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Od redakcii 

Lutowy numer "Znaku" to w pewnym sensie od
powiedz na papieskie zaproszenie do udzialu w kolej
nym Dniu Modlitw 0 Pokoj (24 stycznia br.). Zainicjo
wana przez Jana Pawla II modlil:\va w Asyzu jest owo
cern dialogu mitydzyreligijnego, ale i wezwaniem, aby 
ten dialog pogltybiac, zeby sity coraz lepiej wzajemnie 
poznawac. 

Magna Charta religii prezentuje kanoniczne teksty 
kilku wielkich religii swiata, wybrane i omowione przez 
osoby, ktorym owe tradycje duchowe Sq szczegolne bli
skie (ograniczylismy sity do najwazniejszych religii zywo 
obecnych w naszym kraju). Calosc uzupetnia wspolny 
komentarz do tych tekstow napisany przez teologa re
ligii. "Zgoda na ludzi z innych duchowych swiatow 
pisze ks. Tomasz Wtydawski - jest aktem w swojej isto
cie najgltybiej religijnym" . 

W comiesitycznej rubryce Diagnozy omawiamy zja
wisko "info-rozrywki", ktore w ostatnich latach na 
dobre zadomowito sity w swiatowych mediach. Wyda
rzenia z 11 wrzeSnia 2001 pokazaly dobitnie, ze naj
wyzszy czas na powaznq debatty na ten temat. 
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D1AGNOZY 

Tadeusz Jagodzinski 

Przeklensfwo 
info - rozrywki 

: 0 ile dla znacznego odlamu klasy menedierskiej 
: w swiecie medi6w lat 80. i 90. termin "infotain
: ment" pozostawal pozytywnym haslem-wytrychem, 
: otwieraj,!cym drogl( do sukcesu i rozwi,!zuj,!cym 
: wszelkie profesjonalne trudnosci, 0 tyle w krl(gach 
: dziennikarskich stal sil( synonimem zawodowej 
: degradacji, pogoni za sensacj,!, wreszcie splycania 
: czy powierzchownego traktowania problem6w. 

Bylo cos wr~cz nieprzyzwoitego w eksploatowaniu przez global
ne media wydarzen z 11 wrzesnia. Nawet w najodleglejszym zakqt
ku ziemi mozna byio na chybil trafil wlqczyc telewizor i oglqdac, jak 
pilotowany przez zamachowca Boeing raz za razem przecina niebo 
nad Nowym Jorkiem, a potem niknie w kl~bach piomieni i dymu. 
Ale szefowie rozlicznych redakcji telewizyjnych (zwiaszcza w kra
jach anglosaskich, do kt6rych si~ ogranicz~ w tym tekScie) doskona
Ie wiedzieli, co robiq, powtarzajqc w nieskonczonosc dramatyczne 
sekwencje z Manhattanu. Obraz, jaki przedstawila telewizja, bardziej 
przypominal film fabularny anizeli rzeczywistosc, chociaz byl prze
razliwie realny. W ten spos6b spelnialy si~ najskrytsze marzenia wie
lu spec6w od informacji. Oto swiat "powaznych program6w infor
macyjnych" i swiat "rozrywki" zlewaly si~ w jed no. Naturalnie, bez 
specjalnego wysilku dziennikarskiego. Setki milion6w widz6w na 

5 



TADEUSZ JAGODZINSKI 

ca!ym swiecie sl~cza!y przed telewizorami. I nie trzeba by!o specjal
nie zabiegac 0 utrzymanie ich uwagi. Wystarczy!o wycelowac oko 
kamery na Manhattan. Kultura "info-rozrywki", z!akniona szoku, 
sensacji i krwi, mia!a swoj nieoczekiwany festyn. 

". 

Sarno poj~cie "infotainment" (wedle najnowszej internetowej 
edycji Oksfordzkiego Slownika ]?zyka Angielskiego: "material emito
wany przez media elektroniczne, majqcy jednoczeSnie informowac 
i bawic; prezentowanie informacji w sposob rozrywkowy") pojawi
10 si~ w swiecie mediow i we wspolczesnym j~zyku stosunkowo nie
dawno, ale za to bardzo szybko zrobdo fenomenalnq wprost karier~. 
W druku po raz pierwszy pos!uzy! si~ nim bodaj Ron Eisenberg w pe
riodyku "Phone Call" (Juty 1980). Pod koniec lat 80. termin ten 
(ukuty zgodnie z zartobli\vymi regu!ami Lewisa Carrolla, odnoszq
cymi si~ do kilkucz!onowych s!ow-walizek z opowieSci 0 Alicji) by! 
juz niemal obowiqzkowym gosciem kazdej anglosaskiej dyskusji na 
temat stanu mediow lub jakoSci wspolczesnego dziennikarstwa. W sa
mym pO!qczeniu informacji i rozrywki (ang. information oraz enter
tainment) nie by!o zresztq niczego nowego. W koncu ludzkosc czy
nda to od czasow przedpismiennych, kiedy to w najrozmaitszy spo
sob ubarwiano opowiesci 0 bitewnych wyczynach czy wyjqtkowo 
owocnych polowaniach... A poiniej, za zycia naszych prapradzia
dow, sprzedawcy gazet zdzierali gard!a, zachwalajqc towar jako "nie
bywale krwawe wieSci", i jeszcze - w przerwach na zaczerpni~cie od
dechu - wydobywali przerailiwy ryk z podr~cznych cynowych klak
sonow, zeby zwi~kszyc zainteresowanie przechodni6w nag!owkami. 
Czyz nie mozna ich uwazac za prekursorow dzisiejszych handlarzy 
info-rozrywki, ktorzy reklamujq swe wyroby krzykliwymi zwiastu
nami? Wspolczesnym propagatorom "infotainment" dobrze znana 
by!a rowniez stara zasada "uczyc bawiqc", utwierdzajqca ich w prze
konaniu, iz czasem sposob podania informacji jest rownie wazny jak 
ona sarna. Chodzdo im wi~c 0 to, by nie zanudzic, lecz trafic do 
odbiorcy, przyciqgnqc jego uwag~, przy okazji wyjasniajqc mu zawite 
kwestie w sposob "lekki" i przyst~pny. Tyl~ teoretycznego optymi
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zmu. Praktyka, jak to cz~sto bywa, odbiegla nieco od idealu, niosqc 
ze sobq caly splot rozmaitych zagrozen i rozmywajqc znaczenie sa
mego poj~cia "info-rozrywki". 0 ile bowiem dla znacznego odlamu 
klasy menedzerskiej w swiecie medi6w lat 80. i 90. termin ten pozo
stawal pozytywnym haslem-wytrychem, otwierajqcym drog~ do suk
cesu i rozwiqzujqcym wszelkie profesjonalne trudnosci, 0 tyle w kr~
gach dziennikarskich stal si~ synonimem zawodowej degradacji, po
goni za sensacjq, wreszcie splycania czy powierzchownego 
traktowania problem6w. 

Trudno wskazac na moment, w kt6rym nastqpilo to semantycz
ne rozwarstwienie. Niekt6rzy m6wiq 0 bardzo wyraznej cezurze, jakq 
w swiecie medi6w wyznaczyla wojna nad Zatokq Perskq z 1991 roku . 
Byl to moment bezprecedensowego triumfu amerykanskiej sieci te
lewizyjnej CNN (znamienne, ze wkr6tce potem zostala ona wyku
piona przez konglomerat Time Warner, poszerzony wkr6tce 0 AOL, 
stajqc si~ cZ~Sciq multimedialnego - a wi~c info-rozrywkowego w naj
szerszym rozumieniu tego slowa - giganta) , pierwszego calodobo
wego nadawcy Scisle informacyjnego. To wtedy okazalo si~, ze dzie
siqtki milion6w ludzi na calym swiecie gotowe Sq sp~dzac dlugie 
godziny przed telewizorami, sledzqc rozw6j najnowszych wydarzen. 
Wlasciciele i udzialowcy przekonali si~, ze calodobowa telewizja in
formacyjna moze bye intratnq propozycjq rynkowq (czytaj: wzbu
dzajqcq zainteresowanie reklamodawc6w) pod warunkiem wszakZe 
utrzymania widz6w. A tu - wedlug ich analiz - cenq bylo odejscie od 
dawnego dostojenstwa i powagi, kt6re mialy odstraszac masowego 
odbiorc~. Ten poglqd rozprzestrzenial si~ jak pozar w wysuszonej 
puszczy, zdobywajqc zarliwych wyznawc6w niemal we wszystkich 
redakcjach (w tym miejscu sam got6w jestem uderzye si~ w piersi). 
Znamienne, ze wlasnie w czasie wojny nad Zatokq do sztandarowe
go programu informacyjnego BBC (a wi~c publicznego nadawcy bry
tyjskiego) Newsnight wdada si~ slynna juz dzis - sluzqca za model 
Pustyni Arabskiej - piaskownica, na kt6rej powazny skqdinqd dzien
nikarz Peter Snow "bawd si~", przestawiajqc na oczach widz6w pla
stikowe czolgi i samoloty, co moglo podobac si~ szefom anten, ale 
r6wnoczesnie razilo mn6stwo ludzi zar6wno z branzy, jak i spoza 
niej, kt6rzy zwyczajnie chcie1i bye traktowani jak dorosli. 
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Bardzo wielu zwolennikow rna jednak szkola utrzymujqca, iz pro
ces przenikania wartoSci i metod show-businessu do sfery informa
cyjnej, zwiaszcza w jej telewizyjnej odmianie, miai charakter ewolu

Niegdys, zgodnie z edu
kacyjnC} rolC} medi6w 

publicznych, sluchacz 
czy widz byl przede 

wszystkim - obywatelem. 
Teraz zas stawal Sift 

klientem. 

cyjny. Stopniowo rowniez narastaiy roz
dzwi~ki w jego ocenie, bo nawet ci fachowcy, 
ktorzy zdawali sobie spraw~ z zagrozen, 
skionni byli zrazu dostrzegac tez blaski za
chodzqcych przemian, chocby wzbogacenie 
j~zyka dziennikarskiego opisu czy poszerze
nie arsenaiu form wykorzystywanych w pra
cy radiowo-telewizyjnej. Z czasem jednak 

stawalo si~ jasne, ze w tie tych przeobrazen kryje si~ radykalna zmia
na podejscia do odbiorcy informacji przekazywanych przez media. 
Niegdys, zgodnie z edukacyjnq rolq mediow publicznych, siuchacz 
czy widz byi przede wszystkim - obywatelem. Teraz zas (w warun
kach zaostrzajqcej si~ konkurencji rynkowej, a rynek medialny to nie
wqtpliwie jedna z najbardziej zag~szczonych gal~zi gospodarki w kra
jach anglosaskich) stawai si~ - klientem. Na skutki tej zmiany nie 
trzeba byio zbyt dlugo czekac. Info-rozrywka, jakby przez osmoz~, 

przenikaia do powaznych dziennikow czy programow publicystycz
no-informacyjnych. Ich prezenterzy zacz~li wyst~powac rowniez 
w roli gospodarzy quizow bqdz programow typu talk-show, siynq
cych z "mi~kkiego", salonowo-przymilnego dziennikarstwa. W sa
mych dziennikach zmniejszal si~ ci~zar gatunkowy wiadomoSci; w stu
diach wygodne sofy zast~powaly dotychczasowy, biurowy wystroj 
wn~trz; w doborze tematyki sensacyjne opowiesci 0 przest~pstwach 

albo 0 zyciu prywatnym gwiazd estrady czy (jak w Anglii) rodziny 
panujqcej, spychaly na dalszy plan trudniejsze kwestie polityczne. 
Jako zbyt elitarna spadaia z anteny problematyka kulturalna, zwlasz
cza dotyczqca kultury wysokiej . Rzetelna, obiektywna analiza coraz 
cZ~Sciej przegrywaia w starciu z biyskotliwosciq formy i powierz
chownoSciq treSci. Owo splycanie wynikalo w znacznej mierze z prze
konania 0 niedojrzaloSci masowego odbiorcy, 0 jego ograniczonych 
mozliwoSciach koncentracji, intelektualnym lenistwie. Odbiorca 
zdaniem ideologow info-rozrywki - w gruncie rzeczy jest dzieckiem, 
ktore nalezy wciqgac do wspolnej zabawy., W ten sposob urzeczy
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wistniaia si~ glosna diagnoza Neila Postmana z 1985 roku: program 
rozrywkowy stawal si~ podstawowym formatem telewizyjnym, w kto
rym przedstawia si~ zycie; poddaj'lc si~ tej przemianie, widzowie 
ryzykowali jednak "zabawienie si~ na smien:". 

o metaforycznej trafnosci tego okreslenia swiat mediow mogi 
si~ przekonae w dose makabryczny sposob 22 stycznia 1987 roku. 
Tego dnia skarbnik stanowy z Pensylwanii, R. Budd Dwyer, podczas 
konferencji prasowej w Harrisburgu wyci'lgn'll nagle pistolet, wlo
zyl luf~ do ust i poci'lgn'li za cyngie!. W swietle jupiterow, przed 
kamerami. Tak si~ zlozyIo, ze zadna stacja nie transmitowaia tego 
wydarzenia na zywo, niemniej cztery telewizje zdecydowaly si~ poz
niej nadae ten material. Posmak sensacji, wola przescigni~cia konku
rentow okazaly si~ silniejsze od obyczajowych zahamowan. "Info
-rozrywka" mierzyia sw'l dojrzalose przesuwaniem granicy mi~dzy 
tym, co mozna, a tym, czego nie godzi si~ wyemitowae. 

* 

Nie trzeba zbyt wnikliwie analizowae przyczyn rewolucji (czy jak 
kto woli - ewolucji ... ) "info-rozrywkowej", zeby dostrzec, iz jed
nym z najwazniejszych czynnikow, jakie j'l napydzaIy, byly ... pieni'l
dze. To udziaIowcy, dbaj'lc nade wszystko 0 ceny swych akcji, oraz 
reklamodawcy zainteresowani dotarciem do jak najliczniejszych rzesz 
klientow, domagali siy nieustannego zwiykszania ogl'ldalnosci i ob
nizania kosztow produkcji. Kieruj'lc siy wiyc staraniami 0 przyci'l
gniycie jak najwi~kszego audytorium, szefowie anten (nie bez inspi
racji swych zwierzchnikow... ) \\ryraznie zaczyli stawiae na "info-roz
rywky" we wszelkich odmianach, bo ta zdawaia siy gwarantowae 
poz'ldane z ich punktu widzenia rezultaty. Jesli nowy romans w Hol
lywood przyci'lgal przed odbiorniki wiycej ludzi anizeli problem la
winowo narastaj'lcego bezrobocia w Niemczech, wybor tematu byl 
z gory przes'ldzony. W istotny sposob trend ten musial odbie siy na 
poziomie dziennikarstwa, szczegolnie zas w jego "sledczej" odmia
nie. Tu takZe odzywaia siy presja finansowa, gdyz znacznie Iatwiej 
(i taniej ... ) przygotowae program kompiluj'lcy wiadomosci na temat 
filmowej gwiazdy (rzecz jasna bez zbydnych kontrowersji, bo w prze
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eiwnym razie gwiazda moze nam w przyszlosei odm6wie wywiadu ... ) 
anizeli przygotowae solidny material, kt6rego publikaeja bylaby nie 
w smak wplywowym ludziom czy organizaejom. (Niekt6rzy wrycz 
definiuj'l dziennikarstwo jako upublieznianie informaeji, ktore moz
ni tego swiata starajq siy zataie, a reszta wspolczesnej dzialalnosci 
medialnej wpisuje siy - ieh zdaniem - do kategorii reklamy albo pu
blic relations). 

Mogloby siy wydawae, ze naturalnym parasolem ehroniqcym 
przed tego typu zagrozeniami dla dziennikarstwa bylyby media pu
bliezne - z definieji mniej podatne na dyktat rynku - finansuje je 

Win'l za dominuj'lc'l dzis 
pozycj~ "info-rozrywki" 

trzeba w pierwszym 
rz~dzie obarczyc medial

nych menedierow, ktorzy 
sW'l strategi~ ograniczaj'l 

do tego, by "trwac", nie 
zastanawiaj'lc si~ zbytnio 

nad tym "jak?" i - "w 
imi'i czego?" 

wszak podatnik. Tak jednak nie jest, w kaz
dym razie nie do konca, gdyz na przyklad 
w Wielkiej Brytanii szczyqea siy SWq poli
tyeznq niezaleznoSciq i profesjonalizmem 
BBC eoraz wyrainiej wystypuje pod sztan
darami walki 0 miejsee na rynku i eoraz ezy
seiej potyka siy na dzialalnoSci "info-rozryw
kowej"... Przyklady? Bardzo proszy. Oto 
kilka miesiyey temu glosno tu bylo 0 spra
wie prestizowego i kosztownego programu 
dokumentalnego telewizji BBC MacIntyre 

Undercover, kt6rego tworey, tropiqe naduzycia w agencjaeh rekla
mowyeh, "mieli dzialae z naruszeniem prawa, nie stosowae siy do 
wewnqtrzkorporacyjnych zasad etyki dziennikarskiej, a nawet. . . po
suwae si y do szantazu" ("Independent On Sunday", 17 VI 2001). 
Wprawdzie oficjalnie korporacja odrzucila zarzuty, ale z pokrzyw
dzonq agencjq zawada poza sqdem ugody, co dose jednoznacznie 
komentowano jako przyznanie siy do winy ... A w chwili, kiedy piszy 
te slowa, dociera do mnie glos telewizyjnego spikera, przepraszajq
cego arabskich biznesmenow za bezpodstawne powiqzanie ich z ter
roryzmem i organizacjq Bin Ladena w innym programie BBC. Oczy
wiScie, mozna te przypadki zakwalifikowae jako jednostkowe od
stypstwa od reguly, bo na pewno nie zanikla jeszcze w Anglii tradycja 
profesjonalnie przygotowywanych program6w dokumentalnych ezy 
serwisow informacyjnych, ale coraz liczniejsi obserwatorzy sklaniajq 
siy ku opinii, ie "info-rozrywkowa" gonitwa za sensacjq w polCjeze

10 



HAG_NOZY _____ . ___ ___ _.. __ c ___ __ ____ • ___ ___ _______ _ _ _ ________ _ ____ _ ___ M. 
liu z presj,! sukcesu, stalymi ci~ciami budzetowymi czy ogranicza
liem szkolenia mlodych kadr jest juz wynikiem trwalej tendencji, 
I nie incydentalnego drgnienia na wykresach statystycznych. I coraz 
rudniej oprzec si~ wrazeniu, ze w ostatecznym rozrachunku win,! 
:a tak dominuj,!C'! dzis pozycj~ "info-rozrywki" trzeba w pierwszym 
:z~dzie obarczyc medialnych menedzerow, ktorzy zdaj,! si~ postrze
;ac sw'! odpowiedzialnosc w kategoriach, co najwyzej, sredniego 
:lystansu (podwazanie wiarygodnosci programow informacyjnych 
:zego zdaj,! si~ nie zauwazac - musi przeciez okazac si~ bardzo kosz
:owne na dluzsz'! met~), zas sw'! strategi~ ograniczaj,! do tego, by 
,trwac", nie zastanawiaj,!c si~ zbytnio nad tym "jak?" i-co chyba 
eszcze wazniejsze - "w imi~ czego?" 

<-

Czy zatem skazani jesteSmy na triumfalny marsz "infotainment"? 
Pytanie to jest tym bardziej pal,!ce, ze w dzisiejszej globalnej wiosce 
Nzorce anglosaskie okazuj,! si~ bardzo zywotne, by nie powiedziec
~arailiwe. Nie brak pesymistow, upatruj'!cych w "info-rozrywce" 
maku czasow, a nawet uwazaj'!cych j,! za nieuchronny wyrok dzie
ow. Ale na pewno nie jest to jeszcze - przynajmniej w Wielkiej Bry
:anii - niepodzielne wladanie nad sfeq informacji w mediach. 
W ostatnich miesi,!cach zreszt'! pojawil si~ promyk nadziei, choc jego 
~rodlem nie byla telewizja. Otoz w niezwykle podejrzliwej wobec 
ntelektuaIistow Anglii, po 11 wrzeSnia - by wrocic do pierwotnego 
Jrzykladu, od ktorego zacz'!lem ten opis - redakcje najwi~kszych 
~azet brytyjskich zwrocily si~ wlasnie do pisarzy, eseist6w i history
k6w 0 komentarz na temat zamachu, jakby instynktownie wyczuwa
,!C, ze obrazy, jakimi rownoczeSnie bombardowala odbiorcow tele
wizja, wywoluj,! przede wszystkim m~tIik w glowach. Zeby znaleic 
mn'! perspektyw~, przywrocic nalezne miejsce kulturze slowa, trze
Ja bylo po prostu zwrocic si~ do ekspert6w od wyobraini. Cale szpalty 
)ddano wi~c ludziom pokroju Simona Schamy, lana McEwana, czy 
Martina Amisa, kt6rzy pisz,!c 0 zachodnich rozterkach z polowy 
wrzesnia, zdecydowanie wynosili poziom publicznej debaty ponad 
"info-rozrywkow,! magm('. Bylo cos buduj,!cego w tym odruchu, 
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podobnie jak w fakcie, ii. sprze
dai. gazet z tymi tekstami nie 
zmalala, lecz dramatycznie 
wzrosla. A to by znaczylo, ie 
odbiorcy zniesmaczeni wszt;do
bylstwem "info-rozrywki" by
najmniej nie zniknt;li z po
wierzchni ziemi. I i.e zabiorq 
w koncu glos w szerszej debacie 
(do jakiej prt;dzej czy p6iniej 
musi dojse) na temat tak funda
mentalnych pojt;e dla calej kul
tury informacyjnej, jak "e1ita
ryzm" czy "demokracja". I jeSli 
nadawcy nie zadbajq 0 zaspoko
jenie ich potrzeb, to pozostanie 
im (nam?) ostateczna rynkowa 
bron, jakq jest przycisnit;cie gu
zika zmieniajqcego kanaly albo 
wylqcznika. 

TADEUSZ JAGODZINSKI, 
ur. 1962, dziennikarz Polskiej 
Sekcji BBC, publikuje m.in. w 
"Tygodniku Powszechn ym", 
mieszka w Londynie. 
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Adam Zamoyski 
Chopin. Pow5ciCl9liwy 
romantyk 

Osobowosc Chopina fascynuje nie tyl
ko meloman6w, nieustannie wymyka
jqe si~jednoz~aeznym interpretaejom. 
Nowoczesna i rzetelna biografia napi
sana przez Adama Zamoyskiego opo
wiada 0 Chopinie jako czlowieku pa
radoksow: romantyku najwyiej ceniq
eym stoiekq postaw~, ehorowitym 
"tytanie praey" ezy paniocie, kt6rego 
uznano za "obywatela Swiata". Czytel
nik doskonale si~ bawi, sledzqe zawi
loki towarzyskieh gier w swiatku pa. 
ryskieh salonow. Cytowane w ksiqZee 
obrazowe fragmenty list6w i pami~t

nik6w pozwalajq nam mi~dzy innymi 
na nowo spojrzec na cil\&le rozpalaja.' 
cy wyobraZni~ publieznosci zwiqzek 
kompozytora z George Sand. Czy 
zniszczyl jego iycie? Autor pozostawia 
oeep~ ezytelnikom. 
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Waclaw Hryniewicz OMI 

Pi~kno i sito 
nodziei 

Blogoslawienstwa to obietnice. To wolanie 0 swiat 
lepszy i pif(kniejszy. To apel 0 duchowe zmaganie, 
aby bylo lepiej. To trudna ml!drosc, ktorej uczymy 
sif( do konca naszych dni. To wielka szkoia zaufa
nia do Boga i ludzi. W niej uczymy sif( prawdy, ze 
czIowiek odnajduje siebie najbardziej w6wczas, 
gdy oddaje samego siebie w darze innym. 

31ogoslawienstwa jako Magna Charia chrzescijaristwa 

W kanonie wielkich tekst6w chrzeScijanstwa Blogoslawienstwa 
:ajmujq miejsce szczeg61ne. Wyraza sic; w nich w paradoksalny spo
.6b to wszystko, co w religii chrzeScijanskiej jest najbardziej charak
erystyczne i ujmujl!ce. Wystarczy pomyslec 0 uczuciach i wrazeniach, 
akie tekst ten budzil w glC;boko uduchowionych ludziach spoza chrze
cijanstwa, tej miary co na przyklad Mahatma Gandhi. Blogoslawien
twa odslaniajq nowy wymiar ludzkiego istnienia. Czyniq to w for
nie wielkiej obietnicy i nadziei, niosqcej nowe doswiadczenie we
vnc;trznego wyzwolenia i wolnosci ludzkiego ducha. Tchnq wizjq 
wiata dalekiego od idealizacji - swiata, w kt6rym jest miejsce dla 
\ozej pochwaly ludzi wewnc;trznie wolnych. Jest to wolnosc blogo
lawiona, kt6rej czlowiek uczy siC; przez cale iycie. W Blogoslawien
twach rozbrzmiewajq slowa Boskiej zyczliwosci i przyjaini dla czlo
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wieka. To tak jakby w najtrudniejszej sytuacji zycia Bog mawil: "Nie 
poddawajcie siy zWCjtpieniu: Bqdicie dzielni! BCjdicie wielcy duchem! 
BCjdicie szczysliwi!" Jezus Blogoslawienstw wzywa do odnalezienia 
glybszego spojrzenia na zycie i losy swiata, wbrew obiegowym opi
niom, utartym sqdom, pozoram i przyzwyczajeniom. Blogoslawien
stwa - to Magna Charta chrzeScijanstwa, wciCjz czekajCjca na pelniej
sZCj realizacjy. Nikt z nas do niej nie dorasta. W Blogoslawienstwach 
zawiera siy mCjdrosc, ktarej glybi nie jestesmy w stanie zrazumiee. 

Czujy wielkie oniesmielenie wobec tekstu Blogoslawienstw. Jak
ze mogloby bye inaczej, skora zdajy sobie sprawy z ogromnego dy
stansu pomiydzy Boskim wezwaniem a ludzkim niedorastaniem do 
blogoslawionego sposobu przezywania zycia. Dwukrotnie dane mi 
bylo przebywae na Garze Blogoslawienstw. Na zawsze zachowam 
pod powiekami obraz tego miejsca skCjpanego w sloncu, pelnego zie
leni, kwiataw i spiewu ptakaw. W tafli jeziora Genezaret odbija siy 
lazur nieba, ktare tu wydaje siy znizae do samej ziemi. Wymowny 

symbol stykania siy swiataw! To wlasnie tutaj, przed wiekami, Mistrz 
z Nazaretu "otworzyl swoje usta i nauczal ich tymi slowami" (Mt 5, 
2), ktare do dzisiaj zdajCj siy rozbrzmiewae w tyrn miejscu. 

Blogoslawienstwa to zyczenia szczyScia. WystypujCjce w Ewange
Iii slowo makarios znaczy w gruncie rzeczy "szczysliwy" (odpowied
nikiem polskiego "blogoslawiony" jest euloget6s lub eulogemenos) . 
W szkole Blogoslawienstw czlowiek uczy siC( rozumiee, ze szczC(sciem 
podstawo,,-rym jest sama laska istnienia, ze mozna bye szczysliwyrn 
w glybi jestestwa, pomimo wielu przeciwnoSci i niepowodzen. Blo
goslawienstwa mawiCj 0 szczysciu w spos6b paradoksalny i zaskaku
jqcy, w formie zyczeii wypowiadanych przez Tego, kogo rnazna ob
darzye zaufaniem. 0 jakie wiyc Szczyscie chodzi? 

Tym, ktorzy potrafiq si~ nawracac 

Kratsza forma Blogoslawienstw, zapisana przez sw. Lukasza (6, 
20-23), uchodzi za bardziej pierwotnCj. Wyrainiej dochodzi w niej 
do glosu wymiar spoleczny, wzmocniony poczwarnyrn "Biada warn", 
nastypujCjcym po czterech Blogoslawieiistwach. W Ewangelii wedlug 
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sw. Mateusza (5, 3-11) Blogoslawienstwa zostaly rozwini~te i zinter
pretowane. Majq one charakter bardziej duchowy. Obydwie wersje 
zdajq si~ wzajemnie uzupelniac. 

Widac to juz w pierwszym blogoslawienstwie: "Blogoslawieni 
ubodzy w duchu [doslownie w celowniku: wobec ducha, duchem 
t6 pneumati], albowiem do nich nalezy krolestwo niebieskie " . 
W Ewangelii wed lug Lukasza Jezus mowi po prostu: "Blogoslawieni 
ubodzy". Taka byla rzeczywistosc tamtego czasu. Jezus kierowal swoje 
slowa do ludzi ubogich (anawim), uciskanych, wykorzystywanych 
i ""rykluczanych. To w ich obronie stawali niegdys wielcy prorocy 
Izraela, pi~tnujqc niesprawiedliwosc i krzywd~. Przypominali, ze Bog 
jest po stronie biednych, ze przeciwstawia si~ tym, ktorzy uciskajq 
innych, wykorzystujq ich i wykluczajq ze spolecznosci ludzkiej. ,;Wdo
wa i sierota" to bibJijne przyklady ludzi biednych. W midraszach 
iydowskich cz~sto pojawialo si~ przekonanie, ze sam Bog stoi za 
ubogimi, ze jest ich protektorem i obroncq. To On upomina si~ 0 ta
ki swiat, w ktorym jest miejsce na trosk~ 0 drugiego czlowieka. To 
On kieruje szczegolnq trosk~ w stron~ ubogich i nieszcz~sliwych . 

Wlasnie oni zdajq si~ latwiej odnajdywac drog~ do siebie nawzajem. 
Sq bardziej narazeni na zranienie i mniej w nich samozadowolenia. 
To wsrod nich zachowuje si~ ujmujqca zdolnosc do obdarzania dru
gich zyczliwosciq, akceptacjq i przyjainiq. Dla Boga wazniejsze jest 
to, by ludzie dostrzegali i rozumieli siebie nawzajem, by byli dobrzy 
dla siebie, niz zeby skladali ryrualne ofiary. Jezus podejmuje nauk~ 
prorok6w (Mt 9,13; 12,7; Oz 6,6). Staje rowniez po stronie ubo
gich i bierze ich w obron~. 

Blogoslawienstwa nie Sq gloryfikacjq ludzkiej n~dzy ani zach~tq 
do calkowitej biernoSci i rezygnacji. Ub6stwo mozna przezywac 
w sposob godny i szlachetny, natomiast n~dza stwarza sytuacj~, kto
ra degraduje czlowieka i pozbawia godnosci. Zwalczanie n~dzy jest 
obowiqzkiem wynikajqcym z mi~dzyludzkiej solidarnosci i z milosci 
bliiniego. Sytuack takq trzeba nie tylko dostrzegac, ale rowniez za
pobiegac jej na drodze strukturalnych przemian spoleczenstwa. Dzi
siaj potrzebny jest w skali planetarnej iscie profetyczny glos chrze
scijan, inspirujqcy do poszukiwania nowego stylu zycia i wzajemnej 
odpowiedzialnosci. 
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Jezus nie potypil bogactwa jako takiego, przestrzegal jednak lu

dzi bogatych przed egoistycznym postypowaniem. Przypowiesc 0 po
myslowym, ale nieuczciwym zarzqdcy (Lk 16,1-8) zachyca do roz
wazenia niewykorzystanych mozliwosci i zmarnowanych szans czy
nienia dobra. Ludzie "tego swiata" okazujq siy bardziej zaradni 
w swoich sprawach niz uczniowie Chrystusa, czysto pozbawieni 
vv'yobrazni, bezradni i sparalizowani sytuacjq w swiecie. 

Czlowiek bogaty moze bye rowniez czlowiekiem Bozym, w za
leznoSci od tego, jaki uzytek czyni ze swego bogactwa. 1m wiyksze 
bogactwo, tym wiyksza odpowiedzialnosc. Czlowiek z natury swej 
dqzy do dobrobytu. Ma prawo cieszyc siy osiqgniyciami pracy rqk 
i umyslu, podnosic stopy zyciowq i zaspokajac realne potrzeby. Nie 
moze jednak holdowac mentalnosci konsumpcyjnej ani stawac siy 
przyczynq niesprawiedliwosci spolecznej. Nikt nie rna prawa boga
cic siy nieuczciwie, kosztem innych. Kto wiele posiada, staje siy la
two niewolnikiem swojej wlasnosci i chyci posiadania jeszcze wiy
cej. Umiejytnosc poprzestawania na tym, co konieczne, daje czlo
wiekowi wewnytrznq wolnosc. Pozwala zaznac radosci dzielenia siy 
z tymi, ktorzy znajdujq siy w potrzebie. 

Pierwsze blogoslawienstwo nie jest bynajmniej zaleceniem du
chowej miernoty ani potypieniem intelektualnych aspiracji czlowie
ka. Jest pochwalq wewnytrznej wolnosci, otwartosci, ufnosci i goto
wosci do wyjscia innym naprzeciw. Jest pochwalq takiego ubostwa 
"w duchu", ktore v,'Yzwala dobro i stanowi formy milczqcego przy
zywania (epiklezy!) Tego, ktory ocala nas od rzeczywistej nydzy du
chowej. Wszyscy pozostajemy istotami, ktore wlasnym ubostwem 
ustawicznie kierujq wolanie 0 ocalenie i spelnienie. Czlowiek "ubo
gi w duchu", "majqcy serce ubogiego", jest wolny od samego siebie, 
otwarty na Boga i innych ludzi. Nie jest zadufany w swojej inteligen
cji i kulturze. Zna swoje niedostatki. 

Troska 0 ubogich cechowala pierwsze gminy chrzeScijanskie (Ga 
2, 10; Dz 4,32-34; 2 Kor 8, 13-14). Wynikalo to z glybokiej wiary, 
iz w Jezusie Chrystusie sam Bog stal siy "Ubogim" par excellence, ze 
w ubogich spotyka siy Jego samego. Przypowiesc 0 Sqdzie Ostatecz
nym (Mt 25, 31-46) wyraza ty mysl z niezwyklym dramatyzmem. Po 
uzyskaniu przez Kosciol wolnosci za cesarza Konstantyna chrzesci
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janscy biskupi pelnie zacz~li rol~ przyw6dcz'l w spoleczenstwie. Jed
nC! z publicznych cn6t wyr6iniaj'lcych biskupa i wymaganych od niego 
byla "milose do ubogich", rzeczywista troska 0 ich los. Nazywano 
go po prostu "przyjacielem ubogich" (philoptochos), w czym mial 
bye podobny do starotestamentalnych prorok6w. 

Blogoslawienstwa ucz'l szacunku dla ludzkiej niedoli, a takie ak
ceptacji ub6stwa i slabosci w samym sobie. Wszyscy mamy trudnosci 
z ksztaltowaniem naszych zwi'lzk6w z innymi. Nie potrafimy prze
baczae. To takie nasze ub6stwo. Ubogi jest kaidy, kto czuje si~ wy
kluczony i przegrany, kto przeiywa swoje osamotnienie, izolacj~, 
uposledzenie i brak poczucia wlasnej wartosci. Jakie cz~sto dzisiaj 
ubodzy to ludzie slabi, nieszcz~sliwi, bezradni, cierpi'lcy, zniech~ce
ni, lekcewaieni przez dobrze si~ maj'lcych, przeiywaj'lcy kryzys zwi'l
zany z pytaniem 0 sens iycia. Ubogi jest nade wszystko ten, w kim 
nie rna milosci (1 Kor 13, 1-3). 

Codzienne doswiadczenie poucza, ie moina bye ubogim w sen
sie materialnym, a zarazem bogatym w najgorsze uczucia i nastawie
nia, pelnym nienawisci, zazdrosci i resentymentu. Jest to zle "bogac
two", maj'lce r6inorodne oblicza. Czlowiek bogaty duchem w zlym 
sensie tego slowa jest przede wszystkim pelen samego siebie, zamkni~
ty w sob ie, niewrailiwy na innych, zadowolony z siebie. Chcialby 
wr~cz, aby wszystko kr'liylo wok61 niego i sluiylo mu. Jego troska 
obraca si~ wok61 wlasnego znaczenia i prestiiu. Swoje widzenie spraw 
iycia chcialby narzucie innym. Przeciwienstwem tej postawy s'l "ubo
dzy duchem", ludzie rozumiej'lcy potrzeb~ nawr6cenia, do kt6rego 
od pocz'ltku swojej publicznej dzialalnosci nawolywal Jezus: "Na
wracajcie si~ [doslownie: zmieniajcie myslenie] i wierzcie w Ewan
geli~ [doslownie: Dobr'l Nowin~]" (Mk 1, 15). Motyw nawr6cenia 
to czas przyblii enia si~ kr61estwa Boiego. 

Warto zatrzymae si~ przy slowie metanoia i jego zwi'lzku z pierw
szym blogoslawienstwem. Nie chodzi tu jedynie 0 sens moralny. 

Tawracaj'lc si~, zaczynam zmieniae sam spos6b myslenia (meta-no
ein znaczy doslownie "myslee po"), myslee na nowo po doswiadcze
niach niewla§Ciwego post~powania. Metanoia to nawrocenie umy
slu i serca, zmiana w rozumieniu iycia. Swiat nie obraca si~ wok61 
mojej osoby. Nie jestem punktem odniesienia ani miar'l innych. Musz~ 
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odkrye innych, dostrzec ich istnienie i uszanowae. 1m wowczas la
twiej ot\'1orzye siy w stosunku do mnie. Nie trzeba szukae swiatla 
jedynie na zewn'!trz siebie samego. To swiatlo potrafi zajasniee w mil
czeniu wlasnego wnytrza, w glosie sumienia i w swiadomosci wla
sneJ WIDy. 

Czlowiek "bogaty w duchu" uwaza, ze wszystko zna i niczego 
mu juz nie potrzeba. Czlowiek "ubogi w duchu" nosi w sobie glybo
k,! swiadomose swojej niewiedzy. Jest zdolny do zdumienia w obli
czu nieogarnionej rzeczywistoSci swiata, byd,!cej symbolem jeszcze 
wiykszej rzeczywistosci niewidzialnej. Nie przyjmuje wszystkiego, 
czym jest i co go otacza, jako naleznosci. Ma glybokie poczucie daru 
istnienia. Jego "ubostwo w duchu" jest zdolnosciq przezywania zy
cia i wszystkiego, co ono niesie ze sob,!, jako wielkiego daru. Czlo
wiek "ubogi w duchu", "majqcy serce ubogiego", jest czlowiekiem 
przebudzonym do glybszego sposobu istnienia, do odkrywania glyb
szej rzeczywistosci, ukrytej pod powierzchniq pozorow. Jest to prze
budzenie blogoslawione! To ono pozwala dostrzec, ze "krolestwo 
Boze" jest w nas samych (por. Lk 17,21) i posrod nas. Odkrywa siy 
je nie tylko przez pogrqzenie siy we wlasnym wnytrzu, ale rowniez 
przez spotkanie z innymi, ktorzy towarzysZq nam na drodze do jego 
ostatecznego spelnienia. Jezus nie bez powodu mowi, ze do takich 
ludzi j u Z, a nie dopiero w przyszloSci, "nalezy krolestwo niebieskie". 

Przezwyci,iac smutki i wnosic pok6j 

Paradoksalny charakter Blogoslawienstw widoczny jest szczegol
nie w odniesieniu do ludzi dotkniytych bolem, smutkiem i zalobq: 
"Blogoslawieni, ktorzy siy smUCq [placzq, bolejq]' albowiem oni bydq 
pocieszeni". Jest to blogoslawienstwo dla ludzi, ktorzy traq poczu
cie wartosci zycia, ktorzy znaleili siy w pulapce depresji, smutku, 
zaloby, wewnytrznego zranienia i bezradnoSci. Jezus wskazuje drogy 
odkrycia siebie na nowo, przewartoSciowania, wyjScia z zapaSci na 
drogy akceptacji i zaufania. Przywraca czlowiekowi zagubionemu 
poczucie wlasnej wartosci i swiadomose tego, ze nie przestal bye 
milowany przez Boga. Kto nie przeszedl pr~ez smutek i wewnytrzne 
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oczyszczenie, nie potrafi gl~boko doswiadczye radoSci istnienia jak
by na nowo darowanego_ Po wielkim smutku czlowiek jest inny 
cos w nim umarlo, cos si~ narodzilo. 

To blogoslawienstwo uczy trudnej umiej~tnoSci przyjmowania 
i przezwyci~iania b6lu, zwlaszcza po utracie drogiej osoby_ Jezus nie 
slawi udr~ki ani ialoby. M6wi 0 pocieszeniu, jakie daje nadzieja na 
wyjscie z tego stanu ducha. Uczy przyjmowae iycie z ufnoSci'l i wiaq 
w jego sens ostateczny, pomimo wszelkich niedostatk6w i doswiad
czen. Wzywa tym samym do solidarnosci, wsp6lczucia i niesienia 
pomocy. 

Smutek i placz S'l wyrazem wewn~trznego poruszenia calego je
stestwa czlowieka. Nawet najbardziej twarde ludzkie serce podatne 
jest na zranienie i wewn~trzny wstrz'ls. Serce skamieniale moie zno
wu stae si~ sercem czuj'lcym. Nie wolno nigdy z g6ry wykluczae tej 
moiliwosci. Lzy mog'l bye wyrazem dokonanej przemiany. S'l mo
menty, kiedy czlowiek moze przerazie si~ sa
mym sob'l. To tak, jakby nagle ujrzal swoje 
prawdziwe odbicie w zwierciadle. Kaidy nosi 
w sobie wlasne l~ki. W kazdym drzemie utajo
oa potrzeba wyszukiwania wrog6w i ludzi nie
przyjaznych. To na nich jesteSmy sklonni prze
rzucae cz~se wlasnej winy i wlasnego l~ku. St'ld 

Sens Blogoslawienstw 
staje sif{ zrozumialy 
w swietle Paschy 
Chrystusa, Jego 
przejscia ze smierci 
do zmartwychwstania. 

rodzi si~ takie ukryta ch~c zniewalania innych oraz zludne poczucie 
wlasnej wyiszosci_ Jestesmy istotami podatnymi na r6znorodne smut
ki, l~ki i trwogi, maj'lce swoje ostateczne ir6dlo w l~ku najbardziej 
podstawowym: przed smierci'l i unicestwieniem. Rosn'lce w ludziach 
naszego czasu poczucie aburdalnosci istnienia jeszcze bardziej pogl~
bia l~k przed nicosci'l. 

Chrystus glosi blogoslawienstwo dla smuqcych si~ i placz'lcych. 
To On sam jest naszym wyzwoleniem od tego podstawowego l~ku 
przed smierci'l i unicestwieniem. To On stan'll na zawsze pomi~dzy 
naszym istnieniem a nicosci'l. Tu wlasnie dostrzegamy, ii sens Blo
goslawienstw staje si~ zrozumialy w swietle Paschy Chrystusa, Jego 
przejscia ze smierci (sfera smutku, b61u i l~ku) do zmartwychwstania 
(sfera ufnoSci i spelnienia). Chrystus wnosi pocieszenie w zycie ludz
kie przez to, kim dla nas jest i co uczynit. Obietnica zmartwychwsta
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nia pozwala przezwyci~iac smutek i l~k przed smierciq. Smutek ust~
puje miejsca ufnoSci w spelnienie Boiej obietnicy. Jest to jui inna 
jakosc istnienia, poddanego dzialaniu Boskiego Ducha, Pocieszycie
la - Tego, kt6ry nas umacnia w drodze, a kt6rego przyzywamy sa
mym istnieniem rozdartym, bezglosnie, mOWq samego jestestwa pod
danego smutkowi przemijania i smierci. 

Jako istoty ludzkie, istniejemy w relacji jedni do drugich. Od ja
kOSci tych zwiqzk6w zaleiy jakosc ludzkiego iycia, zar6wno w skali 
indywidualnej, jak i zbiorowej. Troska 0 dobre stosunki mi~dzy ludz
mi przenika od poczqtku do koflCa nauczanie Jezusa. Taki jest sens 
"nowego przykazania" (J 13, 34). Taki jest r6wniei sens blogosla
wienstwa Jezusa dla ludzi czyniqcych pok6j: "Blogoslawieni, kt6rzy 
wprowadzajq pok6j [doslownie: pok6j czyniqcy], albowiem oni b~dq 
nazwani synami Boiymi". Poslugujqc si~ dzisiaj j~zykiem inkluzyw
nym, trzeba by powiedziec: "b~dq nazwani dziecmi Boiymi", syna
mi i c6rkami. Blogoslawienstwo jest dla m~iczyzn i kobiet - dla tych, 
kt6rzy tworZq wi~zi przyjazni i pokoju mi~dzy ludzmi, b~dqc w ten 
spos6b zwiastunami wsp61noty zbawionych w swiecie zmartwych
wstania. Mqdrosc Pisma m6wi, ie to wlasnie sam Chrystus "jest na
szym pokojem" (Ef 2, 14) - On, kt6ry zburzyl mur wrogoSci dzielq
cy jednych od drugich, "w sobie zadawszy smierc wrogoSci" (Ef 2, 
16). Mocq swego zmartwychwstania tworzy On nOWq przestrzen 
iycia, w kt6rej ufnosc zajmuje miejsce I~ku przed drugim czlowie
kiem. 

Czlowiek "czyniqcy pok6j" rezygnuje w swoim iyciu z odpowia
dania przemocq na przemoc, aby w ten spos6b przerwac przekl~ty 
lancuch I~ku, zemsty i odplaty. Potrafi odkrywac to, co w drugim 
czlowieku najlepsze. Nie wypatruje wrog6w dokola siebie. Wie, ie 
wnosic dzis pok6j w ludzkie relacje to promieniowac uznaniem in
nosci drugiego czlowieka, gotowosciq wyjScia mu naprzeciw i zro
zumienia go, zdolnoSciq korygowania wlasnych bl~d6w. Blogosla
wienstwa UCZq bezinteresownoSci: "Czyncie dobrze ( ... ), niczego si~ 
za to nie spodziewajqc" (Lk 6, 35). Nie moina wszystkiego oprzec 
na wzajemnosci. W iyciu ludzkim jest wiele sytuacji, gdy trzeba z niej 
zrezygnowac. To takie nielatwy skladnik prawdziwej kultury poko
ju, do kt6rej tworzenia zach~ca blogoslawi~nstwo Jezusa. Stare przy
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slowie m6wi: "Nie czyn drugiemu, co tobie niemile". Jezus wyrazil 
t~ regul~ post~powania w spos6b pozytywny: "Jak chcecie, zeby lu
dzie warn czynili, podobnie wy im czyncie" (Lk 6, 31). 

Sprawiedliwosc i swiat zmartwychwstania 

W dw6ch blogoslawienstwach kluczowym slowem jest sprawie
dliwose: "Blogoslawieni, kt6rzy laknq i pragnq sprawiedliwosci, al
bowiem oni b~dq nasyceni" oraz "Blogoslawieni, kt6rzy cierpiq prze
sladowanie dla [z powodu] sprawiedliwosci, albowiem do nich nale
zy kr6lestwo niebieskie". Nauczanie Jezusa nawiqzuje do wypowiedzi 
biblijnych prorok6w. Sprawiedliwose to nie rylko ludzka prawose, 
ale upodobnienie si~ czlowieka w konkretnym posr~powaniu do 
post~powania samego Boga, do Jego dobroci, cierpliwoSci i swi~ro
sci. Jedynq silq uczni6w Chrystusa rna bye milose i swiadecrwo 
o prawdzie. Bye sprawiedliwym to okazywae szacunek drugiemu 
czlowiekowi, wychodzie mu naprzeciw z zyczliwq pomoq, dawae 
udzial w tym, co si~ posiada. 1m bardziej czlowiek zbliza si~ do Boga, 
tym bardziej jest swiadom swoich bl~d6w i niedomagan. Jakie CZy
sro prorocy glosili, ze B6g oczekuje od ludzi nie tyle samego prze
strzegania wymog6w Prawa i obrz~d6w religijnych, ile nade wszystc 

ko sprawiedliwosci w stosunku do ludzi! Sprawiedliwose nie pozwala 
gromadzie bogactw ze szkodq dla innych. 

Nauczanie prorok6w i Jezusa nabiera dzisiaj szczeg6lnej aktual
nosci nie tylko w skali indywidualnej, ale rowniez globalnej. Spra
wiedliwose wymaga samoograniczenia. Dobrowolny akt ogranicze
nia wlasnego bogactwa jest darem dla innych, blogoslawienstwem 
dla ubogich i tie si~ majqcych. Sprawiedliwose jest wyrazem posza
nowania ludzkiego zycia. Jak w tym swietle oceniae syruacj~ w skali 
calego globu, na kt6rym 20% mieszkancow w krajach bogatych zu
zywa 80% zasobow Ziemi, nie trOSZCZqC si~ 0 los najbiedniejszych? 
Zycie jednych przezera nihilizm i nuda, podczas gdy inni umierajq 
z glodu i chor6b, odarci z poczucia ludzkiej godnosci. Czy sytuacja 
ta nie wola 0 sprawiedliwose i ochron~ zycia? Blogoslawienstwo Je
zusa kieruje si~ w stron~ tych, kt6rzy pragnq sprawiedliwosci dla 
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innych i 0 ni"l siy zmagajq.. Nie jest to blogoslawienstwo dla samej 
biernosci pragnienia, lecz dla trudu zmagania 0 to, aby ludzie mogli 
iye w spos6b godny czlowieka. 

Ewangelia odslania jeszcze glybsz"l strony blogoslawienstw zwi"l
zanych ze sprawiedliwosci"l. Uwrailiwia na wszystkie wymiary iy
cia. M6wi 0 przeSladowanych "dla sprawiedliwoSci", 0 ryzyku wy
stawienia siy na cierpienie, a nawet utraty iycia. Chrystus daje sily 
i uzdalnia do zrnagania 0 sprawiedliwose. Jak inaczej rozurniee slo
wa otuchy, kt6re S"l niejako przypieczytowaniem wszystkich Blogo
slawienstw: "Blogoslawieni jestescie, gdy (Iudzie) warn Uf"lgaj"l i prze
sladuj"l was, i gdy z mego powodu rn6wi"l klamliwie wszystko zle na 
was. Cieszcie siy i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w nie
bie" (Mt 5, 11-12). Do konca swiata ludzkose bydzie zrnagae siy 
z nienawiSci"l, przernocq, wrogosci"l, obojytnosci"l i niezrazumieniem. 
Jeieli "wszystko zle" spotyka nas jedynie z powodu Chrystusa, a nie 
z naszej ludzkiej winy, moiemy siy cieszye i nie zniechycae siy w czy
nieniu dobra. 

Przyklad Chrystusa jest najwiyksz"l zachyt"l do kroczenia t"l dra
g"l. Jego iycie nie skonczylo siy wraz ze srnierci"l. Glos Zmartwych
wstalego dotarl do kranc6w swiata. Odczytujerny dzis Blogoslawien
stwa w swietle Jego zmartwychwstania. Sam Jezus z Nazaretu byl 
Tym, kt6ry najbardziej pragn"ll sprawiedliwoSci dla ludzi. W Jego 
losie sprawdza siy najwyrainiej obietnica "nasycenia" i spelnienia 
w kr61estwie Boiym. Kto zapomina 0 zrnartwychwstaniu, traci po
czucie ostatecznego sensu sprawiedliwoSci. Zmartwychwstanie Chry
stusa przelamalo granice tego swiata. Rozpocz"ll siy w nim praces 
ostatecznego przeobraienia w "zierniy now"l" (Ap 21, 1), na kt6rej 
nie bydzie jui "ani ialoby, ani krzyku, ani trudu" (Ap 21, 4), ani 
"niczego godnego k1"ltwy" (Ap 22,3). 

Oto obraz swiata blogoslawionego, byd"lcego zaprzeczeniem 
wszelkiego przeklenstwa - swiata, w kt6ryrn "ucaluj"l siy sprawied
Iiwose i pok6j" (Ps 85, 11). Zmaganie 0 sprawiedliwose na tyrn swie
cie jest profetycznyrn trudern na rzecz Wielkiej PrzyszloSci swiata 
zrnartwychwstania - swiata sprawiedliwosci, rniloSci i pokoju. Spra
wiedliwose niesie obietnicy zrnartwychwstania. Jest zapowiedzi"l przy
szlej wsp61noty ludzi przeobraionych moq Boga. Jui tu, na zierni, 
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tworzy kultur~ przyjazni, iyczliwosci i troski 0 innych. Ziemia po
trzebuje dalekowzrocznych prorok6w ostatecznego przeobraienia, 
ludzi przyczyniajqcych si~ do tworzenia swiata bardziej sprawiedli
wego, bydqcego zwiastunem czegos jeszcze wi~kszego. Tw6rcy spra
wiedliwoSci Sq r6wnoczeSnie tw6rcami pi~kna, kt6re nie przemija. 
Laknqc i pragnqc sprawiedliwosci, wystawiajq si~ cz~sto na przesla
dowanie i cierpienie. Pragnienie braterstwa i solidarnoSci jest w nich 
wiyksze nii obawa 0 wlasny los. Sq ludzmi ofiarnymi, potrafiq zapo
mniee 0 sobie, otworzye si~ na innych i zrozumiee gl~boki sens mi
losierdzia. Swoim iyciem rozwiqzujq wielki paradoks wsp61istnienia 
sprawiedliwosci i milosierdzia. 

Gdy serce i umyst idq w parze 

Blogoslawienstwa m6wiq 0 milosiernym i czystym sercu: "Blo
goslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia dostqpiq", "Blo
goslawieni czystego serca [doslownie: czysci sercem], albowiem oni 
Boga oglqdae b~dq". Jednym z wielkich dobrodziejstw Ewangelii jest 
to, ie przywraca ona sens slowom zuiytym, dzi~ki czemu odzyskujq 
one swojq pierwotnq swieiose. Zszarzaly i wytarly si~ dzisiaj takie 
slowa jak milosierdzie, wsp6kzucie i przejrzystose wewn~trzna. 

Milosierdzie sklonni jestesmy uznae za plytkq poblailiwose lub 
upokarzajqce politowanie. Tymczasem chodzi 0 zdolnose odczuwa
nia wraz z drugim czlowiekiem, gl~bokie wsp61-czucie razem z nim, 
pozwalajqce bye wsp61uczestnikiem jego smutku, cierpienia i nieszcz~
kia. Czlowiek staje si~ milosierny, gdy nie wstydzi si~ okazywae in
nym dobroci, czulosci i wsp6lczucia. Milosierdzie jest wyrazem 
wsp610dpowiedzialnosci za los innych. Dlatego wlasnie znajduje si~ 
ono w centrum iycia i nauczania Chrystusa (Lk 10,30-37; 15, 1-32; 
Mt 18, 23-35). 

W Ewangelii wedlug Lukasza Jezus zach~ca, aby uczye si~ takie
go post~powania od samego Boga: "Bqdzcie milosierni, jak Ojciec 
wasz jest mifosierny" (Lk 6, 36). ChrzeScijanie nie zdolali jeszcze 
przeczue do gl~bi, co oznaczajq te slowa. Oblicze Boga, kt6re odsla
niajq, wciqi jest dalekie od logiki Boskiego milosierdzia. B6g udziela 
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samego siebie i przebacza bez miary. Nie rna dJa Niego sytuacji bez 
wyjScia. Nawet w stanie najwi~kszego zatracenia mozna liczye na 
Jego wyciqgni~tq i pomocnq dlon. To nie On jest spraWCq zla. Jezus 
Blogoslawienstw sam doswiadczyl na sobie mocy zlych ludzkich de
cyzji. Jest Chrystusem ukrzyzowanym, ktorego Bog wskrzesil z mar
twych. Na krzyzu sam wstawial si~ u Ojca za sprawcami swojego 
losu: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzq, co czyniq" (tk 23, 34). 
Zdumiewajqce usprawiedliwienie! Czy trudno dostrzec w nim ob
raz Boskiego milosierdzia dla wszystkich? Od samego Boga uczymy 
si~ milosierdzia wzgl~dem innych ludzi. Kto jest czlowiekiem milo
siernym, sam dostqpi milosierdzia. Doswiadczajqc milosierdzia Boga, 
sam ucz~ si~ bye milosiernym. Nie jest to jedynie sprawa rozstrzyga
jqca si~ w sferze ludzkiego umyslu. Najlepsze zrozumienie przycho
dzi wowczas, gdy umysl i serce idq w parze. 

"Czystose serca" rozumiano cz~sto tylko w odniesieniu do spraw 
zycia seksualnego, zwlaszcza "nieczystych" mysJi i pragnien. Blogo
slawienstwo dla "czystych sercem" rna sens 0 wiele gl~bszy. Chodzi 
o wewn~trznq przejrzystose ludzkiego ducha, 0 czystose zamiarow 
i calego nastawienia osoby ludzkiej. Bye czlowiekiem czystego serca 
to uwolnie si~ od balwochwalczego samozadowolenia, pychy i zlych 
zamiarow wobec innych, a stae si~ czlowiekiem otwartym w samej 
gl~bi swojego jestestwa, nie szukajqcym samego siebie. Serce czyste 
jest wtedy "sercem nowym" (Ez 36, 26), przemienionym. Ludzie 
czystego serca pozwalajq Boskiemu swiatlu przenikae w glqb wla
snego czlowieczenstwa. Trud oczyszczania serca to ustawiczny pro
ces wyzwalania wolnoSci ku dobremu. Serce oczyszczone to "swiatle 
[oswietlone!] oczy serca" (Ef 1, 18), pozwalajqce zrozumiee i od
czue, "czym jest nadzieja" najwznioslejszego powolania czlowieka 
do uczestnictwa w zyciu samego Boga, do "oglqdania" Go w swiecie 
zmartwychwstania. Tradycja chrzescijanskiego Wschodu nie bez gl~
bokiej racji od wiekow uczy, ze w sercu oczyszczonym rodzi si~ naj
wi~ksze zrozumienie, ze umysl zst~puje niejako do serca i czyni je 
organem poznania spraw Boskich. Owe "swiade oczy serca" potra
fiq juz teraz dostrzec cos z samej gl~bi rzeczywistoSci, odkrye obec
nose Boga we wszystkim. Serce staje si~ duchowym osrodkiem ludz
kiego jestestwa, dzi~ki ktoremu czlowiek otwiera si~ i przekracza 
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samego siebie w stron~ Boga i innych ludzi. Nie ma czystego serca 
ten, kto zachlannie dqzy do wlasnych cel6w i zaspokaja swoje pra
gnienia, nie dostrzegajqc innych. 

Blogoslawienstwo dla milosiernych jest nieodlqczne od blogo
slawienstwa dla ludzi 0 przejrzystym sercu. Ludzie milosierni i przej
rZYSci az do samej gl~bi ocalajq swoje czlowieczenstwo od skamie
nienia, niewrazliwoSci i wewn~trznej pusth Dajq do siebie dost~p 
Bogu i ludziom_ GI~biej pojmujq Boga i losy istot nawet najbardziej 
zagubionych w dziejach tej ziemi_ 

Zrozumiec mow~ i nadziei~ ziemi 

Jedno z najbardziej paradoksalnych blogoslawienstw wyrazone 
zostalo w odniesieniu do ludzi i los6w ziemi: "Blogoslawieni cisi, 
albowiem oni na wlasnose posiqdq ziemi~". 
W przekladzie doslownym: "Szcz~sliwi lagod
ni, bo oni odziedziczq ziemi~". Cichose i lagod
nose nie utozsamiajq si~ ze slabosciq charakte
ru. Jezus blogoslawi lagodnose ludzi mocnych 
duchem. Cichose i lagodnose Sq oznakq sily, 
kt6ra nie niszczy. Jest to sila spokojna, tw6rcza 

Rewolucja Blogosla
wienstw jest rewolucj'l 
duchowego przelo
mu, przemiany mysle
nia, nowej percep
cji czasu i historii. 

i cierpliwa. Lagodnose jest przeciwienstwem przemocy, ta bowiem 
niszczy i zniewala. Przemoc i przymus nie niosq prawdziwego wy
zwolenia. Poslugujqcy si~ nimi ludzie cz~sto gloszq wolnose, ale z dru
giej strony uzalezniajq innych i zniewalajq. Chyba na tym polega dra
mat historycznych rewolucji. Tymczasem rewolucja Blogoslawienstw 
jest rewolucjq duchowego przelomu, przemiany myslenia, nowej per
cepcji czasu i historii. Istnieje lepsze jutro dla ludzkosci, ale wymaga 
ono prawdziwego glodu sprawiedliwosci, wolnosci, braterstwa, so
lidarnosci i szacunku dla cal ego stworzenia. 

Cichose i lagodnose idq w parze z wlasciwie poj~tq pokorq. Je
zus zach~ca, aby uczye si~ od Niego lagodnosci i pokory serca (Mt 11, 
29). Istnieje niedobra tendencja do utozsamiania pokory z przekre
51eniem i pogn~bieniem samego siebie, z wyrzeczeniem si~ wlasnej 
godnoSci czy wr~cz z samounicestwieniem. Swiadczy 0 tym utrzy
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rnuj'lcy si~ styl czolobitnoSci, unizonosci, a nawet sluzalczoSci wo
bec ludzi wyzej postawionych. Odwieczna pokusa ludzi wladzy, do
rnagaj'lcych si~, aby inni uznali ich wyzszose, okazuj'lc to gestarni 
uniznosci! Unizonose taka niewiele rna wspolnego z pokor'l. Czlo
wiek pokorny i cichy zdolny jest do spojrzenia na siebie w calej praw
dzie. Potrafi wsluchae si~ w sarnego siebie i otworzye si~ na cal'l rze
czywistose stworzon'l. Pokora i otwartose S'l nieoddzielne. Nieprzy
padkowo lacinskie slowo humilitas, oznaczaj'lce pokor~, rna zwi'lzek 
z zierniq, humus. To wlasnie ziernia rna niezwyklq wlaSciwose otwie
rania si~ na swiatio, wod~ i powietrze, co z kolei czyni jq zyznq, plodn'l 
i blogoslawionq. 

Czlowiek lagodny, cichy i pokorny wydaje rowniez blogoslawio
ny owoc swojego zycia. Zostawia dobry slad na obliczu zierni. Jezus 
lqczy blogoslawienstwo dla cichych i lagodnych z obietnicq dziedzi
czenia zierni. Lagodnose wyzwala od agresywnej zachlannoSci, za
borczosci i przernocy. Pozwala uslyszee glos calego stworzenia, kto
re "az dot'ld j~czy i wzdycha w bolach rodzenia" (Rz 8, 22). Praw
dziwie pokorna lagodnose urnie wsluchae si~ w nadziej~ calego 
stworzenia, gdyz "i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczye w wolnoSci i chwale dzieci Bozych" (Rz 8, 21). Tajern
nica zierni to tajernnica wielkiej kosrnicznej nadziei, wolaj'lca 0 zro
zurnienie i poszanowanie rytrnu jej zycia. Kiedy "pierwsza ziernia" 
przerninie, obiecano narn ujrzee "zierni~ now'l" (Ap 21, 1). Ziernia 
jest lask'l, bezinteresownyrn i pi~knyrn darern Boga. Nietrudno zro
zurniee, dlaczego starzec Zosirna w powiesci Fiodora Dostojewskie
go Bracia Karamazow udziela takich oto pouczen duchowych: "Zie
rni~ caluj i bez ustanku, bez konca kochaj j'l, kochaj wszystkich, ko
chaj wszystko, szukaj zachwytu i uniesienia owego. Zros zierni~ lzarni 
swojej radosci i kochaj lzy owe. Uniesienia nie wstydi si~, cen je, 
albowiern jest wielkirn darern bozyrn i staje si~ tylko udzialern wy
brancow"l. 

J ezus nie podzielal potocznego przeswiadczenia, ze cisi i lagodni 
s'l ludirni przegranyrni, bez znaczenia, z gory skazanyrni na zyciow'l 
porazk~. W oczach wielu tylko ci, co potrafi'l bye glosni i twardzi, 

1 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, cz~sc I i II, dun:. A. Wat, Warszawa 1959, s. 380. 
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maj'l szans~ osi'lgni~cia swoich cel6w. W rzeczywistosci jest to prze
konanie zludne i nieprawdziwe. Nie moina zachowywac si~ na na
szej ziemi halasliwie i nieodpowiedzialnie, jak obcy przybysz, kt6re
mu oboj~tne S'l jej losy. Wszyscy jesteSmy dziecmi tej ziemi. Jej los 
zwi'lzany jest z naszym losem . Aby to zrozumiec, trzeba si~ wewn~trz
nie wyciszyc i wsluchac w jej mowy, tak jak to uczynil apostol Pa
wel. Zanim zrozumial oczekiwanie calego stworzenia, musial naj
pierw gl~boko doswiadczyc wielkiej przyjaini wobec wszystkiego, 
co istnieje. Jakby przyloiyl ucho do ziemi i uslyszal jej wolanie... 
Blogoslawienstwo jest dla uciszonych i lagodnych, wyzbytych prze
mocy wobec nawet najmniejszego ze stworzen. 

Czas Blogoslawienstw - czas mesjanskiej nadziei 

Kazanie na G6rze, a zwlaszcza Blogoslawienstwa, to niezast'lpione 
kryterium oceny post~powania chrzeScijan. Glosiciel Blogoslawienstw 
byl synem narodu wielkich Boiych obietnic. ChrzeScijanie przez wieki 
pot~piali Zyd6w za to, ie ci nie uznali Jezusa za Mesjasza i nie przy
j~li daru odkupienia. Wykazywali, ie Kosci61 jest nowym Ludem 
Boiym, Synagoga zas trwa nadal w zaslepieniu, z przepask'l na oczach, 
oczekuj'lc przyjscia prawdziwego Mesjasza. 

Blogoslawienstwa S'l czyms wi~cej nii obietniq i wielk'l Piesni'l 
o Nadziei. S'l r6wniei wielkim zadaniem, kt6rego donioslosc rzuca 
si~ w oczy, zwlaszcza w odniesieniu do narodu, z kt6rego wyszedl 
Jezus. W Kazaniu na G6rze, kt6rego wst~pem S'l Blogoslawienstwa, 
Jezus wymaga od swoich uczni6w milosci nieprzyjaci6l i rezygnacji 
z wszelkiej przemocy. Taka postawa jest wielkim znakiem mesjan
skim - niezast'lPionym swiadectwem, ii Mesjasz rzeczywiscie przy
szedl jui na swiat. Nie spos6b powstrzymac si~ od pytan, kt6re doty
cZ'l losu samych Blogoslawienstw w dziejach chrzeScijanstwa. Czy 
Kosci6i dawa! i daje swiatu wiarygodne swiadectwo na rzecz ery 
mesjanskiej? Czy sam iyje prawdziwie po mesjansku? Dzielo ocale
nia ludzkosci, dokonane w iyciu, smierci i zmartwychwstaniu Chry
stusa, powinno tak promieniowac z iycia KOSciola, aby byio jasnie
j'lcym swiadectwem, ii J ezus jest prawdziwie Mesjaszem. Dotyczy to 
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zar6wno calej spolecznoSci Kosciola, jak i kaidego wierz'lcego z osob
na. Kt6i z nas to potrafi? Wszyscy zmagamy si~ z niedostatkiem wia
ry, nadziei i miloSci. Kto zdolal calkowicie uporac si~ z wlasnym nie
dowierzaniem? Kto osmieli si~ powiedziec 0 sobie, ii jest bez reszty 
przezroczystym swiadectwem 0 Mesjaszu? 

Z pewnoSci'l bylo w chrzeScijanstwie duio pi~knych pr6b towa
rzyszenia ]ezusowi w bezinteresownosci ]ego oddania innym, w pr6
bach pojednania, zwrotu ku Ewangelii i realizacji ducha Blogosla
wienstw. To prawda. Z drugiej strony trzeba przyznac z cal'l szcze
rosci'l, ii w ci'lgu wiek6w dominowala w Kosciele zastraszaj'lca 
sJepota w stosunku do narodu iydowskiego. Zarzucaj'lc Zydom sle
pot~ w stosunku do osoby ]ezusa, sami chrzeScijanie grzeszyli zasJe
pieniem i nieprzejednaniem wobec judaizmu i los6w Izraela. Nast~p
stwem byly powtarzaj'lce si~ akty wrogoSci, nienawisci i agresji. Apo
stol Pawel przestrzegal chrzescijan pochodz'lcych z poganstwa przed 
pokus'l wynoszenia siy ponad Zyd6w: "nie wynos si~", "nie pysznij 
si~, ale trwaj w bojazni" (Rz 11, 18. 20). Wyrzucanie im slepoty jest 
przejawem pychy, kt6ra powinna ust'lpic miejsca pokorze i uznaniu 
wlasnych win.]ak bowiem wygl'lda nasza chrzeScijanska wiara w kon
fromacji z wymow'l bolesnych swiadectw historii? 

W IV wieku chrzeScijanstwo stalo si~ religi'l oficjalnie uznan'l za 
religi~ cesarstwa rzymskiego. ] ui w6wczas zacz~ly plon'lc pierwsze 
synagogi. W mieScie Kallinikon nad Eufratem jui w roku 388 chrze
scijanie za zgod'l swojego biskupa zniszczyli iydowsk'l synagog~. 
Dalsze reakcje na to wydarzenie S'l bardzo znamienne. Cesarz Teo
dozjusz I, maj'lcy swoj'l rezydencj~ w Mediolanie, byl nim wielce 
oburzony. Nakazal odbudowac synagog~ na koszt biskupa, kt6ry 
wyrazil zgod~ na jej zburzenie. Tymczasem biskup Mediolanu, Am
broiy, zmusil cesarza do odwolania tej wydanej wczesniej decyzji. 
Czy nie zdumiewa ten spos6b post~powania w przypadku jednego 
z wielkich Ojc6w Kosciola Zachodniego? Nie kto inny, ale wlasnie 
on sam wyst~powal w obronie wolnoSci KOSciola w stosunku do 
wladzy swieckiej. Zmagaj'lc si~ 0 wolnosc dla KOSciola, nie potrafil 
uszanowac jej w stosunku do Zyd6w, "starszych braci w wierze". 
Trzeba dzisiaj przypominac 0 tych faktach, aby uczyc si~ noweJ po
stawy. 
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Za cesarza Teodozjusza dochodzilo tak cz~sto do palenia syna

gog, ze byl on zmuszony wydawae specjalne dekrety w obronie nie 
tylko synagog, ale rowniez zydowskich domostw. Dlaczego chrzeSci
janstwo tak szybko zatracilo ducha Blogoslawienstw i zapomnialo 
o nauce Jezusa? Juz w IV stuleciu, wieku wolnoSci KOSciola, nie wi
dae ani sladu poszanowania dla wlasnych korzeni. Nieuciekanie si~ 
do przemocy w nauczaniu Jezusa mialo bye jednym ze znakow zwia
stujqcych nadejscie czasu Mesjasza. Post~powanie chrzeScijan sku
tecznie pozbawialo t~ nauk~ wiarygodnosci w oczach wyznawcow 
ludaizmu. Kazanie na Gorze i Blogoslawienstwa nalezq do najcz~
§Ciej zapominanych kart Ewangelii. Swiadectwo wiekow jest w tym 
wzgl~dzie szczegolnie wymowne. 

To prawda, ie wezwanie do wiary i nawrocenia odnosi si~ do 
obydwu stron. Narod iydowski rowniez wezwany jest do osiqg
ni~cia celu swego wybranstwa. Nie rna innej 
drogi jak wiara i ustawiczny proces nawraca
nia si~ ku Bogu. W procesie tym zdani jeste
imy wzajemnie na siebie. ChrzeScijanie Sq 
wspolodpowiedzialni takZe za los Izraela. Trud
no zaprzeczye, ze w minionych wiekach nie 
dawalismy narodowi zydowskiemu powodow 
do tego, aby mogl rozpoznae oblicze Chrystu

Bog obdarza wszyst
kich blogoslawien
stwem czasu. lest to 
czas dany na doswiad
czenie nowosci zy
. .. ,

CIa przymeslOne] na 
swiat przez Chrystusa. 

,a jako Mesjasza w postawie prawdziwego braterstwa wiary i nadziei. 
Czy mogl on rozpoznae mesjanskie znaki rzeczywistej odnowy swia
ta? To, co dzialo si~ w chrzeScijanskiej Europie, sklania do gl~bokie
go namyslu i rachunku sumienia. Wystarczy wspomniee okresy prze
sladowania i zmuszania do przyj~cia chrztu ("chrzest albo smierC") . 
Zydzi byli osmieszani, pi~tnowani, wyp~dzani i zabijani. 

Duch rywalizacji wziql gor~ nad duchem Biogoslawienstw. Stalo 
,i~ to hodlem wielu cierpien. Pocieszeniem moze bye fakt, ze dzieje 
ludzkie nie dobiegly jeszcze kresu. Bog obdarza wszystkich blogosla
wienstwem czasu. Jest to czas dany na doswiadczenie nowosci iycia 
przyniesionej na swiat przez Chrystusa. On sam jest najwi~kszym 
darem db calego swiata. Wiara w Mesjasza jawi si~ jako otwarte 
pytanie przed kaidym pokoleniem: "Za kogo ludzie uwaiajq Syna 
Czlowieczego?" (Mt 16, 13). Jest to rowniez pytanie 0 sens Jego 
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Blogoslawienst\v. One takie otwierajq szerokie horyzonty mesjan
skiej realizacji. 

Blogoslawienstwa dla jednego Ludu 

Bog nie rna na tym swiecie dwoch ani wi~cej Ludow Bozych. Jest 
tylko jed en Lud Bozy, jakkolwiek podzielony i sklocony, wciqz 
daleki od pojednania. Mowienie 0 zastqpieniu Starego Ludu przez 
Nowy Lud Kosciola jest wielkim dziejowym nieporozumieniem. Tym 
bardziej zwodnicza teoria 0 odrzuceniu Izraela przez Boga. Sq to 
twory chorej mysli teologicznej, w ciqgu wiekow niezwykle gl~boko 
zakorzenione w swiadomoSci chrzeScijan. 

Apostol narodow stawial kiedys trudne pytanie: "Czyz Bog od
rzuci! Iud swoj?" Odpowiedi byla zdecydowana: "Zadnq miarq! " 
(Rz 11, 1). Jego spojrzenie na dzieje wlasnego narodu jest wielce 
krytyczne: "Izrael nie osiqgnql tego, czego skwapliwie szukal; osiq-
gn~Ji jednak wybrani. Inni zas pogrqzyJi si~ w zatwardzialoSci ... " (Rz 

11, 7). Juz wczeSniej pisal w tym samym LiScie : "Izrael, ktory zabie
gal 0 Prawo usprawiedliwiajqce, do celu Prawa nie doszedl. Dlacze
go? Poniewaz zabiegal 0 usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby 
to bylo mozliwe - z uczynkow" (Rz 9,31-32) . Swojq misj~ "Apostol 
pogan" spelnia "w nadziei", ze moze pobudzi "do wspolzawodnic
twa swoich rodakow" (Rz 11, 14). W jego eschatologicznej wizji 
nadzieja bierze w koncu gor~: "Caly Izrael b~dzie zbawiony" (Rz 

11,26), bowiem "Bog zamknql [doslownie: wspolzakluczyl] wszyst
kich w nieposluszenstwie, aby wszystkim okazac swe milosierdzie" 
(Rz 11, 32). Nie rna dwoch Ludow Bozych! Jest tylko jeden Lud, 
wciqz wzywany do wiary i nawrocenia. Blogoslawienstwa Jezusa Sq 
dla wszystkich. 

Ten' sam Apostol poucza, iz poganie (to my nimi jestdmy!) otrzy
mali lask~ wiary, aby Iud Izraela "pobudzic do wspolzawodnictwa" 
(Rz 11, lIb). To on wlasnie roztacza wizj~ zjednoczenia Ludu Boze
go, ale stawia warunek, aby mogla ona stac si~ rzeczywistosciq. Nie 
chodzi jedynie 0 samq wspolnot~ rzymskq, ale 0 caly Kosci61, stajq
cy przed trudnym zadaniem dania mesjanskiego swiadectwa. To, ze 
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ladeszla peinia zbawienia, nar6d iydowski b~dzie m6gi rozpoznae 
fzi~ki dokonanej przemianie w ludziach. Nie rna wi~kszego swia
fectwa nii znaki mesjanskiej przemiany dziej6w ludzkich widoczne 
"I post~powaniu Kosciola. Podziai jednego Ludu Boiego trwa na
fal , gdyi Kosci61 zawi6dl i nadal zawodzi w dawaniu takiego me
janskiego swiadectwa. Pawlowy tekst jest przejmujqcym apelem 0 od
lOwienie i gl~boko si~gajqcq metamorfoz~ iycia KOSciola, sposobu 
ego myslenia i odnoszenia si~ do starszych braci i si6str w wierze. 

Wiele rzeczy wskazuje na fakt, ie nie uswiadomilismy jeszcze so
lie tego zadania, kt6re zawarte jest w Blogoslawienstwach Jezusa. 
XTymaga one ponownego przemyslenia iydowskich korzeni wiary 
:hrzeScijanskiej. Zadanie to wynika z pouczen Apostola 0 "swi~tym 

:aczynie" i "swi~tym korzeniu", a zwlaszcza 0 "dziczce oliwnej" (Rz 
l l, 16-24). Jak inaczej odczytae poruszajqcy tekst: "Albowiem jeieli 
y zostales odci~ty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw 
laturze wszczepiony zostales w oliwk~ szlachetnq, 0 ilei latwiej mogq 
lye wszczepieni w swojq wlasnq oliwk~ ci, kt6rzy do niej naleiq z na
ury" (Rz 11, 24)?! Wielowiekowa wrogose chrzescijan do Zyd6w 
:niszczyla poczucie sensu tego rodzaju myslenia, zawartego w slo
;vach Apostola. Wolanie 0 semper reformanda w stosunku do Ko
:ciola si~ga 0 wiele gl~biej, nii to sobie wyobraiamy. 

To prawda, ie w pierwszych wiekach r6wniei Zydzi zwalczali 
;miny chrzeScijanskie. Jak mieli rozpoznae mesjanski charakter Ko
:ciola, kiedy chrzescijanie kierowali si~ prawem odwetu i rywaliza
:ji? Takie post~powanie przekreSlalo wiarygodnose Dobrej Nowiny. 
(to wlasciwie mial zaslon~ na oczach? ezy zaslepienie wsp6lnot 
:hrzescijanskich nie bylo cz~sto wi~ksze nii wytykane Zydom zasle
Jienie Synagogi? To przeciei chrzeScijanie czytali podczas liturgii 
:::hrystusowe Kazanie na C6rze wraz z Blogoslawienstwami. Praw
fa 0 dokonujqcej si~ przemianie swiata nie promieniowala z samego 
;posobu iycia Kosciola i jego odnoszenia si~ do innych ludzi. 

Przeraiajqca prawda 0 Holokauscie stala si~ w XX wieku naj
;vi~kszq przestrogq przed naduiywaniem sl6w 0 zaslepieniu Synago
;i, wezwaniem do zastanowienia nad kr6tkowzrocznosciq samych 
:hrzeScijan. Zycie Kosciola powinno stae si~ najskuteczniejszq za
:h~tq do dialogu z wyznawcami judaizmu. Moina wciqi iywie na
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dziejt;, ii dialog ten doprowadzi kiedys do glt;bszego namyslu nac 
mesjanskim charakterem poslannictwa Jezusa. Nie chodzi 0 nawra· 
canie, ale 0 obustronne ubogacenie doswiadczenia religijnego. Juda· 
izm jest partnerem chrzescijanstwa w tym dialogu, kt6ry bye moie 
trwae bt;dzie do konca dziej6w ludzkoSci. Blogoslawienstwa z Kaza· 
nia na G6rze powinny nadawae ton temu dialogowi, umoiliwiae gc 
i stale mu towarzyszyCZ. 

Caly 11 rozdzial Listu do Rzymian to wielkie przeslanie nadziei. 
Przebija zen przekonanie, ie ujawnienie sit; mesjanskiego daru zba
wienia w KOSciele pomoie kiedys niedowierzajqcej czt;sci Izraela 
dojrzee jego rzeczywistq obecnose w swiecie. Nar6d iydowski do
strzeie, ii mesjanska przemiana swiata jui sit; rozpoczt;la. Ta wlasnie 
przemiana bt;dzie najwit;kszym motywem do przyjt;cia wiary w Je
zusa jako Mesjasza. Mesjanska przemiana to wielki zwrot w mysle
niu ogarniajqcy r6wniei Synagogt;. Zyjemy w krt;gu wypowiedzia
nego przez Apostola proroctwa, kt6re do dzisiaj nie znalazlo realnej 
szansy na spelnienie sit; w dziejach ludzkosci. Spelnilo sit; raczej to, 
przed czym usilnie przestrzegal: chrzescijanie ulegli pokusie wyiszo
Sci i pychy w stosunku do Zyd6w. Taka postawa byla zaprzeczeniem 
Blogoslawienstwa obiecanego "ubogim w duchu", cichym, pragnq
cym sprawiedliwoSci, milosiernym i "pok6j czyniqcym". 

Kosciolowi zostalo powierzone slowo pokoju, kt6rego dawq jest 
J ezus Chrystus. Tymczasem podzielone Koscioly wyznaniowe same 
iyjq w permanentnym stanie niezgody i separacji. Brak jednosci i po
koju mit;dzy chrzescijanami pozbawia slowa Jezusa wiarygodnosci. 

2 Przykladem takiej postawy jest nowa francuska wsp61nota "Beatitudes", Wsp61nota 
Blogoslawienstw, zalozona przeszlo 20 lat temu przez Brata Efraima, bylego pastora ewan
gelickiego pochodzqcego z rodziny zydowskiej. Podkresla on wyrainie: "Nie modlimy si~ 
o nawr6cenie Zyd6w, bo oni Sq zwr6ceni do Boga, lecz 0 oswiecenie dla nich w tajemnicy 
Odkupienia. Oczekujemy dnia, gdy KOSci61, sam r6wniei oswiecony, i Izrael pojednajq 
siy ze sobq i rozpoznajq w sobie dzieci jednego Ojca". Czlonkowie Wsp61noty usilujq po· 
godzic iycie rodzinne z monastycznym. Z calym oddaniem angaiujq si~ w spraw~ pojed
nania chrzeScijan i Zyd6w. Oto tekst jednej z modlitw, charakterystycznych dJa ducho
\'vych zmagan Wsp6lnoty: "Stw6rco swiata, prosimy Ci~ za Izrael, naszego starszego Bra
ta, i za caly KoSci61. Daj nam swi~towac wsp61nie Osmy Dzien, kt6ry b~dzie Wiecznym 
Szabatem, kiedy to wszyscy b~dziemy mogli zakosztowac Twojego odpoczynku". Zob. 
J. Matuzik, W oczekiwaniu Wiecznego Szabatu. Nowe ruchy swieckie: Wsp6lnota Blogosla
wienstw, "Tygodnik Powszechny" nr 12/1999. 
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N ie sposob wowczas dostrzec, iz wspolnota Jego uczniow moze bye 
znakiem pokoju, pojednania, zyczliwoSci i przyjazni. 

Blogoslawieristwa mowiq 0 nas 

W Blogosiawienstwach, w formie obietnicy, \vyraza si~ milose 
Boga do ludzi, Jego troska 0 ich los terazniejszy i przyszly. Kto do
swiadczy tej milosci w swoim zyciu, ten dostrzeze gl~bi~ i sil~ Blogo
slawienstw. Sq one wielkim tekstem chrzescijanstwa, jego niezwyklq 
Magna Charta. Bog, ktorego oblicze odslania si~ tu, jest Bogiem 
zapraszajqcym do zaufania Mu i milowania Go. Blogoslawiensrwa 
kierujq wzrok wierzqcych ku Niemu. Z drugiej strony mowiq one 
o nas samych, 0 nowym sposobie przezywania zycia, wolnosci i cza
suo Sq apelem 0 odkrywanie gl~bszego nurtu 
wlasnego istnienia. Dzi~ki nim mog~ spoglq
dae na wszystko nowymi oczyma. Dzi~ki nim 
mog~ lepiej zrozumiee, jak pi~kne jest dobro. 
Szkoda, ze rozbrzmiewajq one tak rzadko w li
rurgii Kosciola katolickiego (gl6wnie w uro
czystose Wszystkich Swi~tych). Kosci61 
Wschodni wprowadzil je jako stalq cz~se litur
gii eucharystycznej, spiewanq tuz przed Ma

Blogosla wiens twa 
m6wi,! 0 nas samych. 
o ludziach zdanych na 
Kogos wi((kszego nii 
nasze iycie. Bloglosla
wiens twa S,! dla wszyst
kich, nie tylko dla 
wybranych. 

lym WejSciem w niedziele i mniejsze swi~ta, gdy diakon lub kaplan 
udaje si~ w procesji z ksi~gq Ewangelii przez bram~ krolewskq do 
Dltarza w prezbiterium3. 

Blogoslawienstwa m6wiq 0 nas samych. 0 ludziach zdanych na 
Kogos wi~kszego niz nasze zycie. 0 ludziach zdanych na Kogos, kogo 
bardzo obchodzi nasz los. Blogoslawienstwa Sq dla wszystkich, nie 
tylko dla wybranych. Sq dla wszystkich, kt6rych nadzieja ustawicz
[lie wybiega w przyszlosc. Blogoslawienstwa mowiq 0 naszym zyciu. 
Czasem to zycie staje si~ bezglosnym wolaniem 0 usmiech Boga. On 
[lie chce nas skazac na n~dz~, smutek, lzy, cierpienie i rozdarcie. Zycie 

j P i ~kn e i gl ~bokie medytacje na temat Blogoslawienstw znaleic moina w wydanym 
liedawno Katechlzmie Kosciola Prawoslawnego pt. B6g iywy, Krakow 2001 , s. 152-162. 
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niespetnione jest wielkim wolaniem do Boga - wolaniem 0 przemia
ny. B6g nie pragnie miec ludzi wdeptanych w ziemiy, krzywdzonych 
i przeSladowanych. Nie pragnie lez, kt6re ptynq z powodu smutku, 
b61u i cierpienia. Nie cieszy Co zycie ztamane, nieszczysliwe, roz
darte, wypalone, przygnybione, pochylone do ziemi. Ma wsp6lczu
cie i btogoslawienstwo dla wszystkich. 

Blogostawienstwa to trudne znaki nadziei. To obietnice. To wo
lanie 0 swiat Jepszy i piykniejszy. To ape! 0 duchowe zmaganie, aby 
by to lepiej. To nie jest program zdziecinnienia doroslych. To trudna 
mqdrosc, ktorej uczymy siy do konca naszych dni. To wielka szkola 
zaufania do Boga i ludzi. W niej uczymy siy prawdy, ze czlowiek 
odnajduje siebie najbardziej wowczas, gdy oddaje samego siebie w da
rze mnym. 

Blogoslawienstwa to Boskie zyczenie szczyScia dla ludzi. W Ka
zaniu na Corze Jezus wystypuje jak nowy Mojzesz, oglaszajqcy "wiyk
szq sprawiedliwosC" (Mt 5, 20). M6wi 0 warunkach wstypu do kro
lestwa Bozego, ktore Sq rownoczesnie obietniq i wymaganiem. To 
wielki i piykny Hymn 0 Nadziei. Kto pojmie piykno i sily tej na
dziei, lepiej zrozumie siebie, innych, zycie, swiat i samego Boga. 

WACLAW HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, prof. teologii, ekumenista, 
wykladowca KUL, czlonek Miydzynarodowej Komisji Mieszanej ds. 
Dialogu Teologicznego miydzy KOSciolem Rzymskokatolickim i Koscio
lem Prawoslawnym, autor wielu ksi<lzek, m.in.: Chrystus nasza Pascha 
(1982), Nadzieja zbawienia dla wszystkich (1989), Dramat nadziei zba
wienia (1996). Ostatnio (2001) w Wydawnictwie Znak ukazala siy ksi<lz
ka: Nad przepasciami wiary. Z ks. Waclawem Hryniewiczem rozmawia
jq Elibieta Adamiak i J6zef Majewski. 
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Stanislaw Krajewski 

stuchait Izraelu 
Szema Israel 

Zadaniern Zydow jest swiadczenie 0 jedynosci 
i jednosci Boga. Jedynosc oznacza nie tylko to, 
ze nie rna innych hostw, ale tez to, ze Bog nalezy 
do zupelnie osohnej kategorii, ze nie rnozna 
don porownac zadnego innego hytu. 

Kanoniczny tekst judaizmu 

Tekst kanoniczny judaizrnu? Moja pierwsza reakcja: nie rna nic 
takiego, bo kanoniczna jest cala Tora. Tora w podstawowyrn znacze
niu to Pi~cioksi'lg. Jej kanonicznosc jest zasadniczym zaloieniem ju
daizmu. Tradycja ujmuje to nast~puj'lCo: Tor~ otrzymal Mojiesz, nasz 
nauczyciel, na Synaju, bezposrednio od Stworcy. Spisana zostala poz
niej (wedle tradycji - jeszcze przez Mojiesza, wedle krytyki biblijnej 
- w nast~pnych stuleciach), ale irodla S'l tam, na Synaju. Jesli tak 
spojrzec, pojawiaj'l si~ komplikacje. Po pierwsze, w szerszyrn sensie 
Tora to cal a Biblia hebrajska. Po drugie, wedlug tradycji Mojiesz 
otrzymal nie tylko Pi~cioksi'lg, ale tei jego objasnienia, czyli Tor~ 
ustn'l. Niezaleinie od tradycji rnoina tei zrozumiec koniecznosc 
powstania interpretacji dopelniaj'lcych tekst. Na przyklad: nie pra
cowac w szabat - ale co jest praq? Te uzupelnienia i interpretacje 
byly przekazywane ustnie i komentowane przez kolejne pokolenia. 
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Zostaly po wiekach spisane - i tei nalei::j do szerzej rozumianego 
kanonu. 

Czy da siC; wic;c wyodrC;bnie tekst, ktory nie jest zbyt dlugi, ale 
jest wyroiniany w ramach judaizmu jako szczegolnie istotny? Oczy
wiscie wielu ludziom narzuci siC; odpowiedi: Dekalog! Dziesic;cioro 
przykazan to slowa waine, znane powszechnie, wiqiqce. Jednak choe 
wedle Talmudu byly recytowane codziennie w ramach liturgii swiq
tynnej, to potem, po zburzeniu Swiqtyni, tworzqc kanon modlitw 
codziennych, zarzucono codzienne odmawianie Dekalogu wlasnie 
dlatego, ie w oczach nieiydowskich wyglqdaloby to na przyznawa
nie wainosci temu jednemu fragmentowi Tory kosztem reszty. A ca
lq Torc; naleiy traktowae rownie powainie i calq naleiy widziee jako 
tekst rownie wiqiqcy. Talmud ujmuje to wlasnie jako stwierdzenie, 
ie wbrew opinii heretykow nie tylko Dekalog, ale cala Tora pocho
dzi z Objawienia na Synaju . 

Liturgia nie posluguje siC; przeciei jednak calq Toq jednoczesnie. 
Czy Sq teksty liturgiczne, ktore moina uznae za kanoniczny tekst 
judaizmu, ktorego poszukujemy? Tora musialaby bye reprezentowa
na przez taki jej fragment, ktory wskazuje na niq calq. Otoi da sic; 
wyroinie takie pars pro toto, wersety, ktore Sq czysciq modlitwy co
dziennej, a reprezentujq Pismo, bo jest w nich mowa 0 "slowach 
tych", czyli 0 slowach Tory. To werset "Sluchaj, Izraelu" i piC;e na
stc;pujqcych po nim. Te wersety byly rowniei cZySciq naboienstw 
w Swiqtyni Jerozolimskiej . Jest to deklaracja wiary, zaczerpniyta 
z KsiC;gi Powtorzonego Prawa. Zresztq wedle Talmudu jerozolimskie
go ten ustc;p zawiera aluzje do wszystkich dziesiyciu przykazan De
kalogu po kolei. Wersety z Pwt 6, 4-9 Sq zawarte w jednej z mow 
Mojiesza. Brzmiq nastypujqCO w dumaczeniu (lekko zmodyfikowa
nej wersji Biblii Tysiqclecia), ktore jest z koniecznoSci niedoskonale 
(0 czym jeszcze za chwil y): 

Sluchaj, Izraelu: Pan, B6g nasz, Pan jeden. I b~dziesz milowal Pana, Boga twe
go, z calego swego serca, z calej duszy swojej, ze wszystkich swych si l. Niech 
slowa te, kt6re Ja ci dzis nakazuj~, pozostan'l w sercu twoim. Wpoisz je swoim 
synom, b~dziesz 0 nich m6wil przebywaj'lc w domu, w czasie podr6iy, k1ad'lc 
si~ i wstaj'lc. Przywi'lzesz je jako znak do r~ki twojej . I b~d'l jako ozdoba mi~dzy 
twoimi oczyma. I wypiszesz je na odrzwiach twego domu i na twoich bramach. 
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Sam tekst nie sugeruje, ie rna bye cz~sciq modlitwy. Stal si~ wszakie 
jednq z najwainiejszych modlitw iydowskich. Odmawiany jest dwa 
razy dziennie, jako cz~se modlitwy porannej i wieczornej, stal si~ 
takie cz~sciq tradycyjnej modlitwy odmawianej tui przed snem. Jesli 
ktos zna tylko nieliczne fragmenty modlitw na pami~e, to jest wyso
ce prawdopodobne, ie zna wlasnie to. Radio izraelskie, konczqc pro
gram codzienny, nadaje t~ wlasnie modlitw~. Wersety te Sq rowniei 
zawarte w dwu powszechnie uiywanych przedmiotach rytualnych: 
w mezuzie, czyli pudeleczku z pergaminem, ktore umieszcza si~ na 
odrzwiach, oraz w tefilin, czyli w pudeleczkach skorzanych, ktore 
m~iczyzni umieszczajq na r~ce i na czole w czasie porannej modli
twy w dzien powszedni. Zarowno mezuza, jak i tefilin zrobione Sq 
tak, by wypelnie przykazanie zawarte w samym tym tekscie. Slowo 
"mezuza" oznacza wlasnie odrzwia (i jest uiyte w ostatnim zdaniu 
powyiszej modlitwy), natomiast slowo totafot, przedumaczone jako 
"ozdoba", rna niejasne znaczenie, bo wyst~puje tylko raz w tekscie 
biblijnym. Miszna natomiast uiywa tego slowa wlasnie na oznacze
nie ozdoby. Sq i inne hipotezy. Jednak jui staroiytne dumaczenia na 
aramejski dajq tu po prostu "tefilin". 

Poza tym pierwszy, "tytulowy" werset jest odmawiany na loiu 
smierci. Swiadczy to 0 nadzwyczajnej wadze, jakq si~ don przywiq
zuje. Jest traktowany jako credo. Kojarzy si~ tei z m~czenstwem za 
wiar~. Slyszymy nieraz, ze Zydzi idqcy na smiere w czasie Zaglady 
odmawiali wlasnie Szema. Powtarzali zachowanie dawniejszych po
kolen. Zrodlem tego jest zapewne historia opisana w Talmudzie. 
Mowi ona 0 m~czenskiej smierci jednego z najwi~kszych m~drcow 
judaizmu, rabiego Akiwy z II w.n.e. Akiwa wbrew zakazowi Rzy
mian nie zaprzestal publicznego nauczania Tory. Po aresztowaniu 
\'tydany zostal na smiere w torturach. Gdy ielazne grzebienie rozry
waly jego cialo, z radosciq przyjmowallos, jak gdyby nie bal si~ m~
czarni. Poniewai byl to czas na odmowienie modlitwy Szema, zaczql 
jq iarliwie recytowae. Wsrod stojqcych wokol byli jego uczniowie, 
kt6rzy placzqc, ze zdumieniem zapytali: "Nauczycielu, do tego stop
nia?" Na to rabi Akiwa odrzekl, ie cale iycie klopotal si~ sformulo
waniem, ii naleiy milowae Boga "z calej duszy swojej". Oznaczalo 
to dla Akiwy: "nawet gdy On zabiera twojq dusz~". A zatem, powie
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dzial, "teraz, gdy mam moznosc milowania Boga calym moim zy
ciem, mialbym siy nie radowaC?" Dalej talmudyczna opowidc doda
je, ze gdy mowil werset "Sluchaj, Izraelu", przedluzal ostatnie slowo 
"echad" (czyli "jeden") tak dlugo, az wyzionqi ducha. 

Omawiany tekst jest wiyc kanoniczny, bo zawiera siy w Torze, 
wskazuje na calq Tory, ktora rna byc "w sercu" (doslownie - "na 
sercu"), jest centralnq cZySciq modlitw, jest powszechnie znany, sta
nowi podstawy dla obiektow rytualnych, osadzony jest w tradycji 
jako wyznanie wiary - az po myczenstwo za wiary. W standardowej 
modlitwie porannej i wieczornej powyzszy tekst jest uzupelniony 
jeszcze dwoma fragmentami z Tory, a mianowicie: Pwt 11, 13-21 
oraz Lb 15,37-41. W sumie znane Sq one jako modlitwa Szema albo 
trzy akapity modlitwy Szema. Co wiycej, modlitwy te wystypujq za
wsze w otoczeniu specjalnych blogoslawienstw, dwoch przed tek
stem biblijnym i jednego po; wieczorem dochodzi jeszcze jedno 
prosba 0 opieky. Blogoslawienstwa przed Szema odnoszq siy do Stwo
rzenia i Objawienia, natomiast to, kt6re nastypuje potem, mozna 
odnieSc do idei Odkupienia. W ten sposob Rosenzweigowska trojca 
pojyc, ujmujqcych stosunek Najwyzszego do swiata i czlowieka, jest 
wyrazona w tych modlitwach. Nie bydziemy ich tu rozwazac. 

Centralnq cZySciq jest odmawianie wersetow biblijnych. Najwaz
niejszy z nich jest werset pierwszy, od ktorego calosc wziyla swojq 
nazwy. Na nim siy skupimy. W najprostszym znaczeniu werset ten 
proklamuje monoteizm, mowi 0 jedynoSci Boga. OczywiScie komen
tatorzy znajdujq wiele dalszych znaczen. Wedlug podstawowego dla 
calego judaizmu komentarza Rasziego (XI w.) nalezaloby go przetlu
maczyc nastypujqco: Sluchaj, Izraelu, Pan jest (teraz) naszym Bogiem, 
Pan (bydzie) jedynie. Innymi slowy, Pan jest juz Bogiem wed lug Izra
ela, ale nie wedlug innych narodow, ale w przyszloSci bydzie przez 
wszystkich uznany jako jedyny Pan swiata, jak zapowiadajq prorocy. 
Jest to interpretacja 0 tyle ciekawa, ze pokazuje niezbydnosc kazde
go slowa tego wersetu. 

Jak zauwazajq komentatorzy, przyjmujqc zwyklejszq interpreta
cjy, wystarczyloby powiedziec: "Sluchaj, Izraelu: nasz Bog jest je
den" lub "Sluchaj, Izraelu, Pan, nasz Bog, (jest) jeden". Omawiany 
werset moze byc tez postrzegany jako odpo~iednik dwu pierwszych 
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przykazan Dekalogu (liczqc wedle numeracji przyjytej w judaizmie): 
"Ja jestem Panem, Bogiem waszym ... " oraz "Nie bydziesz \\ryznawal 
innych bogow... " Nauczyciele judaizmu zarowno te dwa przykaza
nia, jak i werset "Sluchaj, Izraelu" traktujq jako znaki calej tradycji, 
czyli wszystkich przykazan, ktorych jest, wedle tradycyjnej rachuby, 
613. Dokladniej mowiqc, ai tyle obowiqzuje tylko Zydow. Zresztq 
bardzo wiele z nich dotyczy Swiqtyni czy krolestwa ze stolicq w Je
rozolimie, wiyc nie rna zastosowan wspolczesnych. Tak czy inaczej, 
odmawianie tego wersetu kojarzy siy rabinom nie tylko z teologicz
nq deklaracjq monoteizmu, ale tei, a nawet przede wszystkim, z "przy
jyciem jarzma krolestwa niebieskiego", czyli z akceptacjq przykazan. 
Inicjaly \\ryrazow "jarzmo krolestwa niebieskiego" tworzq - po od
wroceniu kolejnosci - slowo "szema", "sluchaj". 
To jest dodatko\\ry poziom skojarzen, niedostyp
ny w tlumaczeniach. Kaide slowo naszego wer
setu warte jest komentarza filologicznego. Na
wet ostatnie slowo "jeden", w oryginale 
"echad", nie daje siy dobrze przeioiyc, bo ozna
cza zarowno "jeden", jak i "jedyny" oraz "je
dynie". W opisie stworzenia swiata, zawartym 

Cdy mowimy: "Slu
chaj, Izraelu", mamy 
na my§li to, ie wszy
scy Zydzi majq slu
chae, slyszee,rozu
miee te slow a i zawar
te w nich wezwanie. 

w Ksiydze Rodzaju, tei nie jest powiedziane "dzieii pierwszy", ale 
"dzien jeden" (echad). Ma to oznaczac rowniei "dzien Jednego" lub 
"dzieii Jedynego", bo tylko jedna istota wtedy istniala, ta naj\\ryisza. 
Co wiycej, uiywa siy w liturgii i komentarzach teologicznych cza
sownika (lejached), ktory oznacza proklamowanie jednosci i jedyno
Sci Boga. Nikogo nie zdziwi, ie ten czasownik uiyty jest wlasnie 
w blogoslawienstwie odmawianym tui przed samym wersetem "Slu
chaj,Izraelu". 

Pomimo wainosci jyzyka hebrajskiego dla rozumienia skojarzeii 
zawartych w liturgii rabini ustalili w Talmudzie, ie nie znajqc hebraj
skiego, mozna recytowac ten werset w dowolnym jyzyku, ktory siy 
rozumie. Tak czy inaczej, jego zasadnicze przeslanie jest jasne: 

zadaniem Zydow jesr swiadczenie 0 jedynoSci i jednosci Boga. Jedynosc ozna
cza nie tylko ro, ze nie rna innych bostw, ale rez ro, ze Bog nalezy do zupelnie 
osobnej kategorii, i.e nie mozna don porownac zadnego innego bytu. 
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Slowo "swiadectwo" pojawia siy tu nieprzypadkowo. Na zwo
jach Tory, pisanych do dzis tak jak przed wiekami, a takZe w niekto
rych modlitewnikach ostatnia litera pierwszego i ostatniego slowa 
naszego wersetu jest nieco powiykszona. Pierwsza to "ajin", koniec 
slowa "szema", a ostatnia to "dalet", koniec slowa "echad". Otoz te 
dwie wyroznione litery tworzq slowo "ed", czyli "swiadek". W wer
secie wizualnie wyrozniona jest wiyc idea swiadectwa, czyli impera
tyw swiadczenia. Recytacja tego wersetu jest zatem uznawaniem 
swojej roli swiadka Najwyzszego. Gdy mowimy: "Sluchaj, Izraelu", 
mamy na mysli to, ze wszyscy Zydzi majq sluchac, slyszec, rozumiec 
te slowa i zawarte w nich wezwanie. Zgodnie z rabinicznym zamilo
waniem do lqczenia sensu duchowego i filozoficznego z konkretnym 
i doslownym sarno slowo "sluchaj" mozna tez interpretowac doslow
nie: mamy slyszec ten werset, wiyc wed Ie rabiego Jose z Talmudu 
nalezy go odmawiac glosno. Przyjyte zasady religijne pozwalajq jed
nak na ciche odmawianie modlitwy "Szema", ktore jest obowiqz
kiem, to znaczy wedle tradycji - obowiqzkiem myzczyzn. Zarazem 
jest ustalone, ze od czasu do czasu nalezy recytowac jq glosno. Za
wsze natomiast - z najwyzszq koncentracjq, na jakq nas stac. Tylko 
dwa fragmenty codziennych modlitw wymagajq pelnej koncentracji; 
przy odmawianiu pozostalych koncentracja jest wskazana, ale rabini 
mieli swiadomosc, iz nie mozna jej zqdac od kazdego i zawsze. Jed
nym z tych dwu fragmentow, przy ktorych myslnie powinna odply
nqc, jest wlasnie nasz tekst, przywolany jako tekst kanoniczny juda
izmu. \X1srod pozostalych slow pierwszego wersetu na szczegolnq 
uwagy zaslugujq slowa okreSlajqce Boga. Jedno - to slowo ogolne 
("Elohim"), drugie - to niejako imiy wlasne Stworcy, niev.rymawial
ne imiy, Tetragramaton, zlozone z czterech liter, a mianowicie Jud, 
He, Waw, He, czytane zawsze jako hebrajski odpowiednik v.ryrazenia 
"moj pan" i oddawane w przekladzie jako "Pan". 0 kazdym z tych 
imion mozna by napisac caly traktat. Tu zwrocmy uwagy na fakt, ze 
imiy "Elohim" wystypuje z koncowkq w zlozeniu "nasz Bog". W in
nych miejscach Mojzesz mowi raczej: "wasz Bog". Tu, zauwaiajq 
komentatorzy, Mojzesz mowi: "nasz Bog", zeby podkreSlic, iz nie 
wylqcza siy ze wspolnoty, ze ta deklaracja wiary jest jego udzialem, 
nie inaczej niz jakiegokolwiek innego Zyda: 
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Modlitwa, kt6r,! omawiamy, 
~ydo"vskie wyznanie wiary, nie 
est sformulowana w pierwszej 
)sobie. Wedlug Abrahama Jo

;zuy Heszela "nie wyraza osobi
;tej postawy", bo ehodzi 0 to, by 
,przypominala Glos", kt6ry po
Niedzial: "Sluehaj, Izraelu". Wia
~a zydowska jest bowiem w du

~ym stopniu pami~ei,!. Pami~ei,! 
)bjawienia. Jak utrzymac t~ pa
ni~c? 0 tym wlasnie m6wi na
;za modlitwa. Po pierwsze wi~e 
- zgl~biaj,!e tekst objawiony, ezy 

:0 "przebywaj,!e w domu", ezy 
"w ezasie podr6zy". Po drugie
przez nauezanie. Ono jest naj
wazniejsze. Ci,!glosc trwania 
[zraela wynika z powaznego po
traktowania wezwania: ,;\Xlpoisz 
Ie swoim synom" - slowa tego 
tekstu i ealej Tory. Szez~sliwi, 
kt6ryeh ojcowie uez'! sl6w Tory! 
~zez~sliwi, kt6rzy maj,! dzieei, 
kt6re mog,! nauezac Tory! Kaz
:Iy moze zrozumiec, jak wazne 
lest kultywowanie pami~ei 
Idea, kt6ra stala si~ mysl,! prze
wodni,! judaizmu. 

STANISLAW KRAJEWSKI, ur. 

1950, matematyk, wsp61prze
wodnieZ<lCY Polskiej Rady Chrze
scijan i Zyd6w, czlonek zarzqdu 
Zwiqzku Gmin Wyznaniowych 
Zydowskich. Autor ksiqzki Zy
dzi, judaizm, Polska (1997). 

WKROTCE W WYDAWNICTWIE 

Dwunastu 
Apostot6wI 

Kr6tkie szkice do portret6w najblii
szych uczni6w Jezusa nakreslone 
przez: abpa Henryka Muszyflskiego, 
bpa Zdzislawa Trandt;, bpa Mariana 
Golt;biewskiego, bpa Andrzeja Suskie· 
go, bpa Stanislawa Ga,deckiego, bpa 
Tadeusza Pieronka, abpa Jeremiasza, 
prof. Annt; Swiderk6wn~, ks. Jana Kra
cika, ks. Wadawa Hryniewicza, ks. 
Henryka Czembora i ks. Michala Czaj
kowskiego. Gl6wnym atutem ksia,zki 
51\ nie tylko osoby autor6w, ale przede 
wszystkim zaangazowanie i pelna mi
losci uwaga, z jakq pisza, oni 0 tych, 
kt6rzy przekazali nam Swiatlo wiary. 
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Leszek Zuk 

Pierwsza sura 
Koranu 

AI Fatiha to kwintesencja swif(tej ksif(gi muzulma
now i calego islamu. Wedlug muzulmanskich 
teologow ktos, kto przeczytal i w pelni zrozumial 
AI Fa tihf(, pojl!l zarazem call! istotf( i specyfikf( 
religii Proroka. Dla wyznawcow islamu jest to 
najwainiejszy tekst, jaki kiedykolwiek slyszeli lub 
mogli przeczytac. 

Islam i Ahmadijja 

Islam naJezy do najpott;zniejszych nurt6w ideowych wsp6lcze
snego swiata zar6wno w wyrniarze religijnym i filozoficznym, jak tez 
poJitycznyrn, prawnyrn i kulturotw6rczym. W dobie postt;pujqcej 
unifikacji swiata wszyscy rnusimy nauczye sit; rozumiee specyfikt; 
obcych narn swiatopoglqd6w, a szczeg6lnie swiatopoglqd6w tak no
snych jak wiara Proroka. OczywiScie powinnisrny przy tyrn unikac 
popadania w skrajnoSci tradycyjnego rnisjonarsrwa lub tak dzis mod
nego indyferentyzrnu. Nie rnozerny wit;c zwyczajnie narzucae innym 
wlasnego punktu widzenia, ale tez nie powinnisrny bye calkowicie 
obojt;tni na istniejqce r6znice, poniewaz to one stanowiq 0 naszej 
tozsarnoSci i zakorzeniajq nas w swiecie. I wlasnie taki spos6b rny
slenia legl u podstaw tego opracowania: rna ono pokazae, w jakim 
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,topniu toisame S'l w swej istocie zasady dogmatyki katolickiej oraz 
nuzulmanskiej w wersji, jak'l reprezentuje ruch Ahmadijja. 

Czym jest Ahmadijja? Prawdopodobnie wielu z nas ch~tnie uiylo
ly tu okreslenia "sekta", poniewai wyj'ltkowo latwo przypinamy t~ 
;tykietk~ kaidej grupie wyznaniowej wyr6iniaj'lcej si~ na tle wi~kszej 
:afosci. Wolalbym jednak unikae tego terminu jako nieostrego, a w do
iatku maj'lcego w tej chwili wydzwi~k bardzo negatywny. Tym bar
iziej ie Ahmadijja jest zdecydowanie ortodoksyjna w stosunku do ofi
:jalnego islamu, choe nakierowana na dialog muzulman6w ze swia
em wsp6kzesnym, i nie nawoluje do rozbicia muzulmanslciej jednoSci. 
;tworzyl ten ruch Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1903) z Qa
iian, niewielkiej miejscowosci w Pendiabie. Po wieloletnich studiach 
lad Koranem i muzulmansk'l tradycj'l uznal si~ za mahdiego, to zna
:zy mesjasza maj'lcego ocalie zagroion'l wiar~, a dowodem prawdzi
Nosci poslannictwa Ahmada mialy bye jego widzenia doznawane od 
-oku 1865 oraz zapowiedzi w Koranie i Hadisach (przypowieSciach 
) iyciu Muhammada). Stawinski (1986) przytacza charakterystyczne 
Jroroctwo z Hadis6w: "B~d'l dwa znaki, kt6re nie pojawily si~ niko
nu wi~cej od czasu stworzenia nieba i ziemi. J ednym z nich b~dzie 
~aemienie ksi~iyca ( ... ) drugim zaemienie slonca, zas obydwa pojawi'l 
;i~ w miesi'lcu Ramadan". Ot6i w roku 1894 (1311 rok ery muzul
nanskiej), 13 dnia miesi'lca Ramadan rzeczywiscie nast'lpilo zaemie
lie Ksi~iyca, a 28 dnia - zaemienie Slonca. 

Dzis Ahmadijja jest jednym z najwainiejszych i najbardziej wply
Nowych ruch6w na rzecz emancypacji islamu, a jego czlonkowie 
lalei'l do najaktywniejszych kr~g6w muzulmanskich na wszystkich 
w ntynentach. W Polsce osrodek Ahmadijja znajduje si~ w Warsza
Nie, a na jego czele stoi imam Mahmud Taha Zuk. 

~I Fatiha, pierwsza sura Koranu 

Jest to kwintesencja swi~tej ksi~gi muzulmanow i calego islamu. 
Wedfug muzulmanskich teologow ktos, kto przeczytal i w pelni zro
mmial AI Fatih~, poj'll zarazem cal'l istot~ i specyfik~ religii Proro
<a. Dowodem na prawdziwose tego stwierdzenia niech b~dzie pe
-vien paradoks: choe jest to najkr6tsza z sur, 0 niej napisano najwi~-
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cej i jq wlasnie najch~tniej si~ komentuje. R6wniei. Ahmad, kt6rego 
wypowiedzi na temat Koranu tworZq monumentalny teologiczny 

Pierwsza sura zostala 
pomyslana jako 

maksymalnie skr6to
we podsumowanie 

calego islamu i tak tei 
jest odhierana przez 

wyznawc6w. 

komentarz do swi~tej ksi~gi skompilowany przez 
Khana, 0 tej jednej surze powiedzial tak wiele, 
ie zloiylo si~ to na gruby tom (w wersji angloj~
zycznej liczqcy ai 395 stron). Odnorujmy, ie sarna 
AJ Fatiha to ledwie jedna strona z siedmioma 
kr6tkimi wersetami! A jednak dla muzulman6w 
jest to najwainiejszy tekst, jaki kiedykolwiek sly
szeli lub mogli przeczytae. I wlasnie ze wzgl~du 

na to ogromne znaczenie AJ Fatihy jest ona dobrym materialem po
r6wnawczym. 

Tradycja muzulmanska umieszcza omawiany tekst na poczqtku 
Koranu, co sugeruje jego wczesne powstanie. I rzeczywiScie, chociai 
uklad sur niewiele ma wsp61nego z chronologiq, bo odzwierciedla 
koncepcj~ redaktor6w zestawiajqcych sury tematycznie, AJ Fatiha 
z calq pewnosciq naleiy do cz~sci najstarszych. Wszyscy komentato
rzy i znawcy literatury zgodnie wskazujq na Mekk~ mi~dzy rokiem 
610 a 616 ery chrzeScijanskiej. Jest to czas najliczniejszych objawien 
Muhammada, a wyglaszane (nigdy nie nauczyl si~ czytae i pisae) przez 
niego mowy byly zwi~zle i bardzo treSciwe. Moie pewnq rol~ ode
grala tu r6wniei sytuacja - Prorok przemawial do zwykle nieprzy
chylnego, a wi~c i niecierpliwego dumu. W kaidym razie pierwsza 
sura zostala pomyslana jako maksymalnie skr6towe podsumowanie 
calego islamu i tak tei jest odbierana przez wyznawc6w. Znajduje to 
zresztq odbicie w licznych nadawanych jej nazwach. Najpopularniej
sze to: Fatiha-tal-Kitab (otwierajqca Ksi~g~), AI-hamd (pochwala, 
hymn ku czci Boga), Ummul Quran (matka Koranu) albo dose po
dobnie Ummul Kitab (matka Ksi~gi) i wreszcie, w nawiqzaniu do cha
rakterystycznej struktury tej sury, AI-saba'i masani (siedem jedynych, 
co odnosi si~ do siedmiu werset6w). Zgodnie z muzulmanskq teolo
giq wszystkie te okre§lenia wskazujq na wyjqtkowose i szczeg6lne 
znaczenie pierwszej sury, rozumianej jako jqdro wiary i przewodnik 
czlowieka w ciqgu calego iycia. 

Przyjrzyjmy si~ samemu tekstowi w transliteracji z arabskiego oraz 
polskiemu tlumaczeniu (autorstwa imama Mahmuda Taha Zuka): 

, 
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, Bismillah Ar-Rahman, Ar-Rahim 1. W imilt Boga Milosiernego, Liro

Sciwego 
~. Al-hamdu lillaha-Rabbil-salameen 2. Chwala Bogu, Panu 5wiarow 
:. Ar-Rahman, Ar-Rahim 3. Milosiernemu, LiroSciwemu 
L Malike Yaumiddeen 4. Krolowi Dnia S'ldu 
i. Iyyaka nabudu va Iyyaka nasta'en 5. Oro Ciebie czcimy i Ciebie prosi

my 0 pomoc 
;. lhdinas siratal Mustaqeem 6. Prowadi nas drog'l prosr'l 
' . Siratallazina anamta alaihim, 7. Drog'l rych, krorych obsypales do
;hair-il maghdhube alaihim va ladhal brodziejsrwami, nie rych, na krorych 
een. jestes zagniewany, ani rych, ktorzy 

bl'ldz'l. 

Uwazny czytelnik natychmiast z latwosci,,! dostrzeze uderzaj,,!C4 
:echy tego tekstu: jest to hymn ku czci Stw6rcy i Pana Wszechswiata, 
Wszystko, 0 czym wspomina si y w tej surze, staje siy zaledwie dem 
30ga, kt6ry jest jedynym punktem odniesienia dla wszelkiego bytu 
,,!cznie, a moze przede wszystkim, z czlowiekiem. Czy nie jest to 
NYraz pelnego, az do zaprzeczenia autonomii ludzkiej osoby, mono
:eizmu w najczystszej postaci? Spr6bujmy wiyc spojrzec na AJ Fatihy 
)Czami Imama Mahdiego Ahmada, tw6rcy ruchu Ahmadijja. Oprze
ny siy przy tym gl6wnie na dziele M. Z, Khana Commentary on the 
r-Joly Quran (1976), kt6re stanowi najpelniejsze zr6dlo poznania 
)ogl,,!d6w, pism i wypowiedzi Ahmada. 

reologiczna analiza pierwszej sury Koranu w uj~ciu ruchu 
~hmadiiia 

Pi~c atrybutow Boga 
Ahmad wymienia piyc atrybut6w Boga wspominanych w pierw

;zej surze: imiy Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil-salameen i Ma
ike Yaumiddeen. Uwaza, ze ludzki umysl nie jest w stanie wyjsc poza 
:e atrybuty i dlatego s,,! one jedyn,,! drog,,! poznania Boga, chocby 
:zysciowego. Te piyc pojyc nabiera zupelnie nowego znaczenia, kie
:iy uswiadomimy sobie, ze Ahmad, podobnie zresztq jak wiykszosc 
nuzulman6w, uwaza je za realne byty, a nie tylko okreslenia istniejq
:e w naszym jyzyku i wyobrazni. W ten spos6b atrybuty Boga to jak
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by pit;e pomostow albo, jak chce sam Ahmad, pit;e oceanow. Ludz 
mogq czerpae z tych oceanow do woli, nigdy jednak nie zglt;biaj, 
ich do samego dna. A rozwijajqc tt; wizjt;, Ahmad umieszcza w cel 
trum ocean imienia Allaha (Bismillah), z ktorego wyplywajq i do ktc 
rego ostatecznie powracajq cztery pozostale. Drugi ocean to Mile 
sierdzie (Rahmaniyyat), wyrazajqce sit; stworzeniem swiata i przen 
kajqce calose bytu. Trzeci stanowi Litose Allaha (Rahimiyyat), d 
ktorej odwolujq sit; - i bt;dq sit; odwolywae az do ostatniego drri 
istnienia swiata - wszyscy grzesznicy. Wreszcie czwartym oceaner 
jest Panowanie Allaha (Rabbil-salameen), do ktorego zwracamy si 
w naszych codziennych sprawach, a ostatnim - Prawo Boga do S~ 

dzenia istot zywych na koncu czasow (Malike Yaumiddeen). Przezna 
czeniem czlowieka jest skosztowac wody ze wszystkich tych oceano. 
az do ostatecznego sqdu, czyli bramy prowadzqcej w wiecznose, kto 
ra jest znowu imieniem Allaha. Tak obrazowe przedstawienie ludz 
kiego losu rna ogromnq silt; przekonywania, oddajqc ludzkq zniko 
mose i niezmierzonq pott;gt; Boga. Pamit;tajmy tez 0 konkretnyd 
warunkach, w jakich Muhammad wyglaszal swoje nauki, a poten 
Ahmad je interpretowal. Sq to gorqce i suche klimaty, gdzie wod, 
stanowi skarb, jest irodlem zycia nie tylko w sensie religijnym albe 
symbolicznym, ale tez jak najbardziej materialnym. Uswiadamiajq( 
sobie tt; okolicznose, tym latwiej rozumiemy, jakie znaczenie rna ob 
raz pit;ciu oceanow. Dodatkowym potwierdzeniem takiej interpreta 
cji jest nazwanie pit;ciu atrybutow pit;cioma fontannami, z ktoryd 
kazdy moze czerpae zyciodajnq wodt;. 

Rownie pit;knq wizjq sluzqcq pouczeniu wiernych 0 atrybutad 
Allaha jest koraniczne (69, 18; 79, 6) stwierdzenie, ze Rahmaniyyat 
Rahimiyyat, Rabbil-salameen i Malike Yaumiddeen to cztery filar) 
tronu Boga. (Oczywiscie Ahmad widzi ten tron w kategoriach mi 
stycznych, a nie materialnych). Kazdy z filarow podtrzymuje anio 
i to on stanowi lqcznik mit;dzy swiatem ludzi oraz atrybutami Allah, 
i samym Allahem. 

Bismillah 
Arabskie slowo Bismillah (zwykle tlumaczone jako "w lml\ 

Boga") otwiera Koran; zazwyczaj jest ono umieszczane na pOCZqt 
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ku kaidego muzulmanskiego, zwlaszcza religijnego, tekstu i przez 
wieki sluiylo jako powitanie mi~dzy wierzqcymi (porownajmy cho
ciaiby polskie "z Bogiem"). Wsz~dzie, gdzie mieszkali muzulma
nie, slowo Bismillah otwieralo wszystkie drzwi i pozwalalo uzy
skae pomoc. A dla nas, poszukujqcych gl~bszych interpretacji pierw
szej sury, istotnq informacjq moie bye tei pochodzenie pierwszego 
czlonu tego okreSlenia. Otoi rdzen ism wywodzi si~ od semickiego 
wasm i wasmun (co oznacza znak wlasciciela wypalany na skorze 
bydla). Z tej perspektywy Bismillah to jakby znak Boga wypalany 
na duszy czlowieka, nieusuwalna piecz~e wycisni~ta w ludzkiej 
swiadomosci. Idqc dalej tym tropem, odkrywamy fundamentalnq 
sprzecznose mi~dzy muzulmanskq wizjq czlowieka reprezentowa
nq przez Ahmada a wyznawcami hinduizmu, z ktorymi wiodl spor. 
Ci ostatni bowiem gloszq reinkarnacj~ i samodzielny rozwoj czlo
wieka w kolejnych wcieleniach az do stanu boskosci. Islam nato
miast podkreSla bezsil~ samotnego czlowieka, koniecznosc oparcia 
si~ na Bogu i bezwzgl~dnq potrzeb~ noszenia w sobie owej piecz~ci 
Bismillah. 

Rahmaniyyat 
,;W imi~ Boga Milosiernego i LitoSciwego" - tak brzmiq pierw

sze slowa Al Fatihy. Celem tej inwokacji jest uzmyslowienie czlo
wiekowi jego znikomosci i wskazanie, ze kaida, chocby najpot~z
niejsza, istota musi bezwzgl~dnie oprzec si~ na lasce Stworcy. A la
ska Boga wyraia si~ dwoma kluczowymi slowami: Ar-Rahman 
i Ar-Rahim. Objawienie poucza, ze jednym z glownych atrybutow 
Boga jest laskawosc - Rahmaniyyat. Przeciez tylko laskawoSci Stwor
~y zawdzi~czamy powstanie i trwanie wszechswiata, zycia i nas sa
mych. Jest to laskawosc w pelni swobodna, niezawisla od czego
kolwiek, a zatem nie jest prawdq, jak to sobie niektorzy wyobraza
jq, ie mozna na Bogu cokolwiek wymusic za pomocq modlitwy. 
Czlowiek moze zaledwie otworzye si~ lub zamknqe na Bozq lask~, 
a jego modlitwa, uczynki i praca sluzq jedynie doskonaleniu ludz
kiej istoty. Bog sam, wedle wlasnego uznania, obdarza czlowieka 
laskami i obarcza obowiqzkami. 

47 



- - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - -- - --- - -- ----- -- - -- - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - - - ---~ 
 LESZEKZUiI 

Rahimiyyat 
Tylko litosciwoSei Boga zawdziyczamy nasze trwanie, poniewa2 

nikt nie uniesie ciyzaru ponad sity, jesli go Bog nie wesprze. I dlatego 
tez nie jesteSmy karani przez Allaha, jezeli nie podolalismy obowiqz
kom ponad nasze mozliwoSei. Ahmad wyroznia dwa rodzaje laski . 
Jedna jest nam dana od stworzenia swiata i obejmuje istnienie ziemi, 
wody, powietrza oraz istot zywych. Druga to odpowiedz Boga na 
ludzkie modlitwy i prosby. Ahmad podkresla jednak, ze nasze uczynki 
i modlitwy nie mogq bye traktowane jako rodzaj magicznego zabie
gu, ktory spowoduje pozytywnq odpowiedz Allaha. Ta odpowiedz 
zalezy wylqcznie od woli samego Boga. Jest darem, nie zas zaplatq. 

Al-Hamd 
Chwala to wieczny stan Boga jako istoty absolutnie doskonalej, 

wszechwiedzqcej i wszechmocnej. Ahmad naucza, ze prawdziwa 
chwala przynalezy wylqcznie Bogu, a jedynym zadaniem czlowieka 
jest gloszenie tej chwaly. W okreSleniu Al-Hamd tkwi ogromny la
dunek religijnej treSei, wdziycznosci za stworzenie swiata i za wszyst
kie laski Allaha. Ahmad podkresla przy tym, ze chwala Boga wyklu
cza jakiekolwiek formy kultu swiytych i prorok6w. (OczywiSeie mogq 
oni bye uznawani za wyjqtkowych ludzi, ale przeciez tylko ludzi). 
Twierdzi, ze to chrzeScijanie skazili islam, poniewaz oni sami umniej
szajq chwaly Boga, CZCZqC niezmiernie licznych swiytych. Modlitwa 
powinna bye kierowana wylqcznie ku Allahowi, a nie, jak to jest cZy
sto praktykowane, ku slugom Allaha. Przy tym tradycyjny islam wy
r6znia kilka rodzaj6w modlitwy: madh (blagalna), shukr (dziykczyn
na) i hamd (pochwalna), natomiast Ahmad odrzuca tego rodzaju 
podzial. Uznaje go za skazenie islamu elementami chrzeScijanskimi, 
bo, wed lug niego, kazde zwr6cenie siy czlowieka do Stw6rcy jest 
niczym innym, jak tylko gloszeniem Jego chwaly. Jezeli ktos tylko 
prosi, nie chwalqc, popelnia ciyzkie bluznierstwo. Ten sam sposob 
rozumowania odnosi siy do kwestii poznawalnoSei Boga, Ahmad 
utrzymuje bowiem, ze nie jest mozliwe, choeby cZySeiowe, poznanie 
Stw6rcy bez postawy chwalebnej. Patrzqc na swiat, musimy przeciez 
dostrzec w nim mysl Allaha i fakt, ze absolutnie wszystko, co istnie
je, glosi J ego chwaly. A zatem poznanie swiata jest poznaniem chwa
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y Boga. W takiej interpretacji okreslenie Al-Hamd stanowi jedno 
: najwazniejszych poj~c tworz'!cych istot~ islamu. 

Rabbil-salameen 
W drugim wersecie Al Fatihy Bog okrdlany jest jako Pan swia

ow. Ahmad wywodzi ten tytul od arabskiego slowa rabb, oznaczaj,!
:ego wlasnie pana, ale tez I'!czy go z innymi tytulami tradycyjnie 
ladawanymi Bogu, takimi jak malik, czyli krol, sayyad - wladca, 
nudabbir - kieruj,!cy, murabbi - przewodnicz,!cy lub prowadz'!cy, 
nutammim - doskonaly, qayyum - dzwigaj,!CY, a takZe mun'im 
lagradzaj,!CY. W takim uj~ciu Allah nie jest juz tylko wladq, kims na 
,vzor ziemskiego krola, ale staje si~ absolutnym panem i szczytem 
N'szelkiego istnienia. Co wi~cej , od nieustannego dzialania Stworcy 
:alezy sarno trwanie swiata. Gdyby wi~c Allah, chocby na moment, 
)[zestal troszczyc si~ 0 swoje dzielo, swiat rozpadlby si~ jak domek 
: kart, nast'lpilaby kosmiczna katastrofa, albowiem Bog jest filarem, 
1a ktorym wspiera si~ caly byt. Jest jedynym i absolutnym Panem. 

Malike Yaumiddeen 
Kolejny atrybut Boga to krolowanie w Dniu S,!du. Chodzi tu oczy

vikie 0 s,!d nad duszami grzesznikow na koncu swiata. To okresle
lie z pierwszej sury jest, wed lug interpretacji Ahmada, znakiem, ze 
)stateczny los czlowieka spoczywa wyl,!cznie w r~ku Boga, bo "jeze
i nie rna laski, nie rna zbawienia" . Prawo s"ldzenia przynalezy tylko 
~ogu, poniewaz nasz swiat jest zaledwie prob'l dla nas wszystkich, 
I jej wynik zostanie ogloszony w Dniu S"ldu. Bog jest wi~c s~dzi"l, 
hociaz, jak podaje sam Ahmad, absolutnie niepor6wnywalnym z s~
Iziami ziemskimi. Owa zasadnicza odmiennosc polega na tym, ze 
~dziowie ziemscy zostali wyznaczeni na swoj 'l funkcj~ i musz"l prze
trzegac okreslonego, narzuconego im prawa. Natomiast S"ldz"lcy 
Ulah sam sobie stanowi prawo i nie istnieje nikt zdolny Bogu cokol
viek narzucic. Poza tym zachodzi tu podstawowa roznica jakoscio
va: s~dziowie maj"l przede wszystkim przestrzegac ustalonego pra
va, podczas gdy Bog kieruje si~ milosierdziem i w ten sposob nawet 
lajwi~kszym grzesznikom pozostawia nadziej~. Dobry, wybaczaj"lcy 
wspolczuj"lcy Bog kocha wszystkich (Koran 2, 219; 3, 32; 33,44) 
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i pragnie dla nas szcz~Scia, ale to, czy posluchamy glosu Stworcy, 
zalezy juz tylko od nas. 

Ciebie czcimy i Ciebie prosimy 0 pomoc 
Tam, gdzie konczy si~ czlowiek swiata doczesnego, zaczyna si~ 

czlowiek modlitwy. Muzulmanin winien bye nieustannie zanurzony 
w modlitwie, w ktorej milknie rozum i myslenie dyskursywne, aby 
ust,!pie miejsca zachwytowi i pelnemu poddaniu. Nie rna innej moz
liwOSci wejScia w nieogarnion,! przestrzen osobistego kontaktu z Naj
wyzszym i wlasnie 0 tym mowi pi,!ty werset. Warto tu jeszcze odno
towae pewien niezmiernie istotny szczegol. Otoz pierwsza sura uzy
wa formy liczby mnogiej: "czcimy", a nie "czcz~". Wspolnotowa 
modlitwa jest mocniejsza, cenniejsza i bardziej cieszy Boga anizeli 
modlitwa samotna, choeby najzarliwsza. Przeznaczeniem ludzi, 
a szczegolnie muzulmanow, jest tworzenie spoleczenstwa. Ale pi,!ty 
werset Al Fatihy mowi 0 czci oddawanej Allahowi nie tylko modli
tw'! i medytacj'!, lecz tahe praC'!. Jak pisze Ahmad, dobrze spelnio
ny obowi,!zek, uczciwie podj~ty wysilek, choeby nawet nieskutecz
ny, i uparte poszukiwanie drog osi,!gni~cia zamierzonego celu sCI 
wyrazem najgl~bszej czci dla Stworcy. Uchylaj,!c si~ od pracy, nieby
wale obrazamy Boga. Dopiero kiedy zrobilismy wszystko, co dalo 
si~ zrobie w ramach naturalnych ludzkich mozliwosci, wolno nam 
prosie Allaha 0 jak,!s szczegoln,! pomoc. Niczego jednak nie osi,!
gniemy bez swojego wysilku, tak jak do niczego nie dojdziemy, jeSli 
b~dziemy opierae si~ wyl,!cznie na wlasnych silach bez blogoslawien
stwa Boga. Zawieszeni mi~dzy materi,! a duchem, musimy dzialae 
w obu tych plaszczyznach. 

Prowadi nas drogq prostq 
W szostym wersecie Al Fatihy znowu natykamy si~ na przyklad 

najczystszego monoteizmu. Jak pisze Ahmad, tylko Allah zna dobro, 
poniewaz sam jest najwyzszym dobrem, i tylko Allah potrafi wska
zae "drog~ prosq". On jest przeciez Stworq i Panem swiatow. On 
nie musi poszukiwae drogi; to my bl,!dzimy po omacku i ci,!gle t~sk
nimy za wyrainym traktem, na ktorym nie b~dziemy popelniac nie
prawosci, nie bt;;dziemy iIi i glupi, ponie~az to oznacza niewiar~. 
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Aby unikn,!c zla, wierz,!cy prosi Boga 0 nieustaj,!ce wsparcie i wla
snie ta prosba jest treSei,! szostego wersetu. Natomiast Ahmad roz
wija ide~ dragi, wyr6zniaj,!c dodatkowo trzy etapy ludzkiego zbliza
nia si~ do Stw6rcy. Na pierwszym etapie uwalniamy si~ od elemen
tow zwierz~cych obecnych w naszej duszy. Potem 
wyksztalcamy w sobie altruizm i milosc bliznie
go, a ostatecznym ukoronowaniem tego proce
su ksztaltowania osobowoSei jest milosc skiera
wana bezposrednio do Boga. Tw6rca Ahmadijja 
dostrzega tez trzy sposoby, dzi~ki kt6rym czlo
wiek moze zd'!zac do Boga. Najpewniejszy to 

Najwyiszym celem 
muzulmanina jest 
ostateczne zl~czenie 
z Bogiem, co ludzie 
nazywaj~ zhawie
nlem. 

Koran, swi~ta ksi~ga zawieraj,!ca pelni~ prawdy, m6wi,!ca: "tym, kto
rzy pod,!zaj,! moj,! Seiezk'!, tym pokaz~ drog~ wiod,!C'! do mnie" (Ko
ran 29, 70) . Jednak rownie skuteczne mog,! byc: dobrze uzyty ro
Zllm (dedukcja, obserwacja i indywidualne doswiadczenie) oraz wia
ra, chociaz opieraj,! si~ tylko na ludzkiej istocie. Co paradoksalne, 
wlasnie wiar~ uwaza Ahmad za spos6b najmniej pewny i obarczony 
najwi~kszym ryzykiem pomylki, a to ze wzgl~du na niedookreslo
nosc i chwiejnosc ludzkich uCZllC. 

Zbawienie 
Najwyzszym celem muzulmanina jest ostateczne zl,!czenie z Bo

giem, co ludzie nazywaj,! zbawieniem. Cale ludzkie zycie, czlowie
cza draga, 0 kt6rej pisalismy w poprzedniej cZ~Sei, zmierza wyl'!cz
nie ku zbawieniu, a siodmy werset A1 Fatihy jest otwart'! prasb,! 
o przyj~cie wierz,!cych do Krolestwa Bozego. Imam Ahmad podkre
!ila przy tym, ze zbawienie nie jest czyms zasluzonym przez nas sa
mych, czyms, na co mozemy zapracowac albo co mozemy zdobyc 
dzi~ki okre§lonym praktykom religijnym. Wtedy mielibysmy raczej 
do czynienia z jakims rodzajem handlu albo nawet magii, zakladaj,!
cej zwi,!zek przyczynowo-skutkowy mi~dzy czynem czlowieka i de
cyzj,! Boga. W istocie Stw6rca i Najwyzszy S~dzia jest doskonale nie
zawisly. Jest jedynym trybunalem decyduj,!cym 0 zbawieniu i sam 
moze dokonac zgladzenia ludzkich grzech6w (shirk). Wcale nie po
trzebuje do tego ludzkiej woli ani pracy, chociaz z,!da wypelniania 
moralnych nakaz6w Koranu (Koran 2, 25; 2, 112). St,!d wy\vodzi 
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si~ muzulmanska koncepcja zatopienia si~ czlowieka w Bogu, aby 
balast grzechow, ktore Sq przeciez nieuniknione, pozostawic przyku
ty do ziemi, kiedy uwolniona od niego dusza obcuje z Panem Swia
tow. Mowiqc inaczej, jedynq drogq do zbawienia jest w pelni poddac 
si~ laskawOSci i litosci Stworcy. 

Proroey 
o wyslannikach Boga, ktorzy majq pom6c swiatu w jego drodze 

do wiecznej szcz~sliwosci, m6wiq wersety sz6sty i siodmy. Naszym 
celem jest zbawienie, drogowskazem - Koran, a przewodnikami 
w drodze - prorocy. Islam uznaje wielu prorok6w, poczynajqc od 
biblijnego Adama, praojca ludzkoSci, poprzez Noego, Abrahama 
i Mojzesza az do Jezusa. Zgodnie z tradycyjnq muzulmanskq inter
pretacjq Jezus byl najwiykszym z nich, ustypujqC znaczeniem tylko 
Muhammadowi (Mahometowi). Nie bez przyczyny wiyc ten ostatni 
jest zazwyczaj okrdlany po prostu jako "Prorok" i pisany z duzej 
litery. Z tego punktu widzenia zydzi i chrzescijanie Sq kolejnymi eta
pami rozwoju Objawienia i coraz doskonalej wyrazonej i rozumia
nej religii monoteistycznej. Muzulmanie gloszq bowiem, ze islam jest 
juz szczytem tej ewolucji i nie bydzie nastypnych wielkich prorok6w 
az do skonczenia swiata, poniewaz Muhammad ostatecznie oczyscil 
wiary z politeizmu (zarzucanego chrzdcijaftstwu), nadmiernego for
malizmu (dostrzeganego u zydow), przywracajqc jej charakter pelen 
zarliwej milosci do Boga. P6jscie "drogq tych, kt6rych obsypales 
dobrodziejstwami, nie tych, na kt6rych jestd zagniewany", oznacza 
nasladowanie Muhammada i odrzucenie blyd6w judaizmu i chrze
Scijanstwa. 

Mahdi, Ahmadijja, sunniei i szyiei 
W Koranie (24, 56) zapowiedziano dwa niebezpieczne okresy 

w historii islamu, kiedy bydzie zagrozona wiara w jedynego Boga. 
Wedlug tej przepowiedni muzulmanie bydq odchodzic od religii, a po
zycja islamu oslabnie . W powszechnym przekonaniu pierwszy z tych 
okres6w to czasy kalifa Abu Bakra: po smierci Proroka wiykszosc 
arabskich plemion oderwala siy wtedy od Mekki, pragnqC wr6cic do 
przedmuzulmanskiej epoki niezaleznosci. Jednak kalif zdolal opa
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nowac sytuacj~, a jego nast~pcy umocnili si~ tak, ie mogli wyjsc poza 
etniczne granice Arabii, szerZqC swi~tq wiar~ na calym Bliskim Wscho
dzie, w Magrebie, p6lnocnych Indiach, Azji Srodkowej i poludnio
wej Europie. Jeszcze nigdy iadna z religii nie rozprzestrzeniala si~ 
tak szybko i tak latwo. Przy czym muzulmanskie podboje Sq zaled
wie cZ~Sciq odpowiedzi na pytanie 0 przyczyny tego sukcesu. W rze
czywistoSci cale miasta i grupy ludnosci ochoczo przechodzily na 
islam, poniewai oferowal im nieznanq dotychczas r6wnosc, demo
kratyczne traktowanie wszystkich wyznawc6w i prostot~ samej reli
gii. Islam zdawal si~ wyzwoleniem od wyzysku i ucisku. Przez na
st~pnych niemal tysiqc lat kraje muzulmanskie dominowaly kulturo
wo i intelektualnie, promieniujqc na inne cywilizacje. Drugie 
zalamanie nadeszlo, przynajmniej wedlug ruchu Ahmadijja, w dzie
wi~tnastym stuleciu ery chrzescijanskiej. Europa podbila wtedy lub 
zdominowala ogromne obszary swiata islamu, zaprzeczajqc muzul
manskim wartosciom moralnym i calej organizacji spoleczenstwa. 
Dlatego dobry Allah zeslal na ziemi~ mahdiego w postaci imama 
Ahmada w Pendiabie (Ahmad, Tadhkiratush ... , s. 28). 

Skoncentrujmy si~ na autorefleksji samego Ahmada. Uwaia on, 
ie ostatni werset AI Fatihy dotyczy wlasnie jego. Czuje si~ powolany 
do ratowania islamu i wierzy w ostateczny triumf Allaha nad nie
wiernymi. Uderzajqce jest przy tym jego widzenie mahdyzmu: nie 
zaprzecza moiliwoSci przyjscia po nim nast~pnych wyslannik6w Boga, 
jeieli zajdzie taka potrzeba, poniewai "religia, kt6ra zamyka przy
szly rozw6j do najwyiszej doskonalosci, jest wrogiem ludzkosci". 
Najlepsi z ludzi, czyli wyznawcy jedynego Boga, powinni stanqc 
w pierwszym szeregu post~pu (Koran 3,111) i nie wolno im wpro
wadzac szkodliwych rozlam6w, tak jak to uczynili szyici. Dlatego 
Ahmad pot~pia ich bardzo ostro, nakazujqc utrzymanie czystosci 
wiary, a nie rozbijanie wsp61noty wyznawc6w. Opowiada si~ za roz
wijaniem Sunny, czyli muzulmanskiej tradycji, ale oczyszczonej z ob
cych albo bl~dnych nalecialoSci i znieksztaken. 

Grzech Adama 
W pierwszej surze Koranu nie ma bezposredniej wzmianki 0 grze

chu popelnionym przez Adama, ale Ahmad dostrzega posrednie wska
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zania co do tego, jak ten grzech naleiy rozumiee. I to wskazania 
bardzo jednoznaczne. Przede wszystkim milosierny i litosciwy Bog 
nie moglby stosowae zbiorowej odpowiedzialnosci wobec wszyst
kich ludzi za indywidualnq przewin~ Adama. Grzech naszego praoj
ca dotyczy wylqcznie jego samego. Kaidy czlowiek jest bialq kartq, 
na ktorej zapisuje wlasne losy i uczynki, a nie uczynki przodkow, jak 
chq iydzi i chrzescijanie. A zatem Ahmad odrzuca t~ koncepcj~ jako 
zaprzeczenie miiosci Stworcy do stworzenia. Podobnie wymieniany 
w pierwszej surze Dzien Sqdu jest wediug niego dowodem, ie Allah 
nie obarcza nas z gory jakimikolwiek winami: przeciei nikogo nie 
sqdzilby za cudze post~pki. To, oczywiscie, pociqga za sobq daleko 
idqce konsekwencje, bo jesli nie rna grzechu pierworodnego, ofiara 
jezusa okazuje si~ wtedy zb~dna, a chrzescijanstwo jest oparte na 
bl~dzie. 

Wyznawcy Ksi~gi 
Stosunek do iydow i chrzescijan, czyIi Wyznawcow Ksi~gi (Bi

blii), jest pochodnq muzulmanskiej koncepcji grzechu oraz interpre
tacji praojca ludzkosci Adama (Nosowski, Koraniczne... , s. 96-99). 
Ich wlasnie Muhammad, a potem Ahmad okreslajq jako blqdzqcych. 
Zaslepieni, utracili dar i odeszli od Stworcy, zaprzepaszczajqc mono
teizm i gubiqc si~ w karkoiomnych kombinacjach majqcych uzasad
nie ich przekonania. Poczqtkowo Muhammad chcial przekonae ju
daistow i chrzescijan, obnaiajqc ich bl~dy, aby pokazae im swiatlo 
prawdy, ale oni nie przyj~li pouczen Proroka. Wtedy zmienil kieru
nek modlow z jerozoIimy na Mekk~, podkreslajqc odr~bnose isla
mu. Pozniejsze dzieje tej religii okazujq si~ jednak dose zbieine z 10
sem jej dw6ch poprzedniczek: powstajq rozmaite odlamy, wiara ule
ga splyceniu i skaieniu. Ahmad uwaia, ie sporo winy za ten stan 
rzeczy ponOSZq wiasnie Wyznawcy Ksi~gi balamutnie gloszqcy, jako
by byli monoteistami. Zgodnie z jego naukami iydzi "zmuszali" Boga 
do okreSlonych uczynkow poprzez pedantyczne wypelnianie rytu
a16w i nigdy nie przyjmowali ostrzeien swoich prorokow. Natomiast 
chrzeScijanie CZCZqCY Trojc~ Swi~tq, a zwlaszcza jezusa, Matk~ Bo
skq i wielu swi~tych, Sq w istocie politeistami (Koran 28, 71; Jesus 
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md the Holy Quran, s. 16-22). Bluiniq przeciw Bogu, uprawiajqc 
tego rodzaju kult (Koran 21, 108). 

A jednak stosunek muzulmanow do Wyznawcow Ksiygi jest od
mienny nii do innych religii, traktowanych jako poganskie. Zydzi 
i chrzeScijanie cieszyli siy zwykle pelnq swobodq wyznania, by Ii na 
ogol wolni od przesladowan, a bardzo czysto mogli nawet piasto
wac odpowiedzialne stanowiska (Hitti, Mazaheri). Jesli porownamy 
to z losem muzulmanow w chrzescijanskiej Europie (na przyklad 
w Hiszpanii), wnioski nasuwajq siy same. To dziyki muzulmanskiej 
tolerancji na terenie Kalifatu przetrwaly absolutnie wszystkie Ko
kioly chrzeScijanskie (na przyklad monofizyci, nestorianie, arianie, 
prawoslawni, katolicy), nawet te, ktore w Europie upadly jako here
tyckie. A z drugiej strony europejscy wladcy bardzo skutecznie wy
niszczyli islam niemal wszydzie, gdzie zdolali uzyskae petniy wladzy. 
Doktrynalnq podstawq tolerowania Wyznawcow Ksiygi jest w pierw
szej surze rozroinienie miydzy tymi, "ktorzy blqdzq", iydami i chrze
k ijanami, a tymi, na ktorych Allah jest zagniewany, czyli poganami. 

Zestawienie podstawowych zagadnien dogmatyki 
Ahmadiiia i katolicyzmu 

Dla uwypuklenia dogmatycznych cech muzulmanskiego ruchu 
Ahmadijja oraz rzymskiego katolicyzmu zestawimy podstawowe za
gadnienia teologiczne obecne w obu tych religiach. Oprzemy siy przy 
tym na oficjalnych dokumentach wydawanych przez KOSci6l kato
licki i na zaakceptowanych przez niego podrycznikach teologii, z jed
nej strony, oraz na publikacjach ruchu Ahmadijja i dokonanej wcze
5niej analizie AI Fatihy z drugiej. Takie, dose sformalizowane, podej
kie do zagadnienia latwiej pozwoli dostrzec zarowno elementy 
wsp6lne albo przynajmniej zbieine (znak +), jak tei najistotniejsze 
roinice (znak -). 
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AHMADIJJA 	 KATOLICYZM 


BOG 

Jedyny + Jedyny 
Osobowy + Osobowy 

- Bog wystypuje w trzech 
osobach, jako Trojca Swiyta: 

Bog Ojciec 
Jezus Chrystus-Syn Bozy 
Ouch Swiyty 

Stw6rca swiata + 	 Stw6rca swiata 

Rzqdzi swiatem bezposrednio + 	 Rzqdzi swiatem. Bardziej 
akcentuje siy prawa ustano
wione przez Stw6rcy 

POLITEIZM 

Odrzucany jako ciyzkie bluz- + Odrzucany 
nierstwo 

Islam oskarza chrzeScijanstwo 0 

politeizm w postaci kultu Tr6j
cy Swiytej, Matki Boskiej i swiy
tych 

ANIOt.OWIE 

Duchy doskonalsze od czlowie
ka, posrednicy miydzy Bogiem 
i swiatem 

+ Duchy doskonalsze 
od czlowieka, posrednicy miy

dzy ~ogiem i swiatem 
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SWIAT 

Stworzony z nico§Ci i trwajqcy 
wylqcznie dzi~ki lasce Boga 

Odrzucenie panteizmu utozsa
miajqcego Boga ze swiatem 

Odrzucenie deizmu odbierajq
cego Bogu wplyw na swiat 

Nastqpi koniec swiata zapowie
dziany przez Koran 

jEZUS 

Czlowiek 

Ostatni i najwi~kszy z proro
kow przed Muhammadem 

Pocz~ty jak wszyscy ludzie, a 
wi~c potencjalnie bezgrzeszny, 
mimo grzechu Adama 

Kult Jezusa jest czczeniem czlo
wieka, a wi~c bluzniersrwem 

MARYjA 

Matka Jezusa 

+ 	 Srworzony z nicosci i trwajqcy 
wylqcznie dzi~ki lasce Boga 

+ 	 Odrzucenie panteizmu utozsa
miajqcego Boga ze swiatem 

+ 	 Odrzucenie deizmu odbierajq
cego Bogu wplyw na swiat 

+ 	 Nasqpi koniec swiata zapowie
dziany przez jezusa Chrystusa 

Bog (druga osoba Tr6jcy Swi~
tej) i zarazem czlowiek 

- Syn Bozy, Mesjasz zeslany na 
ziemi~ dla zbawienia ludzkosci 

- Niepokalanie (bez grzechu pier
worodnego) pocz~ty z matki 
dziewicy, co jest wyjqtkiem 
wsrod ludzi 

+ 	 Matka Jezusa 
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Kult Maryi uznany jest za bluz
niercze czczenie czlowieka 

Poczerta jak wszyscy ludzie, a 
wierc potencjalnie bezgrzeszna, 
mimo grzechu Adama 

PROROCY 

Najwierksi ze swiertych. Uczyli + 
ludzkosc prawdziwej wiary 
w Jedynego Boga 

Wszyscy wybitni nauczyciele + 
wiary w judaizmie do wyst'lpie
nia Jezusa oraz sam Jezus 

Ostatnim i najwierkszym z nich 
by! Muhammad 

MUHAMMAD 

Najwierkszy prorok, reformator 
monoteizmu, kt6ry osi'lgn'll 
dzierki niemu sw6j szczyt w po
staci islamu 

LESZEK ZUK 

Matka Boska, najswiertsza z lu
dzi, poniewaz urodzi!a Jezusa 
Chrystusa 

Niepokalanie (bez grzechu pier
worodnego) poczerta, co jest 
wyj'ltkiem wsr6d ludzi 

Poczer!a Chrystusa, pozostaj'lc 
dziewiq 

Zosta!a (wraz z cia!em) wzierta 
do nieba przed S'ldem Osta
tecznym 

Najwierksi ze swiertych. Uczyli 
1 u dzkosc prawdzi we j wiary 
w Jedynego Boga 

Wybitni nauczyciele wiary w ju
daizmie do wyst'lpienia Jezusa 

Ostatnim z nich by! Jan Chrzci
ciel 

Samozwanczy prorok, kt6ry 
nie dostrzeg! prawdziwej wia
ry przyniesionej przez Jezusa 
Chrystusa, chociaz tez g!osi 
monoteizm 
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MESJASZ 

Osoba wybrana przez Boga dla + Osoba wybrana przez Boga dla 
ratowania wiary w sytuacji szcze ratowania wiary w sytuacji 
g61nego zagrozenia (mahdi) szczeg6lnego zagrozenia (Chry

stus) 

Czlowiek - Czlowiek-wcielony B6g, Syn 
Bozy 

Moze bye kilku mesjaszy - Jezus jest jedynym mesjaszem 

SWI~CI 

Ludzie wybrani przez Boga dla + Ludzie wybrani przez Boga dla 
wspomagania grzesznego wspomagania grzesznego 
swiata swiata 

Kult swiertych uznawany jest za - Kult swiertych jest waznym ele
former politeizmu i bluznierstwo mentem kultu samego Boga 
w stosunku do Jedynego Boga 

CZLOWIEK 

Istota materialno-duchowa stwo- + Istota materialno -duchowa 
rzona przez Boga, obdarzona stworzona przez Boga, obdarzo
wolnq wolq i rozumem na woln,! wol,! i rozumem 

Przeznaczeniem czlowieka jest po- + Przeznaczeniem czlowieka jest 
sluszenstwo Bogu i d,!zenie do posluszenstwo Bogu i d,!zenie 
ostatecznego pol,!czenia ze Stw6r- do ostatecznego pol,!czenia ze 
cq Stw6rq 
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Kaidy czlowiek rodzi sit( poten  -	 Kaidy czlowiek (poza Jezusem 
cjalnie bezgrzeszny 	 i Maryjct) rodzi sit( obcictiony 

grzechem pierworodnym, rezul
tatem nieposluszenstwa Adarna 

ADAM 

Pierwszy czlowiek i zarazern + Pierwszy czlowiek 
pierwszy prorok 

- Przez swoje nieposluszenstwo 
wobec Boga scictgnctl na ludz
kosc grzech pierworodny 

GRZECH 

Nieposluszenstwo czlowieka + Nieposluszenstwo czlowieka 
wobec Boga wobec Boga 

Kaidy indywidualnie popelnia + Kaidy indywidualnie popelnia 
grzechy, za ktore odpowie przed grzechy, za ktore odpowie przed 
Bogiem Bogiern 

Rodzirny sit( potencjalnie bez -	 Wszyscy ludzie rodzq sit( z grze
grzesznl 	 chern pierworodnyrn, ktory od

kupita dopiero ofiara Jezusa 
Chrystusa 

ZLOI SZATAN 

Ziern jest sprzeciwiante sit( + Ziern jest sprzeclwlanle SIt( 
Bogu Bogu 

Szatan to wladca krolestwa zta, + Szatan to wtadca krolestwa zta, 
nie akcentuje sit( szczegolnie jawny przeciwnik Boga 

60 



_________ _ ___ _____ __ ____ __ ________ __ ______ _ ___ _ ~
TEMAT MIESL,\CA _ _ _________ _ _________ _ ____ 1.. _______ _ 

jego istnienia czy dziaiania ze 
wzg1~du na brak wyraznego od
niesienia w pierwszej surze Ko
ranu 

LASKA 

Wszystko zalezy wyiqeznie od 
laski Boga, 0 kt6rq eziowiek 
moze tylko pokornie prosic 

Wiara jest jedynq mozliwoseiq 
uzyskania laski 

ZBAWIENIE 

Zjednoezenie z Bogiem, eel 
kaidego ezlowieka i ostateezna, 
wieezna nagroda za dobre iy
cle 

S1\D OSTATECZNY 

Oeena ludzkiego zyeia przez 
Boga dokonywana przy koneu 
5wiata 

+ 	 Wszystko zaleiy od laski Boga, 
o kt6rq ezlowiek moie tylko 
pokornie prosic 

+ 	 Wiara jest podstawq do uzyska
nia laski 

- Chrzest, a potem komunia 
i bierzmowanie skuteeznie po
magajq uzyskac lask~ Boga 

+ 	 Zjednoezenie z Bogiem, eel 
kaidego eziowieka i ostateezna, 
wieezna nagroda za dobre iy
ele 

+ 	 Oeena ludzkiego iyeia przez 
Boga dokonywana przy koneu 
swiata 

- Chrystus b~dzie s~dziq przy 
koneu swiata 
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Perspektywy i zakres ewentualnego dialogu mi~dzy 
Ahmadijja i katolicyzmem 

Analiza AI Fatihy i zestawienie podstawowych element6w dogma
tyki ruchu Ahmadijja oraz rzymskiego katolicyzmu pozwalajq wy
snuc kilka podstawowych wniosk6w. 

Po pierwsze, jest znaCZqCO wi~cej podobienstw anizeli roznic, co 
sugeruje mozliwosc ewentualnego dialogu na temat kwestii funda
mentalnych. Obie strony gloszCI monoteizm, wyznawcy obu religii 
pragnq zbawienia, tak sarno pojmujq grzech i lask~, identycznie in
terpretujq natur~ czlowieka ... 

Po drugie, wiele r6znic dogmatycznych dotyczy spraw, moim 
zdaniem, raczej drugoplanowych albo przynajmniej niefundamen
talnych. Przy odpowiedniej dozie dobrej woli mozna by pokusic si~ 
o wypracowanie wspolnej plaszczyzny dla monoteizmow wywodzq
cych si~ z tradycji biblijnej. Zauwazmy zreszq, ze muzulmanie od 
poczqtku inaczej traktujCI Wyznawcow Ksi~gi i czujq gl~bokq wi~z 
z judaistami i chrzeScijanami, chociaz uwazaj<j ich za bl<jdz<jcych 
w kwestiach wiary. Bye moze to jest ta poszukiwana formula: zacho
wac wlasn<j odr~bnosc, ale akcentowac punkty styczne? 

Nast~pny wniosek dotyczy "obszar6w zakazanych", nie mozna 
bowiem prowadzic sensownego dialogu mi~dzyreligijnego bez jed-

Poznanie rozma
itych form mono

teizmu poglctbia 
autorefleksjct 
kazdej z tych 

religii i gwaltow

me poszerza 
horyzonty ich 

wyznawcow. 

noznacznego okreslenia, co nie podlega dyskusji. 
Trudno na przyklad wyobrazic sobie, ze muzulma
nie zgodz<j si~ na c~rzescijansk<j interp,retacj~ ,Mu
hammada. A z drugle) strony muzulmanskIe wldze
nie Jezusa jest absolutnie nie do przyj~cia dla chrze
scijan. SCI to tradycje tak fundamentalne, ze nie da 
si~ 0 nich dyskutowac bez ryzyka podwazenia sa
mej istoty religii. Pomyslmy, czym byloby chrzesci
janstwo bez Chrystusa albo islam bez Muhamma
da. Musimy 0 tym pami~tac, a prowadz<jc dialog, 

nie wolno lekkomyslnie wkraczac na takie obszary. 
I wreszcie ostatni, najbardziej og6lny, wniosek. Wydaje si~, ze 

dialog mi~dzy religiami stal si~ koniecznosci<j, szczeg61nie we wspol
czesnym, tak otwartym i wielokulturoWYJTl swiecie. Na ogol coraz 
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lepiej rozumiemy, ze musimy ze sobq rozmawiac i poszukiwac wsp61
nego j~zyka, poniewaz ludzkose nie przetrwa, jeSli narody jq tworzq
ce nie znajdq formuly pozwalajqcej na wsp61prac~. Taka jest rola 
kontakt6w mi~dzyreligijnych w plaszczyinie fizycznej - jeszcze je
den spos6b wzajemnej komunikacji. A zatem dialog mi~dzy religia
mi nie musi bye domenq czysto akademickich rozwazao; rna on zna
czenie jak najbardziej praktyczne. Natomiast z punktu widzenia filo
zofii i rozwoju duchowego wydaje si~ istotne, ze poznanie rozmaitych 
form monoteizmu pogl~bia autorefleksj~ kazdej z tych religii i po
szerza horyzonty ich wyznawc6w. Znajqc i rozumiejqc racje, zasady 
moraIne oraz tradycje tworzqce innq religi~, stajemy si~ bardziej to
lerancyjni, bardziej otwarci na innose. 

LESZEK ZUK, ur. 1960, absolwent biologii Uniwersytetu Wrodaw
skiego i teologii na Papieskirn Fakultecie Teologicznyrn we Wrodawiu, 
studia paleozoologiczne w Kanadzie. 
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TEMAT M1ESL,\CA 

Ireneusz Kania 

o tekstach swi~tych 
wczesnego 
buddyzmu 

Doktrynalnym fundamentem buddyzmu jest zesp6l 
tak zwanych Czterech Szlachetnych Prawd. Ich 
odkrycie przez Gotamtt Siddhatthtt, p6zniejszego 
Buddtt, oznaczalo pocz'!tek nowej religii uniwersa
listycznej, jak,! jest dzis buddyzm. Z Czterech 
Szlachetnych Prawd Budda wywi6dl stopniowo 
cal,! soteriologitt i fllozofitt swej Dhammy. 

1. Pr6buj,!c m6wie 0 "switttych tekstach" buddyzmu, stajemy 
Nobec zagadnienia dose nieprzejrzystego . W jakim sensie ciesz,!ce 
;iy szacunkiem wyznawc6w tej religii teksty (ksiygi) Sq ,,5wiyte", sko
'0 nie potrafimy w niej wskazac personalnego "zr6dla swiytosci", 
malogicznego do Boga w innych religiach? I przede wszystkim: jaki 
mddyzm mamy na mysli - hinajantt (czyli w praktyce szko!y thera
vadin6w) czy kt6r'!s z licznych szk6! ("sekt") mahajany? W tybetan
kim buddyzmie tantrycznym status "tekst6w 5wiytych" maj,! - opr6cz 
utr z Ka11diuru - tantry, uchodz,!ce za autentyczne nauki Buddy 
ostatniego okresu jego zycia (Guhjasamadia, Hewadira, Kalacza
fa, Mahawajroczana itd.), g!6wnie zas teksty z grupy Pradiniapara
tita. Dla buddyzmu zen natomiast wainy jest przede wszystkim 
utorytet zywego doswiadczenia oswieconych nauczycieli, nie zas 
lCha rzeczywistose dokument6w, nawet najbardziej czcigodnych. 
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lnne szko!y mahajany, kierujqe siy speeyfikq wlasnyeh doktryn (nie
rzadko ezoteryeznyeh) i praktyk, z olbrzymiej masy pismiennietwa 

Nauki Buddy Sl:! tylko I przekazanego tradyejq "''Ybierajq kilka, ezy na
wet jednq tylko sutry, ktora dla ieh adeptowwskaz6wkami i nalezy 
pelni funkejy tekstu "swiytego". Tak jest na je traktowac instru
przyklad w japonskieh szkolaeh Tendai i Niehimentalnie - jako 16di 
ren, szezegolnie ezezqcyeh slynnq Sutr~ Lotoczy tratw«(, kt6ra 
sowq: (Saddharmapundarika-sutra) itd . Co pomaga wyznawcy 
prawda w pewnych krajach buddyjskich teksty przeprawic si«( na 
kanoniczne bywajq obiektem kultu j osrodkiemdrugi brzeg "morza 
ceremonii religijnyeh: owiniyte w kosztowny bolesnosci" i kt6rl:! 
jedwab nosi siy podczas proeesji, okadza wonpowinien on porzucic, 
noseiami itd. - a wiyc odbierajq one cZeSe postanl:!wszy na owym 
dobnq jak "teksty swiyte" w innyeh religiach. drugim brzegu. 
Wbrew pozorom nie rna to jednak wiele wspol

nego ze czeiq oddawanq na przyklad Ewangeliom ezy Torze. Ta ostat
nia, jako autentyczne slowo Boga-Stworcy, same go irodla wszelkiej 
swiytoSci, wywodzi siy wprost ze sfery numinotycznej i partyeypuje 
(nawet jesli w zaposredniezeniu przekazem prorockim) w sacrum, 
stanowiqc jednq z jego postaci. Scisle wiqi:e siy z tym fakt, ii: dla grec
ko-judeo-ehrzeScijanskiego uniwersum religijnego charakterystycz
na jest ontologizacja jyzyka (Logos = Verbum incarnatum). Prawdy 
religijne majq w tym swieeie status Siowa objawionego przez Boga. 

We wezesnym buddyzmie brak analogicznego zjawiska. Budda 
co prawda nie byl zy,ryklym czlowiekiem, ale nie by! tei: Bogiem. Byl 
doskonalq, w pelni urzeezywistnionq "enteleehiq" gatunku dwuno
gow, kims "ponadswiatoy,rym" (palijskie lokuttara), ale jednak z te
go swiata (choe jui wczeSnie mitologia zaczyla zen robie postae nad
naturalnq: przed narodzinami z dziewicy przebywal w niebie Tuszi
ta itd.). Jego nauki, bydqce kolejnq reaktualizacjq istniejqeej od
wieeznie doctrinae perennis, Sq tylko wskazowkami i naleiy je trak
towae instrumentalnie - jako lodi czy tratwy, ktora pomaga V>ry

znawcy przeprawic siy na drugi brzeg "morza bolesnosei" (tj. samsa
ry) i ktorq powinien on porzucie, stanqwszy na oy,rym drugim brze
gu (czyli osiqgnqwszy y,ryzwolenie, nirwany). Nie widzimy tu nawet 
sladu ontologizacji i sakralizacji Siowa, c~ ma m.in. zwiqzek z fak
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tern, ie Budda - jako bodaj pierwszy z wielkich historycznych na
uczycieli iudzkosci - wyrainie dostrzegal konwencjonalny charakter 
j ~zyka. 

2. Majqc na oku powyisze zastrzeienia i okolicznosci, przypo
mnijmy, ie funkcjonujqce w potocznym obiegu okreslenie "swi~te 
ksi~gi / teksty buddyzmu" oznacza na ogol kanon palijski - korpus 
tekstow therawady, uloionych w trzech tak zwanych Koszach (palij
skie pitaka) i zredagowanych przez uczni6w historycznego Buddy 
wnet po jego smierci (na tzw. pierwszym synodzie w mieScie Radia
gryha, ok. 480 roku p.n.e.). Kanon ten, najkompletniejszy ze zna
nych nam zbiorow tekstow wczesnobuddyjskich (zachowaly si~ bo
wiem rowniei cz~sciowo inne kanony, m.in. sanskrycki kanon "sek
ty" sarwastiwadinow), przekazuje doktryn~ w jej, jak wolno sqdzic, 
postaci najpelniejszej i najbardziej zbliionej do "oryginalnej", "pier
wotnej" N auki Buddy (ktorej przekonujqca rekonstrukcja jest zada
niem niezwykle trudnym). Stqd tei wlasnie do kanonu palijskiego 
b~d~ si~ odwolywal w dalszym ciqgu tego artykulu . Okreslenia "tek
sty kanoniczne" b~d~ przy tym uiywal jako analogicznego do "tek
stow swi~tych" w innych religiach. 

3. Przyjmuje si~, ie doktrynalnym fundamentem buddyzmu jest 
zespol tak zwanych Czterech Szlachetnych Prawd (palijskie Czattaro 
4.rijasaczczani). Ich odkrycie przez Gotam~ Siddhatth~, p6iniejsze
go Budd~, podczas gl~bokiej medytacji kolo wsi Uruwela na brzegu 
rzeki Nerandiara (w owczesnym krolestwie Magadhy, dzis Bihar), 
nastqpilo w szesc lat po opuszczeniu przezen domu rodzinnego (co 
uczynil majqc 29 lat) i oznaczalo poczqtek nowej religii uniwersali
5tycznej, jakq jest dzis buddyzm. Z Czterech Szlachetnych Prawd 
Budda - w toku trwajqcej nieprzerwanie 45 lat dzialalnoSci nauczy
: ielskiej - wywiodl stopniowo calq soteriologi~ i filozofi~ swej Dham
my (sanskryckie Dharma). 

Cztery Szlachetne Prawdy wyst~pujq, w roinych sformulowaniach 
i kontekstach, w kilku miejscach pism kanonicznych (zwlaszcza w su
trach i w Koszu Dyscypliny Zakonnej, Winajapitaka). Po ich odkry
: iu Budda postanowil oznajmic je najpierw swoim pi~ciu dawnym 
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towarzyszom surowej ascezy i umartwien (kt6re okazaly siy bezowoc
ne). Pospieszyl wiyc do Benaresu, gdzie w Parku Gazeli wyglosif 
pierwsze "kazanie", kt6rego rdzeniem byly wlasnie Cztery Prawdy. 
St'ld kazanie owo nosi palijski tytul Dhammaczakkappawattana-sut
ta ("Sutra 0 Puszczeniu w Ruch Kola Prawa"); znajduje siy ono w sek
cji Mahawagga (I, 6) Kosza Dyscypliny. Oto jego fragment zawieraj'l
cy Cztery Szlachetne Prawdy. 

Owa s'l krance, 0 wy, mnisi, kt6rych unikae musi ten, kto porzuci! dom 
rodzinny. Jakie dwa? Jeden kraniec - to zycie w uciechach, w oddawaniu si~ 
rozkoszy i uzywaniu. r to jest niskie, nieszlachetne, ziemskie, niegodne i bez 
wartoSci. A drugi kraniec - to zycie w samoudrttce; i to jest takZe bolesne, nie
godne i bez wartosci. Z dala od rych dw6ch kranc6w, 0 wy, mnisi, stoi Oosko
naly. Orogtt poznawszy, kt6ra lezy posrodku, ktora wzrok otwiera i wiedz~ daje, 
ktora prowadzi do spokoju, do poznania, do oswiecenia, do wygasnittcia. 

r jakaz to jest, 0 wy, mnisi, Oroga, kt6ra lezy posrodku, kt6rq poznal 00

skonaly, ktora oczy otwiera i wiedz~ daje, kt6ra prowadzi do spokoju, do po
znania" do oswiecenia, do wygasnittcia? Jest niq szlachetna, z osmiu czttSci zlo
zona Sciezka: sluszny poglqd, sluszne postanowienie, sluszne slowo, sluszny 
czyn, sluszny zywot, sluszne dqzenie, sluszne skupienie, sluszna medytacja. 

A to jest, 0 wy, mnisi, szlachetna prawda 0 cierpieniu: cierpieniem S'l naro
dziny, cierpieniem jest starosc, cierpieniem jest choroba, cierpieniem jest smien:, 
cierpieniem jest obcowanie z rym, kogo nie milujemy, cierpieniem jest rozl'lka 
z rym, kogo milujemy, cierpieniem jest nieosiqgnittcie zyczen: slowem, cierpie
niem jest pitte kategorii elementow, zasilajqcych Zqdztt bytowania. 

A to jest, 0 wy, mnisi, szlachetna prawda 0 powstawaniu cierpienia: h6
diem cierpienia jest pragnienie, ktore stwarza nowe wcielenia, kt6remu towa
rzyszy rozkosz i nami~tnose, kt6re zaspokojone bywa to tu, to tam - pragnienie 
uciech, pragnienie istnienia i pragnienie nieistnienia (wedlug innej interpreta
cji: pragnienie potttgi). 

A to jest, 0 wy, mnisi, szlachetna prawda 0 zniszczeniu cierpienia: zniszcze
nie tego pragnienia przez zupelne zniszczenie poz'ldania, zaniechanie, wyzbycie 
sitt i uwolnienie, i niedawanie dostttpu. 

A to jest, 0 wy, mnisi, szlachetna prawda 0 drodze prowagzqcej do znisz
czenia cierpienia: jest niq szlachetna, z osmiu cZ~Sci zlozona Sciezka: sluszny 
poglqd, sluszne postanowienie itd. 1 

1 Przeklad Stanislawa Schayera, cyt. za: M arek Mejor, Buddyzm, Warszawa 1980, 
s.247-248. 
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Komenfarz 

Budda przedstawia SWq Nauky jako "wyzwolenie od smierci". 
ROZllmiee to trzeba na spos6b indyjski - jako wyzwolenie z kolo
wrotu narodzin, bytowania pelnego dolegliwosci i b6lu (palijskie 
Dukkha), wreszcie konczqcego siy smierciq, ale tylko po to, by zn6w 
"upase w narodziny". Chodzi wiyc 0 wyzwolenie siy z samsary - bytu 
uwarunkowanego, podleglego przemijaniu i rozpadowi; w sensie 
wyzszym, bardziej "technicznym" - 0 definitywne zniszczenie prze
slanek do nowych egzystencji, nawet w formach najwyzszych, bo
skich (bo nieusuwalnym elementem kazdej egzystencji jest smiere). 
Takie "wyzwolenie od smierci" nie rna zatem nic wsp61nego z uzy
skaniem "nidmiertelnosci" czy "zycia wiecznego" w rOZllmieniu in
nych religii bqdz mitologii, oznacza natomiast osiqgniycie stanu (sy
tuacji, kondycji), w kt6rym ponowne wcielenia nie bydq juz mozli
we. Stan ten, zwany po palijsku nibbana (sanskrycka nirwana), pelni 
we wczesnym buddyzmie funkcjy analogicznq do "zbawienia" w in
nych religiach. Mamy tu wiyc ujycie negatywistyczne soteriologii; 
summum bonum okresla siy w buddyzmie najczysciej negatywnie, 
Rzeczywistose zas ujmuje siy apofatycznie. Jest to zgodne z tradycjq 
i og61nym nastawieniem religijno-filozoficznej spekulacji indyjskiej. 

Okolicznosciq wagi kapitalnej jest to, ze Budda swoje pierwsze 
kazanie skierowal do jogin6w, ascet6w majqcych za sobq dlugq du
chowq praktyky. Dlatego m6g1 pominqc dwa fundamentalne przed
zalozenia calej w og61e indyjskiej duchowosci - wiary w transmigra
cjy ("reinkarnacjy") i w prawo karmana (opisujqce, m.in. w katego
riach moralnych, zaleznose przyczynowo-skutkowq). Dwa te 
panindyjskie, ponadkonfesyjne "artykuly wiary" na dlugo przed 
Buddq przyjmowano (i nadal siy przyjmuje) w Indiach jako oczywi
sto§Ci nie podlegajqce dyskusji. Dopiero ich uwzglydnienie otwiera 
wta§Ciwq perspektywy do rozwazania interesujqcych nas tu kwestii. 

I. TreSe pierwszej Szlachetnej Prawdy uderza nas swojq oczywisto
§Ciq. Ze istnieniu w ciele towarzyszy niewygoda, b61, cierpienie - kaz
dy przeciez widzi. Jednak konstatacja Buddy jest czyms wiycej niz stwier
dzeniem okreslonej, negatywnej przypadlosci bytll; jest ona diagnozq 
:miwersalnq swiata w jego niezmiennej, danej faktycznosci. Opisuje 
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sytuacj~ bynajmniej nie kontyngentnq, lecz immanentnq wszelkiemu 
istnieniu w zywej formie - zwierz~cej, ludzkiej, ba, nawet boskiej. 
W kontekscie panindyjskich idei powtarzajqcych si~ odwiecznie cy
klow kosmicznych i transmigracji (samsara nie ma poczqtku ani kon
cal banalna na pierwszy rzut oka konstatacja powszechnosci bolu, 
wpisanego w istnienie, nabiera mrocznej, budzqcej wr~cz groz~ g!~bi : 

b61- i szerzej, to, co my, ludzie Zachodu, nazywamy zlem - jest nie
usuwalnym wymiarem wszelkiego bytu, nie zas czyms, co wskutek 
bl~du (Demiurga) bqdi "upadku" jakiejs innej istoty wslizn~lo si~ 
w swiat i co moze bye zen usuni~te. Innymi s!owy, zlo zawsze by!o, 
jest i b~dzie nieodlqczne od swiata. Tak wi~c diagnoza Buddy zawarta 
w pierwszej Prawdzie jawi si~ jako skrajnie pesymistyczna. 

II. Zr6dlem powszechnej bolesnosci jest - takie odwieczne i po
wszechne - pragnienie, zqdza (palijskie tanha), bezustannie szuka
jqce sytuacji, ktore przyniosq mu zaspokojenie, zawsze chwilowe 
i zludne. (W ikonografii tybetanskiej samsar~ wyobraza si~ w for
mie wirujqcego kola; w jego piascie widzimy symbole trzech gl6w
nych sit nim obracajqcych. Jednq z nich jest pragnienie). W pismach 
kanonicznych bywa ono przyr6wnywane do ognia, wody oceanu 
a wi~c do zywiot6w nieobj~tych, co ma sugerowae niemoznose de
finitywnego nasycenia pragnienia. Albowiem jest ono silq samona
p~dzajqcq si~: tworzqc sobie formy i przedmioty, kt6re majq rozla
dowae jego energi~, zarazem nieswiadomie kreuje ir6dta nowych 
pragnien (procesem modelowym jest tu prokreacja). Najsilniejszy
mi pragnieniami Sq: zqdza istnienia (bhawatanha), rozkoszy (ka
matanha), ale takie nieistnienia (wibhawatanha), gdyz wyplywa ono 
z afirmacji bytu arebours (celnie zdefiniowal je Schopenhauer2). 

2 Pisal on: "Oaleko mu [tzn. samob6jstwu -I.K.) do tego, by bylo zaprzeczeniem woli 
[iycia]; samob6jstwo jest fenomenem mocnej afirmacji woli. Albowiem istotq zaprzecze
nia nie jest odrzucenie cierpien, lecz odrzucenie rozkoszy zyciowych. Samob6jca pragnie 
iycia, niezadowolony jest zas rylko z Jego warunk6w, jakie przypadly mu w udziale. Ola
tego nie wyrzeka siy bynajmniej woli iycla" (przel. J. Garewicz). 

,,00 sytuacji okreSlanej mianem dukkha nieuchronnie prowadzi przywiqzywanie siy, 
Igniycie (do swiata i zawarrych w nim rzeczy) - upiUliJ.na. Owo »Igniycie« urzeczywistnia siy 
poprzez kaidy z piyciu »zespoI6w«, »agregat6w« (khandha, sanskryckie skandha) funkcjo
nalnych, skladajqcych siy na osobowosc psychofizycznq czlowieka. S,! to: riipa (materia, 
forma, cialo), vedaniJ. (emocje, uczucia), saririti (postrzezenia, konceptualizacje, aktywnosc 
poj yciotw6rcza), saizkharti (energie, rwory mentalne, dyspozycje) i viriiitma (swiadomosc)" 
(Ireneusz Kania, Mutttivali. Ksi~ga wypis6w starobuddyjs~ich, Krak6w 1999, S. 206). 
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Pragnienie bytu nieuchronnie wiedzie do nowego bytu z cal,! jego 
n~dz,!, gdyz stanowi poniek,!d quantum energii nios,!cej okreSlon,! 
informacj~ i "wypromieniowanej" w chwili smierci danego osob
nika. Po natrafieniu na odpowiednie podloze somatyczne wzmian
kowana informacja (karmiczna) zaczyna ksztaltowac3 nowy byt in
dywidualny. Kolo si~ zamyka. Tak w skr6cie mozna by uj,!c sedno 
buddyjskiej nauki 0 transmigracji. Zniszczenie pragnienia przery
wa to kontinuum. 

III. Poniewaz buddyjska droga do wyzwolenia prowadzi poprzez 
starganie lancucha ponownych wcielen, zadac trzeba pytanie, w jaki 
spos6b mozna tego dokonac. Budda odpowiada: poprzez "calkowi
t'! oboj~tnosc wobec pragnienia, zniszczenie go, porzucenie i ode
pchni~cie, wyzwolenie si~ [od niego], odwr6cenie sitt [od niego]"4. 

W palijskim oryginale tego fragmentu mamy slowo nirodha, nie
raz przekladane jako "ustanie". Lepiej jednak przekladac je slowem 
"zniszczenie", "usuni<;:cie", "wykorzenienie", gdyz kres pragnieniu 
mozna polozyc tylko poprzez wytttzon'! practt, duchow,! i moraln,! 
dyscyp1intt. Nirodha zatem CZttsto bywa synonimem nibbany. 

W komentarzu do tego fragmentu dalej pisalem tak: 

Slowo analaya (odwr6cenie si~) bywa cz~sto t1umaczone jako "awersja, 
wstr~t". Wszelako chodzi tu raczej 0 postaw~ zoboj~tnienia wobec pragnien 
i ich przedmiot6w. Droga do niego istotnie wieSe mogla poprzez wstr~t. We 
wszystkich tradycjach buddyzmu znane Sq praktyki ascetyczne polegajqce na 
przyklad na konremplowaniu zwlok w r6inych fazach rozkladu (asubhabhavana); 
mialo to pom6c adeptowi w gl~bokim, naocznym rozpoznaniu jednej z trzech 
gl6wnych cech wszelkiego bytu - jego zniszczalnoSci, przemijalnoSci (aniczcza) . 
Podkreslmy jednak, ie awersja by!a tu tylko etapem na drodze do zoboj~tnie
nia, nie celem ostatecznym takiej kontemplacji jogicznej. Byla tylko jednym ze 
srodk6w pomagajqcych w wyrobieniu trwalej dyspozycji do widzenia swiata 
jako czegos bolesnego, nietrwalego i bezistotowego5• 

Nauka 0 "trzech cechach" (tilakkhana) swiata - jego nietrwalo
Sci (aniczcza), bolesnoSci (dukkha) i bezistotowoSci (anatta) jest rdze
niem buddyjskiej ontologii. Swiat jest w niej ci,!glym przeplywem, 

J Zwr6cmy 'uwag~, i.e czasownik in(ormare znaezy po !aeinie "ksztaltowaC, "nada
wac forme". 

4 Muitilvaii, dz. eyr., s. 208 . 
5 Tami.e. 
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potokiem zdarzen (dhamma) powstajqcych i ginqcych momentalnie. 
Zludzenie wzglydnej trwalosci daje on na zasadzie podobnej jak ob
raz filmowy, nieraz pozornie nieruchomy, a w istocie przesuwajqcy 
siy z wielkq szybkosciq. Nie rna zatem w swiecie nic stalego i nie
zmiennego; dotyczy to zar6wno "materii", jak i swiata ducha. Sub
stancjalna, nieSmiertelna dusza nie istnieje; nasza osobowosc to kon
strukcja zloiona z wymienionych w formule pierwszej Prawdy "piy
ciu kategorii element6w" (zespo16w funkcjonalnych, khandha), 
ksztaltujqcych siy i doskonalqcych w ciqglych interakcjach z otocze
niem, konstrukcja podlegajqca nieuchronnemu rozpadowi i znisz
czeniu6

• Trwale "ja" nie istnieje, nie rna zatem nic "mojego". Nawet 
moje cierpienie nie jest naprawdy "moje". Uswiadomienie sobie tego 
faktu jest jui krokiem ku wyzwoleniu. 

rv. Do wyzwolenia wiedzie Osmiostopniowa Szlachetna Sciei
ka (Arijaatthangikamagga), kt6rq rna praktykowac kaidy wyznawca 
buddyjskiej Dhammy, zar6wno mnich, jak i swiecki. "Scieika ta za
wiera peiny zestaw dyrektyw etycznych, moralnych i filozoficznych 
kierujqcych iyciem adepta; Sq one warunkiem sine qua non wyiszej, 
bardziej zaawansowanej praktyki duchowej wiodqcej ostatecznie do 
nirwany. W peinym kontekscie soteriologii buddyjskiej Osmiostop
niowa Scieika stanowi jeden tylko element sposr6d trzydziestu sied
miu »czlon6w Oswiecenia« (bodhipakkhikadhamma) i sklada siy z na
stypujqcych »krok6w«: 

1) naleiyty poglqd (sammaditthi); ( ... ) zawiera on r6wniei wie
dzy 0 bezjazniowej naturze wszystkich rzeczy; 

2) naleiyte postanowienie (sammasankappa), stanowcza decyzja 
wyzwolenia siy z poiqdan, niekrzywdzenia is tot, iyczliwoSci; 

3) naleiyta mowa (sammawacza), to jest powstrzymywanie siy 
od wypowiadania falszu, zlosliwoSci, nieuprzejmoSci, bezmyslnych 
plotek; 

4) naleiyte postypowanie (samma-kammanto), to jest powstrzy
mywanie siy od zabijania, od brania tego, co nie zostalo dane, od 
nieprawidlowych form wsp61iycia seksualnego (np. homoseksu

6 Proces konstytuowania si~ osobowosci empirycznej przebiega wedlug og6lniejsze
go schematu okreslonego Prawem Wsp61zaleinego Powstawania (palijskie paticzczasa
muppada), kt6re stanowi centraln,! filozoficzn,! koncepcjy buddyzmu. 
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alizm), od uiywania napojow odurzajqcych, od luksusu, rozrywek 
itd.; 

5) naleiyty sposob utrzymania (samma-adiiwa), to jest unikanie 
pewnych zawodow i zajyc, jak myslistwo, rzeinictwo, handel broniq 
i narkotykami, wroibiarstwo, lichwiarstwo; 

6) naleiyty wysitek (samma-wajamo), to jest koncentracja woli 
i energii psychicznej w celu wyeliminowania z procesow umysiowych 
wszystkiego, co je mqci, zakioca ich funkcjonowanie i moie prowa
dzic do ujemnych skutkow karmicznych (akusalakamma). Adept rna 
natomiast kulrywowac i rozwijac takie tresci i procesy mentalne, ktore 
zapewniajq gromadzenie pozytywnego karmana (kusalakamma); 

7) naleiyta bacznosc (sammasati), to jest w pelni swiadome kon
trolowanie przez adepta stanow i funkcji swego ciaia i umysiu w ich 
nagiej faktycznosci; 

8) naleiyte skuplenie (samma-samadhi), koncentracja konieczna 
w praktyce medytacyjnej. 

TreSci poszczegolnych czionow Osmiostopniowej Scieiki inter
pretowane Sq nieco inaczej w hinajanie i mahajanie. W tej ostatniej 
nadaje im sir;: sens bardziej abstrakcyjny i uduchowiony, waspekcie 
etycznym - bardziej altruistyczny"7. 

4. Legenda mowi, ie w miodosci ksiycia Siddhatthr;: z klanu Sa
kjow giyboko poruszyiy kolejne spotkania z cziowiekiem chorym, 
ziamanym starosciq i umarlym. Po raz pierwszy w iyciu zetknqi sir;: 
wowczas z cierpieniem i rozpadem, ktorym - poprzez sam fakt na
rodzin - poddane jest wszystko, co iyje. Kochajqcy ojciec, krol Sud
dhodana, przez wiele lat usilowai go chronic przed tym egzystencjal
nym doswiadczeniem, odgradzajqc go od nr;:dz swiat a murami pala
cow, rozkosznymi ogrodami, zapewniajqc mu najbardziej wyszukane 
przyjemnosci. Wiedziai, ie straci syna bezpowrotnie, gdy pozna on 
prawdr;: 0 swiecie i 0 rzqdzqcym nim prawie przemijania. 

Tak siy tei stalo. Z przygnybienia, w jakie przyszlego Buddy wtq
:ilo owo spotkanie z trzema "wysiannikami bogow" (dewaduta), 
.vyrwai go widok cziowieka 0 pogodnej, skupionej twarzy, odziane

7 Muttiivali, dz. cyt., s. 211. 
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go w zoltq opoiiczy i zebrzqcego 0 swojq skromnq strawy. Powie
dziano mu, ze to wydrowny asceta, ktory szuka wyzwolenia od swia-

Tezy filozoficzne, psy
chologiczne, religij ne 

i etyczne, zawarte expli
cite i imp licite w Czte

rech Szlachetnych Praw
dach, kazdy moze osobi

scie i doswia dczalnie 
weryfikowac. 

tao "A wiyc jest nadzieja" - pomyslal chyba 
ksiqzy Siddhattha i postanowil takZe wiese 
zycie sanjasina, szukajqcego prawdy i pel

nej wolnosci . 
Ta piykna legenda mowi nam cos bar

dzo waznego 0 genezie buddyjskiej doktry
ny religijno-filozoficznej. Otoz nie jest ona 
owocem spekulacji ani objawienia, lecz rna 
zrodla empiryczne i egzystencjalne. Zawar

te exp/icite i imp/icite w Czterech Szlachetnych Prawdach tezy filo
zoficzne, psychologiczne, religijne i etyczne kazdy moze osobiscie 
i doswiadczalnie weryfikowae; zresztq Budda zawsze wyraznie do 
tego zachycal. 

Sarno sformulowanie Czterech Prawd i ich uklad nie Sq niczym 
oryginalnym. Badacze dawno zwrocili uwagy na fakt, ze przypomi
najq one do zludzenia zespol czterech zasad prastarej indyjskiej me
dycyny, ajurwedy, i Sq " ... zastosowane do duchowego »uzdrowie
nia« cierpiqcej ludzkosci. Znajdujemy je takze w ortodoksyjnych sys
temach. Wjasa w swym komentarzu do Jogasutr Pataiidzalego mowi: 
»Tak jak nauka medyczna rna cztery dzialy rraktujqce 0 diagnozie, 
przyczynie i leczeniu choroby, podobnie nauka 0 zdrowieniu ducho
wym rna cztery dzialy, ktore mowiq 0 badaniu bolesnej natury rze
czy swiata, 0 przyczynie ich powsrawania, 0 wyzwoleniu i 0 czynni
kach wyzwolenia«"8. 

Budda przejql wiyc tradycyjne, zastane formy myslenia 0 5wie
cie, z pozoru wqsko techniczne, aby napelnie je nowymi, uniwersal
nymi treSciami i uczynie orydziem nowej, liczqcej obecnie juz 2500 
lat nauki zbawczej. Nauka ta glosi, ze dziela wlasnego wyzwolenia 
(= zbawienia) czlowiek musi dokonae w zasadzie sam; Budda jest 
tylko tym, ktory wskazuje mu drogy. Zaden bog go w tym nie wyry
czy, nie pomoze mu zadna Laska z gory; zaden odkupiciel nie zdej
mie z nikogo ciyzaru jego wlasnych przewin. W buddyzmie nie rna 

8 M. Mejor, Buddyzm, S. 64. 
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symetrii odwracalnej mi~dzy winq a zadoscuczynieniem; wprawdzie 
krzywdzqc innych, krzywdzimy samych siebie (jako ze granice miy
dzy osobami Sq jedynie pozorne), ale jednak nikt nie moze wziqc na 
swoje barki brzemienia cudzych 'Arystypk6w. Zadna tei indywidual
na asceza ich z nas - na podobienstwo brudu - nie zmyje. Instytucja 
"kozla ofiarnego" nie jest w tej religii znana. 

Wyzwolenie wszakie, to jest osiqgniycie stanu nieuwarunkowa
nego, w kt6rym zabraknie jui przeslanek do nastypnych iywot6w, 
jest moiliwe; 'Arymaga tylko natychmiastowej decyzji i mnostwa pra
cy. Teoretycznie summum bonum leiy w zasiygu kazdego (bo w kaz
dej istocie zywej tkwi potencjalny budda), jakkolwiek niekoniecznie 
w aktualnym iywocie, gdyi kaida istota znajduje siy na innym eta
pie duchowego zaawansowania. 

Budda, wychodzqc od nadz'Aryczaj pesymistycznej diagnozy i wi
zji swiata, otwiera w koncu przed czlowiekiem (i nie tylko) perspek
tyw~ zbawczq niez\\rykJe wprost optymistycznq, pelnq nadziei. Zeby 
pojqC jq w pelni, musimy pamiytac 0 wspomnianych juz, dwu sta
Iych wsp6kzynnikach wszystkich wainiejszych indyjskich system6w 
religijno-filozoficznych - 0 idei transmigracji i prawie karmana. 

IRENEUSZ KANIA, ur. 1940, absolwent romanistyki UJ, tlumacz z li
teratur romanskich i orientalnych, eseista. Wydal m.in. Muttavali, anto
logiy ""Ypisaw z kanonu palijskiego. Ostatnio ukazal siy tom jego ese
jaw Sciezka nocy (2001). 
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Ks. Tomasz W~clawski 

Echad 

Czytajllc kanoniczne teksty wielkich religii §wiata, 
slyszf( glos, kt6ry w zydowskich ustach przyjmuje 
postac slowa "echad". lestem pewien, ze ten sam 
glos musialbym uslyszec, gdyby polozono przede 
mn,! inne jeszcze stronice Wielkiej Karty Religii 
8wiata. 

"Troszczysz sit< i zabiegasz 0 wiele, a jednego 
tylko potrzeba" (tk 10, 41-42), 

To, co zamierzam powiedziec, b~dzie zwi~zlym komentarzem nie 
tyle do zebranych tu artykulow 0 tekstaeh kanonieznyeh wielkieh 
religii swiata, ile raezej do samyeh wskazanyeh w nieh kanonieznyeh 
tekstow. (Moze zresztq bardziej niz 0 komentarzu nalezaloby mowic 
o matej podpowiedzi ezy wskaz6wee jednego z czytelnikow owyeh 
tekstow, kt6rq osmiela si~ on podzielie z innymi ieh czytelnikami?) 
Z oezywistych wzgl~dow moze to bye jedynie komentarz do wszyst
kich razem, a nie szczeg610wy komentarz do kazdego z tyeh tekstow 
i stojqcyeh za nimi religijnyeh doswiadezen. Pytanie brzmi zatem: 
Co mozemy powiedziec, kiedy znajdujemy przed sobq taki oto, skrom
ny, ale przeciez reprezentatywny zbior wskazan na wielkie religijne 
doswiadezenia ludzkosei? 

Pierwsza moja odpowiedi. na to pytanie zawarta jest w tytule, 
kt6ry wybralem dla tego artykulu. Wybor ty~ulu (a takZe mona) mojej 
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wypowiedzi moze si~ wydac zaskakujqcy, jako ze wskazuje wprost 
na jeden z przedstawionych tu kanonicznych tekstow. Wybor tego 
wlasnie slowa - z wyznania fundamentalnego dla wiary Izraela, 
a przezen takZe dla chrzeScijan i wyznawcow islamu - nie rna jednak 
oznaczac, ze jedna sposrod przemawiajqcych do nas wielkich religii 
zostaje z gory wyrozniona, a tym bardziej nie oznacza on, ze uklada
my swego rodzaju hierarchi~ tych tekstow i stojqcych za nimi wiel
kich religijnych doswiadczen. Slowo "echad" z Szema Israel, rozu
miane tu jako "jedno jedynie" i objasnione w artykule Stanislawa 
Krajewskiego, przyszlo mi na mysl jako pierwsze po przeczytaniu 
wszystkich zebranych tu wypowiedzi - dlatego chc~ 0 nich mowic, 
poczynajqc wlasnie od tego slowa. 

Stosunkowo latwo zrozumiec, jak slowo to odnosi si~ do do
swiadczenia dwu pozostalych religii wywodzqcych si~ z korzenia 
wiary Izraela: chrzeScijanstwa i islamu. Jest tak oczywiscie za spraWq 
sily przekonania, z jakim w wyznaniach wiary i dzielach chrzd
cijan i muzulmanow pojawia si~ slowo "jeden" - w odniesieniu do 
Boga, ale tez w odniesieniu do tego, co Bogu jedynie si~ nalezy. 
Moglby ktos jednak zapytac, czy ten sam wzor w ten sam sposob da 
si~ odniesc takZe do innego wielkiego korzenia religijnego doswiad
czenia ludzkosci, reprezentowanego tu jedynie za posrednic
twem Czterech Szlachetnych Prawd. Odpo
wiedz brzmi: z pewnoSciq nie w ten sam spo
sob, ale przeciez tak. Tu rowniez mamy do 
czynienia z wezwaniem do wylqcznosci, 
tkwiqcym w samym rdzeniu doswiadczenia, 
ktore do nas przemawia: tylko jedno jest na
prawd~ wazne; do tego jednego prowa
dzi "osmioraka nalezyta Sciezka". Dlatego 
wlasnie czytajqc kazdy z tych tekstow (takZe 
prawie zupelnie nie "doktrynalny" tekst Wa
d awa Hryniewicza 0 Blogoslawienstwach), 
,lysz~ glos, ktory w zydowskich ustach przyj

Je§li to samo wyraienie 
moie bye uznane za 
wyraz istoty kaidego 
z tak r6inyeh doswiad
ezen, nie powinnismy 
ulegac latwym zludze
niom co do moiliwej 
wsp6lnoty doswiadeze
nia religijnego mittdzy 
odmiennymi tradyeja
mi i kulturami. 

muje postac slowa "echad". Jestem tez pewien, ze ten sam glos mu
;ialbym ustyszec, gdyby polozono przede mnq inne jeszcze stronice 
Wielkiej Karty Religii swiata. 
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Trudnosc 

N a tym miejscu pojawia si~ przed nami prawdziwa trudnosc i wla
sciwe zadanie ewentualnego komentarza do tych czterech tekstow 
(i wszystkich moiJiwych, do nich podobnych). Slowo "echad" jest prze
ciez nie tyle ich wspolnym mianownikiem (takiego znaleic niepodob
na), ile raczej wskazowkq, gdzie i jak mozna szukac irodta, z ktorego 
wydobywa si~ przemawiajqce z kaidego z nich doswiadczenie. Jest to 
jednak zarazem wskazowka i ostrzeienie: jeSli rzeczywiscie to sarno 
i takie wlasnie - w istocie swojej ekskluzywne - wyraienie moze byc 
uznane za wyraz istoty kazdego z tak roinych doswiadcze6, nie po
winnismy ulegac latwym zludzeniom co do mozliwej wspolnoty do
swiadczenia religijnego mi~dzy odmiennymi tradycjami i kulturami. 
Co wi~cej, logika wylqcznosci prawdy, na ktorq to slowo wskazuje, do 
ktorej nawyklismy i ktorq kwestionowac byloby rzeCZq niemqdrq i nie
bezpiecznq, prowadzi nas do nieuniknionego "albo-albo". Albo praw
dziwa i bezwzgl~dnie do przyj~cia jest jedna tylko sposrod wielu po
staci religijnego "jedynie" i zawartego w nim wezwania do wylqczno
sci, albo prawdziwa i wiqzqca nie jest zadna z nich. 

M oze ktos wprawdzie powiedziec: przeciez poza tymi (zawsze 
tylko wzgl~dnym i i tak czy inaczej po ludzku uwarunkowanymi) 
postaciami religijnego doswiadczenia - albo raczej w gl~bi kazdej 
z tych postaci - kryje si~ cos, co jest ostateczne i bezwzgl~dne. Musi 
byc prawdziwe i wspolne ir6dlo kazdej z nich lub przynajmniej po
w6d, dla kt6rego ludzki duch w r6znych miejscach i czasach na tak 
r6znych drogach szuka czegos, w czym m6g1by si~ odnalezc praw
dziwie i ostatecznie. O dpowiadam: pogl'ld taki, kt6ry w wielu mniej 
lub bardziej subtelnych wersjach cieszy s i ~ w naszej kulturze mysle
nia 0 religiach znacznq popularnosciq od ponad dwu stuleci, trzeba 
uznac za gruntownie skompromitowany - i to zar6wno teoretycz
nie, jak tei praktycznie. Teoretycznie jest to pogl'ld skompromito
wany dlatego, ze pr6by dotarcia do czegos "pierwszego i wsp6lnie 
absolutnego", co m ialoby si~ kryc za wieloSciq i wzgl«dnosciq posta
ci historycznych religii, prowadzq jedynie do bladej filozoficznej na
miastki religii, w gruncie rzeczy niezdolnej do poruszania ludzkich 
serc. Praktycznie pogl'ld ten jest skompromitowany dlatego, ze iad

, 
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na z historycznych religii nie zrezygnuje na rzecz takiej "bladej na
miastki" z tego, co jest jej najbardziej wiasnq postaciq - jej "jednym 
iedynie"_ Gdyby natomiast ktos w imieniu swojej religii takq rezy
gnacj~ deklarowal (jak to si~ ostatnio zdarza w ramach relatywizujq
cej doswiadczenie chrzeScijanskie tzw. "pluralistycznej teologii reli
gii"), rezygnuje tym samym, chcqc nie chcqc, z wlasnej religii albo 
przynajmniej z prawdziwie religijnego stosunku do kultu ry, z ktorej 
sam wyrasta. 

Pytanie i poczqtek odpowiedzi 

Tak przedstawiona istota trudnosci, przed jakq stawiajq nas roz
wazane tu teksty, domaga si~ z pewnosciq dopowiedzenia i wyjasnie
nia . Chodzi zarazem 0 spraw~ tak zasadniczq, ze to dopowiedzenie 
l wyjasnienie rna szans~ stae si~ - choeby bardzo skromnym - nieza
leznym, filozoficzno-teologicznym komentarzem do tekstow tu zgro
madzonych. Zamierzam pojse takq wlasnie drogq - to znaczy spro
)OWae zrozumiee i choeby najzwi~zlej powiedziee, co si~ dzieje, kie
:1Y stajemy wobec swiadectw doswiadczenia religijnego innego nii 
nasze wlasne i zdajemy sobie spraw~ z zawartego w nim wezwania 
:10 wylqcznosci, za ktorym moglibysmy pojse tylko za cen~ zakwe
;tionowania wlasnego dotychczasowego "tak jedynie", to jest wier
noki temu jednemu odniesieniu naszego zycia, z ktorym zwiqzaly 
nas nasze dotychczasowe dzieje. 

Pytanie to w nast~pujqcej formie postawila mi niedawno w po
:zcie elektronicznej jedna ze studentek (za jej zgodq. je tu przyta
:zam): "Zastanawiam si~, czy w deklarowanym chrzeScijanstwie, tj_ 
~v swiadomej wierze katolickiej, w momencie poznawania nowych 
religii nalezy »fanatycznie« trzymae si~ wybranej wczeSniej drogi (swe
go rodzaju wiernose), czy mozna postawie na wewn~trzne poczucie 
prawdy - bye moze swego rodzaju synkretyzm - co daje poczucie 
bezpieczenstwa i wewn~trznej zgody (ale jest tu pulapka wzgl~dno
ki, z ktorej zdaj~ sobie spraw~)?" 

Co mozna na to odpowiedziec? Zacznijmy od tego, ze zapewne 
tylko postawa skrajnie fundamentalistyczna (fundamentalizm rozu
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rniern tu jako takie zaangazowanie w pewnq prawd~, kt6re czyni zbyd
nyrn pytanie 0 jakqkolwiek innq prawdy) moglaby sklonic kogos do 

W doswiadczeniu 

religijnym nie stajemy 
wobec czegos co dano 

nam do wr'boru. To 

jest z istoty swojej 
takie doswiadczenie, 

w kt6rym odnajduje
my si~ wobec pewnego 
dokonanego jUl: wobec 

nas wyboru. 

takiej bezwzglydnoSci w trzyrnaniu siy wlasnej 

dr,ogi i odrzuca~~u i~nyc~, jakq autorka ~ch 
slow rna na myslt, uzywaJqC w tym konteksCle 
slowa "fanatycznie". W naszym konkretnym 
przypadku postawa taka prowadzilaby kogos 
takiego do stwierdzenia, ze w jego swiecie nie 
rna rniejsca na to, co przemawia z kazdego 
z przedlozonych tu tekst6w - poza jego wla
snym. Natomiast wolny od takiego uprzedze
nia czytelnik, niezaleznie od sily i rodzaju wla
snego religijnego zaangazowana, przyjrnie kaz

dy z tych tekst6w jako dar i wzbogacenie - i przynajmniej w tym sensie 
jako niezbydnq albo przynajrnniej niepornijalnq czyse swojego ducho
wego swiata. 

Alternatywa: "bezwzglydna wiernose, tozsamose, jednoznacznose 
i odgraniczenie" przeciw "swobodnemu otwarciu, intuicyjnemu roz
poznawaniu prawdy (z ryzykiern jej relatywizacji)" w stosunku do 
spotkania z innymi religiami i wielkimi doswiadczeniami duchowy
rni ludzkoSci wydaje rni siy w zwiqzku z tym zupelnie falszywa. 

Jest tak najpierw dlatego, ze w doswiadczeniu religijnyrn (ja
kimkolwiek) nie stajerny wobec czegos, co dano narn do wyboru. 
To jest z istoty swojej takie doswiadczenie, w kt6rym my nie wy
bierarny, a tylko odnajdujerny pewien dokonany juz wobec nas 
wyb6r - albo lepiej: odnajdujerny siy wobec pewnego dokonanego 
juz wobec nas wyboru. OczywiScie wyboru tego mozerny nie uznae, 
nie przyjqe, nie zrozurniee, nie chciee, nie p6jse za nim - i w tym 
sensie takZe wobec choeby najpotyzniej przernawiajqcego doswiad
czenia religijnego pozostajerny po ludzku wolni. JednakZe potrak
towanie takiej wolnosci jako swobody - w sensie swobodnego wy
boru i niezwiqzania niczym, czego sarni nie wybralisrny, oznaczalo
by koniec doswiadczenia religijnego, bo jego wlaSciwoSciq jest to 
wlasnie, ze stajemy wobec czegos, co pierwotnie wybiera nas, a do
piero wt6rnie moze tez bye wybrane przez nas. Zauwazmy, ze w tym 
sensie doswiadczeniem religijnym jest r6wniez ateizm, przynajmniej 
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taki, kt6ry kaie komus powiedziee 0 sobie: nie zostala mi dana 
laska wiary. 

]ednakie alternatywa: "bezwzgl~dna wiernose wlasnemu" ver
sus "gotowose p6jScia za innym za een~ relatywizaeji wlasnego" jest 
falszywa r6wniei z innego jeszeze, mniej "metafizyeznego" powo
duo Kiedy slueham innyeh ludzi religijnyeh, dotqd mi obeyeh, prze
mawiajqeyeh teraz w moim duehowym swieeie z gl~bi prawdy swo
jego duehowego swiata, nie ehe~ i nie mog~ wyrzueae ieh z mojego 
swiata, nawet jesli tego, z ezym wen wehodzq, nie zdolam, nie b~d~ 
eheial, ezy tei nie b~dzie mi wolno ostateeznie przyjqe. ]a ehe~, ieby 
oni w moim swieeie byli, ehoeiai bynajmniej nie ehe~, ieby mi m6j 
swiat zabrali ezy zniszezyli. Gdyby grozilo mi to drugie, to w imi~ 
wiernosci temu wybraniu, kt6rym zostalem wybrany, musialbym si~ 
bronie, nawet za een~ wlasnego iyeia. Konieeznose takiej obrony in 
extremis jest r6wniei konsekwenejq tego, co przenika sarno seree 
kaidego doswiadezenia religijnego: to jed no, to jedynie i jui nie in
nego. 

Zgoda? 

Latwo zauwaiye, ie taka postawa akeeptaeji obeyeh glos6w w na
szym wlasnym duehowym swieeie nie oznaeza ani niewiernosei wla
snemu religijnemu zwiqzaniu, ani tei relatywizujqeej wszystko zgo
dy na wymagania kaidej z religii, wobee kt6ryeh w ten spos6b staje
my (zgody skqdinqd w og61e niemoiliwej). Oznaeza natomiast, 
m6wiqe najproseiej, najpierw zgod~ na ludzi, kt6rzy do nas w ten 
spos6b przemawiajq, a nast~pnie zgod~ na nas samyeh, jakimi moie
my si~ stae za spraWq ieh obeenosei w naszym iyeiu. Trzeba tu pod
kreslie slowo: "moiemy". Chodzi 0 to, jakimi m 0 i em y si~ stae za 
spraWq zgody na obecnosc w naszym swieeie ludzi i przemawiajq
:yeh przez nieh religijnyeh doswiadezen, kt6re nigdy nie b~dq (ani 
tei bynajmniej nie muszq bye) naszymi. Taka zgoda jest moiliwa 
~awsze. Ale nie rna to bynajmniej bye indyferentna zgoda na eokol
wiek, co moie si~ nam w takim spotkaniu przydarzye. Bowiem tyl
<0 wtedy, kiedy wypowiadamy jq w wiernosei wobee tego jedyne
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go wybrania, kt6rym my sami 
zostalismy wybrani, nie niszczy 

. . . . . 
mczego, me zaCiemma mczego, 
niczego nie relatywizuje i nie 
zaciera - przeciwnie, pozwala 
kaidemu zabiysn'!c i pokazac sitr 
w jego prawdzie_ 

o takiej zgodzie na drugie
go w caiej jego prawdzie i zgo
dzie na jego obecnosc w moim 
duchowym swiecie musztr my
slec, kiedy wspominam to, co za 
spraw,! Jana Pawia II staio sitr 
w Asyiu - kiedys (1986) i ostat
nio (24 stycznia 2002 roku)_ 
Mysltr tei , ze ten rodzaj zgody 
na ludzi z innych duchowych 
swiat6w jest aktem w swojej 
istocie najgitrbiej religijnym i ie 
w trudnych realiach swiata , 
w kt6rym sitr znaleilismy, takZe 
do takiego dziaiania odnosz,! sitr 
siowa Jezusa: "jednego tylko po
trzeba" _ 

KS _ TOMASZ WI;:CLAWSKI , 
UL 1952, prof. teologii, dziekan 
Wydziatu Teologicznego UAM, 
cztonek Mi~dzynarodowej Ko
misji Teologicznej, auror wielu 
ksi'lzek. Ostatnio wydal: Abba. 
Wobec Boga Ojca (1999) , Wiel
kie kryzysy tradycji chrzescija/i
skiej (1999). 
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ZYCIA RELlGIJ NEGO 


c::r 

Martin Heidegger 
Fenomenologia 
zycia religijnego 
przeklad: Grzegorz Sowinski 

Tom obejmuje wczesne wyldady Mar
tina Heideggera, z lat 1918-1921. 
Majq one ogromne znaczenie dla zro
zumienia zr6dei pOzniejszego mySle
nia filozofa, kt6rego zwieflczeniem 
stala si~ praca Bycie i czas , wydana 
w roku 1927. Fenomen%gia Zycia re
/igijnego jestjedynym dzieiem, w kt6
rym Heidegger tak dogl~bnie penetro
je fundamentalne kwestie szeroko po
j~tej filozofii religii. Tematami trzech 
wyldad6w Sq: metodologia fenomeno
logii religii wsparta anaIizq List6w do 
TesaIoniczan, fenomenologiczna inter
pretacja Augustyna i neoplatonizmu 
oraz rozwaianie filozoficznych pod
staw mistyki sredniowiecznej. Lektura 
Heideggera z pewnoSciq nie naIeZy do 
larwych,jednak trod czytania wynagra
dza zawartosc ksiqzki - wnikliwosc 
anaIiz i nieustajqca aktuaInoSC porusza
nYtf problem6w. 
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Naszych Czytelnikow, szczegolnie zainteresowanych tematem bie
iqcego numeru, odsylamy przede wszystkim do wydawnictw encyklope
dycznych: do encyklopedii PWN Religia (zob. recenzja 1. Kani - s. ll8), 
Encyklopedii Katolickiej (wyd. TN KUL - do tej pory ukazalo siy osiem 
tomow) oraz Leksykonu religii. Zjawiska - dzieje - idee F. Koeniga 
i H. Waldenfelsa (wyd. Verbinum). Kopalniq wiedzy na temat chrzeSci
janstwa i innych tradycji religijnych jest wydawany od trzech lat Ka
lendarz Ekumeniczny (zob. s. 165). Gorqco polecamy tei seriy publi
kowanq przez Wydawnictwo Verbinum: }ak modlq si{l iydzi (oprac. M. 
Tomal), }ak modlq si{l muzulmanie (oprac. M. Dziekan) i }ak modlq 
si{l hindusi (oprac. P. Klodkowski), a tabe ksiqiki: F. Thiele, Swi{lta 
religijne iyd6w, chrzeScijan i muzulmanOw oraz Swi{lta wielkich re
ligii, R. Kirste, H. Schultze i U. Tworuschka. 

Z przyczyn oczywistych nie proponujemy iadnego wprowadzenia do 
chrzescijanstwa. JeSli chodzi 0 znajomosc religii iydowskiej , warto na 
przyklad siygnqc do ksiqiki 1. Eisenberga,}udaizm (Warszawa 1999); 
islam jest swietnie omowiony w pracy 1. Daneckiego Podstawowe wia
domosci 0 islamie, tom I-II (Warszawa 1997), a buddyzm w ksiqice M. 
Mejora Buddyzm (Warszawa 2001). Z kolei podstaw~we informacje 
o hinduzimie dostypne S4 w ksiqice 1. L. Brockingtona Swi{lta nii hin
duizmu (Warszawa 1990). 

W kontekscie kolejnego Dnia Modlitw 0 Pokoj w Asyzu wypada po
wrocic do wydarzen sprzed lat 15. Zapis wszystkich modlitw i wyglo
szonych wowczas przemowien moina znaleic w ksiqice Asyi. Spotka
nie religii swiata (Kalwaria 1990). Zachycamy tabe do lektury "Zna
ku" z roku 1996 (paidziernik - 497): W duchu Asyiu. 
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TEMATY I REFLEKSJE 

PUNKTY WIDZENIA 
, 

Lekarze i korupcia 
: 0 korupcji w sluibie zdrowia m6wi sif zazwy
: czaj pokqtnie, w hermetycznie zamkniftych 

srodowiskach pacjent6w lub lekarzy. Ta szcze
g6lna "wojna pozycyjna" sprzyja latwemu 
formulowaniu jednoznacznych oskarien, nara
staniu wzajemnej nieufnosci, a nawet wrogosci. 
Potrzebny jest otwarty dialog, dlatego 0 przed
stawienie wlasnego obrazu sytuacji w polskiej 
sluibie zdrowia poprosilismy lekarza, pacjent6w, 
psychologa i kapelana. 

Redakcja 

Agnieszka Sabor 

Sprawy naibardziei oczywiste 

Nie chodzi 0 blydy w sztuce lekarskiej. Bydq siy one zdarzae zawsze, 
wbrew sumieniu, najwiykszemu profesjonalizmowi i postypowi medy· 

cyny. Czlowiek nie bydzie przeciei nigdy nieomylny i pacjent, darzqc 

lekarza bezwzglydnym zaufaniem, z pokorq musi brae jednoczdnie 
moiliwose blydu pod uwagy. Nie chodzi nawet (tym razem) 0 korupcjy 

sluiby zdrowia, ta bowiem rodzi siy na styku panstwa, spoleczenstwa 

i konkretnego srodowiska zawodowego - ws,p61odpowiedzialnose za jej 
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istnienie ponOSZq wszystkie strony, choe oczywiscie nie w rownym stop

niu. Przede wszystkim nie chodzi zas 0 wszystkich, ktorych zawodo

wym zadaniem jest ochrona i ratowanie ludzkiego zdrowia. Co stanowi 

wi~c problem, ktory wobec zreformowanych lub nie zreformowanych 

klopotow finansowych, logistycznych i biurokratycznych we wszystkich 

dyskusjach 0 sluzbie zdrowia pozostaje zepchni~ty na margines? Wyda

je si~ nim "feudalizm" oraz swoista "inzynieria" polskiej medycyny 

technicyzacja i mechanizacja myslenia 0 chorym czlowieku, ktory w swo

jej bezradnosci staje si~ cz~sto wylqcznie uprzedmiotowionym "pacjen

tern" lub, co gorsza, "przypadkiem". 

Przyklady mozna by mnozye. Oto przed jednq ze specjalistycznych sal 

zabiegowych wielkiego szpitala k!~bi si~ dum ludzi, ktorzy zjechali tu 

z miejsc oddalonych 0 dobrych kilkadziesiqt kilometr6w. Nie wiedzq, czy 

zostanq dzis przyj~ci. Nikt nie udziela im odpowiedzi. Czekajq, cOraz bar

dziej zdenerwowani, dlugie godziny. Atmosfera przypomina dantejskie 

sceny przed sldepami spozywczymi we wczesnych latach 80., tyle tylko ze 

ci oczekujqcy Sq jeszcze bardziej zdeterminowani. Raz po raz po calym 

korytarzu rozlegajq si~ glosno wykrzykiwane nazwiska. Czy nie jest to 

aby jakies naruszenie tajemnicy lekarskiej? Nikt si~ nad tym nie zastana

wia. Jednym z ostatnich przyj~tych tego dnia jest profesor wyzszej uczel

ni. Lekarz pyta: "Dlaczego nie da! pan znae piel~gniarce, kim pan jest? 

Nie musialby pan czekaC". Profesor, czlowiek starej daty, jest zdumiony. 

To przeciez szpital publiczny, a jego dolegliwosci nie r6zniq si~ od tych, 

z kt6rymi przyjechali tutaj pozostali. Inna historia: na sZeScioosobowej 

sali piel~gniarka pomaga si~ umye mocno oslabionej pacjentce, kt6ra 

wyraznie czuje si~ zazenowana jawnosciq higienicznych zabieg6w. To, co 

stanowi szpitalnq codziennose, jest dla niej sytuacjq wyjqtkowq i trudnq. 

Bye moze wystarczylaby jakakolwiek zaslona, aby poczula si~ choe troch~ 

razniej . Podobno w biednej, przedwojennej Polsce parawany w plac6w

kach s!uzby zdrowia byly czyms oczywistym. 

W znanym i cenionym szpitalu mloda lekarka, niewqtpliwie pelna 

jak najlepszych intencji, zwraca si~ do osiemdziesi~cioletniej kobiety, 

kt6ra za chwil~ po raz pierwszy w zyciu znajdzie si~ w gabinecie gine

kologa, slowami: ,,]ak si~ uchowalas, babciu, tak dlugo, w dodatku 

z dw6jkq dzieci na karku?!" Czy wi~kszy dystans nie pom6g!by im oby

dwu zachowae wzajemny szacunek? Czy wynikajqce przeciez z zyczli
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wosci zdumienie nie urazilo godnoSci czlowieka? To nie w ten sposob 

podnosi si~ poziorn swiadomoSci medycznej pacjenta. 
Bo podobne zachowani a nie wynikaj'l wcale ze zlej woli , a raczej 

ze swoistej niezdarnoSci. Najwainiejszy jest przeciei efekt - wyprowa

dzenie pacjenta z choroby - i temu podporz'ldkowane jest wszystko. 
Skutecznosc zaleiy zas od szybkiej i prawidlowej diagnozy, dost~pno

Sci srodkow farmakologicznych, nowoczesnosci skorn plikowanych 

urz'ldzen technicznych. Wszystko, co pojawia si~ po drodze, staje si~ 
jedynie niepotrzebnie obci'liaj'lcym szczeg6lem. Szybkiego efektu 

i wyt'lcznie efektu - wymaga obwarowany biurokratycznymi przepi
sami system ochrony zdrowia, zamieniaj'lc jednoczeSnie lekarza w nie

doinwestowanego urz~dnika, zmuszonego do nieustai 'lcej pogoni za 
kolejnyrn stopniem specjalizacji, za popotudniow'l praktyk'l, za mena
dierami wielkich firm farmaceutycznych. Trudno zaprzeczyc prawdzie, 

ie od zaslonek na oddziale wainiejszy jest nowy respirator. Na dluisze 

i "nieefektywne" zatrzymanie si~ przy 16iku chorego nie rna ani czasu, 

ani pieni~dzy. JednoczeSnie owa "technicznosc" myslenia 0 pacjencie 
rna jedno ze swoich h6de! w formule edukacji na wydzialach rnedycz

nych. Przybywaj'lcy na uczelni~ medyczn'l dziewi~tnastolatek najcz~
sciej po raz pierwszy styka si~ tak blisko z rzeczywistoSci'l choroby, 

b61u i srnierci . I zazwyczaj nikt nie pomaga mu sobie z ni'l poradzic 
to nie jest oficjalny obowi'lzek wykladowcow. Niekt6rzy studenci spo

tykaj'l pomimo to Mistrz6w lub dojrzewaj'l samodzielnie, staj'lc siy 
z czasem nie tylko profesjonalnymi, ale i wrailiwymi lekarzami. Inni 

gubi'l si~ w rytmie egzamin6w z anatomii, fizjologii czy farmakologii. 
D'lienie do efektywnego profesjonalizmu - niezb~dne i wynikaj'lce 

z odpowiedzialnoSci - nie zostanie u nich uzupelnione 0 refleksj~, kt6
ra zawsze powinna je dopelniac. Problem nie polega bowiem na tyrn, 

ie nie rna gl~bokich, wsp6lczuj'lcych lekarzy. Kaidy spotkal ich w iy

ciu przynajrnniej kilku. Niebezpieczne jest cos zupe!nie innego: oni 
mog'l, ale nie musz'l dojrzewac do swojego zawodu. Ci najlepsi ducho

wo pozostaj'l tacy wbrew strukturze, w kt6r'l wpisana jest w naszyrn 
kraju opieka nad ludzkim iyciem i zdrowiem. System nie tylko nie 

pomaga, ale wr~cz przeszkadza. A to wlasnie on powinien wymuszac 
zar6wno wsp6Iczuj'lc'l dojrzalosc u lekarza, jak i cich'l ufnosc oraz sza

cunek wobec sztuki medycznej u pacjenta. 
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W ramach uroczystoSci jubileuszowych na Uniwersytecie Jagiellon

skim Collegium Medicum zorganizowalo cykl imprez prezentuj'lcych 

swojq dzialalnosc szerokiej, niemedycznej publicznosci . Moina bylo za

poznae si~ z najnowoczesniejszym sprz~tem stomatologicznym albo 
metodami leczenia chorob plue. Nie zorganizowano jednak ani jednego 

wykladu, dyskusji czy warsztatow, kt6re dotyczylyby etycznych wymia

row szczegolnej relacji, jaka kaidorazowo zachodzi mi~dzy lekarzem 

a pacjentem. Zadna ze stron nie byla tym zainteresowana. A konsekwen
cje wzajemnej obcosci mogq okazac si~ nieprzewidywalne. 

Oro historia, ktora wydarzyla si~ naprawd~. Samotny, mieszkajqcy 

w Polsce od wielu lat cudzoziemiec wypisany zostal ze szpitala. Nikt nie 
powiedzial mu ani wtedy, ani wczesniej, ie to bardzo zaawansowany 

rak, ie medycyna nie jest mu jui w stanie pomoc, ie po prostu umiera. 

Nie wskazano iadnego lekarza, do ktorego powinien si~ zwrocic. On 

sam nie dopytywal si~ 0 nie. Operacja, dla ktorej znalazl si~ w szpitalu, 

byla przeciei drobiazgiem, niemal kosmetycznym zabiegiem. Teraz trzeba 

tylko odpocz'le i zebrac sily do dalszej pracy. Byly to czasy, kiedy moina 
bylo drogie lekarstwa wykupic taniej na tzw. "zielone recepty". Cudzo

ziemiec, pozostajqcy na budietowej pensji, mial do nich prawo, popro

sil wi~c jednego ze swoich uczniow, ktory jak wielu innych przyszedl 

w odwiedziny, 0 zalatwienie wszystkich niezb~dnych formalnosci w re
jonowej przychodni. W trakcie skomplikowanej procedury przepisywa

nia jednych recept na inne, uczen - czlowiek najzupelniej przypadkowy 

- uslyszal od lekarza, ie ten dziwi si~ tak drogiej terapii w sytuacji, gdy 

nie moie jui ona bye skuteczna. Poprosil 0 wyjasnienia, lekarz przedsta
wil wi~c nieznajomemu interesantowi stan chorego na podstawie przy

niesionej mu wraz z innymi papierami szpitalnej karty. Tym samym uczy

nil poslanca nosicielem trudnej i odpowiedzialnej prawdy. Uczen nie 
potrafil sobie z niq poradzie. Obserwowal swojego nauczyciela i im bar

dziej widzial jego nieswiadomose, bol i irytacj~ wynikajqcq z niezrozu

mialych reakcji zdrowego dotqd ciala, tym gl~biej chowal t~ prawd~ 
w sobie. Mijaly tygodnie. Rak dzialal coraz szybciej. Ktoregos dnia prze

raiony uczen przyszedl wreszcie do domu nauczyciela i nazwal chorob~ 

po imieniu. Byl piqtek. W trzy dni pozniej nauczyciel jui nie iyl. Do 
konca ialowal, ie nie zdqzy wrocie do swojego kraju, ie nie zdqiy skon

taktowae si~ z zostawionq tam przed wielu laty zonq, ie nie znajdzie 
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kogos, kto godnie zast'lpi go w pracy. Kiedy umarl, nikt nie wiedzial 

nawet, czy byl czlowiekiem w jakikolwiek spos6b religijnym. A ie pan

stwo, z kt6rego pochodzil, jest wieloetniczne, jego krakowski zaklad 

pracy urz'ldzil mu swiecki pogrzeb. 

Dlaczego doszlo do tej pl'ltaniny btc:d6w, nieporozumien, lc:k6w, 

ucieczek? Moina odpowiedziec: "zbieg okolicznosci" - pechowy, ale 

w gruncie rzeczy niezawiniony. Choroba zostala pierwotnie ile rozpo

znana i pacjent trafil nie do tego szpitala, do kt6rego powinien byl tra

fico Lekarz prowadz'lcy zachorowal. Boj'lc sic: dopuscic do siebie mysli, 

ie stan jest 0 wiele cic:iszy, chory sam nie okazal sic: wystarczaj'lco do

ciekliwy. Nie mial rodziny, kt6ra wystc:powalaby w jego imieniu. Choc 

tak dlugo mieszkal w Polsce, zachowal obcy akcent w jc:zyku, kt6ry bez 

przerwy stawial mu nowe bariery. Moina by nawet powiedziec, ie sam 

sobie byl winien. 

Jednakie ta historia-przypowiesc w wic:kszym stopniu nii 0 pacjen

cie opowiada 0 uczniu i lekarzu, a raczej lekarzach - 0 ich bezradnosci 

Konsekwentna, 
odwaina, ale racjo
nalna kontrola spo

leczna wymusza 
bowiem kontrolC( 

wewn<ttrz samego 
systemu - wszystko 

jedno z jakich przy
czyn: bo wybory, 

podatki czy konku
rencp. 

i slaboSci, a moie nawet obojc:tnosci i bezmyslno

sci wobec tragedii. Uczen nie r6inil sic: od wic:k

szoSci swoich r6wiesnik6w. Byl wrailiwy i inteIi

gentny. Doskonale radzil sobie z codziennosci'l 

rozpisan'l mic:dzy wyisz'l uczelnic:, stabiln'l rodzi

nc: i randki. Bardzo lubil swojego nauczyciela. Ale 

w jego swiecie nigdy nie bylo dot'ld ani choroby, 

ani smierci. I nie poradzil sobie z nimi, gdy nie

oczekiwanie sic: pojawily. Lekarze wykonali wszyst

kie zawodowe obowi'lzki bez zarzutu. Z medycz

nego punktu widzenia zrobili wszystko, co bylo 

moiliwe : przeprowadzili operacjc: i przepisa/i le

karstwa, kt6re mialy za zadanie jak najdluiej utrzymac chorego w do

brej formie. Problem zacz'll sic: nie na poziomie fachowoSci, ale komu

nikacji, a raczej jej braku. OczywiScie, cala ta historia jest rzadkim wy

j'ltkiem, a nie regul'l. AJe sic: wydarzyla. Bylo to moiliwe. 

Jak przerwac ten zaklc:ry kr'lg? Mieszkanka brzydkiego, socjalisrycz

nego bloku powiedziala kiedys, wchodz'lc do brudnej, od lat nie remon

towanej klatki schodowej: "Kiedy sic: do tego przyzwyczajc:, bc:dc: musiala 

jak najszybciej sic: st'ld wyprowadziC". Chodzi wic:c pw~de wszystkim 0 to, 
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aby stanu nienormalnego nie uznae za normalny. I aby reagowae - uwai

nym, obserwuj'1cym spojrzeniem, spokojnie, lecz glosno wyraianym zdzi
wieniem, iyczliwym i pelnym szacunku brakiem zgody, akrywn'1 pomo

q. I dotyczy to obydwu stron -Iekarzy i pacjent6w. Zorganizowana przez 

"Gazet~ Wyborcz'1" akcja "Rodzie po ludzku", w ktorej wzi~1i udzial nie 
tylko dziennikarze z oczekuj'1cymi na dziecko rodzinami, ale takie leka

rze i poloine, zaowocowala w calym kraju, zmieniaj'1c cos, co wydawalo 

si~ jui niemal norm'1. Wiadomo bylo od lat, ie rodz'1ca kobieta nie moie 
liczye w szpitalu na intymnose i poczucie bezpieczenstwa. Dzis, dzi~ki stwo

rzonemu przez "Gazet~" naciskowi spolecznemu, iadna jui chyba kobie
ta nie wspomina pobytu na oddziale poloiniczym jako czegos upokarza

j'1cego. A tak bylo jeszcze niedawno. Akcja "Rodzie po ludzku" to dobry 

przyklad opartego na dobrej woli i skutecznego dzialania obejmuj'1cego 
pozornie odlegle srodowiska. Oby tylko dobry przyklad stal si~ powszechn'1 

i naruraln'1 regul'1' nie maj'1q jui nic z akcyjnej swi'1tecznosci. Konsekwent
na, odwaina, ale racjonalna kontrola spoleczna wymusza bowiem kon

trol~ wewn'1trz samego systemu - wszystko jedno z jakich przyczyn: bo 
wybory, podatki czy konkurencja. 

Waina jest takie komunikacja - glosne i wyrazne arrykulowanie 

wzajemnych oczekiwan, wymagan, l~k6w i nadziei. 0 osobowych rela

cjach mi~dzy chorym a lecz'1cym po prostu si~ nie mowi. Moie trzeba 
rozpocz'1e spoleczn'1 dyskusj~, ktora doprowadzilaby do nazwania pro
blemow i ustalenia zasad? Niedawno, staraniem srodowisk piel~gniar

skich i lekarskich, ukazala si~ nakladem wydawnictwa "ad vocem" ksi'1ika 

pt. Sztuka rozmowy z chorym, zawieraj'1ca teksty psychologow, psychia
trow, lekarzy roinych specjalnosci, piel~gniarek, filozofow i duszpaste

rzy. Te eseje S'1 bardzo roine: jedne pogr'1iaj'1 si~ w ton uniwersyteckie
go dyskursu, inne uciekaj'1 od konkretu w abstrakcj~, jeszcze inne pro

buj'1 ustalae zawsze obowi'1zuj'1ce normy i ukladae je w wykresy i tabele. 
ajprawdziwsze, a jednoczeSnie UCZ'1ce najwi~cej, wydaj'1 si~ jednak nie

iednoznaczne, stawiaj'1ce pytania bez udzielania kategorycznych, wszyst
kowiedz'1cych odpowiedzi teksry stanowi'1ce zapis wlasnych - zawodo

.vych, i nie rylko zawodowych - doswiadczen spotkania z chorym. Ta 

<si'1ika jest na pewno prob'1 otwarcia dyskusji, ktora z czasem rzeczywi
icie moie przerodzie si~ w "rozmow~ z chorym". Oby. Teraz - bez eg
~altacji i pretensji - powinna zabrae glos druga strona. 
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Od pewnego czasu w Polsce, jak w wielu innych krajach Zachodu, 

trwa gorqca dyskusja 0 eutanazji. Jej zwolennicy wysuwajq najczysciej 

mqdry i glyboko humanistyczny argument 0 godnosci umierania. Moz

na go zrozumiee i mozna mu ulec. Ale po chwili zastanowienia, wsr6d 

wielu innych, pojawia siy takZe taka w~tpliwose: czy nie zaczynamy aby 

myslee 0 wartosci cierpienia od koflCa? Zanim zastanowimy siy nad 

wolnosciq umierania, trzeba pomyslee raczej 0 tym, jak szanowae god

nose samej choroby, nie tylko zresztq tej najciyzszej. Miydzy parawanem 

w szpitalnej sali a dyskusjq 0 prawie do eutanazji istnieje bezposredni 

zwiqzek. Dyskutujemy 0 niej przeciez w kraju, w kt6rym system ochro

ny zdrowia juz dawno zerwal zwi~zek mi~dzy leczonym a leczqcym, 

w ktorym ciqgle brakuje pieniydzy na hospicja (a te najbardziej udo

wadniajq cierpieniu jego godnose), w panstwie, ktorego obywatele wi

dzqc lezqq na ulicy postae, nie chq (bo to na pewno pijak lub narko

man) lub nie potrafiq jej pomoc. Dlatego spor 0 eutanazjy wydaje siy 

w tym kontekScie akademicko niewiarygodny. 0 wiele wazniejsze wy

daje siy odbudowanie wiyzi. Lekarz znow z szacunkiem musi wspolto

warzyszye pacjentowi w chorobie. Chory znow z szacunkiem musi wsp61

towarzyszye lekarzowi w leczeniu. Wtedy naprawd~ bydq si y nawzajem 

wspierae. 

AGNIESZKA SABOR, ur. 1970, historyk sztuki, korespondent miesiycz
nika "Connaissance des arts", redaktor "Tygodnika Powszechnego". 

Bogdan de Barbaro 

Choroby wewn~trzne i zewn~trzne polskiej 

medycyny 

1. Zastanawia fakt, ze wedlug badan opinii publicznej lekarz, obok 

profesora uniwersytetu, cieszy si~ w Polsce najwyzszym prestizem 1
, a jed-

I Tak najcz~Sciej odpowiadajq respondenci na pytanie 0 upragniony przez nich dla 
syna/c6rki zaw6d. 
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noczeSnie lekarze s'l przez Polak6w uznawani za jedn'l z najbardziej sko
rumpowanych grup zawodowych. I drugi paradoks: nigdy dot'ld mozli
wosci ratowania zdrowia i zycia ludzkiego nie byly tak wielkie, a jedno
czesnie nigdy jeszcze praktyka medyczna nie byla przedmiotem tak dru
zgoqcej krytyki. 

J estern przekonany, ze u podstaw tych sprzecznosci kryj'l si~ oko
licznosci zakorzenione w przemianach, kt6rych my, lekarze, jesteSmy 
zar6wno uczestnikami, jak i ofiarami. JednoczeSnie jestem przekonany, 
ze w znacznym stopniu sami odpowiadamy za t~ sytuacj~. 

2. Pierwsze zjawisko zasluguj'lce na refleksj~ dotyczy tozsamosci le
karza. Zmieniaj'l si~ jego atrybuty. Przestaje on bye kims, kto realizuje 
okreslon'l misj~, kto - na podobienstwo i zgodnie ze swym historycz

nym pierwowzorem - niczym kaplan dost'lpil swoistego wtajemnicze
nia i uzywa go w trosce 0 Drugiego. Staje si~ natomiast specjalist'l w za
kresie wiedzy opartej gl6wnie na naukach przyrodniczych. Aura magii 
towarzysz'lca niegdys lekarzowi znajdowala wyraz chociazby w stoso

waniu lacinskich nazw chor6b oraz w bogatej symbol ice naznaczaj'lcej 
jego zaw6d. Owa magi a, b~d'lca znakiem mocy medyka, zostala wzbo
gacona 0 skomplikowane urz'ldzenia i aparaty. Moc (i pomoc) niegdys 
plyn'lca bezposrednio od lekarza, teraz zostaje wzmocniona, ale jed no
czesnie zdepersonifikowana. 

3. Konsekwencj'l takiej zmiany jest cz~sto alienacja lekarza od cier
pienia jego pacjenta. Urzqdzenia medyczne, badania laboratoryjne, te

sty kliniczne pomagaj'l odgrodzie si~ od przezye osoby chorej, a troska 
o ni'l - z antropologicznego punktu widzenia konstytutywna cecha re
lacji - zostaje oslabiona, a niekiedy wygaszona. Wczuwanie si~ w to, co 

czuje pacjent, kontakt emocjonalny z nim i jego rodzin'l, wsp6lbycie z pa
cjentem w sytuacjach granicznych schodzi u lekarza na drugi plan. Bye 
moze wielu lekarzy nie traktuje kontaktu osobowego jako zadania za

wodoweg02 • Poczuwaj'l si~ jedynie do dysponowania wiedz'l oraz do 
umiej~tnoSci jcj technicznej aplikacji. 

4. W dyskusji na temat sluzby zdrowia w Polsce najcz~Sciej mozna si~ 
spotkae z opisami jednostronnymi. Coraz cZ~Sciej i smielej zabieraj'l glos 

W formie zlagodzonej wygl'lda to nast~puj,!co: "Ch~tnie bym porozmawial z pa
cjentem, ale nie mam czasu". 
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pacjenci, wskazuj'}c na mankamenty pracy lekarza, a zwlaszcza na jego 

niezyczliwose, niekompetencjy, czysto grubianstwo, impertynencjy, ko

rupcjy. Z drugiej strony, w pismach redagowanych przez lekarzy (np. wy

dawanych przez Izby Lekarskie) dominuje postawa obronna i zaprzecze

niowa: poczucie finansowej i spolecznej krzywdy oraz traktowanie wy

padkow naduzye i nieprawosci jako incydentalnych3 • Takie stronnicze 

opisy utrudniaj'} zrozumienie, co wlasciwie dzieje siy miydzy lekarzem 

a pacjentem. Polu obserwacji umyka bowiem dynamika procesu: jak le

karz wplywa na pacjenta (jego zachowanie i przezycia) oraz jak pacjent 

wplywa na lekarza (jego zachowanie i przezycia). Ogolnie rzecz ujmuj'}c, 

mozna siy spotkae z dwoma sprzyzeniami. Wersja optymistyczna wygl'}da 

nastypuj'}co: zadowolony lekarz dobrze pomaga pacjentowi, a zadowolo

ny z pomocy pacjent wzmacnia zadowolenie lekarza, ktory dziyki temu, 

ze jest zadowolony... itd. Wersja pesymistyczna z kolei polega na wzajem

nym wzmacnianiu negatywnych postaw i uczue: sfrustrowany lekarz z.lc 

pomaga pacjentowi, ktory, rozgoryczony i sfrustrowany, nie daje zawo

dowej satysfakcji lekarzowi i dlatego lekarz ... itd. Nie od rzeczy bydzie tu 

zauwazye, ze chociaz za ow'} frustracjy pacjent odpowiada w minimal

nym stopniu, to jednak moze bye tej frustracji gtownym odbiorq. W ma

kroskali zjawisko to przyjmuje nastypuj'}c'} formy: lekarze jako grupa za

wodowa czuj'} siy pokrzywdzeni, niedocenieni, nieslusznie oskarzani, przez 

co w pracy s'} sfrustrowani i niezadowoleni, w zwi'}zku z tym pacjenci 

organizuj'} siy w stowarzyszenia broni,}ce ich praw, co oburza coraz bar

dziej sfrustrowanych lekarzy. 

5. Narzucaj'} siy zatem dwa pytania: co to znaczy bye zadowolo

nym (pacjentem, lekarzem) oraz jak przerwae niekorzystne sprzyzenie 

zwrotne. Mogloby siy wydawac, ze zadowolenie pacjenta jest prost'} 

pochodn'} jakosci uzyskanej pomocy, a w szczegolnoSci ust'}pienia ob

jawow. Socjolodzy medycyny nie potwierdzaj'} jednak tej opinii. Oka

zuje siy, ze za bardzo dobrych lekarzy wcale nie uwaza siy tych, ktorzy 

rzeczywiscie dysponuj'} najwiyksz'} wiedz'} czy umiejytnoSciami i przez 

to s'} najbardziej skuteczni. Jak wynika z badan, pacjenci ceni,} (i s'} 

przekonani 0 kompetencji) tych lekarzy, ktorzy potrafi'} wysluchae, 

) Jako argument swiadcz,!cy 0 wysokiej eryce lekarzy podaj e siy fakt, i e do Izb Lekar
skich wplywa stosunkowo malo skarg. Pomija s i~ wi~c czynnik niech~ci pacjentow do ich 
skladania lub niewiar~ w skurecznosc interwencji, 
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zrozumiee, doradzie, nawi,!zae kontakt emocjonalny. Nalezy jednak 

pami~tae, ze r6zni pacjenci oczekuj,! r6znego "stylu emocjonalnego". 

Jedni, gdy zachoruj,!, czuj,! si~ jak dzieci potrzebuj'!ce wsparcia, pocie
chy i zapewnienia, ze lekarz - niczym omnipotentny ojciec - zaradzi 

wszelkim problemom. Inni wol,! relacj~ partnersk,!, chq wiedziee "cal,! 

prawd~", zrozumiee istot~ schorzenia, zapoznae si~ z list,! ewentual

nych polekowych objaw6w ubocznych, przedyskutowae r6zne strate

gie terapeutyczne. Sztuka lekarska b~dzie polegala na umiej~tnym do
pasowaniu si~ do potrzeb pacjenta w tym zakresie. Trzeba tu jed no

cZeSnie wprost powiedziee, ze nie jest to sztuka przez polskich lekarzy 

opanowana: na og61 jest tak, ze lekarz "ma sw6j wlasny styl", a przy

stosowanie si~ nalezy do pacjenta. 

6. Cyrkularne rozumienie zwi,!zk6w mi~dzy postawami lekarzy i pa
cjent6w nie moze jednak oznaczae, ze zachowanie lekarza podlega rela

tywizacji do niewinnej reakcji na zachowanie pacjenta czy niedoskona

IOSci systemu. Gotowose do samousprawiedliwienia i traktowania sie

bie jako ofiary pacjent6w, dziennikarzy i systemu ekonomicznego jest, 

w moim przekonaniu, unikiem i zamykaniem oczu na rzeczywistose. 

W efekcie degradacji moze ulec nie tylko misja wpisana w zaw6d leka

rza, ale takze jego tozsamose zawodowa. 

7. Co zatem lekarze mog'! zrobiC? Punktem wyjscia musialaby bye 

zgoda na krytyczny autoportret. Uwazniejsze posluchanie "uslugobior
c6w" pomogloby zrozumiee, jak bezradny, poni

zony i obolaly na ciele i duchu bywa pacjent4. 

Niskie place w sluzbie zdrowia nie mog,! legity

mizowae korupcji, tak jak w,!tpliwym usprawie

dliwieniem zlodziejstwa byloby stwierdzenie, ze 

"wszyscy kradn'!". Napi~cie mi~dzy administracj,! 
szpitaln,! a Kas,! Chorych nie moze usprawiedli

wiae aroganckich zachowan wobec pacjent6w 

i zgody na to, by w zatloczonej poczekalni czekali 

Warto postawic pyta
nie, jak to sil( dzieje, ie 
z medycyny jestesmy 
niezadowoleni wlasnie 
teraz, gdy potrafi ona 
tak wiele, gdy oszala
miaj~ jej spektakular
ne sukcesy. 

po kilka godzin na wizyt~. Czy nazwanie po imieniu chronicznych przy

war, zaniedban, a nieraz wr~cz przest~pstw jest wyrazem "szargania do

4 Co odwainiejszym i bardziej gorowym przyj'lc bo lesnq pra wd~ lekarzom mozna 
~aproponowac eksperyment po legajqcy na skorzystaniu z uslug medycznych bez ujawnie
1ia, ie si ~ jest lekarzem i bez korzystania z kolezenskich rekomendacji. 
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brego imienia"? ezy swiadczy 0 braku solidaryzmu zawodowego? ezy 
oznacza, ze nie dostrzega sit: istnienia wielu zacnych, mqdrych, uczciwych 

i dobrych lekarzy, oddanych swoim pacjentom? Mam nadziej~, ze nie . 

8. Mozna by wskazywae takZe na inne, juz bardziej instrumentalne 

sposoby poprawy sytuacji (ksztalcenie studentow medycyny w zakresie 
psychologii lekarskiej, wprowadzanie nowoczesnych, "pacjento-centrycz

nych" metod nauczania). Jednak istotny wydaje sit: punkt wyjScia i py

tanie, czy lekarze swoj autoportret zbiorowy nadal b~dq malowae w tra

dycyjnym "polskim stylu": jeSli cos zlego sit: wydarzylo, byl to wyjqtek, 

a swiat zewnt:trzny nie docenia i krzywdzi . 
9. Warto na koniec postawie pytanie, jak to sit: dzieje, ze z medycy· 

ny jestesmy niezadowoleni wlasnie teraz, gdy potrafi ona tak wiele, gdy 

oszalamiajq jej spektakularne sukcesy. W moim przekonaniu irodlem 
tego paradoksu jest zderzenie kilku czynnikow. Z jednej strony, w na

szym spoleczenstwie silne Sq oczekiwania egalitarne. Haslo mowiqce 

o tym, ze zdrowie jest takq wartoSciq, iz kazdemu nalezy si~ pelny do

stt:P do jego ochrony, wsparte zapisem konstytucyjnym oraz ideologi'l 

obowiqzujqq przez wiele lat, zgodnie z ktorq "sprawiedliwie znaczy po 
rowno", konstruuje nadziejt: nie do spelnienia (w zadnym, nawet najbo

gatszym panstwie swiata). Politycy, z oczywistych powodow, nie Sq go

towi do wyjasniania tego swoim wyborcom. A nadziei tej nie da si~ spel

nie, gdyz wspolczesna medycyna jest nieprawdopodobnie droga: urZq' 
dzenia medyczne ratujqce zycie kosztujq setki tysit:cy dolarow i w zwiqzku 

z tym nie Sq dostt:pne dla wszystkich. To z kolei tworzy u wielu poczu

cie niesprawiedliwoSci i-by uzyc okreSlenia Ryszarda KapuScinskiego 
- marginalizacji. Osoba chora, ktora rna umrzee lub latami cierpiee tyl

ko dlatego, ze jej nie stae na leczenie, czuje sit: zdradzona i oszukana 
przez medycynt: oraz tych, ktorzy jq praktykujq. 

10. Gdy jesteSmy swiadkami tak wielu niepokojqcych i bolesnych 

zjawisk, zwyklismy sit: odwolywae do starego hasla "r6bmy swoje" lub 

do angielskiej idei do your best. Tylko co znaczy to "swoje"? ezy lekarz 
robi swoje, gdy leczy? Z jednej strony - tak. Ale jesli leczenia wymaga 

sarna medycyna? 

BOGDAN DE BARBARO, ur. 1949, psychiatra, psychoterapeuta. Prof. 
rued ., kierownik Zakladu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium 
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Medieum U]. Wydal: Mozesz pom6c (1992, wraz z Krystynq Osrojq

-Zawadzkq), Wprowadzenie do system owego rozumienia rodziny (red. 

1994), Pacjent w swojej rodzinie (1997). 


Janina Ochojska 

Nie iestesmy bezradni 

Wielokrotnie przebywalam w szpitalach i stykalam si~ tam z pro

blemami, 0 kt6ryeh pisze Agnieszka Sabor. Nie 
che~ dawae reeept, mysl~, ze znajdzie si~ ktos 
bardziej kompetentny, kto zanalizuje powody ta
kiej sytuaeji. Che~ raezej sku pic si~ na tym, co 
mozemy zrobie my - paejenei, rodziny i przyja
ciele paejent6w, aby zmienie cos, co nas boli i upo
karza. Fakt, ze akeja "Rodzie po ludzku" tak wie
le zmienila w naszyeh szpitalach, swiadezy 0 tym, 
jak bardzo moze pom6e nasze osobiste zaanga
zowanie. 

Aby zmienie jakqs rzeezywistose, trzeba naj 
pierw znae prawa, jakie nam przyslugujq. Wielu 

Aby zmienic jak~s 
rzeczywistosc, trzeba 

najpierw znac prawa, 
jakie nam przys1ugu
j~. Wielu z nas slysza
10 0 Karcie Praw 
Pacjenta, ale niewielu 
j~ zna, a juz napraw
d~ malo kto wie, jak 
egzekwowac jej prze
strzeganie. 

nas slyszalo 0 Kareie Praw Pacjenta, ale niewielu jq zna, a juz napraw-
J~ malo kto wie, jak egzekwowae jej przestrzeganie. Tymezasem w Kar
:ie zebrane Sq informaeje 0 prawaeh pacjenta zapisanyeh w najwazniej
;zych polskich aktaeh prawnyeh. Karta Praw Pacjenta jest, a przynaj 
mniej powinna bye wywieszona w kazdym szpitalu, przyehodni ezy 
poradni. K a z d y moze si~ z niq zapoznae i wymagae, aby byla prze
;trzegana. 

Jednym z praw przyslugujqeyeh paejentowi jest prawo do informa
:ji 0 stanie zdrowia oraz 0 sposobie leezenia. Jezeli w szpitalu nie rna 
dyzur6w informaeyjnych, to wyegzekwowae je mogq tylko zaintereso
wani. Paejentowi przysluguje prawo do intymnoSci, ale to on musi zare
19owae, jezelinie jest ono respektowane. Cz~sto brak dzialan jest spo
wodowany naSZq, a nie innyeh bezwolnoSciq. Czy ktos z nas, b~dqe 
wszpitalu, pr6bowal zainiejowae wsr6d paejent6w akej~ zbi6rki podpi
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s6w pod listem, w kt6rym domagamy si~ dyzur6w informacyjnych? CZ) 

zazqdal zamkni~cia drzwi, kiedy salowa podaje basen? Prosz~ nie m6 

wic, ze bezczynnosc wynika z tego, ze nie chcemy narazic si~ lekarzow 

czy salowej . Tak naprawd~ kazdy z nas rna nadziej~, ze jego to nie do 
tknie . A potem jest juz za pozno. 

W kazdym miescie i miasteczku moze znaleic si~ grupa ludzi chcq· 

cych cos zmienic, grupa ludzi, kt6rych lqczy wsp6lne doswiadczenie 

Ich inicjatywy nie muszq byc sterowane odg6rnie. Zdarza si~ , ze pacjen 
ci, kt6rych Iqczy wsp6lna choroba, lub ich rodziny potrafiq stworzy( 

grupy wsparcia. Takie wlasnie srodowiska rozwiqzaly problem dOSt~Pl 
dzieci z lekkim uposledzeniem umyslowym do normalnych szk6l i zmie 

nily postaw~ spoleczenstwa wobec dzieci z zespolem Downa. Najlepie 

rozwini~te Sq grupy wsparcia dla pacjent6w onkologicznych, kt6re dzia· 
lajq najcz~Sciej w oparciu 0 hospicja. W Polsce wedlug Bazy Danycr 

KLON/JAWOR dziala ponad 200 hospicj6w i organizacji swiadczqcyd 
opiek~ paliatywnq. Dzialajq hospicja stacjonarne i domowe. Pomagaje 

chorym i ich rodzinom w wake z b6lem, strachem i bezradnosciq. 
Organizowanie grup wsparcia nie wymaga zadnych formalnoSci , nie· 

mniej, aby udzielic rzeczywistej pomocy, potrzeba ogromnego doswiad· 

czenia. Tej wiedzy mozna nauczyc si~ od innych, juz dzialajqcych srodo· 

wisk. Jak ich szukaC? Dobrze jest zaczqc od szpitala, w kt6rym leczy si~ 
chory. Nie wsz~dzie lekarze Sq zabiegani - czasem to wlaSnie oni inicjuj ~ 

grupy wsparcia. Mozna tez pr6bowac spytac w parafii. Jeieli to zawie· 

dzie, warto znaleic najblizsze hospicjum, cz~sto dziala juz przy nim tab 

grupa. Pomocq moze okazac si~ zwykla ksiqzka telefoniczna, ale majq( 
dost~p do internetu, warto zajrzec na stron~ redagowanq przez czionk6v. 

Towarzystwa Przyjaci61 Chorych "Hospicjum". Opr6cz adres6w 82 ho· 
spicj6w w Polsce znajdziemy tu informacje 0 wolontariacie i idei ruchu 

hospicyjnego. luna wai na strona to http://co.i.gdzie.pl/hospicjum/, na kt6· 

rej znajdujq si~ listy adresowe, bibliografia, forum dyskusyjne oraz arty· 
kuly fachowe, traktujqce 0 problemach chorych i ich rodzin. Te interne· 

rowe poszukiwania mozna kontynuowac. 
Crupa wsparcia powstajqca przy jakims szpitalu moze doprowadzic 

do stworzenia dyzur6w informacyjnych. Moze zorganizowac wolonta

riat, kt6ry nada temu miejscu bardziej humanistyczny charakter. Znarn 

szpitale, w kt6rych wolontariusze nie tylko rozmawiajq z pacjentami, 
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pisz'l listy, robiq zakupy, ale rowniez karmiq i myjq najcitrzej chorych. 

Pacjenci skarzq sitr CZtrsto na zimne jedzenie. Ale jezeli w szpitalu jest 15 

pacjentow do karmienia i tylko 3 pieltrgniarki, to trudno nakarmic wszyst

kich w tym samym czasie. 

Mozemy oczywiscie czekac, ai ktos rozwiqze ttr sytuacjtr, mozemy 

czekac na takq reformtr, ktora odgornie wszystko zalatwi. Ale ryzykuje

my, ie w najbliiszym czasie sami staniemy sitr ofiarami nierozwiqzanych 

problemow. Wyobraiam sobie, ze mieszkaniec malego miasteczka po 

przeczytaniu tych slow, powie, ze to mrzonki, ie nic nie mozna zmienic, 

bo Sq uklady, bo nikt nie narazi sitr Panu Doktorowi X. Trzeba przestac 

myslec tymi kategoriami. Jeieli nasze myslenie i dzialanie ma pozytyw

ny charakter - jezeli chcemy tworzyc dobro, a nie udowodnic lekarzo

wi, ie jest do kitu, jeieli chcemy rzeczywiscie wspierac, a nie tylko po

kazac, ze cos jest zle - to na pewno znajdziemy skuteczne sposoby na 

zmienianie rzeczywistoSci, ktora nam dokucza. 

Waina jest tei determinacja i wiara w to, co chcemy zrobic. Mysltr, 

ze gdyby kilka lat temu ktos powiedzial, ze mozna zmienic sytuacjtr ro

dzqcych w polskich szpitalach kobiet przy pomocy jakieS akcji, nie uwie

rzylibysmy, ie jestesmy w stanie to zrobic. A jednak... 

Zeby zaczqe, musimy uzbroie sitr w wiedztr 0 tym, jakie prawa nam 

przyslugujq, czego mozemy sitr domagae nie tylko od szpitala, ale i od 

opieki spolecznej . Cennym hodlem informacji jest seria "Poznaj swoje 

prawa" wydawana przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Broszury, 

wydawane takZe w formie plakatu, zawierajq pozyteczne adresy, infor

macje 0 uprawnieniach poszczegolnych grup, 0 organizacjach i instytu

:jach zajmujqcych sitr konkretnymi problemami. Oto kilka interesujq

:ych tytulow z tej serii: "Pacjenci: podstawowe uprawnienia", "Senio
rzy: uslugi opiekuncze, czas wolny", "Niepelnosprawni: uprawnienia 

ulgi, podatki 2001, sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, orzecznictwo 

~entowe i pozarentowe, prawo do sprztrtu, edukacja dzieci i mlodzie

iy". Sq tei inne wazne kategorie - Rodzina, Obywatel, Bezrobotni, Bez

iomni, Zasilki ... Wydawnictwa te powinny bye dosttrpne w siedzibach 

)rganizacji i urztrdow zajmujqcych sitr pomoq spolecznq. Mozna je otrzy

nac bezplatnie. Jezeli w naszym miescie czy dzielnicy nie Sq dosttrpne, 

noina zwrocic sitr do Stowarzyszenia KLON/JAWOR (ul. Szpitalna 5/5, 

)0-031 Warszawa) lub wyslac e-mail naadres:klon@klon.org.pl. Tek
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sty Sq tei dost~pne w Telegazecie (TVP 2, str. 175) oraz na stronic 

www.klon.org.pl!psp. 

OczywiScie wiem, ie to nie wystarczy. Potrzeba jeszcze innej eduka

cji lekarzy, reformy systemu i wielu innych mqdrych rzeczy. Nie zast'l' 

piq one jednak naszej inicjatywy. 

JANINA OCHOJSKA, wsp6lzalo:i:ycielka i prezes Polskiej Akcji Huma 
nitarnej. W Wydawnietwie Znak ukazala si~ ksi,!:i:ka Niebo to inni, wy 
wiad-rzeka przeprowadzony z ni,! przez Wojcieeha Bonowieza (2000). 

Ks. Stanislaw Musial SJ 

Wrailiwosci moina si~ nauczyc 

Esej pani Agnieszki Sabor pt. Sprawy najbardziej oczywiste stanoWI 

bardzo wa:i:ny gtos w dyskusji na temat ksztaltu naszej slu:i:by zdrowia. 

Polska medycyna cierpi na "technicyzacj~". Chory traktowany jest jake 

pasywny odbiorca uslug medycznych . Sarna aparatura i fachowa wiedza 

medyczna lekarza jednak nie wystarczajq. Bardzo wain,! rzeCZq w pro

cesie leczenia jest umiej~tnosc wlaSciwego podejscia do chorego. Tyle 

zasadnicze tezy autorki. 

Moja znajomosc szpitalnego srodowiska jest stosunkowo niewielka. 

Mam za sobq dwa kr6tkie pobyty w szpitalu jako pacjent: jeden w dzie· 

cinstwie, drugi przed kilku laty. Przez pewien czas, jako bardzo mlod} 

ksiqdz pelnilem poslug~ kapelana w malej klinice prywatnej w Rzymie 

a ostatnio przez dwa lata bylem duszpasterzem w jednym z zaklad6v. 

opiekunczych dla kobiet. OczywiScie cz~sto zdarza mi si~ odwiedzac 

chorych przyjaci6l i znajomych. A okna mojego klasztoru wychodz'l na 

budynki starej i szanowanej kliniki krakowskiej. 

Dlatego cz~sto zdarza mi si~ stawiac sobie pytanie 0 zadania kapela

na szpitalnego. Bywalem wstrzqsni~ty, kiedy w sobot~ lub niedziel~ 

(w szpitalu panuje wtedy najwi~kszy gwar, bo przyje:i:d:i:ajq rodziny pa

cjent6w) na zatloczonym korytarzu pojawial si~ nagle kapelan w kom

:i:y, aby udzielic chorym Komunii. Kiedy pytalem ksi~:i:y, dlaczego ich 
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posluga wyglqda w ten spos6b, odpowiadali, ze wynika to po prostu 

z braku czasu. Nie chodzi jednak 0 cz~stotliwosc, ale 0 godnq jakosc 

poslugi. Duchowni nie majq najcz~Sciej zadnego 

przeszkolenia medycznego, zazwyczaj nie Sq wi~c 
traktowani powaznie przez lekarzy i piel~gniar

ki. Przemykajq chylkiem po korytarzach, stara

j'lC si~ nie rzucac nikomu w oczy. 

Jeden z moich wsp61braci opowiedzial mi kie
dys swojq szpitalnq "przygod~". Udzielal wlasnie 

komunii swi~tej pacjentom, gdy do saIi weszlo 
kilku lekarzy. Wyprosil ich z sali. Wybuchla awan

tura, sprawa dotada wreszcie do dyrektora. On 

Wyobrazam sobie, ze 
w duzych osrodkach 
powinno sil( przygoto
wywac predestynowa
nych do pracy z cho
rymi ksil(zy, ktorzy 
mieliby spelniac 
w Kosciele wyl,!cznie 
tl( funkcjl(. 

- czlowiek niewierzqcy - przyznal racj~ ksi~dzu. Bo kapelan szpitalny 

jest takim samym pracownikiem sluzby zdrowia jak ordynatorzy od

dzia16w, siostry przelozone i salowe. 
Wnioski? Ten najwazniejszy to ape! 0 solidne przeszkolenie medyczne 

przyszlych kapelan6w. Wyobrazam sob ie, ze w duzych osrodkach po

winno si~ przygotowywac predestynowanych do pracy z chorymi ksi~

zy, kt6rzy mieliby spe1niac w Kosciele wylqcznie t~ funkcj~, nie rozpra

szajqc swoich dzialan mi~dzy parafiq, szkolq, dyzurem w szpitalu i przy
gotowywaniem pielgrzyrnki. Dw6ch ksi~zy z telefonern kom6rkowym 

powinno pelnic na zmian~ dyzury. Przed wojnq byli w szkolach ksi~za 

prefekci - doskonali nauczyciele. Taka "specjalizacja" powinna pojawic 

si~ dzis r6wniez w plac6wkach sluzby zdrowia. 

Waznq rol~ mogliby odegrae takZe katolicy 5wieccy. Pomoc ducho
wa to nie tylko spowiedi i komunia. Czasern trzeba usiqsc przy 16zku, 

porozmawiac, podnieSc na duchu. We Francji dzialajq takie ekipy, wspo

magajqce kapelana. U nas nie rna ich prawie w og6le. Czy tylko dlatego, 

ie mamy w Polsce wi~cej ksi~zy? 

A inne spravvy? Osmiel~ si~ wysunqc kilka drobnych sugestii. Przede 
wszystkim trzeba sobie uswiadomic, ze m 0 z n a nauczyc si~ "ludzkie

~o" podejscia do chorego. Nie trzeba posiadac w tyrn celu zadnego spe

:jalnego "talentu" - inaczej niz np. w przypadku gry na skrzypcach, do 
(t6rej niezb~dny jest dobry sluch muzyczny. Trzeba tylko chciec przy

:woic sobie odpowiedniq wiedz~. OczywiScie posiadanie wewn~trznych 

lredyspozycji moze bye bardzo przydatne. Proponowalbym zatern zwi~k
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szenie "podaiy" problematyki psychologicznej i etycznej podczas stu
di6w, w formie dodatkowych ....ryklad6w oraz seminari6w. 

Dobrze by tei bylo, ieby podczas porannego obchodu chorych w kli

nikach, studenci mogli uczyc sit; od profesora umiej~tnosci wlakiwego 
podejScia do pacjenta. Czy nie trzeba by bylo, ieby studenci medycyny, 
konczqc studia skladali - najlepiej przy 16iku pacjenta - egzamin z wla

sciwego, "Iudzkiego" podejscia do czlowieka cierpiqcego? Czy nie war
to by bylo pomyslec 0 formacji ciqglej, przynajmniej dla mlodszej kadry 
sluiby zdrowia - tak, by miala ona moiliwosc doskonalenia siC; w sztuce 

wlasciwego, "ludzkiego" kontaktu z pacjentem? Wiem 0 takich inicja

tywach za graniC'l, gdzie Sq one oplacane przez resort zdrowia. Warto 
zaznaczyc, ie tego typu przeszkoleniom poddawani Sq r6wniei kapela

ni. Daleko posuni~ta specjalizacja we wsp6lczesnej medycynie wymaga 
od tych, kt6rzy majq zawodowy kontakt z chorym, ustawicznego do

ksztalcania si~ - tabe jeSli idzie 0 psychologiczne podejscie do pacjen
tao lnaczej powinien wyglqdac kontakt lekarza czy piel~gniarki z cho

rym na serce, a inaczej z kims, kto cierpi na zlosliwy nowotw6r. 

Chcialbym tei bardzo gorqco poprzec postulat w sprawie zapewnie
nia chorym w szpitalach niezb~dnej intymnoSci, moiliwej do osiqgni~

cia w prosty spos6b: poprzez obowiqzek stosowania parawan6w czy 
zaslon (co praktykowano powszechnie, przypomina autorka, w Polsce 

mi~dzywojennej). Dlaczego np. myje si~ chorych na oczach calej sali? 
M6j stryj umieral w jednym ze szpitali slqskich na wieloosobowej sali. 

Jako ie jego agonia si~ przedluiala i byla bardzo ci~ika, prosilem 0 pa
rawan. Bezskutecznie. Reakcja chorych byla do przewidzenia: wszyst

kim podniosla si~ gorqczka i cisnienie t~tnicze. W zakladzie opiekun

czo-Jeczniczym, gdzie bylem kapeJanem, osoby nie wychodzqce z poko
ju zalatwialy swoje potrzeby fizjologiczne publicznie, bez moiliwosci 
korzystania z jakiejkolwiek zaslony. Do wyposaienia kaidego pokoju 

naleial niski mebel z okrqglq pokrywkq, ustawiany mi~dzy 16ikami. 
Niekt6re panie \vyznawaly mi, ze do tego procederu w zaden spos6b 

nie potrafiq si~ przyzwyczaic. Uwaialy go wr~cz za "okrutny" i "przera
zajqcy". Jest prawdq, ie system parawanowy komplikuje nieco prac~ 

lekarzom, a zwlaszcza piel~gniarkom. Utrudnia im bowiem oglqd sali 
od pierwszego wejrzenia, wprost od drzwi. Moina by jednak zastoso

wac zaslony niskie, tak by chorzy lezqcy ni~ musieli patrzec na innych 
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leiqcych. Przynajmniej w okreSlonych sytuacjach, takich jak mycie, za

latwianie potrzeb fizjologicznych, a jui obowiqzkowo stan agonalny. 

Pani Sabor podkresla w swym artykule, ile dobra spowodowala 

naglosniona przez "Gazet~ Wyborczq" akcja "Rodzie po ludzku". Czy 

nie moina by wylansowae nowej akcji, tym razem w sprawie uiywania 

w naszych szpitalach i klinikach parawan6w i zaslon? 

KS. STANISLAW MUSIAL, jezuita, publicysta "Tygodnika Powszechne
go", aktywny uczestnik dialogu chrzeScijansko-iydowskiego. 

x.x. 

Szanui~ m6i zaw6d 

Pacjenci przychodzq na oddzial, zdrowiejq, wracajq, umierajq 

a wszystko to w jakims zawrotnym tempie i fabrycznej niemal masie. 

Chcqc nie chcqc, lekarz musi sobie jakos radzie emocjonalnie - z cier

pieniem, chorobq, a cz~sto ze smierciq i wlasnq bezradnoSciq. Taki wy

konuje zaw6d i musi bye profesjonalistq. Wyostrza

jqC obraz do maksimum: na zaj~ciach z medycyny 

katastrof studenci slyszq, ie kiedy na jakims pobo

jowisku zobaczq dziesiqtki, setki rannych, najpierw 

muszq dokonae wsr6d nich selekcji: na tych, kt6

rych naleiy zostawie bez pomocy, bo i tak wyzdro

wiejq, na tych, kt6rych naleiy zostawie, bo i tak 

umrq, a wreszcie na tych, kt6rym trzeba natych

miast pom6c. I nie znaczy to wcale, ie w iyciu za

Lekarska solidar
nose to przede 
wszystkim wspoinota 
doswiadczen, poczu
cie, ze tylko ci, 
ktorym jest rownie 
ci~zko, mog1! mnie 
zrozumiee. 

wodowym lekarz-czlowiek zoboj~tnial czy skamienial. Smiere pacjenta 

nie moie jednak sprawie, ie przestanie leczye pozostalych. Zadaniem 

lekarza jest maksymalna moiliwa skutecznose. Ale kaida smiere pozo

stanie w nim na zawsze gdzies na dnie duszy. 

To, czego lekarzowi brakuje, to profesjonalnie zorganizowane gru

py wsparcia. Na Zachodzie istniejq tzw. grupy Balinta, tworzone dla 

tych, kt6rzy w iyciu zawodowym stale naraieni Sq na szczeg6lny stres. 
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Majq one za zadanie rozladowywanie napiycia, ornawianie relacji le
karz-pacjent. Psychiatrzy, kt6rzy dobrze znajq rnozliwoSci grup wspar

cia, pornagajq sobie w ten spos6b bardzo skutecznie. Lekarze innych 
specjalnoSci rnajq ograniczonq rnoiliwose pro f e s jon a 1 n e j porn 0

c y, kt6ra prowadzilaby do wypracowywania - w oparciu 0 doswiadcze
nia wlasne i innych - sposob6w radzenia sobie na co dzien z sytuacjarni, 

kt6re przekraczajq " techniczny" poziorn rnedycyny. 
Ja, kiedy urnrze pacjent, zostajy z tyrn sarna. Kiedy rnuszy powie

dziee rodzinie, ze ich bliski nigdy juz nie odzyska swiadornoSci - jestern 

sarna. Mogy najwyzej wyplakae siy w dyzurce albo po cichu wykrzyczee 
do siebie kilka przeklenstw, kt6re podobno nie przystojq kobiecie. W co

dziennej praktyce nie pornoze rni nikt, iaden specjalista. Liczye rnogy 

tylko na koleg6w-Iekarzy, kt6rzy kaidego dnia stajq wobec dokladnie 
takich sarnych decyzji, wqtpliwosci i lyk6w. Wiele zlego rn6wi siy 0 za

wodowej sol ida r nos c i lekarzy, kt6rzy jakoby kryjq nawzajern swo
je blydy. Lekarska solidarnose to przede wszystkirn cos zupelnie innego 

- to wsp61nota doswiadczen, poczucie, ze tylko ci, kt6ryrn jest r6wnie 
ciyzko, rnogq rnnie zrozurniee. 

I jeszcze jed no. Studia rzeczywiscie nie przygotowujq do innej pracy 

z pacjentern niz ta zwiqzana z konkretnyrni lekarstwarni, kuracjarni i za
biegarni. Teraz coraz cZysciej wprowadza siy na uczelniach rnedycznych 

egzarniny przy pacjencie (lub kirns "wyszkolonyrn" na pacjenta), kt6re 
rnajq zweryfikowae "kornunikatywnosC" kandydata na lekarza. Nie wie

rzy do konca w wyniki takich sprawdzian6w. Medycyna to w duiej rnierze 
sztuka, a wiyc relacja rnistrz-czeladnik. Mqdry szef osiern godzin dzien

nie na oddziale jest znacznie wazniejszy nii egzarniny z zawodowej ety

ki, kt6re zawsze Sq przeciei sytuacjq v.rykreowanq na uzytek edukacji. 

Slowo "sztuka" bliskie jest slowu "rzernioslo". Narn, lekarzorn, po
wtarza siy bez przerwy 0 "powolaniu". Ja wolalabyrn bye nazywana po 
prostu rzernieslnikiern - uczciwyrn, rzetelnyrn, sprawnyrn, ale wlasnie 

r z em i eS I n i k i e rn. No, rnoze z odrobinq "iskry Boiej" . "Powolanie" 
to rodzaj szantaiu, przywolywanego za kazdyrn razern, gdy w budiecie 

pal1stwa brakuje pieniydzy na sluiby zdrowia. W przedziwny spos6b 

slowo to przeplata siy z obrazern lekarza - skorurnpowanego zb6ja, kt6
ry to obraz coraz wyrazniej rysuje siy w naszyrn spoleczenstwie, kre

owany przez gazetowe artykuly, plotki w przepelnionych poczekalniach 
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przychodni rejonowych, ale i - trzeba przyznae - przez prawdziwe hi

storie. 

Tak powstaje blt:dne kolo. Z jednej strony lekarz, pracuj,!cy cit:iko 
w trudnych warunkach (bo wieloosobowe sale i brak parawan6w prze
szkadzaj,! nie tylko pacjentom), codziennie ponosz'!cy odpowiedzialnose 
za iycie nieznanego sobie czlowieka, czuje sit: coraz bardziej sf r us t r 0 

wan y - jego praca nie jest doceniona ani finansowo, ani spolecznie. 

Z drugiej - oddaj,!cy co miesi,!c spor,! czt:se swych dochod6w na sluibt: 
zdrowia pacjent nie dostrzega zadnych pozytywnych efekt6w podatku 

placonego przeciez nie tylko w imit: spolecznej solidarnoSci czy zasady 

wzajemnoSci. Na styku tych r6wnowainych racji moie sit: narodzie cos 
niedobrego. A przeciez my -Iekarze i pacjenci - nie jesteSmy wrogami, 

mamy bye partnerami. A poza tym ... lekarz tei bywa pacjentem. Kiedy 
patrzt: na moich koleg6w, gdy rano zdaj,! raport z nieprzespanego dyiu

ru i wiem, ie bt:d,! pracowae jeszcze caly dzien, jestem wsciekla, ie tak 
jest. Wsciekla, ale mimo to dumna ze swego zawodu. I tej dumy nie 

odbierze mi iaden brukowiec ani "nastt:pny ujawniony skandal". 
Nie wszystko, co razi, zaleiy od lekarza. W moim szpitalu sale s,! 

wieloosobowe, a jedyny luksus, na jaki moglismy sobie na oddziale po

zwolie to parawany. Kazdorazowo lekarze prosz'! wszystkie osoby po

stronne 0 opuszczenie sali, aby m6c przeprowadzie badanie obloinie 
chorego w jakiej takiej intymnosci. Czasem jednak, kiedy krewni przy
wiezionego wlasnie pacjenta nalegaj,!, aby ich ojca lub mt:za poloiye 

w przyzwoitych warunkach na dwuosobowej sali, mam ochott: zapro

wadzic ich na oddzial i zapytae: "Dobrze, tylko proszt: mi powiedziee, 
kogo z lei,!cych tutaj mam przeniesc na korytarz". 

Rodziny bywaj,! r6ine. Czasem to one same potrzebuj,! pomocy. 

Nasza kultura wyparla myslenie 0 smierci daleko poza granice "nor
malnego" iycia. Dlatego czt:sto na uzmyslowienie sobie, ie smiere na

prawdt: istnieje, przychodzi czas dopiero przy szpitalnym 16iku umiera
j,!cego. Zdarza sit:, ze rodzina nie przyjmuje tej prawdy do wiadomosci. 

Bliscy pytaj,!, co moina jeszcze zrobie, do kogo sit: zwr6cie, ile zaplacie. 

W panice biegaj,!, szukaj,!, zdobywaj,!. To pit:kne - zawsze trudno pogo
dzie si~ z odejsciem kogos bliskiego. Ale z drugiej strony - straszne. 
Dzialania, kt6re nie przynios,! jui iadnego skutku s,! tylko ucieczk,!, 

a czt:sto poczuciem winy, ie nie zrobilo sit: czegos wczeSniej. Jest grani
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xx II 
ca dzialania, sarno umieranie powinno bye czasem spokoju, ciszy, poie

gnania. A moie jednak trzeba pozwolic rodzinie poddac si~ tej swoistej 
autoterapii? Tyle tylko, ie jej skutki prawie zawsze S'l zle - dla odcho

dZ'lcego, ale i dla jego bliskich. Lekarz, oswojony ze smierci'l (ale prze

ciei czuj'lCY tak sarno jak kaidy inny czlowiek), na pewno powinien 

uczyc jej innych. Ale czy tylko on? Dobrze byloby, gdyby swiadomosc 

skonczonoSci bliisza byla wszystkim, nie tylko pracownikom sluiby zdro

wia. Zapami~talam pewien obraz z Muzeum Narodowego: umieraj'lCY 
leiy na wielkim loiu, otoczony liczn'l rodzin'l, S'l dorosli, S'l male dzieci

panuje atmosfera ciszy, skupienia, powagi. Cz~sto mysl~ 0 tym obrazie. 

Pacjent rna prawo do pelnej wiedzy 0 swoim stanie zdrowia. Staram 

si~ mu j'l dostarczyc w spos6b, kt6ry uznaj~ za najbardziej stosowny 

w tej konkretnej sytuacji. I dlatego zdarza si~, ie kiedy chory na zlosli
wy nowotw6r uporczywie dopytuje si~ 0 sw6j p~cherzyk i6lciowy, nie 

przyjmuj'lc do wiadomosci rzeczywistego stanu swego zdrowia, zosta
wiam go w spokoju. Uznaj~, ie woli nie wiedziec. Musz~ uszanowac 

takie tak'l decyzj~. Reguly r 0 z mow y z pacjentem s'l w jakis spos6b 
okrdlone. Wiem, co powinnam, a czego mi nie wolno powiedziec. Cza

sem chory z nadziej'l pyta, co powinien zrobic. Odpowiadam, ie taka 

decyzja przyniesie takie i takie skutki, inna moie miec takie i takie kon
sekwencje - ale to on, pacjent, musi samodzielnie dokonac wyboru. I nie 

jest to ani bezdusznosc lekarza, ani asekuracja. To respekt dla wolnoSci 

osoby ludzkiej. OczywiScie wainy jest jeszcze s po s 6 b komunikowa

nia si~. Ale tego nie moina nauczyc si~ na uczelni medycznej. To kwe

stia nabywanego z wiekiem doswiadczenia, obowiCjzujCjcych w szpitalu 
lub przychodni wzorc6w, kontrolowanych przez szef6w i koleg6w, 

a przede wszystkim - osobistej em pat ii, bez kt6rej nie da si~ wykony

wac zawodu lekarza. 

AUTORKA jest lekarzem neurologiem. Nazwisko znane redakcji. 
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~UBRYKA POD Roi.,\ 

Malgorzata Lukasiewicz 

Niemiecki pami~tnik 

Jak zabierae si~ do takiego dziela, do tak kolosal
nego przedsi~wzi~cia, kt6rego efektern rna bye 
topologia zbiorowej parni~ci? Wiadorno, na pocZ'l
tek trzeba zaprosie grornadk~ przyjaci6l, niewin
nie rzucie haslo i przyst'lpie do kl6tni. 

Publikacja liczy trzy grube tomy, jako wydawcy firmuj,! j,! Etienne 

Fran~ois i Hagen Schulze, a nosi ona tytul Deutsche Erinnerungsorte -
Niemieckie miejsca pamifci 1• Juz z tytulu wynika jasno, ze chodzi 0 pa

mi~e zbiorow'!. Czyli 0 t~ cz~se zbiorowej swiadomoSci, kt6ra dotyczy 

,praw minionych, a jednak do dzis obecnych - w naszych sentymentach 

. resentymenrach. Tytulowe "miejsca" zas nalezy rozumiee metaforycz

lie: jako motywy przewodnie, toposy, punkty, wok61 kt6rych ogniskuje . 

;i~ zbiorowa pami~e. Miejscami w takim sensie mog,! bye postaci (histo

yczne, mityczne i wymyslone), instytucje, zdarzenia, idee, slogany, dziela 

,ztuki. Deutsche Erinnerungsorte to pr6ba sporz,!dzenia katalogu zbio

owej pami~ci Niemc6w. 

Niemcy nie byli pierwsi. Kilka lat temu francuski historyk Pierre 

-lora wydal w siedmiu tomach Les lieux de mimoire (pisala 0 tym Ewa 

E, Fran~ois, H. Schulze (red.), Deutsche Erinnerungsorte, C. H. Beck, Miinchen 
DOL Moglam zaznajomic siy z tq publikacjq dzi~ki stypendium udzielonemu mi przez 
obert Bosch-Stiftung, 

I 
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Bienkowska w "Zeszytach Literackich" nr 55/1995). Potem ukazaly si~ 
podobne opracowania we Wloszech, Holandii, Danii, a projektowane 

Sq nasttrpne. 
Jak zabierae si~ do takiego dziela, do tak kolosalnego przedsitrwzi~

cia, ktorego efektem rna bye topologia zbiorowej pami~ci? Wiadomo, 
na poczqtek trzeba zap rosie gromadk~ przyjaciol, niewinnie rzucie ha

slo i przysqpie do klotni. Najpierw na przyklad 0 to, jak zbiorowa pa

mi~e rna sitr do "kultury", "tozsamo§Ci kulturowej" albo "tradycji". To 
zabierze jakis czas i raczej nie obiecuje przyrostu terminologicznej pre

cyzji. Franc;ois i Schulze zastrzegajq w kazdym razie, ze nie stosowali 
zadnych kryteriow ograniczajqcych katalog pami~ci do wyzszych reje
strow: znajduje si~ tu tabe np. Bundesliga i volkswagen. Nast~pna awan

tura powinna dotyczye kwestii, czym zbiorowa pami~e rozni sitr od wie

dzy historycznej . W przedmowie Franc;ois i Schulze starajq si~ to wyja
snie. I pamitre, i historia dotyczq przeszlosci, ale w zbiorowej pami~ci 
przeszlose wyglqda zupelnie inaczej niz w dzielach historykow. Zbioro

wa pami~e karmi si~ cz~§Ciowo zasobami wiedzy historycznej, ale do

klada do niej urazy, wstydy, poczucie dumy i poczucie krzywdy, chciej

srwo, sqdy moraine, upodobania estetyczne. Histori~ jako nauk~ upra
wiajq eksperci, w przechowywaniu i kultywowaniu zbiorowych 
wspomnien uczestniczq wszyscy czlonkowie zbiorowosci. Na ekranie 

pamitrci wyswietla sitr rzut plaski przeszlo§Ci, bez porzqdku chronolo
gicznego, bez zwiqzkow przyczynowo-skutkowych, za to z silnym la

dunkiem emocjonalnym. Wiedza historyczna podlega presji zbiorowej 

pami~ci i wzajemnie na niq oddzialuje. I ustalie, co owa pami~e obej
muje i jak si~ zmienia, mozna tylko w trybie badan historycznych 

(z uwzgl~dnieniem historii sztuki i literatury) oraz socjologicznych. 
Kiedy odsapniemy i uprzqtniemy stluczone talerze, czeka nas kolej

na runda. Chodzi przeciez 0 pami~e jakiejs konkretnej zbiorowosci. 

Niemcy nie byli pierwsi, mogli odnieSe si~ do francuskiego wzoru. Ale, 
rzecz jasna, nie mogli go po prostu przejqe. Niemcy majq wszelkie po

wody, by swojq przeszlose - przede wszystkim okres nazistowski - od

czuwae jako brzemi~, cos, z czego ciqgle trzeba si~ rozliczac. W dodat
ku po zjednoczeniu cala sprawa komplikuje si~ jeszcze bardziej, bo ina
czej rozliczano si~ z przeszlo§Ciq w RFN i w NRD, a ponadto ostatnie 

50 lat inaczej zapisalo si~ we wspomnieniach zachodnich i wschodnich. 
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W przypadku roinyeh zbiorowosei roiny jest tei zasi<rg zbiorowej pa
mi<rci. W publikaeji Nory duio miejsea zajmuje antyk, sredniowieeze 
i wezesna nowoiytnose. Autorzy wydania niemieekiego uwaiajq nato

miast, ie gdy chodzi 0 Niemcy, "nacisk czasowy musi padae na wiek 
XIX i XX". Na wiek XIX - poniewai na ten okres przypada w Niem

czech szczegolny splot historyzmu i narodzin swiadomoSci narodowej; 

na wiek XX - bo naznaczony jest przez Niemcow tragediami, gwaltow

nymi zwrotami historycznymi i destrukcj'l. 
Wydawcy przyznajq potulnie, ie nie udalo im siy uzgodnie, co to 

maczy "Niemcy" i "niemiecki", i b<rdq uiywae tych slow w takim zna
:zeniu, jakie nadawala im odnosna epoka. Z satysfakcjq podkreslajq 
natomiast, ie uwzglydnili takie spojrzenie z zewnqtrz, z perspektywy 

Europy, z perspektywy sqsiadow. Nie tylko jeden z dwoch wydawcow 
lest Francuzem, ale wsrod auto row Sq tei cudzoziemcy (artykul Kniefall 

- 0 tym, jak niemiecka i polska powojenna polityka i pami<re odnosily 

;i<r do powstania w geteie i powstania warszawskiego - jest np. autor
,twa Adama Krzeminskiego). W zaloieniach publikaeji bardzo wyrai

nie wi<rc zaznacza si<r klimat jej powstania: dzisiejsze Niemcy, ktore ehq 

bye krajem otwartym i ochoczo jednoczqcym si<r z Europq; dzisiejsza 
kultura, ktora za nie w swiecie nie chce niezego wykluczae, sklonna jest 

:fo gwaltownych przewartoSciowan i jak ognia boi si<r stereotypow. 
Po sporach metodologicznych, teoretycznych i politycznyeh przy

:hodzi pora na ostateeznq selekcj<r i uloienie materialu. Trudno w to 

lwierzye, ale najwyrainiej i ten etap udalo si<r pokonae, bo przeciei 
:ezultat leiy przed nami - trzy grube tomy, w sumie 120 hasel, uporzqd
<owanych wedlug osiemnastu poj<re nadrz<rdnych. W I tomie: Reich (rze

;za, cesarstwo), Dichter und Denker (poeci i mysliciele), Yolk (Iud, na
:6d), Zerrissenheit (rozdarcie), Erbfeind (odwieezny wrog), Schuld (wina). 

W II tomie: Revolution (rewolucja), Freiheit (wolnose), Disziplin (dys

:yplina), Leistung (osiqgni<reie), Recht (prawo), Die Moderne (nowocze
mose). W III tomie: Bildung (kultura, oglada, wyksztakenie), Gemut 

dusza, lIsposobienie, mentalnose), Glaube und Bekenntnis (wiara i wy

manie), Heimat (mala ojezyna, strony rodzinne), Romantik (romantyzm), 
rdentitdten (tozsamosei). Z grubsza moina by powiedziee, ie w pierw

;zym tomie znalazlo si<r najwi<rcej historii i tradycji, drugi jest najbar

dziej polityczny, trzeci zajmuje si<r obrazem iycia spoleczno-kulturalne

107 



II MAtGORZATA W KAS1EW1C2 

go. Hasla nabierajq kolorytu, gdy wziqc pod uwagy deklaracjy wydaw

cow: ,,wybralismy osiemnakie pojyC nadrzydnych ( ... ), oktorych prze

waznie mozna powiedziec, ze nie dajq siy przedumaczyc na zaden inn} 

jyzyk". Bo nawet jdli mozna dobrac calkiem niezly odpowiednik win· 
nym jyzyku, samo slowo nie wystarcza, by zorientowac siy, ze akurat tc 

pojycie - "miejsce" - jest dla niemieckiej kultury szczegolnie charakte 

rystyczne i dlaczego. To dumaczy dopiero taka wlasnie ksiqzka jak Nie

mieckie miejsca pamiifci. 
Na przyklad formula Dichter und Denker: w 1782 roku we wstypit 

do zbioru basni ludowych Karla Musausa (pisarza i nauczyciela z We 

imaru, dzis kompletnie zapomnianego, choc obdarzony byl nazwiskierr 
jakby stworzonym do odegrania jakiejs roli w dziejach literatury) odno 

sila siy po prostu do niemieckich "poetow i myslicieli", bardzo szybkc 
jednak upowszechnila siy jako etykietka ogolnonarodowa. Okrdlenit 

das Volk der Dichter und Denker charakteryzowalo sytuacjy Niemcov. 
jako narodu politycznie i administracyjnie podzielonego, ktory poczu· 

cie jednoki i tozsamosci odnajdowal w swiecie idei i poezji. Bylo po· 

chlebne, bo odwolywalo siy do wyzyn ducha, ale sluzylo tez krytyce 

kultura bujajqca w oblokach nie widzi, co dzieje siy na ziemi. Wreszcit 
w 1908 roku Karl Kraus przygwoidzil ty formulk~ zlowieszczq trawe

stacjq: das Volk der Richter und Henker (narod sydziow i katow). 

W rozdziale Tozsamosci mamy przeglqd tego, z czym Niemcy w roz
nych okresach siy identyfikowali. Jak zmieniala siy z biegiem czasu Ie

genda Arminiusza? Czym urzekala postac Fausta? Kto, kiedy i za cc 

wielbil, a kto nie znosil Fryderyka Wielkiego? Jakie idee i ideologie przy

19n~ly do IX Symfonii Beethovena? Blyskotliwy artykul analizuje, jak 

w nowszych czasach sympatie i wybory ideowe przejawiajq siy w wybo· 
rze imion dla dzieci. 

I jeszcze koniecznie rzut oka na indeks osobowy. Na pierwszym miej

scu lokuje siy Hitler - 16linijek odsylaczy. Za nim Goethe - 13 linijek 
i Bismarck - 12. Luter i Nietzsche - po 7. Wagner - 5, a Beethoven - 4. 

Jak to bywa w pracach zbiorowych, artykul artykulowi nierowny: 

w jednych przydacza nas, amatorow, zbytnia szczegolowosc, inne na 
sily dqzq do syntetycznej pointy. Niektore rozdzialy sprawiajq wrazenie 

workow, do ktorych upchniyto to, co siy gdzie indziej nie zmiescilo. 

Np. w rozdziale Zerrissenheit znaleili siy junkrzy, traktat z Rapallo, row
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nik bialej kielbasy (to smakowite okreslenie dotyczy granicy mi~dzy 

Bawari 'l a reszt'l Niemiec), mur berlinski, Heine i Nietzsche - choc sk'ld

in'ld temat rozdarcia, niezgody politycznej, konfliktow ideowych prze

wija si~ przez wszystkie hasla i w ogole cala publikacja dokumentuje 

raczej spory 0 niemieck'l pami~c nii jej spojny kanon. TreSci, ktore za 

spraw'l Maxa Webera tak przekonywaj'lco wi'lzaly nam si~ z etyk'l pro

testanckq, zostaly rozproszone po roinych rozdzialach i artykulach. 

Rozdzial Recht wygl'lda raczej na solidn'l informacj~ 0 prawnych pod

5tawach spoleczenstwa niemieckiego, trudno jednak orzec, czy rzeczy

wiscie te akurat instytucje w powszechnej mentalnoSci wybijaj'l si~ na 

pierwszy plan. Moina tei miec w'ltpliwosci, czy sprawy tak swieie jak 

na przyklad mur berlinski wchodz'l jui w zakres pami~ci czy tei S'l wci'li 

ieszcze potocznym doswiadczeniem (ktore b~dzie tub nie b~dzie zapa

mi~tane). No i moina si~ irytowac, ie tu i owdzie nachalnie przebija 

intencja dydaktyczna. Ale w calosci przedsi~wzi~cie jest arcyciekawe. 

[ zaraz przychodzi do glowy, jak wspaniale bysmy si~ bawili i klocili 

Jrzy ukladaniu takiego katalogu polskich miejsc pami~ci. 

MALGORZATA LUKASIEWICZ, ur. 1948, tlumaczka, eseistka. 
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ZDARZENIA - KSII\ZKI- LUDZIE 

M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, 

1. Ledwon,]. Mastej (red.), 

Chrzescija1istwo jutra. Materialy II Mirdzyna 
rodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, 
Lublin 18-21 wrzesnia 2001, 

TN KUL, Lublin 2001, 55 . 820 

16zef Majewski 

Przyszfosc 

chrzesciianstwa 


"Zyjemy w nadzwyczajnie wielkieh ezasaeh Kosciola i mowimy zbyt 
wiele na temat kryzysow w Kosciele, a zbyt malo 0 jego szansaeh" - te 
slowa, wypowiedziane przez szwajcarskiego teologa ks. Walberta 
Bi.ihlmanna, dobrze oddaj'1 ducha optymizmu, jaki panowal na mi~dzy
narodowym kongresie teologii fundamentalnej, ktory odbyl sit: we wrze
sniu 2001 roku w Lublinie pod haslem "ChrzeSeijanstwo jutra". A eho
ciaz podezas tego kongresu padlo sporo szezeryeh i bolesnyeh slow na 
temat obeenego glt:bokiego kryzysu chrzeScijanstwa i kultury, to jednak 
ow kryzys nikogo w gruncie rzeezy nie przerazal, raezej widziany by! 
jako wyzwanie rzucone chrzeSeijanstwu przez nasze ezasy, jako kolejna 
historyczna szansa dla odnowy wiary. Kongres okazal sit: jednym z naj
wazniejszych teologicznych wydarzen ostatniej doby, i to nie tylko w na
szym kraju . Mozna przypuszczac, ze bt:dzie on pel nil funkejt: waznego 
teologiezno-pastoralnego punktu odniesienia dla tworzenia wizji Ko
Sciola - ehrzeScijanstwa - w przyszlosci. Zalujt:, ze w krotkiej reeenzji 
mogt: bardzo niekompletnie i wybiorczo zaprezentowac treSc i proble
matykt: kongresowyeh wyst'1pien, ktore zlozyly sit: na ksi'1zkt: Chrzesci
janstwo jutra. 

Nazwiska uezestnikow lubelskiego spotkania mowi'1 same za siebie: 
bp Rino Fisiehella, kard . Avery Dulles (nadeslal tekst), Peter Neuner, 
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ZOARZENIA_C I(51""KI c_LU0i'IE ______ _. _ ___ .. _ _ _ . _. . __ _ _ _. _ _____ . __ . ___ .®_ 
Monika K. Hellwig, Hans Waldenfels, Marian Rusecki, Bruno Forte, 
Wolfgang Beinert, Claude Geffre, Jacques Dupuis i inni. Takiej plejady 
gwiazd katolickiej teologii -lqcznie 25 mowcow - PoIska chyba jeszcze 
nigdy nie widzia/a i nie slyszala. Organizatorom kongresu, na czele z je
go pomyslodawcq, ks. Marianem Ruseckim, dyrektorem Instytutu Teo
logii Fundamentalnej KUL, nalezy si~ wdzi~cznosc. Splendoru organiza
torom dodaje fakt, ze pot~znych rozmiarow (820 stron druku!) Chrze
scijanstwo jutra, zawierajqce - obok tekstow w j~zykach oryginalnych 
ich polskie przek/ady (Jub przek/ady polskich tekst6w na j~zyki obce), 
ukazalo si~ juz na kilka dni przed rozpocz~ciem obrad. 

Ksiqzka, tak jak sam kongres, jest podzielona na trzy cz~Sci. W pierw
szej (Chrzescijanstwo wczoraj) autorzy zajmujq si~ wiarygodnoSciq chrze
Scijanstwa w przeszloSci, pOCZqwszy od samych jego poczqtkow. W dru
giej (Chrzescijanstwo dzis) - znajdujemy diagnoz~ obecnej sytuacji chrze
scijanstwa, znowu pod kqtem jego wiarygodnoSci. W trzeciej (rytulowe 
ChrZeScijanstwo jutra) - autorzy kreslq przysz/e zarysy chrzeScijanstwa, 
a raczej ukazujq wylaniajqce si~ dopiero podstawy czy zasady, w opar
ciu 0 ktore chrzeScijanstwo moze wiarygodnie ksztaltowac swojq przy
szlosc w swiecie. Fakt, ze w kai.dym przypadku chodzi 0 spraw~ wiary
godnoSci chrzescijanstwa, nie moze dziwic - wszak kongres zgromadzil 
w glownej mierze przedstawicieli teologii fundamentalnej, kt6rzy - zgod
nie z metodologiq swojej dyscypliny - na wiar~ patrzq wlasnie z takiej 
perspekrywy. 

Jakkolwiek trudno przecenic znaczenie lubelskiego spotkania, sam 
jego tywl - "ChrzeScijanstwo jutra" - jest mylqcy. W rzeczywistosci 
uczestnicy obrad, mysliciele uprawiajqcy teologi~ w Europie i USA, pa
trzyli na chrzeScijanstwo z perspekrywy swiata zachodniego. W gruncie 
rzeczy kongres zajmowal si~ przeszloSciq, terainiejszosciq, a przede 
wszystkim przyszloSciq chrzescijanstwa Z a c hod u. Wsr6d mowcow za
braklo przedstawicieJi chrzeScijanstwa Afryki, Australii, Azji i Ameryki 
Lacinskiej (chociaz - jak mi wiadomo - organizatorzy rozes/ali pewnq 
liczb~ zaproszen rowniez w te rejony swiata), nie mowiqc juz 0 nieobec
nOSci teologow z innych Kosciol6w chrzeScijanskich. 

W trakcie wystqpien, owszem, kilka razy pojawialy si~ wqtki dory
czqce ekumenizmu i chrzescijanstwa na innych konrynentach, niemniej 
jednak ow podw6jny brak jest - moim zdaniem - dotkliwy i znaczqcy. 
Dotkliwy przede wszystkim dlatego, i.e kongres - poszukujqc szans dla 
chrzeScijanstwa przyszloSci - nie w pelni docenil szans~, jakq jest spo
tkanie i wzajemna wymiana doswiadczen oraz mozliwa korekta spoj
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rzen chrzescijanstwa r6inych wyznan i odmiennych kr~g6w kulturowych 
doswiadczajqcych innych radoSci i trudnoSci nii chrzescijanstwo Zacho 
duo Na kongresie - tak jak to widzimy na podstawie kSiqiki - racze 
malo slyszalny byl glos ks. Biihlmanna, kt6ry w swoim wystqpieniu pod 
kreslal, ie chrzeScijanstwo podlega, a w przyszloSci w jeszcze wi~kszyrr 
stopniu b~dzie podlegac procesowi odeuropeizowania. "Kosci61- stwier 
dzil 6w teolog - nie moie si~ jui powolywac na Europ~ jako na swoj( 
historyczne centrum. Okolo 1900 roku 85 proc. calego chrzeScijanstw~ 

iylo w swiecie zachodnim (Europa i Ameryka P6Inocna), natomiast n ~ 
trzech poludniowych kontynentach - 15 proc. Od tamtej pory srodd 
ci~ikoSci wyrainie si~ przesunql: 58 proc. chrzeScijan iyje na Poludniu 
42 proc. na Zachodzie. W KOSciele katolickim ta nowa sytuacja przed 
stawia si~ jeszcze wyrainiej (ze wzgl~du na Ameryk~ Lacinskq): w 190C 
roku 70 proc. na Zachodzie, a 30 na Poludniu. Obecnie ten stosund 
jest niemal odwrotny: 66 proc. na Poludniu i jeszcze 34 proc. na Zacho· 
dzie. Musimy zatem przyjqc do wiadomoSci, ie my nie stanowimy ju; 
centrum Kosciola, lecz - m6wiqc obrazowo - stalismy si~ nawq bocznc 
w wielkiej katedrze swiata". 

W plastyczny spos6b obraz postmodernistycznej kultury ZachodL 
i miejsca w niej religii przedstawil niemiecki teolog Peter Neuner, zna· 
ny z ci~tego i dosadnego j~zyka: "KoScioly ( ... ) i ich przekonanie, it 
prowadzq do prawdy, natrafiajq na brak zaufania. Na przypominajqq 
mikstur~ religi~ czas6w postmodernizmu sklada si~ niewielka ilosc mi· 
loki bliiniego i duia doza miloSci do zwierzqt, nieco w~dr6wki dusz, 
duia doza psychologii i parapsychologii, z domieszkq ezoteryki , a wszyst 
ko dopelnia boionarodzeniowa idylla i spora doza krytyki Kosciola 
Kwestia, czy wszystko to w og6le pasuje do siebie, nie stanowi tu pro· 
blemu, racjonalne wyjasnienie ustqpilo miejsca radosnemu irracjonali· 
zmowi. Religia jest znowu w modzie, a w nast~pstwie irracjonalizmL 
przeiywa znowu okres koniunktury. Jednak religia w tej postaci nie moie 
roscic sobie pretensji do przekazywania potencjalu prawdy i posiadanic 
ponadindywidualnej mocy obowiqzujqcej". 

Jak w takim swiecie przekonujqco glosic chrzeScijanskie przeslanie! 
Jak w ramach takiego swiata powinno zachowywac si~ chrzescijanstwo, 
by pozostac wierne swoim korzeniom? Podczas kongresu na te i podobm 
pytania udzielono wielu odpowiedzi; wsr6d nich wyjqtkowe miejsce przy· 
pada glosowi ks. Johannesa A. van der Vena, teologa, kt6ry przybyl de 
Lublina z Holandii, najbardziej zsekularyzowanego kraju swiata. Wydaje 
si~, ie Holandia staje si~ dla Zachodu swoistym kulturowo-religijnyrr 
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polem doswiadczalnym i zarazem wzorcem, do kt6rego szybciej lub wol
niej starajq si~ dopasowac inne kraje. Wydaje si<r zatem, ze to, co dzisiaj 
staje si<r udzialem kraju tulipan6w, w blizszej czy dalszej przyszlosci moie 
dotyczyc takie innych cz<rSci zachodniego swiata. Mi<rdzy innymi z tego 
wzgl<rdu wypowiedi van der Vena nabiera szczeg6lnej wagi. A jest to wy
powiedi - dodajmy - wyjqtkowa, zaskakujqca, wr~cz szokujqca. On sam 
- uprzedzajqc ewentualnq krytyk<r swoich propozycji - podkreSla, ze majq 
one wartosc "pr6b i mogq zostac zakwestionowane". 

Wyjqtkowosc tej odpowiedzi polega przede wszystkim na tym, ie 
o ile inni uczestnicy kongresu, ustosunkowujqc si<r do kulturowo-religij
nych przemian, tendencji i zjawisk na Zachodzie, w zasadzie spoglqdajq 
na wi~kszosc z nich krytycznie i zdajq si<r szukac na nie chrzeScijanskie
go lekarstwa czy antidotum, 0 tyle van der Ven sugeruje, aby na owe 
przemiany i zjawiska (przynajmniej te najwainiejsze) patrzec pozytyw
nie. Holenderski teolog stara si~ widziec w nich nie tylko wyzwanie dla 
chrzeScijanstwa czy przeszkod<r do pokonania, ale i w pewnej mierze 
celowo przejaskrawiam -Iekarstwo dla samego chrzeScijanstwa. 

Van der Ven, kt6ry stale przypomina 0 hipotetycznosci swojej pro
pozycji, przyjmuje dwie tezy. Najpierw, ie wsp6lczesna erozja zachod
niego chrzeScijanstwa czy sekularyzacja na Zachodzie swiadczy 0 upad
ku "religii elit, a nie religii popularnej, kt6ra jui od dawna miala cha
rakter mniej chrzeScijanski". Od dawna - oznacza: wlasciwie od 
pierwszych wiek6w chrzeScijanstwa, szczeg61nie od chwili, gdy stalo si~ 
:)00 religiq panujqq. Po drugie, teolog ten przyjmuje, ie po zaniku reli
5ii moze nasqpic wzrost zainteresowania niq. Religia moze odrodzic si<r 
13 swoich wlasnych "gruzach", przy czym now a religia, odrodzona i pod
egajqca wzrostowi, nie musialaby z koniecznosci "miec tej samej treSci, 
:ej samej formy czy struktury, jak ta, kt6rq wczesniej dotknql regres". 
)roces prowadzqcy poprzez upadek religii ku jej takiemu odrodzeniu 
wzrostowi, van der Ven nazywa t ran s for mac j q religii i wiary w Bo

~a. Jego zdaniem, istniejq pewne nieostre symptomy - na kt6re wskazu
q badania empiryczne zachodnich spoleczenstw - ii taka transformacja 
:hrzeScijanstwa i chrzescijanskiej wiary w Boga wlasnie dokonuje si~ na 
?achodzie. Jezeli tak rzeczywiScie jest, to na naszych oczach rodzi si~ 
lie tylko nowa (bylo, nie bylo: chrzeScijanska) wrailiwosc religijna, ale 
nowa religia, kt6ra nie musi miec (bezposrednio) wiele wsp61nego z tre

:ciq i formq oficjalnego chrzescijanstwa (elit), niemniej oficjalne chrze
,cijanstwo (elit) stoi przed koniecznoSciq radykalnego przemyslenia swo
ego przeslania, nie tyle uwzgl<rdniajqc t~ "niechrzescijanskq" wrailiwosc 
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jako negatywne do, ile pozytywnie siy ni'l inspiruj'lc, wprowadzaj'lc de 
swego przeslania teologicznie uzasadnione zmiany i poddaj'lc siy takie 
transformacji. 

Van der Ven przedstawia kilka symptomow dokonuj'lcej siy trans 
formacji chrzeScijanstwa, ktore dadz'l siy - jak podkresla - hipotetycz 
nie wyprowadzie z badan empirycznych. Pozostanmy przy dwoch, jaki( 
charakterystycznych. 

Najwazniejszym symptom em jest to, ze dzisiaj zsekularyzowane spo 
leczenstwa w duzej czysci odrzucaj'l takie tradycyjne metafory, jak "Boz, 
opatrznosC", "ingerencja Boga", "Boza wszechmoc" czy "boskie prze 
znaczenie". Innymi stowy, zanika wiara w Boga absolutnie transcendent 
nego. Badania pokazuj'l jednak, ze wcale nie oznacza to, iz zanika jaka 
kolwiek wiara w Boga. Miejsce Bozej transcendencji zajmuje Boza im 
manencja - Bog nie ingeruje w zycie ludzi (od zewn'ltrz), przebywaj'l' 
w transcendentnym wymiarze nieba, ale jakos wplywa na to zycie oc 
wewn'ltrz. Mozna w Niego wierzye, eiiminuj'lc z zycia wiary lego opatrz 
nose. lak winno odpowiedziee na tak'l transformacjy wyobrazenia Bog, 
oficjalne chrzescijanstwo? Van der Ven odpowiada na to, stawiaj'lc inm 
pytania: "ezy mozliwa jest taka interpretacja transcendencji Boga, b) 
lego immanencja nie byta zaprzeczeniem ani przeciwienstwem trans 
cendencji, czy nawet nie stawala siy zarzutem wobec niej. ( ... ) ezy ni( 
byloby stosowne ogolne ograniczenie troski Boga i lego przychylnoSc 
wobec kosmosu, swiata spotecznego i psychologicznego oraz nieuzywa 
nie tradycyjnych metafor opatrznoSci Bozej w sposob specyficzny ( ... ) 
nie traqc nic z lego ekonomii daru ( ... )? ezy nie byloby bardziej sto 
sowne mowienie 0 wplywie Boga, a nie 0 lego dzialaniu ( ... )?" 

Innym symptomem transformacji wiary w Boga jest rosn'lca w spo 
leczenstwach Zachodu wiara w sily duchowe czy sily nadnaturalne, kton 
S'l niezalezne od chrzeScijanskiego Boga. Dzisiaj coraz powszechniej wie 
rzy siy we wptyw ukladu planet na ludzkie zycie, kieruje siy w zycit 
horoskopami, dostrzega siy dzialanie nadnaturalnych mocy i energii 
Tradycyjna, absolutnie monoteistyczna wiara w Boga ulega transforma· 
cji w wiary w Boga, poza ktorym i niekiedy niezaleznie od Niego dzia 
laj'l "bogowie" innych mocy, sil i energii. Dzis rodzi siy nowy typ polite 
izmu. Oznacza to, ze Bog przestal juz bye centrum decyzyjnym dla czlo' 
wieka i dla swiata "w sensie monocentryzmu; to, co boskie, stato si~ 

policentryczne". "Na tym tie - pisze van der Ven - zdawaloby siy rzecz, 
rozs'ldn'l, by w wierze (prze)transformowanej ( ... ) obecnose i dziatani( 
Boga opisywae raczej policentrycznie niz m(;mocentrycznie". "ezy moz 
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liwa jest - pyta holenderski teolog - polieentryezna wiara w Boga? Czy 
nowy poIiteizm, jaki w rzeezywistoSci jest politeizmem postmonoteistyez
nym, C.. ) jest zgodny z ehrzeSeijanskq wiarq w Boga?" I odpowiada, ze 
taka polieentryezna wiara jest do pomyslenia w ramaeh ehrzeseijanstwa. 
W odniesieniu do istnienia moey i energii pozytywnyeh taki pogJqd moze 
usprawiedliwiae pneumatologia, ktora "akeentuje pozytywnq obeenose 
i pozytywnq energi~ Boga we wszystkim, co istnieje". Analogieznie mozna 
myslee 0 dzialaniu moey negatywnyeh lub ambiwalentnyeh. 

Nie wiem, jak uezestniey kongresu zareagowali na wystqpienie van 
der Vena. Wiem jednak, ze we mnie wszystko krzyezy, iz obral on ealko
wieie bl~dnq drog~, ktora prowadzi na manowee, ze idzie on na niedo
zwolony kompromis ze zsekularyzowanq rzeezywistoseiq Zaehodu. Nie
mniej jedna rzeez nie daje mi spokoju, ezy moze lepiej: daje mi do my
slenia. 

Przed oezyma mam pot~zne tomy wynikow badan religijnej swiado
mOSci polskiego (katoliekiego) spoleezenstwa, dzie!o ehoeby ks. Wlady
slawa Piwowarskiego, ks. Janusza Marianskiego ezy ks. Krzysztofa Paw
liny, wybitnyeh soejologow religii. Owszem, religijna swiadomose na
szego spoleezenstwa rozni si~ od swiadomosei Holendrow, ale przeeiez 
wyraznie odbiega od sporej eZ~Sci ofiejalnego nauezania Koseiola. Czy 
ktos w Polsce podjql si~ ealoseiowej i pogl~bionej teo log i e z n e j in
terpretaeji tyeh wynikow? Chyba nie, a przynajmniej interpretaeja taka 
nie ujrzala swiatla dziennego ... Na lubelskim kongresie tez nie znalazl 
si~ mowea, ktory zajqlby si~ teologieznq analizq religijnej swiadomosei 
polskiego (ezy wsehodnioeuropejskiego) spoleezenstwa (konfrontaeja 
z tezami van der Vena mogla bye pouezajqea). PoJskq swiadomose reli
gijnq - jak pokazujq badania - dotkn~la (od kiedy? w XX wieku ezy 
moze wezesniej?), powiedzietibysmy, jakas powazna ehoroba. 

Czy oznaeza to, ze nasz Koseiol jest spoleeznoseiq odst~peow od 
wiary, spoleeznoseiq heretykow? Ale ezy taka spoleeznose odst~peow 
)d wiary moze bye jeszeze Koseiolem? Kim i ezym zatem jestesmy? Straeh 
)omysJee, do jakieh wnioskow moglaby dojse teologiezna refleksja nad 
vynikami badan reJigijnej swiadomoSci naszego katoliekiego spoleezen
;twa. Czy nie dJatego nasza teoJogia omija je z daleka? Zamiast teolo
~ieznej analizy szuka si~ lepszyeh metod gloszenia przeslania wiary, tak 
Iby uzyskae efekt poprawy retigijnej swiadomoSci katolikow. Czy jed
uk bez teoJogieznej analizy mozna doszukae si~ wlaseiwyeh metod? 
\le dokqd taka analiza moglaby nas zaprowadziC? Czy w kierunku, w ja
<im poprowadzila van der Vena? On przynajmniej odwazyl si~ poddae 
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wyniki badan religijnej swiadomoSci spoleczenstw Zachodu teo I0

g i c z n e j interpretacji. Efekt szokuj~cy i budz~cy sprzeciw, niemniej tei: 
daj~cy do myslenia ... 

Z wielu innych spraw, podnoszonych w trakcie lubelskiego kongre
su, szczeg61n~ wag<;! nalezy - jak s~dz<;! - przypisae dwom kwestiom. 
W oparciu 0 niekt6re wyst~pienia (np. Hellwig, Wandelfens, Forte, Be
inert, Geffre, Dupuis) mozna pokusie si<;! 0 wniosek, ze przyszlose chrze
Scijanstwa (KoSciola) jest nie do pomyslenia bez dialogu z innymi wiel
kimi religiami swiata. Z kolei niektorzy m6wcy (Hellwig, Waldenfels 
czy Biihlmann) podkreslali, ze "KoSci61 jutra" stoi przed koniecznosci~ 
decentralizacji, odci~zenia centrali - kurii rzymskiej - na rzecz KOScio
low lokalnych. Co znamienne, obie te sprawy znalazly siy w centrum 
ubieglorocznego Synodu Biskup6w w Rzymie, obraduj~cego na temat 
poslugi biskupiej we wsp6kzesnym KOSciele i swiecie. 

PrzyszloSci chrzeScijanstwa nie da siy rozwazae w oderwaniu od in
nych religii . Wynika to nie tylko z faktu, ze Sob6r Warykanski II - po 
raz pierwszy w dziejach Kosciola - nauczal 0 pozytywnym zbawczym 
znaczeniu innych religii, w zupelnie nowym swietle stawiaj~c stosunek 
do nich chrzescijanstwa (np. chrzescijanstwo moze w sprawach zbawie
nia bye przez nie wzbogacone, co domaga siy nowego rozumienia misji) 
i daj~c pocz~tek lawinowemu rozwojowi teologii religii, w ramach kto
rej pojawiaj~ siy koncepcje usprawiedliwiaj~ce religijny pluralizm in prin
cipio (teza krytycznie oceniona przez Kongregacj<;! Nauki Wiary w 2000 
roku, w deklaracji Dominus Jesus, a broniona na kongresie przez o . Du
puis). To, ze "chrzeScijanstwo jutra" jest nie do pomyslenia bez innych 
religii, bez dialogu z nimi, wynika r6wniez z napydzanych przede wszyst
kim przez mechanizmy kultury Zachodu globalizacyjnych przemian dzi
siejszego swiata, ktore - jak siy wydaje - w istocie uderzaj~ we wszystkie 
religie, wymiataj~c doswiadczenie transcendencji z ludzkiego doswiad
czenia, a tym samym podkopuj~c podstawy etyki. M6wi~c konkretnie: 
"Nie moze bye pokoju miydzy narodami na swiecie bez pokoju miydzy 
religiami. Nie moze bye pokoju mi<;!dzy religiami bez dialogu miydzy 
religiami. Nie moze bye dialogu mi<;!dzy religiami bez zgl<;!biania teolo
gicznych podstaw". Te klasyczne juz slowa Hansa Kiinga s~ dzis oczywi
ste, szczegolnie w obliczu wydarzen, ktorym pocz~tek dal dzien 11 wrze
snia 2001. Od dialogu miydzy religiami zalezy nie rylko pokoj na swie
cie, ale r6wniez ksztalt poszczegolnych religii, ich samorozumienie. 
Albowiem nie sposob sobie wyobrazic, aby autentyczny dialog mi<;!dzy 
religiami nie zmienial samych tych religii. 
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Zglaszany na kongresie postulat "odeentralizowania" KOScioia na
wi~zuje do ogromnie wainego dla przyszloSci KOScioia sporu, toezone
go od 1999 roku mi~dzy dwoma wybitnymi hierarehami i teologami: 
kard. Josephem Ratzingerem i kard. Walterem Kasperem. Sp6r ten do
tyezy relaeji pomi~dzy KOSciolem powszeehnym a KOSciolami lokalny
mi. Ten niezwykle subtelny teologiezny problem rna swoj~ konkretn~ 
stron~ praktyezn~, od jego rozwi~zania zaleiy relaeja mi~dzy kuri~ rzym
sk~ a KOSciolami lokalnymi, a tym samym - jak uj~la to w Lublinie 
Monika Hellwig - swiatowe losy ehrzeSeijanskiej nadziei . 

"Dla ludu Boiego - m6wila ta teoloika - realizuj~eego proroek~ 
misj't przemiany swiata, musi bye miejsee na iniejatyw~ i eksperymento
wanie, dopuszezajqee moiliwose popelniania bl~d6w. Nie powinna ist
niee ze strony kurii rzymskiej eh~e ealkowitego kontrolowania wszyst
kieh iniejatyw, bez wlaseiwego szaeunku dla doswiadezenia i obserwaeji 
ezynionyeh przez iywy Kosei61, zaangaiowany w realizaej~ dziela od
kupienia w wielu kulturowyeh kontekstaeh. Proroeka i prawdziwie mi
syjna dzialalnose Koseiola na swieeie znajduje ogromne wspareie w ehrze
Scijanskieh spoleeznoSciaeh Koseiol6w lokalnyeh. Jesli ieh dzialania nie 
b~d~ przepelnione Duehem Swi'ttym i jesli nie pozwoli si~ im wypowia
dae wlasnyeh opinii tak, by byly slyszane przez Wikariusza Chrystusa, 
nie stworzymy Koseiola »proroezego pos!uszenstwa«, b~d~eego odpo
wiedzi~ na wyzwania zbliiaj~eego si~ kr6lestwa Boiego. Za to naszym 
udzialem b~dzie KOSci61, kt6ry min~l si~ z prawdziwym powolaniem". 

o potrzebie reformy kurii rzymskiej m6wi~ dzis nie tylko teo logo
wie, ale r6wniei biskupi i sam Papiei. Jest to ez~se szerszego i gl~bszego 
problemu potrzeby wypraeowania nowego modelu poslugi biskupa Rzy
mu, zasadniezego widzialnego gwaranta jednosei mi~dzy KOSciolami 
lokalnymi i KOSciolem powszeehnym. 

Abp J6zef Zyeinski, przemawiaj~e na poez~tku kongresu , pytal: "Czy 
w ehrzeseijanstwie obeenym znajduj~ si~ mistrzowie nowatorskieh syn
tez i odkrywey nowyeh szlak6w, kt6re przyblii~ wsp6lczesnym istotne 
tresei Ewangelii, kontynuuj~e styl Augustyna, Benedykta, Franeiszka 
z Asyiu?" Czytaj~e ksi~ik~ ChrzeScijanstwQ jutra, mam gl~bokie prze
konanie, ie styl tyeh wielkieh swi~tyeh jest w ehrzeScijanstwie wei~i 
zyv-ry. 

JOZEF MAJEWSKI, ur. 1960, dr teologii, redaktor ,;Wi'tzi". Wyklada 
teologi't dogmatyczn~ w Gdanskim Instytueie Teologieznym i Gdanskim 
Archidiecezjalnym Kolegium Teologieznym w Gdyni. Wsp61autor ksi~iki 
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Dzieci Soboru zadajq pytania oraz (razem z E. Adamiak) rozmowy-rzeki 
z ks. W Hryniewiczem: Nad przepasciami wiary. Auror ksiqiek: Blogo
slawii mnie bf!dq. Nowotestamentalny obraz Matki Pana w dialogu ka
tolicko-Iutermlskim w USA oraz Milosc ukrzyzowana. Nad teologiq cier
pienia Jana Pawla II. Publikowal m.in. w "Studiach i Dokumentach 
Ekumenicznych", "Salvatoris Mater", "Znaku ", "Zyciu Duchowym" i "Ty
godniku Powszechnym". Mieszka w Gdansku. 

Ireneusz Kania 

Encyklopedia 
religii 

Religia. Encyklopedia PWN, 

redakcja naukowa Tadeusz 

Gadacz i Boguslaw Milerski, 

tomy: 1 (od "a" do "Belur") 

i 2 (od "Belzebuba" do "cialo
palenia"), 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001 

Nareszcie! - pomyslalem, bior'lc do rt:ki dwa pierwsze (z dziesit:ciu 
zaplanowanych) tomy encyklopedii Religia. Ksi'liek tych dotyka sic: i pa
trzy na nie z duz'l przyjemnosci'l: e1egancka okladka, porc:czny format, 
pit:kna czcionka i na ogol dobry druk, wiele wybornych ilustracji. Wy
dawnictwo pod wzglt:dem edytorskim i technicznym z pewnoSci'l do
rownuje standardom swiatowym w tego typu publikacjach. 

Odczuwalismy dojmuj'lcy brak takiej encyklopedii na polskim ryn
ku. W Polsce od kilkudziesit:ciu lat nie najgorzej rozwija sit: religioznaw
stwo akademickie, ktore wyksztalcilo juz setki absolwentow (niekiedy 
zadziwiaj'lco dobrze przygotowanych, jesli zwaiyc ogolnie trudne wa
runki funkcjonowania studiow humanistycznych); mamy spor'l kadrt: 
naukowo-dydaktyczn'l w tej dziedzinie (ktorej znaczenie, w perspekty
wie dramatycznie wyostrzaj'lcej sit: koniecznosci dialogu rnit:dzykultu
rowego i rnit:dzyreligijnego, bt:dzie roslo); niemale jest wreszcie zainte
resowanie rozmaitymi religiami wsrod zwyklych inteligentow (chociai
by w ich roli wyr6inik6w grup spolecznych czy os6b). 

Ukazanie sit: w naszym kraju encyklopedii religii jest tylei rezulta
tern pewnych trwaj'lcych jui od dluiszego ~zasu proces6w w polskiej 
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kulturze, co i nowym, mocnym impulsem zwrotnie oddzialuj~cym na te 
procesy. Kumuluj~ce si~ zainteresowania spoleczne, rozbudzone potrze
by intelektualne, wreszcie -last but not least - mozliwosci srodowiska 
akademickiego stworzyly pewn~ "mas~ krytyczn~", ktora zaowocowala 
t~ pi~kn~ i cenn~ inicjatyw~ wydawnicz~. Znaczy to mi~dzy innymi, ze 
lat temu, powiedzmy, trzydzieSci w ogole nie mozna bylo marzye 0 takim 
przedsi~wzi~ciu, choeby z braku specjalistow; obecnie zas mamy kilkuset 
fachowcow zdolnych kompetentnie opracowae hasla, maj~cych dost~p 
do akrualnej swiatowej literatury przedmiotu i kontakty mi~dzynarodo
we niezb~dne do celow ewenrualnej konsultacji itd. Przede wszystkim 
jednak po przelomowych pracach Mircei Eliadego zaistnial w humanisty
ce nowy klimat intelekrualny, w ktorym mozliwe i konieczne stalo si~ trak
towanie fenomenu religijnego w kategoriach prawdziwie globalnych, "eku
menicznych", w duchu "zyczliwego obiektywizmu". Nie do przecenienia 
jest ru takZe - rownie przelomowa - rola II Soboru Watykanskiego. Wszyst
kie te czynniki zlozyly si~ na przeslank~ konieczn~ do podj~cia tak trud
nego dzieia, jakim jest opracowanie prawdziwie nowoczesnej encyklope
dii religii. Konieczn~, choe z pewnoSci~ niewystarczaj~cq. 

W slowie wst~pnym do I tomu Redaktorzy Naukowi zwi~zle, acz 
precyzyjnie przedstawjaj~ cele i charakter tej encyklopedii, niekt6re pro
blemy "warsztatowe", zakres przedmiotowy hasel, metodologi~ ich do
boru itd., wreszcie spos6b samego podejscia do problematyki religijnej. 
Podejscie to akcentuje trzy gl6wnie aspekty religii: idiogenetyczny, dy
namistyczny i uniwersalistyczny. Ten ostatni trzeba rozumiee w sensie 
trojakim: powszechnosci fenomenu religijnego (wyst~puj~cego wsz~dzie 
na swiecie i we wszystkich czasach); uniwersalnosci "objawien" adreso
wanych do ludzi; wreszcie istnienia komponenty religijnej , wyrainiej
szej lub slabszej, we wszystkich dziedzinach i sferach zycia jednostko
wego i zbiorowego (st~d na przyklad znaczna liczba hasel poswi~co
nych sztuce i !iteraturze). W odr6znieniu od niekt6rych innych znanych 
encyklopedii religii Gadacz i Milerski zdecydowanie wyr6zniaj~ pewien 
typ religii, mianowicie wielkie monoteizmy, a w ich obr~bie - chrzeSci
janstwo. Powody s~ oczywiste i trudno nie uznae ich za uprawnione, 
tym bardziej i.e postawa taka zadn~ miar~ nie prowadzi do umniejszenia 
roli czy marginalizowania innych religii (np. hasla poswi~cone buddy
zmowi nalezy uznae za calkowicie zadowalaj~ce pod wzgl~dem zakresu 
rzeczowego, obj~tosci i szczeg6lowoSci opracowania). 

Zakres rzeczowy calej encyklopedii Religia rysuje si~ imponuj~co, 
mimo iz jej formula narzuca dose wyraine ograniczenia. Jest ona prze
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ciei, jak pisz,! Redaktorzy, " ... czyms posrednim mi~dzy artykulow,! en
cyklopedi,! religioznawcz'l, z koniecznoSci ograniczon,! do najwainiej
szych zagadnien (jak The Encyclopedia of Religion M. Eliadego), a lek
sykonem zawieraj,!cym jedynie szczegolowe informacje zawarte w ma
lych haslach". (Dodajmy, ie rozmaitych leksykonow, mniej lub bardziej 
zwi,!zanych z religiami, w ostatnich latach ukazuje si~ na 5wiecie - takie 
w naszym kraju - mnostwo). WczeSniej atoli zaznaczaj,!, ie "encyklope
dia Religia stanowi w swoim zamysle uzupelnienie encyklopedii uniwer
salnych, w tym szczegolnie Wielkiej encyklopedii PWN, dlatego nie za
mieszcza ona ( ... ) informacji powszechnie znanych, zawartych w innych 
encyklopediach" . Szczerze powiedziawszy, nie odnosz~ takiego wraie
nia. Wi~kszosc hasel, szczegolnie tych przegl,!dowych, problemowych 
(obszerniejszych), opracowano tak wyczerpuj,!co, ie skladaj,! si~ one 
w moim przekonaniu - na calkowicie autonomiczny, pelny blok infor
macYJny. 

Imponuj,!ce jest rowniei - tak co do liczebnosci, jak i kompetencji, 
a takie rangi nazwisk - grono osob, ktorych wspolprac~ udalo si~ za
pewnic Redaktorom. Oto na przyklad wsrod czlonkow Rady Naukowej 
znajdujemy Leszka Kolakowskiego, Jerzego Kloczowskiego, Richarda 
Swinburne'a z Oksfordu, Ann~ Swiderkown~; wsrod autorow hasel spo
strzegamy m.in.: Stanislawa Krajewskiego, Marka Mejora, Henryka 
Paprockiego, Karola Tarnowskiego, Lukasza Trzcinskiego, Tomasza 
W~clawskiego, Mari~ Krzysztofa Byrskiego, Jana Andrzeja Kloczowskie
go i wielu innych, znakomitych niemal bez wyj,!tku specjalistow od reli
gii i "okolic", bliiszych oraz dalszych, si~gaj,!cych od orientalistyki i hi
storii sztuki ai po dziedziny takie jak fenomenologia, psychologia i so
cjologia religii, historia herezji, ba, nawet ateizm czy satanizm. Wszystko 
to budzi szacunek i kaie z wdzi~cznoSci,! myslec 0 trudzie obu Redakto
row oraz ich wspolpracownikow, a takie 0 szefach Wydawnictwa Na
ukowego PWN, ktorzy mieli odwag~ podj,!c to bardzo istotne dla naszej 
kultury przedsi~wzi~cie. 

Z oczywistych powodow nie jest jeszcze w pelni moiliwa recenzja 
sensu stricto . Ukazaly si~ dopiero dwa tomy encyklopedii, rna ich jeszcze 
wyjsc osiem - wtedy przyjdzie czas na szczegolow,! i peln,! jej ocen~ (kto
ra powinna rowniei odwolywac si~ porownawczo do innych, najlepszych 
tego rodzaju publikacji swiatowych). Przyjmuj,!c jednak metod~ ekstra
polacji, moina zasadnie si~ spodziewac, ie encyklopedii PWN Religia pi
sany jest sukces i trwale miejsce w polskiej kulturze. Upowainia do tego 
jui wst~pna ocena generalnej koncepcji ency~lopedii i poziomu meryto
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rycznego jej realizacji w szczegolach. Mysly, ze ta ocena musi bye wyso
ka. Co nie znaczy, izby tu i owdzie nie dalo siy zaobserwowae pewnych 
usterek. Zasygnalizujmy, bodaj wyrywkowo, najwazniejsze: 

1) Trafiaj'l siy niekonsekwencje w transkrypcji. W hasle Ananda mamy 
na przyklad Suttapitaka obok Tripitaka - pierwszy termin jest w wersji 
palijskiej, drugi w sanskryckiej (po palijsku: Tipitaka). Zalecalbym ujed
noJicenie. 

2) A oto przyklady blydow drukarskich (?). Znalazlem ich dose duzo: 
altaja (zamiast alaja, tom IIIs.312); bhikku (zamiast bhikhu, haslo: bhik
szu); Berrugete (zamiast Berruguete); Kereny (zamiast Kerenyi, I/318); 
lettre (zamiast l'etre, haslo: Arystoteles); Frauwalner (zamiast Frauwall
ner, I/392); Kumbah (zamiast Kumbh, I/434); Apolgeticus (zamiast Apo
logeticus, haslo: Bagot); Couchou (zamiast Couchoud) i Deuxiere (za
miast Deuxieme) - oba w hasle: Alto; Soccini (zamiast Sozzini, I/9) ... 
W bibliografii pod haslem Carrier (1II375) dzieje siy calkiem niedobrze: 
naliczylem az 9 blydow! S'l to rzeczy z pozoru drobne (akcenty, znaki 
diakrytyczne itp.), ale jednak raz'l w starannie sk'ldin'ld redagowanym 
wydawnictwie. 

3) Wymowa nazwiska Broglie nie brzmi po franc. Bragl!, lecz "Broj", 
alba - w starszej wersji - nawet "Broj"; nazwiska tureckie zas akcento
wane S'l na ostatniej sylabie (a zatem: "Aszyk Pasza", nie zas "Aszyk Pasza). 

4) Nie jest dla mnie jasna zasada um·ieszcza·nia bibliog~afii pod ha
slami. Logiczne wydawaloby siy przytaczanie bodaj tytulow dziel czy 
tekstow najwazniejszych dla "haslowego" autora czy problemu, a takie 
ich przekladow polskich (jdli takowe istniej'l). Na ogol tak zreszt'l siy 
dzieje; tym bardziej raz'l istotne pominiycia (przeoczenia - ze strony 
Redakcji? autorow hasel?). Ot, choeby haslo: Bhagawadgita - pominiy
to tu przeklad Marty Kudelskiej (z 1995 roku). W hasle: Apoltoniusz 
z Tiany w ogole brak bibliografii, choe akurat polska uczona (prof. Maria 
Dzielska) jest jedn'l z najlepszych na swiecie znawczyn tej waznej posta
ci; nadto obecnie mamy juz dwa polskie przeklady jego Zywota piora 
Flawiusza Filostratosa (w tym jeden piora nizej podpisanego). W hasle: 
Bar-do T'os-gral (tj. Tybetanska Ksirga Umarlych) pominiyto przeklad 
polski tego waznego tekstu (tak siy sklada, ze znow piora autora tej 
recenzji, ale wierzaj, Laskawy Czytelniku, ze nie mowi przeze mnie ura
zona milose wlasna!! !), itd. Przydaloby siy w tej mierze wiycej redakcyj
nej konsekwencji. 

5) W przypadku kazdej encyklopedii trudn'l i nieuniknienie dysku
syjnq spraWq jest sam dobor hasel. Nie mam tu zadnych zasadniczych 
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zastrzezen, nie bylbym jednak szczery, gdybym nie wyznal, ie brak m 
hasel takich jak: Boruta,]. Campbell (na ktorego ksiqiki wielu autoro"" 
bardzo czc;sto siC; powoluje; byl to jednak co najmniej tC;gi popularyza· 
tor problematyki religioznawczej i mitologicznej. Jego tetralogic; Tho 
Masks o f God uwaiam za dzielo wybitne), Awonawilona, betyl, Alfito. 
Britomartis itd. 

6) Dose ryzykownym (choe na pewno nie z punktu widzenia tzw: 
przeciytnego czytelnika!) pomyslem wydaje mi sic; tak szerokie uwzglC;d
nienie hasel dotycz'!cych sztuki, czc;sto tylko nominalnie religijnej (np. 
wloskiego renesansu. ktory byl moie epokq najbardziej poganskq w dzie
jach nowozytnej Europy). Na przyklad z rodziny Bachow wlaSciwie tyl
ko Jan Sebastian byl tworq muzyki religijnej par excellence; niczego nif 
ujmujqc jego synom, w sensie czysto muzycznym stwierdzie trzeba, if 
religijnose ich utworow jest raczej konwencjonalna, stqd nie widzial
bym dla nich miejsca w tej encyklopedii. (Mam jednak swiadomose, if 
wchodzimy tu na grunt ocen i kryteriow wysoce subiektywnych). Uwa· 
iam tedy, ii hasla takie jak Andrzejewski Uerzy]; Baczynski; Brunellesch! 
itd. otwierajq dose klopotliwy na dalszq metc; precedens, uzasadniajq( 
potrzebc; uwzglydnienia w przyszlosci mnostwa tworcow i dziel, kto
rych zwiqzek z religiq jest albo dyskusyjny, albo calkiem wqtly. Moie to 
prowadzie do rozmycia "toisamosci gatunkowej " encyklopedii. 

7) Niektore hasla odczuwam jako niekomplerne. Na przyklad 
w zwiqzku z o. Antonio de Andrade naleialo moze wspomniee, ie po
kusil siC; on 0 pierwszq bodaj interpretacjy buddyzmu tybetanskiego jako 
znieksztalconej i zapomnianej formy chrzeScijanstwa (buddyjskie Trzy 
Klejnoty, tybet. dKon-mcz'og-gsum, zinterpretowal jako Trojcc; SWic;q!) 
oraz ie jego relacjy jui w 1628 roku przeloiyl na jyzyk polski o. F. Szem
bek SJ. Dlaczego haslo: bengalska literatura nie obejmuje okresu XVIII
-xx w.? Dlaczego pominiyto roly Kiinga w dialogu teologicznym chrze
Scijanstwa z buddyzmem? ltd. 

Zastrzeienia te, odnoszqce siy do spraw w istocie marginalnych, nie 
podwaiajq oczywiscie wielkiego kulturotworczego znaczenia encyklo
pedii PWN Religia, przedsic;wzic;cia w naszym kraju bezprecedensowe
go. Zyczmy sobie, by zostalo ono doprowadzone do szczysliwego kon
ca, z jak najmniejszq liczbq przykrych perypetii po drodze. 
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.
Marek Kita 

Wqska droga 
czyniqcych pok6i 

Jan Paweill i dialog 
mi£!dzyreligijny, 

wyb6r i oprac. B. L. Sherwin, 
H. Kasimow, 
dum. A. Nowak, 

Wydawnictwo WAM, Krakow 2001 

Obserwuj,!c zaangazowanie Jana Pawla II w dialog z niechrzeScijan
skimi wsp61notami religijnymi, mozna niekiedy odniese wrazenie swo
istego braku symetrii: oto profetyczne wypowiedzi i gesty jednej strony 
spotykaj,! si~ z uprzejmymi zaledwie reakcjami partner6w. Bye moze taki 
obraz sytuacji uwarunkowany jest po prostu przez katolicki punkt wi
dzenia i zaw~zon,!, europejsk,! perspektyw~. Niewykluczone jednak, ze 
trzydzieSci kilka lat posoborowej odnowy to okres wci,!z jeszcze zbyt 
kr6tki, by przelamae narosl,! w ci,!gu stuleci i nierzadko uzasadnion,! 
nieufnose wielu spolecznosci wobec Kosciola. W kazdym razie warto 
z tym wi~ksz,! uwag'! odnotowywae wszelkiego rodzaju glosy podobne 
do tych, jakie zebrali w opracowanej przez siebie publikacji dwaj zy
dowscy badacze. 

Ich ksi,!zka sklada si~ z pi~ciu cz~Sci. Pierwsza to wyb6r fragment6w 
rozmaitych oficjalnych wyst,!pien i dokument6w, wyrazaj,!cych stosu
nek Papieza do dialogu mi~dzyreligijnego w og6le oraz papieskie spoj
rzenie na buddyzm, islam i judaizm. Odpowiednio do tego cZ~Sci druga, 
trzecia i czwarta zawieraj,! swego rodzaju odzew ze strony przedstawi
cieli wspomnianych tradycji. W imieniu buddyst6w wypowiadaj,! si~: 
Dalajlama (w wywiadzie przeprowadzonym przez katolickiego mnicha 
tradycji hinduskiej Wayne'a Teasdale'a), amerykanski mistrz zen Robert 
Aitken oraz uczeni Masao Abe i Jose Ignacio Cabez6n. Wsp6lnot~ zy
dowsk,! reprezentuj'! rabini David M . Gordis i Byron L. Sherwin, zas 
muzulman6w profesorowie Mahmoud Ayoub oraz Ibrahim M. Abu
-Rabi. W ostarniej cZ~Sci zamieszczono Refleksje katolika, pi6ra biskupa 
Michaela L. Fitzgeralda, dotycz'!ce papieskiego dialogowania z religia
mi. Powstal,! w ten spos6b calose kardynal Edward 1. Cassidy okre§lil 
w przedmowie mianem "dyskusji przy okr,!glym stole ( ... ) obfituj,!cej 
w niezwykle cenne spostrzezenia". Rol~ wst~pu do debaty spelnia inte
resuj,!cy esej Harolda Kasimowa. 
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Autorzy poszczegolnych komentarzy zgadzajq siy w opinii 0 wyjqt
kowej otwartosci obecnego Biskupa Rzymu na dialog z innymi religia
mi. Witajqc z uznaniem dokonywane przez Jana Pawla II przy roinych 
okazjach iyczliwe interpretacje wyznawanych przez siebie doktryn, po
dejmujq zarazem krytycznq dyskusjy z niektorymi teologicznymi ujycia
mi lub konkretnymi sformulowaniami, odbieranymi bqdz jako wyraz 
niezrozumienia istotnych cech danej tradycji, bqdz jako swiadectwo 
holdowania wyznaniowemu ekskluzywizmowi. Tak wiyc w wypowie
dziach buddystow dochodzi do glosu polemika z twierdzeniami 0 nega
tywnym charakterze proponowanej przez ty religiy soteriologii, nato
miast reprezentanci judaizmu oraz islamu wykazujq szczegolne uwraili
wienie na kwesti y prowadzenia wobec nich dzialalnosci misyjnej. Jednym 
z istotnych wqtkow przewijajq.cych siy przez ksiqiky pozostaje konfron
tacja gloszonej przez Papieia w duchu Soboru Watykanskiego II chry
stologii "inkluzywnej" - w mysl ktorej misterium jedynego Zbawiciela 
obejmuje w sposob ukryty takie wyznawcow innych religii oraz wszyst
kich ludzi dobrej woli - z koncepcjq religijnego pluralizmu, uznajqcego 
rownorzydnose rozmaitych drog zbawienia. 

Uwaina lektura ksiqiki pozwala katolickiemu czytelnikowi nie tyl
ko zapoznae siy z optykq i wrailiwosciq inaczej wierzqcych, ale takie 
dostrzec i ocenie pewne pojawiajqce si y w trakcie inicjowanego dialogu 
nieporozumienia. Jeieli bowiem z jednej strony wypadaloby przyjqe rze
czowe wyjasnienia strony buddyjskiej i z pokorq uznae niektore papie
skie wypowiedzi na temat Scieiki Dharmy, zawarte w ksiqice przekro
czyc pr6g nadziei, za zbyt pochopne, to jednoczesnie naleialoby wziqc 
w obrony prawo chrzescijan do komentowania i reinterpretacji cudzych 
poglqdow. Nie wydaje siy przy tym, aby wzajemny szacunek i tolerancja 
musialy calkowicie wykluczae spor na plaszczyznie doktrynalnej, jeieli 
tylko dyskutanci wyrzeknq siy jyzyka agresji i pogardy. Dlatego tei moi
na by siy zastanawiae, czy wysuniyty pod adresem Jana Pawla II przez 
Roberta Aitkena zarzut protekcjonalnego stosunku do innych religii nie 
swiadczy jedynie 0 dogmatycznym przyjmowaniu przez amerykanskie
go buddysty programowego indyferentyzmu. Przy okazji warte; podkre
slie, ie praca na rzecz autentycznego porozumienia wymaga lqczenia 
entuzjazmu dla sprawy z roztropnoSciq - 0 czym wydaje siy zapominac 
Wayne Teasdale, gdy zamienia fragment swej rozmowy z Dalajlamq w ro
dzaj dziennikarskiego donosu na kardynala Ratzingera. Niezaleinie od 
faktycznej niezrycznosci przywolanego wystqpienia prefekta Kongrega
cji Nauki Wiary (chodzi 0 slynne zdanie na ,temat duchowosci buddyj
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skiej jako "umyslowego autoerotyzmu") sposob zaznajamiania z nim 
najwyrazniej niezorientowanego w temacie Dalajlamy budzi niesmak. 

Buduj~cy natomiast przyklad dobrze poj~tej postawy dialogu, gdzie 
spokojne wylozenie wlasnych racji idzie w parze z wysilkiem zrozumie
nia stanowiska adwersarza, daj~ w swoich tekstach Masao Abe, Jose 
1. Cabeson, Ibrahim Abu-Rabi oraz Byron Sherwin. Ten ostatni, konsta
tuj~c z uznaniem fakt wypracowywania przez KOSciol w trakcie ponty
fikatu Jana Pawla II nowej teologii judaizmu, dopomina si~ 0 podejmo
wanie analogicznych krokow po stronie zydowskiej. Drugi z wydaw
cow tomu, Kasimow, akcentuj~cy swoj~ pozycj~ "zydowskiego pluralisty" 
("Z calym oddaniem kroczcr Sciezkq judaizmu nie dlatego, ze uwazam j~ 
za lepsz~ od innych, ale po prostu dlatego, ze jest to moja Sciezka"), po 
przeanalizowaniu papieskiej teologii religii decyduje si~ na udzielenie 
pozytywnej mimo wszystko odpowiedzi na pytanie 0 sensownose dialo
gowania z mysl~ wyrazaj~q zdecydowanie "inkluzywistyczny punkt 
widzenia". "Jan Pawel II odnosi si~ do prawd wiary i doktryny innych 
religii; wiele z nich uznaje za problematyczne i daje temu wyraz. Kiedy 
jednak spotyka si~ z ludzmi, widzi w nich stworzenia uczynione na ob
raz i podobienstwo Boze; sqd tez wyplywa jego troska 0 niepowtarzal
nq godnose kazdego czlowieka bez wyj~tku. W takich wlasnie chwilach, 
kiedy Papiez dostrzega wiar~ w sercach ludzkich, wznosi si~ on ponad 
wszelkie etykiety, ponad inkluzywizm, ekskluzywizm czy pluralizm". 
Na niemoznose opisania postawy Jana Pawla II wobec innych reJigii za 
pomoq uproszczonych kategorii w rodzaju "konserwatyzmu" lub "ra
dykalizmu" zwraca tez uwag~ bp Fitzgerald. W swym szkicu uwypukla 
on trzy "zagadnienia szczegolnej wagi" dochodzqce do glosu w pismach 
Papieza: humanizm wyrazony stwierdzeniem, ze "czlowiek jest drog~ 
KOSciola", ide~ powszechnego braterstwa oraz podkreslanie dzialania 
Ducha Swi~tego "wsz~dzie i zawsze, w kazdym czlowieku". Przy wszyst
kich swoich osiqgnicrciach w dziedzinie dialogu mi~dzyreligijnego Jan 
Pawel II jawi sicr zarazem Fitzgeraldowi jako "czolowy ewangelizator 
naszych czasow". 

Kwestia misji ewangelizacyjnej jest w kontekscie dialogu niewqtpli
wie sprawq delikatn~, lecz - jak slusznie i ze zrozumieniem zauwaza 
Sherwin - nikt rozs~dny nie moze oczekiwae od KOSciola wyrzeczenia 
sicr tak istotnego elementu jego poslannictwa. Wypada wprawdzie przy
taknqe stwierdzeniu Ibrahima Abu-Rabi, ze wlaSciw~ metodq osi~gania 
zblizenia mi~dzy katolikami a wyznawcami innych religii nie powinno 
bye nawracanie tych drugich, jednak uczciwa wymiana poglqdow za
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wsze moze przeeiez doprowadzic niektoryeh jej uezestnikow do deeyzji 
"porzueenia dotyehezasowej sytuaeji duehowej ezy religijnej i skierowa
nia siy ku innej", jak to ujmuje eytowany w Refleksjach katolika doku
ment watykanskiego Sekretariatu dla NieehrzeSeijan. Choeiaz wiye dia
log z inaezej wierzqeymi nie rna za zadanie przeksztalcania ieh w na
szyeh wspolwyznaweow, to zarazem do natury byeia uezniem Chrystusa 
nalezy dawanie 0 Nim swiadeetwa, ktore nie musi weale przybierac form 
jakiejkolwiek presji. Trudno w tym miejseu nie przypomniec ze smut
kiem, ze poszanowanie ealkowieie naturalnego prawa kazdego ezlowie
ka zarowno do gloszenia, jak i do zmiany swyeh przekonan nie jest moenq 
stronq spoleezenstw pozostajqeyeh pod wplywem islamu, co znajduje 
nawet wyraz w prawodawstwie krajow arabskieh. 

Ksiqzka Jan Pawel II i dialog mi~dzyreligijny pobudza zatem w kon
eu do refleksji na temat swoistej coincidentia oppositorum, ktorej za
ehowania wymaga od nas wiernosc Ewangelii. Wbrew oezekiwaniom, 
a nawet zqdaniom wielu nie mozemy bowiem wydrzec sobie z serca prze
swiadezenia, ze "jeden jest Bog, jeden tez posrednik miydzy Bogiem 
a ludzmi ... " (1 Tm 2, 5) oraz pragnienia dzielenia siy tq prawdq. Jedno
ezesnie wlasnie dostrzezenie w kazdym ezlowieku oblieza Chrystusa 
pobudza do maksymalnej otwartosei i kaze porzueic przebiegly prozeli
tyzm. Ostateeznie wszystko rozstrzyga siy na poziomie misterium. Jak 
pisal swego ezasu wielki prawoslawny teolog Paul Evdokimov, "miydzy 
fanatyzmem, ktory dzieli, a synkretyzmem, ktory miesza, znajduje siy 
tajemniea Chrystusa, ktory rozroznia, nie dzielqc, i jednoezy, nie mie
szajqe". Uezestniezqe wiyc w budowaniu pokojowyeh i przyjaznyeh sto
sunkow w swiecie religii, nie obejdziemy siy jako ehrzeSeijanie bez po
glybienia naszej duchowosci i autentycznego nawroeenia do "Tego, kto
ry jest Glowq" (Ef 4, 15). Nie wystarczy przystroic siy w szeroki usmiech, 
trzeba podjqc wysilek kroczenia wqskq drogq. 

MAREK KITA, ur. 1965, absolwent filozofii UJ i teologii PAT, dokto
rant w Zakladzie Studi6w Europejskich UJ, kateeheta w jednym z kra
kowskich liceow. Publikowal w"Znaku" i "Slavia Orientalis", wspol
pracowal przy wydaniu tomu Mistrzowie teologii (1998). 
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Ikona Tr6jcy Rublowa jest dzisiaj powszechnie znana. Mozna jq spo
tkac prawie wsz~dzie: w kosciolach, kaplicach i na scianach rnieszkan, 
w alburnach, na okladkach ksiqzek, na kubkach i na koszulkach. Wielu 
zdziwilo si~ wi~c, gdy Gabriel Bunge w 1994 roku opublikowal ksiqik~ 
poswi~conq tej ikonie. Autor, urodzony w Kolonii, jest od prawie 40 lat 
mnichern. Ten rosly rn~iczyzna 0 wielkiej bialej brodzie, nOSZqcy czarny 
habit (kiedy rna na glowie kaptur, wyglqda jak pustelnik z obrazka), 
najpierw byl czlonkiern dwuobrzqdkowej, ekurnenicznej wsp61noty be
nedyktynskiej w belgijskirn Chevetogne, a od 1980 roku jako erernita 
iyje w szwajcarskich AJpach, blisko wloskiej granicy. Bunge to jednak 
przede wszystkirn wytrawny znawca staroiytnej literatury chrzeScijan
skiej. Niekt6re jego studia z zakresu starozytnego rnonastycyzrnu Sq dzi
siaj pozycjarni klasycznyrni. Zarazern 6w uczony rnnich znalazl j~zyk, 
kt6ryrn - wykorzysrujqC swojq akademickq wiedz~ oraz osobiste doswiad
czenie - potrafi mowic na tematy iycia duchowego do szerokiego grona 
sluchaczy. Jego ksiqiki - dzis dost~pne takie polskiemu czytelnikowi 
poswi~cone modlitwie (Gliniane naczynia) czy innym zagadnieniom zycia 
wewn~trznego (Ewagriusz z Pontu - mistrz zycia duchowego) Sq godne 
uwagi. Teraz autor ten jawi si~ zar6wno jako egzegeta, kt6ry odczytuje 
ikon~ Rublowa za pomoq wsp6lczesnych metod badawczych, znawca 
tradycji patrystycznej i liturgicznej, teolog oddychajqcy dwoma plucami 
chrzeScijanstwa, jak i zdolny literat. 

Czytelnik w~druje wraz z nim przez wieki, obserwujqc, jak ksztalto
wal si~ i ewoluowal pewien ikoniczny wzorzec, kt6ry uzyskal swoje 
zwienczenie w Tr6jcy Rublowa. Historia artystycznych form dotyczq
cycb analizowanej ikony zaczyna si~ - wedlug zachowanych i starannie 
odszukanych przez historyk6w sztuki swiadectw - w III wieku po Chry
srusie. Biegnie ona zasadniczo dwiema drogami, kt6re potem - w iko
nie Rublowa - zlewajq si~ w jednq. Pierwszy ikonograficzny wzorzec to 
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obraz "gosciny u Abrahama", na kt6rym zazwyczaj znajduje si~ Patriar
cha oraz trzej mlodziency lub aniolowie, kt6rzy odwiedzajq go w Mam
reo W tym typie ewolucja przebiega od trzech mlodzienc6w, kt6rzy szyb
ko stajq si~ aniolami, by ostatecznie stae si~ Trzema Boskimi Osobami. 
T~ drog~ moina by nazwae drogq "u-b6stwienia". Drugi typ ikonogra
ficzny takZe wychodzi od motywu "gosciny u Abrahama", tu jednak 
wyeksponowany zostaje jeden z aniol6w, z czasem umieszczony posrodku 
dw6ch pozostalych. To wyeksponowanie dokonalo si~ na podloiu chry
stologicznym: 6w aniol to Pan (Kyrios) - dlatego tei malowano go wi~k
szym i dostojniejszym od pozostalych, a jego aureol~ cz~sto ozdabiano 
dodatkowym obrysem, krzyiem lub chrystologicznymi skr6tami stoso
wanymi w ikonografii, takimi jak: IC XP Gezus Chrystus) lub HO ON 
(Ten, kt6ry jest). Kresem rozwoju tej drogi bylo nadanie cech osobo
wych kaidemu z trzech aniol6w i utworzenie w ten spos6b charaktery
styki kaidej z Os6b Tr6jcy. T~ drog~ moina by nazwae drogq "u-osobie
nia". (Moina wysledzie jeszcze trzeciq malutkq Scieik~, zwiqzanq z po
staciami Abrahama i Sary, kt6rzy w pierwszych typach ikonograficznych 
przyjmujq GOSci lub sluiq 1m do stolu, by w pewnym momencie z ikony 
po prostu zniknqe, zostawiajqc przed "widzem" jedynie owych Trzech). 

Bunge ze znawstwem i smakiem prowadzi czytelnika po odszuka
nych tu i tam freskach, mozaikach, ikonach czy r~kopisach, ukazujqc 
ewolucj~ i przemiany moiliwe do zaobserwowania w tym typie ikono
graficznym. Czytelnik sledzi wi~c tekst i oglqda fotografie, na kt6rych 
ukazane Sq freski z Via Latina w Rzymie (IV w.), mozaiki z bazyliki Matki 
Boiej Wi~kszej w Rzymie (V w.) i te z San Vitale w Rawennie (VI w.), 
by z kolei przenide si~ do kaplicy palatynskiej w Palermo (XII w.), do 
sycylijskiej katedry w Monreale (XII/XIII w.) czy bazyliki Sw. Marka 
w Wenecji (XIII w.). Autor ukazuje tei moiliwe powiqzania oraz inspi
racje, kt6re doprowadzily do rozpowszechnienia si~ pewnego typu iko
nograficznego obecnego w Rosji: fresk Teofana Greka z Nowogrodu 
(13 78 r.) czy niekt6re ikony, kt6re mogly bye znane Andrzejowi Rublo
wow!. 

Czytajqc t~ ksiqik~, rna si~ wraienie, ie wszystkie opisane powyiej 
drogi rozwoju typ6w ikonograficznych znalazly swojq najdoskonalszq 
syntez~ w ikonie Rublowa. Wszystko, co bylo przed tym genialnym dzie
lem, pracowalo na jego powstanie i zostalo przycmione blaskiem jego 
doskonalosci; wszystko zas, co nastqpilo potem, bylo (i jest) jedynie jego 
niedosi~inym echem. Wielowiekowa ewolucja artystycznych form i teo
logicznych dociekan stanowila jakby przygotowanie terenu, na kt6rym 
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mial zakwitn~c geniusz Rublowa. Aby wyjasnic powstanie takiej dosko
naloSci, o. Bunge odsyla do Sergiusza z Radoneza, do jego trynitarnej 
i pneumatologicznej duchowosci, ktore mialyby zainspirowac Andrzeja 
Rublowa. Wywod ten jest bardzo ciekawy, choc - powiedzmy szczerze
bardziej intuicyjny niz wyczerpujqco poswiadczony irodlami. 

JednakZe w dokonanej przez Gabriela Bungego rekonstrukcji histo
rycznej brakuje mi kilku ogniw. Autor ksi~zki zbyt powierzchownie po
traktowal kontekst historyczny, w ktorym zyl Rublow. Studiujqc ikon~ 
Tr6jcy i zachwycajqc si~ jej pi~knem, nalezy pami~tac, ze wyrosla ona 
nie tylko z duchowosci Sergiusza, lecz takZe z doswiadczen historyczne
go piekla i z graniczqcych z rozpaczq przezyc samego ikonografa. 
U Bungego ten wqtek zostal pomini'rty. Brakuje tu takZe chocby krotkie
go szkicu epoki post-rublowowskiej, opisania tego, jak doszlo do niesa
mowitej wr~cz popularnoSci ikony Tr6jcy Rublowa w calym chrzeSci
janskim swiecie XX wieku (bo przeciez nie wczeSniej). Krotka refleksja 
nad tym zjawiskiem moglaby niejedno powiedziec na temat chrzeScijan
skiej duszy minionego stulecia. Gabriel Bunge jako egzegeta i historyk 
spogl~da jednak glownie w dalszq przeszlosc, pochyla si~ nad irodlami. 

Zapomina si~ 0 tych brakach, kiedy czytelnik pracowicie skupia si~ 
na mistrzostwie, z jakim autor ukazuje literackie inspiracje stojqce 
u podstaw Tr6jcy Rublowa (s. 19-45). TakZe ta droga jest dluga i powi
kiana. Zaczyna si~ ona opisem z Ksi~gi Rodzaju. Nie wystarczy jednak 
powiedziec, ze chodzi 0 18 rozdzial tej ksi~gi, i to wersji greckiej (Sep
tuaginta). Szczegoly pojawiajqce si~ to tu, to tam, bacznie wysledzone 
juz w epoce Ojcow, wplyn~ly bezposrednio na uksztaltowanie si~ nie
ktorych elementow ikony. Na przyklad werset z Ksi'rgi Rodzaju (18, 2) 
mowi 0 "trzech m'rzach", ktorzy u autora Listu do Hebrajczykow (13, 
2) stali si'r "aniolami". Nadto Ksi~ga Rodzaju (18, 1) mowi 0 tym, ze to 
"Bog" ukazal si~ Abrahamowi oraz ze owi trzej m~zowie stan~1i "nad" 
Abrahamem, co Ojcowie tlumaczyli cz~sto w znaczeniu transcendencji 
lub zjawienia si~ owych postaci "z gory". Wszystko to razem doprowa
dzilo do tego, ze "trzej m~zowie" stali si'r wpierw trzema "aniolami", 
a potem Osobami Trojcy (co znalazlo swoje odbicie takZe w ewolucji 
form ikonograficznych). Z uwaznego czytania BibJii wynika jeszcze je
:len szczegoL Otoz w rozdziale 18 Ksi~gi Rodzaju (w. 33) po zakoncze
liu wizyty owych "trzech m'rzow" powiedziane jest, ze nie tyle odeszli 
)ni od Abrahama, ile ze "Pan" (gr. Kyrios) odszedl od niego, zas owi 
,dwaj [w domysJe: pozostaJi] aniolowie" przybyJi do Sodomy (por. Rdz 
19, 1). Z tych slow odczytano, ze jednym z owych m~zow byl sam Pan, 
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Kyrios, Jezus Chrystus, "obraz Boga niewidzialnego" (Kol 1, 15), zas 
pozosrali dwaj to towarzyszqcy Mu aniolowie. Tak powstal znany nam 
juz typ ikonograficzny, kt6ry przedstawial jednego z m~z6w-anioI6w 
jako Jezusa Chrystusa. 

Wskazane powyzej wqtki biblijne znalazly, jak pokazuje to Bunge, 
swoje przedluzenie w teologii Ojc6w oraz w poetyckich tekstach litur
gicznych, kt6rymi od starozytnosci rozbrzmiewaly wschodnie Koscioly. 
Dydym Slepy (IV w.) w swoim dziele 0 Tr6jcy Swi~tej napisal na przy
klad, ze "Syn i Duch b~dq nazwani »aniolami« pod d~bem Mamre, gdy 
czcigodna Tr6jca ukazala si~ Abrahamowi, aby zwiastowac mu niezna
ne". Natomiast liturgiczny hymn Metrofanesa ze Smyrny (IX w.) glosi : 
"Gdy Abraham byl cudzoziemcem, stal si~ godnym przyjqc w gOScin~ 
w symbolicznym obrazie - Jedynego Pana w trzech Osobach, w ludz
kim ksztalcie - Tego, kt6ry przewyzsza wszelkie istoty zyjqce". 

Wqtek liturgiczny, do kt6rego odwoluje si~ autor ksiqzki, rna jeszcze 
inny, gl~bszy wymiar. Kazda ikona sytuuje si~ bowiem gdzieS mi~dzy 
Bibliq i Ojcami, rysunkiem, kolorem i teologami - lecz nade wszystko 
jest to dzielo liturgiczne, kt6re w takim wlasnie kontekScie winno bye 
odczytywane. Ikona tworzona jest do celebracji, nie do oglqdania - ja
kie wi~c winno byc patrzenie, by bylo celebracjq? W jakiej cZ~Sci ko
sciola ustawiona byla ikona Rublowa? Podczas jakiego swi~ta jej uzywa
no? Co odpowiedzi na te pytania mogq wnieSc do odczytania treSci iko
ny? 0 jakim liturgicznym przeznaczeniu myslal Rublow, malujqc Tr6jc~? 

Zdaniem Bungego Tr6jca, namalowana przez Rublowa mi~dzy ro
kiem 1422 a 1427, zostala wykonana ku czci Sergiusza z Radoneza 
i umieszczona w ikonostasie odbudowanej cerkwi zadedykowanej Tr6j
cy Przenajswi~tszej. rkon~ nalezy odczytywac w perspektywie i w kon
tekScie celebrowanego misterium Eucharystii i roli, jakq w koncepcji tej 
celebracji odgrywa ikonostas z takq wlasnie ikonq. (Dodajmy, ze "zast~
puje" ona tradycyjnie usytuowanq w tym miejscu ikon~ Chrystusa). 
Nadto - i to druga gl6wna teza Bungego - ikona Tr6jcy Rublowa byta 
w spos6b szczeg6lny zwiqzana z uroczystosciq Zeslania Ducha Swi~te
go, kt6ra w Rosji, w czasach Sergiusza i Rublowa, nabrala swoistego 
charakteru trynitarnego. (Zaznaczmy, ze w prawoslawiu nie istnieje znana 
dzis katolikom obrzqdku lacinskiego Niedziela Tr6jcy Swi~tej ani tei 
jakiegokolwiek inne specyficzne swi~to poswi~cone Tr6jcy). 

Oznaczac to moze, ze ikona Tr6jcy Rublowa - odczytana w kontek
scie Iiturgicznym - jest syntezq cal ego objawienia chrzescijanskiego. 
Ojciec posyta swego Syna i Ducha, Duch na~omiast od chwili Pi~edzie
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siijtnicy spowija caly okrijg ziemi i serca wiernych, tak aby w Ukrzyzo
wanym i Zmartwychwstalym rozpoznaly Pana i Posrednika i q drogij 
trafily do Ojca. W perspektywie takiej logiki zrozumialy staje sic;:: tytul 
recenzowanej ksiijzki: Inny Pocieszyciel- to wlasnie Ten, kt6rego Ojciec 
posle w imieniu Jezusa, Ten, kt6ry wszystkiego nas nauczy i przypomni 
o wszystkim, co Jezus powiedzial (por. J 14, 26); to 6w Duch bc;::dzie 
swiadczyt 0 Jezusie (por. J 15, 26) i doprowadzi nas do catej prawdy 
(por. J 16, 13) itd. Wedlug Bungego ikona Andrzeja Rublowa w kazdym 
szczeg6le (proporcjach, kompozycji, kolorze i geScie) jest nie tylko ko
mentarzem i zaproszeniem do tej rzeczywistosci, lecz jej ikonicznym 
objawieniem. Jest ona namalowaniem st6w z Ewangelii Jana, w kt6rej 
tyle zostato powiedziane na temat wzajemnych relacji Ojca, Syna i Du
cha oraz Ich stosunku do swiata. Jest czyms wic;::cej niz symbolicznij ilu
stracjij - stanowi objawienie is tot y chrzescijanstwa. W tak sformulo
wanej tezie mozna tei doszukac sic;:: odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
Tr6jca Rublowa w dzisiejszych czasach stala sic;:: tak bardzo rozpowszech
niona. Upodobanie sobie ludzkich serc w tej formie objawienia ukazuje 
ich pragnienie do trwania przy tym, co najistotniejsze. W epoce kiczu 
i szmiry - duszpasterskiej, duchowej, koscielnej, teologicznej itd. - kt6
re oglupiajij i zwodzij na manowce, popularnosc ikony Rublowa swiad
czy 0 niezatartej potrzebie istoty i czystej chrzeScijanskiej wiary, kt6ra 
drzemie w sercach. Ksiijzka Bungego dopomaga w lepszym nazwaniu 
i zrozumieniu tego pragnienia. 

MACIEl BIELAWSKI OSB, ur. 1963, dr teologii, wykladowca na kilku 

papieskich fakultetach teologicznych. Ostatnio wydal Polis monacho

rum (2001). Mieszka w Rzymie. 
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OFMConv, 
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Mauzoleum Galii Placydii to niewielka budowla wzniesiona w Ra
wennie okoto polowy V wieku. Tak naprawd~ jej ostateczna funkcja 
(podobnie jak fundatorzy) pozostaje nieznana. Architektoniczna bryla 
Mauzoleum mimo swej harmonijnej zwartosci jest bardzo skromna. Wy
starczy jednak przekroczyc pr6g, by znaleic si~ w rzeczywistosci przy
pominaj'lcej swiat niezwyktych wizji opisywanych przez prorok6w. Kaidy 
wchodZ'lcy do niewielkiego wn~trza zostaje bowiem nagle przerzucony 
z oslepiaj'lcej jaskrawoSci wloskiej ulicy w skupion'l, szafirow'l przestrzen 
wypelnion'l g'lszczem zachwycaj'lcych, stylizowanych, mozaikowych 
ornament6w, wsr6d kt6rych pojawiaj'l si~ rozmaite przedstawienia fi
guralne. 

Ikonograficzny plan Mauzoleum stanowi pr6b~ wyobraienia Nieba 
- tego, w kt6rym mieszka i objawia si~ B6g, i tego, do kt6rego pod'liaj'l 
w swej tajemniczej podr6iy dusze zmadych. Znajdujemy tu wi~c przede 
wszystkim rozmaite symboliczne sceny odnosz'lce si~ do tematu: gol~
bie przy fontannie, jelenie u wodopoju, a przede wszystkim jedno z naj
pi~kniejszych chyba w staroiytnosci uj~c Chrystusa - Dobrego Pasterza. 
Nad wszystkim wznosi si~ wizja zlocistego krzyia na szafiroVv),m niebo
sklonie pelnym migoqcych gwiazd; na czterech krancach owego niebo
sktonu swieq apokaliptycznym blaskiem opisane w wizji Ezechiela (a po
tern w Apokalipsie sw. Jana) Zoa: Lew, W6t, Orzel i Aniot, kaide z ksi~
g'l Ewangelii. Ta ikonograficzna wizja jest doprawdy niezwykle 
sugestywna i specyficznie "nieludzka" - emanuje z niej moc i pi~kno 
archetypu, kt6ry odlegly i fascynuj'lcy nie ulegl przemoinej sile antro
pomorfizacji. Gdzie jednak s'l owe Niebiosa, na kt6re patrz'l oczy pro
rok6w, ewangelist6w, swi~tych m~czennik6w i mistyk6w, to tajemnica, 
kt6r'l tak naprawd~ trudno bylo okreslic nawet samym wizjonerom. 
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Lecz poszukiwanie tego miejsca stanowilo integraln'l czltSC religijnego 
doswiadczenia ludzi przez cale pokolenia, gdyi w nim wlasnie miala silt 
spelnic obiernica zbawienia, tam tei czlowiek mial wkroczyc w upra
gmon'l' pozaczasow'l wiecznosc. 

Poszukiwanie Niebios mialo dwojakie znaczenie. Po pierwsze, wy
obrazano je sobie jako mieszkanie Boga i Jego niepodzielne krolestwo; 
po drugie zas, mialy stac silt sfer'l' w ktorej po smierci przebywac bltd'l 
sprawiedliwi. Niezbadana do koflCa "jakosC" tej wspolnej przestrzeni, 
w ktorej zamieszkuje Bog i ci, ktorzy zasluzyli na zbawienie, doczekala 
silt wielu wnikliwych interpretacji chrzeScijanskich teologow. 

Analizy wyobraien tak rozumianego Nieba podj'll silt o. Zdzislaw 
Kijas. Zaj'll silt on przede wszystkim kr'tgiem mysli chrzeScijanskiej, cho
ciai w ksi'lice znajduj'l si't odniesienia tabe do innych tradycji religij
nych. Autor w przyst'tpny spos6b przedstawil kolejne fazy formowania 
silt symboliki zwi'lzanej z Niebem, widzianym jako siedziba Boga, wi't
cej miejsca poswiltcil jednak wspomnianemu jui drugiemu rozumieniu 
Nieba: jako miejscu przebywania zbawionych. Rozwazania te rozpoczy
naj'l silt od najwainiejszych koncepcji starotestamentalnych, prowadz'l
cych do obszernego przedstawienia wizji Niebios w pismach Nowego 
Testamentu, nast'tpnie Autor przechodzi do kluczowych i najbardziej, 
jego zdaniem, reprezentarywnych, wyobraien i symboli zwi'lzanych z tym 
zagadnieniem w kolejnych epokach az po wspolczesnose. Praca wyma
gala duiego wyczucia - aby przedstawic ten niezwykle bogaty temat, 
obecny przez wieki zarowno w ir6dlach pisanych, jak i ikonograficz
nych, trzeba bylo wykazac si't nie lada zmyslem syntetycznym, kt6ry 
pozwolil Autorowi potraktowac zagadnienie w sposob esencjalny, a mi
rno to pelen historycznych odniesien, cytatow i barwnych dygresji, kto
re lepiej pozwalaj'l wejse w klimat opisywanych czasow. Natomiast ostat
nie rozdzialy, b'td'lce podsumowaniem zgromadzonego materialu, sta
nowi'l problt wspolczesnego wykladu tajemnicy Nieba - o. Kijas odwoluje 
si~ w nim do zasadniczych dokumentow katolickiej nauki, a tabe przed
stawia wlasne intuicje. 

Z lektury ksi'liki plynie kilka zasadniczych wnioskow. Przede wszyst
kim, co Autor niejednokrotnie podkreSla, symbolika Nieba ewoluowala 
w ci'lgu wiekow i zawsze w pewien sposob nawi'lzywala do panuj'lcej 
koncepcji swiata, stanowila jej doskonal'l formlt, byla rodzajem soterio
logicznego urzeczywistnienia pragnien 0 spelnieniu i szcz'tsciu wszyst
kich epok. Wlasnie szcz'tScie wydaje si't najodpowiedniejszym slowem
-kluczem do zrozumienia istoty niebianskiego 5wiata, a historyczna lek

133 



~ 
 ZDARZENIA - KSII\ZKJ - LUDZIE 

cja 0 nastypuj"cych pO sobie wyobraieniach Nieba nie jest tak napraw
dy niczym innym, jak tylko nieustannym traktatem 0 szczySciu, w kt6
rego ostateczne spelnienie ludzie tak bardzo chcieli i chc" wierzyc. Jest 
to tei dziejowy wykladnik tego, co za najwiyksze szczyScie w danej epo
ce uwaiano, i ten okolicznoSciowy, anegdotyczny aspekt opowieSci 0 Nie
bie stanowi jednoczeSnie najpiykniej napisan" historiy ludzkich marzen. 
Oczywiscie, inne bydzie Niebo proroka czy mistyka, inne wydrownego 
kaznodziei, a jeszcze inne przeciytnego zjadacza chleba, ale ich wsp61
nym mianownikiem pozostaje przekonanie, ie to, co ostateczne, jest 
miejscem spokoju i blogostanu, w kt6rym zbawieni pozostaj" zanurzeni 
na wieki. Z tego tei wzglydu Niebo tak CZysto rna tyle cech ziemskich, 
skoro zbudowane zostalo z pragnien niespelnionych wlasnie na tej zie
mI. 

Wszystkie znane wyobraienia nie wyczerpuj" jednak sens6w symbo
liki Nieba. W jego opisach pozostaje bowiem zawsze jakieS niedopowie
dzenie, jakby w ostatniej chwili musiala wobec tej ostatecznosci zapasc 
cisza. Charakterystyka piekla, pelna groteskowej krzykliwosci, byla za
wsze 0 wiele bogatsza od opis6w niebianskich. Widocznie doswiadcze
nie cierpienia pozostawalo ludziom bliisze, bo przeiywane bylo ci"gle, 
choc w r6inym natyieniu, w samym iyciu. Dlatego katalogi tortur byly 
znacznie prostsze do odtworzenia od wyobraienia wiecznej blogoSci. 
Niebo przedstawiano czysto tak, jak w slynnym tryptyku Memlinga 
na sielskiej I"czce tlumek zbawionych stoi zapatrzony w jak"s niespre
cyzowan" dal, a wszystko jest trochy sentymentalne i ckliwe, i w zasa
dzie nie takie, jakie chcialoby si~ ogl"dac na rajskich obrazach. 

O. Kijas wiele miejsca poswiycil w swojej ksi"ice tomistycznej wizji 
Niebios, wielce istotnej dla naszej kultury. Sw. Tomasz z wlaSciw" sobie 
konsekwencj" pracowal nad doprecyzowaniem koncepcji niebianskiej wizji 
b~d"cej udzialem zbawionych. W swych dzielach stworzyl swiat idealny, 
chcialoby siy wrycz rzec, "niebiansk" Utopiy". Kazal swiytym ogl"dac Boga 
bez najmniejszego poruszenia i calkowicie zastyglym trwac w zach"'Yce
niu przez wiecznosc. Wszak, rozumowal Akwinata, to, co doskonale, nie 
moie jui podlegac zbydnym zmianom i poruszeniom, stworzenie nieru
chomieje wiyc przed obliczem Boga, wpatrzone w Jego bezkres, w kt6
rym przestaje siy cokolwiek wydarzac, bo nie rna jui nic do spelnienia. 
Racjonalizatorska gorliwosc Tomasza nie przyniosla chyba w tym przy
padku dobrych skutk6w, gdyi wlasnie jego obraz Nieba stal siy jednym 
z pretekst6w do uznania tego miejsca za "nudne". Czlowiekowi bardzo 
trudno jest utrzymac si~ w bezruchu, co wi~cej( nie jest to na dlu:l:sz" met~ 
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doswiadczenie przyjemne dla kogos, kto czerpie zadowolenie ze swej ak
tywnosci. Totez najlepiej wypracowana i filozoficznie sp6jna koncepcja 
Nieba jako "punktu", w kt6rym zamiera wszelka energia, wczeSniej czy 
p6zniej musiala wydae si~ m~cz'lca i przygniatajC)ca. 

Warto w tym miejscu przypomniee wschodniochrzeScijansk'l wizj~ 
Nieba. Od starozytnych czas6w Ojcowie greccy byli przekonani 0 tym, 
ze aby wejse do Kr61estwa Boga, potrzebna jest maksymalna determina
cja, wr~cz calkowite zaprzeczenie siebie. Dopiero wtedy moze zacz'le 
si~ urzeczywistniae Boska moc, stanowi'lca sil~ przemieniaj'lC<! czlowie
ka z jego postaci ziemskiej w niebiansk'l. Ostateczne spelnienie zbaw
cze, rozumiane jako wieczna wizja, pozostalo obce tym wielkim teolo
gam i mistykom. Jak s'ldzili, wejScie w swi~t'l przestrzen jest dopiero 
pocz'ltkiem wiecznej drogi. Niestworzone Swiatlo Boskich Energii dziala
j'lcych we wszechswiecie jest na Wschodzie rozumiane w spos6b nie
zwykle dynamiczny i taki tez musi pozostae status czlowieka, kt6ry stal 
si~ przezroczysty dla ich mocy, niezaleznie od tego, gdzie si~ znajduje. 
W tym kontekscie uczestnictwo w nadprzyrodzonym, niestworzonym 
Swietle jest procesem niekoncz'lcego stawania si~ i duchowej integracji. 
Niebiosa - mieszkanie Boga, Niebiosa - raj zbawionych S'l w tym przy
padku traktowane z apofatyczn'l powsciC)gliwosci'l, a droga, kt6ra do 
nich prowadzi, \vymaga znajomosci symbolicznego klucza najwyzszej 
rangi i calkowitego zanurzenia w jakie odr~bnej od tr6jwymiarowej rze
czywistosci "przestrzeni" Boga. Ludzka sila (w sensie poruszen skon
czonego i materialnego bytu) w sytuacji poddania si~ tym Boskim od
dzialywaniom ulega specyficznemu przetworzeniu. Wedlug Ojc6w 
wschodnich, ascetyczne praktyki pozwalaj'l zatrzymae jej przeplyw po 
to, by poprzez wszelkie przejawy bytu m6g1 poplyn'le przeb6stwiaj'lcy 
strumien Boskiej energii, i to stanowi pocz'ltek niebianskiej drogi. 

Jeszcze w sredniowieczu radykalizm powyzszego podejScia zostal 
w chrzeScijanstwie zachodnim wyraznie zlagodzony. Przykladem odmien
nego uj~cia moze bye pi~kny obraz anonimowego artysty, nazwanego 
po prostu Malarzem G6rnorenskim, namalowany ok. 1400 roku. Przed
stawia on Ogr6d Rajski jako hortus conclusus, a wi~c "ogr6d zamkni~
ty" , otoczony ozdobnym murem, pelen niezwyklej roslinnosci, drzew, 
kwiat6w i zi61, wsr6d kt6rych zgromadzily si~ rozmaite swi~te postaci -
Matka Boska z Dzieci'ltkiem, trzy swi~te niewiasty, wygl'ldaj'lce niczym 
wytworne damy, oraz trzech swi~tych wraz z archaniolem Michalem. 
Nastr6j tego zgromadzenia jest niezwykle pogodny, iScie sielankowy. 
Nawet tak srogi, w przekonaniu ludzi sredniowiecza, Michal przypomi
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na tu bardziej zafascynowanego poezj,! dworskiego panicza niz straszli
wego wodza niebieskich zastr:paw. Tej harmonii nie zaklaca nawet obec
nose dw6ch istot dosyc niespodziewanych w Ogrodzie Rajskim - malpy 
i smoka. Te symbole ludzkiej cielesnosci i namir:tnoSci zazwyczaj towa
rzyszyly wyobrazeniom grzechu, zla i pogrqzenia kondycji ludzkiej w ma
terialnosci. W opisywanym obrazie ich funkcja jest jednak zupelnie inna 
- w niebianskim swiecie przestaly bye groine, stracily swoje potr:zne 
rozmiary, jakby wyrwaly sir: ci,!zeniu materii, malpka melancholijnie 
przysiadla pod jakims krzakiem, a smok (a wlasciwie maly smoczek) le
niwie wygrzewa sobie brzuch w lagodnym cieple niezachodz,!cego raj
skiego blasku. 

Opisywane przedstawienie wcale nie jest tak naiwne, jak mozna by 
przypuszczae. Jego twa rca chcial pokazae swiat rajski, w kt6rym znajd'} 
sir: rozmaite sfery ludzkiej natury, przetworzone i wyzwolone. Pokazal 
to w manierze niezwykle lirycznej i prostodusznej, jednakZe moze wi a
snie dzir:ki temu w spos6b niezr6wnany udalo mu sir: uchwycie 6w ta
jemniczy rodzaj sennej melancholii, miicz,!cej zadumy nad szalenstwem 
swiata, ktary wiecznie przemija, nie zauwazaj'}c nawet swojego niezmien
nego, absolutnego j'}dra. Spokoju tego niebianskiego ustronia nie zakla
ca juz zwierzyca natura ani zaden potwar sredniowiecznego bestiariu
sza, ale pozostal w nim jakis slad, cien juz nawet nie namir:tnoSci, ale 
smutk6w i sentyment6w wobec wiecznie nierozwiklanej zagadki bytu. 
To jeszcze jedno oblicze Raju, ktare zostawilo w spadku sredniowiecze. 

Na przykladzie analizy sredniowiecznych symboli Nieba chrzeScijan
skiego Wschodu i Zachodu widae mir:dzy nimi jedn'} zasadnicz'} r6znicy. 
Mistycy wschodniochrzeScijanscy starali sir: za wszelk,! ceny przetworzyc 
potr:gr: ludzkich pragnien i namir:tnosci, wierzyli tez glyboko, ze dopiero 
prawdziwa apatheja, czyli calkowite zatrzymanie ich biegu i wejScie w moc 
Boga, kt6ry jest Calkiem Inny, daje rykojmiy zbawienia i charakteryzuje 
rzeczywistosc Nieba. Natomiast w Niebie zachodniego swiata 6w ziem
ski bagaz ludzkiego zycia nie zostal tak radykalnie i jednoznacznie odrzu
cony, ale znalazl swoje miejsce w tajemnicy rajskiego misterium. 

Po lekturze ksi,!zki o. Kijasa nasuwaj,! sir: inne jeszcze refleksje. Nie
gdys ir6dlem wiedzy 0 Niebie byly rozmaite wizje prorockie i obrazy 
pojawiaj,!ce siy w opisach mistycznych doswiadczen. Takie podejscie 
pomimo iz niemozliwe bylo "naukowe" sprawdzenie przekazywanych 
w ten spos6b informacji - dawalo wierz'}cym pewn'} rr:kojmir:, ze tak 
jest w istocie, bylo wir:c dla profan6w swoist'} obiektywizacj'} rzeczy za
krytych przez Boga. Racjonalizacja, kt6ra powoli zaczr:la wchodzie do , 

136 



'"" RZENIA: KSLIZKI , LU9Z1E___ __ ____ _____ ___________ _____ _______ ____ ____®_ 
doktryny chrzeScijanskiej, odebrala tym przekazom walor niepowtarzal
nOSci, wymiar swiadectwa tego czegos, co pozostanie dla naszego do
czesnego zycia nieuchwytne. Dzisiaj, kiedy ludzie rozwazajq kwestie nie
bianskiej rzeczywistosci, najcz~sciej mowiq 0 swoich wyobrazeniach, 
o tym, jak chcieliby, aby Niebo wyglqdalo. Takie intuicje, aczkolwiek 
interesujqce, chocby ze wzgl~du na rozmaite aspekty psychologiczne, 
jakie moze ujawnie ich analiza, mogq jednak okazae si~ tylez ulotne, co 
i niewystarczajqce. 

W porownaniu do dawnych czasow wydaje si~, ze obecnie brak ja
kiejs jasnej wizji Nieba, chociaz o. Kijas dosye szczegolowo przedstawia 
aktualny wyklad KOScioia w tym wzgl~dzie. Autor, chcqc przyblizye czy
telnikowi te trudne zagadnienia dostosowane do pragnien i mozliwosci 
poznawczych wspolczesnego czlowieka, cz~sto odwoluje si~ do takich 
metafor, jak niezwykla przygoda wakacyjna, fascynujqca podroz, obec
nose bliskich nam ludzi, i chociaz caly czas zastrzega, ze Sq to jedynie 
tropy na drodze do zrozumienia Nieba, tworzy tym samym jego obraz. 
Obraz miejsca, gdzie spelnia si~ ludzkie zycie w jakims nowym nieocze
kiwanym wymiarze, miejsca, gdzie i nasze pragnienia, i wielkie zamie
rzenia naszego wieku znajdujq swojq realizacj~. 

Trzeba przyznae, ze poszukiwanie w Niebie takiej spelnionej ziemi 
rna w chrzescijanstwie dlugq tradycj~. Jej wyrazern jest choeby niezwy
kle pi~kna i nostalgiczna, napisana w basniowej konwencji, iroszkocka 
opowiese wczesnosredniowieczna 0 wyprawie Brendana Zeglarza. We
die tej historii opat Brendan, zgrornadziwszy 12 najwierniejszych rnni
chow, postanowil wyruszye na poszukiwanie zagubionej hen na zacho
dzie wyspy, b~dqcej ziemskirn rajem . Przygody tych niestrudzonych w~
drowcow jeszcze dzis czyta si~ z wielkq przyjemnosciq. Wazne, ze 
zwienczeniem owej dlugotrwalej i niebezpiecznej wyprawy bylo odna
lezienie upragnionej wyspy, gdzie zawsze jest jasno, bo oprornienia jq 
niezachodzqcy Boski blask, gdzie nawet przydrozne karnienie Sq drogo
cenne, a do jej brzegow nie docierajq cierpienie ani smiere. Historia 
Brendana nie jest wyjqtkowa w Iiteraturze sredniowiecza. Zwlaszcza bo
wiem we wczesnej fazie tej epoki powstawalo wiele opisow podro:i:y 
w zaswiaty, ktorych bohaterowie niestrudzenie poszukiwali zagubionych 
wysp, miast igor, niczym ukrytych azylow wiecznosci. 

Moze si~ wydawae, ze podobne opowieSci majq juz znaczenie tylko 
dla historycZno-literackich analiz. JednakZe poblazliwy usmiech nie 
wydaje si~ w tym przypadku na miejscu. Bo czyz nasze skojarzenia Nie
bios z podrozowaniem, z egzotykq wakacji, z przekonaniem, ze wlasnie 
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tam spelniq siy i zyskajq ksztalt doskonaly nasze najskrytsze pragnienia 
i wszelkie zyciowe doswiadczenia, nie jest w istocie tak sarno naiwnq 
i wobec misterium Niebios "niestosownq" probq jak tysknoty srednio
wiecznych chrzescijan? Czysciowo ewoluuje jyzyk tych opowiesci, ina
czej rozklada siy ich dramaturgia i metaforyczna skladnia. Ale istota 
pozostaje ta sarna - czlowiek tak naprawdy jest bezradny wobec trans
cendentnych tajemnic. 

o tym "drugim", "Iepszym" swiecie myslimy zawsze w kontekScie 
smierci, ktora jest naszym osobistym koncemswiata i, tak jak ten koniec 
ostateczny, pozostaje bezpardonowa i bezwzglydna. Za nadziejq zdoby
cia Nieba kryje siy nie tylko tysknota i pragnienie lepszych wymiarow 
bytu, ale tez Iyk przed tym najbardziej nieznanym, ktore nas wowczas 
spotka. Wszak juz w pismach starozytnego Egiptu znajdujemy przejmu
jqce wyznanie: "Nikt przeciez stamtqd nie powrocil, by opowiedziec 
nam 0 swoich dziejach i zeby serca nasze uspokoic, zanim my sami po
dqzymy kiedys tam, dokqd oni juz dawno odeszli" (Piesn harfiarza w prze
kladzie T. Andrzejewskiego). 

W kontekscie rozwazan 0 Niebie musi nasunqc siy jeszcze jedno py
tanie. W Apokalipsie wedlug sw. Jana czytamy, ze na koncu czasow 
"Niebo zostalo usuniyte jak ksiyga, ktorq siy zwija" (6, 14). Prawoslaw
ne ikony Sqdu Ostatecznego przedstawiajq ten moment bardzo jedno
znacznie - aniol rzeczywiscie zwija na nich wielki rulon Niebios, ty naj
bardziej archaicznq ksiygy, ktorq tabe chrzeScijanie nazywali "pismem" 
samego Boga. Skoro wiyc Niebiosa w taki czy inny sposob zostanq za
mkniyte, to czy jest jakieS Niebo, ktore pozostanie? A moze to, 0 czym 
teraz mowimy, uzywajqc tego okreSlenia, jest tak sarno metaforyczne, 
jak wszystkie poszukiwane przez wieki wyspy, zagubione miasta, rajskie 
ogrody i swiyte gory? 

Niezaleznie od czasow i obowiqzujqcej w nich poetyki w rozwiqzy
waniu wielkiej niewiadomej Nieba powraca kilka uniwersalnych sym
boli: swiat/o, szczyscie, spelnienie. Wszystko to, czego osiqgnqc siy ni
gdy nie da na ziemi, w Niebie jest czyms naturalnym. I wlasnie natura 
Nieba, natura nieznana i nieuchwytna, a przeciez upragniona, sarna w so
bie rna cechy boskoSci. W jyzyku symbolicznym Niebo jest nie tylko 
"mieszkaniem Ojca", ono jest jakqs tajemniczq partycypacjq w Jego pel
ni, w Nim samym. Zapewne tez dlatego tak czysto w opisach Nieba 
w chrzeScijanstwie (a, co ciekawe, tabe w teologiach innych religii) 
pojawia siy motyw uczty symbolizujqcej doskonalq asymilacjy, wzajem
ne przenikanie siy tego, co skonczone, z Nie~konczonym Stworq. 
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Na koniec kilka uwag polemicznych. 
Jak juz wspomnialam, o. Kijas zdecydowal sit;: na syntetyczne przed

stawienie wybranego przez siebie tematu. Czasem jednak brak tu wy
razniejszego podkreslenia, ze opisywane symbole pojawiaj'l sit;: takZe 
w innych czasach i kontekstach. Najbardziej jaskrawym przyktadem jest 
opis genezy koncepcji Nieba-Miasta, kt6ra - jak mozna przypuszczae na 
podstawie rozwazaii Autora - powstaje w okresie rozkwitu sredniowie
cza, odzwierciedlaj'lc pewne przemiany spoleczne w6wczas zachodz'l
ceo Tymczasem symbolika Niebiaiiskiego Jeruzalem przejawia sit;: w r6z
nych zabytkach ikonograficznych juz w p6znej starozytnosci. Wielka tez 
szkoda, ze Autor nie docenia roli wielkich mit6w greckich. Kwesti'l dys
kusyjn'l wydaje sit;: teza postawiona w ksi'lzce O. Kijasa, ze w naszej cy
wilizacji jestesmy spadkobiercami jedynie helleiiskich filozof6w. Religia 
grecka byla religi'l wielkich i tajemniczych misteri6w, kt6rych symbo
licznym przeslaniem S'l wlasnie mity. Wyrazaj'l one gtt;:bok'l prawdt;: 
o swiecie, uwiklanym w nim czlowieku, ale i przejawiaj'lcym sit;: wen 
sacrum. Gdyby mity greckie byly jedynie naiwnymi opowiastkami, juz 
dawno nie pozostaloby po nich sladu. Filozofia grecka sarna pelna jest 
mit6w, w pewnym sensie nie istnieje ona bez nich. Dlatego tez tak suro
wy redukcjonizm w podejsciu do roli mitu w Grecji nie wydaje sit;: do 
konca sluszny. 

Niestety, w tekscie ksi'lzki znalazlo sit;: trocht;: jt;:zykowych lapsus6w 
(np. okre§lenie "neoplatonista" zamiast "neoplatonik" czy stwierdze
nie: "agrarny charakter zycia monastycznego"). Podobne blt;:dy czt;:sto 
trafiajq sit;: w ksi'lzkach pisanych szybko, powinny one jednak zostae 
wyeliminowane przez redaktora. 

Ksi'lzka O. Zdzislawa Kijasa Nieba. Dam Ojca zostala przygotowana 
jako pierwsza czt;:se tryptyku, kt6ry rna obejmowae r6wniez Czysciec 
(juz w ksit;:garniach) i Piekla (w przygotowaniu). Stanowi ona wazne 
swiadectwo dla naszych czas6w, przypominaj'lc, ze gdzies za niebem 
kryje sit;: Niebo, a jego rzeczywistose, paradoksalnie, moze bye tuz obok 
i warto ten fakt brae czasami pod uwagt;:. 

IZABELA TRZCINSKA, dr religioznawstwa. Pracuje w Instytucie Reli
gioznawstwa UJ. Publikowala m.in. w ,,wit;:zi" i "Studia Religiologica". 
Ostatnio wydala Swiatlo i oblak (1999). 
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ZDARZENJA - KSlf\ZKJ  LUDZIE 

Dariusz Kowalczyk 5], 

Bog w piekle. Dwanascie 
wykladow 0 trudnych sprawach 
wtary, 

Biblioreka "Wi,zi", War5zawa 2001 , 

55. 154 

Ksiqzki 0 tematyce religijnej, kt6re czyta si~ jak dobry kryminal, 
nalezq do rzadkosci, ale si~ zdarzajq. Swiadczy 0 tym praca jezuickiego 
teologa ks. Dariusza Kowalczyka. Napisana lekkim, zywym, komunika
tywnym j~zykiem sklania czytelnika do refleksji nad wiarq, a czasem ... 
moze wr~cz szokowac. Co warto dodac, autor dokonuje tu zabiegu rzad
ko stosowanego przez polskich teolog6w. Stara si~ bowiem zaintrygo
wac czytelnika tytulami niekt6rych rozdzial6w i podrozdzial6w ("Dla
czego swi~ty Augustyn nigdy si~ nie spowiadal?", ,Wniebowstqpienie 
]ezusa: swi~to »materialist6w«", "Czy m6j dziadek byl postaciCl histo
rycznq?", ,,]ezus »korpuskularno-falowy«" itp.). I trzeba przyznac, ze 
najcz~sciej mu si~ to udaje. 

Od poczqtku kazdego z dwunastu rozdzial6w Kowalczyk zaprasza 
czytelnika do wsp61nego myslenia. Czasem czyni to, stawiajqc pytania 
o znaczenie codziennych doswiadczen, na przyklad: Co oznacza slowo 
"B6g" wypowiadane tak cz~sto, a z tak malym zrozumieniem? Co Ko
sci61 chce powiedziec, gdy zaprasza do liturgicznego przezycia wniebo
wstqpienia? Czy ktos nie znajqcy chrzeScijanstwa, oJbywajqc spacer po 
cmentarzu i odczytujqC na nagrobkach napisy w rodzaju: "Pok6j jego du
szy", nie m6glby pomysiec, ze chrzescijal1stwo uwaza materi~ i cialo za 
cos niegodnego czlowieka? Kiedy indziej ks. Dariusz Kowalczyk cytuje 
dajqce do myslenia wypowiedzi: Sartre'a 0 jego rozstaniu z Bogiem; Brand
staettera 0 zakonczonej niepowodzeniem pr6bie napisania ksiqzki na te
mat tego, co by si~ dzialo, gdyby Chrystus nie istnial; biskupa Hiiarego 
z Poitiers 0 niebezpieczenstwach zwiqzanych z szukaniem przez Koki61 
oparcia we wladzy swieckiej ... Ale Sq tez w tej ksiqzce rozdzialy rozpoczy
najqce si~ od pytan, jakie prowokuje Bibiia. Pytanie ]ezusa, za kogo uwa
zajq Go iudzie, jest pretekstem do rozwazan na temat zwiqzku ]ezusa 
opisanego w Ewangeliach z ]ezusem historycznym i ukazania sposob6w 
rozumienia ]ego tajemnicy; ostatnie slowa Biblii stajq si~ wst~pem do roz
wazan na temat konca swiata i powt6rnego przyjkia Chrystusa. 
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Czytelnik, ktory da si~ sprowokowae do myslenia 0 swojej wierze, 

zostanie przez aurora poprowadzony drogami, na ktorych spotka si~ 
z myslq teologow: protestanta Gerharda Ebelinga oraz katolikow Karla 
Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara. Zetknie si~ z myslq OJcow Ko
Sciola probujqcych zrozumiee, co to znaczy, ie w Bogu Sq trzy Osoby. 
Pozna tei pytania i wqtpliwosci ludzi sprzeciwiajqcych si~ chrzeScijan
skiemu rozumieniu Boga jako Ojca oraz wypowiedzi internautow na 
temat Chrystusa ... Jednakie wsrod hode! inspirujqcych refleksje Ko
walczyka waine (jesli nie najwainiejsze) miejsca zajmujq te, ktore Sq 
zasadnicze dla kaidego teologa: Biblia i Iiturgia. Czytelnik moie w nich 
wraz z autorem odkrye fundamenty swojej wiary, by przez to spojrzee 
na niCj winny sposob. 

W calej ksiqice zasadniczy jest krotki, bo niespe!na dziesi~ciostroni
cowy, rozdzial: B6gw piekle, czyli 0 nadziei powszechnego zbawienia. Autor, 
srwierdzajqc coraz powszechniejszq niewiar~ w pieklo, odnosi si~ do iywo 
dyskutowanego problemu nadziei powszechnego zbawienia. Zwolennicy 
nadziei - najogolniej mowiqc - sqdzq, ie skoro Bog pragnie zbawienia 
wszystkich ludzi, to rna moc, by wyprowadzie wszystkich z piekla, nie 
lamiqc wolnosci. Przeciwnicy nadziei cz~sto pospiesznie wyciqgajq wnio
sek, ie poglqdy te kwestionujq istnienie piekla. Dla wielu teologow, w tym 
i dla Kowalczyka, wzorcowym rozwiqzaniem problemu jest propozycja 
Hansa Ursa von Balthasara. Zdaniem tego teologa Jezus, zst~pujqC do 
piekiel, utoisamil si~ z grzesznikami pogrqionymi w samolubnej rozpa
czy. Jui na krzyiu doswiadczyl On ostatecznych konsekwencji grzechu: 
nieobecnosci Boga, czyli piekla. Opuszczenie Go przez Ojca nie bylo OpUSZ
czeniem na niby. Bog we wcielonym Synu przemierza drog~, ktora pro
wadzi do calkowitej samoalienacji: schodzi do gl~bokoSci smierci, do
swiadcza zupelnego oddalenia od milosci Ojca. To wlasnie rozdarcie w sa
mym Bogu stanowi negatywny warunek ludzkiej wolnoSci, ktora moie 
odwrocie si~ od wlasnego fundamentu, czyli Boiej milosci. Pieklo jest 
moiliwe, gdyi mozliwe bylo opuszczenie Jezusa przez Ojca. Doswiadcza
jqC go, Jezus zst~puje do piekie!, by zajqc nasze miejsce, by wziqe na siebie 
skutki naszego grzechu. Niepokoi bezsilnych grzesznikow swojq bezsil
noSciq. I wlasnie tu rodzi si~ nadzieja . Skoro ludzka samolubna wolnose 
stawia granice Boskiej wszechmocy, to bye moie pozbawiona wszelkiej 
mocy milosCJezusa dopelni dzieje zbawienia. Nieslychana historia Trojje
dynego Boga,ktory wszedl w dzieje czlowieka, nie konczy si~ oczywiScie 
na krzyiu, lecz zmierza ku wielkanocnemu finalowi. Radykalna samot
nose Zbawiciela okazuje si~ ostatecznym zwyci~stwem nad smierciq. 
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W rozdziale tym mamy zarysowany wizerunek Boga. Nie jest to Bo~ 

srogi, czyhaj'lcy na kaide potknic::cie czlowieka, aby go ukarac. Darius, 
Kowalczyk przedstawia Boga kochaj'lcego czlowieka, szanuj'lcego jege 
wolnose. Taki Bog d'liy do ocalenia ludzi "za wszelk'l cenc::", nawet Ze 

cenc:: wlasnego uniienia. Czy zatem moiliwa jest wola Boga, by Jege 
wyznawcy iyli w atmosferze ponurego oczekiwania na straszny momenl 
smierci lub koflCa swiata? By swiadomose wlasnej grzesznosci odbierala 
im radose iycia? Autor recenzowanej tu ksiqiki proponuje takie rozu
mienie prawd chrzeScijanstwa, ktore dystansuje sic:: od tego sposobu 
myslenia. Odnajduje w nich i przypomina ich zapoznane wymiary, kto
re sprawiajq, i.e chrzescijanstwo staje sic:: religiq ufnego i radosnego ocze
kiwania na spotkanie z Bogiem, kochaj'lcym OJ cern. 

Istotne przy tym jest to, i.e Kowalczyk stara sic:: nie tylko na nowo 
przemyslee konkretnq prawdc::, ale takie popatrzee na niq z pozycji eg
zystencjalnej, pokazae, co oznacza ona dla chrzescijanskiego zycia. Dzic::ki 
temu jego ksiqi.ka rna znaczenie duszpasterskie, a co najwainiejsze, po
kazuje pewne nieprawidlowosci w praktyce wiary, ktore sprawiaj'l, ze 
wypaczona zostaje sarna doktryna. 

Dobrym przykladem takiego podejScia jest wyklad na temat powtor
nego przyjscia Jezusa, czyli paruzji. Nie sposob nie zgodzie sic:: z ks. Da
riuszem Kowalczykiem, ze dzisiejsi chrzescijanie (w przeciwienstwie do 
pierwszych chrzescijan) nie tylko nie oczekuj'l tego przyjscia, ale mysl <j 
o nim z przeraieniem. Co wic::cej, rowniei KOScioly postc::puj'l tak, jakby 
przestaly go oczekiwac. Dlaczego? Kowalczyk wymienia dwie przyczy
ny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze: szeroko rozpowszechnione mylne 
wyobrai.enie 0 Apokalipsie jako ksiydze opisujqcej przeraiaj'lcy koniec 
swiata. Autor slusznie stara sic:: pokazae, ie - aby odkrye prawdziwe 
znaczenie Apokalipsy - naleiy uwzglc::dnic kontekst historyczny, w kto
rym ta ksic::ga powstala, i jej adresatow. Miala ona powiedziee przeSla
dowanym chrzescijanom w Azji Mniejszej, ie ostatecznie Bog zwycic::iy, 
a oni dost'lpi'l zbawienia oraz ie zlo jest czyms przemijaj'lcym, niezdol
nym do unicestwienia nadziei (owa ksic::ga miala takie wskazae pewne 
uniwersalne mechanizmy toczqcych sic:: dziejow). Po drugie, przyczyn<j 
zapomnienia 0 paruzji moie bye przeslonic::cie radosnego wezwania 
Apokalipsy aiternatyw'l: niebo albo pieklo (w alternatywie tej dominuje 
pieklo, bo wyobrainic:: wiernych zajmujq wizje m'lk piekielnych). D'lz<jc 
do przywrocenia wierze chrzeScijan prawdy 0 paruzji, ks. Kowalczyk 
kieruje sic:: w strony liturgii. Jego zdaniem to Eucharystia uczy pelnego 
ufnoSci oczekiwania na przyjscie Pana. Po konsekracji padajq bowiem 
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slowa; "Glosimy smiere Twojq, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych
wstanie i oczekujemy Twego przyjscia w chwale"; stol uczty euchary
stycznej jest zapowiedziq stolu uczty niebianskiej na koncu czasow, przy
gotowanej przez samego Boga; eucharystyczny pokarm spoiywany jest 
w swego rodzaju pospiechu, na stojqCO, co wskazuje na oczekiwanie 
czegos wi~cej, a ukryta obecnosc Boga w Eucharystii rna obudzic pra
gnienie widzenia Go twarzq w twarz. Kowalczyk wyciqga z tego wnio
sek dla praktyki chrzeScijanskiej; ten, kto autenrycznie uczestniczy we 
Mszy swi~tej, ufnie, bez niech~ci do swiata doczesnego oczekuje konca 
swiata. Nie rna powodu do strachu, bo skoro Ten, ktory nadchodzi, jest 
Zbawicieiem, to ocali On to wszystko, co w iyciu czlowieka jest cenne, 
nawet radosne bycie z przyjaci61mi przy szklance dobrego piwa. 

Okazuje si~ zatem, ie moina spokojnie i pogodnie oczekiwac konca 
swiata, co wi~cej, naleiy tak czynic, bo jest to istoq naszej wiary. Aby to 
odkryc, nie trzeba si~gae daleko - wystarczy wsluchae si~ w wypowia
dane (przez siebie i innych) co niedziela slowa, a takZe przyjrzee si~ swo
jemu zachowaniu. Dlaczego wi~c ci, ktorzy "z urz~du" Sq zobowiqzani 
do takiego wsluchiwania si~ i przyglqdania, tak rzadko to robiq? Czyi
by uznali, ie w liturgii wszystko zostalo jui odkryte? Dariusz Kowal
czyk pokazuje, ie liturgia uczy pogody ducha w kwestii paruzji. Ale ta
kich nieodkrytych skarbow kryje si~ w niej wi~cej (0 czym r6wniei prze
konuje recenzowana ksiqika). Czy nie Jepiej starae si~ je odkrye, nii 
powtarzae ciqgle te same kaznodziejskie "przyklady z iycia"? Wiele wska
zuje na to, ie Jicznym sposrod nas pewnie jeszcze dlugo przyjdzie czekae 
na kazanie, z ktorego dowiedzq si~, dlaczego mowiq; "oczekujemy Twe
go przyjScia ... ". 

Niezwykle cenne dla praktyki wiary Sq wyraione sugestywnym j~zy
kiem uwagi ks. Kowalczyka na temat sakramentu pokuty. Normalny 
dzis zwyczaj cz~stej spowiedzi, nawet gdy sumienie nie wyrzuca grzechu 
ci~ikiego, staroiytnym chrzescijanom moglby wydae si~ powainym nad
uiyciem. Uwaiali oni bowiem, ie po chrzcie moiliwa jest tylko jedna 
pokuta. Rozumieli j'l jako "drugi chrzest", a wi~c - tak sarno jak chrzest 
- pokuta nie mogla bye powtarzana. Wielu wspolczesnych badaczy uwaia 
t~ zasad~ za przejaw charakterystycznego dla mlodych religii rygory
zmu moralnego. Jednak Dariusz Kowalczyk stara si~ odkrye teologi~, 
kt6ra byla jej podstaw'l. Proponuje on, by w owej zasadzie zobaczye 
wyraz wiary w moc Boga, ktory chce i moie zachowae czlowieka w la
sce uswi~caj'lcej. "Dobra Nowina - pisze - nie polega na wezwaniu; 
»Idi i wroc jak najszybciej, aby znowu \:vyznac grzechy! «, ale na slowie
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-obietnicy: »Idz i nie grzesz wi~cej! « Przy czym nie chodzi tu 0 zach~t~ 

do nadzwyczajnego wysilku, ale 0 wskazanie na moc piyn'lq z wiary: 
»Jesli b~dziecie miee wiar~ jak ziarnko gorczycy, to nic nie b~dzie dla 
was niemozliwe« (por. Mt 17, 20). Wezwanie do bezgrzesznosci nie jest 
wi~c jakims nadludzkim moralizmem, ale obietniq, ze B6g moze nas 
ustrzec od grzechu". Autor nie kwestionuje potrzeby przyst~powania 
do spowiedzi w imi~ powrotu do praktyki wczesnego chrzeScijanstwa, 
tym bardziej ze KOSci61 nalozyl na wiernych obowi,!zek dorocznej spo
wiedzi . Pomimo istnienia tego obowi,!zku mozna jednakZe, jego zda
niem, wyobrazie sobie dobrego chrzeScijanina, kt6ry przez cale lata nie 
przyst~puje do sakramentu pokuty, bo w istocie obowi'lzek ten dotyczy 
jedynie grzech6w ci~zkich. Czyzby wi~c oznaczalo to, ze praktykowana 
przez wielu chrzeScijan i doradzana przez teolog6w spowiedz z poboz
nOSci jest calkowitym nieporozumieniem? Kowalczyk potwierdza za
sad nose tego typu spowiedzi, ale dostrzega niebezpieczenstwa z ni,! zwi'l
zane. Moze si~ bowiem zdarzye, ze - mimo cz~stego spowiadania si~ 
nie nast~puje przemiana zycia, a spowiedz jest traktowana jako magicz
ny obrz~d oczyszczaj'lcy, uprawniaj'lcy do przyj~cia Komunii, rozumia
nej jako nagroda za osi'lgni~t'l czystose moraJn'l. Autor ksi'lzki Bog w pie
kle s'ldzi, ze zasadnicze znaczenie dla zrozumienia sakramentu pokuty 
rna okreslenie jego wlaSciwej reJacji do Eucharystii. Komunii nie powi
nien przyjmowae tylko ten, kto rna swiadomose popelnienia grzechu 
smiertelnego, natomiast grzechy powszednie nie tylko nie zamykaj'l drogi 
do pelnego korzystania z Eucharystii, ale S'l gladzone przez peine uczest
nictwo we Mszy swi~tej. Kowalczyk powoluje si~ nawet na tradycj~ sta
rotestamentowej Paschy, kt6ra z jednej strony potwierdzala i pogl~biala 
wsp6lnot~ ludu z Bogiem, a z drugiej wyzwalala z grzechu zagrazaj'lce
go tej wsp6lnocie. Liturgia eucharystyczna, b~d'lca pami'ltk'l Paschy 
Chrystusa, oznacza i skutecznie realizuje wsp6lnot~ ludu z Bogiem oraz 
przebaczenie grzech6w. A zatem bezgrzesznose, poj~ta jako zycie bez 
grzechu zrywaj'lcego naszq wi~z z Chrystusem, nie oznacza jakiejs wy
imaginowanej doskonalosci moralnej, ale trwanie - pomimo wlasnej 
slabosci - w iasce, dzi~ki kt6rej jestesmy przybranymi dzieemi Boga. 

Czy jednak prawda ta rna szans~ na stale zagoScie w naszej swiado
mosci? Aby tak si~ stalo, konieczna jest, moim zdaniem, zmiana stylu 
kaznodziejstwa dotycz'lcego spowiedzi. Obecnie wlasciwie ci'lgJe jeste
smy do niej "zach~cani". (Oczywiscie, kolejny problem to chrzescijanie, 
kt6rzy powinni do niej przyst'lpie, a nie czyni'l tego albo ograniczaj'l si~ 
do wypelnienia obowi'lzku). Wano sobie zadae pytanie: Czy poprzez 
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nadmiernie pesymistyczne przedstawienie rozmiarow ludzkiego grze
chu nie zagradza si~ drogi do Eucharystii tym, dla ktorych jest ona otwar
ta? Praktyczne rozwi,!zania tego dylematu mog,! bye, rzecz jasna, roz
maite. 

Trzeba docenie, ze ks. Kowalczyk pisze tez 0 prawdach maj,!cych 
mniejsze, wydawaloby si~, znaczenie dla codziennej wiary, na przyklad 
o zmarrwychwstaniu ciala. Bardzo trafnie pokazuje on paradoksy we 
wspolczesnym spojrzeniu na cialo i ducha. Niekrorzy s,!dz,!, ze tylko 
duch podlega zbawieniu, wi~c nie rna znaczenia, co dzieje si~ z cialemj 
poza tym czlowiek wprawdzie stara si~ dbae 0 cialo, ale - z drugiej stro
ny - cz~sto postrzega je jako ci~iar, od ktorego naleiy si~ uwolnie. Au
tor omawianej ksi,!zki slusznie wskazuje, ze ten, kto chce przyj,!e or~
dzie 0 zmarrwychwstaniu, musi odkrye, iz czlowiek nie tylko rna cialo, 
ale jest cia!em, musi doswiadczye harmonijnej jednoSci ciala i ducha. 
Osi,!gni~cie tego jest mozliwe, jdJi weimie si~ pod uwag~ ludzkie do
swiadczenie bycia wobec smierci. Dariusz Kowalczyk za Wilhelmem 
Breuningiem przyjmuje, ie zmartwychwstanie ciala oznacza przede 
wszystkim to, iz Bog nie pozwoli niczemu zgin,!e, poniewaz kocha czlo
wieka, a zatem i jego cialo b~dzie ocalone, tak jak cialo umilowanego 
Syna . Trudno zalozye, by dusza mogla przejse przez smiere zupe!nie bez 
szwanku - a zatem wolno mowie 0 umieraniu duszy. Mozna by nawet 
powiedziee, ze cialo i dusza umieraj,! razem. Autor trafnie zauwaza, iz 
przyczyn,! pomijania zmarrwychwstania ciala jest nadmierne skoncen
trowanie si~ na posmiertnym stanie posrednim polegaj,!cym na bytowa
niu duszy oddzielonej od ciala. Dusza ta mialaby, wedlug konstytucji 
Benedictus Deus, bezposrednio ogl,!dae Boga. Jednak dusza taka nie jest 
czlowiekiem. Autor Boga w piekle, pisz,!c ow rozdzial, nawi,!zywal do 
Gisberta Greshakego koncepcji zmarrwychwstania w smierci, wedle kto
rej wszystkie wymiary ludzkie wyst~powalyby zaraz po smierci u kogos, 
kto przeszedl do zycia w wymiarze innym niz ziemski. 

Wazne jest to, ze ks. Kowalczyk nie wyci,!ga zbyt pospiesznie wnio
skow. Swoje rozwazania opiera na oficjalnym nauczaniu KoSciola. Jed
nak nie zapomina 0 tym, ze teo log zajmuj,!cy si~ tym nauczaniem musi 
wykazae si~ dociekliwosci,! i nie moze poprzestae na tym, co juz wielu 
przed nim stwierdzilo i co zostalo uznane za oficjaln,! interpretacj~. Czy 
wiernose doktrynie chrzdcijanskiej oznacza przyj~cie kazdego dokumen
tu wyrazaj'!cego nauczanie KOSciola i kazdej oficjalnej interpretacji? Ta 
ksi,!zka pokazuje, ze nie. Czasem i ta doktryna (czy raczej zajmuj,!cy si~ 
ni,! ludzie) nadmiernie koncentruje si~ na jednej stronie rzeczywistosci 
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ze szkodq dla innej, rownie istotnej. Czasami trzeba wi~c pr6bowae do
konywania smiatych reinterpretacji. Jesli nawet okazq si~ one nie do 
koflCa uprawnione (koncepcja zmartwychwstania w smierci wzbudza 
wqtpliwosci wielu teologow), to bye moze przyczyniq si~ do sprowoko
wania takiego namyslu nad wiarq, ktory doprowadzi do przywr6cenia 
rownowagi. Autor stara si~ tak pokazae prawd~ 0 zmartwychwstaniu 
ciala, by przywrocie jq swiadomosci wiernych, bo przeciez nalezy ona 
do istoty chrzeScijanstwa. 

Ks. Dariusz Kowalczyk trafnie zauwaza, i.e pozorne odrzucenie ja
kiejs prawdy chrzeScijanstwa nie musi faktycznie oznaczae takiego od
rzucenia. Moze tu chodzie 0 odrzucenie zafalszowanego poj~cia tej praw
dy. Skoro tak, to trzeba dqzye do pokazania jej wlasciwego obrazu. Nie 
b~dzie przesadq stwierdzenie, ze takiemu zafalszowaniu ulega wiele 
prawd chrzeScijanstwa. Moze najwi~ksze polega na pojmowaniu chrze
scijanstwa jako religii strachu: przed grzechem, karq Boga, straszliwym 
sqdem, zatraceniem i koncem swiata ... Trzeba przyznae, ze sami chrze
scijanie wiele uczynili, by powstal taki obraz ich religii. r chociaz dzisiaj 
w powszechnej swiadomosci jest on coraz bardziej przytiumiony, cz~sto 
nie mozna oprzee si~ wrazeniu, ze w bardziej sprzyjajqcych warunkach 
natychmiast ozyje. Ze na co dzien ksztaltuje on zycie wielu chrzeScijan, 
b~dqc motywacjq ich zachowan religijnych. Dlatego dobrze, ze Sq teolo
gowie tacy jak Dariusz Kowalczyk, kt6rzy pokazujq chrzeScijanstwo jako 
religi~ pogodnq i optymistycznq. I dobrze, ze nie jest to wyraz ich naiw
nej wiary, ale gl~bokiej refleksji opartej na solidnej wiedzy. 

ROBERT M. RYNKOWSKI, ur. 1971, absolwent teologii ATK, obec
nie doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW Pracuje jako redaktor 
w Kancelarii Senatu RP. Publikowal w ,,wi~zi" i "Tygodniku Powszech
nym". Mieszka w Bialymstoku. 
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Craig S. Keener,Boguslaw Widla 
Komentarz historyczno-kulturo
wy do Nowego Testamentu,Czytanie Biblii 
przel. Zbigniew Kosciuk, 

Oficyna Wydawnicza ,.vocatio", 

Warszawa 2000 

Aby w pelni zrozumiec eel, jaki postawil sobie Craig S. Keener, przy
st~puj'le do pisania Komentarza historyczno-kulturowego do Nowego 
Testamentu, nie wystarezy zatrzymac si~ na samym tak wlasnie sformu
lowanym tytule dziela. Kwalifikaeja "historyezno-kulturowy" m6wi nie
w'ltpliwie wiele, najwyrazniej jednak za malo, by powstrzymac autora 
przed bardziej szezeg610wym naswietleniem swego zamyslu w obszer
nym Wst~pie. Dopiero tutaj ezytelnik uzyskuje dodatkowe, a przeciez 
wazne informaeje. Chodzi bowiem 0 komentarz praktyezny, pomoeny 
dla "szerokiego" uzytkownika Nowego Testamentu. Idzie 0 material, 
kt6ry pomoze temuz uzytkownikowi nie tylko lepiej poznac or~dzie 
nowotestamentalne, ale tez wykorzystac je dla wlasnego zbudowania 
i duehowego rozwoju. Autor powtarza niemal do znudzenia, ze ezyta
nie rna sens tylko wtedy, gdy towarzyszy mu rozumienie, a rozumienie 
dokonuje si~ poprzez zgl~bianie uwarunkowan historyezno-kulturowyeh. 

Dwie gl6wne eZ~Sci dziela to: Komentarz do Ewangelii i Dziej6w 
Apostolskich oraz Komentarz do List6w Apostolskich i Apokalipsy. Za
sadniez'l ez~sc komentarzow'l poprzedzaj'l wprowadzenia: do Ewange
Iii w og6le, do poszezeg6lnyeh Ewangelii, do List6w Pawla w og6le, do 
poszezeg6lnyeh List6w itd. Teksty te Scisle odpowiadaj'l podstawowe
mu zalozeniu ksi'lzki: przedstawiaj'l zagadnienia introdukeyjne (autor
stwo, ezas i miejsee powstania pisma, jego gatunek, do i eel itp.) w spo
s6b skr6towy, a jesli nawet sygnalizuj'l kwestie sporne, ezyni'l to raezej 
uboeznie. Waznym uzupelnieniem jest Glosariusz, kt6ry podejmuje i ob
jasnia najez~seiej powtarzaj'lee si~ terminy, nazwy i imiona. Calosc za
myka bibliografia dotyez'lca historyczno-kulturowego tla Nowego Te
stamentu oraz kilka tablic i map. 

Technicznym rozwi'lzaniem przyktym w calej ksi'lzce jest omawia
nie pism nowotestamentalnych w niewielkich, autonomicznych cZ'lst
kach (ezasem S'l to nawet pojedyncze wiersze). Autor rezygnuje przy 
tym z dlugieh wywod6w i dociekan, pomija prezentacjer rozbieznych 
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opinii ezy hipotetyeznyeh rozwiqzan. Wydobywa z tekstu i naswietla 
przede wszystkim szezeg61y lub informaeje odlegle bqdz obee dla wsp61
ezesnego ezytelnika, by nastC(pnie zaprezentowae tekst w miarC( mozno
sci tak, jak jawil siC( on niegdys bezposrednim odbioreom. 

Spr6bujmy zakre§lie krqg potenejalnyeh odbiore6w komentarza 
Keenera. Wydaje siC( on dosye szeroki. Duszpasterz ezy kateeheta, majqe 
pod rC(k q omawianq ksiqzkC( i ezC(sto z niej korzystajqc, poezuje siC( pew
niej, zabierajqc glos na tematy biblijne, przede wszystkim zas bC(dzie le
piej przygotowany do podjC(cia ewentualnyeh pytan ezy wqtpliwosei. 
Jezeli nawet dla student6w biblistyki komentarz ten moze siC( okazae 
niedostateeznie poglC(biony i zbyt podrC(ezny, to na pewno skorzystajq 
zen studenei teologii og6lnej, alumni seminariow i wszyscy zaangazo
wani w popularyzowanie orC(dzia biblijnego. 

Soborowa Konstytucja 0 Objawieniu Bozym (zwlaszeza w ostatnim 
rozdziale zatytulowanym: 0 Pismie Swiftym w zyciu Kosciola) wiele 
mowi 0 odpowiednieh i wlaSciwyeh pomoeaeh, "by jak najliezniejsi slu
dzy slowa Bozego mogli z pozytkiem podawae ludowi Bozemu pokarm 
owyeh Pism, kt6ry by rozum oswieeal, wolt;: umaenial, a serca ludzi ku 
miloSci Bozej rozpalal" (KO 23); wzmiankuje tez 0 "koniecznyeh i do
stateeznie lieznyeh objasnieniaeh", tak by "synowie Kosciola mogli bez
pieeznie i pozyteeznie obcowae z Pismem SwiC(tym i przepoie siC( jego 
duchem" (KO 25). Omawiany komentarz odpowiada na te postulaty 
i spelni swoje zadanie przede wszystkim wtedy, gdy - zgodnie z pra
gnieniem autora - posluzy ezytelnikowi Nowego Testamentu za zrodlo 
objasnien. 

Craig S. Keener zdaje sobie, oezywiseie, spraw~ z tego, ie jego dzie
lu moie "vywolac takie czy inne zastrzeienia uczonych biblist6w. tie by 

sic; tei stal0, gdyby ksiqika miala spotkac siC; z krytykq tyiko dlatego, ie 
.nie spelnia j~ki~hs wymogow formalnych, nie czyni zadosc tradyejom 

1 przyzwyczaJenlOm lub dlatego, ie we wlasny spos6b realizuje zamie
rzema autora. Niemniej mozna przeeiez zapytae 0 to, jak wypadla owa 
reahzaCJa lezy dZlelO odpowiada ostateeznie temu, ezym mialo i eheia
loby bye. Czytajqc ow komentarz, trudno oprzee sit;: wrazeniu, ze w pracy 
nad ~rzeezywlStmemem swojego zamyslu autor zapomnial skonkrety
zo:-vae metodC( lub tez "po drodze" jq zarzueil. Tak wit;:c nie wiadomo 
naJplerw, ez~ opraeowanie, kt6re proponuje, rna bye komentarzem wy-
I q e z n I e I Jed y n I e hlstoryezno-kulturowym, ezy moze komentarzem 

o n a c h y1e n i u historyczno-kulturowym. Czy zatem chee sit;: ograni
ezye do ukazania czytelnikowi tla nowotestamentalnych rzeczywistoSci 
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i wydarzen, ezy - tak jak inne komentarze - zamierza przeprowadzic go 
przez Nowy Testament ze szezegolnym uwzglt;dnieniem owego tla? Brak 
tego uScislenia pozwala autorowi zaehowywac sit; roznie: raz poprze
staje on na omowieniu historyezno-kulturowyeh szezegolow, kiedy in
dziej wkraeza w szerSZq egzegezt;, teologit; biblijnq, a nawet filologit; i kry
tykt; tekstu; raz ogranieza sit; do odnotowania i naswietlenia realiow 
kulturowyeh, kiedy indziej wyprowadza z tyeh spostrzezen bezposred
nie wnioski dla interpretaeji tekstu. Oezywiseie, dzielo na tym nie traei, 
wrt;ez przeeiwnie; byc moze jednak ezytelnik wolatby dokladnie wie
dziec, na jakie informaeje moze liezyc. 

Autor nie zatroszezyl sit; tez 0 to, by sklasyfikowac ezy uporzqdko
wac interesujqey go material. JeSli mowi sit; 0 "uwarunkowaniaeh histo
ryezno-kulturowyeh" Nowego Testamentu, to jaka rzeezywistosc wla
Sciwie wehodzi w grt;? Na pewno swiat zyeia eodziennego, obyezajow, 
powszednieh reali6w, na pewno wielka spuseizna religijna mysli i trady
eji biblijnej, na pewno doktryna religijna rozmaityeh nurtow owezesne
go judaizrnu, a dalej: swiat polityki, geografia, uwarunkowania spoleez
ne itp. Ale w jakim porzqdku, wedle jakiej skali wartoSci i w jakim od
niesieniu i zastosowaniu do poszezegolnyeh ksiqg? W komentarzu 
Keenera te poszezegolne plaszezyzny troeht; bezladnie mieszajq sit; i na
wzajem przenikajq, rodzqe przy tym rozne dodatkowe pytania. 

Nie wyodrt;bniaj'le wyrainie poszezegolnyeh plaszezyzn, autor moze 
(ezy musi) obfieie i eht;tnie postugiwac sit; sformulowaniami og61nymi 
w rodzaju: "starozytni mt;drey", "zydowsey nauezyeiele i myslieiele", 
"starozytne relaeje", "pewne pisma greekie" (s. 198), "greeko-rzymsey 
moralisei i nauezyeiele zydowsey", "greeko-rzymskie opowieSci", "wit;k
szosc tradyeji zydowskieh" itd. Niekiedy tez moze nasunqc sit; pytanie, 
ezy aby nie osiqga skutkow odwrotnyeh od zamierzonyeh - na przyklad 
wtapiajqe Jezusa w tlo kulturowe az po pozbawienie Go wszelkiej ory
ginalnosei (por. s. 199: ,W swieeie starozytnym ludzie uwazani za eudo
tworeow gromadzili wokol siebie wielkie dumy... "). 

Uwagi te - do dyskusji dla biblistow i speejalistow - nie Sq w stanie 
podwazyc szezeg61nej wartoSci omawianego dzieia ani zakwestionowac 
deeyzji wydawnietwa, ktore je przetlumaezylo i opublikowalo, slusznie 
przewiduj'le, ze okaze sit; ono przydatne dla polskiego ezytelnika. 

BOGUStAW WIOtA, ur. 1940, biblista, dr hab., t!umacz, autor wielu 
popularnyeh ksiqzek religijnych oraz rozprawy Antropologia egzysten
cjalna Apokalipsy Janowej (1996). 
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CZeSc, Tereska,Krzysztof Biedrzycki 
rez. Robert Glinski, 

Polska 2001 Edukacia Tereski 

Jest szaro i ponuro. A gdy swieci slonce, robi si~ tak bialo, ze nic nie 
widae. stonce tez jest nieprzyjazne, slonce oslepia. Biel oslepia. 

Jaki jest swiat Tereski, kilkunastoletniej dziewczynki z bloku? Brzyd
kie osiedle. Pospolici ludzie. Zwyczajna rodzina, sp~dzajqca wolny czas 
glownie przed telewizorem. Znudzona mlodziez na podworku. Swiat 
zamkni~ty w beznadziejnym "tu i teraz". 

Film Roberta Glinskiego CZeSc, Tereska stylizowany jest na doku
ment. Czarno-biala fotografia, gruboziarnista faktura zdj~e (ich auto
rem jest Petro Aleksowski), niestaranny kadr, kaprysny montaz, dlugie 
uj~cia, w ktorych jakby nic si~ nie dzieje, amatorskie aktorstwo (zawo
dowi aktorzy dostosowujq si~ do stylu gry dziewczynek, ktore odtwa
rzajq glowne bohaterki, czy moze raczej "Sq nimi"), brak jakiegokol
wiek estetycznego naddatku ... Chodzi 0 wrazenie prawdy. Ten film jest 
jak reportaz. Akcja momentami staje si~ dramatyczna (prowadzqc do 
tragicznego finalu), jednak stanowi ona tylko dopelnienie tego, co jest 
istotq filmu: obserwacji zycia Tereski. Scenariusz (Jacka Wyszomirskie
go i rezysera) skupia si~ na zarysowaniu zdarzen, ktore moglyby si~ jej 
przytrafie, pozostawiajqc jednak duzo miejsca na improwizacj~. Zada
niem kamery nie jest kreowanie rzeczywistosci, ale jej podglqdanie. 

Tereska jest pospolitq dziewczynkq. Niebrzydka, nawet ladna, gdy 
si~ usmiecha, ale tak doskonale wtopiona w szare otoczenie, ze nikt by 
na niej nie zatrzymal oka, gdyby w tej pospolitoSci nie wyszukala jej 
kamera. Tluste wlosy, niezdrowa cera, byle jakie ciuchy. Bo dlaczego 
mialoby bye inaczej? Rodzice najzupelniej przeci~tni. Kochajq swoj'l 
Teresk~, Sq dobrzy, zwlaszcza wierzqca w niq matka, ale takie ojciec 
czasem, gdy si~ upije, biegajqcy z siekierq awanturnik, lecz w gruncie 
rzeczy porzqdny chlop. Zyjq, jak zyjq, bo nie wyobrazajq sobie innego 
zycia. To znaczy, inne zycie widzq w telewizji, ale szklany ekran tak mocno 
ich od niego oddziela, ze dostrzegajq w nim tylko bajk~ zabijaiqGJ smier
telnq nud~. 

Tereska jest ambitna. Zapisuje si~ do szkoly krawieckiej, bo chciala
by zostae projektantkq mody. To jest telewizyjne marzenie, wi~c cos 
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jednak zza szklanego ekranu ws'!czylo siy w duszy Tereski. Dziewczyn
ka umie trochy szye, rna do tego talent, rna wyobrainiy. Moze by si y jej 
udalo wyrwae z rodzinnej i osiedlowej beznadziei? Ale szkola uczy j,! 
nie tylko zawodu. Poznaje tam cynizm, arogancjy, agresjy. Juz w pierw
szych dniach edukacji zostaje okradziona, obserwuje bezradnose i brak 
umiejytnoSci pedagogicznych nauczycielek, bezczelnose kolezanek. To
tez gdy jedna z nich, Renata, chce siy z ni,! zaprzyjainie, Tereska z rado-
Sci,! na to przystaje: wreszcie nie bydzie samotna w nieprzyjaznej szkole. 

Zaczyna siy proces deprawowania Tereski. Nowa przyjaci61ka uczy 
j,! nieposluszenstwa wobec rodzic6w, namawia do picia alkoholu, poka
zuje, jak zwracae na siebie uwagy osiedlowych chlopak6w, uswiadamia 
jej, jak larwy jest seks, wreszcie uczy j,! kradziezy, nieuczciwoSci, a na
wet okrucienstwa. Dla obu najwazniejsza staje siy swoiScie rozumiana 
wolnose. Wolnose od rodzic6w, od jakichkolwiek regul i obowi,!zk6w, 
a nawet od moralnoSci, choe 0 tym akurat mysl,! najmniej . Zycie rna 
bye przyjemne, ale przy tym pozbawione wszelkich zludzen. Grunt to 
bye chytrzejsz,! niz inni. 

Wyzwalanie siy Tereski to jej edukacja do zla. W koncu dziewczyn
ka okaze siy zdolna nawet do zbrodni. Ale zlo nie od razu jest dla niej 
zlem. Na pocz,!tku chodzi po prostu 0 przyjain, 0 kt6r,! dba rozpaczli
wie, wiyc zgadza siy na wszystko, co jej Renata podsunie. A potem idzie 
o styl zycia. Tanie wino na cmentarzu, pr6ba milosci w rozlatuj,!cej siy 
budzie za blokami, podpuszczenie chlopak6w do pobicia przypadkowe
go przechodnia, rzekomego gwalciciela. Heca, zabawa, spos6b spydza
ma czasu. 

Aby podkreSlie proces deprawacji Tereski, Glinski rozpoczyna sw6j 
film od Pierwszej Komunii : oto niewinna dziewczynka w bialej sukien
ceo Juz wtedy jej niewinnose zostaje jednak zbrukana - rozbita szyba 
kaleczy dziecko, a krew brudzi sukienky. W blokowisku wybudowano 
kosci61. Tereska spiewa nawet w parafialnym ch6rze. Potem przestaje. 
ezy cos stamt'!d wyniosla? Dlaczego tak lat\vo przyszlo jej porzucie 
wartosci, kt6re wpajali jej rodzice i katecheta? Nic 0 tym nie wiemy. 
W jednej ze scen, gdy juz zerwala z ch6rem i wci,!gnylo j,! nowe zycie, 
Tereska wchodzi na moment do swi'!tyni, jakby zatysknila za sob,! daw
n'! . Ale szybko stamqd ucieka, to juz nie jej swiat. W filmie Glinskiego 
nie rna obludnych, odpychaj,!cych ksiyzy, nie rna dewotek, wrycz prze
ciwnie, dyrygent ch6ru jest bardzo mily dla Tereski. Ona nie opuszcza 
KOSciola wrogiego, odchodzi od Kosciola, kt6ry jest jej obojytny, bo 
gdzie indziej odnalazla swoje miejsce. KOSci61 jest w tym film ie bardzo 
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widoczny nie tylko jako budynek i miejsce, gdzie Tereska spt;dzala czas, 
ale jako odmienna rzeczywistose w osiedlowym swiecie, stanowi,!ca 
wobec niego jaskrawy kontrast. Z jednej strony, kOSciol swym betonem 
wtapia sit; w blokowisko. Z drugiej, stanowi rzeczywistose nie z tej zie
mi, slyszymy tam inn,! muzykt;, przestrzen kOScielna jest rozswietiona 
czy wrt;cz przeswietlona. To niebianski azyl. Ale rownoczeSnie ta rze
czywistose jest tak inna, tak skupiona na sobie, ze az wyobcowana z blo
kowiska. Czym zajmuj,! sit; ksit;za i siostry zakonne w kOSciele? Usta
wianiem dzieci pierwszokomunijnych w szeregi, uczeniem ich zacho
wania sit; podczas uroczystosci. Zycie codzienne zostaje zostawione 
samemu sobie. Poza kOSciolem w blokowisku nie rna sacrum. Moze dla
tego Tereska ucieka z kosciola? Chce prawdziwego zycia, nie azylu. 

Tereska nie szuka swit;tosci, szuka przyjaini. Tylko czy ona potrafi 
sit; przyjainiC? Kolezance z klasy sit; podporz,!dkowuje. Dziwny zwi,!
zek I"czy j" z kalekim portierem z fabryki, gdzie pracuje jej matka. Po
zornie jest to przyjain dwojga samotnych i zgorzknialych osob. Tereska 
odkrywa jednak w portierze kogos slabszego od siebie, wit;cej oczekuj,,
cego (moze oczekuj'lcego uczucia, ktorego brak rodzi sklonnoSci pedo
filskie i masochistyczne?), kogos, na kim mozna sit; zemscie za wlasne 
upokorzenia, It;ki i niespelnione nadzieje. To bardzo wazny w"tek fil
mu. Portier jest ucielesnieniem zycia nieudanego, pokracznego. Tereska 
boi sit; takiego zycia, dlatego swoj" agresjt; wyladowuje wlasnie na nim, 
na nieudaczniku. 

Dziewczyna szuka miloSci, ale jest wobec niej nieufna. MiioSci" ro
dziny gardzi: matka jest zbyt slaba w swojej dobroci i ulegloSci wobec 
losu, ojciec bywa niepoczytalny. Pozostaj" chlopcy na podworku, ale 
przeciez ona nie jest jeszcze gotowa do miloSci, a inicjacji seksualnej sit; 
boi. Gdy jeden z chlopakow zaprasza j" do domu, idzie tam ufnie. Gdy 
wreszcie zazna seksu, bt;dzie to jeszcze jedno upokorzenie: po prostu 
zostanie brutalnie zgwalcona przez kolegt;. I to przepelni czart; goryczy. 
Wszystko jest brudne, paskudne i ponure - nawet milose. Za taki swiat 
sit; zemsci. A ofiar" stanie sit; kaleka. 

Ten film opowiada historit; zla, ktore osacza czlowieka niewinnego. 
Renata to jawna kusicielka. Pojawia sit; jednak pytanie 0 irodlo zla. Sk"d 
wzi"l sit; cynizm dziewczynki? Na czym polega jej wina? I drugie pyta
nie: dlaczego Tereska jest tak latwym obiektem kuszenia? 

Glinski stworzyl moralitet zakorzeniony w konkretnej rzeczywisto
sci. Pierwszej przyczyny zla poszukuje w swiecie bez nadziei. Stqd para
dokumentelna obserwacja zycia na osiedlu. Rezyser pokazuje ludzi, dla 
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kt6rych swiadomosc przyszloSci nie wyraza si~ w marzeniach, lecz w t~
pym wyczekiwaniu nast~pnego, takiego samego dnia. Ich zlo jest szare 
i banalne. To zlo betonowych osiedli, zlo biedy i nudy. Rezyser analizu
je mentalnosc pogrqzonq w beznadziei, a przez to podatnq na kuszenie, 
kt6re wiedzie na manowce. Tereska tak czy inaczej skazana jest na zycie 
bez marzen, bo pozbawila jq ich rzeczywistosc. Nawet gdyby nie posu
n~la si~ do zbrodni, nie bylaby niewinna: pelna stlumionej agresji, nie 
rozumiejqca swiata, nienawidzqca w innych pokracznosci, kt6ra prze
drzeinialaby jq samq. Ale nienawidzqca tez tej drugiej, bardziej udanej 
cz~sci swiata, bo przeciez cudze powodzenie wydaje si~ zupelnie nie
usprawiedliwione. Powiedzmy sobie otwarcie: to jest ta druga Polska, 
o kt6rej isrnieniu wolelibysmy nie pami~tac. Polska sfrustrowanych. Moze 
zresztq nie tylko Polska ... 

To jednak nie koniec pytan. Bo przeciez spoleczne uwarunkowania 
stylu zycia bohaterek filmu nie wyjasniajq wszystkiego. Problem tkwi 
gl~biej. Tak, srodowisko nie daje nadziei na wyrwanie si~ z t~pej szaro
sci. Jednak nie jest oczywiste tak calkowite oddanie si~ zlu. W osobo
wosci Tereski zauwazyc mozna pewien paradoks. Jest tym bardziej po
datna na kuszenie, im bardziej jest naiwna. A naiwnosc jest konsekwen
cjq jej poczciwoSci. Ona nawet rna dobre serce, tak jak dobre serca majq 
jej rodzice. Tylko ze to dobroc st~piala, letnia, bezmyslna, doskonale 
wtopiona w nud~ banalnego zycia. Pod jej powierzchniq kl~biq si~ w lu
dziach nami~tnosci. Przykladem jest ojciec, w kt6rym rodzq si~ demo
ny, gdy tylko wi~cej wypije. Demon budzi si~ takZe w Teresce, demon 
samodzielnoSci. Jej wyzwolenie mogloby przyjqc r6znq postac. W naj
bardziej budujqcej wersji bylaby to gruntowna edukacja, dobra praca, 
prawdziwa milosc, rodzina. Stalo si~ inaczej, bo w decydujqcym mo
mencie Tereska spotkala kogos innego, niz powinna byla spotkac. Kto 
jest winien? Renata? Rodzina? Szkola? KOSci61? Spoleczenstwo? Los? 
Diabel? 

Problem polega na tym, ze jednoznaczne wskazanie przyczyny zla 
jest niezwykle trudne i film tego nie czyni. Film zbiera informacje, reje
struje kolejne stopnie zla poznawanego przez Teresk~. Nie rozgrzesza 
jej ani nie rozgrzesza nikogo w jej otoczeniu. Ale tez nie oskarza. Kazdy 
w jakis spos6b jest usprawiedliwiony, choc kazdy jest winny. Poczciwosc 
pomieszana jest z cynizmem, serdecznosc z oboj~tnosciq, odruch serca 
ze zboczeniem, nuda z szalenstwem. 

To pokomplikowanie moze stac si~ wiarygodne dopiero wtedy, gdy 
zostanie zderzone z obserwacjq zycia. Totez Glinskiemu bardzo zalezalo 
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na prawdzie obrazu przedstawiajqcego mlodych ludzi, kt6rzy skazani Sq 
(albo sami si~ skazujq) na "wykluczenie". To nie jest film dokumentalny, 
w dokumencie bardzo trudno by bylo wejsc tak gl~boko w emocje bo
haterek. A jednak posiada on walor dokumentu. Jego ogromnym atu
tern jest gra dw6ch protagonistek. Obie dziewczyny (Tereska - Ola Giet
ner, Renata - Karolina Sobczak) Sq wychowankami domow dziecka. 
Wniosly wi~c do filmu wlasne doswiadczenie, wlasny j~zyk, sposob by
cia, zachowanie. Ich gra jest najzupelniej naturalna, choc czy to jeszcze 
jest gra? One po prostu Sq bohaterkami filmu. Do ich "stylu" dostoso
wali si~ aktorzy zawodowi. Na szczegolnq uwag~ zasluguje grajqcy por
tiera Zbigniew Zamachowski. Jego gwiazdorstwo zupelnie si~ w tym 
filmie nie liczy, jako aktor jest partnerem dla dziewczqt, gra jak one, 
wtapia si~ w przedstawiony swiat. Potrzeba wielkiego talentu i profe
sjonalizmu, by do tego stopnia zatrzec wszelkie slady gry i udawania. 
Ale rownoczesnie rola Zamachowskiego jest znakiem czegos przeciw
nego: znany i rozpoznawalny aktor stanowi na tyle mocny element ob
cosci, ze widz zatrzymuje si~ w pol drogi i jednak zachowuje dystans do 
opowiadanej historii, co jest wazne, skoro caly czas krqzymy wok61 pro
blemu prawdy obrazu. Od literalnego przekazu wazniejsza jest refleksja 
wylaniajqca si~ z dziela. 

W Teresa dostrzec mozna wyrainq polemik~ z Pannq Nikt Andrzeja 
Wajdy. WyjSciowy pomysl fabularny w obydwu filmach jest podobny: 
deprawacja niewinnej dziewczynki z prostej, biednej rodziny. Kusiciel
kami zarowno u Glinskiego, jak i u Wajdy Sq kolezanki z klasy, a dziew
czyna gotowa jest na wszystko, byle tylko zasluzyc na przyjain. Roznica 
jest jednak podstawowa - Panna Nikt to klasyczny moralitet. W dziew
czynki wciela si~ po prostu diabel. Film Wajdy jest wypreparowany i przez 
to sztuczny. Realistyczne podloze jest wymyslone, pelno w nim uprosz
czen i stereotyp6w. W efekcie Panna Nikt nie mowi nic 0 polskiej rze
czywistosci lat 90., kt6rej rezyser najwyrainiej nie potrafil zrozumiec, 
a i 0 zlu m6wi niewiele, tak jest nieprzekonujqca. Glinski przejql po
mysl, ale postanowil go uwiarygodnic. Powr6cil do formy ze swego de
biutanckiego filmu Niedzielne igraszki, nad kt6rym pracowal z dziecmi. 
Zn6w poprzez analiz~ zachowan mlodych ludzi postanowil tropic zlo. 
Tereska w swej paradokumentalnej ascezie skupia si~ na zlu obecnym 
w naszym wsp6lczesnym, wczesnokapitalistycznym swiecie; w Niedziel
nych igraszkach chodzilo 0 zlo komunistyczne. Glinskiego nie interesu
je moralizatorstwo oderwane od rzeczywistosci. Na moral nose patrzy 
w kontekscie spolecznym. Interesujq go mechanizmy, kt6re sprawiajq, 
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ie ludzie niewinni (dlatego wlasnie na bohaterow wybral dzieci i ludzi 
bardzo mlodych) stajq si~ zgorzkniali, cyniczni i okrutni. Stawia pytanie 
radykalnie: czy zarodki zla tkwiq w nas samych, czy tei w spoleczen
stwie? 

Czesc, Tereska stanowi jakby dopelnienie Dlugu. Obydwa filmy szu
kajq przyczyn zbrodni, badajqc ciemnq stron~ nowych czasow w Polsce. 
Pierwszy pokazywal cen~, jakq si~ placi za pragnienie sukcesu. Drugi 
mowi 0 cenie, ktorq placi si~ za rozwianie marzen. Bohaterowie oby
dwu filmow Sq ofiarami zla, ktore l~gnie si~ na obrzeiach kapitalizmu 
moie ono dotknqc zarowno ludzi aktywnych, ktorzy chcq dzialac, jak 
i ludzi biernych, ktorzy nie potrafiq przekroczyc granicy ich szarego 
swiata. To dwa roine glosy. Niepokojq w rownym stopniu, uswiadamia
jqC, i e wsz~dzie mogq si~ czaic demony nowego swiata. Nie chodzi jed
nak 0 oskarienie wspolczesnosci, ktora jest dla Glinskiego waina, bo 
jest po prostu nasza. Raczej 0 zdumienie tym, jak latwo zlo atakuje i jak 
trudno si~ przed nim obronic. 

Edukacja Tereski konczy si~ tragicznie. Skierowane w jej strony cie
pie "czeSe" brzmi ironicznie, zwlaszcza gdy uswiadomimy sobie pier
wotne znaczenie tego pozdrowienia - dziewczyna przeciei pozbawila 
siy czei, cokolwiek bysmy przez to rozumieli. Zio znowu zwyciyiylo. 

Wyjqtkowo smutny film. 

KRZYSZTOF BIEDRITCKI, ur. 1960, dr, adiunkt w Insrytucie Filolo
gii Polskiej U]. Wydal m.in.: Swiat poezji Stanislawa Barm1czaka, Ma/
gorzata Musierowicz i Borejkowie (1999). 
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Komisarze wystawy: Ingried 

Brugger i Jewgenija Petrowa 

"Zadaniem artysty jest zmusic widza, 
by postrzegal swiat jego oczami" 

Mark Rothko 

,,widzialem przed tym obrazem dwoch mlodziencow zatopionych 
w niemym zachwycie i zastanawialem siy nad tym, jaki dreszcz wzru
szenia poza "historycznym« moze po czterdziestu latach wywolac ten 
obraz... " Tak pisal Jozef Czapski w programowym eseju Abstrakcja - za 
i przeciw 0 powstalym w 1918 roku Bialym kwadracie na bialym tie 
"szczycie abstrakcyjnej ascezy" - Kazimierza Malewicza (1878-1935). 
Wydaje siy, ze pytanie Czapskiego 0 "dreszcz wzruszenia", odniesc mozna 
nie tylko do suprematystycznych "ikon nowoczesnosci" - Bialego, Czar
nego czy Czerwonego kwadratu - ale przede wszystkim do poinych, fi
guratywnych dziel artysty; one to stanowiq punkt ciyzkosci monogra
ficznej wystawy Malewicza w wiedenskim "Kunstforum". 

Sam Malewicz bronitby zapewne swoich obrazow przed krytykq 
Czapskiego, odwolujqc siy do wlasnej teorii malarstwa. Utrzymywal 
bowiem, ze jego obrazow nie mozna odbierac w kategoriach wzrusze
nia czy tez jakichkolwiek doznan zabarwionych uczuciem. Obrazy te 
same w sobie stanowic mialy "obiekty czystego odczucia", za posred
nictwem ktorych "powolano do zycia nie nowy swiat odczuc, ale nowe, 
bezposrednie przedstawienie swiata odczuc - w ogole". Malevvicz, okre
slajqc w ten wlasnie sposob funkcjy obrazu, odwrocil niejako relacjt( 
zachodzqq miydzy odbiorq i obrazem: to juz nie obraz wyznacza emo
cjonalnq percepcjy, on bowiem jest niejako zamkniyty w immanentnym 
swiecie artysty, a jego percepcja wymaga posrednictwa - okreslonego 
przez artysty - konceptualnego medium. 

Wydaje siy, ze wlasnie ta - istotna dla zrozumienia tworczoSci Kazi
mierza Malewicza - problematyka sklonila komisarzy wystawy do wska
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zania na niq w trafny i zaskakujqcy zarazem sposob: w bezposrednim 
sqsiedztwie jednego z wariantow slynnego Czarnego kwadratu - "pra
-formy" zapoczqtkowujqcej suprematystycznq faz~ tworczosci artysty 
(1913-1918) - i po inego Autoportretu (1933) umieszczono XVI-wiecz
nq ikon~ przedstawiajqq sw. Mikolaja. Ikona ta zwraca uwag~ nie tylko 
na liczne formalne zwiqzki zachodzqce pomi~dzy malarstwem ikono
wym a sztukq Kazimierza Malewicza, ale daje widzowi rowniei posred
nio do zrozumienia, ie "bezprzedmiotowy swiat" Malewicza - podob
nie jak swiat ikon - w swych artystycznych oraz ideowych zaloieniach 
wychodzi daleko poza plotno obrazu i ie wprawdzie moina kontem
plowac ow swiat niezaleinie od jego "przeslania" jako fenomen czysto 
estetyczny, lecz nie sposob na tej drodze uczestniczyc w owej "wyiszej 
rzeczywistoSci" objawiajqcej si~ dzi~ki tym obrazom. 

Autorzy ekspozycji zamierzali zapewne w pierwszym rz~dzie zwrocic 
uwag~ na tradyck malarstwa ikonowego jako najwainiejszy "katalizator" 
na drodze rozwoju suprematystycznej koncepcji obrazu. Zainteresowa
nie Maiewicza sztukq ikon to topos pojawiajqcy si~ jui w jego najwcze
sniejszych zmaganiach artystycznych z aktualnymi nurtami wspolczesnej 
szruki. W kr~gu owczesnej rosyjskiej awangardy, ktora szukala inspiracji 
w rodzimej tradycji, nie bylo to odosobnionym fenomenem. Jednak wy
jqtkowosc poszukiwan Malewicza polega na tym, ie (w odroinieniu od 
czysto formalno-estetycznej recepcji ikon przez wspolczesnych mu arty
stow) on jako jedyny uczynil ikon~ - a ru przede wszystkim teologicznq 
wymow~ ikony - modelem wlasnej koncepcji artystycznej . 

W grudniu 1915 roku Malewicz po raz pierwszy wystawil 39 bez
przedmiotowych kompozycji figuralnych na glosnej "Ostatniej futury
stycznej wystawie obrazow 0,10" w Petersburgu. Rownoczesnie opubli
kowal swoje artystyczne credo: Od kubizmu i futuryzmu do suprematy
zmu. Nowy malarski realizm. Owa apologia "nowej sztuki" obiecywala 
widzowi, uwolnionemu od materialnego swiata wraz z jego czysto wi
zualnq percepcjq, dost~p do swiata istniejqcego ponad (supra) czysto 
fizycznq rzeczywistoSciq. Obiecywala odkryc przed nim "istot~ rzeczy" 
kryjqq si~ za swiatem zjawisk. Jednakowoi dost~p do tego swiata dany 
byl, p6ki co, jedynie artyScie na drodze bezprzedmiotowej sztuki jako 
"najwyiszej manifestacji Absolutu". 

"Artystyczna teozofia" Malewicza, w ktorej artysta-demiurg postrze
gal siebie jako alter deus, niosla ze sobq rewolucyjne nast~pstwa przede 
wszystkim dla tradycyjnego sposobu percepcji obrazu w kulturze Zacho
duo Odrzucenie sztuki opartej 0 zasad~ mimetyzmu i perspektywy na rzecz 

157 



ZOARZENIA - KSIJ\ZKI - LUOZIE 

poj~cia obrazu jako realnie postrzegalnego "znaku" czysto duchowej, nie
pojmowalnej zmyslami "Prawdy" oznaczalo odwr6t od renesansowego 
obrazu imitujqcego rzeczywistosc i ponowny zwrot do ikonowego obra
zu-symbolu. Obraz nie by! juz tylko "oknem na swiat", jak to ujmowali 
teoretycy renesansu: z jednej strony byl "juz tylko" materialnym nosni
kiem "epifanii wyzszej rzeczywistosci", r6wnoczesnie jednak najdosko
nalszq materializacjq czy wr~cz "inkarnacjq" metafizycznych treSci. 

Niezwykle trudno zdefiniowac transcendentny swiat Malewicza, 
kt6ry pojmowal on nie w kategoriach chrzeScijansko-ortodoksyjnych, 
lecz w aspekcie modnych podowczas teozoficzno-ezoterycznych prqdo\v: 
kilkutomowa teoretyczna "summa" suprematyzmu, nad kt6rq pracowa! 
niemal przez cale zycie, nie zawiera jasnych i jednoznacznych odpowie
dzi. Podtytuly, jakimi opatrywal suprematyczne obrazy, zdajq si~ po
twierdzac wewn~trzne sprzecznoSci dotyczqce jego teoretycznych wy
wodow, pozostajq bowiem w silny sposob zwiqzane z konkretnie do
swiadczanym swiatem terazniejszym: Odczucie /otu, Odczucie prqdu, 
Odczucie przyciqgania magnetycznego, Odczucie przebrzmiewania ... Tak 
nazwane obrazy przedstawiajq abstrakcyjne formy geometryczne 0 roz
norakich barwach i optycznie zroznicowanej masie, ktore - ulozone cz~
sto na osiach dynamicznych - unoszq si~ na neutralnym bialym tie. 

Pierwsze przykazanie suprematyzmu : nie b~dziesz przedstawial po
dobienstwa rzeczywistoSci, pozostawalo w mocy jedynie przez pi~c lat, 
a "soteriologiczne" roszczenia Malewicza juz w 1918 roku przeniosly si~ 
z dziedziny malarstwa na architektur~, a z czasem rowniez na rzemioslo 
artystyczne oraz pierwsze "media masowe", jak transparent i plakat agi
tacyjny. W swoich utopijnych wyobrazeniach 0 wszechobejmujqcej syn
tezie sztuki i codziennego zycia jako ostatniej konsekwencji bezprzedmio
towoSci widzial Malewicz ludzkosc w "czystym stanie rajskiej niemate
rialnoki", w ktorym "niebieski kolor nieba zostal przez system 
suprematyczny przezwyci~iony i przedziurawiony, ana jego miejsce wkro
czyla biel jako prawdziwie realne wyobraienie nieskonczonosci". Reali
zowana przez suprematystyczne ugrupowanie UNOWIS nowa forma "po
wszechnej pedagogiki wspolczesnoSci" przemienila Witebsk, gdzie Male
wicz w latach 1919-22 wykladal "suprematystyczne formotworstwo", 
"r~kami proroka Malewicza - jak to okreSlil jeden z jego uczniow - w mia
sto zaczarowane": ogromnych rozmiarow kompozycje suprematystyczne 
zdominowaly miasto, widnialy w jadlodajniach, na fasadach domow, na 
tramwajach, nawet na kartkach zywnoSciowych. Obrazy suprematystycz
ne noszone byly niczym ikony procesyjne p09czas pochod6w i wiecow. 
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Kompozycje, kt6re wedlug pierwowzor6w Malewicza wykonywali ano
nimowo jego uczniowie, posiadaiy w jego przekonaniu, pomimo repro
dukcyjnego charakteru, "auratyczn'l jakosc" prawzoru. Jui w chwili na
rodzin suprematyzmu Malewicz nawi'lzai, swiadomie lub nie, do trady
cyjnej formy kultu ikony, by propagowac wlasn'l sztuky: Czarny kwadrat 
wisial podczas pierwszej prezentacji - w wyrainej analogii do tradycyjne
go usytuowania ikon w rosyjskich domach - w rogu sali ekspozycyjnej, 
wysoko nad glowami zwiedzaj,!cych. 

Ikony wisz'lC'! na wiedenskiej ekspozycji obok Czarnego kwadratu 
dobrano w spos6b szczeg61nie staranny. Ukazuje ona swiytego na tie 
w przypadku ikon raczej rzadko stosowanej - bieli. Liturgiczne szaty 
swiytego zdobi abstrakcyjny ornament z bialych i czarnych kwadrat6w... 

W swoich pamiytnikach Malewicz wspomina, ie ikony w domu ro
dzinnym nie byly dla niego "obrazami", poniewai przedstawione na nich 
postaci "nie wyobraialy prawdziwych ludzi". W zwi'lzku z wczesnymi 
symbolistyczno-modernistycznymi obrazami (Autoportret, 1907) ikona 
staje siy waina dla mlodego artysty jak na razie tylko z racji linearno
ornamentalnych jakosci, zas w p6zniejszych fowistycznych kompozycjach 
interesuj'l go przede wszystkim czyste i intensywne akordy barwne i "we
wnytrzne swiado" ikon. Przeprowadzone pod wplywem sztuki Picassa 
i wloskich futuryst6w kubo-futurystyczne eksperymenty formalne wyczu
laj'l go na symultaniczn'l strukrury czasu oraz negacjy perspektywy w swie
cie ikon. Jednakie dopiero w kompozycjach suprematystycznych bydzie 
on recypowal ikony swiadomie z racji jej radykalnego odrzucenia nasi a
dowania rzeczywistosci oraz ze wzglydu na jej treSci symboliczne. Obrazy 
suprematystyczne zdaj'l siy tabe nawi'lzywac do specyficznej symboliki 
koloru w teologii ikony. Czerwony kwadrat na bialym tIe (1915) przywo
dzi na mysl ikony Pantokratora, kt6re przedstawiaj'l Go na de rozci'lgniy
tego czerwonego prostok'lta symbolizuj'!cego ziemiy na bialym tie ko
smosu. Malewicz utrzymywal, ie Czarny kwadrat na bialym tIe (1913) 
nie przedstawia, §cisle rzecz bior'lc, czarnego kwadratu na bialym tie, 
gdyi "do" w tym wypadku powstalo dopiero po namalowaniu kwadratu, 
w nawi'lzaniu niejako do dialektyki rama-obraz ikony, gdzie w odr6inie
niu od zachodniej formy obrazu rama i wklysla powierzchnia przezna
czona do malowania stanowi'l jedno. Podobnie tei obrazy suprematy
styczne jako "pozbawione ram ikony naszego czasu" przechodz'l w ten 
spos6b, w analogii do ikony, bezposrednio w otaczaj'lC'! je rzeczywistosc. 

Ale wlasnie 0 ty rzeczywistosc miala jui wkr6tce rozbic siy mistycz
no-wizjonerskia utopia spoleczna Malewicza, byd'lca kuriozaln'l niemal 
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ekstrapolaejq teoretyeznyeh zalozen jego sztuki na spoleezenstwo. Byla 
to utopia zmierzajqea do zmiany natury, wszeehswiata, ezlowieka. "Su
prematystyezne" idee artysty, kt6ry w 1905 roku walczyl na baryka
daeh i wiwatowal z raeji nadejScia rewolueji, zatraeily siy w stalinow
skim dogmaeie powrotu do realizmu i apoteozy kolektywu. Wkr6tee 
po zawieszeniu w ezynnoseiaeh wykladowey Malewiez zostaje na kr6t
ko aresztowany, a od roku 1933 obowiqzuje zakaz eksponowania jego 
obraz6w, kt6re do roku 1960 pozostajq w magazynaeh Panstwowego 
Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu. 

Po dzis dzien pozostaje zagadkq, dlaezego Malewiez w ostatniej fa
zie tw6rezoSci postanowil powr6eic do malarstwa przedstawiajqeego. 
Czy byl to wyraz glybokiego przekonania Malewieza, ze zmiana jego 
artystyeznej postawy pozostanie dla sztuki, ktora przeszla abstrakejy, 
w gruneie rzeezy bez nastypstw? Czy jego powrot do swiata figuratyw
nego pod koniee lat 20. oznaezal poklon przed sztukq soerealistyeznq? 
A moze to tylko oportunizm byl powodem jego nawrotu do "poezqt
kow" rozwoju artystyeznego i tworzenia ponownie obrazow neo im
presjonistyeznyeh? I jeszeze najbardziej frapujqea niewiadoma: Czy ob
razy te antydatowal po to tylko, by pozostawic po sobie artystyeznq 
SPUSciZl1y, ktora - tworzona po suprematyzmie - stanowilaby jego anty
eypaejy, ezy tez ezynil to faktyeznie tylko z obawy przed represjami? 

Obrazy takie jak Chlopi (1928/29) lub Torso w i 6ltej koszuli (1932) 
z raeji przedstawianej tematyki zdajq siy na pierwszy rzut oka jak naj
bardziej wpisywac w panujqq soerealistyeznq normy. Ale postaei na tyeh 
obrazaeh Sq podobnie hermetyezne i obee jak swego ezasu geometryez
ne formy suprematystyezne. Pozbawione oezu, ust i nosow, stojq w bez
ruehu posrodku wyjalowionego pejzazu, w swej monumentalnoSci two
rZqe radykalne przeeiwstawienie do dynamieznie-patetyeznyeh sowiee
kieh "gierojow". W ikonaeh upatrywal Malewiez swego ezasu "najwyzszq 
sublimaejy ehlopskiej kultury ". Teraz on sam, umieszezajqe rosyjskieh 
ehlopow niejako w metafizyezno-symbolieznym wymiarze, tworzyl po
nadezasowq "ikony" rosyjskiego ludu. 

Wlasnie te figuralne kompozyeje, ktore Sq przykladem zastosowa
nia suprematystyeznej "syntaksy" do ludzkiej postaei, ujawniajq wielkq 
slabosc suprematyzmu. Suprematystyezne bezprzedmiotowe obrazy 
Malewieza nie "broniq" siy ani pod wzglydem formalnym, ani emoejo
nalnym, jesli pozbawi siy je koneeptualnej nadbudowy. Malewiez stwier
dzil kiedys polemieznie, ze religia przeobrazila siy w pusty rytual. Wy
daje si y, ze wlasnie to okreSlenie najbardziej adekwatnie opisuje pereep
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cj~ jego "suprematow". Bo czym, jezeli nie pustym rytualem moze bye 
przezywanie "dreszczu emocji" w obliczu obrazu, ktorego "treSC" zo
stala przez artyst~ przetransponowana z plotna "na papier"? 

Istnieje jednak jeszcze inny Malewicz. I bye moze najwi~ksz"l zaslu
gq wiedenskiej wystawy jest to, ze usiluje ona nie utozsamiae Malewicza 
z suprematyzmem, poswi~caj"lc najwi~kszq uwag~ ostatniemu i zarazem 
najbardziej spornemu okresowi rworczosci artysty. 

Wydaje mi si~, ze wlasnie te poine obrazy Malewicza, jak Czerwona 
konnica (1929) czy Czerwony dom (1932), zasluguj"l jednak na "dreszcz 
wzruszenia". Na pierwszym -czerwoni jezdzcy, zawieszeni niczym wid
mo w bezkresnej pustce pejzazu, galopuj"l w nieznanq da\. Czerwony 
dom w niepokoj"lcy sposob zagrozony grubymi liniami pol, przypomi
najqcymi zarowno bruzdy ziemi, jak i r6inokolorowe fale morza, po
zbawiony drzwi i okien, stanowi niejako kwintesencj~ osamotnienia i alie
nacji. To, jak pisal Malewicz w innym miejscu, "kompozycja z uczucia 
pustki, samotnosci i slepej uliczki zycia". 

Namalowany na dwa lata przed smierci"l Autoportret (1933) zdaje 
si~ zawierae w sobie tak sarno duzo sprzecznosci jak dzielo zycia artysty, 
kt6re on niejako zamyka. Artysta prezentuje siebie w fantazyjnym pseu
dorenesansowym kostiumie, jak gdyby chcial podkreSlie, ze mimetycz
ny charakter portretu w zasadniczy spos6b zaprzecza jego poj~ciu sztu
ki. Realistyczne przedstawienie sygnowane jest w prawym dolnym rogu 
obrazu czarnym kwadratem na bialym tie, co moze bye odczytane jako 
- mimo wszystko - porwierdzenie slusznosci raz obranej drogi. Row
niez biale tlo, wybitnie nietypowe w sztuce portretowej, nawiqzuje bye 
moze do "bezkresu wolnosci", kt6ry swego czasu orwarl si~ przed Ma
lewiczem w kosmicznej bieli suprematyzmu. Obraz ukazuje artyst~ w tra
dycji chrystomorficznego autoportretu Albrechta Dlirera, jako malarza
-demiurga. Brak rekwizyt6w malarskich kieruje uwag~ na oczy i r~ce 
najwazniejsze narz~dzia artysty, kt6ry, zapatrzony - jak mozna przypusz
czae - w "suprematystyczny bezkres", uklada pake prawej dloni w za
skakujqcym geScie: wyprostowane, zlozone ze sobq pake i uniesiony 
w g6r~ kciuk zdajq si~ rworzye dwa boki kwadratu . Bye moze ten niena
malowany kwadrat - symbolizujqc suprematyzm pustki - stanowi kwin
tesencj~ malowanych myslq obraz6w Kazimierza Malewicza. 

KRYSTYNA FRf\CZ, ur. 1966, t1umaczka, kryryk sztuki. Publikowala 
w "Tygodniku Powszechnym". Mieszka w Wiedniu. 
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Stefan Wilkanowicz SPOLECZENSTWO 

Powszechna NIEOBOJ~TNYCH 
. 

pomoc wzalemna 

W ezasie stanu wojennego zrodzila si~ w parafii sw. Szezepana w Kra
kowie nieeodzienna iniejatywa pomoey dla potrzebujqeyeh. Przed do
roeznq wizyq duszpasterskq ("kol~dq") wszystkie rodziny, kt6re mialy 
byc odwiedzane tego roku, otrzymaly listy od proboszeza. Zawieraly 
one trzy pytania: 1. ezy potrzebujq Panstwo pomoey? Jakiej? 2. ezy 
znajq Panstwo kogos, kto potrzebuje pomoey? Jakiej? 3. ezy sami mo
zeeie pom6e? W jaki spos6b? 

Lisry talcie otrzymalo okolo 5 rysi~cy rodzin. Rezultat byl zaskakujqcy: 
okolo 800 pr6sb 0 pomoe i rylez ofert pomoey. Radosc byla wielka, ale 
okazalo si~, ze trzeba podzielic parafi~ na nieduze sektory i dla kazdego 
z nieh powolac zesp61, kt6ry mialby za zadanie weryfikowac i koordyno
wac oferry z prosbami, a takie jakos utrwalac odruehy sere, tworzyc trwale 
zwiqzlci mi~dzy bliskimi ezy nieco dalszymi sqsiadami, najez~seiej weale si~ 
nie znajqcymi. Stqd mi~dzy innymi wziql si~ zwyezaj regularnego odpra
wiania Mszy sw. dla mieszkane6w poszezeg61nyeh sektor6w, dajqcy okazj~ 
do wsp6lnej modlitwy i poznawania potrzeb lokalnego srodowiska. 

Po dwudziestu lataeh, w obliezu narastajqeej biedy i szerzenia si~ 
bezroboeia, iniejatywa ta stala si~ punktem wyjseia do opraeowania przez 
Krajowq Rad~ Katolik6w Swieekieh Apelu 0 Powszechnq Pomoc Wza
jemnq. Zalozenie bylo podobne - potrzeby rosnq, srodki panstwa i sa
morzqd6w malejq, nalezy zatem uruehomic mozliwie szerokq pomoe 
wzajemnq, do udzielenia kt6rej prawie nie trzeba pieni~dzy, wystarezy 
praea wolontariuszy, koordynujqeyeh wymian~ dar6w materialnyeh, ale 
takze innyeh. Stqd propozyeja rozprowadzania w lokalnyeh spoleezno
Sciaeh (gl6wnie parafiaeh) ankiet zawierajqeyeh rozszerzone zestawy 
pytan dotyezqeyeh takZe pomoey 0 eharakterze opiekunezym ezy edu
kaeyjnym, potrzebnej osobom borykajqeym si~ z r6znymi problemami 
- ehorym ezy niesprawnym, ale takZe bezrobotnym, kt6rzy powinni szyb
ko podniesc swoje kwalifikaeje, aby miec szans~ na znalezienie nowej 
praey. Nie zawsze bowiem trzeba organizowac szkolenia ezy kursy, eza
sem wystarezy indywidualna pomoe obywajqea si~ bez insrytueji i etat6w, 
byle rylko udalo si~ zetknqc potrzebujqeego z rym, kto moze mu pom6e. 

162 



lOARZENIA ~ K51",KI ~ LUDZIE ~__ _ _ _ _______ _ __ __ ___ _ ___ _ 1 _ ____ ___ _ ________ __ __ _______ _ _ _______ __ _______ ____ _____ __ " 

Ale skqd wziqc wolontariuszy gotowych do poswi~cenia czasu na 
tego rodzaju informacyjno-komunikacyjnq prac~? Trzeba zaczynac od 
najmniejszego nawet zespolu i natychmiast szukac ch~tnych wsr6d sa
mych bezrobotnych, ci bowiem majq czas, zas bezczynnosc jest ich naj
wi~kszym wrogiem. 

Potrzebne jest takie jakies miejsce, najlepiej 0 nieformalno-klubo
wym charakterze, gdzie mogliby si~ spotykac potrzebujqcy z wolonta
riuszami, bezrobotni z przedsi~biorcami czy przedstawicielami organi
zacji spolecznych. 

Apel jest elementem szerszego programu spolecznego zmierzajqcego 
do odbudowy wi~zi ludzkich i r6inych form samopomocy, programu 
budujqcego poczucie wsp6lodpowiedziainoSci na rMnych poziomach 
zycia spolecznego. Blizsze informacje (wraz z Ape/em i ankietq) znaleic 
mozna w Internecie (www.praca.znak.com.pl) lub w siedzibie Fundacji 
Kultury ChrzeScijanskiej "Znak" (30-105 Krakow, ul. KOSciuszki 37). 

STEFAN WILKANOWICZ, ur. 1924, publicysta i dzialacz katolicki, 
dlugoletni redaktor naczelny "Znaku", przewodniczqcy Fundacji Kul
tury Chrzescijanskiej "Znak". 

W tym miesi,!cu polecamy uwadze Pans twa nastcrpuj,!ce inicjatywy: 

STOWARZYSZENIE MLODZIEZY NIEPELNOSPRAWNEJ "ALFA" 

ul. Podhalanska 11/1,41-907 Bytom 


tel./fax: (+ 32) 286-19-24 


Dzialajqce od 1989 roku Stowarzyszenie zrzesza przede wszystkim 
osoby niepelnosprawne ruchowo, czlonkow ich rodzin oraz przyjaciol. 
Jego celem jest nie tylko poprawa warunk6w zyciowych, ale takie wy
zwalanie aktywnosci tej grupy - zagrozonej apatiq lub izolacj,!- w pol
skim zyciu gospodarczym, kulturalnym i spolecznym. 

Stowarzyszeniu udalo si~ upowszechnic "telepraccr" (zatrudnienie 
"przez telefon"), kt6ra pozwala pracodawcy zatrudnic inwalid~ bez ko
niecznosci ponoszenia wi~kszych kosztow. Domenq jest jednak (obok 
comiesi ~cznych spotkan informacyjno-integracyjnych) dzialalnosc wy
dawnicza. Miesi~cznik "Co w trawie piszczy", tworzony z myslq 0 oso
bach niepelnosprawnych i organizacjach pozarz,!dowych (obecnie za
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wieszony ze wzglc:du na trudnoSci z uzyskaniem dotacji), otrzymal spe
cjalne wyroinienie przyznane przez MZiOS oraz Klub Promocji Zdro
wia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

W latach 2000 i 2001 prowadzony byl program "Niepelnosprawni 
w kontekScie reformy sluiby zdrowia". Chodzilo 0 zapewnienie oso
born niepelnosprawnym dostc:pu do praktycznych informacji na temat 
form pomocy dostc:pnej w ramach reformy sluiby zdrowia. Najpierw 
Stowarzyszenie opublikowalo na ten temat wlasn'l publikacjc:, potem 
sarno stalo sic: punktem informacyjnym. Uruchomilo bezp1atn'l inolinic: 
(Osrodek Informacji ESKULAP) oraz specjalny telefon zaufania. 

Szczegoln'l rolc: pelni prezes Stowarzyszenia, pani Barbara Cholewa. 
Bc:d'lc osob'l ociemnial'l i poruszaj'lC'l sic: na wozku inwalidzkim, od lat 
kieruje organizacj'l, prowadz'lc "biuro" we wlasnym mieszkaniu. W 1992 
roku za dzialalnosc na rzecz samopomocy osob niepelnosprawnych oraz 
za propagowanie praw obywateli niepelnosprawnych, zostala uhonoro
wana nagrod'l Niezaleinej Fundacji Popierania Kultury Polskiej "POLCUI..:' . 

Organizacja nie posiada iadnych nieruchomoSci ani nie zatrudnia 
pracownikow etatowych. 

FUNDACJA "INSTYTUT NA RZECZ 
DEMOKRACJI W EUROPIE WSCHODNIEJ" (IDEE) 

ul. Marszalkowska 10/16 ffi. 25, 00-626 Warszawa 
tel.: (+22) 627-18-45; tel./fax: (+22) 627-18-46 

Organizacja stara sie: wspierac instytucje pozarz'ldowe oraz nieza
lein'l prase: lokaln'l w Polsce i calej Europie Wschodniej. W tym celu 
organizuje staie i szkolenia dla dzialaczy samorz'ldowych, dziennikarzy, 
nauczycieli . Pelni funkcjc: posrednika mie:dzy interesuj'lcymi srodowi
skami w roinych krajach. Przygotowuje konkursy na granty, umoili
wiaj'lc finansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych. 

Od 1994 r. Fundacja kontynuuje np. program ,,witajcie w Europie
wsparcie Tatarow Krymskich" . Powoluj'lc sic: na historyczne s'lsiedztwo 
naszych narod6w, stara sic: on odnowic dawne zwi'lzki Tatarow z Polsk'l 
i swiatem Zachodu, zerwane podczas deportacji mieszkancow Krymu 
do Azji w 1994 roku. Instytut wspomaga wic:c organizacje pozarz'ldowe 
Tatarow i ich szkoly narodowe, finansuje stypendia dJa studentow ze 
Wschodu. Wydal Sonety Krymskie w tlumaczeniu na jc:zyk krymskota
tarski i zorganizowal promocjc: tej ksi'liki. 

164 



Redakcja "Znaku" poleca: 

• Kalendarz Ekumeniczny (Lublin-Sandomierz 2002) - wydarze
nie bez precedensu w naszym kraju - wymyslila trzy lata temu grupa 
zapalencow zwiqzanych z lubelskim Osrodkiem "Brama Grodzka -
Teatr NN". W jego opracowaniu wzi~li udzial chrzescijanie roznych de
nominacji, a tabe wyznawcy judaizmu i islamu; poprzedzilo go zas 
(wspolne!) slowo wst~pne trzech biskupow: prawoslawnego, ewangelika 
i rzymskiego katolika. 

Najwazniejszq czt(sciq tej publikacji jest "kalendarz wlasciwy", za
wierajqcy wiadomosci istotne dla ludzi religijnych. Znajdziemy tu np. 
informacje 0 czytaniach biblijnych przeznaczonych (zarowno w tradycji 
rzymskokatolickiej, jak i ewangelickiej i w prawoslawiu) na poszcze
golne dni roku; daty dni swiqtecznych - rowniez zydowskich i muzul
manskich, a nawet niektorych swillt buddyjskich; dokladne godziny roz
poczt(cia i zakonczenia Szabatu, a takie informacje 0 rocznicach waz
nych wydarzen z dziejow religii. 

Kalendarz Ekumeniczny - napisano we wstt(pie - jest przeznaczony 
dla tych (rowniez poszukujqcych!), ktorzy "szukajq inspiracji do co
dziennej refleksji nad zyciem ( ... ) i sprawami dla czlowieka najwazniej
szymi" . Temu celowi sluzq liczne cytaty (rowniez z Talmudu, Koranu 
i tradycji buddyjskiej). 

Ale Kalendarz to takie kopalnia wiedzy 0 innych religiach i 0 dialo
gu mi~dzy nimi. W roku 2000 glownym tematem byla relacja: Bog 
czlowiek uobecniana zwlaszcza podczas swit(towania; rok pozniej za
stanawiano sit( nad pytaniem: "Kto jest moim bliznim?"; edycja tego
roczna poswi~cona jest "Slowu" (redaktorzy Kalendarza apelujq, by "za
miast polemik i konflikt6w, wsluchiwac si~ w Slowo Boga"). 

].p. 

• Kropla slonca (Sonnenschein), Austria, Niemcy, Kanada, Wt(gry, 
1999, rez. Istvan Szabo. Takie filmy nalezq dzis do rzadkosci, takich 
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filmow jui nie mao Bo czy moie istniec obraz pasjonuj'lcy, wci'lgaj'lcy 
od pierwszych sekwencji, a zarazem daleki od traumatycznego dydak
tyzmu i moralizatorstwa, obraz, ktorego bohatel\em jest Historia nieubla
ganie wyznaczajqca los rodziny w((gierskich Zydow od koflCa XIX po 
lata pi((cdziesiqte XX wieku? Otoi moie. Przed naszymi oczami przewi
jajq si(( dzieje trzech pokolen Sonnenscheinow-Sorsow (dziadka, ojca 
i syna gra jeden aktor Ralph Fiennes) bezlitosnie kierowane biegiem 
wydarzen rozgrywajqcych si(( w tej cz((sci Europy. Ich wybory Sq zdeter
minowane: asymilacja, lojalnosc wobec wladzy, osiqgni((cie bogactwa 
(ze sprzedaiy trunku 0 nazwie Sonnenschein), zaangaiowanie w komu
nizm i jego pot((pienie. I w tym wszystkim los zezwala tei na namit(tnq 
milose rudowlosej Walerii (Rosemary Harris) do kuzyna Ignatza, po
zwala przetrwac sztuce (muzyka Schuberta) i pokazuje, ie czasem moi
na mu powiedziec "nie", choc placi sit( za to najwyiszq cent(. 

M.M. 

• Do pit(cioplytowego zestawu Kabaret Starszych Panaw (Polskie 
Radio 2000) dolqczyl w grudniu zeszlego roku tomik Piosenki prawie 
wszystkie Jeremiego Przybory (Muza 2001). Studia porownawcze zawar
tosci obu wydawnictw dajq nadziejt(, ie niebawem pojawiq sit( kolejne 
plyty ze spusciznq Wasowskiego-Przybory. Wiele jeszcze olsniewajqcych 
songow czeka na staranne odrestaurowanie. Komplet piosenek z progra
mow Kabaretu, wsrod nich tak slawne jak Tanie dranie czy jui kqpiesz si~ 
nie dla mnie, to edycja pod kaidym wzgl((dem wyboma, w dodatku ponad 
jedna trzecia utworow po raz pierwszy znalazla si(( na plycie! 

Starannie wydana, blisko 600-stronicowa "ksiqieczka" kieruje uwagt( 
na kunszt literacki i specyficzny dowcip Przybory: "Spojrz - jak ludzie 
z uczucia wyzuci niskiej chuci oddajq si(( w ucisk" (Rzuc chuc!) albo 
"Cdy za caly by arsenal byl Moniuszko Stas, a nie byloby Chopina - to 
by bylo zas!" (Pani R6ia gra Chopina). Obydwa utwory, wybitne osiq
gnit(cia autorskiej spolki, pochodzq z pozniejszego nii Kabaret cyklu 
Divertimento. Tomik skrywa wiele innych "postkabaretowych" tekstow, 
ktore same "spiewajq si((" w glowie. Mimo wczesniejszych rozmaitych 
publikacji - dla osob majqcych stabosc do obu eleganckich Panow Sq to 
wydawnictwa obowiqzkowe. 

De 

• Toczqca si(( wciqi debata 0 odpowiedzialnosci za dopuszczenie do 
zamachow 11 wrzesnia 2001 roku zostata w grudniowym Commentary 
Uak zwykle w tym pismie) wydatnie pogt((biona. Do tej pory prasa kon
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centrowa1a silt glownie na krytyce CIA, FBI, sluzby ochrony lotnisk albo 
na analizie mit(dzynarodowych uwarunkowan terroryzmu. Gabriel Scho
enfeld natomiast (Czy mozna byio zapobiec 11 wrzeSnia?) opisuje i anali
zuje amerykanskq strategit( antyterrorystycznq na wszystkich jej pozio
mach: zwalczania przyczyn, odstraszania, zabezpieczen technicznych, 
wywiadu i monitorowania podejrzanych srodowisk i ich finansow, wymie
rzania sprawiedliwosci, a wreszcie dzia1an wojskowych. Zdaniem autora 
odpowiedzialnosc lezy nie po stronie policyjno-technicznej, ale po stro
nie politycznej. Winna by1a obowiqzujqca doktryna, traktujqca terroryzm 
jako rodzaj endemicznej choroby, a nie jako radykalne zlo, ktore trzeba 
zdecydowanie wykorzeniac. Arneryka - pomimo szeregu wczesniej skie
rowanych przeciw niej akcji - zrezygnowa1a de facto z prewencyjnych 
i odwetowych uderzen, ograniczajqc sit( do symbolicznych gestow wobec 
terrorystycznych organizacji i panstw. Autor cytuje zdumiewajqco libe
ralne przepisy umozliwiajqce oficjalne wspieranie organizacji terrorystycz
nych za granicq, a tabe swobodne przemieszczanie silt cz1onkow grup 
terrorystycznych po USA, krytykuje polityklt imigracyjnq pozwalajqcq na 
masowe przyjazdy "studentow" z krajow popierajqcych terroryzm, a na
wet opisuje przypadki procesow wytaczanych przez podejrzanych agen
tom CIA. lak sit( zdaje, po 11 wrzesnia zarowno wladze, jak i spoleczen
stwo USA przyjt(ly do wiadomosci, ze znajdujq sit( w stanie faktycznej 
wojny z miltdzynarodowym terroryzmem. 

H.w. 

List do redakcji 

Oswiadczenie 

Wydawnictwo "M" inforrnuje, ze w ksiqzce Marka Czekanskiego 
Chrzescijanin wobec wybor6w politycznych (Krakow 2000) strony: 110
120 stanowiq niemal w calosci artykul p. Zbigniewa Stawrowskiego 
o niemoralnosci i moralnosci polityki, opublikowany w miesit(czniku 
"Znak" nr 6/1998 (517). Wydawnictwo "M" wyraza ubolewanie i prze
prasza p. Zbigniewa Stawrowskiego za ewidentny plagiat. 
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Summary 

Acquiring better knowledge of religions other than one's own is preci
sely what conducting an effective interfaith dialogue presupposes. Mindful 
of that, we at "Znak" asked representatives of the world's great religions, 
i.e., Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism, to indicate and comment 
on those among the holy texts to be found in the traditions of their respec
tive faiths which they deem to convey the mightiest and most portentous 
message. Thus, a unique anthology has emerged, one we've called The Great 
Charter of Faith. It includes the Eight Blessings (commented on by F. Wa
claw Hryniewicz), the Hebrew prayer Shema Israel (Stanislaw Krajewski), 
the first Surah of the Koran (Leszek Zuk), and Buddhism's Four Noble 
Truths (Ireneusz Kania). By way of an afterword comes on article by F. To
masz W~clawski, in which the philosopher and divine presses home a trait 
these canonical verses have in common - namely, their call for exclusiveness. 

In the Diagnoses column, Tadeusz Jagodzinski considers the phenome
non of infotainment, something which struck with unprecedented force on 
the 11 th of September. Further, this issue of "Znak" also presents a qu
estionnaire dealing with corruption in the health service sector (answered 
by Agnieszka Sabor, Bogdan de Barbaro, Janina Ochojska, Stanislaw Mu
sial SJ, and a doctor who wanted to remain anonymous), as well as Malgo
rzata Lukasiewicz's discussion of an interesting treatise entitled Deutsche 
Erinnerungsorte that has just come out in print in Germany. 
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W numerze: 


przekleristwo info-rozrywki, s. 10 

Tadeusz Jagodzlliski: "Winq za dominujqcq dzis pozycj~ »info-rozrywki« 
trzeba w pierwszym rz~dzie obarczyc medialnych menedzerow, ktorzy swq stra
tegi~ ograniczajq do tego, by »trwac«, nie zastanawiajqc si~ zbytnio nad tym 
»jak? « i » wimi~ czego? «" 

Echad, s. 76 
Ks. Tomasz W~clawski: "Czytajqc kanoniczne teksty wielkich religi i swiata, 
slysz~ glos, ktory w zydowskich ustach pr.lyjmuje postac slowa echad. Jestem 
pewien, ze ten sam g10s musialbym Llslyszec, gdyby polozono przede mnq inne 
jeszcze stronice Wielkiej Karty Religii swiata". 

Lekarze i korupcja, s. 90 
Agnieszka Sa bor: "Chodzi tu 0 odbudowanie wi~zi. Lekarz z szacunkiem 
musi wspoltowarzyszyc pacjentowi w chorobie. Chory z szacunki em musi 
wspoltowarzyszyc lekarzowi IV leczeniu. Wtedy naprawd~ b~dq si ~ nawzajem 
wspierac". 

Przyszfosc chrzesci jaristwa, s. 115 
J ozefMajewski: " Kim i czym jestesmy? Strach pomyslec, do jakich wnioskow 
moglaby dojsc teologiczna refleksja nad wynikarni badan religijnej swiadomosci 
naszego katolickiego spoleczenstwa". 
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