierzqcy - od Boga. Niewiara ta moze
zresztq nie wykluczac "wiary fundamentalnej" w wyjqtkowq war
tosc cz1owieczenstwa.
Czy nie jest jednak tak, ze niewiara stanowi takZe nieuchron
ny skI a d n i k wi a r y nie tyle jako pojedynczego aktu, ile jako
ciernistej drogi, na ktorej cz~sto nic nie wydaje si~ wiary wspie
rae? Tak wlasnie jest. Tutaj jednak takZe konieczne Sq rozroznienia.
Po pierwsze, kazda wiara ma swoje pro by, w czasie ktorych prze
zywa chwile zwqtpien. Po drugie, im gl~bsza wiara, tym silniejsze
nieraz doswiadczenie "nieobecnosci Boga", pustki, a takZe poczu
cie nieadekwatnosci wszelkich jednoznacznych konceptualizacji
- niech za przyklad pos1uzy mysl Mistrza Eckharta. Wreszcie - przy
znajmy to otwarcie - "wiara oboj~tnosci" to cz~sto po prostu nie
wiara. Czy morderca bez skrupu16w moze de facto wierzyc? Czy
ktos ca1kowicie oboj~tny na credo domagajqce si~ jakichkolwiek
moralnych zaangazowan jeszcze wierzy? W jednym i w drugim
wypadku raczej nie.
Mozliwa jest jednak zapewne takZe sytuacja odwrotna: w 10
nie niewiary, w ktorejs z jej postaci, pulsuje ukryta wiara, ktora
o sobie nie wie albo, by tak rzec, wstydzi si~ sama siebie. Jest to,
wolno sqdzic, przede wszystkim wiara pytajqca, niepokoj wiary
sytuacja z pewnosciq nierzadka i szczegolnie wazka, zarowno
z praktycznego, jak i z teoretycznego punktu widzenia. Otwiera
si~ tu szeroka problematyka, ktorej jednak nie sposob w tym miej
scu rozbudowywac.
Zakladam, ze wiara - w kazdym razie fundamentalna wiara
w absolutnosc i w Transcendencj~ - jest czyms pozytywnym, a jej
intelektualna negacja wyp1ywa w duzej mierze z rozmaitych l~
kow, zaslepien i naduzyc. Dlatego chcia1bym zastanowic si~, co
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moze tym zaslepieniom i naduzyciom przeciwdzialae. R6wnocze
snie jednak zakladam, ze sytuacja polaryzacji na wiar~ i niewiar~
jest czyms trwalym, ze jest niezbywalnym skladnikiem pluraliza
cji wsp6lczesnego swiata.
Spr6buj~ zarysowae wst~pnie cos, co jest polqczonq mapq per
spektyw, zadan i nadziei na nadchodzqcy wiek wiary i niewiary.

Perspektywy, zadania, nadzieje
Filozof nie jest od tego, zeby cokolwiek prorokowae. Moze 
i powinien - m6wie 0 wyzwaniach myslowych na dzis, w tym
wypadku 0 tym, co zadane do myslenia w sprawach wiary.
Sytuacja dzisiejsza moze bye dla nas lekcjq uniwersalizmu, od
slania bowiem w duzej mierze wsp61ne zagrozone wartosci,
a przede wszystkim t~ podstawowq wartose, jakq jest czlowieczen
stwo - to w koncu w tej epoce doczekalismy si~ sformulowania:
"prawa czlowieka" . Oznacza to, ze - nie przyznajqc si~ do tego 
przyjmujemy de facto ide~ ludzkiej "natury" i ze staje przed nami
pytanie, pod jakimi warunkami to, co istotne dla czlowieka: jego
podstawowe prawa, moze bye nap raw d ~ respektowane. Jedna
z odpowiedzi na to pytanie - odpowiedz, jaka si~ narzuca - m6wi,
ze trzeba si~ starae odbudowywae swiadomose nietykalnosci czy
"swi~tosci" czlowieczenstwa. Swi~tosci tej nie da si~ jednak po pro
stu udowodnie - moze bye ona jedynie wsp61dana wraz ze swia
domosciq czy intuicjq a b sol u t nos c i jako takiej. Lecz ta intuicja
czy swiadomose stanowi rdzen dialektyki wiary w jej warstwie naj
bardziej podstawowej - "wiary fundamentalnej". Jest tak z dwu
co najmniej powod6w. Po pierwsze, uznac nietykalnose, swi~tosc
"twarzy" - jak by powiedzial Levinas - konkretnego czlowieka to
takZe uwierzye w jego dobrq wol~, zaufac (na przek6r wszystkie
mu) jego mozliwosciom. Po drugie, owa nietykalnose jawi si~ bye
moze Uesli zgodzie si~ z tym samym filozofem) jedynie w swietle
"idei Nieskonczonosci", kt6ra nie jest wszakZe po prostu dan a,
lecz stanowi skladowq wiary jako swoistej wizji - "widzenia twa
rzy jako" sladu Absolutu, kt6ry sam wszelkq wizj~ przekracza. Co
wi~cej, wydaje si~, ze to tutaj, w twarzy drugiego, nast~puje dzi
siaj najbardziej nieraz autentyczne doswiadczenie Boga jako Swi~
tosci. Lecz przede wszystkim konkretny respekt wobec praw czlo
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wieka przywoluje na pomoc wiar~ w a b sol u twa r t 0 sci jako
takich, w niewidocznq, bezsilnq na pozor moc Dobra, Prawdy,
a moze i Pi~kna. Dlatego najbardziej zywotna troska dzisiejszej
ludzkosci obrysowuje wyraziscie kontury wiary jako wiary fun
damentalnej, w ktorej ukryta nieraz dla siebie samej afirmacja
Absolutu jest nieodlqczna od zaufania i nadziei polozonej takZe
w czlowieku. Kluczowymi slowami wydajq si~ tu slowa: "praw
da" i "nadzieja".
Prawda wydaje si~ wartosciq szczegolnie zagrozonq, ale tez
szczegolnie naduzywanq . Bywala ona i bywa narz~dziem ideolo
gicznego zniewolenia i nietolerancji, a takZe roznych socjotechnicz
nych manipulacji. W konkretnych jednak sytuacjach - na przyklad
wobec zbrodni w Jedwabnem - czujemy calq wag~ odkrycia praw
dy i jest to najoczywisciej pars pro toto: bez prawdy nie mogliby
smy si~ obyc. Ale musimy si~ tez pogodzic z faktem, ze cala praw
da nas przerasta; dotyczy to w szczegolnosci prawdy 0 Absolucie
Dobra, Pra wdy i Pi~kna, ktory w j a k i e j s konkretnej postaci ob
jawia si~ roznym wiarom i roznym religijnym - w szerokim sensie
- wizjom rzeczywistosci. Tylko uznajqc t ran s c end e n c j ~ tego
Absolutu wzgl~dem wszelkich skonczonych, ale przez to nieko
niecznie nieprawdziwych formul, wierzqcy mogq zarazem pozo
stac wierni objawieniu danemu ich tradycji, na przyklad wspol
nocie judeochrzescijanskiej, i zaakceptowac elementy prawdy za
warte w innych wizjach rzeczywistosci, w innych wiarach. Jest to
tym bardziej mozliwe, ze zrodlem i rdzeniem objawienia biblijne
go jest wolnosc Boga, z definicji niewyczerpywalna i nieprzekla
dalna na racjonalny, obiektywistyczny dyskurs.
Wyzwaniem stojqcym przed wszelk q wiarq, ktora odnosi
si~ do prawdy, jest wielosc tych wiar, napi~cie mi~dzy uniwersali
zmem prawdy jako takiej a oszalamiajqcq wielosciq jej ksztaltow,
nie tylko kulturowych, ale takZe scisle indywidualnych - tak jak
indywidualna jest kazda osoba, w ktorej prawda wiary zlobi wla
snq postac i histori~. Moze kierunkiem pedagogii wiary, przyni1j
mniej wiary religijnej, jest dzisiaj kontemplacja rownoczesnie wie
loksztaltnej powszechnosci religii i obecnej w nich wszystkich "teo
logii negatywnej": swiadomosci niewyrazalnosci i epistemologicz
nej transcendencji Boga. A przede wszystkim ksztaltowanie rozu
mienia prawdy, ktore jest w stanie pogodzic jej afirmacj~ ze swia
domosciq jej niewyczerpalnosci i pokorq w obliczu nieuchronnej
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skonczonosci wszystkich jej ludzkich formu!. Tylko takie rozumie
nie prawdy moze naprawd~ uzasadnie na gl~bszym, nie tylko tak
tycznym poziomie, dialog mi~dzy swiatopogl,!dami, religiami,
denominacjami, a takze mi~dzy wierz,!cymi a niewierz,!cymi .
Prawda bowiem nie jest czyms, co si~ posiada, lecz tym, ku czemu
si~ pod'!za.
Jednak r6wnie wazne jest budzenie nadziei i rozpoznanie jej
zwi,!zku z wiar,!. Czlowiek zwr6cony ku przyszlosci wygl,!da z niej
zar6wno smierci i perspektywy najgorszego, jak tego, co niespo
dziewane, a przeciez upragnione: jakiejs postaci nieznanego oca
lenia. Prazaufanie oh-viera si~ na to, co nadchodzi z ufnosci,!, a wi~c
- z nadziej,!. Lecz monotonia zawod6w i zdrad moze w czlowieku
nadziej~ wykruszye i niemal j,! unicesh-v"ie. Czy czlowiek pozba
wiony nadziei moze bye jeszcze czlowiekiem wierz,!cym w sensie
religijno-metafizycznym? Tak wydaje si~ sugerowae np. Tillich
w swojej koncepcji "wiary absolutnej", kt6ra kaze jeszcze poh-v"ier
dzae w samym akcie w'!tpienia i rozpaczy akceptacj~ przez "Moc
Bytu". C6z jednak moze oznaczae ta akceptacja poza perspektyw,!
nadziei? A takie, dodajmy, poza perspektyw,! wolnosci, w skraj
nie ontologicznej - jak u Tillicha - formule Absolutu? Oto dlacze
go budowanie nadziei wydaje si~ podpowiadae ide~ raczej osobo
wego Dobra niz bezosobowego Bytu oraz wiar~, w kt6rej poryw
zaufania nie staje si~ definitywnie zmrozony nie tylko przez do
swiadczenia zdrady, ale tez przez sceptyczny, intelektualny mini
malizm. Jednakie jedynym perswazyjnym przekainikiem takiej
unoszonej nadziej,! wiary wydaj,! si~ dzis swiadkowie, tacy jak Jan
Pawel II czy Matka Teresa, a takie wsp6lnoty peine ducha wolno
sci i dobrej woli. Kosci61 nauczaj'!cy rna dzis szanse bye uslyszany
jako zwiastun nadziei tylko wtedy, gdy b~dzie go stae na ducha
prawdy i ewangelicznej milo sci - na wiernose Chrystusowi.
Dla dzisiejszej sytuacji wiary fundamentalne wydaj,! si~ jed
nak jeszcze dwie sprawy. Pierwsz'! z nich jest inicjacja w wyzsze
wartosci, przede wszystkim moraIne, prowadz'!ce do rozeznania,
co dobre, a co zle. Bez takiej inicjacji w lonie przyjaznych wsp61
not, w kt6rych nauczanie i sluchanie rna szanse przeksztakie si~
w "wizj~" i mocne przeswiadczenie, pr6zno spodziewae si~ takie
zywej wiary w - jak m6wil Scheler - "absolutn,! sfer~"; tak jak trud
no w og6le 0 prawdziwe czlowieczensh-v"o. Z tego punktu widze
nia nauczanie - w tej czy innej formie - etyki w szkolach wydaje
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si~

dzisiaj niezb~dnym praeambulum wiary. Naturalnie nauczanie
to byloby n i c z y m bez gotowosci do dawania w zyciu swiadec
twa wyznawanym wartosciom.
Sprawa druga to odwazna gotowosc i zdolnosc do intelektual
nej ascezy w docieraniu do tego, co naprawd~ istotne, i rezygnacji
z tego, co drugorz~dne; inaczej m6wiqc: do rozpoznania hierar
chicznosci prawd. Tam, gdzie zagrozona jest sama duchowa pod
stawa cywilizacji, a zarazem gdzie rysujq si~ szanse i naglqca po
trzeba znajdowania tego, co lqczy, a nie tego, co dzieli, tam nie
zb~dna jest intelektualna i duchowa wyobraznia, kt6ra powinna
jednak wzmacniac, a nie oslabiac wiar~ i jej uniwersalizm. Jesli
bowiem ma ona odniesienie do Absolutu, a w dodatku do Boskiej
wolnosci, to powinna zdobyc si~ na pokor~ i na pewnego rodzaju
intelektualnq wspanialomyslnosc, kt6ra wszakZe nie ma nic wsp6l
nego z synkretyzmem. W tym punkcie niezb~dnq rol~ moze ode
grac filozofia z ostrq dzisiaj swiadomosciq granic "jasnych i wyraz
nych" przedmiotowych konstrukcji i potrzeby bardziej adekwat
nego przemyslenia logiki wartosci oraz relacji mi~dzyosobowych,
z gotowosciq do lektury szyfr6w Transcendencji, a przede wszyst
kim do zapytywania 0 same podstawy zawiqzywania si~ sensu
ludzkiej przygody i myslenia. Wydaje si~ bowiem, ze u podstaw
tych dokonuje si~ wlasnie migotanie wiary i niewiary, do kt6rych
nawiqzujq wszelkie p6zniejsze "wyznania wiary", a takZe racjo
nalizacje - niezb~dnie krytyczna praca intelektu.
Czy mozemy miec nadziej~ na wiar~ w nadchodzqcych cza
sach? Z calq pewnosciq. Podstawq tej nadziei jest cos, 0 czym m6wi
filozofia od Platona do Levinasa: drqzqce czlowieka pragnienie
Nieskonczonosci, pragnienie, kt6re przekracza wszystkie mozli
we do zaspokojenia potrzeby. Ale istnienia tego pragnienia nie
spos6b wprost udowodnic. Dlatego sama ta nadzieja jest juz ele
mentem naszej wiary.
PS. Pragn~ podzi~kowac dr. Jaroslawowi Gowinowi oraz dr.
Krzysztofowi Mechowi za cenne i wnikliwe uwagi krytyczne, kt6
re pozwolily mi na znaCZqce uzupelnienie tekstu.
KAROL TARNOWSKl, filozof, prof. dr hab., wykladowca PAT i UJ . Wydal ostatnio: Wia
ra i mys7enie oraz B6gfenomenolog6w.
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KS. TOMASZ W~CtAWSKI: Kiedy zastanawialem si~ nad tematem
naszej konfereneji, zauwazylem, ze mozna go naswietlic z bardzo r6z
nyeh stron. Widac to bylo w wystqpieniaeh prof. Barbary Skargi i prof.
Karola Tarnowskiego. Z pewnoseiq nie uda nam si~ dzisiaj uehwyeic
wszystkieh mozliwyeh odeieni znaezeniowyeh zlozenia: "niewierzq
eya Kosei61", dlatego proponuj~ skoneentrowac uwag~ na pewnym
wsp6lnym mianowniku. Mialem okazj~ poznac wezesniej prezento
wane przed ehwilq teksty. Kiedy je ezytaiem, przyszedi mi na mysl
wiersz Stanislawa Baranezaka Co mam powiedziec. Wydaje mi si~, ze
stwarza on pewnq podstaw~ do dalszej rozmowy.
Kt6ry to swiat, ezy ten? Nie w takt, niespodziewane
targni~eia wiatru szarpiq rozespanym niebem.
Co mam powiedziec, wie, ze b~dzie powiedziane.
Furkot wr6bla. File piiki uderza 0 scian~
garazu. Szum z odleglyeh szos. Zn6w, po raz nie wiem
kt6ry: to swiat, czytelne "tak", niespodziewane
przybicie stem pIa slonea na kolejny ranek,
kt6rego moglo nie byc, a jest, caiy, jeden.
Co mam powiedzieC? "Wierz~"? B~dzie powiedziane
tak wiele sl6w, a zadne nie zlozq si~ w zdanie
proste oznajmujqce 0 Wiedzqcym Niemym,
kt6ry, osiadiszy w t~tnie, tka niespodziewane
skrzyzowania przypadk6w na tej jednej z planet,
w jednym z ciai, mi~dzy jednym a nast~pnym mgnieniem.
Co nam w powiewie, w wietrze b~dzie powiedziane
na ucho, to si~ moze w gi~bi krtani stanie
slowem, uwi~zlym mi~dzy podziwem a gniewem,
kt6re poswiadezy, b~dzie trwac, niespodziewane.
Co mam powiedziec - wierz~ - b~dzie powiedziane.
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Mozna teraz pojse jeszcze 0 krok dalej. Mysl~, ze oba teksty wy
st,!pieit wskazuj,! na pewne miejsce - to, ktore staje przed nami, kie
dy ustaje chaos i halas poszczegolnych pytait. Czy wtedy zapada ci
sza czy milczenie? Niewiara powie: cisza. Wiara powie: milczenie. Ale
od czego to zalezy? Nie jest tak, ze dociera to do nas dopiero wow
czas, gdy stajemy przed tym szczegolnym miejscem. To si~ okazuje w
drodze. To zalezy od sposobu, w jaki zmierzylismy si~ z tymi wszyst
kimi pytaniami, z tymi siowami, ktore spotkalismy po drodze. Ten
sposob ma znaczenie nie tylko dla nas samych. Proponuj~, zebysmy
wokol tego skoncentrowali nasz'! rozmow~.
JAROSLAW GOWIN: Bardzo mnie zaintrygowalo zarysowane przez
Ksi~dza przeciwstawienie: milczenie - cisza. Zastanawiam si~, czy rze
czywiscie oddaje ono napi~cie, jakie wyst~puje mi~dzy wiar,! i nie
wiar,!. Otoz wydaje mi si~, ze nie: istniej,! takie formy niewiary, ktore
prowadz'! w konkluzji do milczenia, a nie do ciszy. 0 jak,! niewiar~
mi chodzi? Skoro wiara jest Iask,!, to nie mozna wykluczye (a nawet
mozna bye tego pewnym), ze istniej,! takie formy niewiary, ktore S,!
intelektualnie i moralnie prawomocnym protestem przeciwko ziu tego
swiata. Przeciwko tym wszystkim zjawiskom, ktore wystawiaj,! na
trudn,! prob~ takZe zaufanie w sensownosc 5wiata, jakie zywi,! ludzie
wierz'!cy. W tym sensie niewiara jako protest przeciwko ziu prowadzi
do milczenia - milczenia Boga. Bardzo cz~sto ten rodzaj niewiary jest
rowniez protestem przeciwko bylejakosci wiary, przeciwko rozziewowi
mi~dzy deklaracjami czy idealami a praktykq zycia ludzi wierzq
cych, przeciw antyswiadectwu, jakie cz~sto dajq. Ten rodzaj niewiary
jest dla nas, wierzqcych, apelem 0 nieustanne samonawracanie si~ i
w tym sensie - szansq.
TADEUSZ SZAWIEL: Ja takZe mam klopoty z usystematyzowaniem
poj~e wiary i niewiary. Mysl~, ze wiara i niewiara to nie tyle rodzaje
swiatopoglqdu, ile raczej pewne sposoby zycia. A zycie to cos znacz
nie wi~cej niz przekonania, wiedza i samoswiadomose. Takq odpo
wiedi podsuwa wspokzesna filozofia, ktora przekonuje, ze w znacz
nie wi~kszym stopniu j estesmy, niz wiemy, jacy jestesmy. I tu za
czyna si~ problem. Bo jezeli tak jest, to modelem dialogu jest nie tyle
dyskusja (a argumentem twierdzenie), ile zachowanie, dzialanie, kon
kretny wyb6r i przyklad. W takiej sytuacji "lepszy argument", to nie
argument sformulowany w trakcie intelektualnej dyskusji, a rezul
tat to nie zespol poglqdow, ktore mozna podzielae lub tylko rozu
miee.
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Ale srodowisko naszych sposob6w zycia zostalo uksztaltowa
ne przez wiar~ i cywilizacj~ chrzescijanskq i to okresla nas bardziej,
niz moze chcielibysmy przyznac. Wszyscy jestesmy spadkobiercami
kultury, kt6rej ksztait nadala wiara chrzescijanska. I nauka, i gospo
darka kapitalistyczna, i demokracja w jej obecnym ksztalcie Sq chcia
nym bqdz niechcianym dzieckiem impulsu plynqcego z chrzescijan
stwa. Kapitalistyczny spos6b gospodarowania byl przeciez niezamie
rzonym rezultatem troski 0 zbawienie duszy (Max Weber), a nie tro
ski 0 wzrost wydajnosci pracy czy zqdzy zysku. Dlatego trudno bylo
by okreslie, kim w europejskim kr~gu kulturowym mialby bye rady
kalny ateista, kim zas radykalny wierzqcy. Pod pewnym wzgl~dem
jest to sytuacja dogodna, bo strony dialogu stojq w horyzoncie, kt6ry
jakos wsp61nie je okresla. Oczywiscie, nie jest mojq intencjq pewnego
rodzaju "ubezwlasnowolnienie" niewierzqcych, chc~ tylko zwr6cie
uwag~ na to, ze Sq rzeczy, nad kt6rymi nie mamy wladzy. Z impulsem
chrzescijanskim w naszej kulturze jest podobnie jak z okolicznosciq,
ze jestem Polakiem. To fakt, na kt6ry nie mam wplywu.
HELENA EILSTEIN: Mysl~, ze na takiej konferencji nikt nikogo nie
przekona do wlasnego poglqdu, ale mozna wiele nieporozumien usu
nqe, prezentujqc wlasne stanowisko. Jezeli mam przedstawie swoje
pogl'ldy ateistyczne, to doskonalq odskoczniq jest dla mnie refera t prof.
Skargi. Skupi~ si~ na tym, jak rozumiem wyjasnianie. Jesli metafizyka
mialaby zmierzae do "wyjasnienia wszystkiego", to bylaby przedsi~
wzi~ciem chybionym, poniewaz "wyjasnienie wszystkiego" jest con
tradictio in adiecto. Wszelkie wyjasnienie musi si~ opierae na przeslan
kach, kt6re Sq zasadnie przyj~te, ale w obr~bie danej procedury wyja
sniajqcej nie Sq wyjasniane, tylko po prostu zaakceptowane. Faktem
jest, ze w toku rozwoju nauki empirycznej horyzont tego, co podlega
wyjasnianiu, przesuwa si~ . To, co na jakims dawnym poziomie po
znania musialo bye po prostu przyj~te jako wiarygodnie ustalone,
potem moze bye wyjasnione na podstawie gl~bszej wiedzy 0 struktu
rze rzeczywistosci. Nie wiedziano na przyklad, dlaczego Sq takie,
a nie inne pierwiastki, a dzisiaj mechanika kwantowa to wyjasnia.
Newton nie silll si~ odpowiedziee na pytanie, dlaczego ciala majq mas~,
natomiast pr6by wyjasnienia tego podejmuje si~ na gruncie wsp6l
czesnej fizyki . Czy jednak scjentysta musi mniemae, ze post~p w za
kresie eksplanacyjnej funkcji ludzkiego poznania nie moze natrafie
na nieprzezwyci~zalne ograniczenia? Nie musi on podzielae takiego
optymizmu. Z pewnosciq, nie moze bye mowy 0 nieograniczonym
post~pie ludzkiego poznania, jesli gatunek ludzki albo ludzkq cywili
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zacj~ czeka zaglada. Scjentyzm zas bynajmniej nie implikuje tezy, ze
ludzkose b~dzie istniala wiecznie i wiecznie b~dzie w stanie rozwijae
nauk~. W swietle wsp6kzesnych poglqd6w na ewolucj~ wszechswia
ta byloby to oczekiwanie zaiste bezzasadne. JednakZe przy rozwaza
niu mozliwych ograniczen eksplanacyjnej funkcji ludzkiego pozna
nia dyskutantom zazwyczaj nie chodzi 0 sprawy tak banalne. Mogq
istniee inne przyczyny tych ograniczen. Przyczyna ontologiczna: bye
moze istniejq w strukturze swiata pewne aspekty fundamentalne, kt6
rych nie mozna wyjasnie na podlozu jakiegos gl~bszego poznania.
I przyczyna epistemologiczna: umysl ludzki jako wytw6r ewolucji
moze bye niezdolny do przekroczenia jakichS barier poznawczych.
Podchodzqc blizej do tematu naszego spotkania, przede wszyst
kim stwierdz~, ze b~dqc ateistkq, bynajmniej nie podzielam poglqdu,
iz wszelkie wypowiedzi majqce wyrazac wierzenia religijne Sq w isto
cie rzeczy bezsensowne. Ale zarazem nie mog~ uznae, ze Sq to wypo
wiedzi takie, iz uchwycenie ich sensu dost~pne jest jedynie dla os6b
wierzqcych. Teizm interesuje mnie jako hipoteza, 0 kt6rej wiarygod
nosci nalezy sqdzie na podstawie doswiadczenia rozwazanego zgod
nie ze zwyklymi wymogami nauki empirycznej. Ateizm m6j przeto
polega na tym, ze uwazam t~ hipotez~ za bezzasadnq. Nie znajduj~
uzasadnienia empirycznego dla tezy, ze swiat znajduje si~ pod opie
kq jakiejs istoty milosiernej, a zarazem wszechwiedzqcej i wszechmoc
nej . (Og6lniej, nie znajduj~ swiadectw empirycznych na rzecz tezy,
ze w ewolucji wszechSwiata przejawia si~ jakas celowosc). Co wi~cej,
uwazam, ze w swietle doswiadczenia hipoteza powyzsza jest w nie
zmiernym stopniu niewiarygodna. Na jej akceptacj~ przez ogromne
rzesze ludzi, nie wylqczajqc ludzi nauki, wplywa ich myslenie zycze
niowe: laknienie istnienia takiej milosiernej a wszechpot~znej istoty.
JednakZe fakt, ze czlowiek czegos pozqda, nie jest dowodem na ist
nienie obiektu tego pozqdania.
Wracajqc zas do wyjasniania, stwierdz~, ze dla akceptowalnosci
jakiegos wyjasnienia nie rna znaczenia to, czy zaspokaja ono czyjes
intuicje poznawcze, czy jest dla kogos epistemicznie "kojqce" czy nie.
Wyjasnienie musi si~ opierae na przeslankach zasadnych, kt6re wszak
ze dla umys16w ludzi danego czasu mogq bye "szokujqce". Jak m6wil
Bohr, "kto nie jest zaszokowany mechanikq kwantowq, ten nic z niej
nie rozumie". Analogicznie jednak dla oceny zasadnosci hipotezy,
wedlug kt6rej swiat istnieje bez tego, by byl przez jakqs istot~ celowo
stworzony (i ewoluuje bez nadzoru takiej istoty), nie rna znaczenia
fakt, iz jest ona dla wielu os6b epistemicznie "szokuj'lca". Swojq dro
gq, dla mnie r6wnie "szokujqce" jak istnienie swiata nie stworzonego
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jest istnienie "potrzebujqcego absolutu". Zeby stworzye swiat celowo,
ten absolut musialby odczuwae jakqs potrzeb~, musialby bye nieuko
jony. Nie rozumiem, jakq potrzeb~ owego absolutu mialoby ukoie
stworzenie empirycznie nam danego, "niedoskonalego" swiata.
Nawiasem zauwaz~, ze nalez~ do ludzi, kt6rzy emocjonalnie ak
ceptujq ten pelen cierpienia i chaosu swiat. Afirmatywna wizja swia
ta, kt6rq znajdujemy w Biblii (,,1 widzial B6g, ze to, co uczynil, bylo
dobre"), jest mi emocjonalnie znacznie blizsza niz jakies gnostyckie
mity 0 zlym demiurgu. Stqd jednak niezmiernie daleko do hipotezy
o "absolucie", kt6ry by si~ ukoil, stwarzajqc swiat stosownie do swych
atrybut6w wszechwiedzy, wszechmocy oraz troski 0 wszystkie istoty
zdolne do odczuwania cierpienia.
Moja kolejna uwaga dotyczy usilowan ugruntowania poczucia
moralnego w ludziach przez jakies zalozenia metafizyczne. Niezb~d
nose ugruntowywania w sobie postawy moralnej nie moze bye uza
sadniona przez zadne sqdy deskryptywne, a wi~c i przez zadne zalo
zenia 0 naturze rzeczywistosci. JednakZe nie potrzebuje tez ona zad
nego uzasadnienia. Jezeli ktos pyta, dlaczego rna bye czlowiekiem
moralnym, to dowodzi tego, ze jest czlowiekiem niemoralnym. Jesli
mozna go z tego stanu wyprowadzie, to nie przez uzasadnianie ja
kichs tez ontologicznych. Pewne poglqdy religijne wiqzq si~ ze szla
chetnym, humanistycznym etosem, czego podloze ateista upatruje w
fakcie, ze etos wyznawcy przejawia si~ w tym, jakie normy moraine
uwaza on za usankcjonowane przez jego milosiernego czy sprawie
dliwego Boga. Nie jest jednak prawdq, ze hipoteza teistyczna jest nie
zb~dnym podlozem moralnosci.
BARBARA SKARGA: Heleno, nie wiem, czy to zauwazylas, ale wyglo
silas wlasnie bardzo metafizyczne przem6wienie. Zwr6C uwag~, ja
kim poslugujesz si~ j~zykiem: "mozliwosC", "rzeczywistosC", "ugrun
towanie". Nawet nie potrafisz m6wie innym j~zykiem. Kolejna spra
wa: dyskusja ze scjentystq jest absolutnie niemozliwa, bo on nie chce
przyznae, ze wybierajqc empiri~, dokonal pewnej opcji metafizycz
nej . A teraz co do kwestii wyjasnienia - zywiolem metafizyki jest wy
jasnienie, ale przeciez metafizyka wcale nie stara si~ wyjasnic wszyst
kiego. Metafizyka pyta. Jest to myslenie problematyczne, kt6re jest
otwarte i zawsze idzie naprz6d. Nie trzeba wszystkiego wyjasniae,
ale warto wiedziee, jakie Sq granice. Metafizyka stwierdza, ze one ist
niejq i dalej postqpic juz nie mozna: nie wi em, tajemnica i koniec. Ale
stwierdzenie tej tajemnicy - przywoluj~ slowa Leszka Kolakowskie
go - jest czyms niezmiernie istotnym.
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KRZYSZTOF DOROSZ: Mam pytania do prof. Skargi. Kiedy broni Pani
metafizyki, jestem po Pani stronie. Natomiast nie bardzo rozumiem,
dlaczego tak jednoznacznie wskazuje Pani na zaleznose mi~dzy my
sleniem i metafizykq. Zastanawiam si~ tez, jaki widzi Pani zwiqzek
mi~dzy mysleniem z jednej strony a wiarq i niewiarq z drugiej. Bodaj
tylko raz wspomniala Pani, ze myslenie bywalo sojusznikiem wiary,
ale bywalo tez i jej przeciwnikiem.
BARBARA SKARGA: Jezeli myslenie rna bye tylko procesem neurofi
zjologicznym, to w nim metafizyki nie rna. Mozna stwierdzae, ze kot
i pies tez myslq. Nie 0 takie myslenie chodzi, lecz 0 to, kt6re drqzy,
kt6re pyta, a w nim metafizyka jest obecna, nawet u tych, kt6rzy si~
przed niq broniq.
Co do innych kwestii: zgadzam si~ z panem Szawielem, ze wiara
to nie jedynie sprawa przekonan i nie argumentacja jest w niej naj
wazniejsza. Wiara to poj~cie bardzo szerokie, tak sarno zresztq jak
mySlenie. Wiara jest czyms naturalnym w zyciu kazdej jednostki 
wierzymy w kogos, wierzymy w wyzszose czegos nad czyms ... Malo
tego, istniejq tez najrozmaitsze wiary narodowe i spoleczne. Istnieje
wreszcie wiara religijna, kt6ra istotnie rna nie tylko wymiar indywi
dualny, ale i spoleczny. Na tym polega jej moe. Nie mozna r6wniez
zaprzeczye, ze wiara religijna jest elementem naszej kultury, kt6ra
wyrasta z dw6ch r6wnie mocnych pni - z pnia judeochrzescijanskie
go i z pnia metafizyki greckiej . To wlasnie z metafizyki greckiej bierze
sw6j pocz'ltek tradycja myslenia, kt6re nie przyjmuje bezkrytycznie
daru objawienia, lecz pyta i w'ltpi. To oczywiscie nie znaczy, ze wie
rZqcy nie mysli. Z pewnosci'l mysli, ale uznaje pewnq granic~, kt6rq
wyznacza to, co mu w zasadach jego religii dane. Myslenie metafi
zyczne tymczasem nie stawia sobie zadnych granie. Jest w ruchu. I
tutaj porozumienie jest trudne. To jest - jak powiedzial Tadeusz Sza
wiel- wyb6r zycia.
KRZYSZTOF DOROSZ: Mam tez uwag~ do Karola Tarnowskiego,
w kt6rego wyst'lpieniu dostrzegam pewien brak r6wnowagi. Zaczn~
od przypomnienia klasycznego "odwilzowego" tekstu Leszka Kola
kowskiego, kt6ry konczyl si~ wyliczeniem tego, czym nie jest socja
lizm. Jego ostatnie zdanie brzmialo: "a socjalizm to bardzo dobra rzecz".
Tylko ze czym jest socjalizm w sensie pozytywnym, Kolakowski wiele
nie powiedzial. Troch~ podobne wrazenie wywarlo na mnie wyst q
pienie prof. Tarnowskiego, kt6ry skupil si~ raczej na niewierze nii na
wierze. Znam Karola Tarnowskiego i jego wrazliwose na r6wnowag~
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mi~dzy wiarq i niewiarq, wi~c tym bardziej jestem zaintrygowany,
dlaczego tu jej zabrakJo. Zeby nie bye goloslownym, odwolam si~ do
tekstu. Skupi~ si~ na wymienionych przez prelegenta czynnikach
sprzyjajqcych niewierze. W wystqpieniu byla mowa 0 utracie pewno
sci jako tradycyjnego skJadnika wiary; potem 0 mentalnosci postmo
dernistycznej, ktora niesie relatywizm i nieufnose nie tylko wobec
w~ary, ale i wobec poj~cia prawdy; dalej 0 redukcjonizmie, ktory mie
sci w sobie calq hermeneutyk~ podejrzen, sprowadzajqcq wiar~ na
przyklad do psychologii; nast~pnie 0 ci~zarze dwudziestowiecznego
zla i hedonizmie. To wszystko Sq owe negacje, ktorymi oblozona jest
wiara, a ktore sprzyjajq raczej niewierze. Karol Tarnowski mowi prze
konujqco, ze to, co konstytuuje istot~ wiary, jest tym samym, co mo
zemy przeksztalcie w niewiar~. To prawda, tylko ze z tej konstatacji
niewiele dla potrzeb naszej rozmowy wynika.
Prof. Tarnowski przypornina wreszcie, jak wazny jest wyrniar na
dziei. Mowi, ze podstawq nadziei jest pragnienie nieskonczonosci i na
tym buduje SWq wlasnq nadziej~, argumentujqc, ze wlasnie na tym pra
gnieniu wiara moze wzrastae. Zgoda, ale przeciez - jak pokazywal pa
rokrotnie przywolywany przez niego Paul Tillich - pragnienie nieskon
czonosci moze si~ realizowae co najmniej w dwoch nurtach: w wierze
w transcendencj~, wierze religijnej, albo w wierze w dolary, czyli w rze
czy skonczone. Chcialbym podzielae nadziej~ Karola, ale mam wqtpli
wosci, czy owo pragnienie zawsze otwiera nas na nieskonczonose.

MARCIN KULA: Ja rowniez mam pytanie, mniej filozoficzne i zasad
nicze, do prof. Tarnowskiego. Czy Pan nie przecenia specyfiki naszych
czasow? Owszem, wszyscy mamy tendencj~ do podkreslania, ze na
sze czasy Sq szczegolne, rozne od minionych (czy lepsze, czy gorsze
to juz inna sprawa) . Ale wezmy jakis przyklad z Panskiego wystqpie
nia. Konstatuje Pan Profesor rozdwojenie mi~dzy dekJaracjami a prak
tykq wiary. Wspomina Pan na przyklad, ze matki katolickie potrafiq
bie swoje dzieci. Tymczasem matki katolickie (niekatolickie zresztq
talcie) potrafily bie swoje dzieci r6wniez w dawniejszych czasach
i jakos bez wi~kszych przeszkod godzono to z wiarq. Zaryzykuj~ na
wet przypuszczenie, ze jesli chodzi 0 walk~ z bolem i cierpieniem,
wiek XX pozytywnie wyroznil si~ na tIe wczesniejszych stuleci. Pro
sz~ mnie dobrze zrozumiee. Wiem oczywiscie, ze statystyczna liczba
ofiar zbrodni byla w ubieglym wieku najwi~ksza w historii ludzkosci,
ale bylo to raczej wynikiem rozwoju technologii i mozliwosci logi
stycznych. Natomiast jesli istnieje cos takiego jak "witamina zla", to
jej zasi~g oddzialywania jest z grubsza niezmienny.
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tUKASZ TURSKI: ChciaIbym cos dodae do tematu wsp6lczesnych
zbrodni i okropienstw. Mysl~, ze to nie one Sq novum, ale mozliwose
medialnego przekazywania wiedzy 0 nich. W XVII wieku bardzo trud
no bylo rozpowszechnie obraz dziecka zakatowanego przy pomocy nogi
od krzesla. Parni~tam szok, jaki przezylem w 1972 roku, kiedy znala
zlem si~ po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i wybralem si~ w
dIuzszq podroz samochodem. Wlqczylem radio i jadqc przez kilka go
dzin, sluchalem wiadomosci 0 strzelaninach, mordach, wypadkach itp.
Kiedy dojechalem na rniejsce, bylem kompletnie zdruzgotany. A prze
ciez wok61 mnie nie dzialo si~ nic groinego, nikt nie strzeial z ceka
emu... Moze wi~c to nie ludzie zrobili gorsi, ale pojawily si~ media.
A skoro m6wimy 0 mediach, kiedys w telewizji padio pytanie: czy
fizyk to czIowiek? Rozurniem, ze zaproszenie mnie tutaj dowodzi, iZ
pytanie zostalo rozstrzygni~te w ten spos6b, ze zostalem sklasyfikowa
ny troszecz~ powyzej naczelnych. Z tego wi~c powodu czuj~ si~ upraw
niony do zabrania glosu. Prawd~ powiedziawszy, mam pewne trudno
sci ze zrozumieniem wystqpien, kt6rych sluchalismy. (Wynika to pew
nie stqd, ze nie tak daleko mi do naczelnych...). Nie pojmuj~ wielu po
j~e, kt6re tu padaly. Ciqgle slysz~ 0 scjentyzrnie, a szwendam si~ po tym
swiecie juz dose dlugo i jako zywo scjentysty jeszcze nie widziaIem ...
Nie wi em, czy dobrze odczytalem intencje prof. Tarnowskiego, ale
odniosiem wrazenie, ze postawil on znak r6wnosci pomi~dzy post
modernizmem a 'kultem nauki czy tez wsp6lczesnej techniki. Nic bar
dziej bl~dnego, bo przeciez postmodernizm jako - prosz~ wybaczye
wyjqtkowej klasy belkot jest calkowicie sprzeczny ze standardami
wsp6lczesnej nauki. Prof. Eilstein z kolei przywolaia obiegowq opini~
na temat tajemniczosci czy ezoterycznosci fizyki. W zwiqzku z tym
przypomniala mi si~ pewna historia. Kilka lat temu fizyk amerykan
ski Allan Sokal przeprowadzil cos, co nazywa si~ sztuczkq Sokala, to
znaczy w jednym z czasopism drukujqcych teksty postmodernist6w
opublikowal falszywk~. Jego tekst byl zlepkiem cytat6w z modnych
obecnie filozof6w. Kiedy artykul uznano za wybitny wklad w rozw6j
mysli tego typu, Sokal na lamach innego czasopisma przyznal si~, ze
zadrwil z czytelnik6w. Fizycy mocno si~ tym ubawili, ale gdy euforia
nieco opadla, Mary Beller, filozof z uniwersytetu w Tel Awiwie, opu
blikowaia w prestiZowym "Physics Today" artykul prezentujqcy bel
kot skqdinqd wybitnych przedstawicieli swiata nauki, kt6rzy wypo
wiadali si~ na tematy polityczno-filozoficzne. Z tego tekstu dowie
dzialem si~ mi~dzy innymi, ze Max Born, jeden z tw6rc6w mechaniki
kwantowej, ogiosil skandalicznie niemqdrq ksiqzk~, kt6ra si~ nazywa
Fizyka polityczna. Fakt, ze ktos wni6s1 olbrzymi wklad w rozw6j fizyki,
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nie daje mu tytulu, by wypowiadac si~ autorytatywnie na tematy filo
zoficzne. Przytoczona przez prof. Eilstein opinia Bohra jest nieslusz
na. W mechanice kwantowej czy teorii wzgl~dnosci nie ma niczego
szokujqcego. Nie Sq one bardziej skomplikowane niz kazdy inny dzial
fizyki, kt6ry ma zastosowanie w codziennym zyciu .
I jeszcze male wyjasnienie. Zosta!em tutaj zaproszony jako osoba
rerrezentujqca swiat ludzi okreslonych w tytule jako niewierzqcy, choc
wola!bym byc przedstawiany jako osoba areligijna, poniewaz ja 
w odr6znieniu od pani profesor Eilstein - wierz~. Wierz~ w sens ist
nienia wszechswiata, w to, ze w jego pozornym chaosie istnieje pe
wien cel i porzqdek. Nie potrafi~ tego przekonania uzasadnic, ale tak
czuj~, inaczej moja praca by!aby pozbawiona sensu. Wsp6kzesna na
uka pr6buje wiele z tego zrozumiec, ale prawdopodobnie na pytanie
o sens wszechswiata nie uda jej si~ nigdy odpowiedziec. I czasami
moze nawet troch~ zazdroszcz~ osobom religijnym, ze majq "gdzie
uciec" przed tym pytaniem.
KAROL TARNOWSKI: Najpierw s!owo do prof. Turskiego. Kiedy
m6wi!em 0 zwiqzku postmodernizmu z rozwojem techniki, pos!uzy
!em si~ pewnym - byc moze niezbyt zrozumia!ym - skr6tem. Chcia
!em zwr6cic uwag~ na rozpowszechniony dzisiaj stosunek do techni
ki, kt6ry wyraza si~ w swoistym hedonizmie - w pot~gowaniu kon
sumpcyjnosci cel6w. Technika rna w duzym stopniu s!uzyc po prostu
zwi~kszaniu przyjemnosci...
LUKASZ TURSKI: Czy korzystanie z d!ugopisu, a nie g~siego pi6ra,
okaze si~ uleganiem postmodernizmowi? Bo przeciez jest to konsump
cjonizm...
KAROL TARNOWSKI: Jesli to mia!by byc konsumpcjonizm, to got6w
jestem na takq jego form~ przystac, ale ocz}"viscie nie 0 to mi chodzi.
Cos, co naz}"vam mentalnosciq postrnodernistycznq, wyraza si~ w swe
go rodzaju zamkni~ciu na to, co absolutne, a takiemu zamkni~ciu sprzyja
w!asnie nowoczesna technika, kt6ra przynosi mozliwosc zaspokajania
coraz to nowych apetyt6w konsumpcyjnych. To, co zmys!owe, docze
sne i skoftczone, nie jest juz punktem odniesienia dla tego, co ducho
we, wieczne i nieskoftczone. Nie jest tu juz ocz}"vista - jak dla Kola
kowskiego - komplementarnosc skoftczonosci i absolutnosci/nieskoft
czonosci. Pragnienie nieskoftczonosci nie dowodzi wprawdzie - jak
m6wi s!usznie prof. Eilstein - nieskoftczonosci, ale jesli si~ istnienia tego
pragnienia nie zaneguje, to jest to w kazdym razie jedna z racji pobu
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dzajqcych myslenie religijne czy - jak ostatnio u Levinasa - metafizycz
ne. Prof. Skarga rna gl~bokq racj~, kiedy m6wi 0 rozpoznaniu tajemni
cy. 0 to wlasnie chodzi: czy skonczonosc, granice, na jakie napotykamy
w naszym mysleniu, Sq po prostu faktem, za kt6rym nic si~ nie kryje,
czy tez uzmyslawiajqc je sob ie, zderzamy si~ z tajemnicq?
Jeszcze kr6tko 0 "witaminie zla" w naszych czasach. Mysl~, ze
jednak mamy do czynienia z nowq jakosciq. Nie chodzi wylqcznie
o pobicie dziecka przez matk~, ale 0 katowanie, zadr~czanie, niszcze
nie moraine, czego sprawcami Sq "normalni ludzie", co na dodatek
zdarza si~ w sytuacji zapadania si~ tradycyjnego paradygmatu zachod
niej kultury.
ANDRZEJ PASZEWSKI: Chcialbym nawiqzac do tego, 0 czym m6wil
prof. Turski. To prawda, ze nauka stala si~ skromniejsza. Nie wyobra
:lam sobie, zeby wsp6lczesni fizycy wypowiadali si~ z r6wnq pewno
sciq siebie co Bohr. Jednak zar6wno scjentyzm, jak i neopozytywizm
z ich wiarq we wszechmoc nauki pozostawily slady w swiadomosci
spolecznej. Widac to wyraznie chocby w tonie gazet codziennych, kt6re
przescigajq si~ w sensacyjnych doniesieniach na temat kionowania,
post~p6w genetyki itp.
A teraz kilka sl6w na temat dialogu mi~dzy wierzqcymi i niewie
rzqcymi. Jest to dialog przekonan, a ich slusznosci nie mozna udo
wadniac - mozna je jedynie uzasadniac. Pani profesor Eilstein m6wi
la, ze opiera si~ na pewnych zalozeniach, kt6re uwaza za zasadne.
Tyle ze dla os6b niewierzqcych cz~sto zasadne jest jedynie to, co jest
ugruntowane empirycznie. W pewnym sensie niewierzqcym jest la
twiej budowac sp6jny system swiatopoglqdowy, chociaz Pani Profe
sor powiedziala, ze wcale nie trzeba do tego dqzyc. Ta mysl jest mi
bliska. Generalnie jednak czlowiek dqzy do wypracowania sp6jnej
wizji rzeczywistosci. Jest w tym silna potrzeba psychologiczna. Jed
nak w przypadku wierzqcych w gr~ wchodzi dodatkowy element Objawienie, kt6re implikuje przyj~cie pewnych niepodwazalnych
zalozen. Wierzqcy nie moze sobie filozofowac, tak jakby Objawienia
nie bylo. A Objawienie nie jest sp6jnym logicznym systemem filozo
ficznym, stqd mysl chrzescijanska zmaga si~ z nim od poczqtku.
PIOTR WOJCIECHOWSKI: Chcialbym przestrzec przed idolatriq
myslenia . Myslenie to zaledwie malenka wysepka, oswietlona zar6w
kq swiadomosci, a czasami jeszcze lampq sumienia, wysepka, na kt6
rq napiera zewszqd mroczny obszar podswiadomosci, marzen, sn6w,
chcen. W dodatku granice tego, co racjonalne, logiczne, uporzqdko
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wane, Sq bez przerwy naruszane. Myslenie ust~puje woli, emocjom,
libido, ambicjom ... Oczywiscie istnieje pewna dzielnosc, pewien he
roizm w obronie tej wysepki myslenia, ale nie sqdzmy, ze czlowiek to
jedynie ten rozswietlony lqd. Warto pami~tac, ze przyj~ta swiadomie
postawa wiary (lub niewiary) w pewnym stopniu ksztaltuje r6wniez
naszq podswiadomosc wiary (lub niewiary), kt6ra wplywa na nasze
p0 3 t~powanie. Nie mozna si~ ludzic, ze wszystkie decyzje podejmo
wane Sq swiadomie, w blasku rozumianej wolnosci. Jestesmy odpo
wiedzialni za swojq podswiadomosc, nawet za sny. Sny wierzqcych
Sq inne od sn6w niewierzqcych
JACEK SALIJ OP: Bliskie mi Sq glosy przedm6wc6w, kt6rzy podkre
slali, ze wiara to bardziej postawa zyciowa niz swiatopoglqd. Doklad
nie to sarno podkreslal swi~ty Tomasz z Akwinu, kiedy pr6bujqc opi
sac struktur~ wiary, rozr6znial trzy wymiary: po pierwsze, "wierz~,
ze", czyli uznaj~ prawdziwosc czegos; po drugie - "wierz~ komus lub
czemus"; po trzecie wreszcie - "wierz~ w kogos lub wierz~ w cos".
Tylko w pierwszym wymiarze chodzi 0 swiatopoglqd, kt6ry, choc
w calej postawie wiary ogromnie wazny, stanowi jedynie jej materi~.
Swi~ty Tomasz twierdzil nawet, ze czlowiek, kt6ry uznaje prawdzi
wosc nauczania Kosciola katolickiego, lecz na tym jego wiara si~ kon
czy, jest wciqz kims niewierzqcym.
Tez~ t~ potwierdza osobiste doswiadczenie swi~tego Augustyna,
opisane w 6smej ksi~dze ~znan. Mianowicie Augustyn w pewnym
momencie swoich poszukiwan doszedl do absolutnej pewnosci, ze
prawda jest w Kosciele katolickim, a zarazem wiedzial, ze wciqz jest
jeszcze czlowiekiem niewierzqcym. Por6wnal siebie z tamtego mo
mentu do czlowieka, kt6remu nad ranem zaswiecilo w oczy slonce,
ale kt6remu nie chce si~ wstawac, chociaz wie, ze najwyzsza juz pora.
Jesli skorzystac z analizy swi~tego Tomasza, byla juz w Augustynie
"wiara, ze", nie bylo w nim jeszcze "wiary Bogu" ani "wiary w Boga".
S'ldz~ ponadto, ze wi~cej nalezaloby podkreslac, iz wiara jest po
stawq nie tylko religijnq. Na przyklad nie spos6b porzqdnie si~ ozenic,
jezeli chlopak nie wierzy naprawd~ w swojq dziewczyn~, a dziewczy
na - w swojego chlopca. Wiara to postawa zmierzaj'lca do "caloosobo
wego" zawierzenia: w przypadku wiary religijnej - Bogu, w przypad
ku wiary maaenskiej - wsp61malzonkowi. W przypadku zas jakiejs
wiary ciemnej - moj'l wartosciq najwyzszq i przedmiotem ostateczne
go zawierzenia stajq si~ pieniqdze, Hitler czy zrobienie kariery. Wiara
nie jest wi~c sarna w sobie wartosciq. Moze byc r6wniez postawq ciem
nq i przekl~t'l. Tylko wiara dobra jest pozytywnq wartosciq.
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TAJEMNICE WIARY
INIEWIARY
Andrzej OSfka
1. Bylo to w koncu lat 70., w schylkowym okresie rZqd6w Gier
ka. 0 ponurych nastrajach wsr6d dziennikarzy, zwiqzanych z ofi
cjalnq prasq PRL, rozmawialem z Jerzym Turowiczem. M6wilem
mu, ze wolalbym nie pisae do gazet, opatrzonych zakl~ciem "Pro
letariusze wszystkich kraj6w, lqczcie si~!", lecz - na przyklad - do
"Tygodnika Powszechnego". Turowicz na to, ze zaprasza. Niemoz
liwe, powiedzialem, jestem niewierzqcy. Redaktor "Tygodnika"
odrzekl, ze dla niego to nie przeszkoda.
Bylem zdumiony. Wlasciwie - nie przekonal mnie. Nie dopusz
czalem mysli, ze do pism katolickich mogq przyjse jako autorzy
ludzie, kt6rzy nie czujq w sobie wiary. Moze byla to z mojej strony
po cz~sci potrzeba porzqdku: niech poglqdy katolickie wyrazajq
katolicy, nie zas osoby, kt6re si~ - z takich lub innych wzgl~d6w 
przyplqtaly. Teraz jednak widz~, ze w upartym oddzielaniu wiary
i nie-wiary, tego, co zwiqzane z Kosciolem, i tego, co z nim nie
zwiqzane - ulegalem nawykom myslowym bardzo korzystnym dla
6wczesnej wladzy. Partia wciqz starala si~ religi~ i ludzi religijnych
(skora si~ ich zniszczye nie dalo) od reszty spoleczenstwa odgro
dzie. Nie bylo to calkiem skuteczne. TakZe i w laickich sradowi
skach czytano "Tygodnik Powszechny", "Znak", "Wi~i". Widzieli
smy, ze oni, katolicy, majq swoje sprawy - Vaticanum II, zmiany
w liturgii - malo zwiqzane z dramatycznq sytuacjq w kraju. U nich
przynajmniej jednak nie bylo klamstwa, co stanowilo komfort god
ny zazdrosci. Lecz zeby p6jse tam pisae - trzeba bylo zrezygnowae
z pisania w prasie oficjalnej, wielonakladowej. Decydowalo si~ na
to niewielu. Ja do nich nie nalezalem .
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Szkol~ zycia stanowila tez dla mnie sztuka - ta aktualna, no
woczesna. Awangarda artystyczna XX wieku cala byla w zasadzie
antyklerykalna, cz~sto w spos6b niewyszukany. Wedlug nadreali
st6w rewolucja wyzwalala wyobrazni~ tw6rczq, religia zas byla dla
niej wi~zieniem. Zwalczali wi~c religi~. Przyw6dca ruchu, Andre
Breton, demaskowal na przyklad Picassa, publikujqc fotografi~, na
kt6rej tw6rca Guerniki stoi obok biskupa. Nadrealisci zniewazali
slownie ksi~zy na ulicy - z pobudek ideowych. Robil to mi~dzy
innymi Philippe Soupault, skqdinqd wybitny poeta. Niewqtpliwie
wybitny malarz Max Ernst desakralizowal - czyli profanowal 
wizerunek Madonny z Dzieciqtkiem, malujqc Matk~ Boskq dajqq
lanie Dzieciqtku Jezus. Przedstawiciele pol skich ugrupowan awan
gardowych drwili z Jerzego Nowosielskiego, ze maluje anioly, jest
wi~c fideistq, czyli kims zacofanym, co go jako artyst~ nowocze
snego dyskwalifikuje.
Wobec tego rodzaju skrajnosci mozna zachowae dystans, trud
no si~ jednak - jesli si~ jest ksztaltowanym przez dwudziestowiecz
nq kultur~ - uchronie przed edukacjq z gruntu swieckq, zazdro
snie swieckq, jakq ona niesie. Artysci tak dlugo szukali calkiem
nowego j~zyka form, wolnego od kontroli sprawowanej przez ro
zum, przez moralnose i religi~ - az im si~ to w koncu udalo . Wsp61
czesne galerie sztuki swietnie nadajq si~ do profanacji, do dwu
znacznego wykorzystania chrzescijanskich motyw6w ikonograficz
nych. Jesliby ktos jednak - powiedzmy: na Biennale w Wenecji 
chcial m6wie powaznie 0 swojej wierze w Boga, bylby tam nie na
miejscu. Sztuka wsp6lczesna moze bye irracjonalna, moze rozta
czae mgliste uroki sacrum, odurzae dymami kadzidel- jesli jest to
sacrum niekonkretne i niezobowiqzujqce. Innymi slowy - p6ki nie
przypomina si~ w nim 0 dekalogu. P6ki sacrum nie stawia twar
dych zyciowych wymagan.

2. Problem pisani a do periodyk6w katolickich, kiedy si~ wie
rZqcym nie jest, pojawil si~ w nowej formie w stanie wojennym.
Poza oficjalnq prasq i oficjalnym obiegiem kultury znalazlo si~ wte
dy bardzo wielu dziennikarzy, pisarzy, malarzy, aktor6w - mi~dzy
innymi ja. Byla to nasza wlasna decyzja, bo w praktyce, jesli ktos 
nawet majqc za sobq "antysocjalistyczne" wystqpienia - chcial pra
cowae w instytucjach stanu wojennego, wladze widzialy go ch~t
nie, gdy tylko si~ za swe grzechy pokajal. Ot6z ci, co si~ nie poka
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jali, zacz~li wowczas ze strony niektorych ludzi Kosciola otrzymy
wac oferty. Byly to na przykiad zaproszenia do udzialu w Tygo
dniach Kultury Chrzescijanskiej. Do mnie (a takZe do innych kole
gow - Kazimierza Dziewanowskiego, Stefana Bratkowskiego, Bog
dana Gotowskiego, Nawojki Cieslinskiej) z propozycjq stalej wspol
pracy zwrocili si~ 00. jezuici z redakcji "Przeglqdu Powszechne
go", ktory (paradoksalnie) wlasnie wtedy, po blisko trzydziestu
latach przerwy, zostal wznowiony. Przyszlismy wszyscy na spo
tkanie, a potem zacz~lismy si~ w domu na Rakowieckiej coraz bar
dziej zadomawiac. Zdarzalo si~ nam bywac nawet w cz~sci gma
chu obj~tej klauzurq.
Dla mnie bylo to nowe, mocne przezycie, ktore przyjmowalem
nie bez oporow. Przeszedlem kiedys powierzchownq edukacj~
katolickq, lecz ksi~za-katecheci, ktorych znalem, nie stworzyli mi
nigdy okazji do rozmowy. Zqdali wyuczenia si~ na pami~e - a to
katechizmu, a to ministrantury. Za stawianie pytan zdradzajqcych
jakieS wqtpliwosci natychmiast obnizali stopien z religii, zadnej
odpowiedzi nie udzielajqc. Bylo to wyraznie niesprawiedliwe, a za
razem stanowilo znakomity pretekst, zeby si~ rozstae z religiq. Co
tez - jako nastolatek - zrobilem .
Przez dlugi czas utrzymywalem si~ pozniej w przekonaniu, ze
to niezr~czni ksi~za pozbawili mnie wiary. 0 roli, jakq odegralo
wielu ksi~zy w odstraszaniu (zwlaszcza mlodych ludzi) od chrze
scijanstwa, powiedziano niemalo. Katecheci zbyt cz~sto nie zdajq
sobie spravvy, ze z pytaniami, na ktore oni nie udzielq odpowiedzi,
mlody czlowiek pOjdzie gdzie indziej. Niekoniecznie do marksi
stowskich agitatorow, ktorych teraz juz nie rna, a wtedy nie wyda
wali si~ wiarygodni. Ja trafilem na nauczyciela fizyki, ktory byl tez
wojujqcym ateistq. Jako doswiadczony pedagog, przyst~pnie wy
tlumaczyl calej klasie, ze nie da si~ pogodzie wszechwiedzy Boga
z wolnq wolq czlowieka, wi~c jesli chcemy bye wolni, musimy przy
jqe, ze wszechwiedzqca i wszechmocna Istota istniee nie moze. Czyli
- na pewno nie istnieje.
Bardzo chcialem bye wolny. W kulturze ostatnich dwustu lat
ceniono wolnose nade wszystko (znacznie wyzej niz dobro i spra
wiedliwose) i wiele sobie po niej obiecywano. Wlasciwie dopiero
od pam dziesi~cioleci mowi si~ takZe 0 nieszcz~sciach wolnosci
uzytej bl~dnie. 0 tym na przykiad, ze z budowania nowego ladu
na fundamencie rewolucji na ogol nic dobrego nie wychodzi. Dla
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wielu jednak z mojego pokolenia, podobnie jak dla ludzi z paru
pokolen poprzednich i nast~pnych, nowy lad (przy wszystkich jego
mankamentach) stanowil obietnic~ wolnosci. Moina bylo nie wie
rzye w komunistycznq utopi~, widziee przemoc, zaklamanie, oczy
wiste zbrodnie systemu, marnose i naduiycia jego funkcjonariu
szy - jednak urzekajqca wydawala si~ perspektywa, ie si~ b~dzie
obalae stare porzqdki,lekcewaiqc swi~te prawa i przykazania, zry
wajqc wi~zy tradycji.
Mi~dzy innymi dlatego pozbylem si~ kr~pujqcej wiary, ie li
czylem na jakies nadzwyczajne uroki iycia w zmieniajqcym si~
swiecie. Bylo to mniej wi~cej w tym samym czasie, kiedy zamyka
no IIPrzeglqd Powszechny". SCislej - kilka la t wczesniej, nie rna to
jednak znaczenia, epoka byla ta sarna. Cdy po trzydziestu latach
"Przeglqd" wznawiano, mialem za sobq dlugi stai kogos calkiem
oderwanego ad wiary.
Nie bylem w sytuacji, w jakiej znalezli si~ niekt6rzy mlodzi
przedstawiciele "lewicy laickiej", wychowani w komunistycznych,
ateistycznych domach. Cdy w pewnym momencie - na gruncie
opozycji wobec systemu - nastqpilo zbliienie mi~dzy ich srodowi
skiem a srodowiskami katolickimi, okazalo si~, ie a chrzescijan
stwie nie wiedzq rzeczy podstawowych. Nie wiedzieli, dlaczego
Matka Boska jedzie z Dzieciqtkiem na osiolku. Nie slyszeli a Uciecz
ce do Egiptu, Rzezi Niewiniqtek, Zstqpieniu Ducha Swi~tego. Ja
dzi~ki katolickiemu wychowaniu i studiom historii sztuki - mia
lem odpowiednie informacje a podstawowych prawdach wiary,
iY'oVotach swi~tych, ikonografii chrzescijanskiej. Cdy jednak zna
lazlem si~ w redakcji IIPrzeglqdu Powszechnego", musialem zapy
tae redaktora - ojca Stanislawa Opiel~ - jak mam si~ do niego zwra
cae, bo przez trzydziesci lat nie rozmawialem z iadnym ksi~dzem.
Odpowiedzial, ie - jak chc~ .
3. W stanie wojennym dialog wielu ludzi Kosciola z niewierzq
cymi ukladal si~ nad podziw dobrze. Nie dlatego, a w kaidym ra
zie nie tylko dlatego, ze Kosci61 mial wtedy rozmaite rzeczy, lu
dziom bardzo potrzebne. Mial pomieszczenia, kt6re stanowily azyl
dla szukajqcych ucieczki ad komunizmu. Klimat diametralnie r6i
ny ad klimatu kraju z umundurowanq telewizjq i wozami pancer
nymi na ulicach. Kosci61 mial pocieszycieli, kt6rzy przychodzili do
ludzi pociechy pragnqcych. Pewna internowana wtedy dzienni
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karka powiedziala do kogos: Co to si~ dzieje, ze ja, niewierzqca
Zyd6wka, tak czekam na katolickiego ksi~dza?
Zamordowano wtedy kilku kaplan6w, niejednego usilowano
zastraszye, wielu szkalowano w gazetach - a mimo to nie bylo
w Kosciele atmosfery zagrozenia, psychozy obl~zonej twierdzy,
kt6re dawalo si~ odczue po roku 1989. W stanie wojennym Kosci61
bez l~ku otwieral si~ na myslqcych inaczej. To z jego strony wy
chodzila inicjatywa dialogu, gotowose rozmowy - a takZe pewne
proste niby, a zdumiewajqce propozycje strategiczne, prawdy zy
ciowe. N a przyklad: "Zlo dobrem zwyci~zaj". Bez tej - wzi~tej
wprost z Ewangelii - zasady pokojowego przeciwstawiania si~
przemocy, wcielonej w praktyk~ historycznq, kto wie, czy upada
nie komunizmu nie skonczyloby si~ w Polsce jak na Balkanach.
Nie chodzi mi jednak tylko 0 skutecznose w wydobywaniu lu
dzi z komunistycznej opresji, lecz 0 wymiar doswiadczenia ducho
wego, kt6re stalo si~ wtedy udzialem wielu. Mi~dzy innymi tych,
kt6rzy uczestniczyli w dose szczeg6lnym ruchu - artystycznym i re
ligijnym zarazem - jaki si~ rozwinql w wielu miastach Polski. W po
mieszczeniach klasztornych, w nawach koscielnych, poza zasi~
giem cenzury otwierano wystawy sztuki niezaleznej. Wiele z nich
m6wilo 0 losie czlowieka, kt6ry cierpi i wbrew cierpieniom stara
si~ na nowo szukae sensu zycia. Odnajduje go w milosci bliznie
go, w milosierdziu, kt6re wymaga ryzyka, ofiary. Innymi slowy 
w wartosciach spisanych w Ewangelii.
Wszelkie informacje 0 tych wystawach cenzura panstwowa
konfiskowala, r6wniez moje recenzje przygotowane dla "Przeglq
du Powszechnego" - z uzasadnieniem, ze "nawolujq do przest~p
stwa". Istotnie: nowe porozumienie mi~dzy sztukq a KOSciolem
bylo dla ateistycznej wladzy czyms wyjqtkowo niepozqdanym. M6j
opis jednej z takich wystaw bior~ wi~c z tekstu, kt6ry si~ ukazal
juz po roku 1989, w "Tygodniku Powszechnym" . Mojq wsp6lprac~
z tym pismem uwazalem juz wtedy za cos calkiem naturalnego.
Wspominalem w "Tygodniku" ekspozycj~, jak q w roku 1985
zorganizowal w kosciele pw. Milosierdzia Bozego przy ul. Zytniej
w Warszawie Marek Rostworowski. "Wystaw~, zatytulowanq Nie
bo nowe i ziemia nowa, odczytywalo si~ jako rozpraw~ 0 poslannic
twie sztuki (moze - poslannictwie czlowieka), pisanq dzielami sa
mych artyst6w. Teza zasadnicza, sformulowana w oparciu 0 Rzecz
o wolnosci slowa Cypriana K. Norwida, brzmiala mniej wi~cej tak:
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sztuka (W oryginale: ludzkose) odarta z pierwiastka religijnego
»sama siebie zdradza«; jej wielkose wraca, gdy pojawia si~ w niej
Bog. Skora zas wszystkie prace na tej wystawie byly dzielami pol
skich artystow powstalymi (niemal bez wyjqtku) w latach jq po
przedzajqcych, sqdzie nalezalo - jak sugerowal Marek Rostworow
ski - ze oto w sztuce naszej (i w rzeczywistosci duchowej) doko
nuje si~ przemiana: mija zapatrzenie w doczesnose, a przynajmniej
przestaje bye ono sprawq dominujqcq . Artysta coraz cz~sciej mysli
o wiecznosci oraz 0 chrzescijanstwie; tworzy - poslugujqc si~ jego
kryteriami, nawet jesli niesklada takich deklaracji" .
Dalej wspominalem ten czas, ktory byl dla mnie czasem wyjqt
kowym, do dzis niezapomnianym, przez zblizenie artystow - lu
dzi egotycznych, pelnych zazwyczaj pychy, lekkomyslnych w upo
jeniu wolnosciq - do zasad Ewangelii . Znowu cytuj~ tekst z "Tygo
dnika": "Prawdziwy cud polskiej sztuki lat osiemdziesiqtych nie
polegal na tym, ze obrazy plakaly (bo tak je czasem malowano),
lecz na tym, ze dzialanie tworcze stalo si~ znowu czynem powaz
nyrn, odpowiedzialnym i majqcym ludziom cos dae. Patrzylem, jak
artysci - gdy znalezli si~ wowczas w zupelnie nowej dla siebie sy
tuacji - latwo rezygnowali z mysli ooficjalnej karierze, dopusz
czajqc, ze to juz na zawsze. Bye moze poczuli si~ po raz pierwszy
w zyciu naprawd~ komus potrzebni. Pewnie historia przymusila
ich do heroizmu, poswi~cenia - jednak przystawali na to, skladali
sobie rozne obietnice".
Sytuacja byla powazna, a zarazem prosta. Znacznie prostsza,
niz to si~ teraz czasem przedstawia. Z jednej strony manifestowa
la si~ - otwarcie, a nawet z ostentacjq - przemoc. Z drugiej - ist
nialy jej ofiary: uwi~zieni, bici, wyrzuceni z pracy, pozbawieni srod
kow do zycia, na wiele sposobow terroryzowani. Deklaracje i spie
wy byly w tych warunkach rzeczq znaczqcq i slusznq, lecz niewy
starczajqcq. Ojciec Stanislaw Opiela nie tylko redagowal wowczas
"Przeglqd Powszechny", lecz takZe jezdzil jako kapelan do inter
nowanych w Bialol~ce. Wyciqgnql r~k~ do pozbawionych mozli
wosci publikowania dziennikarzy - nie pytajqc, ktory z nich jest
katolikiem, a ktory nie. Podobnie post~powalo wtedy wielu kapla
now oraz katolikow swieckich.
Dzisiaj, poniewaz nie doszlo w koncu do masakry, jak na placu
Tienanmen, odwaga z tamtych czasow moze wydawae si~ latwa.
Ona nie byla latwa. Ci, ktorzy opowiadaJi si~ wtedy przeciw prze
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mocy, starali si~ pomagac jej ofiarom, chocby okazujqc jawnie soli
darnosc z nimi - nie wiedzieli, czym ryzykujq. Sqdz~, ze nikt tego
nie wiedzial, rowniez i sami autorzy stanu wojennego. Odwaga
oznaczala wi~c naprawd~ gotowosc do poswi~cenia, w granicach
nieznanych. Ludzie Kosciola brali w tym ruchu udzial bardzo ak
tywny, znajdowali dla niego odniesienia religijne, na ktore si~ wszy
scy (lub prawie wszyscy) jego uczestnicy godzili.
4. Wielu wydawalo si~ wtedy, ze Sq jak pierwsi chrzescijanie 
wystawieni na przesladowania za wiar~, ktora si~ spelnia w milo
sierdziu, swiadczonym potrzebujqcym. Byl to w najnowszych dzie
jach Kosciola wspanialy epizod, jednak ludzie Koscioia powszech
nego, czyli katolicy, nie po raz pierwszy si~ tak zachowali. Tacy jak
ja uswiadomili to sobie wtedy. Chocby non possumus kardynala
Wyszynskiego. List biskupow polskich do biskupow niemieckich
o przebaczaniu - nieprawdopodobnie, jak dzis to widzimy, wy
kraczajqcy w przyszlosc . Dodalbym, spoza sfery polityki, ruch
hospicyjny, ktory rozwija si~ w ogromnej mierze dzi~ki gotowosci
ludzi wiary.
W stanie wojennym Kosciol mowil na co dzien j~zykiem Ewan
gelii. Jest on konkretny i zobowiqzujqcy. Nie tylko ze wzgl~du na
postulowanq jasnosc sformulowan (lltak - tak, nie - nie"),lecz row
niez na zwiqzek slow i czynow. W slad za wyznaniem wiary idzie
gotowosc poniesienia konsekwencji, swiadectwo potwierdzone
zostaje wlasnym zyciem. To - kiedy juz si~ zdarza - robi wielkie
wrazenie, takZe na ludziach, ktorzy na inne wyznania wiary po
zostajq oboj~tni.
Wobec zarysowanych wyzej postaw, ktore bez obawy 0 prze
sad~ nazwalbym ewangelicznymi, wszelkie pokusy wolnosci, mi~
dzy innymi wolnosci od Boga - musz~ przyznac - blednq, wydajq
si~ pioche. Poniewaz jednak czlowiek cz~sto bywa plochy i pelen
trudnych do opanowania wqtpliwosci, potrzebuje rozmowy z ty
mi, ktorzy widzq cos, czego on nie widzi.
Napisalem juz kiedys w dotyczqcym agnostycyzmu tekScie dla
"Znaku", ze gdybym miai sam gromadzic dowody na istnienie
Boga, na pierwszym miejscu wymienilbym fakt, ze spotkalem lu
dzi wierzqcych w Niego, do ktorych mialem peine zaufanie. To byli,
mi~dzy innymi, Jerzy Turowicz, Jozef Czapski, Marek Rostworow
ski, Andrzej Kijowski. Mysl~ 0 nich jako 0 Sprawiedliwych. We
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dlug znanych koncepcji zydowskich w kazdym pokoleniu jest
pewna - niewielka - grupa Sprawiedliwych, dzi~ki kt6rym swiat
nie przepada. Ich waznq cechq jest gotowose do rozmowy z my
slqcymi inaczej - w taki jednak spos6b, by im ich niedostatku spra
wiedliwosci nie okazae.
5. Przyczyn, dla kt6rych po upadku komunizmu nici porozu
mienia mi~dzy ludzmi zacz~Iy si~ rwae, jest niemalo. Objawily si~
nagle interesy polityczne, na jakie do tej pory nie bylo miejsca,
a wi~c prysn~lo wiele postaw bezinteresownych. Przedtem odwa
ga i odpowiedzialnose mialy SWq realnq cen~. Po 1989 roku zaroilo
si~ od os6b przescigajqcych si~ w m6wieniu 0 niezlomnosci, po
boznosci i patriotyzmie.
Radykalnie zmienil si~ j~zyk publiczny, ton dialogu zaczql
w nim ust~powae mowie nienawisci. Dialog z myslqcymi nie tak
sarno stal si~ dla cz~sci Polak6w rzeczq podejrzanq, nagannq, wr~cz
zdradzieckq.
Tygodnik IINasza Polska" z 3 kwietnia tego roku cytuje notat
k~, odnoszqCC) si~ do pisma, kt6re mnie nadal zywo obchodzi: IIMie
si~cznik »Przeglqd Powszechny« zawiera artykuly na temat prze
mian zachodzqcych w Kosciele, otwarty jest dla autor6w r6znych
swiatopoglqd6w... W »Przeglqdzie« piszq m.in. E Bryll, bp J. Chra
pek, ks. M. Heller, L. Kolakowski, R. Ka puscinski". Komentarz IINa
szej Polski" brzmi: IIDzi~kujemy, nie skorzystamy; czytalismy kie
dys »Przeglqd«, gdy byl jeszcze pismem katolickim, i to nam wy
starczy". Co znaczy, ze przestaje bye katolickim pismo, kt6re do
puszcza na swe lamy autor6w zdeklarowanymi katolikami nie
b~dqcych. Musi to dotyczye r6wniez moich tekst6w, drukowanych
w IIPrzeglqdzie Powszechnym", a takie w ,,Tygodniku Powszech
nym" i IIZnaku" . Wszystkie te periodyki wraz z ich redaktorami
od dawn a okreslane Sq zresztq przez IIprawdziwych Polak6w" jako
IIka tolewica", i gorzej.
Mozna by baga telizowae to zjawisko, gdyby nie dotyczylo ono
wielu pism, a takie rozglosni radiowych, okreslajqcych si~ jako
IIkatolicki glos w waszym domu". Dla zycia duchowego, mi~dzy
innymi religijnego, w Polsce rna to powazne konsekwencje. Takie
dla dialogu wierzqcych i niewierzqcych. Dziesi~e lat temu byly to
rozmowy prowadzone na co dzien, na ogromnq skal~, w wielu
parafiach, przy okazji r6znych wsp6lnych zaj~e, jak robienie pa
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czek dla internowanych, organizowanie wystaw, dyskusji, uczest
nictwo w uroczystosciach, kiedy na przyklad oplatkiem lam ali si~
katolicy i nie-katolicy, co ich wzruszalo, nie zas odstr~czalo wza
jemnie.
Obszar dialogu zmniejszyl si~ dramatycznie. Pr6by jego kon
tynuacji, niewqtpliwie wartosciowe, maj,! obecnie charakter elitar
ny. W praktyce podejmowane Sq rzadko.
6. Uczestnikami dialogu sprzed dziesi~ciu lat byly osoby takie
jak Jan J6zef Lipski - agnostycy, post~pujqcy wedlug najlepiej poj
mowanych zasad milosci blizniego. Wymieniam tylko JanaJ6zefa,
stal si~ on bowiem postaciq symbolicznq: przyznawal, ze jest agno
stykiem (nie ateistq), a post~powal w zyciu w taki spos6b, ze (jak
m6wiono) m6glby stanowie cos na podobienstwo metra, kt6ry
znajduje si~ w Sevres pod Paryzem - wzorzec powszechny. SCislej
- wzorzec wlasciwego zachowania w najtrudniejszych okoliczno
sciach. Jego biografia zbyt jest znana, by jq tu trzeba bylo przypo
minae.
W Komitecie Obrony Robotnik6w pracowaly (obok Lipskiego)
osoby wierzqce i niewierzqce. KOR zas - kt6ry dzialal wbrew
wszechpot~znemu aparatowi wladzy i wszystkim jego funkcjona
riuszom z palkami i pi6rami - polegal na swiadczeniu wymagajq
cego wielkiej odwagi milosierdzia. (Nie na spisku, majqcym na celu
dojscie do wladzy po plecach robotnik6w, jak twierdz,! ci,co w tam
tych latach palcem w obronie robotnik6w nie kiwn~li).
Sprawiedliwi znajdujq si~ bowiem takZe wsr6d tych, kt6rych
nie obligujq do wlasciwego post~powania tablice przykazan. Zda
rza si~, i to wcale nie tak rzadko, ze ludzie poswi~caj,! zycie dla
innych ludzi lub dla wsp6lnej sprawy, choe nie licz'! na zadnq for
m~ istnienia po smierci, na zadnq wieczn'! nagrod~ . SWiadcz,! po
trzebujqcym dobro, nieraz wielkim kosztem, choe nie czyniq tego
w imi~ Boze, lecz w imi~ przekonan 0 r6znym rodowodzie, a nie
zwiqzanych z zadnq religi,! . Czasem m6wi si~ wtedy - by unikn'!c
patosu - 0 poczuciu przyzwoitosci. Zjawiska takie wielu wierzq
cym wydajq si~ do tego stopnia niepoj~te, ze negujq oni ich istnie
nie, podwazaj,! autentycznose. Przykladem moze bye niech~e nie
kt6rych srodowisk ka tolickich do milosierdzia nie zwiqzanego z Ko
sciolem - choeby wobec dzialalnosci charytatywnej Jerzego Owsia
ka i Janiny Ochojskiej. To od pewnego ksi~dza uslyszalem, ze nie
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jednemu z wierzqcych wydaje si~, iz dobre uczynki trzeba pokro
pic wodq swi~conq, inaczej Sq niewazne. Wedlug mojego przeko
nania i doswiadczenia Dobro rodzi si~ r6wniez bez swi~conej wody.
Powstawac moze nie tylko z wiary, lecz takZe bez niej . Jesli wi~c
dialog mi~dzy wierzqcymi i niewierzqcymi rna ich zbliZac wzajem
nie, nalezy uznac, ze rzeczy tajemnicze zdarzajq si~ po obu stro
nach.
ANDRZEJ OS~I<A, ur. 1932, krytyk sztuki, publicysta, dziennikarz "Gaze ty Wyborczej".
Wydal m.in. Poddanie Arsenalu; Mitologie artysty; Sztuka z dn ia na dziefi; Cos sif ko ficzy, eos
sif zaezyna; Jawa ezy sen.
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POLSKI KSZTAtT DIALOGU
]6zej Tischner
poslowie Jaroslaw Gowin
Glosna praca ks. Tischnera do tej pory byla do s t~pna tylko w wyda
niach emigracyjnych i "podziemnych", przez co nigdy nie weszla na dobre
do publicznych debat 0 Polsce i Kosciele. Tymczasem jest to nie tylko suma
przemyslen Autora na temat komunizmu, ale i wainy glos w dzisiejszych
sprawach: roli Kosciola w iyciu publicznym, etycznych podstaw Iiberalnej
demokracji czy odpowiedzialnosci intelektualist6w. Krytyczne analizy po
glqd6w m.in. Leszka Kolakowskiego i Adama Michnika b~dq stanowic za
skakujqcy dla wielu czytelnik6w punkt wyjscia do n awiqzanej p6zniej przez
ks. Tischnera przyjazni ze srodowiskami Iiberalnymi.

61

Nieraz czuj~ doslownie fizyczny b6l, kiedy na temat mojego
Kosciola m6wi si~ tak, jakby on byl jakqs organizacjq
przestfPczq alba matecznikiem irracjonalizmu i ciemnoty czy
il1stytucjq zajmujqcq si~ zniewalaniem dusz. Wystarczy
spojrzec na szablony, jakimi mass media poslugujq s i~ na co
dzien w opisie naszego spoleczenstwa. Przeciez wszystko, co
u nas powierzchowne, leniwe, nietolerancyjne, zapyziale,
zasciankowe, glupie, to dla wielu z nas "Polska parafialna"
alba "Polska narodowo-katolicka".

TOZSAMOSC
"
UCZESTNIKOW
DIALOGU
Jacek Salij OP
1. Dialog wierz'!cych i niewierz'!cych jest to takie spotkanie,
w kt6rym wierzqcy uczestnicz'! wlasnie jako wierz'!cy, niewierzq
cy zas - wlasnie jako niewierzqcy. Poniewaz zas dialog z samej
swojej istoty stanowi obustronnq komunikacj~, do zaistnienia dia
logu wierz'!cych z niewierzqcymi niezb~dne jest minimum wza
jemnego szacunku oraz wzajemnego zrozumienia.
Celem dialogu mi~dzy czlonkami r6znych spolecznosci, stron
nictw czy kultur, kt6re r6zniq si~ od siebie nieraz gl~boko, a zara
zem musz'! zyc obok siebie, jest uswiadamianie sobie tego, co jest
im wsp6lne, ale takZe poznawanie siebie wzajemnie, przezwyci~
zanie wzajemnej obcosci, naroslych pretensji i falszywych stereo
typ6w, uczenie si~ zrozumienia dla cudzej wrazliwosci, niekiedy
r6wniez - wzajemne wzbogacanie si~.
Najbardziej realny dialog dokonuje si~ mi~dzy konkretnymi
ludzmi: w spotkaniach konkretnych Polak6w z konkretnymi Ro
sjanami, konkretnych chrzescijan z konkretnymi muzulmanami,
konkretnych wierzqcych z konkretnymi niewierz,!cymi. Wsparcie
instytucjonalne moze taki dialog wspomagac, ale moze tez gene
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rowae r6zne dialogi pozorne (zeby przypomniee niekt6re dialogi
katolik6w z marksistami).
Natomiast czyms bezcennym i nie do zast'lpienia jest wsparcie
intelektualne, jakiego potrzebuje dialog mi~dzy ludZ.mi zyj'lcymi
stosunkowo blisko siebie, ale w r6znych swiatach duchowych. Zeby
taki trudny dialog m6g1 si~ rozwijae i przynosie dobre owoce, on
sam musi bye przedmiotem wnikliwej refleksji. Wci'lz na nowo i
z r6znych punkt6w widzenia trzeba sobie stawiae pytania 0 sens
i ducha tego dialogu, 0 jego cele, granice i zagrozenia, 0 jego owo
ce i mozliwosci rozwoju . Trudno przecenie znaczenie tego rodza
ju refleksji dla konkretnych spotkan mi~dzy ludzmi.
2. Od jakiegos czasu taka refleksja wydaje si~ szczeg6lnie po
trzebna, slychae bowiem r6zne zarzuty i w'ltpliwosci co do tego,
czy prawdziwie partnerski dialog wierz'lcych i niewierz'lcych
w og6le jest mozliwy. Spr6buj~ przedstawie te zastrzezenia i nie
pokoje, kt6re wydajq si~ najbardziej znamienne. Rzecz jasna, po
szczeg6lne spojrzenia formulowane Sq z zupelnienieraz przeciw
stawnych punkt6w widzenia i nie trzeba si~ dziwie temu, ze si~
wzajemnie ze sob 'l nie rymuj'l.
a) U nas, w Polsce, dialog niewierz'lcych z wierz'lcymi to
w gruncie rzeczy dialog niewierzqcych z katolikami. Czy moze to
bye dialog autentyczny, skoro niewierzqcym mozna bye na tysiqc
r6znych sposob6w, katolicy zas S'l wyznaniowo jednorodni? Czym
jest ten dialog, skoro niewierz'lcy reprezentujq w nim sami siebie,
katolicy natomiast uczestnicz'l w nim jako czlonkowie Kosciola?
b) R6wniez drugi niepok6j wynika z podejrzen co do samej
autentycznosci dialogu: czy katolicy nie przyst~puj'l do tego dia
logu z ukrytymi zamiarami ewangelizacyjnymi? Jesli zas takich
zamiar6w nie maj'l' to czy nie sprzeniewierzajq si~ w ten spos6b
Ewangelii, kt6ra przeciez wyraznie wzywa do tego, zeby Chrystu
sa glosic wszystkim ludziom? Ot6z kt6rykolwiek czlon alternaty
wy by realizowac, popada si~ w jakqs nielojalnose: alba w nielojal
nose wobec partner6w dialogu, alba w nielojalnosc wobec Ewan
gelii.
c) Symetrycznie do przedstawionego przed chwil 'l niepokoju
niekt6rych niewierzqcych niekt6rzy katolicy mog'l r6wniez odczu
wac wlasny niepok6j co do autentycznosci tego dialogu. Niewie
rz'lcy bowiem - i jest to w pelni zrozumiale - traktujq przekonania
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religijne swoich wierzqcych partner6w dialogu jako tylko ich po
glqdy. Trese przeslania wiary, kt6rej oni nie podzielajq, nie jest dla
nich przedmiotem prawdy, tylko opinii (w dodatku czyjejs, nie
swojej). Z kolei stosunek wierzqcych do tego, w co wierzq, jest zu
pelnie inny: Nie da si~ bye autentycznie wierzqcym, dop6ki w na
uce wiary czlowiek nie rozpozna prawdy, prawdy tak pewnej i tak
waznej, ze trwanie przy niej staje si~ wazniejsze nawet niz zacho
wanie zycia. Slowem, wierzqcy widzq nauk~ swojej wiary w kate
goriach episteme, dla niewierzqcych jest to jedynie doxa, obca im
zresztq. Ta przepasc epistemologiczna moze spowodowac, ze lu
dzie wierzqcy z dw6ch powod6w zacznq wqtpie, czy w og6le moz
liwy jest autentyczny dialog mi~dzy wierzqcymi i niewierzqcymi.
Po pierwsze, czy wlasciwa dialogowi atmosfera zbratania i wza
jemnej zyczliwosci nie doprowadzi niekt6rych ludzi wierzqcych
do zredukowania wiary do poziomu tylko swojej opinii (m6wiqc
kr6tko, nie b~dq juz oni umieli wyznae prawdy: "Chrystus zmar
twychwstal!", b~dq jedynie twierdzie: "naszym zdaniem, Chryst us
zmartwychwstal") . Po wt6re, wiara religijna tak cz~sto byla przed
stawiana jako wytw6r irracjonalnej wyobraini, naiwnej i bezkry
tycznej mentalnosci, jako iluzja, zabobon, prymitywna i falszywa
wiedza itp., ze ludziom wierzqcym niekiedy trudno z pelnym za
ufaniem przyjqc deklaracje szacunku dla ich poglqd6w religijnych
ze strony ludzi niewierzqcych.
d) Kazdy dialog wymaga jakiegos minimum duchowej wsp61
noty. Ot6z mozna si~ obawiae, ze w dzisiejszej sytuacji kulturowej
tego minimum mi~dzy wierzqcymi i niewierzqcymi juz nie rna, a
w kazdym razie jest go coraz mniej. Do niedawna lqczyla ich apro
bata dla moralnych przykazan dekalogu. Dzisiejszy permisywizm
w samej idei jakichS przykazan widzi ir6dlo i przejaw mentalno
sci represyjnej. Uksztaltowaly si~ dwie radykalnie odmienne in
terpretacje tego, co si~ dzis dzieje z naszq cywilizacjq. Z jednej stro
ny, zar6wno w mass mediach, jak i w kulturze wysokiej, dominu
je przeswiadczenie, ze czas chrzescijanstwa minql, ze nie tyle nad
chodzi, ile juz nastala cywilizacja postchrzeScijanska, w kt6rej
chrzescijanie muszq si~ zadowolic - podobnie jak Zydzi w srednio
wiecznej Europie - wyznaczonq im niszq ekologicznq. Z drugiej
strony, chrzescijanie, a zwlaszcza katolicy, jednoznacznie i bez za
miar6w szukania konsensu (chyba ze tylko taktycznego) sprzeci
wiajq si~ temu wszystkiemu, co nazywajq cywilizacjq smierci, a wi~c
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legalnej aborcji i eutanazji, narastaj£!cemu "tak" dla eugeniki,
wszechobecnosci pornografii i narkotyk6w, tendencjom do praw
nej dyskryminacji tradycyjnej rodziny zbudowanej na malZenstwie
m~zczyzny z kobiet£!. Slowem, wsp6lczesne zwarcie si~ tych dw6ch
makroprojekt6w zycia publicznego wydaje si~ sytuacj£!, w kt6rej
priorytetem powinna byc raczej obrona zagrozonych dzis warto
sci fundamentalnych niz dialog z tymi, kt6rych niekoniecznie
martwi£! wymienione przed chwil£! zjawiska. Analogiczna niewia
ra w sens dialogu moze pojawic si~ r6wniez po drugiej stronie:
czy dialog z przedstawicielami swiata, kt6ry wydaje si~ odchodzic
w przeszlosc, nie jest niepotrzebnym wzmacnianiem tego swiata?
e) Niekiedy slychac niepok6j, ze gotowosci£! do dialogu druga
strona moze chciec manipulowac. Jan Pawel II kiedys uznal nawet
za stosowne poruszyc publicznie ten temat. Mianowicie w swoim
przem6wieniu, 25 kwietnia 1986, do przedstawicieli Wloskiej Ak
cji Katolickiej radzil "unikac :tIe poj~tego dialogu, w kt6rym sta
nowiska ideologiczne i polityczne nie daj£!ce si~ pogodzic z wiar£!
chrzescijansk£! sprawialyby wrazenie por~czonych przez Akcj~
Katolick£!, a posrednio przez Kosci6l" . Analogiczne niepokoje by
waj£! zapewne formulowane r6wniez ze strony ludzi niewierz£!
cych.
f) Odnotujmy jeszcze w£!tpliwosc, czy dialog wierz,!cych z nie
wierz£!cymi nie jest dzisiaj aktywnosci£! kompletnie peryferyczn£!,
kt6ra nie rna najmniejszej nawet szansy na odegranie zauwazal
nej roli w ksztaltowaniu wsp6lczesnej wrazliwosci duchowej . Swiat
wsp6lczesny rna co najmniej dziesi~c innych wielkich temat6w
zasIuguj£!cych na powazn£! refleksj~ i dyskusj~, kt6re wydaj£! si~
wazniejsze niz problem wzajemnych relacji ludzi wierz£!cych i rue
wierz£!cych.
3. Poniewaz zdecydowanie wierz~ w sens tego dialogu, spr6
buj~ rzucic par~ uwag na ten temat, zreszt'! bez ambicji uniewaz
niania sformulowanych wyzej zarzut6w.
Podejmijmy najpierw w£!tpliwosc wyrazon£! na koncu. Ot6z
s,!dz~, ze nie nalezy martwic si~ tym, iz dialog, 0 kt6ryrn m6wimy,
dzisiaj nie nalezy zapewne do tych debat publicznych, od kt6rych
- zeby powiedziec to metaforycznie - zalezy zbawienie swiata.
Wsr6d wielu innych - niekoniecznie gigantycznych czy epokowych
- przedsi~wzi~c, maj£!cych na celu budowanie wzajemnego zro
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zumienia i zyczliwosci mi~dzy srodowiskami, kt6re Sq sobie wza
jemnie obce (a niekiedy i wrogie), dialog wierzqcych z niewierzq
cymi z pewnosciq jest potrzebny i moze przyniese sporo dobrego.
Wydaje si~ jednak, ze trzeba wypelnie kilka warunk6w, zeby
dialog ten mial sens i by! czyms spo!ecznie pozytecznym:
a) Nie rna prawdziwego dialogu tam, gdzie kt6rejs z jego stron
brak postawy dialogicznej, tzn. szacunku dla partnera, ch~ci zro
zumienia go, rzetelnej gotowosci do weryfikowania swoich i cu
dzych poglqd6w i argument6w, aktywnej troski 0 wlasnq lojalnose
wobec drugiej strony, wewn~trznego l~ku przed bezwiednyrn wla
snym manipulatorstwem. "Dialog bywa uniemozliwiony - pisal
Jan Pawe! II w dokumencie z 1 stycznia 1983, poswi~conym dialo
go wi - poprzez powzi~te z gory postanowienie nieustqpienia w ni
czym, przez odmow~ sluchania, przez roszczenie sobie prawa do
bycia samemu wylqcznq miarq sprawiedliwosci". W przypadku zas,
kiedy druga strona wykazuje ewidentne znamiona zlej woli, czyms
bliZszym postawie prawdziwie dialogicznej b~dzie niepodejmo
wanie dialogu niz wchodzenie w dialog falszywy. Sarno jednak
zauwazenie jakichS brakow w postawie dialogicznej u drugiej stro
ny powinno raczej spowodowae wspolny namysl nad doskonale
niem postawy dialogicznej, niz prowadzie do uchylenia si~ od dia
logu.
b) Osobiscie zgadzam si~ z Dostojewskim, ze "istniejq rzeczy,
o ktorych nie tylko nie sposob mqdrze mowie, lecz 0 ktorych wsz
czynanie rozmowy jest juz niemqdre". R6wniez w dialogu wie
rZqcych z niewierzqcymi istniejq takie tematy, kt6rych podejmo
wac si~ nie powinno, chociaz mogq miee one wr~cz gl~boki sens
w dialogu mi~dzy jakimis innymi grupami ludzkimi. Na przyklad
nie nadaje si~ do tego dialogu pytanie 0 dziewictwo Matki Naj
swi~tszej czy 0 transsubstancjacj~ eucharystycznq . Sq to wewn~trz
ne problemy wiary chrzescijanskiej i jako takie powinny bye wy
lqczone z dialogu z niewierzqcymi. Niewierzqcy, bye moze, tez majq
jakies wewn~trzne problemy swojej postawy swiatopoglqdowej,
ktorych nie chcieliby wprowadzae w sw6j dialog z wierzqcymi .
c) Rzecz jasna, niewierzqcy moze chciee ze mnq rozmawiae
rowniez na temat Eucharystii czy dziewictwa Matki Bozej. Jesli jed
nak podejm~ jego propozycj~ w taki sposob, zeby nie obrazalo to
mojej wiary, konczy si~ m6j dialog z nim jako z niewierzqcyrn, za
czyna si~ zas rozmowa z nim jako z kims szukajqcym wiary. Po
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dobnie z drugiej strony: chrzescijanin pod wplywem kontakt6w
z niewierzqcymi moze si~ zachwiae w swojej wierze lub nawet od
niej odejse. Kazdemu czlowiekowi moze si~ zdarzye utrata lub osla
bienie swojej tozsamosci duchowej. Wtedy jednak nie wolno mu
kontynuowac dialogu z pozycji swojej dawnej tozsamosci, kt6rq
przeciez utracil. Spr6buj~ wyrazie to poglqdowo: jezeli chrzescija
nin w trakcie dialogu z niewierzqcymi utracil swojq wiar~, to na
wet gdy kulturowo nadal czuje si~ chrzescijaninem, nie wolno mu
uczestniczye w dotychczasowym dialogu, chyba ze po stronie nie
wierzqcych. Generalnie jednak nalezy dqzye do tego, azeby
w zwiqzku z prowadzonym dialogiem z najwi~kszq skrupulatno
sciq szanowae duchowq tozsamosc zar6wno swojq, jak cudzq. Zy
cie dostarcza tak wielu okazji zar6wno do propagowania swoich
wartosci, jak do ich zrewidowania, ze w dialogu czy to ekumenicz
nym, czy to wierzqcych z niewierzqcymi warto starannie dbae 0 jak
najwi~kszy respekt dla swojej i cudzej przestrzeni swiatopoglqdo
wej. I to jest trzeci warunek sensownego dialogu mi~dzy przed
stawicielami odmiennych postaw duchowych.
d) Celem bowiem tego dialogu jest przede wszystkim budo
wanie wzajemnego szacunku i zyczliwosci mi~dzy srodowiskami
duchowymi, na og6l dose sobie obcymi, kt6re w dajqcej si~ prze
widziee przyszlosci Sq poniekqd skazane na zycie obok siebie i wza
jemne kontakty. Za tq gladkq formulq: "budowanie wzajemnego
szacunku i zyczliwosci" kryjq si~ problemy nieraz bardzo bolesne.
Mysl~ na przyklad, ze powinnismy kiedys - z calym samozapar
ciem, a zarazem w duchu takiej zyczliwosci, na jakq nas tylko stae
- powiedziee sobie wzajemnie, co najbardziej nas rani w stereoty
pach, jakie na temat kazdej ze stron zywi druga strona. Ja jestem
katolikiem i powiem dwa slowa z tej strony. Ot6z nieraz czuj~ do
slownie fizyczny b61, kiedy na temat mojego Kosciola m6wi si~
tak, jakby on byl jakqs organizacjq przest~pczq albo matecznikiem
irracjonalizmu i ciemnoty czy instytucjq zajmujqcq si~ zniewala
niem dusz. Nie chodzi mi 0 wypowiedzi jakichS ekstremist6w, kt6
rych nie brakuje po obu stronach i trudno marzye 0 ich zbioro
wym nawr6ceniu. Wystarczy spojrzee na szablony, jakimi mass
media poslugujq si~ na co dzien w opisie naszego spoleczenstwa.
Przeciez wszystko, co u nas powierzchowne, leniwe, nietoleran
cyjne, zapyziale, zasciankowe, glupie, to dla wielu z nas "Polska
parafialna" albo "Polska narodowo-katolicka". Moim zdaniem, Sq
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to szablony wyjqtkowo niesprawiedliwe, wyjqtkowo rozmijajqce
si~ z rzeczywistoSciq i dlatego szczeg61nie raniqce.
e) My, katolicy, tez na pewno ranimy innych i niech ktos nam
na to zwraca uwag~. Po prostu wszyscy po trosze jestesmy ofiara
mi zjawiska, kt6re tak genialnie - w swoim Ludzkim, arcyludzkim 
opisal Fryderyk Nietzsche: "Poniewaz brak czasu do myslenia i spo
koju w mysleniu, nie rozwaza si~ juz poglqd6w odmiennych: za
dowalamy si~ tyro, ze ich nienawidzimy. Wskutek nieslychanego
przyspieszenia zycia duch i oko przyzwyczajajq si~ do polowicz
nego lub falszywego widzenia oraz sqdzenia, tak ze stajemy si~
podobni do podr6znych, kt6rzy poznajq kraj i Iud z okien wago
nu". Ta uwaga Nietzschego osmiela mnie do sformulowania piqte
go warunku dialogu z prawdziwego zdarzenia: nie b6jmy si~ dia
logu trudnego, w kt6rym b~dziemy m6wic sobie - byleby w sza
cunku dla prawdy i w duchu wzajemnej zyczliwosci - rzeczy trud
ne; dialogu, w kt6rym droga do zgody prowadzi nieraz przez sp6r
i wysilek rzetelnego pogl~biania pewnych naszych poglqd6w i ar
gument6w oraz odrzucania innych.
JACEK SAUl OF, ur. 1942, wykladowca Uniwersytetu ~tefana Wyszynskiego, autor kil
kudziesi~ciu ksiqzek. Ostatnio ukazal si~ tom rozm6w, Swi~towanie Pana Boga, kt6re prz€
prowadzili z nim Nina Petrowa-Wasilewicz i Jacek Borkowicz.
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CZlOWIEK NIE JEST SAM.
FILOZOFIA RELIGII
Abraham J. Heschel
tlum. 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, za
daje pytanie, jak wyglqda ludzkie zycie oparte na tym, co "niewyslowio
ne". Szczeg6lny urok tej ksiqzki polega na powiqzaniu gl~bi filozoficzno
-teologicznych dociekan z wrazliwo§ciq na to, co ludzkie, wlqcznie z pro
blemami zycia codziennego.
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PIOTR WOJCIECHOWSKI: CO l,!czy wierz,!cych i niewierz,!cych?
Wydaje mi si~, ze istnieje pewna wsp6lna przestrzen doswiadczen
duchowych. Doswiadczenie niewiary jest czyms dobrze znanym czlo
wiekowi wierz'!cemu - cz~sto idzie on przez ciemnose, przezywa
momenty opuszczenia i zagubienia. Te doswiadczenia s,! bardzo gl~
bokie, one go formuj'! . Zdarza si~ nawet tak, ze ludzie wierz'!cy wi~
cej wiedz,! 0 niewierze niz niekt6rzy niewierz'!cy, kt6rzy swoj'! nie
wiar~ przyjmuj,! jako pewnik, cos blahego lub banalnego. Nieliczni
niewierz'!cy rozumiej'! metafizyczn,! gl~bi~ swojej niewiary. Bywa tez
odwrotnie - niekt6rzy wierz'!cy traktuj,! swoj,! religijnose bardzo po
wierzchownie. Ta wymiennose doswiadczen jest z pewnosci,! czynni
kiem, kt6ry moze przyniese pozytek dialogowi.
HELENA EILSTEIN: Chcialabym m6wie zar6wno 0 tym, co nas dzie
Ii, jak i 0 tym, co l,!czy i co mozemy wsp6lnie robie. Zaczn~ od tego
drugiego. Wydaje mi si~, ze wszystkim nam niezaleznie od r6znic
swiatopogl,!dowych wsp6lna jest postawa moralna, kt6r'! nazywam
humanizmem. Mam na mysli moralnose, kt6rej fundamentem jest
wym6g czynnej solidarnosci z kazd,! is tot'! narazon'! na cierpienie. Ta
wsp6lnose sklania do wsp61pracy w dziedzinie praktycznej. Kiedy
Caritas organizuje zbi6rk~ na pomoc dla ludzi poszkodowanych przez
trz~sienie ziemi w dalekim kraju, to poczuwam si~ do tego, by nie
zbraklo tam mojego udzialu, i nie rna to dla mnie znaczenia, ze Cari
tas jest organizacj,! katoIick,!, a wi~c obC'! mi swiatopogl,!dowo. Z dru
giej strony, kiedy katolicy przyl,!czaj,! si~ do akcji przeciwko katowa
niu dzieci, to nie uwazam, zeby bylo na czasie wypominanie im, ze
przez dlugi czas wielu dzialaczy katolickich nie chcialo przyjmowac
do wiadomosci tego, iZ istnieje problem przemocy w rodzinie.
Za wsp6lny element naszych swiatopogl,!d6w uwazam r6wniez
cos, co Kolakowski nazwalby antyprometeizmem. Ludzie wierz'!cy
m6wi,! 0 pokorze wobec Boga i praw przez niego ustanowionych.
Ludzie niewierz'!cy mog'! m6wie po prostu 0 pokorze wobec przyro
dy. Czlowiek nie jest demiurgiem i nigdy nim nie b~dzie, dlatego musi
si~ liczyc z tym, ze nieopatrzne, tak cz~sto umotywowane chciwosci,!,
wykorzystywanie zdobytych przez ludzkosc mocy technicznych moze
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doprowadzie do katastrofy ekologicznej, z kt6rej zwiastunami zapew
ne juz mamy do czynienia. Chcialabym, abyscie Panstwo, jako ludzie
wierzqcy, cz~sciej odwolywali si~ do alegorii wiezy Babel i przestrze
gali przed prometeizmem.
A teraz uwagi 0 sprawach, kt6re nas dzielq. Tym, co razi niewie
rZqcych, jest przejawiana przez przedstawicieJi Kosciola tendencja do
obj~cia zakazem prawnym tego, co uwazajq za zle, nawet jesli poglqd
ich spotyka si~ z coraz mniejszym poparciem wsr6d ludzi naszej kul
tury. Idzie 0 tendencj~ do dyskryminacji odmiennych styl6w zycia,
popartq tradycyjnymi normami obyczajowymi katolicyzmu, nie zas
swiadectwami empirycznymi, kt6re by przemawialy za tym, ze owe
nonkonformistyczne w oczach katolicyzmu style zycia korumpujq
ludzi moralnie i przynoszq szkod~ spoleczenstwu.
Posluz~ si~ przykiadami. Jednego dostarcza sprawa eutanazji na
zqdanie osoby chorej. Jako czlowiek niewierzqcy, nie mog~ uznae tego,
ze moje zycie jest wlasnosciq jakiejs istoty nadprzyrodzonej. Dla mnie
poj~cie godnosci ludzkiej obejmuje prawo do dysponowania wlasnym
zyciem lqcznie z prawem polozenia mu kresu. Z l~kiem wi~c mysl~
o tym, ze jesli znajd~ si~ w sytuacji, w kt6rej pragn~labym w smierci
poszukae ratunku przed b6lem, bezwladnosciq lub zagrazajqcym mi
ot~pieniem, a nie bylabym w stanie dokonae tego samodzielnie, to
pomocy odm6wiq mi nie tylko ludzie, kt6rzy Sq przeciwnikami euta
nazji, ale r6wniez tacy, kt6rzy si~ b~dq kierowali strachem przed sank
cjq prawnq.
Tym, co czyni zakaz eutanazji na zqdanie chorego w moich oczach
niesprawiedliwym, jest fakt, ze przeciez prawo to nie obowi q 
z e k. Zniesienie tego zakazu nikogo w zadnych okolicznosciach nie
zm usi do poddania si~ eutanazji alba do pomocy komus, kto by chcial
z tego prawa skorzystae.
A oto inny przykiad. Zaskoczylo mnie zdanie ojca Salija, ze nada
nie praw malzenskich parom homoseksualnym to dyskryminacja tra
dycyjnej rodziny. Dlaczego ulatwienie pewnym ludziom tego, by zyli
wedlug wlasnych wzor6w, rna bye dyskryminacjq os6b, kt6re chcq
zye w zgodzie z nakazami judeochrzescijanskiej tradycji religijnej?
Na koniec przyznam si~ do wlasnych bl~d6w i wyjasni~, co mnie
odwodzilo od dialogu z chrzeScijanami na plaszczyznie moralnej,
praktycznej, przy pozostawianiu na uboczu problematyki metafizycz
nej. Ot6z mylilam to, co jest napisane w Biblii, z autentycznymi wie
rzeniami i praktykq zyciowq tych ludzi. Utozsamialam ich wiar~ z po
stawq fundamentalistycznq, kt6ra kaze z r6wnym uwielbieniem przyj
mowae to, co w Biblii moralnie wzniosle, jak i to, co z punktu widze
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nia wsp6lczesnego humanizmu jest nieakceptowalne, a nawet gor
szqce. Dopiero p6zniej zdalam sobie spraw~, jak gl~boko r6zni si~
w wielu istotnych sprawach to, co w Biblii nap i san e, od tego, co
wsp6lczesni ludzie wierz<}cy, a nawet autorytety koscielne, z Biblii od

czytujq.
Jaskrawego przykladu owego fenomenu "wczytywania" w teksty
biblijne tresci niezgodnych z autentycznym ich brzmieniem, ale zgod
nych z poczuciem moralnym os6b, dla kt6rych teksty te majq walor
uswi~conego kanonu, dostarcza Dekalog l . Jestesmy nieustannie na
pominani, abysmy uczynili Dekalog g16wnym drogowskazem naszej
praktyki zyciowej. Dokument ten jest jednak wyrazem postawy mo
ralnej pod wieloma wzgl~dami anachronicznej z punktu widzenia
przewazajqcej cz~sci ludzi, dla kt6rych tradycja starotestamentowa
jest swi~ta, w szczeg6lnosci zas nawet z punktu widzenia wsp6lcze
snego magisterium Kosciola. W istocie ten, kto by fundamentem swej
moralnosci uczynil Dekalog, nie tylko nie zaslugiwa1by jeszcze na
miano czlowieka przyzwoitego, ale nie bylby zabezpieczony przed
popadni~ciem w konflikt z kodeksem karnym.
Dekalog w autentycznym swym brzmieniu jest przede wszystkim
dokumentem postawy etnocentrycznej. W preambule do Dekalogu
(przykazanie J) B6g jako racj~ dla kierowanego wy1qcznie do niego
kultu oraz dla dawania mu posluchu w kwestiach moralnych podaje
to, ze wyprowadzillud, do kt6rego si~ zwraca, "z Egiptu, domu nie
woli". OczY'",iscie ci, co nas dzisiaj napominajq, abysmy si~ kierowali
wskazaniami Dekalogu, rue myslq, ze nakazy w tym tekScie zawarte
Sq adresowane jedynie do czlonk6w jakiegos "wybranego" ludu. Przy
pisuj<} oni fundamentalnym nakazom moralnym walor uniwersalno
sci. Niemniej wyrazne pi~tno etnocentryzmu nosi na sobie termin
"bliZni". W wyniku ewolucji mysli moralnej judaistycznej i chrzesci
janskiej dla przewazajqcego odlamu wyznawc6w tych religii "blizni"
to tyle, co "inny czlowiek". BliZnimi naszymi Sq glodujqcy Kore
anczycy i Afganczycy i wcielane do morduj<}cych si~ wzajem armii
dzieci murzynskie itd. Wszystkim im powinnismy w miar~ moznosci
niesc pomoc. JednakZe z etymologicznego punktu wid zenia "bliz
ni" to tyle, co "ws p 61 P Ie mie n ie c". Nakazy moraIne autentyczne
go Dekalogu dotycz<} jedynie stosunk6w mi~dzy cz10nkami pewnej
etnicznej wsp6lnoty.

I Dalsza cz~sc wypowiedzi prof. Heleny Eilstein zostala nieco rozszerzona w trak
cie autoryzacji.
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W swietle dwu ostatnich przykazan Dekalogu podmiotami mo
ralnymi Sq rzeczywisci albo potencjalni ojcowie patriarchalnych ro
dzin. Kobiety i niewolnicy Sq traktowani przedmiotowo. Dekalog nie
sprzeciwia si~ instytucji niewolnictwa oraz takiej podleglosci kobiet,
kt6ra bezprzedmiotowym czyni traktowanie ich jako podmiot6w
moralnych. Tymczasem walka spoleczenstw zachodnich przeciwko
niewolnictwu w ogromnej mierze motywowana byla przeswiadcze
niem 0 jego niezgodnosci z etosem chrzescijanskim, a utrzymywanie
ludzi w niewoli jest przest~pstwem w swietle kodeks6w karnych obo
wiqzujqcych w swiecie kultury zachodniej . Podobnie, kiedy Dekalog
czyta kobieta uwaiajqca go za tekst swi~ty, to poczuwajqc si~ do bycia
autonomicznym podmiotem moralnym, a wi~c i adresatem zalecen
moralnych, czerpie ona z niego pouczenie nie tylko 0 tym, ie grze
chern ze strony m~iczyzny jest uwodzenie ion innych m~iczyzn, ale
i pouczenie, ie takim samym grzechem ze strony kobiety jest uwo
dzenie m~i6w innych kobiet. Przykazanie VI nie sprzeciwia si~ by
najmniej wieloienstwu, tak surowo pi~tnowanemu we wsp6lczesnej
moralnosci chrzescijan i iyd6w aszkenazyjskich. Nie sprzeciwia si~
r6wniei stosunkom pozamalienskim m~iczyzny z kobietq, kt6ra jest
"jego", jako niewolnica albo branka, albo naloinica oddana mu przez
jej ojca po uiszczeniu stosownego okupu . Etymologia terminu "c u
d z 0 I 0 i Ye", w kt6rej swietle na gruncie przedmiotowego traktowa
nia kobiety zakazime stosunki plciowe przyr6wnuje si~ do narusze
nia cudzej wlasnosci, swiadczy 0 tym, ze Ilcudzol6stwo" to nic inne
go jak naruszenie prawa jakiegos m~zczyzny, na przykiad ojca lub
m~ia, do rozporzqdzania seksualnosciq danej kobiety. Pozostaje z tym
w zwiqzku £akt, ze wsr6d najwazniejszych zbrodni ludzkich Dekalog
nie wymienia gwaitu. Tymczasem w poczuciu moralnym wielu wsp6i
czesnych ludzi wierzqcych gwait jest grzechem r6wniez w maizen
stwie. Uznaje to szereg wsp6kzesnych kodeks6w karnych.
Ograniczonose moralna Dekalogu jaskrawo tei przejawia si~
w tym, ie w odniesieniu do stosunk6w mi~dzyludzkich zawiera on
jedynie list~ zakaz6w. Tymczasem juz w rozwoju tradycji starotesta
mentowej, a tym bardziej w Ewangeliach podkresla si~ doniosiose
wsp6lczucia i porn 0 c y wzgl~dem ludzi znajdujqcych si~ w nieszcz~
sciu. Zeby bye cziowiekiem przyzwoitym, nie wystarczy stosowae si~
do dekalogowych zakaz6w.
Oczywiscie, z poznawczego pUnktu widzenia trudno pochwalie
wczytywanie w jakis tekst, wbrew rzetelnej egzegezie, takich tresci,
kt6re czyniq ten tekst akceptowalnym dla wczytujqcego. Jednakie
kiedy przedstawiciel ateistycznej odmiany humanistycznego etosu
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kusi si~ 0 wydawanie sqdu 0 przeswiadczeniach moralnych wsp61
czesnych ludzi wierzqcych, to wielkq niesprawiedliwosciq i wielkq
przeszkodq we wsp61pracy musi byc opieranie takich sqd6w na
brzmieniu tekst6w uwazanych przez te osoby za kanoniczne, bez bra
nia pod uwag~ tego, jakim modyfikacjom ulega zawartosc moralna
tych tekst6w przefiltrowana w recepcji zgodnie z intuicjami moral
nymi owych os6b wierzqcych.
ZBIGNIEW NOSOWSKI: Nie mog~ oczywiscie zgodzic si~ ze stano
wiskiem Pani Profesor w kwestii eutanazji. Moim zdaniem nawet w tak
trudnych sprawach jak eutanazja istnieje mozliwosc dialogu ludzi
niewierzqcych z wierzqcymi. Pewnq wsp6lnq plaszczyznq jest wlasnie
podstawowy imperatyw, 0 kt6rym Pani wspominala: czynna solidar
nosc z drugim czlowiekiem, zwlaszcza z najslabszym. Stosunek do
najslabszych - szczeg61nie tych, kt6rzy znajdujq si~ w pierwszym
okresie zycia, i tych, kt6rzy juz z tego swiata odchodzq lub Sq chorzy,
uposledzeni, zdani na opiek~ innych - jest w istocie miarq czlowie
czenshva, a nie jedynie miarq religijnego zaangazowania. Ja jednak
w przypadku czlowieka nieuleczalnie chorego inaczej pojmuj~ sens
owego imperatywu - jego realizacja nie polega na spelnianiu prosby
o eutanazj~, lecz na pomocy, by uczynic zycie udr~czonego czlowie
ka godnym.
RYSZARD BUGAJ: Historia moich relacji z Kosciolem i z religiq jest
burzliwa: od pelnej akceptacji i gorqcego uczestnictwa poprzez okres,
kt6ry okreslilbym jako mlodzienczy bunt, az do postawy, kt6rq bym
nazwal quasi-ateistycznq - bez jasnej perspektywy, bez jednoznacz
nych odpowiedzi.
Z pozycji czlowieka 0 takiej postawie swiatopoglqdowej chcialbym
si~ zastanowic, co nie moze byc przedmiotem dialogu mi~dzy niewie
rZqcymi i wierzqcymi, co go utrudnia i dlaczego mimo wszystko war
to go prowadzic. Zaczn~ od tego, co przedmiotem takiego dialogu
byc nie powinno. Nie nalezy podejmowac kwestii, kt6re Sq swoiste
dla obu grup (co oczywiscie nie znaczy, ze niewierzqcy i wierzqcy to
dwa zupelnie odr~bne i stale zbiory). Jest wystarczajqco szeroki kata
log spraw wsp6lnych i na nich si~ powinniSmy skupic.
Co z kolei utrudnia dialog? Dla mnie bardzo pouczajqce Sq roz
mowy z 19-1etniq c6rkq. Mimo ze przeszla katechez~ i autentycznie
poszukiwala, jest osobq niewierzqcq. Rozmawiajqc z niq, pr6buj~ zro
zumiec, co sprawia, ze tak ostro i emocjonalnie reaguje na wypowie
dzi przedstawicieli Kosciola. Mysl~, ze dwie sprawy odgrywajq tu rol~
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zasadnicz'l. Po pierwsze, problem jEi'zyka. Nie nalezy oczywiscie uog61
niac, bo przy tym stole ten rodzaj jEi'zyka nie zabrzmia!, ale zdarzaj'l
siEi' wypowiedzi ludzi Kosciola, kt6re rani 'l i bulwersuj'l. Doswiadczy
rem tego na wlasnej sk6rze przy okazji debaty na temat uregulowan
prawnych dotycz'lcych aborcji. Unia Pracy miala oczywiscie odmien
ne stanowisko od tego, kt6re zajmowali biskupi. Uczciwie muszEi' przy
znac, ze nie bez pewnej s!usznosci bylismy postrzegani jako partia
antyklerykalna. Niemniej wbrew temu, co imputowala nam strona
koscielna, glosilismy jednoznacznie, ze przerywanie ci'lzy jest zlem
morainym. Nasza akceptacja dla ustawodawstwa w pewnych szcze
g6lnych warunkach zezwalaj'lcego na dokonywanie aborcji brala siEi'
st'ld, ze uwazalismy, iZ dziEi'ki legalizacji zabieg6w bEi'dzie jednak mniej
zla moralnego, gdyz zniknie aborcyjne podziemie. Mozna siEi' spierac,
czy mielismy racjEi', ale zamiast argument6w slyszelismy, ze jestesmy
zwolennikami zabijania dzieci. Bylo to bolesne, bo nieprawdziwe.
Zbi6r takich kwestii mozna oczywiscie poszerzyc. Zreszt'l , jak wspo
mina! ojciec Salij, tego rodzaju jEi'zykiem posluguj'l siEi' takZe ludzie
niewierz'lcy. To nie jest dobre, a poza tym zaostrza emocje.
Po wt6re, powodem w'!t!osci dialogu jest pomijanie kwestii, kt6re
domagaj'l siEi' podjEi'cia. Ot6z nie mogEi' poj'lC, dlaczego Kosci6! tak rzad
ko ujmuje siEi' za Iudimi, kt6rzy S'l zepchniEi'ci na margines. Nie rozu
miem takZe milczenia w sprawie granic wolnosci medi6w, kt6re S'l
testowane przez przedsiEi'wziEi'cia odwoluj'lce siEi' do kategorii wolno
sci i autonomii jednostki. Choc nie jestem czlowiekiem wierz'lcym,
nie mogEi' siEi' zgodzic z pogl'ldem, ze racje moraIne S'l calkowicie zin
d ywidualizowane.
Mozna na koncu zapytac: po co ten dialog? Odpowiedi jest chyba
prosta - jezeli miEi'dzy przeciwnymi obozami rysuj'l siEi' perspektywy
zgody i zbieznosci, to warto iSc t'l drog'l' bo w ten spos6b zmniejsza
siEi' ryzyko wzajemnych oszczerstw czy chocby nieporozumien.
KRZYSZTOF DOROSZ: ZacznEi' od tego, ze podzielam wiEi'kszosc W'lt
pliwosci zg!oszonych przez ojca Salija. Nie jestem optymist'l , jesli cho
dzi 0 perspektywy dialogu miEi'dzy wierz'lcyrni i niewierz'lcymi. Czy
jest on istotnie mozliwy? W jakim stopniu? Czasami mysIEi', ze latwiej
szy jest dialog miEi'dzywyznaniowy, miEi'dzyreligijny, bo tam istnieje glEi'b
sza wsp61na plaszczyzna. MyslEi' zreszt'l, ze prawdziwy dialog jest czyms
rzadkim. Mowa byla 0 poszanowaniu dla duchowej tozsamosci jako
o warunku dialogu. Przepraszam za elitarn'l konstatacjEi', ale duchowa
tozsamosc nie cechuje wszystkich Iudzi. S,! ludzie - zar6wno wsr6d
wierz'lcych, jak i niewierz'lcych - kt6rzy jej nie maj'l. OczywiScie, wie
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rZqcy formalnie j'l maj'l' bo przynajmniej deklaratywnie aspiruj'l do
pewnej struktury swiatopogl'ldowej, rytualnej, spolecznej itd. Ale jesli
ludzie wierz'lcy kieruj'l si~ w swojej wierze gl6wnie nienawisci 'l (a ta
kich jest niemalo), to czy mozna m6wic 0 ich duchowej tozsamosci?
Ksi'ldz W~c!awski na poczqtku konferencji postulowal, abysmy
m6wili 0 tym, co tu i teraz. Ot6z chcia!bym zg!osic tez~, kt6ra byc moze
wielu z Pallstwa wyda si~ kontrowersyjna: w Polsce dialog mi~dzy wie
rZ'lcymi a niewierz'lcymi odbywa si~ z pozycji sily. Przytocz~ anegdo
t~. Przygotowuj~ w!asnie do druku zbi6r esej6w, kt6ry rna si~ ukazac
w wydawnictwie Znak (a zatem w wydawnictwie kojarzonym wyzna
niowo). Napisa!em do niego wst~p, w kt6rym znalazlo si~ zdanie: "Kaz
da religia jest drog'l wyzwolenia - prowadzi od falszu do prawdy, od
iluzji do rzeczywistosci, od z!a do dobra" . Z punktu widzenia religio
znawczego jest to oczywiscie banal. Tak si~ zlozylo, ze pokazalem ten
wst~p mojej mlodej znajomej, osobie bardzo bystrej, wykszta/conej,
a przy tym niewierzqcej. Ku mojemu zdumieniu, kiedy natkn~la s i~ na
przytoczony passus, z irytacjq domagala si~, zebym usun'll go z tekstu.
Par~ dni zastanawialem si~ nad tym zarzutem, ale jednak powiedzia
!em: nie. Zacz'l!em sam siebie pytac, dlaczego nie chc~ si~ na to zgodzic
i dlaczego m6gi pojawic si~ taki zarzut. Ot6z, po pierwsze, nie godz~
si~ dlatego, ze nie uiy!em tam s!owa "tylko". Zastanawiajqc si~ nad przy
czyn'l irytacji mojej znajomej, dokonaiem kilku eksperyment6w pod
stawienia. Zamiast "kazda religia" wstawiiem tam inne tresci. Na przy
klad: "buddyzm". Gdybym napisal zdanie: "Buddyzm jest drogq wy
zwolenia - prowadzi od falszu do prawdy.. .", to - jak przypuszczam
moja polemistka wzruszy!aby ramionami i na tym by si~ skonczyio.
Dokona!em nast~pnie innego podstawienia - juz nie tresciowego. Wy
obrazilem sobie, ze moje zdanie trafilo do gazety w jednym z kraj6w
skandynawskich czy w Wielkiej Brytanii. Jaka by!aby reakcja na nie?
Na nikim nie zrobiloby one wrazenia. I tu przechodz~ do czegos, co
nieprecyzyjnie nazywam "czynnikiem politycznym". Ot6z w krajach
skandynawskich czy w Wielkiej Brytanii chrzescijanstwo, wiara religij 
na Sq w mniejszoSci. I to jest fakt 0 zasadniczym znaczeniu. W Polsce
natomiast - chcqc nie chcqc - katolik przemawia z pozycji sily, bo repre
zentuje zdecydowan'l wi~kszosc. Abstrahuj ~ w tym momencie od tzw.
"intencji Koscio!a", od srodk6w bogatych czy ubogich. Mysl~ 0 goiym
socjologicznym fakcie.
Moja konkluzja brzmi nast~pujqCo : reakcja na m6j passus, kt6rq
uwazam za przesadnq, wynika st'ld, ze niewierz'lcy S'l w Polsce
w mniejszosci i czuj'l, ze jezeli Kosci6i katolicki chce z nimi dialogo
wac, to dialoguje z pozycji sHy. Dlatego czujq si~ zagrozeni.
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ZBIGNIEW NOSOWSKI: Najpierw chcialbym nawiqzae do dyskusji
na temat specyfiki naszych czas6w, kt6ra to dyskusja toczyla si~
w pierwszej cz~sci konferencji. Mysl~, ze ani przemoc, ani skala okru
cieitstwa nie Sq szczeg61nymi wyr6znikami XX czy tez juz XXI wieku.
Natomiast mam wrazenie, ze czyms nowym jest podniesienie indyfe
rentyzmu moralnego do rangi cnoty. Mysl~, ze wlasnie kwestie mo
raIne Sq tym polem, na kt6rym mogq si~ spotykae wierzqcy i niewie
rzqcy. Kiedy na przyklad przed czterema laty staralismy si~ jako "Wi~i."
zmobilizowae dziennikarzy do oblozenia tygodnika "Nie" etycznym,
obyczajowym i srodowiskowym bojkotem, zyskalismy znaczqce po
parcie wielu niewierzqcych (m.in. siedzqcego na tej saIi Andrzeja Os~
ki). Choe, niestety, wielu zignorowalo ten apellub odrzucilo go, w imi~
specyficznie rozumianej wolnosci slowa.
A teraz odnios~ si~ do referatu redaktora Os~ki. Autor wystqpie
nia wspomnial, ze w stanie wojennym odbywal si~ powszechny
i ochoczy dialog wierzqcych z niewierzqcymi, a obecnie pr6by jego
wskrzeszenia majq zasi~g bardzo elitarny. Odnosz~ wrazenie, ze t~
spraw~ trzeba by dokladnie zbadae i przedyskutowae, bo chyba nie
jest przypadkiem, ze mamy poczucie, iz ten dialog zaczynamy od
nowa. A przeciez podstawowe sprawy, 0 kt6rych rozprawiamy, po
winny juz bye rozwiklane przez poprzednik6w co najmniej 10 lat temu.
Wydaje mi si~, ze pan Os~ka popelnia blqd, opisujqc jako obiektywny
stan rzeczy wlasne, bardzo osobiste przezyda, r6zniqce si~ od doswiad
czeit wi~kszosci, kt6ra nie byla tak gl~boko zaangazowana w dzialal
nose opozycyjnq. Dialog, 0 kt6rym Pan wspominal, byl w6wczas r6w
nie Uesli nie bardziej) elitarny co dzisiaj. Bo przeciez nie w wielu pa
rafiach warszawskich, ale jedynie w kilku odbywaly si~ spotkania, do
kt6rych odwolywal si~ Pan w swoim wystqpieniu. Wi~c to nie jest tak,
ze wtedy Kosci6l powszechnie si~ otwieral, a po roku 1989 si~ zamknql.
Z drugiej strony w ciqgu ostatnich 10 lat rzeczywiscie bardzo wie
le si~ zmienilo. Dlatego, zeby kontynuowae dialog mi~dzy wierzqcy
mi a niewierzqcymi, trzeba przyjrzee si~ temu, co stanowi novum. Jak
zmienialo si~ spojrzenie hierarchii kosdelnej na dialog z niewierzqcy
mi? Jak zmienialy si~ postawy niewierzqcych? Jak na wzajemne rela
cje wplywala polityka? Te pytania czekajq na odpowiedi.. Bez doklad
nej analizy tych doswiadczeit ostatnich dwudziestu lat b~dziemy ska
zani na ciqgle rozpoczynanie od nowa.
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Nie mozemy sami pozbawic siebie narzfdzi wsp61czesnej
nauki, jezeli naprawdf chcemy juz nie tylko rozwoju
ludzkosci, ale uniknifcia katastrofy spolecznej w skali globu .

•

CO MOZEMY
WSPOLNIE ZROBIC?
SPOJRZENIE FIZYKA

Lukasz A. Turski
W 1975 roku Fundacja Noblowska zorganizowala sympozjum
. Jednym z uczestnik6w sympozjum
wyglaszajqcych wyklad plenarny byl teolog amerykanski Lang
don Gilkey, skqdinqd postae frapujqca - wi~zien japonskich obo
z6w koncentracyjnych podczas II wojny swiatowej. Dla mnie ten
wyklad i p6zniejsza dyskusja pomi~dzy Gilkeyem i drugim z wy
kladowc6w tegoz sympozjum, fizykiem i laureatem Nagrody No
bla, Polykarpem Kuschem byly wydarzeniem, kt6re zmienilo mojq
optyk~ zainteresowania powodem uprawiania nauki. Dyskusja ta
przekonala mnie, ze nauk~ uprawia si~ "po cos" i to "cos" nieko
niecznie zawsze musi bye tylko spelnieniem osobistego "marzenia
tw6rczego" naukowca, ze uprawianie nauki jest de facto zjawiskiem
spolecznym, poniewaz wplyw odkrycia naukowego nie ograni
cza si~ li tylko do zmiany zycia badacza.
Sqdz~, ze wi~kszose historyk6w uznalaby, iz najwazniejszym
wydarzeniem 1812 roku bylo wyruszenie armii Napoleona pod
Moskw~. W tym samym 1812 roku pomocnik introligatorski Mi
chal Faraday odwazyl si~ ubiegac 0 posad~ pomocnika laboranta
poswi~cone przyszlosci nauki l

I

The Future of Science, 1975 Nobel Conference, J. Wiley, New York 1977.
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w laboratorium uczonego, kt6rego nazwisko znajq dzis tylko hi
storycy nauki. Twierdz~, ze wlasnie to ostatnie wydarzenie zmie
nito naSZq cywilizacj~ w stopniu wielokroc wi~kszyrn niz marsz
Wielkiej Arrnii. Bez odkryc Faradaya nie moglaby si~ odbyc nasza
konferencja. Nawet ramy obraz6w w tej sali nie blyszczalyby tak
pi~knie, nie znajqc bowiem praw elektrolizy, nie umielibysmy pro
dukowac (nie zrobionych ze zlota) blyszczqcych powierzchni rne
talicznych . Faraday byl swiadom wartosci spolecznej swoich od
kryc. Powiedzial przeciez lordowi sekretarzowi skarbu: b~dzie pan
jeszcze pobieral podatki od korzystania z moich odkryc.
Caly XX wiek byl nieprzerwanym pochodem nauki od jedne
go odkrycia do drugiego. Poznanie budowy rnaterii, powstanie
mechaniki kwantowej i zrozumienie praw rzqdzqcych wszechswia
tern - og6lnej teorii wzgl~dnosci, a takZe rozw6j pochodnych od
nich nauk szczeg610wych spowodowaly, ze w koncu XX wieku
swiat byl jak nigdy dotqd syty, bezpieczny i zdrowy. Wbrew prze
widywaniom XXI wiek rozpoczql si~, niestety, od kilku wydarzen
uzmyslawiajqcych nam, ze dobrobyt i (relatywny) spok6j ostatnich
30 lat XX wieku nie muszq miec swojego naturalnego "przedluze
nia" na lata nast~pne. Wydarzenia te podzielic mozna na dwie kla
sy zjawisk prowadzqcych do potencjalnych "zagrozen". Pierwsza
zwiqzana jest z technicznymi uwarunkowaniami rozwoju ludzko
sci, druga - z bezpieczenstwern cywilizacyjnym. Przykladem pro
blem6w pierwszej klasy jest do s t ~ P do i f 6 del en erg i i. Przy
pomn\, tylko pokazywane przez telewizj~ apokaliptyczne obrazy
miast zamarzajqcych na Syberii - miast polozonych niemal na gi
gantycznych zlozach paliw - czy obrazy ze "zwijajqcej si~" super
technologicznej Kalifornii: obraz kl~ski wywolanej brakiem ener
gii elektrycznej. Nie wspomn~ juz 0 naszych rodzimych "klopo
tach" z drozejqcymi paliwami i rosnqcymi oplatami za ogrzewa
nie. Przyklad6w problem6w drugiej klasy mamy az za wiele: od
"szalonych kr6w" po pryszczyc~ . Charakterystycznq cechq tych
wydarzen jest to, ze byly one i Sq calkowicie efektem dzialalnosci
ludzi i w duzej mierze wiqzq si~ ze spektakularnym rozwojem i za
stosowaniami nauki. 0 pewnych problemach nauki, zvviqzanych,
jak sqdz~, z tematem naszego spotkania, a widzianych znad biur
ka (pewnego) fizyka pozwol~ sobie teraz powiedziec.
W drugiej polowie XX wieku zacz~to uprawiac nauk~ coraz
bardziej kosztownq i coraz bardziej wplqtanq w biezqce dzialania
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nie tyle spoleczenstw, ile rzqdow. Nauka zacz~la coraz bardziej
zajmowae si~ szukaniem srodkow finansowania swoich celow, a nie
podstawowym zadaniem, wyrazonym jeszcze w XVIII wieku przez
Tomasza Jeffersona i sformulowanym w XIX wieku przez Willia
rna Clifforda: "Przedmiotem nauki jest ludzki wszechSwiat; to zna
czywszystko, co jest, bylo czy moze bye zwiqzane z czlowiekiem"2.
W dodatku w ciqgu ostatnich 60 lat zeszlego tysiqclecia nauka po
pel nil a wiele bl~dow. Musimy pogodzie si~ z faktem, ze w opinii
publicznej wizerunek nauki to nie tylko uduchowiony Albert Ein
stein (jakZe daleki na fotografiach od rzeczywistosci) czy ascetycz
nie "obleczona" w zakonnq czern Maria Sklodowska-Curie. Dla
naszych wspolobywateli obrazem nauki Sq tez Trofim Lysenko, dr
Mengele czy mniej znani w Europie "eksperymentatorzy" z obo
zow na Malajach i w Burmie, w ktorych wi~ziony byl Gilkey. We
wspolczesnej nauce pojawil si~ bowiem nowy, nieznany w po
przednich okresach typ badan naukowych, ktory nazwalbym n a
uk q bez wartosci, naukq uprawianq z pogwalceniem reguly
Clifforda. Sqdz~, ze szczegolnie ci z Panstwa, ktorzy siedzq po "dru
giej" stronie Iqczqcego nas okrqglego stolu tego spotkania, znajdu
jq inne niz Cliffordowskie okreslenia, czym Sq owe wartosci. Je
stem jednak przekonany, ze nasze poglqdy Sq tu co najmniej kom
plementarne.
o "nauce bez wartosci" mozna mowie w dwu sensach.
W pierwszym przypadku chodzi 0 badania naukowe, czasem na
wet 0 duzej wartosci poznawczej, prowadzone bez oglqdania si~
na ich moraIne, ale i praktyczne konsekwencje; przykladem moze
bye sterowany przez genialnego uczonego Wernera Heisenberga
niemiecki program produkcji broni jqdrowej . Tylko lut szcz~scia 
teoretyczny blqd Heisenberga - uratowal Trafalgar Square od sta
nia si~ "punktem zero" eksplozji jqdrowej. W drugim sensie mamy
do czynienia z bezwartosciowq sieczkq pseudonaukowq, ktorej kli
nicznym przykladem byla "tworczosC" Trofima Lysenki i Olgi Le
pieszynskiej. Dzialalnose tych ostatnich byla jednoczesnie pozba
wiona w ogole wartosci i dodatkowo zapelniala lagry co odwaz

2 W K. Clifford, 0 celach i metodach nauki (On Aims and Instruments of Scientific Tho
ught), wyklad dla Stowarzyszenia Brytyjskiego w Brighton (Address to British Associa
tion at Brighton), 1872 (za: W K. Clifford, The Common Sense of the Exact Sciences, Dover
Publication, New York 1955).
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niejszymi przeciwnikami tej paranauki. Z blizszych nam czasow
za przyklad nauki "bezwartosci" uprawianej bez wartosci
moze siuzyc "odkrycie" zimnej fuzji. Afera "zimna fuzja" powsta
ia z naruszenia podstawowego kanonu nauki - prawdomownosci
- ale z drugiej strony wykazaia tez, jak stabilny jest system samo
kontroli srodowisk naukowych (przynajmniej fizykow) w spoie
czenstwach demokratycznych .
To, ze weszlismy w nowe stulecie z zagrozeniami wspomnia
nymi przeze mnie na wst~pie i ze z trudem przychodzi nam si~
z nimi zmagac, jest pochodnq spoiecznej alienacji nauki. To zjawi
sko, b~dqce w duzej mierze konsekwencjq proliferacji "nauki bez
wartosci", jest szalenie niebezpieczne. Jefferson mowil: "Bl~dy
pierzchajq przed doswiadczeniem i rozumowaniem"3. Nie moze
my sami pozbawic siebie narz~dzi wspokzesnej nauki, jezeli na
prawd~ chcemy juz nie tylko rozwoju ludzkosci, ale unikni~cia
katastrofy spoiecznej w skali globu.
Co powinnismy wi~c wspolnie czynic, niezaleznie od tego, skqd
czerpiemy nasze przekonanie 0 tym, ze nauka respektujqca pod
stawowe wartosci jest naszym giownym narz~dziem gwarantujq
cym bezpieczny rozwoj? Mysl~, ze przede wszystkim musimy za
dbac 0 to, aby maksymalnie poszerzye obszar naszej wspolnej zgo
dy. Na przyklad nie sqdz~, aby w wyobrazalnej przysziosci mozna
byio osiqgnqe zgod~ co do sprawy aborcji. Podziai na tych, kto
rych stanowisko okresla si~ jako pro life, i na srodowiska pro choice
pozostanie rownie gi~boki jak dzisiaj. Ale na pewno mozemy si~
zgodzic, ze aborcja nie powinna bye traktowana jako powszechny
i niestety w pewnych kr~gach spoiecznych jedyny dost~pny sro
dek antykoncepcyjny. Jezeli si~ z tym zgodzimy, a sqdz~, ze jest to
mozliwe, to klotnia, boe przeciez nie dialog, na temat zakresu wy
chowania seksualnego w szkoiach nagle stanie si~ drugorz~dna.
Podstawowym obszarem dziaiania, na ktorym powinnismy si~
skupie we wspolnej komplementarnej dziaialnosci, jest wi~c edu
kacja powszechna. Bez rozwoju edukacji, poszerzenia jej dost~F
nosci i sprecyzowania jej celow tak, by wyeliminowac z niej t~
prawdziwie "bez-wartosciowq" wiedz~, dalszy rozw6j swiatowej
cywilizacji moze byc zagrozony. Stworzenie takiego bezpiecznego
) T. Jefferson, Reason and experimel1 t have been indulged, and error has fled befo re them

[z Rozwaia ri a Sta nie Wirginia, Wq tek 6 (Notes 011 the State of Virginia, Query 6)J.
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systemu edukacji powszechnej jest niezwykle trudne. W spoleczen
stwach demokratycznych nie mozna wyeliminowac z wplywu na
edukacj~ powszechnq czynnik6w biezqcej gry politycznej. To do
datkowo komplikuje zadanie tworzenia uniwersalnego systemu
edukacji, szanujqcego podstawowe, wsp6lne nam wszystkim war
tosci, ale posiadajqcego miejsce na r6znice naszych przekonan i bu
dujqcego wzajemne poszanowanie odmiennosci. Jest to zadanie
trudne, ale nie niemozliwe. Mysl~, ze mozna tu korzystac z przy
kladu, jakiego dostarcza moja dyscyplina naukowa - fizyka, w kt6
rej od lat problemu fizyki "swieckiej" czy "religijnej" juz nie rna.
Od wielu lat uczestnicz~ w Polsce w pracach nad reformq szkol
nq, nad rozwojem naszej edukacji powszechnej. W mojej dzialal
nosci zar6wno w ramach struktur pans twa (rozmaite komisje i ko
mitety - jest ich zresztq za wiele), jak i na forum orgaruzacji oby
watelskich (np . Forum Inicjatyw Oswiatowych czy ostatnio ruch
Edukacja dla Rozwoju) wsp61pracuj~ z nauczycielami i dzialacza
mi ze szk61 publicznych i prywatnych, laickich i religijnych, w tym
z wieloma duchownymi. Przez wszystkie te lata nigdy nie mialem
problem6w zwiqzanych z faktem mojej nieukrywanej areligijno
sci. Uwazam, ze mozemy wsp6lnie pracowac i ze mamy mn6stwo
wsp6lnych cel6w. Tkwimy razem w ludzkim wszechSwiecie Clif
forda. Innego po pro stu nie mamy.
lUKASZTURSKI, ur. 1943, prof. dr hab., fizyk teoretyk. Czlonek zarz'!du Towarzystwa
Popierania i Krzewienia Nauk oraz wielu zawodowych towarzystw naukowych na
swiecie. Autor ponad stu prac naukowych z fizyki, opublikowanych w czasopismach
zagranicznych, kilkudzie s i~du artykul6w popularno-naukowych, licznych audycji ra
diowych i cyklu program6w telewizyjnych 0 fizyce. Autor wielu artykul6w polemicz
nych 0 nauce i edukacj i. Laureat nagrody im. H. Steinhausa.
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Podtrzymywanie wsp6lnych dla wierzqcych i niewierzqcych
najlepszych cech tradycji europejskiej kultury - kultury,
kt6ra dorobila si{? poj{?cia osoby i jej wolnosci, uznala wartosc
tolerancji, owocowala wielkim dynamizmem, bogactwem
mysli i wytwor6w materialnych - ma zasadnicze znaczenie
dla powodzenia wsp6lnych dzialan.

WSPOLNY SWIAT
"
WARTOSCI
Andrzej Paszewski
Poniewaz szkic ten rna bye wprowadzeniem do dyskusji, in
tencjq mojq jest zarysowanie przynajmniej niekt6rych, szczeg61
nie wazkich - w mojej ocenie - problem6w, przed kt6rymi stajq
dzis ludzie wierzqcy i niewierzqcy. Sposoby rozwiqzania tych pro
blem6w b~dq rzutowae na przyszly ksztalt spoleczenstw. Chcial
bym jednoczesIiie uniknqe przedstawiania wlasnych opinii, zeby
nie mieszae roli wprowadzajqcego i dyskutanta.
Mojq pierwszq reakcjq na pytanie: "Co mozemy wsp61nie zro
bie?" bylo jego przeformulowanie: "Czego nie mozemy wsp61nie
zrobie (albo raczej w formie niedokonanej: robie)?" Oczywiscie tego
typu refleksja wynikaia z wlasnych doswiadczen w uprawianym
przeze mnie zawodzie naukowca-przyrodnika, konkretnie biolo
gao Nie przypominam sobie, aby w ciqgu 40 lat mojej pracy zda
rzyl si~ przypadek niemozliwosci podj~cia badan wsp6lnie z in
nymi uczonymi z powodu r6znic swiatopoglqdowych. Bye moze
wynikalo to z faktu, ze w zycie zawodowe wchodzilem juz w okre
sie, gdy bezzasadnose przeciwstawienia wiara-nauka stawala si~
oczywista, przynajmniej wsr6d ludzi wyksztakonych.
Wydawae by si~ moglo, ze obecnie, w okresie rewolucji biolo
gicznej, sytuacja moze si~ zmienie: manipulacje genetyczne, klo
nowanie, eksperymenty na embrionach ludzkich, ich terapeutycz
ne wykorzystywanie itp. stwarzajq sytuacje, w kt6rych drogi ba
daczy b~dq si~ rozchodzie. Znajomose genomu ludzkiego z jednej
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strony umozliwi precyzyjniejsz,! diagnostyk~ chor6b dziedzicz
nych i, miejmy nadziej~, ich terapi~, ale z drugiej strony ozywia
tendencje eugeniczne: w oparciu 0 cechy genetyczne dyskrymi
nowanie jednych os6b i promowanie innych czy nawet "popra
wianie" wyposazenia genetycznego. Nie wszyscy u5wiadamiaj,!
sobie, ze oznaczaloby to hodowl~ czlowieka.
Nowe technologie w tej dziedzinie wywieraj,! i wywierac b~d,!
coraz wi~kszy wplyw nie tylko na praktyki biomedyczne, ale tak
ze na formacj~ kulturow,! spoleczenstwa, a w konsekwencji na
rozwi,!zania legislacyjne. Problematyka bioetyczna budzi w Euro
pie Zachodniej znacznie wi~ksze zainteresowanie opinii publicz
nej niz u nas, moze ze wzgl~du na blizszy horyzont zastosowan
nowych technologii, zwlaszcza wobec czlowieka. Wyst~puje wy
razna polaryzacja stanowisk, co znajduje wyraz m.in. w fakcie, ze
konwencji bioetycznej Rady Europy nie podpisaly dot,!d Niemcy
i Wielka Brytania; jest ona zbyt liberalna dla Niemc6w i zbyt re
strykcyjna dla Brytyjczyk6w. Coraz silniej, zwlaszcza w krajach
anglosaskich, dominuj,! utylitarystyczne teorie etyczne, pozbawio
ne pods taw ontologicznych. Odmawiaj,! one na przyklad embrio
nowi ludzkiemu statusu czlowieczenstwa i promuj,! traktowanie
go w spos6b instrumentalny. W konsekwencji status czlowieka i je
go prawa, na r6znych etapach jego biologicznego rozwoju, staj,!
si~ przedmiotem konwencji, kt6re niekt6rzy filozofowie staraj,! si~
racjonalizowac. Oczywiscie istniej,! tez postawy przeciwne,
w znacznym stopniu reprezentowane przez ludzi wierz'!cych, naj
cz~sciej przez katolik6w. St,!d czasem podzial ten przedstawiany
jest jako podzial: "katolicy i reszta swiata". W rzeczywistosci r6z
nice nie do konca pokrywaj,! si~ z podzialem na wierz'!cych i nie
wierz,!cych. Przekonania 0 czlowieczym statusie embrionu ludz
kiego nie musi si~ uzasadniac, si~gaj,!c do teologii. Dla szeregu os6b
niewierz'!cych fakt, ze biologia nie dostarcza kryteri6w pozwala
j,!cych na ustalenie momentu "uczlowieczenia" rozwijaj,!cego si~
embrionu ludzkiego, uzasadnia przekonanie 0 jego czlowieczen
stwie, a przynajmniej 0 nieoczywistosci tezy przeciwnej.
Odzywa tez problem eutanazji, kolejne wielkie wyzwanie spo
leczne. Z badan sondazowych wynika, ze rna ona zwolennik6w
i wsr6d os6b deklaruj,!cych si~ jako wierz,!ce, i wsr6d tych, kt6rzy
uwazaj'! si~ za niewierz,!cych. Jednym z najlepszych artykul6w
przeciwko prawnej legalizacji eutanazji, jakie kiedykolwiek czyta
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lem, byl tekst napisany przez deklarujqcego si~ jako agnostyk Ro
mana Zimanda, opublikowany przed laty w "Tygodniku Powszech
nym" . Autor znakomicie pokazal w nim, ze zgoda na eutanazj~
oznacza zasadniczq zmian~ europejskiej tradycji kulturowej, tra
dycji gl~boko zakorzenionej w starozytnosci i jednoczesnie silnie
inspirowanej przeslaniem ewangelicznym.
Uwypuklam ten aspekt wypowiedzi Zimanda, bo wydaje mi
si~, ze podtrzymywanie wsp6lnych dla wierzqcych i niewierzqcych
najlepszych cech tradycji europejskiej kultury - kultury, kt6ra do
robila si~ poj~cia osoby i jej wolnosci, uznala wartose tolerancji,
owocowala wielkim dynamizmem, bogactwem mysli i wytwor6w
materialnych - rna zasadnicze znaczenie dla powodzenia wsp61
nych dzialan.
W ramach tej tradycji naj1atwiej b~dzie stawiae czo1o wszyst
kim wielkim wyzwaniom wsp6lczesnosci, czy to bezposrednio kul
turowym, symbolizowanym - powiedzmy umownie - przez pro
gramy typu "Big Brother", czy tez spo1eczno-gospodarczym, ta
kim jak na przyklad bezrobocie, kt6re prowadzi do marginalizacji
spo1ecznej i kulturowej wielkich grup ludzkich, lub ogromne za
grozenia ekologiczne.
Wzrost gospodarczy w jego obecnej fonnie, kt6ry rna bye reme
dium na bezrobocie, tylko je 1agodzi, ale go nie usuwa, poniewaZ
dokonuje si~ on przede wszystkim dzi~ki post~powi technicznemu,
zmniejszajqcemu popyt na prac~ ludzkq. Swiadomose tego stanu
rzeczy wzrasta i inspiruje poszukiwanie rozwiqzan, kt6re - jak Sq
dz~ - b~dq musia1y prowadzie do takich czy innych sposob6w dzie
lenia si~ pracq i do zrniany zachowan ekonomicznych spoleczenstw.
Dobryrn przykladem takich poszukiwan jest raport Komisji Spo1ecz
nej Episkopatu Francji na temat bezrobocia opublikowany w 1993
roku. Zosta1 on przekazany do konsultacji 7 organizacjom zwiqzko
wym, 7 partiom politycznyrn (w tym komunistom i socjalistom) i 13
organizacjom chrzescijanskim. Wskazuje to wyraznie, ze biskupi
francuscy dostrzegajq koniecznose poszukiwania rozwiqzan proble
mu ponad podzialami swiatopoglqdowyrni.
Oczywiste staje si~ tez, ze wzrost gospodarczy, kt6ry jest udzia
1em g16wnie kraj6w najbogatszych, prowadzi do ogromnego mar
notrawstwa surowc6w i energii, cz~sto nieodnawialnych, a takZe
do globalnych zagrozen ekologicznych, takich na przykiad jak efekt
cieplarniany. Na skutek dzia1alnosci cz10wieka ilose CO 2 w atmos
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ferze wzrosla w ciqgu ostatnich 100 lat 0 60% i przy obecnym po
ziome emisji podwoi si~ w ciqgu 70 lat. Moze to spowodowae
wzrost temperatury oceniany minimum na 2°C, a w konsekwencji
podniesienie si~ poziomu wody w morzach i szereg perturbacji
klimatycznych. Zyjemy pod haslem "po nas choeby potop", a kie
dy obserwuj~ w telewizji zalewane kilka razy w roku olbrzymie
obszary Europy, zaczynam si~ zastanawiae, czy ten potop nie staje
si~ juz rzeczywistosciq.
Sq to wszystko r6wniez nasze polskie problemy - alba wkr6tce
nimi b~dq. Margines niezawinionej biedy rosnie, a fakt, ze w kraju,
w kt6rym nie brakuje zywnosci, wielu ludzi, w tym dzieci, nie doja
da, uznany bye powinien za skandal. Istniejq znaczne r6znice w po
glqdach na rozwiqzywanie tych problem6w, r6znice, kt6re nie po
krywajq si~ z podzialem na wierzqcych i niewierzqcych. Wsr6d jed
nych i drugich Sq zwolennicy koncepcji liberalnych, konkurencyj
no-wolnorynkowych, i zwolennicy jakiejs formy panstwa opiekun
czego, kladqcy nacisk na solidarnose i sprawiedliwose spolecznq.
Obie opcje wysuwajq waZkie argumenty, kt6re, odpowiednio wy
waZane, powinny prowadzie do rozwiqzan optymalnych. W demo
kratycznym panstwie powinno si~ to dokonywae na plaszczyznie
politycznej. Tymczasem ksztalt zycia publicznego jest w Polsce nie
stety oplakany. '"frudno odm6wie racji publicyscie "Rzeczpospolitej"
podpisujqcemu si~ pseudonimem Smecz, u kt6rego czytamy: "Juz
nie jest istotne, kto z AWS-u, a kto z SLD, role si~ mieszajq, jednako
nie rna nigdzie poczucia dobra wsp6lnego, jest egoizm, a walka 0 pie
niqdze nie zna partyjnych znak6w" ... Brzmi to prawie jak kazanie
Skargi. Opinie tego typu Sq na pewno krzywdzqce dla wielu os6b
zaangaZowanych w dzialalnose politycznq, ale obserwujqc politycz
ne formacje, trudno si~ z przytoczonq ocenq nie zgodzie.
W tej sytuacji wszelkie pr6by odbudowy sceny politycznej Sq
palqcq potrzebq nas wszystkich. Niezwykle wazna jest odbudowa
autorytet6w spolecznych, z kt6rymi politycy musieliby si~ liczye.
B~dzie to tym skuteczniejsze, im bardziej wierzqcy i niewierzqcy
b~dq si~ wspierac, a nie konkurowae, nie m6wiqc juz 0 wzajem
nym dezawuowaniu . To sarno mozna powiedziee 0 wszystkich,
spolecznie pozytecznych inicjatywach.
Powracajqc do pytania, co mozemy wsp6lnie robie, odpowie
dzialbym: prawie wszystko. Powiedzialbym nawet wi~cej : nie tyl
ko mozemy, ale musimy. Bo jaka jest alternatywa?
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Mozliwose wsp61dzialania mi~dzy ludzmi wierzqcymi i niewie
rZqcymi znacznie wzrosla w ostatnich dekadach, w zwiqzku z gl~
bokimi zmianami w swiadomosci obu stron i wzrostem wzajem
nego szacunku i zaufania. Mozliwose ta zalezy przede wszystkim
od postawy, autentycznego stosunku do wartosci, a nie deklaro
wanego swiatopoglqdu. Zar6wno wsr6d wierzqcych, jak i niewie
rzqcych spotkae mozna koltun6w, ksenofob6w czy antysemit6w,
tak ze wierzqcemu moze bye bardziej IIPO drodze" z niewierzqcym
niz z wsp61wyznawcq. I odwrotnie.
ANDRZEJ PASZEWSKI, ur. 1938, biolog, prof. dr hab .. Pracuje w Instytucie Biochemii
i Biofizyki PAN. Wieloletni dzialacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
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ZYDZI I CHRZESCIJANIE JEDNJ\
MAJJ\ PRZYSZLOSC
Z kardynalem Franzem Konigiem i Ernstem Ludwigiem

Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger
tlum. Dominika Motak
ks. Michal Czajkowski
poslowie Ernst Ludwig Ehrlich
wst~p

W czasie kiedy polemiki dotyczqce stosunk6w chrzescijansko-zydow
skich stajq si~ szczeg6lnie gorqce i latwo w nich 0 niesprawiedliwe uog61
nienia czy uleganie negatywnym stereotypom, warto przysluchac si~ roz
mowie dw6ch ludzi dobrej woli.
Kardynal Franz Konig (ur. 1905), emerytowany arcybiskup Wiednia,
teolog, jeden z najwybitniejszych hierarch6w Kosciola katolickiego w XX
wieku. Ojciec Soboru, byty przewodniczqcy watykanskiego Sekretariatu
do spraw Niewierzqcych, zalozyciel osrodka dialogu ekumenicznego Pro
Oriente, czynny takZe w dialogu z judaizmem.
Ernst Ludwig Ehrlich (ur. 1921), doktor filozofii i teologii, wykladal na
uniwersytetach we Frankfurcie, Berlinie, Bazylei i Bernie. Sekretarz gene
rainy Chrzescijansko-Zydowskiej Grupy Roboczej w Szwajcarii, dyrektor
europejskiego oddzialu mi~dzynarodowej organizacji zydowskiej B'nai
B'rith, wydawca "Studia Judaica", autor wielu prac dotyczqcych judaizmu
i dialogu chrzescijansko-zydowskiego.
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JAROSLAW GOWIN: PrzygotowujqC si~ do poprowadzenia tej sesji,
przeczytalem zapis dyskusj i sprzed 13lat. Uderzajqca jest r6znica mi~
dzy tamtym spotkaniem a obecnym. Kiedys rozmawiano gl6wnie
o polityce, dzisiaj koncentrujemy si~ na zagrozeniach zwiqzanych
z etycznymi aspektami rozwoju nauki oraz na problematyce spolecz
nej w uj~ciu, 0 kt6rym wspomniala prof. Eilstein, m6wiqc 0 impera
tywie solidarnosci. Co w tych dw6ch sferach mozemy zrobic razem
i jakie inne pola wsp6lnego dzialania rysujq si~ jeszcze przed nami?
Proponuj~ , zebysmy skoncentrowali si~ na tych dw6ch pytaniach.
BARBARA SKARGA : Podpisuj~ s i~ pod tym, co powiedzial prof. Tur
ski. Rzeczywiscie, wlasnie nauka czy szerzej : myslenie, kt6re obejmu
je takZe kontakt z wielkq sztukq, po winny wyznaczac obszar porozu
mienia mi~dzy wierzqcymi i niewierzqcymi. To edukacja winna bu
dzic poczucie odpowiedzialnosci, uczyc poskramiania niebezpiecz
nych emocji.
Poniewaz - jak zauwazyl Jaroslaw Gowin - na og6l nie wspomi
nalismy dZisiaj 0 polityce, ja mimo wszystko dodam Iyzk~ dZiegciu .
Ot6z kiedy mysl~ 0 wsp6Inej plaszczyznie porozumienia dia wierzq
cych i niewierzqcych, dochodz~ do wniosku, ze dobrze byloby jed
nak zaczqc od dialogu wierzqcych z wierzqcymi. Mysl~ w tym mo
mencie 0 ludziach, kt6rzy chodzq do kosciola i utrzymujq, ze Sq wie
rZqcy, a r6wnoczesnie szerZq nienawisc. Doslownie par~ dni temu
bylam w Gierzwaldzie, kt6ry jest znanym osrodkiem religijnym na
Mazurach. Zerkn~lam do przykoscielnego kiosku i zobaczylam w nim
obrzydliwe antysemickie broszury. Poniewaz przed kioskiem stal
ksiqdz, zapytalam go, jak moze czemus takiemu poblazac, wlasnie
teraz, kiedy wyszla na jaw sprawa Jedwabnego. Ksiqdz popatrzyl na
mnie i powiedzial: "A pani to chyba nie jest chrzescijankq?" R~ce mi
opadly. Po co to opowiadam? Ot6z w tym przypadku rue rna co oglq
dac si~ na zewnqtrz, tylko trzeba zaczqc od dialogu wewnqtrzkosciel
nego.
A teraz 0 politykach. Musz~ szczerze przyznac, ze kiedy czytam
w r6znych "Myslach Polskich", "Naszych Dziennikach" i tym podob
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nych pismach, kt6re chc,! bye uznawane za "katolicki glos w naszym
domu", ie ten, kto glosuje na niewierz'!cych, "mason6w" czy Zyd6w
(albo po prostu na Uni~ Wolnosci!), nie jest w og6le Polakiem, to mysl~,
ii dzieje si~ cos bardzo niebezpiecznego. Bo to nie jest katolicyzm! Chrze
scijanstwo winno przeciei otvvierae na drugiego, uczye milosci bliinie
go! Zamiast tego mamy obrzydliwe polityczne seanse nienawisci, kt6re
przy okazji kompromituj,! Kosci61 w oczach niewierz,!cych.
R6wniei na tym polu ogromnie waina jest edukacja. Starych juz
si~ nie zmieni, ale trzeba zaj,!e si~ mlodziei,!. Czego warto j,! uczye?
Zyczliwego i przyjaznego stosunku do bliiniego, bez wzgl~du na to,
czy jest si~ katolikiem, czy niewierz,!cym, czy jeszcze kims innym. To
jest nie tylko przestrzen, w ktorej niewierz'!cy powinni spotykae si~
z wierz,!cymi, ale i wspolne zadanie.
JACEK SALIJ OP: Pani profesor Skarga postuluje "dialog wierz'!cych
z wierz,!cymi" - ie powinnismy cos zrobie z tym, ieby na terenie na
szego Kosciola i poniek,!d w jego imieniu nie szerzono nienawiSci.
W pelni si~ z tym zgadzam. S,!dz~, ie potrzebne jest tu jasne swiadec
two na bardzo wysokim szczeblu . Na pewno nie wystarcz,! tu ewen
tualne okazjonalne interwencje biskupa Dembowskiego czy arcybi
skup6w Zycinskiego albo Muszynskiego, bo to s,! "Zydzi" i ich swia
dectwo zapewne z g6ry zostaloby odrzucone przez srodowiska, do
kt6rych takie swiadectwo przede wszystkim powinno dotrzee. Moim
zdaniem, bardzo by si~ tu przydallist pasterski Episkopatu przeciw
ko szerzeniu si~ w naszym spoleczenstwie nienawisci i niepotrzebnych
podzial6w. Oprocz zjawiska, 0 kt6rym mowila pani Skarga, list ten
m6glby zwr6cie uwag~ na tworzenie si~ w naszym spoleczenstwie
i pogl~bianie przepasci mi~dzy zwolennikami roinych opcji politycz
nych, na zanikanie zwycza jnych wi~zi mi~dzyludzkich, nawet rodzin
nych, ale r6wniei na narastaj,!ce zjawisko antykatolicyzmu, od ktore
go - nieraz mi 0 tym m6wi,! studenci - nie s,! wolne nawet uniwersy
teckie katedry.
A co do dialogu zwyczajnych katolik6w z katolickimi, dajmy na
to, antysemitami, nie zawsze dialog jest mozliwy. Jesli po jednej ze
stron nie ma nawet minimum postawy dialogicznej, dialog jest nie
moiliwy. Wtedy zle postawy i zjawiska trzeba najzwyczajniej w swie
cie pi~tnowae i ujawniae ich szkodliwose.
A teraz kilka slow na temat poruszony przez pan6w Bugaja i Pa
szewskiego. Sytuacja najslabszych w naszym spoieczenstwie doma
ga si~ pilnych i roznorodnych przemyslen i dzialan, nieraz akcji ra
tunkowych - w tym r6wniei ze strony Kosciola. Bardzo mi S,! bliskie
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stanowiska obu Pan6w. Trzeba jednak zwr6cie uwag~ na to, ze nie
chodzi tu przeciez 0 tworzenie pans twa opiekunczego, kt6re obrasta
fatalnymi strukturami, niszczy wlasnq aktywnose ludzi ubogich, gra
tyfikuje slabose, a nawet wr~cz jej uczy.
JAROSLAW GOWIN: Jako przyklad godny nasladowania warto wska
zar znakomity dokument na temat bezrobocia, wydany niedawno
przez arcybiskupa Damiana Zimonia.
ANDRZEJ PASZEWSKI: M6wi qc 0 pomocy dla slabych i ubogich, abs
trahowalem od konkretnych rozwiqzan politycznych - mialem na
mysli "spoleczenstwo solidarne", w kt6rym los ubogich, a zwlaszcza
bezrobotnych nie zalezy tylko od uczynk6w milosierdzia. W tak urZq
dzonym spoleczenstwie nie rna koniecznosci przeprowadzania na
szerokq skal~ akcji charytatywnych, bo na og61 wystarcza zwykla po
moc socjalna. Podam przyklad: gdy umiera ojciec rodziny, pozosta
'Vviajqc zon~ z dzieemi, kt6rych status materialny gwaltownie si~ zala
muje, to taka rodzina - moim zdaniem - nie powinna bye klientem
milosierdzia, lecz przedmiotem troski panstwa w imi~ dobrze poj~tej
sprawiedliwosci spolecznej. Oczywiscie zgadzam si~ z ojcem Salijem,
ze pomoc socjalna moze przybierac niebezpieczne for my, zwlaszcza
gdy ogranicza si~ do prostego rozdawnictwa. Jednak mqdrze realizo
wana, na przyklad przez dzielenie dost~pnej pracy, jest wr~cz gwa
rancjq zachowania ludzkiej godnosci.
WACLAW HRYNIEWICZ OMI: Chcialbym podzielic si~ trzema reflek
sjami. Po pierwsze, bardzo uj~la mnie wypowiedz prof. Lukasza Tur
skiego, kt6ry m6wil 0 pokorze w stosunku do przyrody. Chcialbym,
zeby podobne wyznania padaly takZe z ust wierzqcych, by i oni wy
kazY'-vali si~ wi~kszq skromnosciq poznawczq. Ludzie Kosciola cza
sem sprawiajq wrazenie, jakby trwali w nieustannym widzeniu i zyli
ostatecznq pelniq prawdy. A przeciez, jak pisal Apostol Pawel: "Po cz~
sci bowiem tylko poznajemy, (...) widzimy jakby w zwierciadle, nieja
sno" (1 Kor 13, 9.12). Prawda juz cz~sciowo odsloni~ta nie jest jeszcze
tq ostatecznq prawdq, do kt6rej zdqzamy i kt6ra objawi. si~ kiedys w ca
lej pelni swojej oczywistosci. Dotykam tutaj przykrego momentu, kt6ry
drazni wrazliwosc niewierzqcych. My, wierzqcy, cz~sto aspirujemy do
"posiadania" prawdy. Chcemy si~ niq dzielic z innymi. Cz~sto mieli
smy pokus~ narzucania jej innym. Jezeli jestesmy szczerzy i samokry
tyczni, to przyznamy, ze nasza wlasna wiara nierzadko ociera si~ 0 nie
wiar~ lub niedowierzanie.
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Na marginesie, nasuwa mi si~ w tym miejscu pytanie do pana re
daktora Andrzeja Os~ki. Ciekaw jestem, co mysli niewierz'lcy i znaw
ca sztuki zarazem, kiedy spogl'lda na nasze katedry. Przeciez one az
krzyCZ'l super-pewnosci'l . Budowano je jako widzialny znak pewno
sci, oczywistosci i zwyci~stwa prawdy. Ich budowniczowie zakladali
niejako z gory, ze wszyscy ludzie powinni bye juz przekonani do oczy
wistosci wiary, ze min'll juz czas zmagan i niepewnosci. W teologii,
ktora wpisana jest w ich architektur~ i ornamentyk~, nie widae Paw
lowej pokory poznawczej. To raczej odpowiednik summy teologicz
nej, chociaz w niej bylo jeszcze w sredniowieczu wi~cej miejsca na
znaki zapytania i w'ltpliwosci. Przypuszczam, ze ta hiperafirmatyw
nose, ktora cechowala budowniczych katedr, takie dzisiaj jest dose
powszechna wsrod wierz'lcych. Moze ona odpychac ludzi poszuku
j'lcych, w'ltpi'lcych i niewierz'lcych. Za wiele twierdzimy!
Druga uwaga dotyczy edukacji. Panowie Os~ka i Turski poruszyli
kwesti~ wychowania seksualnego. Trzeba odwaznie pytac, co chrze
scijanstwo zrobilo z cialem, seksualnosci 'l , erosem. Prawoslawny teo
log francuski Olivier Clement pisal przed laty, ze chrzescijanstwo spro
fanowalo ludzki eros. Sprowadzano wszystko do prokreacji, mnozo
no sfer~ zakazow, nakazow i grzechow. W jakiejs mierze udalo si~ to
przezwyci~zyc, ale - jak przekonuj'lco mowil niedawno kardynal
Franz Konig - na nas, wierz'lcych, nadal ci'lzy fatalna hipoteka falszy
wej edukacji sekSualnej. Trzeba wci'lz oczyszczac nasze rozumienie
seksualnosci w perspektywie bardziej personalistycznej, w swietle
relacji i wi~zi mi~dzyosobowej.
I wreszcie trzeci punkt: Kosciol i rozwoj nauk szczegolowych.
W ubieglym stuleciu Kosciol katolicki byl calkowicie przeciwny prze
szczepom, a dzis zajmuje stanowisko zgola odmienne. Teraz stoimy
wszyscy przed nowym wyzwaniem, jakie niesie ze sob 'l mozliwosc
manipulacji genetycznych i klonowania. To ogromny dramat, ze Ko
sciol katolicki ignorowal kiedys osi'lgni~cia nauk przyrodniczych i ne··
gowal ich dorobek. Ta postawa wyrz'ldzHa chrzescijanstwu w czasach
nowozytnych ogromne szkody, kt6rych skutki trwaj'l do dzisiaj . Na
wiasem mowi'lc, wsrod przeprosin, ktore wypowiadal Papiez i kar
dynalowie 12 marca 2000 roku, zabraklo wyznania win takie i w tej
sprawie. Jakie cz~sto Magisterium Kosciola bronilo si~ przed przyj~
ciem nowych prawd 0 swiecie w sposob granicz'lcy z absurdem! Do
dzisiaj nie zdobylo si~ na odwag~, aby wycofac swoje zastrzezenia
wobec wielkiego wizjonera 5wiata w perspektywie ewolucjonistycz
nej, Pierre' a Teilharda de Chardin. Wciqz nie jest gotowe przyznac si~
otwarcie, ze popelnialo bl~dy w swoich quasi-nieomylnych wypowie
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dziach na temat pochodzenia ludzkosci od jednej jedynej pary praro
dzicielskiej. Najwyzsza pora, aby takZe na polu nauki wierzqcy i nie
wierzqcy mogli ze sob q wsp61dzialae. Lqczy nas wsp6lny niepok6j
i wsp6lna odpowiedzialnose. W numerze wiosennym "Zycia Ducho
wego" (26/2001) przeczytalem niezwyklq korespondencj~ ks. Stani
slawa Obirka, jezuity, ze Stanislawem Lemem. Pisarz jest przerazony
kicrunkiem, w kt6rym zmierza nasza cywilizacja naukowo-technicz
na: "Zgodnie z moimi przekonaniami front tak zwanych post~p6w
technobiotycznych, poszerzajqcy si~ z niepohamowanym przyspie
szeniem, b~dzie zagrazal fundamentom kazdej wiary religijnej . (...)
Uwazam akceleracj~ biotechnicznq, juz kierowanq w czlowieka, za
duze zagrozenie, poniewaz stoi przed nami prawdopodobienstwo
zrujnowania biologicznych podstaw naszego gatunku".
Jaki zatem powinien bye stosunek Kosciola do nauki? Nie pot~
pienia ani orzeczenia ex cathedra, ale rzeczowa argumentacja. Nie spo
s6b przewidziee wszystkich konsekwencji osiqgni~e nauki, rozwijajq
cej si~ w tak szybkim tempie. Tym bardziej wskazana bylaby ostroz
nose i skromnose wobec tego, czego nie znamy. Zamiast postawy to
talnej negacji Kosci6l powinien, podobnie jak wielu rozsqdnych ba
daczy, przekonywae i starae si~ okreslie warunki poslugiwania si~
nowoczesnq technikq genetycznq. Sarno szafowanie zakazami i pot~
pieniami jest zgola nieproduktywne. Taka postawa moze budzie re
zonans wsr6d niewierzqcych i sklaniae nas do wsp6lnej troski 0 przy
szlose.
ANDRZEJ OS~KA: Ksiqdz Hryniewicz zapytal mnie, co sqdz~ na te
mat katedr. Zalezy kt6rych ... Pewne katedry, nawet gdy Sq pot~zne
jak w Chartres, urzekajq mnie, bo wyrastaly w bardzo bogatej trady
cji i Sq po prostu pi~kne. Fascynuje mnie ich udoskonalany w ciqgu
wiek6w program architektoniczny. Ich rozmiary mi nie przeszkadza
jq, wr~cz przeciwnie - czasem wlasnie one mnie uwodzq. Inaczej jest
z bazylikq sw. Piotra w Rzymie. Ogromne wrazenie robi na mnie ko
pula swiqtyni, kt6ra rna odzwierciedlae ksztait swiata, ale na bazylice
odcisnql tez sw6j siad triumfalizm architektoniczny (baidachim, spi
raine kolumny itd.). Tego rodzaju "pr~zenie biceps6w" - kt6rego apo
geum widae w przerazajqcym Licheniu - budzi m6j zdecydowany
sprzeciw.
WACLAW HRYNIEWICZ OMI: Wracajqc jeszcze do kwestii pewno
sci. Czym innym jest pewnose w nauce, a czym innym w doswiad
czeniu religijnym. W nauce mozliwe Sq eksperymenty, weryfikacja
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hipotez. Ozi~ki badaniom mozna osiqgnqc empirycznq pewnosc.
W sferze wiary nie mozemy m6wic 0 tego rodzaju pewnosci. Moze
my jedynie odwolywac si~ do Biblii, tradycji, swiadectwa wiek6w, ra
cji rozumowych, nauczania Kosciola. Mozemy korygowac bl~dne po
glqdy w swietle nowych danych.
Ostatnio czytalem Miguela de Unamuno, autora glosnej ksiqzki
o poczuciu tragicznosci iycia wsr6d ludzi i wsr6d narod6w. Pisal on na
poczqtku XX wieku, ze wiara musi isc w parze z mrokiem niepewno
sci, gdyz calkowita pewnosc zamienilaby nas w automaty, czyli istoty
zniewolone. Zacytuj~ fragment jego listu do przyjaciela: IINiepewnosc
ratuje zycie ... Niepewnosc i tajemnica ocalajq nas! Cal a prawda znisz
czylaby nas! W Pismie oznacza to: Kto spoglqda w oblicze Jahwe, gi
nie z tego powodu. Czlowiek najbardziej wierzqcy niesie z sobq prze
ciez sw6j maly cien. zwqtpienia (...) I najbardziej niewierzqcy rna go
r6wniez..." Zgadzam si~ z ojcem Salijem, ze jakas doza pewnosci jest
niezb~dna, bo gdyby jej zabraklo, myslenie religijne byloby zgola nie
mozliwe. Z drugiej strony dobroczynny jest jednak r6wniez 6w cien.
niepewnosci, kt6ry stale nam towarzyszy w drodze. Moze to jest znak
naszej gl~bokiej solidarnosci z niewierzqcymi?
KAROL TARNOWSKI: Ksiqdz Hryniewicz rna calkowitq slusznosc,
przestrzegajqc przed postawq poznawczej superpewnosci, zbyt cz~
stej, niestety, wsr6d wierzqcych. Wlasnie poznawcza skromnosc jest
szanSq dla dialogu wierzqcych z niewierzqcymi. Jezeli zalozymy, ze
prawda nas przekracza, ale wszyscy do niej zmierzamy, to wbrew
temu, co m6wil prof. Turski, otwiera to mozliwosc dialogu takZe na
tematy zwiqzane z filozofi q zycia, swiatopoglqdem. Mysl~ tutaj
o dw6ch obszarach - 0 teologii negatywnej, czyli tym wszystkim, co
dotyczy tajemnicy, niewyrazalnosci absolutu, ale co przeciez nie wy
klucza, m6wiqc slowami Jaspersa, IIszyfr6w transcendencji" - oraz
o osobistym swiadectwie, wiernosci wysokim wartosciom. Bylyby to
przyklady dialogu, kt6ry nie dotyczylby tylko spraw pragmatycznych.
ANORZEJ PASZEWSKI: Do mySli ksi~dza Hryniewicza chcialbym
dodac jednq uwag~ . Mimo osiqgni~c nauk szczeg610wych i swoistego
rodzaju pewnosci w nich uzyskiwanej dzi~ki mozliwosci empirycz
nej weryfikacji powinnismy z pokorq odnosic si~ do ich zdobyczy
i mozliwosci ich zastosowan.. Istniejq pewne granice akceptacji tego,
co proponujq genetyka czy medycyna. Weimy przyklad klonowania.
To przeciez zabieg hodowlany, stosowany chocby w uprawie kartofli!
Czy czlowieka mozna hodowac? Czy pozwala na to nasza judeochrze
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scijanska kultura? Mysl~, ze jesli tak postawi si~ pytanie, to wielu en
tuzjast6w klonowania czy stosowania wobec czlowieka innych tech
nik biomedycznych zacznie miec powazne wqtpliwosci.
TADEUSZ SZAWIEL: Co jeszcze mozemy wsp6lnie robic? Poniewaz
wierzqcych w Polsce jest zdecydowana wi~kszosc, a Kosci61 jest po
t~znq instytucjq, pojawia si~ kwestia jego interes6w publicznych i kwe
stia obecnosci wiary w zyciu publicznym. Sq problemy, kt6re wyma
gajq powszechnego uregulowania. Mamy juz za sob q bolesne doswiad
czenia z trzema wielkimi debatami: 0 religii w szkole, 0 ustawie anty
aborcyjnej i konkordacie. Warto si~ zastanowic, co nalezaloby zrobic,
zeby nast~pne debaty nie odbywaly si~ juz w tak fatalnym klimacie.
Czekajq nas przeciez najpewniej dyskusje 0 eutanazji, klonowaniu,
doswiadczeniach na embrionach.
Mysl~, ze dialog i wsp6lpraca powinny zwlaszcza dotyczyc jako
sci instytucji polskiej demokracji. W naszym wsp6lnym interesie lezy,
aby byly one dobre, bo tylko wtedy b~dzie mozna m6wic 0 poczuciu
powszechnej lojalnosci wzgl~dem nich. Inna sprawa to jakosc pomy
sl6w i rozstrzygni~c legislacyjnych. Moim zdaniem, qobrym miejscem
wsp6ldzialania Sq niezalezne instytucje typu "think-tank". Tam wI a
snie mozna dyskutowac 0 sprawach budzqcych najwi~ksze kontro
wersje, proponowac i rozwazac r6zne rozwiqzania. Oczywiscie, nie
we wszystkich sprawach da si~ osiqgnqc kompromis, co nie znaczy,
ze nie warto ich poruszac. Warto tez zdawac sobie spraw~, ze spory,
a nawet konflikty 0 tzw. dobra niepodzielne, a do takich d6br nalezq
tozsamosc religijna, etniczna i ich konsekwencje, nigdy nie wygasnq
w panstwach demokratycznych. Dobrym przykladem Sq tu Stany
Zjednoczone. Pierwsza poprawka do konstytucji miala, m6wiqc slo
wami Thomasa Jeffersona, "zbudowac mur oddzielajqcy Kosci61 od
panstwa". Ale przeciez obserwujemy nieustajqce wysilki, by ten mur
przesunqc w jednq lub drugq stron~. W Polsce, w sferze publicznej,
r6wniez b~dq toczyc si~ spory i wybuchac konflikty 0 przesuni~cie tego
muru w jednq lub drugq stron~. Mozna nawet powiedziec, ze nalezq
one do "sposobu bycia" demokracji, a w dlugim okresie nawet jq
wzmacniajq.
A wreszcie ostatnia uwaga. M6wili Panshvo 0 trosce 0 bezrobot
nych. Zawsze nalezy si~ troszczyc 0 grupy pod jakims wzgl~dem slab
sze. Ale mnie akurat bardziej interesuje sytuacja pracujqcych. Co Ko
sci61 moze zaoferowac tym, kt6rzy juz dzisiaj majq sensownq prac~
lub szans~ na sensownq prac~? Czy nie jest tak, ze ludzie ci Sq przez
Kosci61 zaniedbywani? Wydaje mi si~, ze majqc sensowTIq prac~ i ci~zko
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pracujqc, nie otrzymujq odpowiedniego wsparcia religijnego.
tu problem.

Widz~

MARCIN KULA: Prof. Turski zakonczyl swoje wystqpienie stwierdze
niem, ze naukowiec powinien czue si~ odpowiedzialny za to, co robi,
poniewaz musi zdawae sobie spraw~, ze jest czlonkiem spoleczen
stwa. Na poziomie deklaracji jest to sluszne, ale szkopul w tym, ze
bardzo trudno wyciqgnqe z tego wnioski praktyczne. Pojawia si~ bo
wiem problem autonomii dzialalnosci naukowej. Przeciez bardzo la
two mozna si~ ugiqe pod naciskiem "spolecznych oczekiwan". Gdy
bym temu ulegl, to jako historyk robilbym wylqcznie audycje telewi
zyjne, na przyklad 0 szpiegach w czasie II wojny swiatowej.
Zgadzam si~ natomiast z prof. Skargq, kt6ra m6wila, ze nauka
powinna bye polem wsp6ldzialania wszystkich ludzi dobrej wolL Przy
czym wsp6ldzialanie to powinno si~ rozpOCZqe na szczeblu najwyz
szym - w obr~bie szkolnictwa wyzszego, kt6re znajdujqc si~ w poza
lowania godnej kondycji, rna dzisiaj szans~ produkowae nauk~ bez
wartosci i bezwartosciowq jednoczesnie. Zeby nie bye goloslownym,
zacytuj~ ulotk~, kt6rq niedawno rozrzucano w warszawskich uczel
niach: "Studencie wyzszej uczelni! Piszesz prac~ magisterskq, dyplo
mOWq, licencjackq, zaliczeniowq, opracowujesz zagadnienie, uczysz
si~ do egzaminu, zaliczenia, chcesz zgromadzie odpowiedniq litera
tur~, nie wiesz, gdzie jq zdobye, jak przeprowadzie wyszukiwania,
nie masz trafiajqcych w punkt material6w, nie wiesz, jak selekcjono
wac materialy do swojego tematu? Zwr6e si~ po pomoc do doswiad
czonego specjalisty od informacji naukowej, dydaktycznej, bibliote
koznawczej. Oferujemy porady, wyszukiwanie literatury, sporzqdza
nie bibliografii, wykonywanie streszczen itd. Punkt konsultacyjny: Park
Skaryszewski, korty tenisowe, telefon kom6rkowy numer..." Z pew
nosciq nie wszyscy nasi studenci chodzq na "konsultacje" do Parku
Skaryszewskiego, ale rozrzucenie takich ulotek oznacza, ze tego ro
dzaju "uslugi" przestaly bye wstydliwe. I to jest podstawowy problem.
Kolejna sprawa. Na Uniwersytecie Warszawskim istnieje Katolic
kie Stowarzyszenie Mlodziezy, kt6re od czasu do czasu organizuje
jakies odczyty, taUe na tematy czasem moze umiarkowanie sensow
ne. Zastanawiam si~, czy nie byloby rzeCZq bardziej pozytecznq, gdy
by to stowarzyszenie zacz~lo przekonywae, ze mozna studiowae bez
sciqgania, bez kupowania prac za pieniqdze, bez sobowt6r6w na eg
zaminie. Ktos musi ZaCZqe dawae przyklad, ze mozna studiowae uczci
wie. W koncu nieraz w historii ruchy odnowy zaczynaly si~ od tego,
ze par~ os6b powiedzialo, ze warto zye inaczej.
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KAROL TARNOWSKI: Do uwag prof. Kuli 0 szkolnictwie wyzszym
dodalbym, ze sprawq bardziej bodaj zasadniczq jest szkolnictwo niZ
sze i srednie, a w jego ramach wyklady z etyki. Mysl~ , ze nauczanie
etyki jest takim podstawowym wychowujqcym ksztakeniem, kt6re
stanowi swego rodzaju preambul~ Ewangelii. To na tym eta pie trzeba
rozbudzac cos, co nazwalbym fundamentalnq wiarq w wyzsze war
tosci. Godnosc czlowieka, jego swi~tosc - to wszystko stwarza pod
stawy szacunku dla drugiego. Wysilek dialogu wierzqcych z niewie
rZqcymi powinien koncentrowac si~ wlasnie na obronie wysokich
wartosci. Oczywiscie pojawia si~ w tym miejscu podstawowe pyta
nie: kim jest czlowiek? Co to znaczy byc czlowiekiem? Byloby nie
zmiernie ciekawe zestawic antropologiczne intuicje wierzqcych i nie
wierzqcych. Na marginesie dodam, ze bardzo mi brakuje w Kosciele
nauczania na rozmaite tematy zwiqzane z etykq, rue skupiajqcego si~
wylqcznie na kwestiach aborcji i eutanazji (bez wqtpienia bardzo waz
nych, ale dotyczqcych stosunkowo niewielkiej cz~sci spoleczeitstwa),
ale wspominajqcego tez 0 tym, co przeszkadza nam budowac praw
dziwe spoleczeitstwo obywatelskie - 0 nieuczciwosci, braku szacun
ku dla pracy, nieobowiqzkowosci ...

RYSZARD BUGAJ: Podzielam to, co m6wil pan Tarnowski 0 wsp61
nym kanonie etycznym. Musz~ jednak przyznac, ze w Polsce dostrze
gam ruepokojqcq prawidlowosc, jesli chodzi 0 mozliwosc poparcia dla
akcji przeciwdzialania zjawiskom negatywnym. Mog~ znaleic wielu
sojuszruk6w, kt6rzy podejmq najostrzejsze kroki w celu zwalczania
postaw ksenofobicznych, mog~ zgromadzic sporo ludzi, kt6rzy b~dq
chcieli wyrazic sprzeciw wobec publikacji Jerzego Urbana, "Zlego" czy
ostrej pornografii, ale istnieje tylko maly zbi6r tych, kt6rzy zechcq za
angazowac si~ w obie te inicjatywy. Ta zdumiewajqca niesymetrycz
nosc pojawia si~ takie w kwestii oceny faszyzmu i komunizmu, co
widac bylo golym okiem przy okazji afery z Pinochetem, do kt6rego
pojechala delegacja polskich polityk6w. Jest rzeczq zadziwiajqcq, ze
znajduj~ wielu aliant6w, z kt6rymi mog~ pot~pic komunizm, wielu
sprzymierzenc6w, kt6rzy Sq sklonni pot~pic wraz ze mnq Pinocheta,
ale te zbiory Sq na og6l rozlqczne!
KonkludujqC: jak zauwazyl Tadeusz Szawiel, w Polsce brakuje nie
stety niezaleznych od polityki gremi6w, kt6re wyznaczalyby miar~
etycznych postaw, uczylyby cn6t obywatelskich. Skoro narzekamy na
brak autorytet6w, to moze warto tworzyc takie osrodki, kt6re zbliZa
lyby do siebie te rozlqczne zbiory.
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ANDRZEJ PASZEWSKI: To prawda, ze Kosci61 powinien byl wypo
wiedziec si~ w sprawie afery z ryngrafem dla Pinocheta. W moim prze
konaniu bylo to naduzycie symbolu religijnego. Zastanawia mnie, dla
czego nie slyszymy glosu Koscioia w kwestiach takich jak na przy
klad s!ynny przepis Kolodki 0 darowiznach - glupi b!qd sprawil, ze
kazdy m6gI bezkarnie oszukac panstwo na podatkach. A przeciez 
jak UCZq wszystkie podr~czniki etyki - niegodne jest okradzenie Sq
siada, kt6ry zapomnia! zamknqc drzwi do mieszkania. Kosci61 mil
czal w tej sprawie. Kolejna bulwersujqca kwestia to dzialainosc ksi~
dza Jankowskiego. Reakcja wladz koscielnych na jego post~pki jest
zupelnie nieproporcjonalna do ich spolecznej szkodliwosci. Wyobra
zam sobie, ze gdyby zaczql on kwestionowac stanowisko Koscioia
w sprawie srodk6w antykoncepcyjnych, to nie pozostalby na swojej
parafii nawet 24 godzin...
KRZYSZTOF DOROSZ: ChciaIbym nawiqzac do tego, co 0 wierze
i niewierze m6wili prof. Skarga i ksiqdz Hryniewicz. Dialog mi~dzy
wiarq i niewiarq lub konflikt mi~dzy nimi nie rodzi si~ wylqcznie
pomi~dzy tymi, kt6rzy okreslajq siebie jako wierzqcy, a tymi, kt6rzy
przyznajq si~ do niewiary. Dialog czy konflikt przebiegajq czasami
w duszy cz!owieka wierzqcego lub czIowieka niewierzqcego. Potwier
dzajq to zresztq podstawowe intuicje religijne - chrzescijanin modli
si~ do Boga, proszqc Go 0 uleczenie z niedowiarstwa. Sprawy kom
plikuje dodatkowo fakt, ze nie kazdy, kto deklaruje si~ jako katolik,
rzeczywiscie nim jest. Kr6tko m6wiqc, posr6d katolik6w mozna spo
tkac ludzi, kt6rych po blizszym sprecyzowaniu poj~c moglibysmy
okreSlic mianem pogan.
A teraz kolejna kwestia. W toku naszej dyskusji dochodz~ do prze
konania, ze jest mozliwe poszerzanie p!aszczyzny porozumienia po
mi~dzy wierzqcymi i niewierz'lcymi, jakkolwiek zachowuj~ sw6j scep
tycyzm co do mozliwosci dialogu w sferze swiatopoglqdowej czy filo
zoficznej. Zn6w odwolam si~ do rozm6w z mojq mIodq znajomq, kt6ra
odmawia atrybucji prawdy wszelkiej wierze religijnej. Na moje pyta
nie, jak traktuje religijne twierdzenia wypowiadane przez ludzi reli
gijnych, odpowiada, ze Sq to wyIqcznie tresci wewnqtrzpsychiczne.
Taka postawa (abstrahujqc od tego, czy uwIacza ludziom wierzqcym
czy nie) nie rokuje nadziei na dialog ... Z naszej rozmowy natomiast
wynika, iz mozemy wiele zrobic razem i ze wlasnie dzi~ki wsp6ldzia
laniu mamy szans~ wzajemnie si~ poznac i nawiqzac autentyczny dia
log - cz~sto kameralny, intymny. Jego fundamentem - 0 czym byla
juz dzis mowa - jest poczucie odpowiedzialnosci. Co prawda, inaczej
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pojmuje jq wierzqcy (odpowiedzialnose przed Bogiem), inaczej zas
niewierzqcy (odpowiedzialnose przed trybunalem sumienia), ale
wsp61na jest im wrazliwose na wezwanie plynqce od drugiego. Po
stulat odpowiedzialnosci wyplywa zresztq z powaznie rozumianego
credo liberalnego. Jak wielokrotnie dowodzil Karl Jaspers, kiedy m6
wi~: "wolny", tym samym m6wi~: "odpowiedzialny". Nie znaczy to
oGywiscie, ze wierzqcy i niewierzqcy b~dq tak sarno rozumiee swojq
odpowiedzialnose (dobrze to widae na przyldadzie kontrowersji wo
k61legalizacji eutanazji), ale jezeli pojawia si~ element odpowiedzial
nosci, to rysuje si~ tez nadzieja na owocne rozmowy.
LUKASZ TURSKI: Zjawisko eutanazji rna dwie strony. Pierwsza to
przerazliwa samotnose czlowieka. W spoleczensh-vie jest duza grupa
ludzi, kt6rzy nie majq rodziny, bliskich. Ludzie ci, kiedy dotyka ich
terminalna choroba, Sq poddani nieludzkiej torturze - bycia samot
nym i pozbawionym nadziei na wyjscie z cierpienia. Sytuacja ta jest
tym dotkliwsza, ze w Polsce reglamentuje si~ srodki narkotyczne, kt6re
moglyby uwolnie umierajqcych od straszliwej udr~ki. Lekarze cz~sto
argumentujq, ze nie chcq uzaleznie swych pacjent6w! Niestety, to nie
jest zart. To wszystko budzi oczywiscie poh-vorny strach przed takim
koncem. Problem dotyczy zresztq nie tylko ludzi samotnych - niewie
Ie rodzin jest w stanie uniese ci~zar opieki nad ludzmi terminalnie
chorymi. Nie stae ich na to, a czasem jest to ponad ich sily - fizyczne
i psychiczne.
Drugim elementem, 0 kt6rym warto pami~tae, jest gl~boka nie
wiara w nauk~. A przeciez lekarze nauczyli si~ leczye wiele chor6b
nowotworowych. Patrzqc na rozw6j nauk medycznych, mozna miee
nadziej~ , ze eutanazja - jako rozpaczliwa ucieczka od fizycznej udr~
ki wpisanej w choroby terminalne - przestanie miee racj~ bytu . Rozu
miem jednak sil~ l~ku. Sam bylem kiedys bliski stanowisku, ze legali
zacja eutanazji moze bye wlasciwym rozwiqzaniem . Tym, co kazalo
mi zmienie poglqd, by! wywiad z doktorem Jackiem Kevorkianem,
kt6ry pokaza!a amerykanska CNN. Mysl~, ze kazdy, kto oglqdal ten
program, a zwlaszcza zobaczyl - prosz~ wybaczye - mordy adwoka
t6w Kevorkiana, kt6rzy asystowali mu w telewizyjnym studio, musi
si~ zastanowie nad tym, do czego moze doprowadzic przyzwolenie
dla praktyk eutanazyjnych. Nie trzeba wielkiej wyobrazni, zeby zro
zumiec, iZ po zniesieniu zakazu praktykowania "wspomaganego sa
mob6jstwa" ruszy na rynek armia Kevorkian6w, kt6rzy za odpowied
niq cen~ zrobiq wszystko. Ciocia, wujek, m~czqcy sqsiad, kt6ry chra
pie przez cienkie sciany. .. - oni poradzq sobie ze wszystkim.
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JAN TURNAU: Mam dlugie, przeszlo dziesi~cioletnie doswiadczenia
dialogu z niewierzqcymi (czy -lepiej - agnostykami). M6wi~ tu 0 swo
jej obecnosci w "Gazecie Wyborczej". Bardzo charakterystyczny jest
stosunek tych ludzi do duchowienstwa. Kiedys przychodzi do mnie
mlodsza kolezanka, kt6ra chciala zadzwonic do ksi~dza LutTa, ale nie
wiedziala, jak si~ do niego zwracac. Tlumacz~ jej: mow do niego "pro
sz~ ksi~dza " , ale traktuj go jak normalnego czlowieka w twoim wie
ku, z twoim wyksztalceniem, z twoimi zainteresowaniami. Byla zdu
miona, bo wyobrazala sobie ksi~dza jako czlowieka z innego swiata,
ktorego trzeba calowac w r~k~ (a on tej r~ki zbyt ch~tnie nie poda,
chyba ze si~gajqc po pieniqdze ...) i ktory na dodatek rna kota na punk
cie seksu. Podobnie skonfundowany byl kolega, ktory zadzwonH do
biskupa Pieronka, ale zupelnie si~ zacukal, bo nie wiedzial, jak go ty
tulowac. Jaki stqd plynie wniosek? Obraz Kosciola w oczach tych lu
dzi jest wciqz taki, jakby mieli do czynienia z instytucjq silnq, wladczq
i groinq. Ten obraz zmienia si~ pod wplywem osobistych kontaktow
z ksi~zmi. Takie spotkanie miala inna kolezanka, kt6ra pojechala do
Krakowa, zeby dowiedziec si~, jak ksi~za rozmawiajq z kobietami, ktore
chcq poddac si~ aborcji. Poszla do pewnej poradni, udajqc, ze jest w sta
nie odmiennym. Opowiadala mi, ze ksiqdz, ktory j'l przYi'll, mowil
tak mqdrze, ze gdyby naprawd~ byla w ciqzy, udaloby mu si~ jq prze
konac. A zatem wiele zalezy od jednostek.
KS. JERZY BAGROWICZ: Moje kilkuletnie doswiadczenie obecnosci
na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu uzmyslowilo mi, jak
wazne jest ciqgle stwierdzenie Pawla VI, ktory w adhortacji 0 ewan
gelizacji w naszych czasach Evangelii nuntiandi napisal: "rozdzial mi~
dzy wiarq a kulturq jest najwi~kszym dramatem naszych czasow".
Kiedy przed szesciu laty pojawHem si~ na Wydziale, wyczuwalem,
przynajmniej ze strony niektorych profesorow nie podzielaj'lcych
mojego swiatopoglqdu - cos w rodzaju nieufnosci, a moze i l~ku.
Wyczuwalo si~, ze nie traktujq powaznie naukowej refleksji inspiro
wanej wiarq religijnq. I ja tez na poczqtku nie bylem wolny od obaw
i uprzedzen. Dzis mog~ powiedziec, ze nie rna juz tych uprzedzen.
I to z obydwu stTon. Ale tTzeba bylo doswiadczenia obop6lnej wspol
pracy, takZe z niewierzqcymi, spotkan w powaznej dyskusji, aby wie
le uprzedzen zniklo zupelnie. Nie wiem, ile oni zyskali w tej wspol
pracy. Ja z pewnosciq bardzo wiele. Widz~ teraz, ile tracq naukowe
elity Kosciota, gdy tworz'l cos w rodzaju intelektualnych gett, gdy
odgradzaj'l si~ od dorobku wspolczesnej kultury humanistycznej, tak
ze i tej tworzonej przez kr~gi laickie, ograniczaj'lc si~ jedynie do kon
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fesyjnej wizji rzeczywistosci. Wiem takie, ile traq niewierz'!cy, kt6
rzy boi'! si~ kontaktu z kultur,! zwi'!zan'! z chrzescijanstwem. Uwa
zam, ze wzajemne otwarcie si~ wlasnie na terenie wsp6kzesnej nauki
jest nie tylko ogromnie wazne, ale i obiecui,!ce dla dialogu i porozu
mienia nie tylko elit, ale i zwyklych ludzi z ulicy.
JAROSLAW GOWIN: Zanim oddam glos Ksi~dzu Biskupowi, wr6c~
raz jeszcze do dyskusji sprzed 13lat. Wiele m6wiono wtedy 0 tym, ze
trzeba budowac spoleczenstwo pluralistyczne, co oczywiScie pod ko
niec czas6w komunistycznych mialo latw'! do zrozumienia wymow~.
Tadeusz Mazowiecki argumentowal jednak, iz potrzeba nam czegos
wi~cei niZ spoleczenstwo pluralistyczne, ze powinnismy d,!zyc do
spoleczenstwa ekumenicznego: spoleczenstwa rozmaitych rodzin
duchowych - r6zni,!cych si~, ale wyznaj,!cych pewne wsp6lne warto
sci podstawowe i gotowych wyst~powac w ich obronie. Mam wraze
nie, ii fakt, ze dialog wierz,!cych i niewierz'!cych w ostatnich latach
si~ zalamal, wynika w duzej mierze st,!d, ze poprzestalismy na ideaIe
spoleczenstwa pluralistycznego. Mam tez nadziej~, ze dzisiejsza kon
ferencja b~dzie malym krokiem w kierunku budowy spoleczenstwa
ekumenicznego.
BP BRONISLAW DEMBOWSKI: Przede wszystkim bardzo serdecz
nie dzi~kuj~ wszystkim tu zebranym. Sluchaj,!c Pans twa, wiele si~ dziS
nauczylem.
Chcialbym kr6tko odniesc si~ do kilku kwestii. Bardzo wazne jest
to, 0 czym m6wili redaktor Turnau i ksi,!dz Bagrowicz. Kosci61 i sro
dowisko niewierz'!cych to nierzadko rzeczywiscie dwa swiaty! Trzeba
wychodzic ze swoich okop6w. Po wt6re, m6wi,!c 0 KOSciele, zbyt cz~
sto zapomina si~, ze wsp6lnota wierz'!cych nie jest monolitem - od
kiedy nastala nam wolnosc, wielu ludzi powoluje si~ na katolicyzm,
ale czasem nie ma z nim prawie nic wsp6lnego. Zapomina si~ tez, ze
radykalizm ewangeliczny nie jest latwy. "Spr6buj, koteczku ..." - po
wiedzialby Kisiel. A wreszcie uwaga ostatnia - m6wili dziS Panstwo
o napi~ciu mi~dzy wiar,! a mysleniem, przypominaj,!c, ze myslenie
chce wiedziec, a nie wierzyc. To prawda, ze w wiar~ wpisana jest tak
ze niepewnosc, ale ja przeciez wiem, komu uwierzylem. Spieraj'!c si~
przed laty z bracmi marksistami, m6wilem im, ze i ja uznaj~ wyl,!cz
nie fakty, a jeden z nich nazywa si~ Nowy Testament. No bo sk,!d,
jesli nie z pewnosci, wyplywala wiara pierwotnego Kosciola? Czasa
mi powtarzam sobie slow a Pisma: "Mysmy poznali i uwierzyli milo
sci" . Kiedy si~ patrzy na osob~ Jezusa Chrystusa w Ewangelii, to w6w
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czas wszelkie dyskusje blednq. Wtedy wlasnie daje 0 sobie znac 6w
radykalizm ewangeliczny.
Na koniec pozwol~ sobie na osobiste wyznanie. Chociaz jestem
sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Niewierzqcymi od 1984
roku, z problemem wiary/niewiary spotykalem si~ od dzieciilstwa.
Srodowisko kochanych warszawskich pozytywist6w i agnostyk6w
bylo srodowiskiem moich dziadk6w, rodzic6w i w znacznym stopniu
moim wlasnym. To wlasnie z tego kr~gu wyszedl m6j "dziadek du
chowny" - ks. Wladyslaw Kornilowicz, pod kt6rego wplywem moja
matka Uako 19-1etnia dziewczyna) znalazla drog~ do Boga.
Raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim dzi~kuj~!
KS. JERZY BAGROWICZ, ur. 1938, profesor katechetyki w UKSW (Warsza wa) i pedago
giki w UMK (Torun). Redaktor naczelny "Paedagogia Christiana" . Czlonek Komitetu
Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzijcymi. Wsp61autor podr~cznik6w kateche
tycznych. Wydal m.in. Katechizm na trudne CZflSy (1995). Mieszka we Wloclawku.
RYSZARD BUGAJ, ur. 1944, polityk, ekonomista, przed 1989 r. dzialacz opozycji antyko
munistycznej, byly przewodnicz'lCY Unii Pracy.
BP BRONISLAW DEMBOWSKI, ur. 1927, biskup wloclawski, przewodniczijcy Komite
tu Episkopatu ds. Dialogu z Niewierz'lcymi, profesor filozofti, b. asystent koscielny K1u
bu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (1957-1992).
KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, eseista. Autor Ma sek PrometeusZfl (1989).
HELENA EILSTEIN, ur. 1922, filozof, prof. dr hab., specjalizuje si~ w filozofti przyrody,
epistemologii i naukach 0 moralnoki. W latach 1968-1993 przebywala na emigracji.
Wydala m.in.: Homo sapiens i wartosci (1994), Uwagi ateisty 0 micie Ukrzyzowania (1997),
Szkice ateistyczne (2000).
jAROSLAW GOWIN, ur. 1961, absolwent filozofii Uj, dr nauk politycznych, redaktor
naczelny "Znaku". Wydal m.in. Kosci61 w czasach woll1osci (1999) oraz (wraz z Dorotij
Zanko) tom rozm6w z ks. j6zefem Tischnerem Przekonac Pana Boga (1999).
WACLAW HRYNJEWICZ OMI, ur. 1936, prof. teologii, ekumenista, wykladowca KUL,
czlonek Mi ~dzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego mi~dzy Ko
Sciolem Rzymskokatolickim i Kosciolem Prawoslawnym, autor wielu ksi'lzek. Ostatnio
w Wydawnictwie Znak ukazal si~ tom rozm6w z ks. Hryniewiczem: Nad przepasciami
wiary.
MARCIN KULA, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. jego najnowsza pu
bJikacja to Anatomia Rewolucji Narodowej. Boliwia w XX wieku.
ZBIGNIEW NOSOWSKI, ur. 1961, redaktor naczelny "Wi~zi" , wsp61autor ksi'lzki Dzieci
Soboru zadajq pytania. Bral udzial w ostatnim Synodzie Biskup6w (2001) jako swiecki
audytor.
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TADEUSZ SZAWIEL, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii
wsp6/zalozyciel war
szawskiego Instytutu Badaft nad Podstawami Demokracji. Ostatrno razem z M. Gra
bowskq wydal ksiqzkt; Budawanie dmzokraeji. Podzialy spoleezne, partie polityczne i spale
ezenstwo obywatelskie w postkomunistyeznej Polsce.
JAN TURNAU, publicysta religijny, redaktor dzialu "Arka Noego" w "Gazecie Wybor
czej", czlonek kolegium redakcyjnego "Wi~zi".
KS. TOMASZ W~CLAWSKI, ur. 1952, prof. teologii, dziekan Wydzia!u Teologicznego
UAM , czlonek Mit;dzynarOdowej Komisji Teologicznej, autor wielu ksiqzek. Ostatnio
wydal: Abba. Wobee Boga Ojea (1999), Wielkie kryzysy tradyeji chrzeseijanskiej (1999).
PIOTR WOJCIECHOWSKI, ur. 1938, pisarz, krytyk filmowy, scenarzysta. Wyda! m.in.:
Kamien ne pszczoly (1967), Czaszka w czaszee (1970), WiJsokie pokoje (1977), Obraz napawietrzny
(1988), Szkola wdzi~ku i przetrwania (1995).

WKROTCE W WYDAWNICTWIE

.FENOMENOLOGIA

ZYCIA RELIGIJNEGO
Martin Heidegger
tlum. Grzegorz Sowinski
Tom obejmuje wczesne wykJady wygloszone przez Heideggera we Frei
burgu na poczqtku lat dwudziestych. WykJady te majq ogromne znaczenie
dla zrozumienia zr6del p6zniejszego myslenia filozofa, kt6rego zwiencze
niem stalo si~ wydane w 1927 roku dzielo Bycie i czas. Jest to ponadto jedy
ne dzielo, w kt6rym Heidegger tak dogl~bnie penetruje fundamentalne
kwestie szeroko poj~tej filozofii religii. Lektura dziel Heideggera z pewno
Sciq nie nalezy do latwych, jednak wynagrodzeniem czytelniczego trudu
jest ich zawartosc, wnikliwosc analiz i nieustajqca aktualnosc poruszanych
problem6w.
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Kto neguje wolnosc wyjscia ze stanu zatracenia, wyznaje
w gruncie rzeczy ostateczne zwyci~stwo zla w odniesieniu do
cz~sci istot stworzonych. Godzi si~ z przekonaniem
o niepowodzeniu Boskiego planu stworzenia i zbawienia.

CZY NIEWIERZl\CY
MOGl\ Bye ZBAWIENI?
Waclaw Hryniewicz OMI
Niech bfi!d,! blogoslawione wszystkie drogi,
Proste, krzywe i dookolne,
Jezeli prowadz,! do Ciebie ...
Roman Brandstaetter

Zyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi, bye moze zm~czonych
niepewnosciq i wielosciq rozbieznych poglqd6w, zaczyna coraz
wyrazniej zwracae si~ w stron~ ekskluzywizmu, fundamentalizmu,
integryzmu, a nawet sekciarstwa. Ootyczy to nie tylko chrzesci
janstwa, ale r6wniez innych religii. Wsp6lnq cechq postaw ozna
czonych wymienionymi terminami jest, w dziedzinie religijnej, ten
dencja do zawlaszczania prawdy i zbawienia, idqca w parze z d q
zeniem do dyskwalifikacji wszystkich innych przekonan i poglq
d6w. Stajemy zatem w obliczu zjawisk, kt6re Sq zaprzeczeniem
ducha uniwersalizmu. Nie chodzi tylko 0 doslownq interpretacj~
Biblii czy innych tekst6w uznanych za autorytatywne i normatyw
ne. 0 wiele wai.niejsze wydaje si~ w tego rodzaju mentaln05ci
sarno podejrzenie, ze ktos drugi calkowicie rozmija si~ z prawdq
i ze w konsekwencji zasluguje na pot~pienie. Sarno poj~cie pot~
pienia (nie-zbawienia) nabiera w6wczas konkretnej przydatnosci.
Do piekla posyla si~ wszystkich, kt6rzy nie podzielajq naszej wia
ry, nie nalezq do naszego Kosciola lub naszej wsp6lnoty religijnej.
Inni skazani Sq na wieczne pot~pienie. Pieklo jest dla innych. My
jestesmy wybrani i wierni Bogu. Nas zbawi, wszystkich innych
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Ten, kogo pot~piamy, jest pot~piony przez Boga. Jestesmy
tego pewni. Nie potrzeba nam dialogu ani wsp6lnego poszukiwa
rna prawdy. Prawda nalezy do nas. Wobec gloszonej przez nas praw
dy nie ma alternatywy. JesteSmy zmuszeni jq przyjqc pod groibq
pot~pienia ...
Oto kilka charakterystycznych cech mentalnosci zamkni~tej,
ciasnej, inspirowanej poczuciem ekskluzywnosci, samowystarczal
nosci i l~ku przed drugimi. Cz~sto juz bywalo w ciqgu dziej6w, iz
zaludniano pieklo niezliczonq rzeSZq grzesznik6w, innowierc6w,
pogan, ateist6w i wszystkich innych przeciwnik6w. Nie ma w tej
postawie wsp6lczucia i zrozumienia dla czlowieka, dla jego slabo
sci i grzechu. Nie ma wsp6lczucia dla zatraconych i pot~pionych.
Sq wyroki pot~pienia dla grzesznego swiata. Tak wzajemnie OSq
dzaly si~ nieraz w przeszlosci r6wniez Koscioly chrzescijanskie,
kierujqc si~ przeswiadczeniem, ze poza nimi nie ma zbawienia.
Dzis na nowo powoli uczymy si~ trudnej mqdrosci uniwersali
zmu. Uczymy si~ jej w wieku ekumenii, na progu trzeciego tysiqc
lecia chrzescijanstwa. Wbrew wszelkim napotykanym trudnosciom
i sprzeciwom. Lekcja przeszlosci jest w tym wzgl~dzie szczeg6lnie
pouczajqca.

Epoka nawracania - zbiorowe wyroki

pot~pienia

Do czasu Soboru Watykanskiego II oficjalna doktryna Koscio
la rzymskokatolickiego glosila, iz jest on jedynym prawdziwym
Kosciolem Chrystusa w swiecie i jedynym srodowiskiem zbawie
nia. Kto jest poza nim - nie moze si~ zbawic. Innowierc6w i niewie
rZqcych nalezy nawracac. Wszyscy odlqczeni chrzescijanie winni
powr6cic do jednosci ze stolicq rzymskq. Do Kosciola Chrystusa
moze nalezec tylko ten chrzescijanin, kt6ry zyje we wsp6lnocie
zjednoczonej pod wladzq papieza. W ten ciasny kontekst mysle
nia 0 Kosciele i zbawieniu wpisywala si~ r6wniez wielowiekowa
iluzja "nawr6cenia Rosji"l .
W swiadomosci Kosciola rzymskokatolickiego dokonuje si~
powolna przemiana w kierunku coraz wi~kszego uniwersalizmu
J Zob. W Hryniewicz, e zy Rosj~ nalezy na wracac? Ekumeniczne lekcje przeszlosci
a dialog zprawos/awiem, "Zeszyty Naukowe KUC'; ru 1-2, 1994, 5.3-20; tenze, lluzja
nawr6cenia Rosji, w : "Studia Rosjoznawcze", t. III, Torun 1996, 5.19-35.
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soteriologicznego. Aby si~ 0 tym przekonae, zestawmy ze sobq
orzeczenia dwoch soborow, oddzielonych od siebie ponad pi~eset
letnim okresem: florenckiego i Watykanskiego II. W orzeczeniu
unijnego soboru florenckiego (1438-1445) rozbrzmiewa charakte
rystyczny dla owych czasow wyrok pot~pienia nie tylko dla po
gan, niewierzqcych i niechrzescijan w ogole, ale rowniez dla nieka
tolikow: "Tak wielkie rna znaczenie jednose ciala Kosciola, ze tylko
w tej jednosci pozostajqcym pomagajq do zbawienia sakramenty
koscielne oraz im tylko wiecznq nagrod~ wyslugujq posty, jalmuz
ny i inne uczynki poboznosci oraz praktyki chrzescijanskiego zy
cia. Nikt nie moze bye zbawiony, choeby jego jalmuzny byly wiel
kie i choeby przelal krew za Chrystusa, jesli nie pozostanie w lonie
Kosciola katolickiego i w jednosci z Nim"2. Stwierdzenie to po
przedzone jest uroczystym oswiadczeniem, iz "Swi~ty Kosciol
Rzymski" (Sacrasancta Ramana Ecclesia) wierzy, wyznaje i glosi, iz
nikt spoza Kosciola katolickiego nie moze stae si~ uczestnikiem
zycia wiecznego i ze dotyczy to nie tylko pogan, lecz takie "Zy
dow, heretykow i schizmatykow" .
Zdumiewa nas dzisiaj ta mroczna odwaga ludzi Kosciola tam
tego czasu w ferowaniu zbiorowych wyrokow pot~pienia. Trudno
si~ dziwie temu, ze wyroki te nie pozostawaly jedynie w sferze
teorii. Dotyczylyone calych spolecznosci ludzkich istniejqcych poza
Kosciolem rzymskokatolickim . Wyrok pot~piajqcy stawal si~ z ko
lei przyczynq niesprawiedliwego traktowania ludzi oraz wielu hi
storycznych tragedii. Usprawiedliwial metody nawracania innych
sprzeczne z duchem Ewangelii. Nieprzypadkowo u kresu drugie
go tysiqclecia, ktore sprowadzilo na chrzescijanstwo najwi~kszy
dramat podzialu i trwalego rozdarcia, Jan Pawel II wzywa do wiel
kiego rachunku sumienia. W liscie apostolskim Tertia millennia ad
veniente znalazly si~ znamienne slowa: "Innym bolesnym zjawi
skiem, nad ktorym synowie (!) Kosciola mUSZq si~ pochylic z ser
cern pelnym skruchy, jest przyzwolenie - okazywane zwlaszcza
w niektorych stuleciach - na stosowanie w obronie prawdy metod
nacechowanych nietolerancjq, a nawet przemocq"3 .

2

3

DS 1351 (Dekret dla Jakobit6w).
Terr io millenl1io adven if?11I e, 10 listopada 1994, nr 35.
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Wield pedagogii strachu
W ciqgu wiek6w nauka 0 pot~pieniu i wiecznym piekle byla
integralnym skladnikiem pedagogii Kosciol6w chrzescijanskich.
L~k przed smierciq i strach przed pieklem uwazano za istotny mo
tyw post~powania moralnego. Skutek byl ten, ze chrzescijanska
Dobra Nowina tracila SWq wiarygodnosc, zwlaszcza wsr6d ludzi
niewierzqcych i nieufnych wzgl~dem Kosciola. Sami chrzescijanie,
jak sarkastycznie zauwazyl Fryderyk Nietzsche, stawali si~ ludz
mi, na kt6rych obliczach nie widac wcale radosci z dam zbawienia.
Wiara w wieczne pieklo i ostateczny podzialludzkosci odbierala
ch~c do przezwyci~zania rozdarcia oraz do podejmowania wysil
k6w zmierzajqcych do rehabilitacji winowajc6w. Tym wyjasnic
mozna mi~dzy innymi zgola niechrzescijanskq sklonnosc wierzq
cych do opowiadania si~ za surowym porzqdkiem sprawiedliwosci
karzqcej, zwlaszcza zas za karq smierci. W ten spos6b umacniala
si~ takZe postawa wrogosci wobec pewnych grup ludzi (heretycy,
niewierzqcy, czarownice, wr6zbiarze, Zydzi, Cyganie) podejrze
wanych 0 paktowanie z diablem. Tak narastala sklonnosc do trak
towania podzialu jako czegos normalnego. Zanikalo poczucie og61
noludzkiej solidarnosci, b~dqcej samym sercem chrzescijanskiego
rozumienia zbawienia. Skoro wiemy juz na pewno 0 ostatecznym
podziale ludzkosci na zbawionych i pot~pionych, czy jest sens tru
dzic si~ jeszcze nad zmianq tej nieuchronnosci?
Podtrzymywana w ciqgu wiek6w doktryna Kosciola rzymskie
go 0 pot~pieniu niewierzqcych oraz wyznawc6w innych religii i wy
znan byla rozwini~ciem biblijnych ostrzezen przed pieklem i za
traceniem. Ostrzezenia te zostaly przeksztalcone w twierdzeniu
o realnym istnieniu wiecznego piekla. Zastosowano je do konkret
nych grup ludzi. Obecny w Biblii nurt wypowiedzi dajqcych na
dziej~ na ocalenie i zbawienie wszystkich zostal calkowicie zi
gnorowany. Orzeczenia Kosciola nie pozostawialy miejsca na takq
powszechnq nadziej~. W trosce 0 moralny porzqdek zycia wierzq
cych nadzieja ta zostala wykreslona z duchowosci i doktryny. Je
zeli powracala, to przede wszystkim u mistyk6w i ludzi niezalez
nych w swoim mysleniu.
W swojej monografii 0 piekle Georges Minois powoluje si~ na
opini~ wybitnego historyka francuskiego Jeana Delumeau, iz
"w obr~bie chrystianizmu zakwestionowanie Boga »msciwego« i ka
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rZ'icego, jak tez obrona tolerancji jest dzielem »kloszardow Ko
sciola«, ludzi z marginesu wiary, ktorym szczerze zalezalo, by do
konae rehabilitacji Istoty Najwyzszej, przywracaj'ic jej przymiot
dobroci nieskonczonej"4. W XIX wieku pisal A. Pezzani: "jesli pie
kio istnieje, moj wybor jest jasny: chc~ bye tam, gdzie nieszcz~scie
i gdzie m~ka, by niese pocieszenie, gdyz w takim razie Bog nie jest
juz naszym Ojcem (.. .). Teologia dopuscila si~ z przyczyny dogma
tu 0 wiekuistym piekle zbrodni obrazy ludzkosci"5.
Tego rodzaju oskarzenia teologii pojawialy si~ wielokrotnie
w ci'igu wiekow. Sami teologowie maj'i dzisiaj odwag~ mowienia
wlasnym glosem. Jest to glos nadziei na powszechne ocalenie przed
zatrat'i' Zmieniaj'i si~ czasy, zmienia si~ takZe mentalnose religijna.

W kierunku uniwersalizmu zbawienia
Nowe myslenie 0 zbawieniu oraz 0 inaczej wierz'icych zapo
cZ'itkowal Sobor Watykanski II. Ekumeniczna wrazliwose XX wie
ku podyktowala slowa 0 wszystkich niekatolikach, z ktorymi l'i
czy nas "prawdziwa jakas wi~i w Ouchu Swi~tym, albowiem Ouch
Swi~ty przez swe laski i dary wsrod nich takZe dziala sw'i uswi~ca
j'iCCf moCCf, a niektorym z nich dal nawet sil~ do przelania krwi" 6.
Porownajmy przytoczony wyzej passus z soboru florenckiego
o przelaniu krwi, aby zobaczye, jaka przepase dzieli jedno mysle
nie od drugiego. Sobor Watykanski II poszedl jeszcze dalej. W zgola
innym duchu mowi 0 zydach, muzulmanach oraz 0 tych, ktorzy
"szukaj'i nieznanego Boga po omacku" . Bog jest blisko kazdego
czlowieka. Wszystkim daje zycie, wszystkich obdarza swymi da
rami. Pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. W tym kontek
scie pojawia si~ znamienne zdanie, iz ci, ktorzy bez wlasnej winy
nie znaj'i Ewangelii ani Kosciola, lecz szczerze szukaj'i Boga i slu
chaj'i glosu wlasnego sumienia - "mog'i osi'ign'ie wieczne zbawie
nie". Bog nikomu nie odmawia pomocy, takZe tym, ktorzy "bez
wlasnej winy w ogole nie doszli jeszcze do wyrainego poznania
Boga, a usiluj'i, nie bez laski Bozej, wiese uczciwe zycie". Cokol
4

G. Minois, Historia piekla, przelozyla A. D~b s ka , Warszaw a 1996, s. 305.

5 Tamze,

s. 341.
dogmatyczna

6 Konstytucja

0

Kosciele Lumen gentium, or 15.
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wiek u tego rodzaju ludzi jest z dobra i z prawdy, "dane jest im
przez Tego, ktory kazdego czlowieka oswieca, aby ostatecznie po
siadl zycie"7 .
Aby zdae sobie spraw~ z dziejowej przemiany myslenia w kie
runku wi~kszego uniwersalizmu - trzeba cofn,!e si~ mysl,! do mi
nionych stuleci. Przyklad zaczerpni~ty wczesniej z nauki soboru
florenckiego niech wystarczy dla zrozumienia gl~bi dokonanego
zwrotu. A przeciez Vaticanum II nie moze bye traktowany jako slo
wo ostatnie. Sobor otwarl drog~ do myslenia jeszcze smielszego.
Nie zostaly dot,!d wyci,!gni~te konsekwencje mi~dzy innymi z ta
kich stwierdzen, jak choeby to, ze "Syn Bozy przez wcielenie swoje
zjednoczyl si~ jakos z kazdym czlowiekiem", ze "Ouch Swi~ty
wszystkim ofiarowuje mozliwose dOjscia, w sposob Bogu wiado
my, do uczestnictwa w paschalnej tajemnicy"8. Slowa "kazdy"
i "wszyscy" odnosz'! si~ takZe do niewierz,!cych.
Otwartose w kierunku uniwersalizmu soteriologicznego do
strzec mozna w postawie i mysli papieza Jana Pawla II. W ksi'!zce
Przekroczyc pr6g nadziei ostroznie rozwija on swoje rozwaiania escha
tologiczne. Sam stawia sobie wiele pytan i szuka na nie odpowie
dzi. Nieustannie towarzyszy mu poczucie tajemnicy ostatecznych
losow ludzkosci. Nie zamyka drogi do dalszych poszukiwan . Sam
przypomina 0 tym, ze problem pot~pienia niepokoil najgl~bsze
umysly w dziejach chrzescijanstwa. Przypomina, iz dawne sobory
odrzucily teori~ apokatastazy. W tym wlasnie kontekScie pojawia
si~ niezwykle wazne stwierdzenie Papieza: "Problem jednak po
zostal. Czy moze Bog, ktory tak umilowal czlowieka, zgodzie si~
na to, aby tenze Go odrzucil i przez to zostal skazany na m~ki
wieczne?"9
Sarno przyznanie, iz "problem pozos tal", odczytuj~ jako wy
razn,! zach~t~ do dalszych poszukiwan, zwlaszcza zas do gl~bsze
go odczytywania swiadectwa Pisma i tradycji chrzescijanskiej .
W przeswiadczeniu Jana Pawla II pieklo jest przede wszystkim
postulatem moralnym, wymogiem sprawiedliwosci w obliczu
"straszliwych zbrodni" ludzkich, ktore nie mog,! ujse bezkarnie 10 •

7Tamze, nr 16.
8 Konstytucja duszpasterska 0 Kosciele Ga udi um et spes, nr 22.
9 Jan Pawel II, Przekroczyc pr6g nadziei, Lublin 1994, s. 140.
IO Tamze, s. 140-141.

107

WACLAW HRYNIEWICZ aMI

W rzeczywistosci wszyscy ci, kt6rzy opowiadajq si~ za nadzie
jq zbawienia powszechnego, nie gloszq bynajmniej przymusowej
amnestii. Czlowiek musi poniesc konsekwencje swoich zlych czy
n6w. Zbawienie nie jest koniecznosciq ani przymusem,lecz darem
Boga, ktory trzeba przyjqc dobrowolnie, z przekonaniem, czciq
i wdzi~cznosciq. Nadzieja osmiela si~ ufac, iz Bog nie pozostaje
calkowicie bezradny wobec ludzkiej wolnosci, ze potrafi jq pociqg
nqc w koncu ku sobie, oczyscic i przeobrazic swojq cierpliwq i bez
granicznq milosciq. Dokonywac si~ to moze poprzez cierpienie
i m~k~, ktorq - po ludzku m6wiqc - nazwac mozna wr~cz nieskon
czonq, trwajqcq przez cale wieki, ze wzgl~du na jej jakosc i inten
sywnosc, jak to sugeruje sarno greckie slowo ai6nios.
Zdawal sobie z tego spraw~ Orygenes, jeden z najwi~kszych
glosicieli nadziei na ocalenie wszystkich w dziejach wczesnego chrze
scijanstwa. Wielokrotnie przypominal 0 dwuznacznosci terminu ai6
nios, wyrazajqcego w Biblii albo wiecznosc, albo tylko dlugie trwa
nie. Kar~ okreslanq mianem wiecznej uwazal za wyraz milosierdzia
Bozego - za lek, ktorego celem jest poprawa i nawrocenie. Bog zdo
la przelamac w koncu wszelki op6r i bunt swoich stworzen bez po
gwalcenia wolnej woli. W poszukujqcej teologii Orygenesa jest rniej
sce na takq nadziej~l1 . W swietle wspolczesnych badan pot~pienie
poglqdow Orygenesa wydaje si~ wysoce problematyczne. Ma ono
cechy grzesznej dogmatyzacji z burzliwych czasow cesarza Justy
niana. Sprawa rehabilitacji Orygenesa jest moralnq powinnosciq
wobec czlowieka, niesprawiedliwie potraktowanego przez histori~.
Rehabilitacji doczekal si~ Galileusz. Miejmy nadziej~, ze doczeka
si~ jej kiedys takZe Orygenes 12 .

Hermeneutyka uniwersalizmu soteriologicznego
Eschatologia infemalnych wypowiedzi biblijnych wymaga grun
townej reinterpretacji. Obok wielu ostrzezen Pismo Swi~te przekazu
je takZe zdumiewajqce slowa nadziei dla wszystkich, nie wylqczajqc
ludzi niewierzqcych. Kto nie uswiadorni sobie istnienia dwoch serii
Zob. H. Crouzel, Orygenes, przel. J. Marganski, Bydgoszcz 1996, s. 350-351.
Szerzej na ten temat zob. W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia, Warszawa
1996, 5.171-173; tenze, Pieklo i nadzieja, "Tygodnik Powszechny" nr 26, 29 czerwca
1997, s. 1 i 8.
lJ

12
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tekstow soteriologiczno-eschatologicznych, ten nie zrozumie drama
turgii przekazu biblijnego. Wiele mozliwosci interpretacyjnych po
zostaje wciqi niewykorzystanych. Dotyczy to zwlaszcza slownictwa
na oznaczenie stanu zatracenia oraz terminologii penitencjarnej, zwiq
zanej z karq i m~kq. Intuicje etymologiczne pozwalajq lepiej zrozu
miee leczniczq i wychowawczq celowose kary jako szansy nawroce
nia dla zagubionych i zbuntowanych.
Istnieje niebezpieczenstwo traktowania zwlaszcza przypowie
sci Jezusa jako reportazu, zarysowujqcego przebieg przyszlych wy
darzen i losow ludzkich. Podchodzqc do tekstow biblijnych w spo
sob doslowny, bez wnikni~cia w ich zasadnicze intencje, sprowa
dza si~ je do apokaliptycznych fantazji. Dotyczy to przede wszyst
kim przypowiesci 0 Sqdzie Ostatecznym (Mt 25, 31-46). Cala sila
perswazji skierowana jest w niej na rewizj~ obecnej sytuacji zycia,
niezgodnego z przykazaniem milosci blizniego. Slowo Chrystusa
wzywa do opami~tania . Bierze w obron~ "najmniejszych", najslab
szych, najbardziej potrzebujqcych. On sam utozsamia si~ z nimi.
Jedynym kryterium oceny jest w tej wizji sqdu milose blizniego
w potrzebie. Niewrazliwosc i egoizm zatracajq czlowieka. Zle de
cyzje wprowadzajq go juz teraz w stan przekl~ty, przed ktorym
Chrystus przestrzega swoich sluchaczy.
Pan dziejow odsyla wszystkich, na ktorych ciqzy przeklenstwo
ludzkiej krzywdy, aby najpierw przeszli przez "ogien wieczny"
i "kar~ [m~k~l wiecznq". Ogien jest symbolem oczyszczenia. Ogien
wieczny symbolik~ t~ rozszerza na dlugie trwanie w stanie inten
sywnej m~ki. Nie zostalo powiedziane w przypowiesci, iz na tym
konczq si~ dzieje stworzenia. Nastqpilo tylko odeslanie winowaj
cow w stan kary ku poprawie - eis k6lasin aionion (Mt 25, 46).
Zatrzymajmy si~ przy tym niezwykle waznym sformulowa
niu. Owa k6lasis jest m~kq, ktorq ukaral siebie sam winowajca "na
wieki". Wyrazenie "wieczny" nie musi oznaczac, iz chodzi 0 stan
rzeczywiscie ostateczny i nieodwracalny. "Przekl~ci" (Mt 25, 41)
majq oczyscic si~ w ogniu skruchy i wyrzutow sumienia, gdyz za
ciqzylo na nich przeklenstwo innych ludzi. "Krol" kaze im odstqpic
od siebie, gdyz ich stan jest nie do pogodzenia z Jego krolestwem.
Muszq odstqpie do czasu nawrocenia.
Na t~ wlasnie mozliwosc zdajq si~ wskazywac etymologiczne
intuicje zawarte w samym slowie k6lasis. Wyczuwajqc dobrze du
cha j~zyka, OJ cowie greccy opowiadajqcy si~ za nadziejq po
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wszechnego zbawienia rozumieli kar~ w sensie terapeutycznym.
Slowo k6lasis wywodzi si~ z terminologii sadowniczo-ogrodniczej
(k6lasis ton dendron). Oznacza czynnose okrzesywania, przycinania
gal~zi drzew celem ich oczyszczenia, aby lepiej owocowaly. Kolddze
in td dendra - obcinac dzikie p~dy drzew - znaczy ukr6cie ich roz
rost, powstrzymae od zdziczenia, a tym samym uszlachetnic je.
Czynnosc okrzesywania gal~zi jest swego rodzaju zadawaniem
drzewu cierpienia.
Nic dziwnego, ze slowo k6lasis i koladzo oznacza r6wniez, w za
stosowaniu do ludzi, ich karanie lub karcenie, ale z okre§lonym
celem pedagogicznym, kt6rym jest opami~tanie i poprawa (pros
sophronism6n). W terminologii medycznej k6lasis oznacza lekarstwo
podawane komus ze wzgl~du na zly stan zdrowia (has phdrmakon).
W tym sensie slowo to uzywane bylo w literaturze starogreckiej13.
W pismach Platona k6lasis oznacza "leczenie duszy" (psyches thera
pia)14 z powodu popelnienia jakiejs winy.
Polqczmy teraz tak rozumiane slowo k6lasis z przymiotnikiem
aionios, jak w Mt 25, 46. Pozwoli to bye moze na gl~bsze zrozumie
nie sensu ostrzezenia Chrystusa. Co oznacza przymiotnik aionios?
U Platona oznaczal on trwanie majqce sw6j kres15. Og6lnie mozna
powiedziee, iz w j~zyku greckim aionios nie jest synonimem nie
skonczonosci. Oznacza przede wszystkim "ograniczone trwanie"
(periorismi nen diarkeian)16. Wlasciwego sensu tego przymiotnika
poszukiwae nalezaloby w j~zyku hebrajskim. Znaczeniowym od
powiednikiem jest hebrajskie slowo alam, ale i ono jest wieloznacz
ne, wywodzi si~ bowiem od czynnosci ukrywania . Moze oznaczac
zar6wno wiecznosc, jak i dlugie trwanie. Kiedy zatem w swej przy
powiesci Jezus nazywa kar~ (m~k~) mianem wiecznej, trzeba do
trzee do wlasciwego sensu tego okreslenia. Wiecznose przysluguje
samemu Bogu. Jest wyrazem Jego absolutnej transcendencji wzgl~
dem stworzen. Tylko B6g jest absolutnq pelniq zycia, bez poczqtku
i konca. Tylko On jest prawdziwie wieczny. W stosunku do istot
stworzonych slowo "wieczny" moze miee jedynie sens ograniczo
ny i wzgl~dny.
13 Zob. D. Demetrakou, Mega Lexikol1 oles les ellenikes glosses, t. 8, Athenai 1964,
s. 3993-3994, 3996-3997.
14 Zob. abp Athenagoras Kokkinakis, Eisagoge, w: Gregoriou Nysses apanta fa erga,
1, Dogmatika A. Thessalonike 1979, 5. 107.
15 Tamze.
16 Tamze, s. 121
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W tekScie Mt 25, 46 kara bqdi m~ka zostala nazwana "wiecz
nq" (eis k61asin ai6nion), paralelnie do "zycia wiecznego" (eis zoen
ai6nion). W obydwu przypadkach Ewangelia posluguje si~ tym
samym przymiotnikiem ai6nios. Zwolennicy tradycyjnej nauki
o wiecznosci piekla widzq w tym paralelizmie koronny dow6d
na jej slusznosc. Jezeli w slowach Chrystusa istnieje pewien para
lelizm, jest to jednak paralelizm asymetryczny. Wiecznosci Boga
oraz wiecznosci zycia zbawionych nie mozna traktowac na r6wni
z wiecznosciq stanu, na kt6ry skazani zostali ludzie " przekl~ci"
i pot~pieni. Jest to stan kary wychowawczej i leczniczej, jak na to
wskazuje etymologia slowa k61asis. Taka kara rna sens jedynie
w6wczas, gdy moze osiqgnqc sw6j cel terapeutyczny. Inna kara,
nawet tylko dopuszczona przez Boga, nie bylaby godna Jego
milosci i milosierdzia wzgl~dem ludzi, takie tych zatraconych
i " przekl~tych". Paralelizm asymetryczny Mt 25, 46 wynika z an
tytezy, na kt6rej oparta zostala przypowiesc Jezusa. Jest to anty
teza mi~dzy blogoslawionymi (Mt 25,37.46) a "przekl~tymi" (Mt
25, 41), mi~dzy dobrymi i zlymi, a w konsekwencji antyteza mi~
dzy "zyciem wiecznym" i "karq wiecznq". M6wi ona 0 tym, ze juz
za zycia ziemskiego spelnia si~ cos z ostatecznosci losu czlowie
ka. Jest ostrzezeniem. Taki jest jej podstawowy cel. Ten sam przy
miotnik "wieczny" uzyty w obydwu przypadkach nie ma jednak
tego samego sensu. Jego znaczenie zalezne jest od nast~pujqce
go po nim rzeczownika . Mimo pozornie scislego paralelizmu asy
metria "zycia wiecznego" i "kary wiecznej" zostala zachowana
dzi~ki starannie dobranemu slowu k61asis, wraz z jego zabarwie
niem terapeutycznym 17 •
Kto neguje wolnosc wyjscia ze stanu zatracenia, wyznaje
w gruncie rzeczy ostateczne zwyci~stwo zla w odniesieniu do cz~
sci istot stworzonych. Godzi si~ z przekonaniem 0 niepowodze
niu Boskiego planu stworzenia i zbawienia . Podejscie to rna w so
bie cos z akceptacji mrocznego fatum, bardziej straszliwego niz
fatum greckiej mitologii. Swiadomosc chrzescijanska nie zdolala
do dzisiaj uporac si~ z tym problemem. Niepowodzenia planu
zbawienia nie spos6b nazwac triumfem Boskiej sprawiedliwosci

17 Zob. wypowiedz Z. Kubiaka 0 poganstwie ("Tygodnik Powszechny" nr 36,
7 wrzesnia 1997): "to nie jest przypadek, ze Ewangelia zostala zapisana po grecku. (.. .)
Kiedy Pan B6g postanowil do nas przem6wic 0 miloSci, uczynil to po grecku".
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lub slusznq odplatq za grzechy zycia. JUZ zwyczajne ziemskie
odczucie sprawiedliwosci wzdryga si~ na mysl 0 wiecznej karze
za winy grzesznego stworzenia, popelnione w czasie ze slabosci,
zaslepienia, zlosci czy po prostu z glupoty. Ta niewspolmiernosc
czasu i wiecznosci sklania dzisiaj wielu ludzi do opowiedzenia
si~ raczej za doktrynq reinkarnacji niz wiecznosciq piekla. W dok
trynie tej czyny popelnione w czasie podlegajq rowniez ekspiacji
w czasie, a nie w wiecznosci. Jakkolwiek doktryna 0 reinkarnacji
nie jest latwa do pogodzenia z naukq chrzescijanskq (proby takie
byly juz zresztq podejmowane), stanowi ona ostrzezenie przed
konstruowaniem teorii wiecznych mqk. Przypomina 0 tym, ze
ostateczny los czlowieka rozstrzyga si~ dopiero wskutek przej
scia przez nieporownanie wi~ksze doswiadczenie swiata ducho
wego, niz to jest mozliwe w krotkim ziemskim zyciu, ograniczo
nym datq urodzin i smierci czlowieka, naznaczonym ulomnosciq
i niewiedzq.
Wieczne pieklo i wieczne pot~pienie - to straszhwy brak pro
porcji mi~dzy nieskoitczonq karq a zlem popelnionym w przemi
jajqcym i krotkim zyciu czlowieka. Osmielam si~ mySlec, ze bylo
by ono r6wniez pieklem i wiecznq udr~kq dla samego Boga, ktory
jest milosciq. Nie to jest straszne, co uczyni ze mnq B6g. Straszne
jest to, co ja mog~ uczynic ze sob q samym. Pieklo nie oznacza, ze
czlowiek wpada w r~ce sprawiedliwego i karzqcego Boga. Pieklem
jest to, co uczynilem lub mog~ uczynic z zyciem swoim i z zyciem
innych.
Bibli~ trzeba czytac w calosci. Nie wolno wyrywac poszczegol
nych cytatow na udowodnienie z gory okreslonej tezy wyjscio
wej. Pismo Swi~te wymaga rzeteInej i gl~bokiej interpretacji, wol
nej od ideologicznych zalozeft. Jako calosc mowi ono 0 niestru
dzonej, poszukujqcej, przyciqgajqcej i przeobrazajqcej milosci
Boga, 0 Jego milosierdziu i cierpliwosci wobec grzesznych Iudzi.
To prawda, ze nie brak w nim ostrzezen przed stanem zagubienia
i zatracenia wlasnego jestestwa. Caly szereg wypowiedzi biblij·
nych sugeruje jednak, iz zatracenie jest stanem przejsciowym. Za
gubiona istota musi przejsc przez oczyszczenie i wewn~trzne zma
ganie, nieodlqczne od doznawania bolu i cierpienia. To, co potocz
nie nazywamy karq piekla, nabiera charakteru wychowawczego
i Ieczniczego. Kara nieskonczona i wieczna, kara dia kary nie byla
by rzeczq godnq dobrego Boga.
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Uniwersalizm obietnicy i pytanie

0

los niewierz,!cych

Chrzeseijanie nie Sq jedynq "owezarniq" Chrystusa. Ma On tak
ze, jak sam wyrainie podkreslil, "mne owee, kt6re nie Sq z tej owezar
ni". Dalszy eiqg zdania zaskakuje uniwersalnoseiq wizji: "I te mu
sz~ przyprowadzie i b~dq sluehae glosu mego, i nastanie jedna
owezarnia, jeden pasted' (J 10, 16). Nie sposob przeoezye wyrazo
nego W tyeh slowaeh esehatologieznego uniwersalizmu obietniey
i spelnienia. Naiwnoseiq byloby odnosie je do ziemskieh dziejow
Koseiola. Si~gajq one w ostateeznq przyszlose swiata pojednanego
z Bogiem. 0 jednyeh mowi Chrystus "owee moje" (J 10, 14. 26. 27),
"sluehajq mego glosu", "znam je", "idq one za Mnq i Ja daj~ im
zyeie wieezne". Tymezasem "inne owce", nie nalezqee do owezarni
"musi przyprowadzie". Jest w tym stwierdzeniu pewna konieez
nose dziejowa . Dopiero w6wezas nastqpi polqezenie w jednq wiel
kq "owezarni~", prowadzonq przez jednego Pasterza.
Obrazowy j~zyk tych wypowiedzi kryje w sobie gl~bokq trese
esehatologieznq. Los "innyeh owiee" nie jest oboj~tny Dobremu
Pasterzowi, ktory zyeie swoje oddaje "za owee" (J 10, 15) - za
wszystkie bez rozniey, a nie tylko za te, kt6re nazwal swoimi. Od
danie zycia potwierdza Jego prawo do "innyeh owiee" . Nieprzy
padkowo w ustaeh Chrystusa pojawia si~ zaskakujqca wypowiedz
o ostateeznym zwyei~stwie nad moeami eiemnosci oraz obietniea
"przyeiqgni~cia wszystkieh" moeq pi~kna i dobra, kt6ryeh przeja
wem bylo eale Jego zycie. Ton nadziei i optymizmu lqezy si~ w tyeh
slowaeh z motywem sqdu i pokonania zlyeh moey: "Teraz odbywa
si~ sqd nad tym swiatem. Teraz wladea tego swiata zostanie preez
wyrzucony. A Ja, gdy zostan~ nad ziemi~ wywyzszony, przyeiqg
n~ wszystkieh do siebie" (J 12,31-32).
Oto niezwykla zapowiedz ostateeznego zwyei~stwa dobra .
Ponownie stajemy w obliezu uniwersalizmu obietniey. Jezus nie
powiedzial, iz b~dzie ehcial lub b~dzie usilowal "przyeiqgnqe
wszystkieh", ale ze przyeiqgnie ich rzeezywiscie. Czy jest miejsee
na niedowierzanie Jego slowom?
Ostateezne konsekweneje tyeh slow dostrzee mozna w naueza
niu apostola Pawla, iz u kresu dziej6w Chrystus "przekaze kr61o
wanie Bogu i Ojeu i (...) pokona wszelkq Zwierzehnose, Wladz~
i Moe" (1 Kor 15, 24) . Tutaj r6wniez zwyei~stwo Chrystusa ukazane
zostalo w spos6b niezwykle obrazowy, wlaseiwy dla 6wezesnej
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mentalnosci ("polozy wszystkich nieprzyjaciol pod swoje stopy").
Jest rowniez zapowiedi ostatecznego uniwersalizmu zbawienia:
"A gdy juz wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zo
stanie poddany Temu, kt6ry Synowi poddal wszystko, aby Bog byl
wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28).
Do tych niezwyklych slow nawiqzywac b~dq w ciqgu wiekow
najsmielsi glosiciele nadziei zbawienia dla wszystkich. Nie nauczy
lismy si~ jeszcze zbierae glosow nadziei. Kto sklonny jest do od
mawiania prawa do zbawienia ludziom niewierzqcym lub wyznaw
com innych religii i wyznan, niech zaduma si~ nad gl~biq i smialo
sci q przytoczonych wypowiedzi nowotestamentalnych. Jest ich
zresztq 0 wiele wi~cej, niz mogloby si~ wydawac na pierwszy rzut
oka. Zawarty w nich uniwersalizm soteriologiczny przeslania cz~
sto sam przeklad wielu wypowiedzi biblijnych. Przeciwnicy inter
pretacji uniwersalistycznej przytaczajq mi~dzy innymi slowa Je
zusa, ktore w wielu przekladach brzmiq nast~pujqCo: "Kto uwie
rzy i przyjmie chrzest, b~dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b~dzie
pot~piony" (Mk 16, 16). Los niewierzqcych bylby zatem z gory prze
sqdzony: wszyscy ci, ktorzy nie uwierzyli i nie zostali ochrzczeni
nie mogq bye zbawieni, a ich los em jest pot~pienie . Tymczasem
tekst grecki mowi, iz "ten, ktory uwierzyl i zostal ochrzczony, b~
dzie ocalony", czyli zbawiony (sothesetai). Druga polowa zdania
nie musi jednak wyrokowac kategorycznie 0 pot~pieniu : "Ten zas,
co nie uwierzyl, b~dzie zasqdzony" (katakrithesetai)1 8. Clownq my
slq jest potrzeba sqdu i wyroku w tak waznej sprawie, w ktorej de
cydujq si~ losy konkretnego czlowieka. Kto nie uwierzyl, b~dzie
musial poddac si~ sqdowi i wyrokowi skazujqcemu go na niewy
obrazalny dla nas proces oczyszczenia, przejscia przez cierpienie
i dOjrzewania do akceptacji Boga.
Przyszle pokolenia chrzescijan czeka jeszcze wiele niespodzia
nek w gl~bszym odczytywaniu przeslania Biblii. Calosc Objawie
nia trudno pogodzie z doktrynq 0 piekle jako wiecznej rzeczywi
stosci, przeciwnej Krolestwu Boga. Pieklo nie jest dzielem Boga.
Pieklo tworzy czlowiek - sam sobie i innym. Bog nie tworzy piekla
dla nikogo. Cdybym tak myslal, zniewazalbym mojego Stworc~,
18 Zob. Grecko-po/s ki No wy Testament, w ydanie interlinearne z kodami grama
tycznymi, przel. ks. prof. dr hab . R. Pop owski i dr M. Woj ciecho wski, Warszawa
1993, s. 234.
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pomniejszalbym Go i czynil podobnym do karzqcego i msciwego
czlowieka. Wiara w wieczne pieklo jest w gruncie rzeczy raczej
wiarq w moc zla, wyrazem niewiary w zbawczq moc Chrystusa,
kt6rego slawi si~ r6wnoczesnie jako zwyci~zc~ smierci, piekla i sza
tana. 1li tkwi jedna z najwi~kszych sprzecznosci, wciqz nie prze
zwyci~zonych w teologii chrzescijanskiej.

Czy Bog jest bezradny wobec daru wolnosci?
Broniqc wolnosci czlowieka, tradycyjna teologia zaklada, iz jest
ana zdolna odrzucie Boga w spos6b ostateczny i nieodwolalny.
Zalozenie to jest jednq z pods taw doktryny 0 rzeczywistej mozli
wosci wiecznego pot~pienia oraz 0 faktycznym istnieniu piekla .
Czy jednak ludzka wolnose moze trwae w wiecznym stanie oderwa
nia od Boga? Czy decyzja odrzucenia Go moze bye ostateczna? Sam
B6g ostatecznie okresla tajemnic~ stworzonej wolnoSci. On jest jej
astatecznym horyzontem i celem. W Nim moze ona osiqgnqe swojq
ostatecznq celowose, dla kt6rej zostala stworzona. Stwarzajqc czlo
wieka i powolujqc go do uczeshlictwa w swoim odwiecznym zyciu,
B6g nie chcial miee niewolnika, lecz istot~ wolnq i tw6rczq. Czlo
wiek zdolny tworzye wlasny los i wlasne dzieje nie jest zadnym
przypadkiem w stw6rczych zamiarach Boga. Jest istotq upragnio
nq i kochanq, obdarzonq zdolnosciq do podejmowania wlasnych
decyzji. Dar wolnosci jest darem dla wiecznosci, dla osiqgni~cia
ostatecznego spelnienia tajemnicy istnienia. Nie wolno tracie z oczu
tej pozytywnej i ostatecznej celowosci dramatycznego, ale cudow
nego dam, jakim jest wolnose.
Jest cos zdumiewajqcego w tajemnicy wolnosci: zdolnose do
odrzucenia Boga pochodzi z Jego wlasnego daru! Wszystko zdaje
si~ wskazywae na to, ze Stw6rca nie obawia si~ udzielae stworze
niu tego dramatycznego i niebezpiecznego daru. Post~puje tak, jak
gdyby byl pewny, ze zdola ten dar uratowae, ocalie i wybawie z naj
gorszego nawet zagrozenia. Wolnose moze bye chora, zaslepiona,
ale nigdy nie przestaje bye darem Boga. Dzi~ki temu, ze wolnose
nie przestaje bye - nawet w decyzjach zlych i grzesznych - zdol
nosciq darowanq przez Boga, nosi ona w sobie takZe obietnic~ i na
dziej~ na osiqgni~cie swego celu ostatecznego. Jest to nadzieja, ze
kazda prawdziwa wolnose okaze si~ w koncu chcianq przez Boga
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wolnosciq do dobrej decyzji. Tylko On potrafi sprawie, sposobem
iscie Boskim, bez zniszczenia wlasnego daru, ze stworzona wol
nose kazdej wolnej istoty zostanie ocalona.
GI~bsze rozumienie wolnosci otwiera nowe perspektywy my
slenia uniwersalistycznego i eschatologicznego 19 . Dostrzega si~
wowczas, ze Bog jest i pozostanie na zawsze obecny w samej gl~bi
stworzonego jestestwa. Istota stworzona nie jest w stanie uwolnie
si~ od tej immanentnej obecnosci Stworcy. Moze jq ignorowae lub
odrzucae, nie moze jednak zmienie samego faktu wlasnej stwo
rzonosci i zaleznosci w istnieniu od wszechogarniajqcej rzeczyvvi
stosci Boga. Juz w tym fakcie kryje si~ tajemnicza obietnica, wyni
kajqca z niezniszczalnej wi~zi istniejqcej pomi~dzy Bogiem a kaz
dym stworzeniem. Wi~zi tej nie moze zniszczye zadna wina i naj
wi~ksze nawet zagubienie. Czlowiek jest i zawsze pozostanie iko
nq Boga - istotq, ktora dzi~ki pomocy Stworcy zdolna jest do prze
lamania wszelkich oporow i zamkni~cia w sobie, a tym samym do
ostatecznego i nieodwolalnego wyboru Dobra Nieskonczonego.
Istnieje takie rozumienie wolnosci, ktore apriorycznie czyni
Boga bezradnym, odmawiajqc Mu wszelkiej mozliwosci i szansy
na ocalenie zagubionej istoty. Czy nie ogranicza si~ przez to suwe
rennej wolnosci Boga? Czy nie czyni si~ z Bozego daru wolnosci
IOgicznego idola, przed ktorym sam Bog musi skapitulowae? Wy
daje si~, ze tego rodzaju logika myslenia nie pozwala dostrzec iscie
Boskiego sposobu docierania do tajnikow wolnosci i przeobraze
nia jej od wewnqtrz bez zadawania gwaltu.
Doktryna wiecznego piekla jest owocem swiadomosci moral
nej, inspirowanej ideq Boskiej sprawiedliwosci i przeswiadczeniem
o nieodwracalnosci decyzji ludzkiej wolnosci. Swiadomose ta dzieli
losy stworzenia na dwa przeciwstawne krolestwa - dobrych i zlych,
sprawiedliwych i grzesznikow, zbawionych i pot~pionych . Obron
cy doktryny wiecznego piekla podkreslajq, iz prowadzq do niego
zle decyzje ludzkiej wolnosci. Nie uznajq wolnosci, ktora z piekla
wyprowadza: wejscie do piekla jest dobrowolne, ale wyjscia stam
tqd nie rna, smiere bowiem - jak gloszq - rozstrzyga 0 losach czlo
wieka na calq wiecznose.
Dla kazdego czlowieka istnieje realna mozliwose znalezienia
si~ w s tan i e z at rae e n i a i zagubienia. Przed stanem takim
19

Zob. W Hryniewicz, Drama! nadziei zbawienia, 5.45-81.

116

CZY NIEWIERZI}CY MaGI} Bye ZBAWIENI?

ostrzegajq teksty biblijne. Chrystus m6wil 0 "wiecznym" (eonicz
nym) charakterze m~ki czlowieka w stanie zatracenia. Nie nalezy
jednak pochopnie utozsamiac przymiotnika "wieczny" (ai6nios)
z wiecznosciq samego Boga. Pieklo jest negacjq wiecznosci. Nie
istnieje wiecznosc diaboliczna. Jedyna prawdziwa wiecznosc przy
nalezy do Kr61estwa Bozego. Nie rna wiecznosci negatywnej, pa
ralelnej do wiecznosci zycia z Bogiem. Poj~cie wiecznego piekla
jest wewn~trznq sprzecznosciq. Pieklo moze istniec istnieniem su
biektywnym. Jest wewn~trznym stanem doswiadczenia infernal
nego. Czlowiek w stanie intensywnego cierpienia odnosi wraze
nie, iz przedluza si~ ono w niesk0l1czonosc.
B6gjest nadziejq dla wszystkich stworzen.. Przenika On r6wniez
infernalne gl~bie ludzkiego serca. Potrafi wyprowadzac z gl~boko
sci piekiel. Nie niszczy wolnosci stworzenia. Szanuje ludzki wyb6r.
Ma jednak sw6j iScie Boski spos6b docierania do tajnik6w wolnosci
istot najbardziej zbuntowanych. Pociqga i przeobraZa SWq dobrociq,
pi~knem i bezgranicznym oddaniem, objawionym nade wszystko
w dobrowolnym uniZeniu i ogoloceniu Chrystusa 20 • Infemalny stan
zatracenia jest wciqz nawiedzany przez Chrystusa. Nie pozostawia
On nikogo samemu sobie. Pieklo to zagubienie i choroba wolnosci.
Wierz~, ze Chrystus jest na zawsze Dobrym Pasterzem dla wszyst
kich zagubionych i zatraconych. Nie opuszczac, powracac, przeko
nY'vac i pociqgac - to cecha najbardziej Boska.
Niekt6rzy wybitni hierarchowie Kosciol6w chrzescijanskich oraz
teologowie m6wiq dzisiaj zgola innym j~zykiem niz ten, kt6ry sly
szano w ciqgu minionych stuleci. W swojej ksiqzce b~dqcej zapi
sem rozm6w z patriarchq Bartlomiejem I francuski teolog prawo
slawny Olivier Clement nast~pujqCO streszcza jego poglqd: "Sq juz
w toku rewolucje umyslowe, kt6re odnajdujq i rozwijajq najwybit
niejsze intuicje na przyklad Grzegorza z Nyssy, Maksyma Wyznaw
cy, Izaaka Syryjczyka, przeciwstawiajqc sadyzmowi ekspiacyjnych
koncepcji zbawienia - radosc paschalnq; pieklu jako wiecznemu
obozowi koncentracyjnemu - modlitw~ 0 zbawienie powszech
ne... "21. Gdzie indziej Clement wspomina 0 swoim spotkaniu z wiel
kim mistykiem wsp6kzesnym, O. Sofroniuszem z g6ry Athos. Za
2O Tam:i:e, 5. 62-66,69-75.
21

0. Clement, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchq ekumenicznym Bartlo
miejem I, przel. J. Dembska, M. Zurawska, Warszawa 1999, S. 231.
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pytal go, co si~ stanie, jezeli istota ludzka nie zgodzi si~ na otwar
cie swojego serca i przyj~cie milosci Boga. Starzec odpowiedzial:
"Niech Pan b~dzie pewny, iz tak dlugo jak ktos b~dzie w piekle,
Chrystus pozostanie tam razem z nim"22. Jest to jakby echo sl6w
Apokalipsy: "Oto stoj~ u drzwi i kolacz~" (Ap 3, 20). B6g trwa przy
drzwiach ludzkiego serca, nawet zamkni~tego. Got6w jest czekac,
jesli zajdzie taka potrzeba, calq wiecznosc, az serce to przelamie
swoje opory.
Warto w tym miejscu zwr6cic takie uwag~ na katechez~ Jana
Pawla II 0 piekle, wygloszonq 28lipca 1999 roku 23 . Pieklo nie jest,
wedlug niego, karq nalozonq przez Boga, lecz skutkiem wolnosci
i zamkni~cia si~ stworzenia na Jego milosc. Pot~pienie polega na
"ostatecznym odsuni~ciu si~ od Boga, dobrowolnie wybranym
przez czlowieka i utwierdzonym przez smierc, kt6ra na zawsze przy
piecz~towuje ten wyb6r". Pieklo zatem jest nie tyle miejscem, ile
stanem wewn~trznym i sytuacjq ostatecznego samowykluczenia
si~ grzesznika ze wsp6lnoty z Bogiem. Papiez podkresla, iz "pot~
pienie pozostaje rzeczywistq mozliwosciq", jakkolwiek nie dana
nam poznac, czy ta mozliwosc faktycznie w kims si~ urzeczywist
nia. Mysl 0 piekle nie powinna zatem stwarzac psychozy lub trwo
gi, stanowi jednak "zbawiennq przestrog~ dla wolnosci". Tradycyj
ne tresci przeplatajq si~ w tym nauczaniu papieskim z nowymi ak
centami, korygujqcymi falszywe wyobrazenia 0 Bogu. Tym bar
dziej znamienny jest fakt, ze streszczajqc swojq g16wnq katechez~,
Jan Pawel II dolqczyl do niej modlitewnq zach~t~: "M6dlmy si~
bardzo 0 to, azeby ta wola czlowieka, kt6ry odrzuca zbawczq wol~
Boga, nie urzeczywistniala si~ w nikim i nigdzie. M6dlmy si~ 0 zba
wienie wszystkich ludzi, 0 wieczne zbawienie dla kazdego cz1o
wieka". Okazuje si~, ze modlitwa rna odwag~ isc dalej niz sarno
katechetyczne pouczenie .

Uniwersalizm nadziei
Kto m6wi 0 piekle jako przemijajqcym stanie zatracenia, nie
lekcewazy powagi zla. Wskazuje raczej, ze nie jest ono wszech
22

O. Clement, Taize, un sens Ii La vie, "Service Orthodoxe de Presse" nr 220 (1997),

s.37.
ZJ Pieklo nie jest karq BoZq, "Tygodnik Powszechny" nr 33, 15 sierpnia 1999, s. 5.
Tekst modlitwy po katechezie zamiescil "Gosc Niedzielny " nr 32, 8 sierpnia 1999, s. 6.
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mocne i wieczne, ze wyczerpuje si~ i nie moze odniese ostateczne
go zwyci~stwa. Zwyci~stwo nalezy do Boga. Jest to zarazem na
dzieja na wyjscie z niewoli wlasnej winy i ostateczne pojednanie
ze Stw6rcq. Nadzieja taka nie jest tylko glosem kloszard6w Ko
sciola i ludzi z marginesu wiary.
Bliskie Sq mi slowa niemieckiego jezuity, jednego z najwi~k
szych teolog6w katolickich XX wieku, Karla Rahnera: "Przeto wie
my [!] w naszej chrzescijanskiej wierze i w niezachwianej nadziei,
ze pomimo calego dramatyzmu i otwartego charakteru wolnosci
poszczeg6lnych ludzi historia zbawienia jako calose doprowadzi
ludzkose do pozytywnego konca za sprawq przemoznej laski Bo
zej"24 . Rzecz zrozumiala, iz zadne slow a 0 zwyci~skiej i przemoz
nej lasce Boga nie dadzq nigdy konkretnej osobie ludzkiej poczu
cia zadufanej pewnosci 0 wlasnym zbawieniu. Pozostawiajq wie
rzqcego nadal W aurze ufnosci i nadziei.
W takiej nadziei wyraia si~ to, co najbardziej wzniosle i odwaz
ne w tradycji chrzescijanskiej. Nie widz~ powodu, dla kt6rego mieli
bysmy bye mniej odwazni od wielu mqdrych nauczycieli takiej na
dziei w dziejach chrzescijanstwa, kt6rych nazywamy swi~tymi, ,,OJ
cami Kosciola" lub wielkimi mistykami. Mistycy potrafiq wzniese
si~ ponad podzialy religijne i konfesyjne. Moze wlasnie dlatego mi
styka jest z natury swej uniwersalistyczna i ekumeniczna, opiera si~
bowiem na gl~bokim doswiadczeniu wewn~trznyrn, to zas z kolei
rna charakter jednoczqcy. Mistyk nie jest zgorzknialyrn samotni
kiem, zatracajqcym poczucie ludzkiej solidarnosci. Wr~cz przeciw
nie, jego doswiadczenie duchowe pozwala mu odnaleze najgl~bsze
wi~zi istniejqce mj~dzy ludzmi. Jego swiadectwo nosi cechy mqdro
sciowe, jak to widae choeby na przykladzie pism Thomasa Mertona.
Potrafil on odkrywae w ludziach ukryte pi~kno, kt6re jest zapowie
dziq ostatecznego ich ocalenia i przeobrazenia25 .
Kto wczyta si~ w swiadectwo mistyk6w, odnajdzie w nich za
przeczenie wszelkiego fundamentalizmu i ciasnoty ducha. Odkryje
ich milosierdzie i wsp6lczucie, ogarniajqce wszystkich i wszystko.
Mistycy odznaczajq si~ niezwyklq intuicjq i wyobrazniq, kt6rych
24

K. Rahner, Podstawowy wyklad w iary, przel. T. Mieszkowski, Warszawa 1987,

s. 35l.
25 T. Merton, Domysly wspo/winnego widza, przel. Z. Lawrynowicz, Warszawa
1972, s. 150-152. Na temat eschatologicznej sofiologii Mertona zob. W Hryniewicz,
Dramal nadziei zbawienia, s. 182-186.
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pozbawiona jest najcz~sciej teologia dyskursywna. Ich doswiad
czenie duchowego rozjasnienia ksztaltuje si~ na granicy slowa i mil
czenia. Jest pot~znq iluminacjq duchowq, kt6ra rodzi mqdrose spoj
rzenia na swiat i ludzkie losy. Jest to mqdrose wyzwalajqca od
wszelkiej ciasnoty, ekskiuzywizmu i zadufania w sobie. Mistyk
umie zst~powae w dramatycznq otchlan ludzkiego jestestwa, ale
nie traci nadziei, ze "wszystko b~dzie dobrze" ("All shall be we/!"),
jak pisala w XIV wieku Julianna z Norwich26. Nadzieja na ocalenie
wszystkich jest im dlatego tak bliska i droga. Sq oni dzi~ki temu
najlepszymi sojusznikami autentycznego uniwersalizmu. Ich uni
wersalistyczna postawa nie plynie z wyrachowania ani rozsqdku,
lecz z osobistego doswiadczenia duchowego.
Zbawienie i zatracenie nie Sq dwoma r6wnoleglymi wyznacz
nikami ostatecznego losu czlowieka. Nie Sq to dwie rzeczywistosci
r6wnorz~dne. Chrzescijanin wyznaje swojq wiar~ w ostateczne
spelnienie Kr6lestwa Bozego. Oczekuje wskrzeszenia umarlych
i zycia wiecznego w przyszlym swiecie. Tak brzmi zakonczenie ni
cejsko-konstantynopolitanskiego Symbolu wiary. Oto sam rdzen
eschatologicznej nadziei chrzescijanina. To, co najwazniejsze, jest
wyznawane z wiarq i nadziejq. Symbol wiary ani slowem niewspo
mina 0 piekie i zatraceniu. Stan zatracenia jest mozliwy. Czy jed
nak moze on bye stanem prawdziwie ostatecznym? Nadzieja
osmiela si~ ufae, ze ten, kto si~ zatracil, moze bye odnaleziony
przez Dobrego Pasterza ludzkich dziej6w; ze z pomoq Boga moze
znowu odnaleze siebie samego i swojq prawdziwq wolnose. Tajem
nica nadziei na powszechne zbawienie jest tajemnicq wolnosci 
wolnosci uzdrowionej, na nowo odzyskanej, przemienionej i oca
lonej. Jest to takZe nadzieja dla wszystkich niewierzqcych.
Nadzieja na zbawienie wszystkich uczy gl~bokiego uniwersa
lizmu. Uniwersalizm nadziei jest lekarstwem na wszelkie pokusy
zawlaszczenia daru zbawienia na rzecz wlasnej wsp6lnoty religij
nej i odmawiania go wszystkim innym. Taka nadzieja staje si~ naj
wi~kszq sojuszniczkq ekumenii ludzkiej i chrzescijanskiej. Powin
nose spodziewania si~ zbawienia dla wszystkich moze stae si~
w6wczas eschatologicznym motywem milosci do ludzi i rroski 0 ich
ostateczne losy. Nie chodzi jedynie 0 zgola biernq nadziej~, ze kie
26 Julian of Norwich, Showings, translated by E. Colledge OSA and J. Walsh SJ,
Mahwah, New Jersey 1978, s. 149 (The Short Text, chapter XIII).
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dys B6g zdola pojednac ze sobq wszystkie stworzenia i zgrorna
dzic je w harrnonii nowego swiata. Nadzieja na ocalenie wszyst
kich dotyczy r6wniez terazniejszosci. Juz teraz wyrnaga nowej
postawy wobec wszystkich ludzi, ktorych odnajdzierny po drugiej
stronie zycia. Jest nadziejq nowego i lepszego swiata. Jest to na
dzieja powszechna, wolna od ograniczonosci wszelkich kosciel
nych i swieckich partykularyzrnow.
Soteriologiczny uniwersalizrn nadziei wyrnaga nowej rnental
nosci i nowej pedagogii. Zyjerny w epoce wielkiego przelornu.
Rodzi si~ cos nowego - nowa wrazliwosc na drugiego czlowieka
i nowa duchowosc. Chrzescijanstwo rna w sobie wielki i tworczy
potencjal, kt6rego jeszcze ono sarno nie zdolalo w pelni odkryc
i docenic. Dotyczy to rni~dzy innyrni etosu solidarnosci ludzkich
losow i wzajernnej odpowiedzialnosci.
GI~bokie doswiadczenie rni~dzyludzkiej jednosci pozwala zro
zurniec wi~cej i gl~biej niz sarna chlodna logika. Tajernnica losow
swiata i ludzkosci jest jedna. Trzeba jq urniec odkrywac w sobie i
w innych. To nic, ze r6zniq si~ nasze drogi wyt~zania ducha ku Nie
skonczonernu. On sam pozostaje najwi~kszq nadziejq dla wszyst
kich - nadziejq ocalenia i zbawienia. Swiadornosc ta jest wielkirn
wyzwoleniern dla ekurnenii i uniwersalizrnu. Dzi~ki niej rnoze po
gl~biac si~ poczucie jednosci wszystkich ludzi, wyznan i religii.
Uniwersalizrn nadziei rna swojq przyszlosc.

121

pJ:rJ?
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Ryszard Fenigsen
Spar 0 eutanazj~ przykuwa moje mysli od lat trzydziestu. Wsrod
obaw 0 los naszej cywilizacji, mojego zawodu, mojego swiata dlugo
towarzyszyla mi uspokajajqca mysl 0 Polsce, gdzie - wiedzialem! 
eutanazji nie b~dzie. Ale czasem odzywal si~ niepokoj - bo zdawalem
sobie spraw~, ze jesli dyskusja i tu si~ zacznie, to rowniez po przeciw
nej stronie odezwq si~ swietni polemisci, z polskq werwq, z polskim
talentem robienia z wszystkiego dobrej literatury. Kto wie, jak bardzo
potrafiq zmienic stan umyslow?
Powiedzq mi: "Czlowieku, wyglqda na to, ze jestes przeciwnikiem
otwartej debaty!" COZ, rzeczywiscie, uwazam, ze Sq kwestie, 0 kto
rych lepiej nie dyskutowac, a 0 niektorych dyskutowac nie wolno.
A czysmy wygrali na tym, ze wszcz~to dyskusj~ na temat dobrowol
nej eutanazji? Odloz~ na chwil~ odpowiedz na to pytanie.

Starcie argumentow?
Ta debata przedstawia si~ - w pierwszej warstwie - jako starcie
argumentow. Ale rzecz w tym, ze wazkie i gl~boko przemyslane ar
gumenty zadnej ze stron nie przemawiajq do zdecydowanych obron
cow przeciwnego stanowiska. W argumentacji, kt6rq zwolennicy do
browolnej eutanazji tak przekonywajqco przedstawili w lipcowym
numerze "Znaku", my, obroncy tradycyjnego ladu, widzimy tylko bl~
dy. Dlaczego autonomia rozumnej istoty ma dyktowac post~powanie
innym istotom, lekarzom, otoczeniu, spoleczenstwu? I coz to za auto
no mia, jesli przysluguje tylko beznadziejnie chorym? Czy zdrowi nie
Sq autonomiczny.mi istotami? Gdybyscie szczerze wierzyli w autono
mi~ czlowieka, to zdrowym tak samo j ak chorym przyznalibyscie pra
wo do pomocy w popelnieniu samobojstwa.
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Godnosc cz10wieka zajmuje wazne miejsce w argumentacji zwo
lennikow eutanazji, ale b1~dne to i powierzchowne poj~cie godnosci.
Jest godnosc nabyta, ktorq utracic mozna przez niegodne czyny. Jest
tez godnosc przyrodzona, wlasciwa kazdemu cz1owiekowi; tej god
nosci nie tracimy nigdy. Choroba, bezradnosc, agonia, przescierad1a
splamione krwiq, wydalinami, wymiocinami to Sq ludzkie sprawy,
pbgi losu cz1owieka, ktore w zaden sposob nie umniejszajq naszej
godnosci. Te zjawiska nie stykajq si~ w ogole ze sferq godnosci cz1o
wieka. I oczywiScie zadne aparaty medyczne nie mogq odebrac god
nosci tym dzielnym, szlachetnym osobom, naszym rodzicom, malzon
kom, przyjacio1om.
A czy to prawda, ze dopiero my znalezlismy sposob, aby umierac
z godnosciq? Jak umierali wszyscy nasi poprzednicy na tej ziemi, set
ki milionow istot ludzkich? Czy w sposob niegodny cz1owieka? Nikt
mnie nie przekona, ze umierac z godnosciq to znaczy poprosic fachow
ca, aby ci~ usmiercil.
A jak wyglqdajq nasze w1asne argumenty? Silne sq i mamy ich
duzo. Mamy argumenty zasadnicze i mamy takie, ktore wskazujq na
nast~pstwa czynu (choc trudno czasem te dwie kategorie rozroznic).
Nasze rozumowe argumenty nieraz okazaly si~ skuteczne, przekona
1y wszystkie autorytatywne instytucje swiata zachodniego 1 i wybor
cow w kilku stanach amerykanskich 2 . Czasem udaje si~ tez przeko
nac po prostu jakqs osob~. Znam w Holandii dwie, ktore przekona
lem.
Zdecydowanych zwolennikow eutanazji nasze argumenty nie
przekonaly i nie przekonajq - i to nie z powodu uporu czy zaslepie
nia tych ludzi, ale z przyczyn gl~bszych i zasadniczych. Mowimy: przy
wiqzujecie wag~ do w1asnej decyzji chorego cz1owieka, pragniecie,
aby mia1 pe1ni~ w1adzy nad wlasnym los em, a tymczasem ten cz1o
wiek, zn~kany, w uleczalnej, ale nie leczonej depresji, odurzony le
karstwami, pod naciskiem "grup akcji", lekarza i moze wiasnej rodziI W ostatnich dziesi~ciu latach uchwaly odrzucajqce eutanazj~ i "samob6jstwo wspo
magane" podj~ty: Komisj~ Izby Lord6w, British Medical Association, Swiatowa Organi
zacja Lekarska (WMO), Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), Canadian Medical
Association, American Medical Association, American College of Physicians, American
Nursing Association, American Bar Association, komisja powolana przez gubernatora
stanu Nowy Jork, komisja konstytucyjna Izby Reprezentant6w USA i Parlament Fede
raIny Australii. Sqd Najwyzszy Stan6w Zjednoczonych odrzuci! prawo obywateli do
udzi elania im pomocy w samob6jstwie.
2 W Kalifornii i w stanach Washington, Michigan i Maine wyborcy odrzucili pro
jekty ustaw zezwalajijcych na eutanazj\! lub wspomagane samob6jstwo. Tylko w stanie
Oregon zwolennicy wspomaganego samob6jstwa uzyskali wi<;>kszosc w referendum.
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ny, zaindoktrynowany waszq propagandq, podejmuje niebacznq, roz
paczliwq, dzikq decyzj~, by dac si~ zabic. Kr6tka jest odpowiedz zwo
lennik6w eutanazji: chocby rue wiem jak zn~kany i ucisniony byl chory
czlowiek, uszanowac musimy jego wolnosc wyboru. Powiadamy: tak
wielkq, unikalnq, niepowtarzalnq wartosciq jest zycie ludzkie, ze sarna
mozliwosc omylki jest wystarczajqcym powodem, aby odrzucic euta
nazj~ raz na zawsze. Odpowiadajq zwolennicy eutanazji: ludzie ginq
wskutek bl~d6w czy nieostroznosci na autostradach, w samolotach,
na promach i nikt nie proponuje, aby zakazac tych sposob6w podr6
zowania. Jesli rozwiqzanie wielkiego problemu cierpien czlowieka
pociqga za sob q pewne ryzyko omylek, to trudno - musimy to ryzyko
zaakceptowac.
M6glbym to ciqgnqc dalej; zestawilem kiedys dwadziescia argu
ment6w i tylez kontrargument6w. Nie przekonajq nas ich argumenty
ani ich nasze, bo wybrali odmiennq od naszej skal~ wartosci i innq
definicj~ dobra. Dla nas, dla wi~kszosci ludzi, usmiercenie czlowieka
jest czynem strasznym, usmiercenie bezbronnego - czynem hanieb
nym, usmiercenie chorego, bo wypowiedzial takq prosb~ - czynem
nie do pomyslenia.
Skqd nasza postawa? Argumenty, rozumowanie potwierdzajq jq
tylko - nie Sq jej zr6dlem. T~ postaw~ uksztaltowalo nasze wychowa
rue, tradycje, kt6resmy odziedziczyli, wpojone w latach mlodzienczych
poj~cie honoru; kto wie, moze instynkt chronienia osobruk6w wla
snego gatunku? To nasza intuicja moralna, to, co Tadeusz Kotarbinski
nazywal "oczywistosciq naszego serca".

Gra emocji i wyobrazni
A jakZe przedstawia si~ sprawa u tych, kt6rzy walczq 0 zalegali
zowanie eutanazji? Pomijam zwolennik6w eksterminacji - 0 nich b~
dzie mowa za chwil~; mam na mysli tych, kt6rzy szczerze i zarliwie
popierajq smierc z dobrowolnego wyboru. R6wniez u nich argumen
ty sluzq do uzasadnienia emocjonalnej postawy. W pi~k.nie napisa
nym artykule pani Helena Eilstein3 po zaprezentowaniu wszystkich
argument6w przedstawila swe gl~bsze pobudki: strach na mysl, ze
moze si~ ci~zko rozchorowac i nie b~dzie miala moznosci skonczyc ze
sobq. Zmorq jest dla niej zakaz eutanazji.

3 Helena

Eilstein, Uwagi 0 samob6jstwie i eutal1azji, "Znak" 7/2001, s. 47-60.
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A przeciez zmory Sq wytworem naszej wyobrazni. Dwa osrodki
w Stanach Zjednoczonych, National Institute on Aging i Philadelphia
Geriatic Center, zebraly dokladne informacje 0 ostatnim roku, ostat
nich tygodniach i dniach zycia kilku tysi~cy os6b 4 • Okazalo si~, ze 
wbrew temu, co twierdzili amerykanscy zwolennicy eutanazji - ostatni
okres zycia wi~kszosci os6b, a nawet ostatnie dni, byly co najmniej
znosne, cz~sciej dobre, czasem bardzo dobre. Wi~kszosc zachowala
sprawnosc umyslowq i pewnq swobod~ poruszania si~. Do ostatnie
go dnia zycia nie skarzyli si~ na dusznosc, 87% nie mialo nudnosci,
69% nie potrzebowalo lek6w przeciwb6lowych. W ponad polowie
przypadk6w smierc nastqpila w czasie snu. Ie badania potwierdzajq
to, co wiemy z doswiadczenia. Smierc bywa rozmaita, ale jakZe cz~sto
jest to smierc lekka! Zatrzymani w 16zku po prawie bezbolesnym zla
maniu szyjki kosci udowej starzy ludzie nagle tracq przytomnosc
i umierajq wskutek zatoru t~tnicy plucnej. W spokojny, pogodny wie
cz6r powala czlowieka rozlegly udar m6zgowy i chory, nie wiedzqc
juz 0 niczym, umiera po kilku godzinach z zatrzymania oddechu. B61
moze byc nieduzy lub ci~zki w ostrym okresie zawalu serca, mija zresz
tq szybko po zastrzyku morfiny; ale nast~pujqca pogodzinie smierc
z migotania kom6r jest niczym, jest przejsciem w jednej chwili z zy
cia do niebytu. Chorzy z przewlekq bialaczkq i znacznq niedokrwi
stosciq kladq si~ spac wieczorem i umierajq we snie.
Nie rna rozumnego powodu, aby zdrowi ludzie wpadali w pani
k~ na mysl 0 cierpieniach, ktore moze wcale nie nastqpiq.

Ludzki bol

Nie wszystkim dana jest lekka smierc. Wi~kszosc chorych wyma
gajqcych opieki paliatywnej stanowiq pacjenci z chorobq nowotwo
rowq, a 75% chorych tej grupy skarzy si~ na b6le. Iotez zwalczanie
bolu jest waznym problemem medycyny paliatywnej - i jednym z naj
lepiej opracowanych.
Pierwszym krokiem na drodze do skutecznej terapii przeciwb6
lowej bylo usuni~cie opor6w i nieporozumien wsr6d lekarzy. Wstrze
mi~zliwosc w stosowaniu srodk6w przeciwb61owych, "gdyz mogq one
'M. P. Lawton, M. Moss, A. Glicksman, The quality of last year of life of older persons,
The Milbank Quaterly 1990, 68, s. 1-28; D. B. Brock, D. J. Foley, Health status trends in the

las t year of life. Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Associa
tion, 1988, s. 418-423; D. B. Brock, D. J. Foley, K. Losonczy, A survey of the In st days of life:
Overview and initial results, ibidem, s. 306-311.
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zaciemnie obraz i utrudnie diagnostyk~", czy tez obawa, ze pacjent
stanie si~ narkomanem, Sq nie na miejscu w leczeniu chorych w os tat
nim okresie zycia. Usuni~to tez w duzym stopniu obaw~ przed inge
rencjq wladz nadzorujqcych stosowanie narkotyk6w.
Teraz lepiej niz dawniej rozumiemy ziozonq natur~ b6lu, a wi~c
r6wniez przyczyny, dla kt6rych bywa on oporny na leczenie. Zr6dio
b6lu - uszkodzenie tkanek - jest niejednakowe u r6znych pacjent6w
i r6zny jest tez spos6b, w jaki te uszkodzenia pobudzajq nerwowe za
konczenia odbiorcze. Indywidualna jest percepcja, ocena intensyw
nosci b6lu. Na dolegliwosci te silnie wplywajq czynniki emocjonalne;
depresja, l~k wyraznie nasilajq odczuwanie b6lu. Szcz~sciem leczenie
scisle przeciwb6lowe jest dzis wysoce udoskonalone, a depresja i sta
ny l~kowe na og6i reagujq na odpowiedniq terapi~.
Odmienny wymiar skargom na b61 nadaje fakt, ze Sq one czasem
zasionq, za kt6rq ukrywajq si~ inne bolesne sprawy: niepogodzenie
si~ - jakie zrozumiaie - ze zblizajqcq si~ smierciq, potrzeba wyznania
win, skruchy, pojednania . Rodzina, czasem psycholog lub kapelan,
rzadziej lekarz nawiqzae mogq z chorym bliski kontakt duchowy, kt6ry
przynosi ukojenie.
Opieka nad chorym w ostatnim okresie zycia staje przed kom
pleksem problem6w, wsr6d kt6rych b61 wcale nie zawsze jest najwaz
niejszy. Ale jezeli chory skarzy si~ na uporczywy b61, jest to stan rze
czy, z kt6rym niewolno si~ dzis pogodzie. Srodki, jakie mamy do dys
pozycji, Sq niemal nieograniczone.

Smierc, ktora nie byla lekka, ale byla ludzka
Chc~ opisae ostatni rok zycia bliskiego mi czlowieka. Zachorowal,
majqc lat szesedziesiqt osiem; byl to rak zoiqdka. Podczas operacji guz
usuni~to wraz z wi~kszq cz~sciq zoiqdka, ale nie mozna byio usunqe
nowotworowo zmienionych w~zi6w chlonnych poiozonych wok6i
aorty. Pacjenta, jak to teraz przyj~te , dokiadnie poinformowano 0 sy
tuacji. Byi jeszcze w dobrym stanie og6lnym, chociaz b6le byiy dose
dokuczliwe. Czy "stai przed wyborem"? W Kanadzie eutanazja nie
jest dopuszczalna, ale Olek byi przeciez lekarzem, m6gi bez trudno
sci zgromadzie 90 tabletek barbituranu i zakonczye zycie. Nie brai pod
uwag~ takiej mozliwosci. Zazywal srodki przeciwb6lowe, dziaial sku
tecznie, chociaz z czasem dawki trzeba byio zwi~kszac. Zrezygnowai
z kierowania szpitalnq pracowniq patologicznq, ale nadal pracowai,
sp~dzai przy mikroskopie trzy godziny dziennie. Zadbai 0 to, by hi
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poteka domu zostala przedterminowo splacona i zeby zonie zostawie
nowy samoch6d zamiast tego wysluzonego, kt6ry mieli. Dop6ki m6g1
- przezwyci~zajqc b61, m6g1 dose dlugo - wyjezdzal, oglqdal zn6w
Niagar~, chodzil na koncerty, odwiedzal wspanialq kolekcj~ gips6w
Henry Moore' a w Toronto. W bostonskim m uzeum stal caly kwadrans
przed wielkim obrazem Gauguina, tym, na kt6rym widniejq slowa:
"Kim jestesmy? Skqd przybywamy? Dokqd idziemy?" Stal za dlugo 
musial usiqse i wziqe dodatkowq dawk~ leku przeciwb6lowego.
Wi~cej czasu niz dawniej mial teraz dla rodziny i przyjaci61. Wi
dywal mn6stwo ludzi - i to on podnosil na duchu swoich rozm6w
c6w. W tym okresie dawal z siebie ludziom i swiatu - i brat od nich
moze wi~cej niz w dawniejszym zyciu.
Jego stan zalamal si~ w ostatnich dw6ch tygodniach. Gorqczko
wal, b6le si~ nasilily, morfin~ trzeba bylo stosowae dozylnie. Nastqpi
la agonia. Tak jak to poprzednio uzgodniono z pacjentem, wprowa
dzono go w lekkq narkoz~, tak ze umar! we snie.
W kanadyjskim szpitalu, gdzie pracowal przez dwadziescia lat,
wmurowano tablic~ dla uczczenia jego pami~ci.

Czy pozyteczna jest debata

0

eutanazji?

Prawdq jest, ze l~ki i emocje wielu os6b byly jednq z przyczyn ru
chu na rzecz eutanazji (byly tez inne przyczyny - i naciski). Ale w wi~k
szym jeszcze stopniu i na wi~kszq skal~ ten ruch, propaganda, dysku
sja staly si~ ir6dlem chorobliwego l~ku tysi~cy ludzi, wzbudzily u
wielu zdrowych nonsensowne poczucie, ze zycie jest pulapkq, z kt6
rej trzeba si~ wydostae.
Twierdz~, ze ta dyskusja przyniosla tylko szkod~.
Szkody Sq nie tylko psychologiczne. JakZe mozna filozofowae 0 do
browolnej eutanazji, zamykajqc oczy na wszystko, co si~ dzieje na
swiecie? Tylko dwadziescia lat trwalo wytchnienie uzyskane dzi~ki
zwyci~stwu nad hitleryzmem . Od konca lat 60. rozpoczql si~ nowy,
straszny atak na naszq cywilizacj~ , na zycie wszystkich istot slabszych,
odmiennych, bezbronnych, potrzebujqcych naszej opieki. W zachod
niej Europie, w Ameryce P6lnocnej, w Australii moralisci, teolodzy,
lekarze, politycy, instytucje i towarzystwa lekarskie, zrzeszenia spo
leczne, instancje niekt6rych Kosciol6w zqdajq, by usmiercie kalekie
noworodki, dzieci z zespolem Downa, "idiot6w",,, podludzi", nieprzy
tomne ofiary wypadk6w drogowych, osoby z demencjq starczq. Bio
etycy uzasadniajq usmiercanie, dowodzq, ze etyka lekarska nie zabra
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nia zabijania i ze wolno nie tylko od zmarlych (choeby i "smierciq
m6zgowq"), ale takZe od zywych jeszcze ludzi pobierae serce, pluca
i wqtrob~ dla przeszczepienia innym. W Holandii zabija si~ dzieci z wa
dami wrodzonyrni lub urazem okoloporodowym. Setki dzieci usmierca
si~ przez pozbawienie plyn6w i pozywienia, dobija si~ te, kt6re nie
umierajq dose szybko. Rodzice, kt6rzy opiekujq si~ swymi uposledzo
nymi dzieemi, spotykajq si~ z wrogosciq i pot~pieniem . Lekarze ho
lenderscy bez zgody ofiar i bez ich wiedzy usmiercajq ci~zko chorych
pacjent6w. Przez caly swiat przetacza si~ fala nieslychanych, niewy
obrazalnych dawniej masowych morderstw dokonywanych przez
piel~gniarki.

"Kultura smierci" to nie inwektywa, to wolanie na trwog~.
Ideologia eksterminacji, Nowa Eugenika zagrazajq naszemu swia
tu. Kto dzis z pobudek emocjonalnych czy filozoficznych podwaza
szacunek dla ludzkiego zycia, staje si~ - czy tego chce, czy nie chce 
sojusznikiem sil wrogich czlowiekowi.
RYSZARD FENIGSEN, prof. dr hab. rned., kardiolog, od 1968 r. na ernigracji (przez wie
le lat rnieszkal w Holandii, obecnie w USA). Autor wielu prac z dziedziny kardi~logii,
filozofii medycyny i etyki lekarskiej. W Polsce ukazala si~ jego ksiqzka: Eutanazja. Smierc

z wyboru? (1994).
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Anna Swiderk6wna
Jakie cz~sto mi~dzy czIowiekiem a Bogiem wyrasta mur cierpienia,
nieraz zgola niezrozumialego i - jak by si~ zdawalo - pozbawionego
wszelkiego sensu! Dawniej bywalo to przewaznie cierpienie osobiste,
dzisiaj - gdy media informujq nas w kilka minut takie i 0 tym, co dzieje
si~ na drugim kOl1cU swiata - ciqgle, czy chcemy, czy nie chcemy, musi
my przezyw'ae zlo i cierpienie, rozlewajqce si~ wci,!z na nowo po calej
naszej planecie. Zawodz'! w6wczas latwo wszystkie argumenty, nawet
i te, kt6re wczesniej wydawaly si~ bardzo przekonuj'!ce. Jesli jednak
jest prawd,!, ze wielu ludzi traci w takich sytuacjach wiar~, prawd,! jest
r6wniez, ii wielu j,! wlasnie wtedy odnajduje albo pogl~bia. MieliSmy
niedawno tragiczn,! okazj~ obserwowae to zjawisko choeby w obozach
koncentracyjnych. Teraz, po ataku terraryst6w na Nowy Jark i wobec
wojny w Afganistanie, powraca z now'! sil,! odwieczne pytanie 0 miej
sce Boga w tym ziemskim, ludzkim piekle.
Tajemnica cierpienia dr~czyia czlowieka od chwili, kiedy zacz'!l
myslee, zanim jeszcze nawet nauczyl si~ pisae. Juz wtedy szukal od
powiedzi, dlaczego b6stwo czy bogowie pozwalaj'!, zeby nieszcz~scia
spadaly na ludzi, kt6rzy wi ernie im sluz,!. Wiele stuleci p6iniej, na
przelomie IV i III w. przed Chr., grecki filozof Epikur b~dzie nawet
dowodzil, ze bogowie nie interesuj,! si~ wcale tym, co dzieje si~ na
ziemi, bo gdyby nie interweniuj'!c pozwalali na tyle zla i cierpienia,
znaczyloby to, ze musz'! bye albo ili, alba bardzo slabi.
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Ciekawe, takZe od strony literackiej, rozwazania na ten sam temat
przynosi apokryficzna (tzn. nie nalezqca do zadnego kanonu) Czwar
ta KsiEi'ga Ezdrasza ("czwartq" zostala nazwana w Wulgacie, w ktorej
wydaniach zamieszczano jq na ogol na koncu, i to az do 1900 roku).
KsiEi'ga ta powstala, jak siEi' zdaje, juz po zburzeniu Jerozolimy przez
Rzymian, gdzies pod koniec I w. po Chr. Jej autor myslal zapewne
o Ezdraszu, wielkim reformatorze religijnym z V w., lub raczej z po
czqtku IV w. przed Chr. Dzielo zachowalo siEi' tylko w tlumaczeniach
na 6 r6znych jEi'zykow (w tyrn r6wniez w Wulgacie na lacinEi'), doko
nanych z przeldadu greckiego. Oryginalu aramejskiego (lub hebraj
skiego) - jesli taki byl- dotychczas nie znaleziono. W KsiEi'dze znajdu
jemy opowiadania 0 siedmiu "wizjach" Ezdrasza, ktory uparcie pyta
rozmawiajqcych z nim aniolow 0 los narodu wybranego, 0 sprawie
dliwosc Boz q, 0 grzech i 0 zbawienie. A oto interesujqcy nas tutaj frag
ment jego dyskusji z Aniolem 0 imieniu Uriel (warto przy tym zwro
cic uwagEi', ze najczEi'sciej to nie kto inny, lecz sam Bog przemawia przez
swego Poslanca-Aniola):
I rzekl mi [Uriel]: "Jestes przej~ty wstr~tem na widok tego swiata i chcesz
zrozumiec zagadki Najwyzszego?" I powiedzialem: "Tak, Panie moj". Odrzekl
mi: "Zostalem poslany, by zadac ci trzy zagadki, by przedstawiC trzy przypo
wieSei. Jesli rozwiqzesz jednq z nich, wyjasni~ ci zagadk~, kt6rq chcesz po
znac, i wytlumacz~, skqd si~ bierze zle serce". Powiedzialem: "M6w, Panie
m6j". I rzekl do mnie: "Zwaz mi troch~ ognia, odmierz miar~ wiatru alba przy
wolaj mi z powrotem dzien, kt6ry minql!" Na co odpowiedzialem: "Kt6z ze
smiertelnych m6glby uczynic cos z tego, czego ode mnie zqdasz?" A on od
pari: " ...Jesli nie mozesz poznac tego, co jest ci bliskie, w jaki sposob tw6j sla
by umysl zdolalby uchwycic tajemnic~ Najwyzszego? (...) Jak ziemia zostala
dana drzewom, a morze jego falom, podobnie i mieszkancy ziemi mogq zro
zumiec rzeczywistosc ziemskq, podczas gdy Ten, kt6ry jest ponad niebem,
rozumie rzeczywistosc sponad nieba". Odpowiedzialem w6wczas: "Pytam
Ci~ zatem, Panie, po co dales mi rozum do myslenia? Nie chcialem Ci~ wypy
tywac 0 Twoje tajemnice sponad nieba, lecz 0 to, co nas spotyka codziennie.
Dlaczego Izrael zostal wydany na lup poganom? Dlaczego Iud, kt6ry kochasz,
zostal wydany narodom bezboznym? Czy uniewazniles Przymierze i Testa
ment Tw6j, zawarty w Pismie? Znikamy ze swiata, jak szarancza, zycie nasze
to l~k i przerazenie i nie jestesmy godni dostqpic milosierdzia. Co jednak uczy
nisz, Panie, dla imienia Twego, kt6re wzywane jest nad nami? 0 to Ci~ pyta
lem! " Odrzekl mi: "Jesli b~dziesz gorliwie dochodzil, nieraz si~ zadziwisz.
Ten swiat przemija szybko, nie jest bowiem w stanie udzwignqc tego, co B6g
obiecal sprawiedliwym w czasie ostatecznym - gdyz swiat ten jest pelen bez
prawia i slabosci. A co do tego, 0 co mnie pytasz: zlo zostalo wprawdzie za
siane, lecz jeszcze nie nadeszla pora, zeby je wyrwac (...) Ziarno zasiewu zla
zostalo bowiem zasiane na poczqtku w sercu Adama, a ilez zbrodni wydalo
az do dzisiaj i wyda jeszcze, zanim przyjdq zniwa! Sam wi~c policz: jezeli
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ziarno zasiewu zla wydalo tyle owoc6w zbrodni, jaki:e ogromne plony wy
dadz,! klosy dobra, kiedy wreszcie zostan,! zebrane!" Odpowiedzialem: "W
jaki spos6b i kiedy to si~ stanie? Bo nasze zycie trwa kr6tko i peine jest udr~
ki" . A on mi odrzekl na to: "Nie spiesz si~ bardziej niz sam Najwyzszy" (IV
Ksi~ga Ezdrasza 4,1-6, 10, 21-28.30-34; przeklad Autorki).

Myslli', ze tekst ten i dzisiaj zachowal wiele ze swojej aktualnosci.
A kiedy u poczqtku trzeciego tysiqclecia przed Chr. mili'dzy dol
nym Tygrysem a Eufratem narodzila sili' literatura Sumeru, z proble
mem niezawinionego cierpienia starli sili' juz wowczas jego mli'drcy.
Rozwiqzywali go zresztq w sposob bardzo prosty, utrzymujqc, ze
wszystkie nies zczli'~kia ludzi Sq skutkiem ich wlasnego zlego postli'PO
wania i ze nikt nie jest bez winy. Ale wyjasnienie to musialo nawet
wtedy budzie powazne wqtpliwosci. Zaprzeczalo mu bowiem - tak,
jak zaprzecza i w naszym swiecie - codzienne niemal doswiadczenie.
Juz prorok Jeremiasz pytal swego Boga: "Dlaczego zycie przewrot
nych uplywa pomySlnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zazywajq
pokoju?" Or 12, 1).
Nieznany nam z imienia autor Ksili'gi Hioba, zyjqcy zapewne w V
w. przed Chr., osmielil sili' podjqc ten niezwykle trudny temat. Czyta
jqC tli' Ksili'gli' po raz pierwszy, mozemy odniesc wrazenie, ze jest ona
jednolitq calosciq. Jezeli jednak przyjrzymy sit; jej nieco blizej, wraze
nie to szybko pryska. Nie ulega wqtpliwosci, ze dzielo to ma za sobq
historit; dlugq idose skomplikowanq. Najstarsze jego czt;sci to Prolog
(1-2) i Epilog (42, 7-17), obie pisane prozq . Pierwotnie stanowily, jak
sit; zdaje, jednq bardzo dawnq opowiese 0 cierpiqcym niewinnie Spra
wiedliwym. Wszystko tu bylo proste i zrozumiale. Bog zezwala szata
nowi poddac poboznego Hioba straszliwej probie: traci on wszystkie
swoje dzieci i caly majqtek, a wreszcie zostaje obsypany zlosliwym
trqdem "od palca stopy az do czubka glowy". Hiob zdaje jednak zwy
cit;sko ten okrutny egzamin. A kiedy jego wlasna zona wzywa go, by
zlorzeczyl Bogu, odpowiada jej zdecydowanie: "Mowisz jak kobieta
szalona. Dobro przyjt;liSmy z rli'ki Boga. Czemu zla przyjqc nie chce
my?" (2,7-10). Wobec takiej nieugit;tej wiernosci Bog przywraca Hio
bowi zdrowie, pomnaza jego majqtek i daje mu jeszcze siedem sy
now i trzy corki, a takZe pozwala, by dozyl w pomyslnosci lat stu czter
dziestu i oglqdal swoje wnuki i prawnuki az do czwartego pokolenia.
Cala ta historia byla doskonalq ilustracjq gloszonej przez mli'drcow
zasady, ze Bog nie tylko karze wszystkich wystt;pnych, lecz i nagra
dza sprawiedliwych, a czyni to oczywiscie w czasie ich ziemskiego
zycia, bo poza grab nadzieja Izraela w6wczas jeszcze nie sili'gala.
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Autor naszej Ksi~gi Hioba dostrzegal calq slabose owej tradycyj
nej tezy. Zapragnql zatem rozprawie si~ z niq pO swojemu. Jako wiel
ki poeta, przeczuwal bye moze, i.Z poezja jest zdolna powiedziee nie
raz wi~cej niz wszelkie mqdre rozwazania, a jako pokorny milosnik
Boga, wiedzial chyba z wlasnego doswiadczenia, co spotkanie z Nim
oznacza dla czlowieka. Postanowil zatem wykorzystae starq opowiese
o Hiobie. Rozbil jq w tym celu na dwie cz~sci, a pomi~dzy powstaly
w ten sposob Prolog i Epilog wbudowal swoj wlasny genialny poemat
o niezawinionym cierpieniu, b~dqcy niby wielkq rozprawq ze spra
wiedliwosciq Boga . Wstawil przy tym w Prolog i Epilog rowniez
wzmianki 0 trzech przyjaciolach Hioba, gdyz byli mu oni potrzebni
jako rozmowcy bohatera.
Poemat ten nie przynosi zadnej proby rozwiqzania problemu zla
i cierpienia, przedstawia raczej postaw~, jakq czlowiek moze wobec
nich przyjqe. Autor wie dobrze, ze dla tego, kto prawdziwie cierpi,
najrozsqdniejsze nawet slowa nie Sq zadnq pociechq i ze znacznie wi~
cej moze dla niego znaczye po prostu zyczliwa obecnose. Lepiej bylo
by, gdyby 0 tym pami~tali rowniez przyjaciele Hioba. Oni jednak, gdy
tylko Hiob przemowi, sami zaraz zabiorq glos, by mu tlumaczye, ze
nieslusznie si~ buntuje. Jesli cierpi, to znaczy, ze zgrzeszyl, powinien
zatem czym pr~dzej powrocic do Boga. Z wielkim zapalem dowodzq
na rozne sposoby, ze grzesznicy zawsze bywajq ukarani, a sprawie
dliwi mogq bye zawsze pewni szcz~sliwego zakonczenia swoich klo
potow. Slowa te napisano wiele wiekow temu, a przeciez rozumowa
nie przyjaciol Hioba nie jest nam bynajmniej obce. Iluz ludzi wierzq
cych widzi dzis jeszcze w kazdym cierpieniu kar~ Boz q, ilu zas nie
wierzqcych doszlo do wniosku, ze Bog nie istnieje, gdyz, postawieni
wobec dylematu Hioba, woleli wybrae samotnose i pustk~ raczej niz
Boga, ktory wydawal si~ im okrutnikiem? ...
Przyjaciele chcq zmusic Hioba, by powrocil do Pana, on jednak
rna swiadomose, ze nigdy od Niego nie odchodzil! Zgadza si~ wpraw
dzie, ze nikt nie jest "sprawiedliwy przed Bogiem" (9,2), lecz nie ro
zumie, czym mogl wobec Niego zawinic. Bog zas milczy i to milcze
nie jest dla Hioba tym bolesniejsze, ze nie tylko pozbawia go argu
mentow w sporze z trzema "zyczliwymi", lecz - co gorzej - zdaje si~
podawac w wqtpliwosc jego dlugoletniq wiernose.
Nieszcz~sny, udr~czony, nie chce juz dluzej sluchac falszywych
wywodow swoich rzekomych przyjaciol, ktorym si~ zdaje, ze broniq
przed nim sprawiedliwosci Boga. On wlasnie z samym Bogiem chcial
by rozmawiac: "Co wy wiecie, wiem i ja, anim jest gorszy od was. Tyl
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ko chcialbym do Wszechmocnego przem6wie, mojej sprawy bronie
przed Nim pragn~" (13,2-3) . Hiob nie rna przy tym zadnych zludzen,
ze moze wygrae sw6j sp6r z Bogiem. Pragnie udowodnie, iZ wszelki
dialog z Nim jest niemozliwy. Gdyby nawet zechcial odpowiedziee,
i tak nikt nie uwierzy, ze glos czlowieka uslyszal. Jego sila wszystko
usprawiedliwia i nie mozna Go pozwae do sqdu.
Mimo to Hiob w poczuciu swej niewinnosci odwaza si~ m6wie,
a nawet wi~cej - osmiela si~ oskarzae Boga: "Wiedzcie, ze to B6g mnie
pokrzywdzil i szancami swoimi okrqzyl. Oto wolam cierpiqc gwalt,
a nie jestem wysluchany, krzycz~, a nie rna sqdu". Nieszcz~snik nie
oczekuje juz niczego, bo sam B6g zburzyl jego zycie i jak drzewo wy
karczowal wszelkq nadziej~ (19, 6-7.10). A przeciez "gdybym tyIko
wiedzial, gdzie Go znajd~, poszedlbym choeby do Jego stolicy" (23,
3). Hiob jest got6w szukae Boga na wszystkich krancach swiata, lecz
nigdzie nie moze Go zaleze.
Aktualnose tej skargi kaze nam niekiedy utozsamiae Hioba bez
reszty z kazdym cierpiqcym, a przynajmniej cierpiqcym niewinnie,
r6wniez i w naszych czasach . Jest to w zasadzie utozsamienie slusz
ne, ale nie wolno zapominae 0 jednej waznej r6znicy : Hiob wpraw
dzie buntuje si~ przeciw Bogu, zarzuca Mu oboj~tnose, a nawet okru
cienstwo, nigdy jednak nie przyjdzie temu nieszcz~snikowi do glo
wy, ze Boga moze w og61e nie bye! Tak, jest to dramat wiary i pr6ba
wiary, lecz co to znaczy: wierzye? Oto jeszcze jedno z tak licznych
nieporozumien biblijnych . Dla ludzi tamtych czas6w i tamtego swiata
- ito bynajmniej nie tylko dla syn6w Izraela - nie ulegalo wqtpliwo
sci, ze wszystkim wlada jakas sila czy sHy boskie, B6g czy bogowie.
Wiara w Biblii nie jest zatem nigdy intelektualnym przyj~ciem ist
nienia Boga (istnienie to jest bowiem oczywistosciq), lecz przede
wszystkim ufnosciq, zawierzeniem, oddaniem. Tak wi~c i wewn~trz
ne rozdarcie Hioba nie wynika z wqtpliwosci, czy B6g jest, czy Go
nie ma. Jest one znacznie gl~bsze i bardziej bolesne, gdyz godzi
w sens tej jego biblijnej wiary-zawierzenia: 6w B6g, dobry, swi~ty,
wszechmogqcy i sprawiedliwy, zdaje si~ znajdywae jakqs niezrozu
mialq przyjemnose w zn~caniu si~ nad czlowiekiem niewinnym, kt6
ry przeciez od pierwszych chwil swego zycia i tak skazany jest na
smiere.
Przy tym wszystkim Hiob jest nadal gl~boko przekonany 0 swej
niewinnosci. A zatem dlaczego B6g doszukuje si~ w nim jakiegos grze
chu? Cierpiqcy m~drzec obarcza teraz Boga odpowiedzialnosciq juz
nie tylko za nieszcz~ scia, jakie go dotk.n~ly, lecz r6wniez za cwo ta
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jemnicze zlo, ktore rna te nieszcz~scia usprawiedliwie. I w taki sposob
dochodzi niepostrzezenie do bluznierczego, chcialoby si~ rzec, oskar
zenia: to sam Bog jest winien wszystkiemu!
Hiob sqdzi, ze jego rozumowanie jest nie do obalenia. Skoro on
jest niewinny, to nie gdzie indziej,lecz wlasnie w Bogu musi bye jakas
skaza, jakies skrzywienie logiki, kt6re dopuszcza cierpienie sprawie
dliwego. Rozumujqc w ten sposob, popelnia jednak dwa zasadnicze
bl~dy. Po pierwsze, zaldadajqc sprzecznosc w istocie Boga, znieksztal
ca tak dalece Jego obraz, ze ow Bog przestaje bye Bogiem, a tym sa
mym tracq sens wszelkie rozwazania 0 sprawiedliwosci, przynajmniej
w jej znaczeniu biblijnym. Po drugie, punktem wyjscia oskarzen Hio
ba jest wciqz ta sarna stara zasada: cierpienie musi zawsze byc karq. To
t~ zasad~ nalezaloby przede wszystkim podwazyc, aby nawiqzae na
nowo dialog z Bogiem. Jezeli B6g zsyla nieszcz~scia, to przeciez nie
On, ale przyjaciele Hioba odczytujq je jako kar~ za grzechy. I nic nie
wskazuje na to, by taka ludzka interpretacja byla tym, co wedlug slow
Hioba "ukrywa Pan w swoim sercu" (por. 10,30).
Dlugi dialog Hioba z przyjaciolmi zostaje zamkni~ty hymnem
o Mqdrosci (28). Jest to swego rodzaju krytyka mqdrosci ludzkiej, kto
ra potrafi wprawdzie wiele, nie umie jednak znaleze Mqdrosci praw
dziwej: "Jed en Bog jest swiadom drogi do niej i On jeden zna jej miej
sce" (28, 23). Tak wi~c zblqdzili przyjaciele Hioba, przyldadajqc krot
kq, ludzkq miar~ do jego losu, ale zblqdzil r6wniez i sam Hiob, kiedy
tez po ludzku pr6bowal oSqdzic Boga. Hymn ten zostal zapewne do
dany p6zniej, moze w IV lub nawet w III w., lecz trzeba przyznac, ze
dobrze wkomponowuje si~ w calosc, niejako z gory przygotowujqC
zakonczenie.
Hiob wystqpi raz jeszcze z wielkq mowq, oskarzycielskq i obron
CZq zarazem, kt6rq konczy wyzwaniem rzuconym Bogu: ,,0 gdybym
mial kogos, kto by mnie wysluchal! Oto sldadam podpis, niech Wszech
mogqcy odpowie!" (31, 35).
I B6g wreszcie wyzwanie to podejmuje. Spotyka si~ z Hiobem
w wielkiej Teofanii (greckie okreslenie objawienia si~ Boga) z rozdzia
low 38-42: "Odpowiedzial Pan Hiobowi z wichrowej burzy i rzeld: Ktoi:
to zaciemnia m6j zamiar slowami, ktorym brak wiedzy? Przepasz jak
mqz biodra swoje, zapytam ciebie, a ty mow, niech wiem" (38, 1-2).
I oto teraz Bog przyst~puje do ataku na swego oskarzyciela, przypie
rajqc go wlasnyrni pytaniami do muru Prawdy. Objawia mu w ten
spos6b i SWq pot~g~ Stworcy, i czulq trosk~, jakq otacza wszystko, co
stworzyl. Nie odpowiedzial Hiobowi na zadne z jego niezliczonych
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pytan. Ale sarno spotkanie z Panem, nic nie tlumaczqc, wszystko wy
jasnilo. Teraz dopiero Hiob wie naprawd~, ze nic nie jest niemozliwe
dla Boga. W oslepiajqcym blasku Teofanii zrozumial nareszcie, ze w Bo
zym dzialaniu wiele jest cud6w niepoj~tych dla czlowieka, a to, co
nieraz wydaje si~ mu pozbawione sensu, moze bye w planach Pana
bogate w sens niezgl~biony. Poznal, jak wielka przepase dzieli wszel
kie ludzkie spekulacje od bezposredniego spotkania z Bogiem. Wy
znaje zatem: "Slyszeniem uszu slyszalem 0 Tobie, ale teraz moje oko
Ciebie ujrzalo. Olatego zaluj~ i korz~ si~ tak, jak tu jestem, w prochu
i popiele" (42, 5-6).
Odrzucajqc schematycznq teologi~ swoich przyjaci61, usilujqcych
za wszelkq cen~ "usprawiedJiwie" Boga, Hiob byl r6wniez w pewnej
mierze jej wi~iniem. On tez oczekiwal, ze B6g wynagrodzi jego spra
wiedliwose, zapewniajqc mu dlugie i szcz~sliwe zycie. W kazdym cier
pieniu takZe i on dopatrywal si~ znaku odrzucenia przez Boga, a Bo
ze drogi oSqdzal wedlug norm ludzkich.
Teraz spotkal si~ wreszcie twarzq w twarz z Panem. Zewn~trznie
nic si~ nie zmienilo. Siedzi nadal "w prochu i popiele". Spotkanie to
jednak otworzylo mu oczy. Ujrzal swoje prawdziwe miejsce w swie
cie i w planie Bozym. Jeszcze nie tak dawno stawial Bogu swe niezli
czone, zuchwale pytania, ale potem zdobyl si~ takZe na wysluchanie
tych pytan, kt6re jemu z kolei zostaly postawione. A na to, zeby wy
sluchae, trzeba przestae m6wie samemu, trzeba chciee slyszee. Hiob
chcial i dlatego uslyszal. Uslyszawszy zas, zrozumial r6wniez, iz jedy
nq odpowiedziq, jakq on sam moze dae Bogu, jest milczenie - milcze
nie pelnej zgody na tajemnic~ wolnosci Najwyzszego. Hiob wie juz,
ze nic nie wie. I m6wi, ze zaluje.
Jednym slowem, ten nieposkromiony buntownik wyraza tutaj
skruch~. Wskazuje przy tym wyrairue na zwiqzek przyczynowy: "Te
raz moje oko Ci~ ujrzalo, dlatego zaluj~ " . " A zatem to spotkanie z Bo
giem doprowadzilo go do skruchy. Czego on zaluje? Na pewno nie
jakichs grzech6w popelnionych jeszcze w latach pomyslnosci. B6g mu
tez niczego takiego nie wypomina. Nie, on po prostu dojrzal wreszcie
w sobie cos, czego wczesniej nigdy nie widzial, a mianowicie grzech,
kt6ry kryje si~ w niezbitym przekonaniu 0 wlasnej slusznosci, a za
tern i 0 prawie do sqdzenia innych - nawet Boga. W sercu Hioba obu
dzil si~ on dopiero pod ciosami rozlicznych nieszcz~se, lecz czail si~
w rum zapewne i wczesniej, na wp61 uspiony, w czasach kiedy to jesz
cze jego wiernose zdawala si~ utozsamiae bez reszty z jego pomysl
nosciq. Ola niego samego jest to zresztq grzech calkiem nowy, bo doj
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rzal go dopiero w rozpraszajqcym wszelkie mroki swietle spotkania
z Panem. Nowy, lecz zarazem bardziej radykalny od wszystkich, ja
kie mogi popelniae poprzednio. Polega on bowiem na przywlaszcza
niu sobie miejsca Boga w kierowaniu wszechswiatem i losami czlo
wieka. Jest to tak, jakby ktos chcial powiedziee: "Gdybym ja byl Bo
giem, urzqdzilbym wszystko i lepiej, i sprawiedliwiej!"
Rzecz w tym, ze Hiob wczesniej nie dostrzegal (a nie jest w tym
osamotniony nawet dzisiaj) calej absurdalnosci stawiania si~ na row
ni z Bogiem, a wlasciwie nawet wyzej ad Niego. Byl absolutnie pew
ny, ze moze Go oSqdzae, gdyz sam wie, co jest sluszne. Jest to szcze
golnie grozny grzech czlowieka sprawiedliwego, ktory wlasnq spra
wiedliwosc uznaje za miar~ wszechSwiata .
Pan przyznaje racj~ Hiobowi, choe obnaza zarazem ow grzech,
jaki on wlasnie popelnil. Mial jednak takZe racj~, gdy w swoim, choe
by najbardziej zacieldym ataku oczekiwal mimo wszystko, iz Bog prze
mowi. lata Bog przemowil, a mac Jego wsparla niemoc Hioba, by
wprowadzie go w Mqdrose prawdziwq. Objawiajqc si~ Hiobowi, Pan
objawil mu rowniez prawd~ a nim samym. Wyrzekajqc si~ ograniczo
nych oczywistosci mqdrosci ludzkiej, Hiob przezyl rzeczywiste na
wrocenie. Od agresywnego boga, jakiego stworzyl sobie na wlasny
obraz, nawrocil si~ do Boga, ktory jest, ktory byl jego przyjacielem
i ktory przyszedl do niego w "wichrowej burzy". Pan nie uslyszy juz
wi~cej pytan. Hiob ujrzal Go i to mu wystarczy. Odtqd maze spokoj··
nie milczee, milczenie jego bowiem jest mowq wiary.
Tu wlasciwie powinna si~ skonczye Ksi~ga Hioba. Autor jednak
zgodnie z tradycjq pragnql niczego nie uronie ze starej opowiesci a cier
piqcym Sprawiedliwym, z ktorej to narodzilo si~ jego dzielo. Dlatego
zachowal w Epilogu takZe jej koniec, dodajqc tylko nagan~, jakiej Bog
udzielil probujqcym Go bronie w bl~dny sposob przyjaciolom Hioba.
Problem cierpienia pozostaje mimo wszystko i dzisiaj tajemnicq.
Dr~czqce pytania nieraz nadal si~ odzywajq. Bunt si~ wtedy latwo
pogl~bia, burzy wszystko, a niekiedy spycha w otchlan rozpaczy. Tym
czasem - podobnie jak dla Hioba - jedynq odpowiedziq maze bye
tylko bezposrednie spotkanie z Bogiem zywym, spotkanie, ktore po
winno bye latwiejsze, odkqd Bog ten stal si~ Czlowiekiem i umarl na
Krzyzu. Musimy wszakZe - jak Hiob - uparcie przedzierae si~ do Nie
go przez wlasnq niemoc, niewiedz~ i beznadziejnose, by wreszcie na
uczye si~ - jak Hiob - czym jest naprawd~ wiara, przekonae si~, ze
w naszej samotnosci nigdy nie bylismy sami, i w milczeniu otworzye
si~ ostatecznie "w prochu i popiele" na Niepoj~tq Obecnose. A wtedy
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przemowiq w koneu siowa, ktore tak dlugo wydawaly si~ nam puste,
wtedy nie rozumiejqe, zrozumiemy i potrafimy moze powtorzyc za
Sw. Tomaszem More, piszqeym do eorki w przeddzien swojej m~ezen
skiej smierei: "Nie nie moze si~ zdarzyc, jesli nie eheialby tego Bog.
A wszystko, ezego On ehee, ehoeiaz mogloby wydawac si~ nam naj
gorsze, jest dla nas najlepsze"'.
Tekst Ksi~gi Hi oba w przekladzie Czeslawa Milosza. 0 Ksi~d ze Hioba wi~cej w:
A. SWiderk6wna, Rozmowy 0 Biblii, Warszawa 1994 (ostatnie wydanie 2001), s. 229-255.
ANNA SWIDERK6wNA, ur. 1925, prof. dr hab., historyk, papirolog, filolog k1asyczny,
popularyzatorka wiedzy kulturze starozytnej, tlumaczka z j~zyk6w greckiego, laciI'l
skiego, angielskiego i irancuskiego. Ostatnio wydala: Rozmowy 0 Bib/ii (wyd. VII, 2001) ,
Rozm6w 0 Bib/ii ciqg do/szy (wyd . rv, 2001) oraz ROZmOWlj 0 Bib/ii. Nowy Tes tament (wyd. II,

°

2001).

NOWOSC WYDAWNICTWA

BOG I SWIAT. WIARA I ZYCIE
W DZISIEJSZYCH CZASACH
Z kardynalem ]osephem Ratzingerem rozmawia Peter
Seewald
tlum. Grzegorz Sowinski
W tej ksi'li.ce Joseph Ratzinger, "pancerny kardynal" Uak zwyklo si~
go nazywac w mediach), przemawia glosem swiadka. Jest ona (inaczej nii.
wczesniejszy wywiad Seewald a z Ratzingerem S61 ziemi) raczej i.arliwym
wyznaniem nii. diagnozq sytuacji wsp6lczesnego 5wiata i Kosciola . Ona
jest wyznaniem milosci: do Boga i do czlowieka. I jest wezwaniem do na
sladowania. Bo " swi~tosc jest przygod'l, wr~cz jedyn'l przygod'l, jaka ist
nieje - powiada kardynal Ratzinger. - Kto to zrozumial, ten dotarl do sed
na wiary ka tolickiej".
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APIEKtEM
Dariusz Kowalczyk S1
Gisbert Greshake, WIERZI;: W BOGA TROJJEDYNEGO.
KLUCZ DO ZROZUMIENIA TROJCY SWII;:TEJ,
przel. Wieslaw Szymona Op, seria: "Teologia iywa",
Wydawnictwo Znak, Krak6w 2001,

55 .
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Wsr6d ludzi uwazaj'!cych si~ za katolik6w nie brak, niestety, ta
kich, kt6rzy zapytani 0 Tr6jc~ Swi~t'!' wskazaliby po chwili zastano
wienia na przyklad na sw. J6zefa, Matk~ Boz'! i Dzieci,!tko Jezus alba
- jak to si~ zdarzylo pewnej przewodniczce w jednym z muze6w - na
Jezusa ukrzyzowanego oraz stoj,!C'! pod krzyzem Maryj~ i Jana Apo
stoIa. Z drugiej strony, wsr6d znaj'!cych si~ na rzeczy teolog6w do
niedawna rozprawiano 0 sprawach Bozych w taki spos6b, ze - jak to
zauwazyI Karl Rahner - "gdyby nauk~ 0 Tr6jcy trzeba bylo usun'!c
jako faIszyw'!, po takim zabiegu wi~ksza cz~sc literatury religijnej
pozostalaby niezmieniona". R6wniez kaznodzieje rzadko odwoIuj,!
si~ do tej - ponoc centralnej i stanowi,!cej wyr6Znik chrzescijanstwa
prawdy, ze B6g jest Tr6jjedyny. Nawet w uroczystosc Tr6jcy Przenaj
swi~tszej przychodzi im to z wielk,! trudnosci,! . Nie lepiej przedsta
wia si~ sprawa Tr6jcy Swi~tej z punktu widzenia dialogu mi~dzyreli
gijnego. Nie wydaje si~ bowiem, aby czlonkowie niechrzescijanskich
religii monoteistycznych dokonywali jakichs znacz'!cych wysilk6w
w zrozumieniu tego, co chc,! powiedziec chrzescijanie, kiedy m6wi,!
o Trzech w Bogu. St,!d nie nalezy do rzadkosci podejrzenie, ze chrze
scijanie to tacy ludzie, kt6rzy wierz'! w trzech Bog6w. Politeisci mogli
by si~ zdziwic, dlaczego tylko w trzech .. .
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Powyzsza - jesli przerysowana, to tylko w niewielkim stopniu 
sytuacja stanowila dla niemieckiego teologa Gisberta Greshakego bo
dziec do napisania ksiqzki Wierz~ w Boga Tr6jjedynego. Autor, jeden z naj
wybitniejszych wspolczesnych teolog6w katolickich, na niewielu stro
nach, co jest oczywistq zaletq, stara sif; pokazae czytelnikowi, kt6ry
wcale nie musi bye teologiem, ze wiara trynitarna nie jest abstrakcyj
nc; formulq, ale kluczem do zrozumienia chrzescijanstwa, a ostatecz
nie kluczem do odkrywania sensu swiata i ludzkiej egzystencji. Wie
rz~ w Boga Tr6jjedynego jest bardzo mqdrze i starannie skroconq przez
samego autora wersjq obszernego dziela Oer dreieine Gott, wydanego
w roku 1997.
Jaka jest roznica pomif;dzy BOgiem jedynym a Bogiem Trojjedy
nym7 Wielu - tak jak Goethe - powiedzialoby, ze idea Boga w trzech
Osobach niepotrzebnie wszystko komplikuje, kazqc nam wierzye, ze
trzy rowna sif; jeden. Nic bardziej blf;dnego! Jak bowiem moglibysmy
zrozumiee jedno z najpif;kniejszych zdan Pisma Swif;tego, a miano
wicie to, ze "Bog jest milosciq" (1 J 4, 8), gdyby Bog byl - jak pisze
Greshake - "Bogiem »deistycznym«, to znaczy samotnq Monadq"
(s. 24)7 Obraz Boga, ktory odwiecznie kontempluje swoje wlasne "Ja"
i ktory potrzebuje stworzenia tylko po to, aby wyjse z samotniczego
krf;gu wlasnej doskonalosci, wydaje sif; raczej czyms smutnym niz
pociqgajqcym (a milose jest pociqgajqca). Tymczasem B6g objawil nam
siebie samego jako odwiecznq wspolnotf; milosci, kt6ra stwarza swiat
nie dlatego, ze go egoistycznie potrzebuje, ale dlatego ze jest wlasnie
bezinteresownq, "przelewajqcq sif;" milosciq Trzech. Ostatecznq tajem
nicq rzeczywistosci nie jest ani martwa jednose, ani bezsensowna wie
lose chaosu, lecz relacja milosci, kt6ra zaklada wielose w jednosci i jed
nose w wielosci. W Bogu chrzescijan okazuje sif;, ze in nose nie prze
kresla jednosci, wrf;cz przeciwnie, im bardziej jestem w milosnej rela
cji z drugim, tym bardziej jestem sob'!. Milowanie drugiej osoby, by
cie z niq w doskonalej jednosci, nie polega przeciez na umniejszaniu
jej innosci (tak czyni chore zauroczenie), ale na wydobywaniu jej nie
powtarzalnego, osobowego bogactwa. Ojciec, Syn i Ouch Sq w dosko
nalej jednosci, gdyz Sq w spos6b rzeczywisty i radykalny inni. "Com
munio to taka jednose - zauwaza Greshake - kt6ra znajduje swe prze
ciwienstwo (czyli wielose) nie na zewnqtrz, lecz w sobie samej" (s. 29).
Wbrew stwierdzeniu Kanta, ze "doktryna Trojcy nie pociqga za
sob q zadnych konsekwencji praktycznych", tr6jjedynose Boga oka
zuje sif; miee istotne znaczenie dla jednostek i spoleczenstw. Wynika
z niej bowiem, ze osobq w pelnym znaczeniu tego slowa stajemy sif;
jedynie w relacji do drugiej osoby, i to takiej relacji, kt6ra nie jest ego
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izmem we dwoje, ale ohviera si~ na trzeciq osob~ . Okazuje si~ zatem,
ze w swietle nauki 0 Tr6jcy nalezy odrzucic zar6wno indywidualizm,
jak i kolektywizm. Sq to ideologie sprzeczne z naturq rzeczywistosci,
gdyz pierwsza czyni z ludzi "samotne wyspy" , druga zas niszczy nie
powtarzalnosc jednostki, pr6bujqc jq zredukowac do wi~kszej calosci.
"Tak rozurniana wiara w Tr6jc~ Swi~tq nie jest - jak podkresla Gresha
ke - w zadnyrn razie suchq teoriq ani spojrzeniem kontemplatyka 
ona prowokuje do nowej praktyki. Jest teoriq (... ) etyki solidarnego
zycia z innymi i dla innych" (s. 47). To mi~dzy innyrni mial na mysli
Jezus, kiedy modlil si~ do Ojca: "Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie" 17, 21). Kr61eshvo Boze nie jest "pry
watnym tete-a-tete jednostki z Bogiem, lecz stanowi »wielkosc spolecz
nq«" (s. 57).
Zrozumienie chrzescijanskiej doktryny 0 Tr6jcy pozwala nam tez
uchwycic natur~ grzechu. Skoro grzech jest zaprzeczeniern tego, co
boskie, to od zrozumienia Boga zalezy zrozumienie bezsensu i ohydy
grzechu. Gdyby B6g byl samotnyrn Absolutern, to mozna byloby po
wiedziec, ze grzech polega na przekroczeniu abstrakcyjnego prawa,
kt6re - z czysto zewn~trznego i autorytarnego nadania Najwyzszego
Prawodawcy - czegos nam zabrania lub cos nakazuje. Ale tak nie jest!
Jesli bowiem B6g jest wsp6lnotq Trzech, to grzech jest tym, co zak..l6ca
proces stawania si~ wsp61notq z BOgiem i w Bogu. "W swej istocie
grzech prowadzi- pisze Greshake - do indywidualizacji i izolacji, jest
koncentrowaniem si~ na sobie sarnym, przerwaniern dialogu z Bogiem
i zak..l6ceniem pozytywnych relacji z bliinirni" (5. 65). W rezultacie
grzech jest tym, co - wbrew banalnie dowcipnym opiniom - czyni
czIowieka nieszcz~sliwym. W perspektywie tak rozumianej rzeczywi
stosci grzechu Iahviej nam dotrzec do znaczenia Chrystusowej srnier
ci na krzyzu: "Od strony Boga krzyz jest najbardziej wymownym zna
kiern tego, ze dar swej rnilosci podtrzymuje On nawet wobec odrzu
cajqcego go 5wiata i raczej pozwoli si~ ukrzyzowac, niz zrezygnuje
z dqzenia do ponownego nawiqzania z Nirn wsp61noty " (s. 68).
Konsekwentne przyj~cie nauki 0 Tr6jcy kaze narn odrzucic jako
niezgodnq z Objawieniem koncepcj~ niecierpi~tliwosci Boga. Jesli na
krzyzu rzeczywiscie urnieral prawdziwy czIowiek i prawdziwy B6g,
to Jego cierpienie dotyczy r6wniez dw6ch pozostalych Os6b Boskich.
Wsp61nota milosci jest takZe wsp61notq cierpienia. "B6g, kt6ry by nie
m6gI cierpiec, nie potrafilby tez kochac czlowieka" (5. 70) - zauwaza
Greshake . Specyfika cierpienia Boga polega na tym, ze jest ono zako
rzenione w Jego absolutnej wolnosci; innyrni slowy, jest cierpieniem
przyjrnowanyrn dobrowolnie z rnilosci do czlowieka. Ponadto cierpie
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nie Krzyza trzeba zawsze widziee w swietle wielkanocnego poranka.
W zmartwychwstaniu swego Syna B6g Ojciec przekonuje nas, ze Jego
"tak" jest mocniejsze niz ludzkie "nie"; a zatem to nie do cierpienia
i smierci nalezy ostatnie slowo, ale do zycia, i to zycia wiecznego.
Greshake ukazuje w swej ksiqzce fundamentalny zwiqzek pomi~
dzy trynitarnym obrazem Boga a konkretnym zyciem Kosciola. Przez
wiele wiek6w Kosci61 przedstawiano jedynie jako dzielo Jezusa Chry
stusa, co z kolei prowadzilo do rozumienia go jako swoistej piramidy,
na kt6rej szczycie znajduje si~ reprezentujqcy Chrystusa papiez: je
den Pan i Chrystus - jeden papiez - jeden Kosci61. Autor zauwaza, ze
taki model Kosciola jest w gruncie rzeczy modelem atrynitarnym. Tym
czasem jesli Kosci61 ma bye obrazem Boga, a B6g jest wsp6lnotq Trzech,
to r6wniez Kosci61 powinien miee wyraine rysy wsp6lnotowe, a nie
tylko hierarchiczne. Skoro w Bogu jest wielose, to i w Kosciele nie po
winnismy I~kae si~ wielosci. Odnoszqc prawd~ 0 Bogu Tr6jjedynym
do stosunku pomi~dzy Stolicq Apostolskq a Kosciolami lokalnymi,
Greshake stwierdza: "Jak jednose Boga nie istnieje przed trzema Oso
bami, lecz polega na wzajemnej relacyjnej wymianie ich zycia, tak tez
jednosci Kosciola nie nalezy umieszczae przed wielosciq Kosciol6w
partykularnych, gdyz sprowadza si~ ona do wsp6ldzialania i wymia
ny zycia pomi~dzy wieloma Kosciolami lokalnymi i partykularnymi"
(s. 84). Jeden Kosci61 nie powinien wi~c bye scentralizowanym syste
mem rzymskim, obrazujqcym Boga samotnego w swej absolutnosci,
ale powinien bye wsp61notq Kosciol6w: jednose w wielosci i wielose
w jednosci.
Bardzo cennq cz~sciq ksiqzki Greshakego jest rozdzial: Wiara w Tr6j
jedynego Boga w dia/ogu. Autor nie zgadza si~ z tezq, ze dogmat 0 Tr6j
cy Swi~tej stanowi jedynie przeszkod~ w dialogu chrzescijanstwa z in
nymi religiami, i formuluje twierdzenie przeciwne: "Wzajemne rela
cje pomi~dzy religiami i dialog mogq znaleie w chrzescijanskiej wie
rze w Tr6jc~ i w teologii trynitarnej bazowq teori~, sluzqcq wzajemne
mu zrozumieniu i zblizeniu" (s. 89). Okazuje si~ bowiem, ze odr~b
nost Ojca, Syna i Ducha Swi~tego znajduje swoje odpowiedniki
w podstawowych typach obrazu Boga wielkich religii swiata. Pierw
szy obraz ukazuje Boga jako nieskonczonq tajemnic~, absolutny po
czqtek wszystkiego, "calkowicie Innego", Bezimiennego, kt6ry jest
ponad wszelkim bytem i w tym sensie jest wr~cz "Nicosciq". Ten typ
obrazu Boga odpowiada - jak zauwaza Greshake - trynitarnej tajem
nicy Ojca, kt6ry jest nie tylko odleglym od nas Prair6dlem istnienia
wszystkich stworzen, ale takZe Poczqtkiem (chot nie w sensie czaso
wym) troistego zycia Bozego. Drugi typ obrazu Boga ukazuje Go jako
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Osob~, kt6ra wychodzi ze swej niedost~pnej boskosci, aby wejse w rze
czywisty dialog z czlowiekiem. W teologii Tr6jcy temu obrazowi od
powiada Syn Bozy, druga Osoba, kt6ra stala si~ czlowiekiem. lstnieje
ponadto takie m6wienie 0 Bogu, w kt6rym jawi si~ On jako duchowe
wn~trze calego bytu, rzeczywistose, w kt6rej wszystko odnajduje SWq
pierwotnq jednosc. To trzeci podstawowy typ obrazu Boga, kt6ry jest
scisle zwiqzany z trzeciq Osobq Tr6jcy w wierze chrzescijanskiej . Kaz
dy z tych obraz6w rna swoje ograniczenia i pociqga za sobq okreslone
zagrozenia . Obraz Boga jako nieskonczenie odleglego Absolutu moze
podawac w wqtpliwosc sens modlitwy i adoracji, a w konsekwencji
prowadzie do ateizmu i nihilizmu. Teistyczna natomiast wizja Boga,
kt6ry rozmawia z czlowiekiem, ograniczona jest niewqtpliwie swoim
antropocentryzmem, czyli widzeniem Boga jako vis-ii-vis czlowieka.
Trzeci typ obrazu Boga moze z kolei prowadzic do ucieczki od kon
kretnego swiata we wlasne, wydumane wn~trze, w kt6rym rzekomo
zacierajq si~ wszelkie r6znice. Nauka 0 Tr6jcy Swi~tej moze zatem,
z jednej strony, pozwolie docenic r6zne sposoby m6wienia 0 Bogu,
z drugiej zas - uchronie nas od redukowania Boga do jednej tylko
koncepcji. Greshake pisze z nadziejq: "Zmierzajqcy do jednosci dia
log mi~dzyreligijny nie moze poprzestawae na nazywaruu po imie
niu r6znic i rozumieniu ich jako trynitarne (...); jego zadaniem jest
odkrywanie wzajemnej perychorezy [przenikania si~l trzech obraz6w
Boga i realizowanie jej w religijnym doswiadczeniu" (s. 96-97).
Ostatnia cz~se tej - nie waham si~ tego napisac - najlepszej, jakq
znam, ksiqzki na temat Tr6jcy Swi~tej, to odwolanie si~ do sztuki jako
swoistego locus refJeksji 0 Bogu. W kulturowej spusciinie ludzkosci
nietrudno znaleie trynitarne wyobrazenia: tr6jkqt r6wnoboczny, trzy
koncentryczne kola, tr6jlistna koniczyna, trzy lwy lub trzy orty z jed
nq glowq, czy tez trzy zajqce wpisane w jedno kolo z trzema tylko dla
wszystkich uszami (taki obraz jest na okladce ksiqzki). Greshake nie
zatrzymuje si~ jednak na abstrakcyjnych symbolach, koncentruje na
tomiast SWq uwag~ na tych dzielach sztuki, kt6re starajq si~ wyrazie
nie tylko jednosc, ale przede wszystkim wymiar komunijny Tr6jcy:
trzy jednakowe postaci Santissima Yrinitil z Vallepietra, trzej goscie
Abrahama w obrazach typu Rublowowskiego, przedstawienia tronu
laski czy wreszcie ukoronowanie Maryi przez Tr6jc~. Kazdy z tych
obraz6w wspaniale wyraza jakis aspekt prawdy 0 Bogu Tr6jjedynym;
kazdy tez ma swoje ograniczenia, a nawet dwuznacznosci. Wszystkie
jednak wskazujq - co podkresla Greshake - na splot wewn~trznego
zycia Boga z Jego zaangazowaniem w konkretnq histori~ czlowieka.
Teologowie wyrazajq t~ prawd~ w sformulowaniu, ze Tr6jca imma
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nentna jest Trojcq historiozbawczq. Znaczy to, ze "od momentu Wcie
lenia nie rna juz zadnej Trojcy »W sobie«, zadnego zycia wewnqtrzbo
skiego, dokonujqcego si~ niezaleznie od swiata; istnieje tylko zycie
»w Niej « i »razem z Niq«" (s. 64). Dlatego w nawiqzujqcych do go sci
ny trzech m~z6w u Abrahama obrazach typu "Philoxenia" (Goscinnosc)
w centralnym punkcie zycia trzech Osob znajduje si~ oltarz i kielich
ofiarny, a zatem cale odkupione stworzenie. Rowniez w obrazach
przedstawiajqcych "Ukoronowanie Maryi przez Trojc~" "stworzenie
[symbolizowane przez Maryj~l znajduje si~ w samym centrum zycia
trynitarnego, a Bog jest w nim, tak ze w konsekwencji nie istnieje
wewn~trzne zycie trynitarne (...), ktore by si~ nie realizowalo razem
z zyciem stworzen" (s. 117). Z tego splotu Boga z historiq czlowieka
nie tylko wynika to, ze nie mozna sensownie mowic 0 Tr6jcy Swi~tej,
nie mowiqc zarazem 0 czlowieku, ale przede wszystkim to, ze 0 ile
czlowiek nie jest poddany pieklu, 0 tyle jest w mocy i pod nieustan
nym dzialaniem Trojcy (zob. s. 5). Najdobitniej wyrazil t~ prawd~ Pa
wei Florenski: "Mi~dzy Trojcq Swi~tq a pieklem nie mamy zadnego
innego wyboru" (tamze).
Mozna by na koniec zapytac, czy ksiqzka Greshakego Wierz~ w Bo
ga Tr6jjedynego rna jakies braki. No coz! Sw. Augustyn w swoich Wy
znaniach napisal: "Rzadko zdarza si~ dusza, ktora mowiqc cos 0 Trojcy
Swi~tej, wie, 0 czym naprawd~ mowi" (XIII, 11). Przyrownuje on po
nadto wszelkie proby wyrazenia tajemnicy Boga w trzech Osobach
do dziecka, ktore przykucn~lo na brzegu morza, aby za pomocq muszli
przelac morze do dolka wygrzebanego w piasku na plazy. Gisbertowi
Greshakemu tez na pewno niedaleko do bycia takim dzieci~ciem w ob
liczu Trojcy. Tyle ze jego "przelewanie morza" jest wyjqtkowo uda
ne... - warto zatem przykucnqc obok niego.

DARIUSZ KOWALCZYK SI, ur. 1963, doktor teologii, wykladowca na Papieskim Wy
dziale Teologicznym, Sekcja "Bobolanum", w Warszawie. Wydal ostatnio: B6g w piekle.
Dwalloscie wyklad6w 0 trudnych sprawach wiary (2001).
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DOBRA NOWINA
OANIOLACH
Zbigniew Danielewicz
Ks. Alfons J6zef Skowronek, ANIOLOWIE S1\ WSROO NAS.

FASCYNACjE - OOClEKANlA - WIERZENIA,
Biblioteka

Wi~zi,

War5zawa 2001, 55.198

"Powiedz mi, co jest lepsze? Czy m6wic a sqsiadach i ich spra
wach oraz z ciekawosciq dowiadywac si~ a wszystkich rzeczach, czy
tez prowadzic rozmowy na temat anio!6w i tych rzeczy, kt6re mogq
nas wzbogacic?" Pytanie postawione przed wiekami przez sw. Jana
Chryzostoma znajduje w ksiqzce ks. Alfonsa Skowronka wyraznq
odpowiedz: "Anio!owie Sq wsr6d nas" - i dobrze jest a nich m6wic.
Wprowadzajqc czytelnika w temat, Autor zauwaia "istny comeback"
anio!6w we wsp6kzesnej kulturze; dotyczy to jednak przede wszyst
kim jej wydania pop: film6w, muzyki m!odziezowej, a takZe popular
nej literatury religijnej. Z drugiej strony jednak daje si~ zaobserwo
wac pewne zoboj~tnienie wobec angelologicznego dziedzictwa wia
ry, tak jakby by! to temat juz nieaktualny. Pojawia si~ tez pewna kon
sternacja, gdy powaznie zapytamy, kim jest aniol- nie jest nim prze
ciez rumiany barokowy amorek ani zaden angel z hollywoodzkiego
serialu...
Omawiana ksiqzka, b~dqca pierwszym ad wielu lat bardziej ob
szernym opracowaniem tematu, zaspokaja potrzeb~ zdrowej i pogl~
bionej angelologii. Prezentacj~ misji anio16w i dzieje naszego ich poj
mowania rozpoczyna ks. Skowronek ad przekazu biblijnego. W Sta
rym Testamencie aniolowie ukazani Sq jako "niebianskie istoty" nale
zqce do dworu Jahwe. Szczeg6lnq uwag~ przyciqgajq uskrzydleni se
rafini i cherubini symbolizujqcy Bozy majestat. Po niewoli babilonskiej,
za sprawq obcych wplyw6w, wiara w swiat anielski rozkwita, a jed
noczesnie wzrasta poczucie absolutnej transcendencji Jahwe. I to jest
czynnikiem odr6Zniajqcym angelologi~ biblijnq ad osciennych, gdzie
aniolowie Sq istotami boskimi. W Starym Testamencie uwag~ przyciq
ga tajemnicza postac Aniola Jahwe, niekiedy trudna nawet do odr6z
nienia ad samego Boga, a b~dqca uosobieniem Bozej pomocy. Nowy
Testament jest ostrozniejszy w swaim nauczaniu a aniolach. Choc i tu
Sq ani poslancami Boga, to jednak na podstawie danych biblijnych,
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przekonuje Autor, "nie spos6b cokolwiek sensownego powiedziec
o »naturze« aniol6w - nic nie wiemy 0 tym, jak zostaly stworzone, ani
nie znamy ich przyszlosci". Ich pojawienia si~ Sq zaskakujqce i zawsze
odbierane jako inspirowane przez Boga. W Biblii nie znajdziemy tak
ze uzasadnienia dla oddawania czci aniolom lub modlitewnego zwra
cania si~ do nich. Pismo Swi~te uczy, ze nie do nich, ale raczej razem
z nimi nalezy si~ zwracac w modlitwie do Boga.
Fakt, ze biblijna nauka 0 aniolach ("ilosciowo" bogata i niekiedy
rozpalajqca wyobrazni~ fantastycznosciq opis6w) nie m6wi nam nic
konkretnego 0 ich istocie, sklanial niemal wszystkich teolog6w anty
ku chrzescijanskiego do podj~cia pr6by usystematyzowania doktry
ny 0 aniolach. Czytamy 0 nich w literaturze apokryficznej wprowa
dzajqcej nowe tematy, takie jak hierarchia aniol6w czy dociekania na
temat wczesnych 10s6w anio16w upadlych; w gnostycyzmie aniolo
wie Sq koncowymi etapami emanacji istot niebianskich z Boga Ojca
i to oni odpowiedzialni Sq za stworzenie materii. Waznym tematem
patrystycznej angelologii byla niebianska liturgia nieustannie spra
wowana przez aniol6w przed Bozym tronem. Ta liturgia polqczona
jest wielorako z kultem ziemskim: gdy na przyklad wsp61nota eucha
rystyczna intonuje "Swi~ty, Swi~ty, Swi~ty...", oltarz otaczajq zast~py
aniol6w. Wiekuiste oddawanie czci Bogu odslania istot~ ich egzysten
cji.lnnym wielkim zadaniem aniol6w jest trwanie w przyjazni z ludz
mi. Sw. Ambrozy uczyl, ze czlowiek zostal stworzony na podobien
stwo (ad imaginem) Boze, a aniolowie ku poslugiwaniu (ad ministerium)
czlowiekowi. Starozytnosc chrzescijanska rozmilowana byla w obco
waniu ze swiatem aniol6w, stqd z czasem zrodzil si~ ich kult, idqcy
jednak niekiedy zbyt daleko w ich adoracji.
Wsr6d wielu nierozstrzygni~tych zagadnien pozos tala kwestia
relacji chrzescijan do aniol6w w przyszlym swiecie. Czy zbawieni sta
nq si~ aniolami? Sw. Augustyn przekonywal, ze nadwqtlona (na sku
tek upadku zlych aniol6w) liczebnosc Panstwa Bozego zostanie
wzmocniona przez aniol6w wywodzqcych si~ sposr6d chrzescijan.
lmplikacje tej nauki okazaly si~ daleko idqce. Jezeli bowiem mamy
zostac aniolami, to juz teraz winnismy prowadzic zycie podobne aniel
skiemu. Najbliisi tego idealu byli mnisi, wiodqcy acielesne, aplciowe
zycie wypelnione adoracjq Boga. Taki wzorzec, kt6ry przetrwal przez
wieki srednie az do naszej epoki, "zepchnql zycie swieckie, zycie
w swiecie, na margines zycia Kosciola. Trudno si~ dziwic - dodaje nie
bez ironii ks. Skowronek - ze absolutna wi~kszosc kanonizowanych
swi~tych nalezy do stanu »anielskiego«". Prawdziwym elaboratem
okazala si~ starozytna nauka 0 hierarchii aniol6w, znajdujqca najpel
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niejszy wyraz u Pseudo-Dionizego, wyr6zniajqcego w sumie dziewi~c
poziom6w egzystencji anielskiej ulozonych w trzech porzqdkach po
trzy ch6ry anielskie w kazdym. Antyk chrzescijanski- tygiel, w kt6
rym wytopiona zostala doktryna koscielna, nie byl oczywiscie wolny
od bl~d6w, na kt6re nakladano anatemy. Uwazano niekiedy, ze Chry
stus stat si~ podobny innym ch6rom anielskim; ze ksi~zyc i gwiazdy
stanowily nizszq kadr~ anielskq; gloszono tez w r6znej postaci nauk~
o zbawieniu demon6w...
W szczytowym okresie mysli sredniowiecznej pojawily si~ w za
kresie naszej problematyki dwie syntezy doktor6w: serafickiego i aniel
skiego, sw. Bonawentury i sw. Tomasza. Angelologia pierwszego z nich
uderza bogactwem wi~zi, jakie dostrzega mi~dzy swiatem ludzi i anio
16w. Dynamika tych relacji sluzye rna ostatecznie coraz pelniejszemu
upodabnianiu si~ duszy ludzkiej do Tr6jcy Swi~tej. W wizji doktora
serafickiego aniolowie nie Sq sami w sobie przedmiotem medytacji,
ale p ewnym medium, przez kt6re B6g dotyka dusz~. U Akwinaty re
fleksja nad istnieniem aniol6w staje si~ zgl~bianiem cudownych da
r6w Boga, jakich udzielil On swemu stworzeniu. I tu aniolowie nie Sq
sami w sobie przedmiotem refleksji teologicznej, bo takim jest sam
B6g jako byt.
Znaczne pole dzialania przyznawala aniolom sredniowieczna ko
smologia. "Kazdej wladzy aniol6w B6g przydzielil szczeg6lnq rol~ we
wszechswiecie" - uczyl juz sw. Grzegorz z Nyssy (IV w.). Skoro kaid e
stworzenie (czlowiek, zwierz~ czy roslina), a nawet miasta i panstwa
majq swoich aniol6w, kt6rzy wplywajq na ich zycie, rozw6j i ruch, to
musi istniee jakas inna, r6wnolegla rzeczywistosc b~dqca ich dome
nq. Wieki srednie (ze wzgl~du na doskonalosc wsp61grania tych
wszystkich zlozonych element6w) m6wily 0 niej jako 0 muzyce aniel
skiej lub harmonii sfer. Harmonii tej Newton i Kepler pr6bowali nadac
wymiar matematyczny, w islamie jej diwi~k slyszeli "tanczqcy derwi
sze".
Nauka 0 aniolach nie nalezy do centralnych prawd wiary, rna jed
nak swoje pewne i ustalone miejsce przynajmniej od Soboru Lateran
skiego IV (1215), kiedy to prawda 0 istnieniu duch6w dobrych i zlych
zostala dogmatycznie stwierdzona, a potem potwierdzona na obu
soborach watykanskich (1870, 1965) i ostatnio w Katechizmie Koscio
la Katolickiego. Ks. Skowronek zauwaza, ie w kontekScie wsp6lcze
snych problem6w aniolowie nie wywolujq szczeg6lnego zaintereso
wania; zanika ich rola w teologii i poboinosci - bye moze dlatego, ze
zastrzezone im dawniej miejsce posrednik6w stopniowo przej~la
Maryja. Obok braku zainteresowania aniolami warto tez odnotowac
146

ZDARZENlA - KSli\ZKI - WDZIE

podawanie w wqtpliwosc ich istnienia (wqtek, ktorego ks. Skowronek
nie rozwija). Na przyklad zdaniem anglikanskiego biskupa Johna
A. I Robinsona, "aniolowie tylko obciqzajq szal~ imaginacji i niepraw
dopodobienstw, jaka przygniata Ewangeli~. Zamiast przedstawic wiar~
jako bardziej realnq, udaje im si~ znakomicie pozbawic jq wszelkiego
realizmu i tak jeszcze bardziej cofnqc jq w mglistq dal". Krytyka ta
uznaje, w zasadzie a priori, za oczywistosc, ze angelologia to tylko or
namentyka ewangelicznego or~dzia. Podobnie wqtpienie w istnienie
aniolow wyraza slynny Katechizm Holenderski. Dla ks. Skowronka
natomiast m6wienie 0 aniolach to nie obciqzenie, ale wyzwanie dla
wiary Qakby wbrew temu, ze Sq oni tak niedzisiejsi): wyzwanie, kt6re
"sklania ku przyznaniu si~ do ograniczen w ujmowaniu postrzeganej
przez nas rzeczywistosci - bogactwo Krolestwa Bozego wykracza da
leko poza swiat przez nas poznawalny".
Przypuszczalnie tematem najbardziej "gorqcym" i dyskusyjnym
w obr~bie angelologii jest istnienie szatana i upadlych aniol6w. Ks.
Skowronek ujmuje to zagadnienie od strony wsp6lczesnej krytyki
negujqcej osobowe istnienie diabla. Efektem trwajqcej juz par~ dekad
debaty jest wypracowanie trzech stanowisk. Pierwsze podejmuje tra
dycyjny poglqd 0 realno-osobowym istnieniu szatana, dowodzqcego
demonami i b~dqcego zr6dlem zla w swiecie. Stanowisko drugie, roz
wini~te w latach 60. i 70., reprezentowane mi~dzy innymi przez Chri
stiana Duquoca i Herberta Haaga, uznaje diabla za "personifikacj~ zia
istniejqcego w swiecie". Tam, gdzie w Biblii czytamy 0 diable, tam 
twierdzi Haag, istny "mIot na diabla" - mozemy rownie dobrze po
wiedziec: grzech. Stanowisko trzecie charakteryzuje umiar. Jego re
prezentantem jest Karl Rahner, m6wiqcy 0 istnieniu w wierze pew
nych nieoznaczonosci, co do kt6rych nie rna pewnosci, czy Sq bezpo
srednim przedmiotem wiary. Istotne jest jednak to, ze problem istnie
nia szatana nie stanowi dla wiary sprawy pierwszorz~dnej . Ujmujqc
rzecz z wlasciwej perspektywy, jakq wnosi chrystologia, diabel jest juz
pokonany.
Czy diabel istnieje, a jesli tak, to kim/czym jest? Podstawowa wy
powiedz Magisterium Ecclesiae brzmi: "Diabel bowiem i inne zle du
chy zostaly przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie
zrobily zlymi" (IV Sob6r Lateranski, 1215). Autor naszego opracowa
nia wskazuje na kontekst kulturowy tego orzeczenia i jego zamierzo
ny cel: wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga i nie ma zadnej samo
dzielnej zasady zia. Osiqgni~cie takiego celu bylo w XIII wieku "moz
liwe tylko w j~zyku, kt6ry zakladal istnienie szatana i zlych d uch6w".
Na soborze tym jednak - twierdzi ks. Skowronek - "nie zostalo zobo
147

ZOARZENIA -

KSlt\ZKI - LUOZIE

wiqzujqcO zdefiniowane zdanie, ze szatan istnieje osobowo". ("Swia
domosc Kosciola wprawdzie to zak.!adala, sprawq otwartq pozostaje
jednak problem, na ile taka swiadomosc stanowi odbicie konkretnego
kontekstu kulturowego") . Powiedziano natomiast: "jezeli diabel i de
mony istniejq, to Sq to istoty stworzone jako dobre". Rzeczywiscie so
b6r niczego nie orzek.! na temat osobowosci szatana, szczegolnie w ro
zumieniu wiasciwego naszej epoce personalistycznego pojmowania
osoby, nie to bowiem byio w6wczas problemem. Z drugiej strony jed
nak jego orzeczenie nie daje podstaw do wqtpienia w sarno istnienie
diabla: "jezeli diabel i demony istniejq..." To nie w XIII wieku, ale do
piero wsp6kzesnie istnienie szatana opatrzono znakiem zapytania.
Dokument Kongregacji Nauki Wiary Wiara chrzescijaliska i demonologia
z 1975 roku i jednoznaczne nauczanie Pawia VI rozwiewajq te wqtpli
wosci. Drugi papiez Vaticanum II nauczal, ze "wychodzi poza granice
nauki Pisma Swi~tego i Kosciola ten, kto nie chce uznac jej istnienia"
("jej" - to znaczy: "straszliwej, tajemniczej i przerazajqcej rzeczywi
stosci"). Potwierdzajqc, ze istnienie szatana jest artykulem wiary, Pa
piez opisal, choc nie zdefiniowal, jego istot~.
Zalozywszy istnienie szatana, ks. Skowronek szczeg6lnie krytycz
nie podchodzi do kwestii wiary w niego i m6wienia 0 nim jako oso
bie. Wiara jest bowiem rzeczywistosciq pozytywnq, postawq calej osoby
wobec osoby. Wlasciwq relacj~ chrzescijanina wobec diabla rna wyra
zac czasownik: "wyrzekac si~" . Ale czy diabel jest by tern osobowym?
Oto sedno dyskusji. Za kard. Ratzingerem warszawski teo log sk.!ania
si~ ku opcji, ze szatan jest raczej "nie-osobq", rozk.!adem osobowosci,
nie rna oblicza, jest rozmyty. I dlatego tak trudno 0 nim m6wic. Dia
bei jest i chce pozostac anonimowy, co zgodnie twierdzili w swoich
esejach 0 diable: Denis de Rougemont, Gilbert K. Chesterton, Andre
Frossard, Clive S. Lewis i Leszek Kolakowski. Do rozwiqzania zagad
ki diabla nie przybfuy nas r6wniez zbadanie fenomenu op~tania, gdyz
- uwaza Autor - nie da si~ empirycznie ustalic jego ostatecznych przy
czyn . Warto jednak odnotowac, ze zjawisko op~tania jest znane psy
chiatrii transkulturowej i dobrze udokumentowane. Choc towarzyszq
mu inne konotacje kulturowe (w wu-du jest czyms pozytywnym, nio
sqcym oczyszczenie), to opisy przypadk6w op~tania w r6znych h'a
dycjach Sq bardzo cz~sto podobne do relacji prezentowanych przez
chrzescijanskich egzorcyst6w: op~tany wlada wielkq sitq, bardzo wy
soko skacze, wrzeszczy, objawia rzeczy ukryte i przyszle. Przed kilku
nastu laty w dyskusji z o. Jackiem Salijem na lamach ,,wi~zi" (10-12/
1985) ks. Skowronek pytal 0 zasadnosc "pozegnania z diablem" (tak
brzmial tytul ksiqzki Haaga). Temat ten jest wciqz aktualny i wart szer
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szej dyskusji wsr6d rodzimych teolog6w, uznajemy bowiem, ze osta
tecznie szatan jest praprzyczynq zla. A pytanie 0 zlo dotyka kazdego.
InspirujC)ce i zaangazowane rozwazania Autora nad "ciemnq stronq"
angelologii Sq niewqtpliwie jednym z walor6w tej ksiqzki.
Rozdzialo "negatywie aniola" ksiqzki nie konczy. Znajdziemy tam
jeszcze wiele informacji na temat anio16w w liturgii i poboznosci oraz
w sztuce: literaturze, kinie, malarstwie, a nawet na monetach i w her
bach. Notabene, skoro mowa 0 sztuce, nalezy zauwazye, ze ksiqzka
sarna w sobie jest malym jej dzielem: pi~knie wydana, z mn6stwem
towarzyszqcych tekstowi czarno-bialych ilustracji, kt6re tworzq w su
mie histori~ ikonografii angelologicznej . Pami~tamy, ze anio16w majq
nie tylko katolicy, stqd cieszq r6wniez, u teologa ekumenisty, rozdzia
ly na temat angelologii prawoslawnej i protestanckiej - pierwszej da
jqcej najlepiej si~ odczytae w liturgii, i drugiej, jakby odsuni~tej w cien
i drugorz~dnej dla wiary. Co wi~cej, przeczytamy takZe 0 aniolach
w religii zydowskiej i w islamie. Bye moze po "biblijnych" podr6zach
Jana Pawla II, uswiadamiajqcych nam silniej wsp6lne korzenie trzech
religii monoteistycznych, elementy teologii judaistycznej i islamskiej
b~d,! pojawialy si~ cz~sciej w opracowaniach katolickich.
Aniolowie sq wsr6d nas to wolne od teologicznego zargonu, poto
czyscie i kompetentnie napisane kompendium wiedzy i mysli 0 anio
lach. Paradoksalnie, piszqc 0 aniolach, Autor odwraca naSZq uwag~
od nich samych - zwraca jq ku Bogu i ku bliiniemu. I to jest chyba
rdzen prawdy 0 aniolach: Sq swoistym medium, s,! poslani do nas od
Boga i majq bye przezroczysci, odslaniajqc Stw6rc~, a nie samych sie
bie. M6wie 0 aniolach - nasuwa si~ wniosek z ksiqzki ks. prof. Skow
ronka - to m6wie 0 Bogu, kt6ry zwraca si~ ku nam z pomoc,!, uobec
nia si~ w nich. Niedost~pny i wielki B6g w aniolach staje si~ nam bliz
szy, bardziej "na naSZq miar~". Pomocnq bliskose anio16w odkrywalo
zresztq i holubilo wielu mistyk6w i swi~tych. Jak zauwazyl kard. Jean
Danielou, "najwi~ksi swi~ci i m~zowie Bozy, pOCZqwszy od sw. Augu
styna az po kard. Newmana, zyli z nimi w poufalym kontakcie" . Do
piel~gnowania wi~zi z nimi zach~cali wsp6lczesni papieze Oan XXIII
mawial, ze ide~ zwolania soboru podsunql mu jego aniol str6z). Rze
czywiscie, to Dobra Nowina, ze kazdy z nas, w doli i niedoli, rna od
Boga oddanego nam przyjaciela - przyjacieJa i towarzysza raczej niz
"str6za".
ZBIGNIEW DANIELEWICZ, ur. 1964, d oktor teolo gii, anglista . Publikowal w "Tygodni
ku Powszechnym", "Wi~zi" i "GoSciu Niedzielnym". Wydal: W oczekiwaniu na paruzjr
(1999), Mi~dzy Kosciolem a sektq (1999). Mieszka w Koszalinie.
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PUSTYNIA, KTORA
KSZTALTUJE CZLOWIEKA
Konrad Malys OSB
Malgorzata Borkowska OSB, TWARZE

0]c6w PUSTYNI,

Znak, Krak6w 2001, 55. 161

,,wolno mojemu bratu bye swi~tym na wlasny spos6b"
(Z nauk abba Mojzesza)

Sposr6d wszystkich swi~tych OJcowie Pustyni mog"! si~ wydawac
najmniej "swi~tymi na dzisiejsze czasy". Ich odejscie od swiata, uni
kanie kontakt6w z ludimi, spektakularne wyczyny ascetyczne i oka
zywanie wyrainej niech~ci do dziel zewn~trznych - skladaj,,! si~ na
obraz trudny do rozszyfrowania, w kt6rym wielu mogioby si~ pr~
dzej dopatrzyc raczej ile ukierunkowanej gorliwosci niz swiatla dla
naszych czas6w.
Jesli jednak przyjrzymy si~ wsp6lczesnej literaturze poswi~conej
Ojcom Pustyni, zdziwi nas wielka liczba opracowan i komentarzy do
ich zywot6w, pistn czy tzw. apoftegmat6w - kr6tkich wypowiedzi lub
opis6w zdarzen zawieraj,,!cych duchowe nauki. Literatura ir6dIowa
rozchodzi si~ w kolejnych wydaniach, r6wniez w Polsce, choc obj~to
kiowo nie jest wcale okazala. Po Ojcach Pustyni pozostaly najcz~sciej
zaledwie jakies slady ich zycia, strz~py duchowych nauk, migawki
zdarzen powtarzane p6iniej z ust do ust. Niewielu z tych, kt6rzy pu
styni pozos tali do konca wierni, zostawilo po sobie wi~ksz,,! liczb~
swiadectw historycznych, przewaznie zreszt"! spisanych przez kogos
innego.
Jaka jest przyczyna i na czym polega to pot~zne oddzialywanie
ludzi, kt6rych przemoznym pragnieniem stalo si~ pozostac niezna
nymi? Oddzialywanie, kt6re z niewi~dn,,!c,,! swiezosci,,! utrzymuje si~
juz przez siedemnascie stuleci, w kazdym czasie stajqc si~ przedmio
tern nowych badan i interpretacji?
Hagiografia nie jest zwyklym przekazem fakt6w. Zapisuje si~
w niej w przedziwny spos6b nie tylko postac samego swi~tego, ale
i szczeg6lna wrazliwosc epoki, srodowiska czy samego hagiografa na
jego osob~ i dziela. Bardziej nawet - jak si~ wydaje - na osob~ niz na
jej dziela. Hagiografia w swej istocie to, jak gdyby, zapis spotkania
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z tym misterium, jakie stanowi sam czlowiek w swym poszukiwaniu
prawdy i zycia. W spos6b chyba wzorcowy widac to na przykladzie
tych swi~tych, kt6rzy pozostawili najmniej "zewn~trznych" budowli
- a zatem w literaturze poswi~conej Ojcom Pustyni.
Czy mozna znalezc jakis charakterystyczny rys, styl odczytywa
nia dawnych swi~tych przez czlowieka wsp6kzesnego? Wydaje si~,
ze takim znamiennym rysem jest wlasnie szczeg6lny zwrot ku same
mu czlowiekowi, jego osobowosci, drodze, jakq przeszedl. Zar6wno
wsp6kzesny hagiograf, jak i czytelnik starajq si~ uwolnic osob~ swi~
tego od pozniejszych interpretacji (zwlaszcza tych, kt6re wpisujq si~
w jakis sztywny, "ideologiczny" program). Czy jest to jednak mozli
we w odniesieniu do pustelnik6w z IV i V stulecia?
Z pytaniem tyrn otwieramy zbi6r szkic6w 0 Ojcach Pustyni napi
sany przez Malgorzat~ Borkowskq, benedyktynk~ znanq w Polsce
z wielu ksiqzek i artykul6w poswi~conych historii i duchowosci. Mnisi
egipscy i syryjscy interesujq jq od dawna. W dorobku Autorki znalazl
si~ przeklad zbioru apoftegmat6w, jak tez ich opracowania. Patrzqc
szerzej, zobaczyrny, ze w jej tw6rczosci od dawna na pierwszy plan
wysuwajq si~ prace poswi~cone konkretnym postaciom swiata mo
nastycznego. Cz~sto Sq to mniszki, w kt6rych poszukiwaniach zapi
sal si~ fascynujqcy swiat wrazliwosci na tajemnic~ Kosciola i czlowie
ka, wrazliwosci cz~sto niedostrzeganej przez hagiograf6w wlasnie
dlatego, ze jej czysto zewn~trzny wyraz byl mniej spektakularny.
Jui sam tytul ksiqzki, Twarze Ojcow Pustyni, m6wi, iz rzecz b~dzie
o osobach, a nie tylko 0 praktykach ascetycznych lub duchowych na
ukach swi~tych pustelnik6w. Stajemy tym samym przed czyms ory
ginalnym. Jakkolwiek interesowano si~ opisami zycia poszczeg6lnych
Ojc6w (w stopniu, w jakim mozna je bylo zrekonstruowac z cz~sto
bardzo skqpych zr6del), to jednak silq rzeczy koncentrowano si~ prze
waznie jedynie na duchowym sensie zdarzen i wypowiedzi. Borkow
ska ujmuje rzecz nieco inaczej. Interesujq jq "twarze" Ojc6w Pustyni,
ich poszczeg6lne postacie - jak okaze si~ z lektury - niezwykle zr6z
nicowane w swych osobowosciach, zyciowych drogach, poszukiwa
niach i sposobach rozwiqzywania problem6w, przed kt6rymi stawali
oni sami i ich uczniowie.
Czytajqc "apoftegmaty" lub zywoty egipskich i syryjskich mni
ch6w, mozna odniesc wrazenie, ze wszystkie wyszly spod jednej, ha
giograficznej matrycy: pragnienie Boga - odejscie na pustyni~ - suro
wa asceza - cuda. W obrazie takim jak gdyby zaciera si~ to, czego tak
bardzo oczekiwalby wsp6kzesny czytelnik: obraz osoby niepowta
rzalnej w swej duchowej ewolucji, rysach charakteru, poglqdach ...
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OJ cowie Pustyni niemal juz od samego poczqtku wydajq si~ uzyski
wac wielki duchowy format alba tez droga dochodzenia do gl~bsze
go poznania Boga zdaje si~ w og6le nie interesowae autor6w opowie
sci 0 nich. W literaturze takiej trudno dopatrzye si~ blizej "twarzy"
poszczeg6lnych Ojc6w, z wyjqtkiem moze tych, po kt6rych zachowa
10 si~ wi~cej Swiadectw.
W tym momencie przychodzi nam jednak z pomocq niezwykla
intuicja Autorki i jej umiej~tnose "czytania cz!owieka" z najmniejszych
zdarzen, pojedynczych wypowiedzi pozbawionych szerszego Ha,
strz~p6w opowiesci. Siostra Borkowska potrafi pokazae, ze gdy do
kladnie przeanalizujemy zbi6r apoftegmat6w przypisywanych oso
bie danego starca, spostrzezemy, iz zapisa!y si~ w nich subtelnie r6w
niez pewne charakterystyczne rysy jego osobowosci, kt6re - razem
wzi~te - skladajq si~ na pewien sp6jny, moze niekompletny, ale dose
wyrainy obraz. Stopniowo odslania si~ przed nami swiat niezwykle
barwny i zlozony. OJ cowie Pustyni okazujq si~ ludimi bardzo r6zny
mi,o niepowtarzalnych z osobna rysach charakter6w, drogach zycio
wych, sposobach myslenia. Czytelnik zaproszony jest przez Autork~,
by wybra! sposr6d nich swoich przyjaci6!, tak jak niegdys wybierali
ich ludzie, kt6rzy potrafili przemierzae setki kilometr6w, by spotkae
kt6regos z nich.
Oto na przyklad abba Arseniusz: niegdys rzymski arystokrata i wy
chowawca syn6w cesarskich. Pewnego dnia uciekl na pustyni~ egip
skq, aby oddae si~ modlitwie i pokucie. (Bye moze dzis od razu nawiq
ze nie porozumienia z tymi, kt6rzy wiedzq, jak nie do wytrzymania
potrafiq bye rMne uklady instytucjonalne). Pewne zamilowanie do
zycia w zbytkach sprawi, ze ascezy b~dzie musial uczye si~ powoli,
stopniowo, czasem ku pewnemu zgorszeniu tych, kt6rzy mieli 0 nim
wznioSlejsze wyobrazenia. Ale to wlasnie pomoze mu potem zostae
znakomitym kierownikiem duchowym, nie rezygnujqcym nigdy
z uczni6w, kt6rzy wydajq si~ za s!abi.
o Teodorze z Ferme czytamy, ze "bardziej nii ktokolwiek zniena
widzilludzkq chwa!~" . W pami~ci przechowa si~ fakt, ze cafe zycie to
czyl wewn~trznq walk~, nigdy nie znajdujqc spokoju. "Chyba on jeden
na pustyni - stwierdzi Autorka - potrafil powiedziee, ii wi~kszy to dziw,
kiedy ktos wytrwa w zyciu mniszym, nii kiedy odchodzi". Wielka byla
miara wewn~trznego zmagania, kt6re trzeba bylo tam podejmowae.
Skqd one si~ bralo w tej ciszy, w tej samotnosci? Pustelnik odchodzi! od
uciqzliwego swiata, by 0 niego walczye, a nie uciekae.
o abba J6zefie dowiemy si~, ze s!ynql z indywidualnego podej
scia do uczni6w: "Nawet jesli przedstawiali mu taki sam. problem,
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potrafil go rozstrzygac w sposob zalezny od ich aktualnego poziomu
duchowego i zdolnosci". Znal grek~, najprawdopodobniej byl wy
kszta!cony, ale musia! liczye si~ z tym, ze u mnichow z wykszta!ce
niem bywalo roznie. Abba Besarion na przyklad byl czlowiekiem bar
dzo prostym. "Wraz z nim - stwierdzi Autorka - wchodzimy w swiat
eremityzmu uproszczonego, przykrojonego do pojemnosci ciasnych
umyslow". Czy to przekonanie 0 wyzszosci wykszta!conych? Nie 
raczej j~zyk zY'A'Y, pelen temperamentu, a cz~sto i humoru, niepozba
wiony zarazem subtelnej , g!~bokiej refleksji. Pozwala on sugestywnie
charakteryzowae poszczegolnych Ojcow, ktorzy - jakkolwiek wielcy
duchem - pod piorem zarnowieckiej benedyktynki tracq swoj "mo
numentalny" charakter, stajq si~ zywymi ludimi, pe!nymi nies!ycha
nej pasji zycia: pasji wsp6lnej wszystkim, a innej w kazdym z nich.
Oto juz postacie rnistrza i ucznia mogq bye zupe!nie rozne: "Ten uczen
samego Antoniego [mowa 0 Besarionie] przyjq! od swojego mistrza
radykalizm, kt6ry kazal Antoniemu opuscie dom i posiadlosci dla Kro
lestwa Niebieskiego, ale zaw~zil go do jednokierunkowej sciezki, po
suwajqc si~ zarazem tq sciezkq do najdalszych granic mozliwosci.
Antoni, opusciwszy dom, zamieszka! w jaskini, Besarion zas - odkqd
zosta! samodzielnym mnichem - postanowi! obywac si~ bez jakiego
kolwiek mieszkania. Antoni, opusciwszy majqtek, pracowal na swoje
utrzymanie robiqc liny, Besarion, 0 ile mozna wnioskowae z dose skro
towych zapisow, zadnego rzemios!a nie uprawia!". Rowniez ucznio
wie abba Antoniego rozniq si~ mi~dzy sobe): "Abba Ammonas - czyta
my - uczen tego samego mistrza Antoniego, by! tak rozny od Besario
na, jak to tylko bylo mozliwe". Ten potrafil wyjqtkowo trafnie rozpo
znawae b!~dne, wynikajqce z pychy, podejscie do ascezy - i odradzac
jq. Takie bl~dy trafialy si~ niejednemu: "Mnostwo bylo na pustyni egip
skiej ludzi zdolnych zajmowac si~ jednq tylko rzeCZq naraz, widziee
jeden tylko aspekt sprawy: ktory - to juz zalezalo od nich. Prowadzilo
to czasem do spektakularnej ascezy, czasem zas do rownie spektaku
larnej tragedii. To przeciw takiemu ciasnemu pojmowaniu zycia we
wn~trznego wyst~powal mi~dzy innymi Jan Karzel, pouczajqc 0 ko
niecznosci r6wnoczesnego uprawiania wszystkich cnot".
Przykladem pustelnika, kt6rego droga duchowa poprzedzajqca
dojrzalosc zapisala si~ dokladniej, jest Ooroteusz z Gazy. Widae jq
w listach jego duchowych Ojcow - Barsanufiusza i Jana. Nie byla !a
twa. Wymagala przede wszystkim tego, co w innych opowiesciach
potraktowane jest cz~sto tylko skrotowo: dlugiego czasu pracy nad
sob q i cierpliwosci: "Orogi na skroty nie istniejq - konkluduje Autorka
- i to jest wielka nauka plynqca z tej korespondencji; jedyna droga to
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cierpliwe podejmowanie codziennego trudu i cierpliwe oczekiwanie
na codziennq laskE(.
Wi~cej uwagi poswi~ci Autorka postaciom sw. Hieronima i Ewa
griusza z Pontu. Zr6dla odnoszqce si~ do nich Sq liczniejsze. Na przy
kladzie tych dwu Ojcow czytelnik moze zobaczye chyba najlepiej, ze
zycie prawdziwego mnicha to przede wszystkim plomienne poszuki
wanie Boga. W przypadku Hieronima uzyskuje ono oryginalny ksztait
zewn~trzny - nieustanne zmiany miejsca pobytu i kr~gow osob, z kto
rymi pozostawal zwiqzany, ciqgle spory, polemiki, dyskusje. Widae
w jego postaci i porywajqC'!, duchowq wolnose, i trudny charakter.
Autorka usmiechnie si~ wielokrotnie nad niejednym bl~dem, ktory
popelnil, nie umiejqc akceptowac tych, ktorzy mysleli inaczej, powierz
chownie oceniajqc Ambrozego, Augustyna .. .
Interesujqce Sq rowniez postacie kobiet, takich jak Sara, Synklety
ka, Teodora, Pelagia, ktorych nie brakowalo r6wniez w monastycy
zmie egipskim i syryjskim. W znamienny dla mniszek sposob pozo
stajq one jednak jakby zawsze bardziej ukryte niz OJcowie. Trzeba
mocnego reflektora, aby wydobye na swiatlo dzienne te postacie, cz~
sto przerastajqce legendarnych ascetow i pasjq poszukiwan, i gl~biq
duchowego doswiadczenia. "Ogromna wi~kszosc kobiet - stwierdzi
Autorka - szukajqcych Boga przez zycie calkowicie Mu poswi~cone,
jest i zawsze b~dzie zupelnie nieznana". Przyczyna? - znajdziemy jq
w refleksji 0 Benedykcie z Nursji i jego siostrze Scholastyce: patriar
cha zachodnich mnichow kied ys "zrozumial, dlaczego przez jego r~ce
- ku jego wielkiemu utrapieniu - dzialo si~ tyle cudow, a przez jej
r~ce nigdy. On, wodz i ojciec, zeby mac prowadzie innych, potrzebo
wal czasem dla nich (a dawniej i dla siebie) widzialnych znak6w. Ona
byla tylko oblubienicq, ty lko kochala i znaki nie byly jej potrzebne".
Mimo dystansu czasowego i osobliwej formy zycia OJcowie Pu
styni wciqz nalezq do bardzo popularnych swi~tych . .Takos rozumie
my, ze to ich szalenstwo rna sens, zwlaszcza gdy dotyka problemow,
z kt6rymi spotykamy si~ na co dzien. Kazdy z nas rna jakqs pustyni~
za progiem, choe moze nie kazdy potrafi dostrzec, ze w gl~bi tego
doswiadczenia pulsuje zycie, tak jak woda bije ze skaly. Swi~ci pustel
nicy nie stawiajq nam przed oczy jakichs wymiernych "dziel" w Ko
sciele, ale ukazujq sarno ich irodlo, jakim jest dqzenie do zjednocze
nia z Bogiem. Ten brak "zewn~trznych" dziel przy zdumiewajqcej
duchowej plodnosci uswiadamia tez, ze sarna egzystencja czlowieka
przezywana w prawdzie duchowego zmagania i pasji zycia, nawet gdy
na zewnqtrz nie pozostawia latwo uchwytnych owoc6w lub gdy pod
ciosami mocarzy tego 5wiata rozsypuje si~ to, co mogloby bye uznane
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za pow6d do chluby i przyczyn~ pami~ci pokolen, pozostaje zawsze
czyms najgl~biej tw6rczym i trwale obecnym.
Obszar pustyni - ten szmat ziemi, kt6ry oddzielil pierwszy za
chwyt nad podarowanq przez Boga wolnosciq od Ziemi Obiecanej,
dzieci~ctwo od dojrzalosci, to "liturgiczna" przestrzen, przez kt6rq
przechodzi kazdy z nas ... Ci egipscy i syryjscy mnisi nadali sens nie
latwym doswiadczeniom, w kt6rych B6g wydaje si~ oddalac, odcho
dzic zbyt daleko w glqb swej tajemnicy, pozwalac na zbyt gl~bokie
wtargni~cie zla w nasz zewn~trzny i wewn~trzny swiat. Przestrzen
pr6by duchowej, stawiajqca nam przed oczy bolesnq prawd~ 0 nas
samych, by w jednemu Bogu wiadomy spos6b wyzwolic w nas wy
trwalosc i wiernosc. Przestrzen, w kt6rej czlowiek uczy si~ rozumiec
siebie i otwierac na wewn~trzne tchnienie Ducha. Swi~ci starcy ode
szli i znikli wsr6d piask6w pustyni, by przez okruchy sl6w i zdarzen,
kt6re wiatr roznosi po swiecie, zawsze budzic to pytanie, kt6remu
kiedys poetycki ksztalt nadal Norwid:
Tych jesli cechC! jest s i 1a - up 0 r u,
Jakaz bye musi na czele ska 1i s t 0 5 C?
Tych jeSli brudem calym s z a t a z w 0 r u,
Jakaz bye musi na g6rze przeczystosc?
KONRAD MAt.YS OSB, Uf. 1962, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wroclaw
skiego, liturgista, tlumacz. Mieszka w Tyitcu.

WOBEe JEZUSA
Ks. Lukasz Kamykowski
Ks. Henryk Seweryniak, TAJEMNICA JEZUSA,
Biblioteka "Wi,?zi", Warszawa 2001,

55.

382

Ksiqzka ks. Henryka Seweryniaka stanowi nowe, bardzo rzetelne
opracowanie trzonu chrystologii fundamentalnej. Ta dziedzina teolo
gil pr6buje odpowiedziec na pytanie, dlaczego to wlasnie Jezus Chry
stus stanowi, naszym (tj. chrzescijan) zdaniem, kluczowy punkt od
niesienia dla czlowieka i ludzkosci w ich drodze do Boga. Omawiana
tu monografia dotyczy dw6ch zagadnien podstawowych: krytyki zr6
del do poznania Jezusa oraz tego, co autor konsekwentnie nazywa
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"chrystologiq Jezusa", a przez co rozumie trese i formy ujawniania
przez Mistrza z Nazaretu swej tozsamosci i jedynej w swoim rodzaju
relacji z Bogiem. Pewnq wqtpliwose metodycznq moze budzie pomi
ni\,cie trzeciego - zasadniczego w tym dziale teologii - zagadnienia:
miejsca Chrystusowego zmartwychwstania w wiarygodnosci Jego
misji i Jego tozsamosci. Bye moze ks. Seweryniak reaguje w ten spo
s6b (przyznajmy to: nieco przesadnie) na bardzo mocne zaintereso
wanie tq kwestiq (podbudowanq Hem cud6w Jezusa) w dotychczaso
wej polskiej teologii fundamentalnej!. Bye moze uwaza, ze w tej sytu
acji trzeba zajqe si\, tym, co na polskim gruncie najbardziej zaniedba
ne. Szkoda jednak, ze nie Humaczy czytelnikowi racji takiego opusz
czenia kwestii zmartwychwstania Jezusa 2 , bo przeciez nadal (0 czym
zresztq on sam jest gl\,boko przekonany3) prawdziwe jest zdanie sw.
Pawla: "Gdyby Chrystus nie zmartwychwstal, daremne jest nasze
nauczanie" (1 Kor 15, 14).
Wyzaliwszy si\, wszakZe na to, czego nie rna (a jakiez ludzkie dzielo
rna wszystko, co potrzebne do jego doskonalosci?), sp6jrzmy na to, co
jest, czyli na trzy cz\,sci Tajemnicy Jezusa.
Cz\,se I (Etapy i nurty badal1 nad ir6dlami i historiq Jezusa) rna cha
rakter wprowadzajqcy i zawiera interesujqce streszczenie dziej6w
poszukiwan "historycznego Jezusa" z szerokim uwzgl\,dnieniem naj
nowszego ich etapu (tzw. third quest, czyli trzeciego poszukiwania).
Intelektualne pr6by dotarcia do "historycznego Jezusa" wynikaly naj
pierw z ducha Oswiecenia i stawialy sobie za cel zdj\,cie z obrazu
Jezusa, jaki dajq Ewangelie, wszystkiego, co wynika z nieoswieeo
nej wyobrazni ich tw6re6w sklonnyeh wierzye w cuda i popularne
legendy. Mozliwosci tego poszukiwania wyczerpaly si\, w poezqt
kaeh XX wieku i doprowadzily do sceptycyzmu: w oparciu 0 Ewan
gelie nie mozemy wiedziee nie historyeznie pewnego 0 Jezusie, a je
dynie 0 wierze "gminy pierwotnej" w Jezusa jako Chrystusa. Rudolf
Bultmann (1884-1976) powie, ze ostateeznie dla ehrzeseijan tylko to
drugie jest wazne. Nie wszysey (nawet jego bezposredni uezniowie)
byli jednak tego samego zdania. Uzbrojeni w bardziej preeyzyjne
narz\,dzia analizy literackiej i historycznej tekstu ewangelicznego
Por. prace W. Hlad owskiego, E. Kopcia, J. Myskowa, M. Ruseckiego.
Pisze na ten temat tylko tyle: "Niniejsze studiurn konczy s i~ na Wi elkiej Sobocie
w rnysl zasady, kt6r'l we wsp 6lczesnej powiesci czasern wyraza zwrot: »ale to juz inna
historia «. Nie rna w nim rozdzialu po s wi~cone go Zmartwychwstaniu . Ufa my, ze to »za
rnkni~ cie« i w jakirns sensie » ni e dornkni~cie « bardziej za inspiruje Czytelnika do medy
tacji w Duchu ziernskich dr6g Jezusa" (s. 365) ..
) Jak wynika chocby z jego p od r~ cznik a : Swiadectwo i sens. Teologill jundil mentall1a,
Plock 2001, s. 329-383.
I

2
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zainicjowali w polowie XX stulecia drugq faz~ poszukiwan historycz
nych rys6w postaci Jezusa w Ewangeliach; pragnienia ich byly teraz
skromniejsze, aprioryczne uprzedzenia mniejsze; wyniki bardziej
pozytywne: wiele cech charakterystycznych postaci i dziela Jezusa
ma za sobq mocne potwierdzenie kryteri6w stosowanych w naukach
historycznych do weryfikacji h6de!. Slabq stronq tych poszukiwan
by to jednak skoncentrowanie si~ na tym, co w Jezusie oryginalne,
niepowtarzalne, wyr6zniajqce Go z kontekstu spolecznego i his to
rycznego epoki. Stqd, od konca lat siedemdziesiqtych, "trzecie po
szukiwanie" - w kt6rym biorq udzial takZe historycy zydowscy 
nastawilo si~ gl6wnie na wykazanie, ze Jezus w swietle h6del hi
storycznych, takZe (a czasem gl6wnie) niekanonicznych, jest galilej
skim Zydem swojej epoki, cz~sto z podtekstem: i nikim wi~cej . Caly
ten proces poszukiwan ks. Seweryniak bardzo przejrzyscie przed
stawia w Tajemnicy Jezusa i jako pierwszy w polskiej teologii funda
mentalnej swiadomie podejmuje wyzwanie, jakie rzucajq chrzesci
janom najnowsi poszukiwacze historycznego Jezusa - "marginalne
go Zyda". Nie negujqc wartosci umieszczenia Jezusa w kontekScie
historii powszechnej i historii religii zydowskiej, w nast~pnych cz~
sciach ksiqzki b~dzie si~ staral pokazac, iz nie nalezy przez to wyco
fywac si~ z ustalen drugiej fazy poszukiwan, wskazujqcych na r6z
ne aspekty oryginalnosci Jezusa z Nazaretu.
Cz~sc II (Zr6dla) stanowi przeglqd stanu wiedzy 0 zr6dlach his to
rycznych pozwalajqcych dotrzec do osoby Jezusa z N azaretu
(z uwzgl~dnieniem ewangelii niekanonicznych i "relikwii", zwlaszcza
Calunu Turynskiego). Dostajemy tu do r~ki zaktualizowanq, krytycznq
panoram~ najwazniejszych zagadnien zwiqzanych nie tylko z materia
lem zr6dlowym do poznania Jezusa, ale i z wartosciq Ewangelii kano
nicznych jako dokument6w (nowe i odkrywcze por6wnanie gatunku
literackiego ewangelii z gatunkiem starozytnych biografu hellenistycz
nych), z ich aktualnq datacjq i ocenq procesu ich powstania oraz ich
autorstwa, ze zdecydowanie uaktualnionym (!) ustosunkowaniem si~
do kryteri6w autentycznosci sl6w i dzialan Jezusa. Ta cz~sc pracy b~
dzie na najbliZsze lata punktem odniesienia przy wszystkich krytycz
nych, teologicznofundamentalnych om6wieniach postaciJezusa. (Moz
na, oczywiscie, krytykowac niekt6re szczeg6ly realizacji. Na przyklad
prezentacja ewangelii apokryficznych jest, moim zdaniem, bardziej
obiecujqco zapowiedziana niZ zrealizowana: autor w efekcie omawia
tylko "najmodniejszq" z nich - Ewangeli~ Tomaszowq).
Cz~sc III (Chrystologia Jezusa) pokazuje, w czym wolno upatrywac
podstawy do tezy, ze Jezus wlasnym zyciem i slow em stworzyl orygi
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p6zniejszej chrystologii chrzescijanskiej; ze sam dal pod
by potem - po Zmartwychwstaniu - okreslie Go jako Chrystu
sa (Mesjasza), Syna Bozego. Ks. Henryk Seweryniak buduje poszcze
g6lne rozdzialy tej cz~sci wedlug stalego schematu uwzgl~dniajqce
go, jak sam pisze, "trzy momenty:
- his tor y c z n y - Jakie byly kluczowe elemen ty poslannictwa
i postaw Jezusa? Czy objawial w nich boskq tozsamose swojej osoby?
Jesli tak, to w jaki spos6b?
- her men e u t y c z n y - Jak Jezus rozumial t~ tozsamosc? Jak
rozumieli Jego dzialania odbiorcy?
- e g z y s ten c j a I n y - Jak poslannictwo Jezusa »odszyfrowuje«
ludzkq egzystencj~? ( ... ) Jest to wazny kierunek badan. W naszym
studium ( ... ) wykazujemy, jak Chrystus swojq Ewangeliq odslania
i utwierdza godnosc czlowieka oraz otwiera drog~ do spolecznosci
godnej miana spolecznosci ludzkiej" (s. 194-195).
W maim przekonaniu, w scislych ramach metodycznych tej ksiqzki
mieszczq si~ jedynie dwa pierwsze "momenty" . Wiem, ze dla autora
Tajemnicy Jezusa moment trzeci, egzystencjalny jest w kompozycji ca
losci wazny i drogi; pewnie tez dla wielu czytelnik6w tej pracy b~dzie
pomocny w zrozumieniu znaczenia tego, a czym mowa na poziomie
historycznym i hermeneutycznym. Osobiscie jednak bylbym ks. Se
weryniakowi wdzi~czny, gdyby 6w "moment egzystencjalny" pozo
stawil mojej domyslnosci czy tez intuicji wierzqcego czytelnika. A maze
tylko go zasugerowal odpowiednimi pytaniami alba bardziej osobi
stym w tonie wyznaniem, jak jego (autora) dana problematyka inspi
ruje w wierze? Wobecnym ksztakie te koncowe cz~sci rozdzial6w
(poswi~cone wlasnie temu "momentowi egzystencjalnemu") Sq zbyt
kr6tkie, by mogly cos rzeczywiscie metodycznie "wykazac", i zbyt
apodyktycznie wypowiedziane, by nie budzic we mnie krytycznej
podejrzliwosci. W sumie bardziej mi przeszkadzajq, niz pomagajq
w odkryciu, "jak Chrystus swojq Ewangeliq odslania i utwierdza god
nose czlowieka".
Dla ukazania wyjqtkowosci Rabbiego z Nazaretu ks. Henryk Sewe
ryniak - obok w qtk6w stale wykorzystywanych w przedstawianiu
"chrystologii Jezusa" (synowski stosunek do Boga, oryginalne rozumie
nie nadchodzqcego kr6lestwa Bozego, podejscie do grzesznik6w ida
uczni6w) - zbiera takZe wiele wynik6w badan egzegetycznych, na kt6
re apologeci zazwyczaj mniej zwracajq uwag~: relacj~ Jezusa do Jana
Chrzciciela, Jego stosunek do kobiet, do dzieci, oryginalnosc podejsda
do etyki. Ponadto autor slusznie integruje w swej "chrystologii Jezusa"
kwesti~ Jego stosunku do wlasnej smierci i jej sensu w Bozym planie
staw~,
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zbawienia oraz w spos6b oryginalny powraca do kwestii cud6w Jezu
sa: najpierw ukazujqc je jako element relacji do zagubionych (kt6rych
trzeba zgromadzic w Kr6lestwie, przywracajqc im ich godnosc), a do
piero potem jako element uwiarygodnienia wlasnej tozsamosci. Mniej
miejsca poswi~ca natomiast stosunkowi Jezusa do przypisywanych Mu
tytul6w godnosciowych. Nawiasem m6wiqc, pojawiajq si~ tu pewne
uwagi krytyczne zwiqzane gl6wnie z om6wieniem tak zwanych "tytu
low chrystologicznych", kt6re Ewangelie stosujq do Jezusa. Do listy in
nych Jego tytul6w autor dolqcza na r6wnych prawach okreslenie "syn
czlowieczy" - moim zdaniem nieslusznie, gdyz z punktu widzenia
"chrystologii Jezusa" okreslenie to ma znaczenie zupelnie wyjqtkowe
(kt6re zresztq ks. Seweryniak zauwaza): 0 ile inne tytuly Jezus jakos
akceptuje (lub nie), 0 tyle tym zwrotem sam siebie wyrainie okresla.
Druga uwaga krytyczna dotyczy tytulu "Pan". Skoro autor tej ksiqzki
przyznaje, ze pierwsi chrzescijanie najcz~sciej oddawali niezwyklosc
Jezusa trzema tytulami: Chrystus, Syn Bozy i Pan (skoro ponadto ten
trzeci tytul, Kyrios - Pan, pojawia si~ w Ewangeliach synoptycznych,
szczeg6lnie u Lukasza, w odniesieniu do Jezusa, a nawet w Jego us tach),
to mysl~, ze powinien si~ bodaj jednym zdaniem wytlumaczyc, dlacze
go w og6le nie bierze go pod uwag~. Nawet jesli sam uwaia, ze Jezus
w ciqgu swej publicznej dzialalnosci nie dal zadnych pods taw do tego,
by tytul ten stosowac do Niego, powinien byl wytknqc blqd tyrn, kt6rzy
sqdzq inaczej (i ja bym na tyrn skorzystal!). JednakZe rozdzial ten bar
dziej niz do krytyki inspiruje do postawienia pewnego pytania: czy nie
warto by na przyszlosc zastanowic si~ nad stosunkiem Jezusa (lub bra
kiem takowego stosunku) do wlasnego irnienia 0H5WH - Jezus) i jego
sensu. Powyzsze uwagi i pytania nie umniejszajq, oczywiscie, wartosci
tego wszystkiego, co zostalo w ksiqzce rzetelnie przedstawione i pie
czolowicie zebrane.
Odczuwam ponadto pewien niedosyt co do wykorzystania owo
c6w drugiej cz~sci pracy (trod/a) w cz~sci trzeciej (Chrystologia Jezusa) .
Choc zasada ich powiqzania jest jasno wyrazona, nie spos6b jednak
uniknqc wrazenia, ze trzecia cz~sc pracy w praktycznej realizacji nie
wykorzystuje w spos6b konsekwentny tego, co w drugiej zostalo uzna
ne za obowiqzujqce w kwestii ir6del i metod ich poprawnego uzycia
dla odkrycia "chrystologii Jezusa" . I jest troch~ tak, jakby autor lekce
wazyl zmudne wysilki wlasne (oraz towarzyszqcego mu czytelnika)
nad ustaleniem precyzyjnych narz~dzi analizy ir6de!.
Szkoda - na koniec - ze wydawca ksiqzki sugeruje, i.Z Tajemnica
Jezusa jest dopelnieniem jednej z poprzednich ksiqzek ks. Henryka
Seweryniaka pt. Swi~ty Kosciol powszedni (Warszawa 1996; 2001 2). Kaz
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da z tych dwoch publikacji rna swoj wlasny styl i charakter; harrno
nijnego scalenia problernatyki obu dziel dokonal autor gdzie indziej
w podr~czniku Swiadectwo i sens - i nie rna sensu sztucznie lqczyc tych
dwoch ksiqzek, bo wprowadza si~ w bJqd potencjalnego czytelnika4 •
KS. tUKASZ KAMYKOWSKI, ur. 1951, prof. teologii fundamentalnej, prorektor PAT, kon
suitor Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, delegat arcybiskupa krakowskiego ds.
kontakt6w ekumenicznych, dyrektor Mi~dzywydzia!owego Instytutu Ekumenii i Dialo
gu PAT Ostatnio wyda! : "ealy Izrae/". Ku katolickiej wizji Izraela i Zyd6w (ll wyd. - 2001).

WIKTOR. POGODA MlRANDY
Jan Michalski
STOWARZYSZENIE ARTYSTOW POLSKICH
RYTM 1922-1932
koncepcja wystawy i katalogu: Katarzyna Nowakowska-Sito, Muzeum Narodowe
w Warszawie, 11 czerwca - 29 lipca 2001, katalog wystawy 55. 326

Schody byly czyms nieslychanie przyjernnyrn. Z westybulu, w kto
ryrn krolowal korninek - czarny rnarrnur lqczony z chrornowanyrn
zelazern - zgrabnie wznosila si~ na kolejne pi~tra, ana oszklonych
podestach pi~la si~ wysoko jak w oranzerii, rozrnaita zielonosc. Dlon
w~drowala po d~bowej por~czy z prawdziwq ufnosciq, natykajqc si~
co jakis czas na guzy z oksydowanej stall. Na dachu otwarty taras 
rnostek kapitanski. Jeszcze wyzej kornin - bocianie gniazdo, z ktore
go rozciqga si~ rozlegly, przesycony swiatlern widok na zakola Popra
du i topat~ Polskq.
Budynek bialy i obszerny - podobny do okr~tu plynqcego wsroc!
lesistych gar. Jego nazwa kojarzyla si~ z tryurnfern nad przeciwno
'Takie myl'lce jest tei: zdanie na tylnej okladce: "Tajen;nica Jezusa - wraz z wcze~niej
opublikowanij w Bibliotece »Wi~zi « pozycj'l tego autora SWi?ty Kosci61 powszedni - two
rzy ca!oSciowy wyklad wsp6lczesnej chrystologii i eklezjologii fundamentalnej" . Aby
zobaczyc, ile jeszcze brakuj~ do "ca!o§Ciowosci", odsy!am chocby do spisu tresci wspo
mnianego tu podr~cznika Swiadeclwo i sens. Teologia fundamentalna.
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sciami losu, a nawet z czyms jeszcze wazniejszym - z dumq i pewno
sciq slusznie obranej drogi w przyszlosc.
*

Na mostek kapitanski slynnego Domu Wczasowego "Wiktor "
w Zegiestowie zaprowadzilem kiedys grup~ uczni6w, aby im co nie
co 0 nim opowiedziec. Chcialem, zeby "Wiktor " stal si~ dla nich nie
tylko zabytkiem architektury uzdrowiskowej lat 3D., co bylo przed
miotem zaj~c, ale tym, czym jest on dla mnie - metaforq epoki mi~
dzywojennej. Wycieczka w przeszlosc, w miejscu, zdawaloby si~, nie
zbyt do tego przeznaczonym, powinna miec takZe eel wyzszy. Aby
przekazac gl~bsze podloze symboliki architektury okr~towej, przy
gotowalem sobie na karteczce odpowiedni cytat:
~ecz wy, coscie mnie znali, w podaniach przekazcie,
Zem dla ojczyzny steral swoje lata mlode;
A p6ki okr~t walczyi - siedzialem na ma szcie,
A gdy ton'll - z okr~tem poszedlem pod wod~ .. .

"A p6ki okr~t walczyl- ... poszedlem pod wod~! " Czasem Pan B6g
wynagradza czlowieka za podj~te trudy. Calkiem niespodziewanie
wiersz wyrecytowaly wraz ze mnq, glosno i wyraznie, z wielkq ucie
chq i zapalem, dwie starsze panie w dzierganych sweterkach, oparte
o balustrad~ za moimi plecami. Zaj~ty m6wieniem do dzieci, nie zwr6
cilem uwagi, ze obie pilnie nadstawialy uszu. Musz~ przyznac, ze si~
wzruszylem. To, co wydawalo mi si~ naprawd~ Atlantydq, to 0 czym
zamierzalem dac zaledwie mgliste poj~cie, nagle si~ objawilo. Na
moment nastala i zaraz przemkn~la chwila magicznej jedni pokoleft
- nasz okr~t zabuczal, pyknql sadzq i ruszyl w stron~ zielonych pa
g6rk6w. Moze dlatego, ze wybralem Testament Slowackiego? Moze
dlatego, ze stalismy wtedy na mostku kapitaftskim? Kto raz wstqpi na
sciezk~ symboli...

o frukta! 0

banany! - 0 slodkie jezyny!
wygnane z w6d jeziora kt6re szaro blyszczy
ta fontanna to top6r kt6ry scina glowy
i kt6ra krew czerwon'l scina w srebrne lody

o tym, jak pokazywalem dzieciom przedwojenne sanatorium i jak
dwie kuracjuszki recytowaly wraz ze mnq wiersz wieszcza na naj
wyzszym tarasie posr6d wirujqcego ko p cia, przypomnialem sobie
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w czerwcu, oglqdajqc wystaw~ "Rytmu" w warszawskim Muzeum
Narodowym. Wystawa, autorstwa pani Katarzyny Nowakowskiej-Sito,
tez byla takim ladnym tarasem, z kt6rego podziwiac mozna bylo roz
legly pejzaz. Byla zresztq pierwszq wystawq Stowarzyszenia "Rytm"
- najwazniejszej grupy artystycznej okresu mi~dzywojennego - od
chwili zakonczenia jego dzialalnosci w 1932 roku. Dlaczego dopiero
pierwszq? Powojenne dziesi~ciolecia rZ qd6w "demokracji ludowej"
i despotyzmu awangardy nie sprzyjaly pokazywaniu sztuki noszqcej
etykiet~ "stylu narodowego". Doskonali arty sci tworzqcy "Rytm" na
lezeli, podobnie jak Skamandryci, do "wczesnego establishmentu".
Dekoracyjny styl przez nich wypracowany stal si~ stylem oficjalnym,
"odpowiadajqc optymistycznym nastrojom odrodzonego panstwa",
a ponadto zyskal sobie ogromnq, powszechnq popularnosc ... "Obra
zy i rzeiby rytmist6w stanowily w6wczas swoistq lingua franca sztuki
wsp6lczesnej - pisze kuratorka wystawy - pozbawionq skrajnosci
nowoczesnosc umiarkowanq, odrzucanq przez srodowiska zachowaw
cze, akceptowanq natomiast w znacznym stopniu przez »wczesnq in
teligencj~«. To plakaty Gronowskiego i Stryjenskiej ksztaltowaly w du
zej mierze oblicze afisza i rek.lamy, prace Skoczylasa okreslaly charak
ter polskiej szkoly drzeworytu, Borowski, Slendzinski i Kowarski de
cydowali 0 wyrazie dekoracyjnego malarstwa, rzeiba znajdowala si~
pod znakiem Kuny, Wittiga, Szczepkowskiego" .
Jaki to styl, dobrze wiemy - takie polskie art deco z domieszkq g6
ralszczyzny. Klasycyzm pozeniony z formizmem . Elegancja i wysoka
kultura. Wykwintna sztuka salon6w, kawiarn, park6w, gmach6w pu
blicznych, transatlantyk6w. I to, co ziemianstwo zawsze lubilo najbar
dziej: "Dafnis mi serce pali, ja na jego glow~ pal~ to ususzone liscie
jesionowe" - czyli sielanka, wsp6lne kolo wszystkich stan6w. Pogod
ny lub zachmurzony obraz raju z bogami przebranymi za wloscian,
a w najgorszym razie z artystami przebranymi za pajace i dzieci. Pi~k
nie, przepi~knie malowana ceramika (Wqsowicz), swietna, wyrafino
wana, powsciqgliwa rzeiba (przywolujqca przykrq mysl 0 jej obec
nym stanie). Innymi slowy - przedmioty rozkoszne, z kt6rymi chcia
loby si~ przebywac, dlugo na nie patrzec, czule je dotykac w obszer
nych, jasnych wygodnych mieszkaniach z lat 30., rozplanowanych
zgodnie z zasadami feng shui. Stylizacja i dekoracyjnosc posuni~ta do
manierycznosci, a mimo to mozliwa do zaakceptowania jako gra pla
styczna (Slendzinski i jego wplyw na Wr6blewskiego). Koloryt Nie
siolowskiego, Zaka ... Dowcip Kramsztyka, Zaruby. .. Wstrzemi~iliwe,
szlachetne portrety Leopolda Gottlieba - "malarza Legion6w" (sztu
ko portretowa, gdziezes?). Mojq uwag~ przyciqgnql medal okoliczno
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sciowy Tadeusza Breyera uNa powr6t proch6w Juljusza Siowackiego,
Warszawa 26 VI 1927" i przypomnial mi si~ Lechon dzwigajqcy trum
n~ . A awers medalu z profilem poety - "Caly si~ stalem Ojczyznq" 
kojarzy mi si~ juz nieuchronnie z wesolymi kuracjuszkami spotkany
mi w "Wiktorze". "Kurcze blade - pomyslalem - przeciez to nie bylo
belferskie, ale odziedziczone". To bylo zyciowe wyposazenie tych pan:
Slowaeki = Ojezyzna
"tad" = dom, urz'!dzenie dornu
"Rytm" = sztuka, artystostwo, styl zyeia
Panstwo = Legiony, klasyeyzm

A moje, a nasze wyposazenie? Pan Cogito? W czasie spaceru po
wystawie, wsr6d doznan milych towarzyszyly mi jednak smutek i no
stalgia. Mialem wrazenie przerwanego rozwoju i zubozenia. Czyzbym
oglqdal t~ sztuk~ uprzedzony - z wiedzq 0 czekajqcym jq historycz
nym kataklizmie? Byloby to niesprawiedliwe. W niej samej byly obec
ne nastr6j ulotnosci i wiecznotrwalosci, delikatnosc i hieratyzm, nar
cyzm i rycerskosc - cechy epok przejsciowych i eklektycznych. Ale
bylo tez zycie, kiedys pulsujqce swoim rytmem, potem przerwane.
Zresztq, co tu gadac ... chcialbym miec w kredensie taki talerz z ma
lunkiem Husarskiego (Personifikacja Jesieni, a moze przebrana za
chlopk~ Diana Lowczyni).
Pogoda burzy nieehaj b~dzie z tob'!
pogoda sinej ehmury i zielonyeh zamie, zagli
zerwanyeh, pogoda Mirandy, pogoda nawalnicy,
pogoda jeziora Genezareth nieeh ci~ uciszy
pogoda pogoda

Coraz wi~cej zainteresowania dobrq polskq tradycjq - ostatnio za
prezentowano wystaw~ "Rytmu" w Warszawie, jej powt6rka w po
znanskim Muzeum Narodowym uzupelniona zostala jeszcze prezen
tacjq mody mi~dzywojennej , zobaczylismy znakomitq wystaw~ rzezb
Xawerego Dunikowskiego na Wawelu i zbi6r malarstwa Toma Podia
w krakowskirn Muzeum Narodowym. Przydalby si~ duzy, pelny prze
glqd sztuki II Rzeczypospolitej. Por6wnajmy si~ .
Fragmenty wierszy z Mapy pogody Jaroslaw a Iwaszkiewieza, Warszawa 1980.

JAN MICHALSKI, ur. 1961, krytyk 5ztuki, wydawca publikacji artystycznych.
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MODLITWA JAKO
"
AKT PRZYJAZNI
Timothy Radcliffe 0 P
W tradycji dominikanskiej modlitwa traktowana jest jako akt przy
jaznP. Rozmawiamy z Bogiem, tak jakbysmy rozmawiali z przyjacie
lem. Podobnie jak nie istniejq techniki przyjazni, nie istniejq tez tak
naprawd~ techniki modlitwy. Musz~ przyznac, ze nie jestem dobry
w modlitwie, gdyz latwo si~ rozpraszam. Cz~sto wchodz~ do kaplicy
po prostu po to, zeby tarn usiqsC i sp~dzic troch~ czasu z Bogiem w ci
szy. Jednak wielokrotnie zar6wno moja glowa, jak i moje serce oka
zujq si~ zbyt zaj~te; jestem przesadnie skoncentrowany na sobie, za
bardzo pochloni~ty swoimi problemarni, listami, kt6re czekajq na mnie
na biurku. Kiedy pewnego dnia Noel Coward spotkal na przyj~ciu
jednego ze swoich przyjaci61, powiedzial mu: "Poniewaz nie rna my
czasu, zeby porozmawiac 0 nas obu, pogadajmy 0 mnie". Cz~sto tak
wlasnie wyglqda nasza modlitwa. Adresujemy do Boga cale mn6stwo
szlachetnych sl6w, podczas gdy tak naprawd~ myslirny 0 sobie samych
i 0 tym, co b~dzie dzis na obiad. Ale jesli da si~ sobie wystarczajqco
duzo czasu, moment ciszy nadejdzie wtedy, gdy jest si~ po prostu
sam na sam z Bogiem. Modlitwa nie jest r6wnoznaczna z mysleniem
o Bogu . Jak powiedzial kiedys m6j przyjaciel z nowicjatu, Simon Tu
gwell, kiedy jestesmy wsr6d przyjaci61, nie myslimy 0 nich - po pro
stu z nimi jestesmy. Modlitwa to posta wienie siebie w obecnosci Boga.

I Fragment ksiqzki Na zwalem was przyjaciolmi, kt6ra ukaze
wydawnictw W drodze i Znak.
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Niekiedy wybieram sobie cytat z Pisma Swi~tego. Czytam go,
nad nim, pozwalam mu siebie przeniknqe. Powtarzam to az
do momentu, kiedy pokona on barier~ mojego egoizmu i otworzy
mnie. Obecnie jest to wers Psalmu, kt6ry brzmi: "Spraw, bym rychlo
doznal Twojej laski" (Ps 143,8). Gdybysmy tylko mogli poznae t~ lask~
choeby troszeczk~ lepiej, czyz nie odmieniloby to wszystkiego? Jed
noczesnie pozwolie tej lasce siebie opanowae oznacza akceptacj~ swojej
radykalnej przemiany. Oznacza porzucenie mojej zbroi i skruszenie
mojej zatwardzialosci; oznacza wyruszenie w podr6z, kt6ra rozbije
moje serce z kamienia. To jest dose przerazajqce i bolesne. Sw. Augu
styn tak si~ modlil: "Panie, uczyn mnie czystym, ale jeszcze nie teraz".
Niejednokrotnie przylapuj~ si~ na takiej wlasnie modlitwie: "Panie,
uczyn mnie swi~tym, przemien mnie. Ale jeszcze nie teraz, nie przed
uplywem mojej kadencji generala zakonu, przed rozwiqzaniem tego
problemu, przed nastaniem wiosny..." Mam nadziej~, ze pewnego dnia
przestan~ mowie: ,,]eszcze nie teraz, Panie". Zanim to nastqpi, Bog
czeka cierpliwie - jak przyjaciel.

medytuj~

tlum. Marcin Turski
TIMOTHY RADCLIFFE Or, ur.1945, profesorbiblistyki na Uniwersytecie Londynskirn,
w latach 1992-2001 by! generalem dominikan6w.
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REDAKCJA WYDAWNICTW
KATOLICKlEGO UNIWERSYTETU LUBELSKlEGO
Ks. Jerzy Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosei katoliekiej, t. 3 (w. XX),
2001
W trosee 0 Ziemi~. Ksi~ga ku ezei Profesora Stefana Kozlowskiego, 2001
Jan Dobrzanski. Profesor, Mistrz i Przyjaeiel, pod. red. Kazimierza Przybylki, 2001
Divina et humana. Ksi~ga jubileuszowa w 65. rocznie~ urodzin Ksi~dza Profesora
Henryka Misztala, red . Antoni D~binski, Wieslaw Bar, Piotr Stanisz, 2001
Dmytro Buczko, Slownik a tergo ojkonim6w Ukrainy, 2001
Stanislaw Kiczuk, Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalnosc, 2001
Abp J6zef Zycinski, B6g postmodernist6w. Wielkie pytania filozofii we wsp6lezesnej

kry!yee moderny, 2001
Pismo Swi~te Starego i Nowego Testamentu w przekladzie z kzyk6w oryginalnyeh.
Ksi~ga Tobiasza, Ksi~ga Judyty, Ksi~ga Estery, tlumaczenie, wst~p i komen
tarz ks. Antoni Tronina, seria: Biblia Lubelska, 2001
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Ks. Konrad Glombik, Kara smierci przed trybunalem sumienia. Studium problema

tyki w niemieckiej literaturze teologicznej, 2001
Ks. Stanislaw Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, 2001
Od Brzozowskiego do Kolakowskiego. Poiscy pisarze XX wieku wobec religii, red.
Piotr Nowaczynski, 2001
Marek Osmanski, Logos i stworzenie. FilozoJiczna interpretacja traktatu "De opifi

cio mundi" Filona z Aleksandrii, 2001
0 prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej
Josefa Fuchsa, 2001
Piotr Szczudlowski, Losy poewange/ickich obiekt6w sakralnych na terenie diecezji
gdanskiej po 1945 roku, 2001
Ks. Boleslaw Kumor, Historia Kosciola, t. 1- Starozytnosc chrzescijanska, t. II Wczesne sredniowiecze chrzescijanskie, 2001
Przykazania koscielne dzisiaj. Przeslanie moraine Kosciola, red. ks. Janusz Nag6r

Jaroslaw Merecki, Spar

ny, Jerzy Gocko SDB, 2001
Ks. Jacenty Mastej, Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary

chrzescijanskiej, 2001
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 10, red. P Francuz,
POles, W

Otr~bski,

2001

INNE

Spotkalem czlowieka. Ks. Wladyslaw Bukowinski w pami~ci wiernych i przyjaci6/,
cz. 1, zebral i opracowal ks. Witold J6zef Kowal6w, "Wolanie z Wolynia",
Bialy Dunajec - Ostr6g 2001
,
Gabriel Bunge, Inny Paraklet. [kona Trojcy Swi~tej mnicha-malarza Andrzeja Ru
blowa, przel. Konrad Malys OSB, Wydawnictwo Benedyktyn6w Tyniec,
Krak6w 2001
Dom Gerard Cal vet, Jutro Chrzescijanstwa, przedmowa Gustave Thibon, przel.
Ewa Waliszewska, Christianitas, Klub Ksiilzki Katolickiej, Poznan 2001
Kinga Dunin, Karoca z dyni, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000
Adam A. Dura, Obecnosc normy prostomyslnosci w etyce ci1rzescijanskiej, Katowi
ce 2000
Marek Gajdzinski, Droga do Indii, Biblioteka STUDIUM, Wydawnictwo Zielo
na Sowa, 2000
Zbigniew Herbert, Krol mrowek. Prywatna mitologia, Wydawnictwo as, Krak6w
2001

Elzbieta Isakiewicz, Ustna h.armonijka. Relacje Zydow, ktorych uratowali od Zag/a
dy Polacy, Biblioteka Gazety Polskiej, Warszawa 2000
Marcin Iwanicki, Tomasz Rakowski, Jacek WOjtysiak, Sukces niewazny, czyli
z Profesorem Stefanem Swiezawskim rozmowy 0 kontemplacji, Biblos, seria:
W kr~gu duchowosci, Tarn6w 2001
Jerzy Lisowski, Antologia poezji jrancuskiej, t. 3: Od Chateaubrianda do Germaina
Nouveau, Czytelnik 2000
Ks. Jan Przybylowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa m/odzie
zy. Studium pastoralne, Gaudium - Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej,
Lublin 2001
Religia. Encyklopedia PWN, tom I (a - Belur), redakcja naukowa Tadeusz Ga
dacz, Boguslaw Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
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Religia. Encyklopedia PWN, tom II (Belzebub - cialopalenie), redakcja naukowa
Tadeusz Gadacz, Boguslaw Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War
szawa 2001
Ks. Marian Rusecki, Fenomen chrzescijaJ1stwa. \A/k/ad w kulturr, Wydawnictwo
Gaudium, Lublin 2001
Andrzej Siemieniewski, Wiele scieiek na r6ine szczyty. Mistyka religii, atla 2,
Wroclaw 2000
Swiat, zbawienie i... teie--UJizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiajq Barbara
Czajkowska i Dorota Maciejewska, Ksi~garnia Swi~tego Jacka, Katowice 2001
Ralph M. Wiltgen SVD, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru WatykaJ1skiego II,
przel. Aleksandra Slowik, Christianitas, Klub Ksi'!zki Katolickiej, Poznan
2001
Cezary Wodzinski, Sw. [diota. Projekt antropologii apoJatycznej, seria: Przygody
ciala, slowolobraz terytoria, Gdansk 2000

Orogi Czytelniku,
jesli masz mniej niz 24 lata i nie ukonczyles jeszcze studi6w,

napisz esej
nie dluzszy niz 15 stron maszynopisu
na temat:

Spotkanie cywilizacji - dialog czy przemoc?
Przyslij go do redakcji miesi~cznika "Znak",
ul. Kosciuszki 37, 30-105 Krak6w

miesiecznik@znak.com.pl
do konca marca 2002

wygraj seminarium
u wybitnego filozofa prof. Charlesa Taylora
oraz udzial w Dniach Tischnerowskich 2002.
Szczeg610wy regula min konkursu znajduje si~ na stronie
internetowej www.miesiecznik.znak.com.pl
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Summary
Thirteen years ago the Episcopal Committee for Dialogue with
Non-believers, together with "Znak", summoned a conference enti
tled Non-believers and the Church. That conference recapitulated the
unique dialogue of the 1970s as well as 1980s which those who were
within or close to the Church had pursued with lay milieux otherwise
boasting a long history of leftist and clearly anticlerical affinities. What
had first worked to bring the two sides together was the vindication
of human rights under the communist regime. Some of the partici
pants of that memorable meeting arrived in attendance almost direct
ly following their release from police confinement cells. No one then
could have suspected that before long they were to become prime
ministers, heads of governmental departments, parliamentary depu
ties, or members of the Senate.
Subsequently, freedom proved too demanding a test for the two
parties involved to conduct further successful dialogue. Old fissures
resurfaced and widened. A "religious cold war" set in throughout the
1990s. Alert to the strain and discord, at the outset of the new decade
the Episcopal Committee for Dialogue with Non-believers, together
with "Znak", revived attempts to re-engage representatives of both
environments in constructive dialogue. The December issue of "Znak"
brings the yield of that conference, this time entitled The Church and
Non-believers: a Dialogue of Thought and Deed. The introductory papers
come both from contributors representing groups from outside the
Church, i.e., Barbara Skarga, Andrzej Os~ka, and Lukasz Turski - along
with Catholic ones, to wit, Karol Tarnowski, Jacek Salij Op, and An
drzej Paszewski. Their texts precede a discussion held by intellectu
als, politicians, and Churchmen, rounded up with an essay by Wadaw
Hryniewicz aMI. That author brings theological light to bear on the
question of the salvation of unbelievers.
The present issue of "Znak" also offers: an article by Ryszard Fenig
sen that continues the discussion into euthanasia launched by "Znak"
in July; Anna Swiderk6wna's biblical ponderings, this time giving fo
cus to the mystery of suffering; a number of book reviews; and re
ports from artistic exhibitions - all of which is rounded off with
a meditation on prayer by Timothy Radcliffe OP
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