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Od red akcii

Uzaleinienia kojarzq nam si~ najcz~ Sci ej ze skrajnymi
postaciami "lagodzenia b61u istnienia" - z alkoholizmem,
narkomani q, a ostatnio z anoreksjq czy bulimiq. Ale czy te
smiertelne choroby nie Sq w gruncie rzeczy ekstremalnymi
formami naszych codziennych ucieczek od siebie i swiata?
Przeciei kaidy z nas miewa swoje "kryj6wki ", w kt6rych
zaszywa si~ przed tym, co zbyt dotkliwe i niedogod ne.
W pewnym sensie wszyscy jesteSmy potencjalnie jakimis
,,-holikami". Innymi slowy, nigdy nie moiemy bye pewni,
i e jesteSmy impregnowani na pokus~ zniewolenia nalogiem.
Refleksja nad uzaleinieniami musi z konieczn osci prowa
dzic do namyslu nad kruchosci q ludzkiej kondycji i drze
miqcymi w nas najgl~b szymi t~sknotami.
W niniejszym numerze postawilismy sobie zadanie moi
liwie wielostronnego naswietlenia natury uzalei nien - glo
sy psycholog6w i psychiatr6w uzu pelniajq wypowiedzi
zn awc6w duchowosci i "wyzwolonych", kt6rzy na wlasnej
sk6rze poznali ciqienie nalog6w. Kolektywna mqdrosc na
szych autor6w zbliia do zrozumienia paradoksalnej sily uza
leinien, w kt6rej wyraia si~ tajemnica ludzkiego zla: "nie
czyni~ tego, co chc~, ale to, czego nienawidz~ " (Rz 7, 15).
Pytanie: "ezy jesteS uzaleini ony?" stawiamy sobie i in
nym z nadziejq, ie pozwoli nam ono - jak pisze Anselm
Griin - odkryc to, czego najgl~biej p ragniemy.
Natomiast w rubryce "Diagnozy" prezentujemy tym ra
zem esej Normana Daviesa, kt6ry - poruszajqc temat przy
musowych przesiedlen - pisze 0 niebezpieczenstwach, ale
i szansach zwiqzanych z powrotem "upior6w przeszloSci" .
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Norman Davies

Niemieccy
wyp~dze ni
•

powro co lq no

s cen~

Powrot demonow przeszlosci mozna tei uznac za
szansf( na to, by wyplenic przekla mania i w koncu
pozwolic duchom zasnllc w spokoj u.

"Czyszczenie etniczne" to termin pochodz'lcy z lat 90. - term in , kt6
rego zachodn ie demokracje raczej nie uiylyby w odniesieniu do wi a
snych poczynan. Pojawil si~ w bylej Jugoslawii podczas straszliwego
konfliktu mi~dzy Serbami a Chorwatami i upowszechnil si~ na skutek
kolejnych wydarzen tego rodzaju w Bosni oraz Kosowie. Obecnie jest
to obiegowe okreslenie przymusowych wysiedlen calych wsp61not et
nicznych, kt6rych obecnosc zostala uznana za niepoi'ldan'l, a wlasnosc
stanowi lakomy k'lsek dla s'lsiad6w. Jesli Jugoslawia mialaby sluiyc za
wzorzec, to wyp<;dzeniom nieodmiennie towarzysz'l mordy i terror, gra
bi eie i gwal ty.
Smrodliwy chwast nie pachnie jednak przyjemniej pod jak'lS inn'l
nazw'l. Historia dostarcza wielu przyklad6w czyszczenia etnicznego,
kt6re mialy miejsce na dlugo przed pojawieniem si~ samego terminu.
Moina by zacz'lC od Starego Testamentu i wysiedlenia Izraelit6w do
Egiptu. W czasach nam bliiszych - i bliiej domu - kolonizacja Ulsteru
na pocz'ltku XVII wieku przez angielskich i szkockich protestant6w
5
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dokonala si~ na skutek wysiedlenia rodzimych Irlandczyk6w. Podobnie
przedstawia si y rugowanie drobnych dzierzawc6w z klan6w celtyckich
w Szkocji [na przelomie XVIII i XIX wieku 
Latwo dostrzec, ie gwalty
przyp. dum.] g!6wnie przez zaborczych wlaSci
i nieprawosci z przeszlosci
cieli ziemskich z poludnia. Za naszych czas6w po
sll zrodlem nierozwillZY
wstanie panstwa Izrael bylo zwiqzane z masowym
walnych problemow
naplywem osadnik6w zydowskich oraz r6wno
wspolczesnosci.
czesnym wyw!aszczeniem palestynskich Arab6w.
Miliony potomk6w owych wydziedziczonych Palestynczyk6w nadal
tkwi q w obozach dla uchodic6w w Gazie i w Libanie. W tym samym
okresie na swiat przysz!y Indie oraz Pakistan, czemu towarzyszy! wza
jemny upust krwi i wysiedlenia muzu!man6w oraz Hindus6w; w rezul
tacie zgin~lo bodaj pi~eset tysi~cy ludzi. Latwo dostrzec, ze gwalty i nie
prawoSci z przeszlosci Sq ir6dlem nierozwiqzywalnych problem6w wsp6!
czesnoSci.
Trudno tez mniemae, ze zachodnie demokracje majq w tej materii
czyste konto. Rzecz jasna, najwi~kszymi "czyscicieiami" byli despoci
i dyktatorzy. Na czele ligi europejskiej znajduje si~ zapewne J6zef Sta
lin, kt6ry wyprzedza 0 dwa, trzy punkty Adolfa Hitlera. O wszem, od
czasu do czasu - tzn. dose wybi6rczo - przyw6dcy zachodni, kierujqc si~
szlachetnym poczuciem oburzenia, podejmowali interwencje. Tak nie
wqtpliwie stalo siy w przypadku Kosowa - po tym jak Zach6d zachowal
haniebnq biernose podczas pierwszej rundy walk w Bosni. Z drugiej stro
ny, wydaje si~, ze Zach6d wielokrotnie nie sprostal swoim wysokim
standardom, i to na dwa sposoby. Po pierwsze, jak w przypadku Irlandii
P6!nocnej, zbyt latwo przystajemy na roszczenia samozwanczych demo
krat6w, kt6rzy poslugujq si~ demokratycznq wi~ksZOSciq, by utrzymae
po wsze czasy podejrzane status quo - ustanowione przed laty za pomo
cq wyrainie niedemokratycznych metod . Po drugie, co zdarzalo si y na
der cz~sto, potulnie przyjmowalismy grabieze wielkich mocarstw tylko
dlatego, ze nie mielismy dose si!y, by si~ im przeciwstawie.
Nie rna na przyk!ad wqtpliwosci co do tego, ii. najwi~ksze czyszcze
nie etniczne w dziejach Europy dokonalo si y na zakonczenie II wojny
swiatowej przy pelnej akceptacji mocarstw zachodnich. Na Konferencji
Poczdamskiej w 1945 roku Wielka Brytania i Stany Zjednoczone bez
skrupul6w poparly miydzysojuszniczy plan wysiedlenia calej populacji

6

DIAGNOZY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -.-

-

-

-

-

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- -

- - - - -

- -

M

- - - - - - - - ---- - 

niemieckiej z teren6w przeznaczonych dla Polski, Czechoslowacji, Wt;
gier i Rumunii . Ponadto, wbrew Karcie Atlantyckiej, nie przeciwstawily
sit; Stalinowi, kt6ry domagal sit; powit;kszenia Zwiqzku Radzieckiego
bez wzglt;du na wolt; mieszkanc6w. W istocie rzeczy Churchill, choc
\¥)'sunql pewne zastrzeienia w Poczdamie, objawial niezdro\¥)' emuzjazm
dla tei polityki 0 wiele wczesniej, nii zaczt;to jq wp rowadzae w iycie.
Koniec konc6w, "okrojenie Niemiec" stanowilo jeden z cel6w polityki
panstw sprzymierzonych jui od \¥)'buchu I wojny swiatowej. Dla tych
zas, kt6rzy znali historyczne precedensy, determinacja Stalina, by ze
pchnqc Niemcy za linit; Odry i Nysy, przejqc Prusy Wschodnie oraz utwo
rzye kadlubow'l i podporz'ldkowan'l Polskt;, byla jedynie odzwiercie
dleniem dawnych ambicji rosyjskich. Te wszystkie zdobycze znalazly sit;
jui na "Mapie Przyszlej Europy" \¥)'danej przez carski MSZ we wrze
sniu 1914 roku. Gloszone przez prezydenta Wilsona idealy "narodowe
go samostanowienia" mialy na celu \¥)'nagrodzenie narod6w, kt6re opo
wiedzialy sit; po stronie aliant6w. Nie mogli sit; na nie powolywac Niemcy,
Austriacy czy Wt;grzy, kt6rzy wojowali po niewlasciwej stronie.
W rezultacie przymusowe \¥)'siedlenie wszystkich Niemc6w z Euro
py Wschodniej, kt6re przebiegalo etapami w latach 1945-1947, osi'lgnt;
10 gigantyczne rozmiary; przynioslo ono smierc oraz nie\¥),powiedziane
cierpienia milionom niewinnych mt;iczyzn, kobiet i dzieci. Jak z\¥)'kle,
dokladne liczby Sq przedmiotem sporu. Wiadomo wszakZe, ii calkowita
liczba Ni~mc6w, kt6rzy do 1948 roku zniknt;li ze swoich przedwojen
nych dom6w na wschodzie, zbliia sit; do 16 milion6w. Oficjalne zr6dla
niemieckie podaj'lliczbt; 12 milion6w \¥)'pt;dzonych oraz 1-2 milion6w
ofiar. Historycy, ktorzy nie uwzglt;dniaj'l Niemc6w uciekaj'lcych samo
rzutnie przed Armi'l Czerwon'l (choc pozbawiono ich prawa powrotu),
pisz'lo 7-8 milionach. Inni podaj'l jeszcze niisze liczby. Ten aspekt nie jest
jednak wcale najwainiejszy. W chwili obecnej, kiedy po niemal pit;edzie
sit;ciu latach zahamowan w Niemczech oraz komunisrycznej cenzury w Eu
ropie Wschodniej moina wreszcie otwarcie podj'lc ten temat, trzy kwestie
maj'l pierwszenstwo. Jedn'l z nich jest potrzeba pelnego i uczciwego roz
liczenia wszystkich epizodow bestialstwa Europejczyk6w wobec Europej
czykow - bez \¥),j'ltku. Kolejna wi 'lie sit; z wielonarodo\¥)'m charakterem
powojennych przesiedlen, ktorych Niemcy nie byli bynajmniej jedyn'l
ofiar'l. Trzecia kwestia dotyczy zasadniczego pojt;cia winy zbiorowej.
7
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Z blizszej perspektywy proces wykorzeniania 8, 10 czy 12 milionow
ludzi musial bye dlugotrwaly i skomplikowany. W naj wi~kszym z miast,
ktore obj,!l - w stolicy Sl,!ska: Breslau - rozpocz'!l si~ juz przed wojn,!.
W latach 1938-1942 naziSci wyp~dzil i naj pierw lud nose polsk,!, a na
st~pnie calq gm in~ iydowskq (to znaczy tych wszystkich, ktorzy nie uciekli
przedtem sami). Podczas wojny hitlerowcy obral i przeciwny kurs: im
portowali kilkaset tysi~cy robotnikow przymusowych, aby obsadzie fa
bryki, ktore znajdowaly si~ poza zasi ~gi em bombardowan aliantow.
W styczniu 1945 roku, kie dy ogloszono, ie "Breslau stanie si~ twierdzq
wojskowq", wszyscy cywile nie zatrudnieni przy obronie bqdz w fabry
kach zbrojeniowych otrzymali kategoryczny rozkaz niezwlocznego opusz
czenia miasta. W ciqgu kilku godzin pol miliona ludzi musiato wyruszyc
w drog~ i w temperaturze -20°C brn,!e w sn iegu w kierunku odlegtych
o 30-40 km punktow zbiorczych. Podczas tej jednej straszliwej w~drowki
zgin~to do 80 tysi~cy mieszkancow, wsrod nich wie le mlodych matek
i noworodkow. C i, ktorzy przetrwali, poszli dalej w dtugich kolumnach
az do Drezna, gdzie 5 lutego spl on~l i zywcem w nalocie dywanowym
RAF-u. Twierdza Breslau wytrzymata dluzej niz Berl in - skapitulowala
dopiero 6 maja. Wtedy wkroczyta Armia Czerwona, ktora miala w zwy
czaju rozstrzeliwae wszystkich m~iczyzn narodowoSci niemieckiej i gwal
cie wszystkie kobiety niezaleznie od narodowoSci. Raporty NKWD wy
wotaty szok w M oskwie, gdyz okazalo si~, ie czerwonoarmisci dokonu
j,! zbiorowych gwaltow na Rosjankach, ktore dopiero co wyzwolili
z hitlerowskich obozow.
N a dtugo przed ogl oszeniem postanowien poczdamskich polscy ko
muniSci wysu n~li roszczenia do Breslau oraz innych miast niemieckich
i zacz~li organizowae masowy transport Polakow wyp~dzany ch z ziem
polskich wtqczonych do Zwi,!zku Radzieckiego. W owczesnym zargo
nie polskich przybyszow okreSlono mianem " repatriantow", a wyjezdza
jqcych Niemcow - mianem "wysiedlonych". W rzeczywistoSci jednak
okropne doswiadczenia obydwu grup byty niemal identyczne. Jedni i dru
dzy zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny, ktorq ich przodkowie za
mieszkiwali od wiekow. J edni i drudzy znosil i glod i n~d z~, zmierzajqc
ku nieznanej przysztosci w miastach i wioskach, ktore w istocie byty im
catkowicie obce. Dzien w dzien przez dwa lata dtugie sklady wagonow
byd l ~cych peine wyp~dzonych wyruszaty z zachodnich dworcow mia
8
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sta, podczas gdy podobne transporty nabite " repatriantami" przyjeidialy
do dziel nic wschodnich. N iemiecki "Breslau" blyskawicznie przeksztal
cil si~ w polski ,,wroclaw". Swiat zostal poinformowany, ie byla to ja
kas fo rma sprawiedliwosci dziejowej.
Nietrudno zrozumiec, dlaczego powojenni N iemcy nie mieli ochoty
dyskutowac 0 tych okropnych wydarzeniach, nie m6wi'lc jui 0 zglasza
niu pretensji. Programy denazyfikacji i reedukacji przekonywaly Niem
c6w nie tylko do przyj ~cia odpowiedzialn osci za zbrodnie hitlerowskie,
ale r6wniei do uznania slusznoSci misji aliant6w. Tej wersji nie moina
bylo psychologiczn ie uzgodnic z alternatywnym scenariuszem, w kt6
rym Niemcy figurowali jako ofiary. Krytyka Zwi'lzku Ra dzieckiego tak
bardzo przywodzila na mysl propagand~ nazistowsk'l, kt6ra bezwstyd
nie ierowala na "zagroieniu bolszewickim", ie krytyk6w moina bylo
latwo napi~ tnowac jako neofaszyst6w b'ldi prawicowych ekstremist6w.
W moralnym klimacie dezorientacji i p rzy daczaj'lcej winy Niemcy
w w i~kszoSci nauczyli si~ tlumic swoje uczucia i unikac drailiwych te
mat6w. W prawdzie "wy p~dzeni " utworzyli liczne stowarzyszenia, kt6
re przez dwa czy tei trzy dziesi~ciolecia odgrywaly znacz'lc'l rol~ w po
lityce konserwatywnej, ale ich pu nkt widzenia nie zyskal szerszego uzna
nia, a wraz z uplywem lat ich glos oslabl. Dlatego tei dopiero dzisiaj, na
poczqtku XXI wieku, ich historia moze zostac opowiedziana w spos6b
naleiyty. Tabu zostalo przelamane przez Giintera Grassa, kt6rego ostat
nia powieSc 1m Krebsgang jest poswi ~con a wyp ~d zonym. Niemiecki
Bundestag debatowal nad propozycj'l utworzen ia muzeum, kt6re doku
mentowaloby wysiedlenia. Artykul z niedawnego "Spiegla" zostal za
anonsowany na okladce: DIE FLUCHT, Wielka ucieczka ze Wschodu.
Niedawna smierc hrabiny Marion Donhoff - obronczyni powojennego
libera lizmu, redaktorki "Die Zeit", a zarazem jednej z wyp~dzonych
z Prus Wschodnich - uwypuklila jeszcze to zjawisko.
Nic dziwnego, ze niemieccy komentatorzy nie zawsze dostrzegaj'l,
ii powojenne wysiedlenia stanowi'l el eme nt szerszego lancucha zdarzen
ksztaltuj'lcych losy wielu innych narod6w. Te mi~dzynarodowe powi'l
zania maj'l wszakie znaczenie kluczowe. Czech6w, na przyklad, nie trzeba
bylo dlugo namawiac, ieby w 1945 roku wyp~dzi1i Niemc6w sudec
kich ; cz~sto dochodzilo przy tym do samorzutnych akt6w nieuzasad
nionej przemocy. Malo zdecydowany prezydent czeski Edward Benes
9
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z pewnosciq nie oglositby jednak tak bezwzglydnych dekretow, gdyby
wczeSniej nie zaakceptowal zqdan Stalina - cenq byla zgoda na jego po
wrot do Pragi. Podobny mechanizm dotyczyl najwazniejszego elementu

~kla~anki w Polsce. Bardzo niewielu polskich po
Iltykow wysuwalo roszczema wobec mlast Stet
tm czy Breslau przed roklem 1945; co WlyceJ, za
den wplywowy Polak nigdy nie domagal siy usu
~iycia hurtem wszystkich Niemcow z Pomorza,
Slqska czy Prus Wschodnich. Niemniej jednak fi
guranci, ktorych Stalin zainstalowal w Warszawie,
nie mieli cienia wqtpliwoSci, iz warunkiem utrzy
mania posad jest entuzjazm dla nowych granic oraz przesiedlen. Powia
domiono ich przy tym - nie bez racji - ze mocarsrwa zachodnie zaak
ceptowaly juz te rozwiqzania. Nie trzeba bylo czekac, skoro Roosevelt
i Churchill odslonili karty w Teheranie i w Jakie. Poczdam postawil je
dynie kropky nad i. Rzqd marionetkowy w Polsce, ktory z g6ry zrezy
gnowal z polowy kraju, nie mial wiyc innego wyjScia, jak przyjqc jako
rekompensaty wschodnie prowincje Niemiec. Przyjaciele Polski mUSZq
stwierdzic ze smutkiem, iz uczyniono to z entuzjazmem. Jedynq oko
IicznoSci q Iagodzqq jest swiadomosc, iz Zwiqzek Radziecki nie mial
w zadnej innej formie okazac Polsce wielkodusznosci za to, ze obrabo
wal jq z polowy terytorium.
Juz wowczas ludzie myslqcy patrzyli z niepokojem na odwolywanie
siy do pojycia winy zbiorowej. Naturalnie, nie mozna sicr bylo spodzie
wac niczego innego od osobnikow takich jak Hitler czy Stalin, ktorzy
dokonywali regularnych czystek wsrod podbitych ludow, zeby zdobyc
Lebensraum czy spreparowac homo sovieticus. Wiycej wszelako mozna
bylo oczekiwac od demokracji zachodnich, ktore podpisaly Karty Atlan
tyckq oraz glosily wszem i wobec, iz wojna toczyia siy w imiy wolnoSci
i sprawiedliwoSci. Tymczasem przywodcy zachodni umieszczali swoje
podpisy pod dokumentami, ktore skazywaly ich sojusznikow - na przy
klad Polakow - na pozarcie, a pokonanego nieprzyjaciela wydawaly
w ryce bezlitosnych mScicieli. Tylko nieliczni wystqpili przeciwko pod
lej tezie, iz wszyscy Niemcy - winni czy niewinni - majq zaplacic za
zbrodnie nazistow. D o tego stopnia zdemonizowano Niemcy i otoczo
no slepym uwielbieniem "wujaszka Stalina", ktorego wojska walczyly

Do tego stopnia zdemonizowano Niemcy i otoczono
slepym uwielbieniem
"wujaszka StaJina", ze
wszystkie nasze istotniejsze zasady zostaly zepchniccte na dalszy plan.
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tak bohatersko, ze wszystkie nasze istotniejsze zasady zostaly zepchni~
te na dalszy plan.
Ponowne pojawienie si~ temaru wyp~dzenia z pewnosciq b~dzie mialo
konsekwencje poliryczne. Juz sprowokowalo sprzeczk~ mi~ dzy Niem
cami i Czechami, ktorych premier niedawno wyglosil opini~ w starym
srylu, jakoby Niemcy sudeccy siusznie zaplacili t~ cen~ za popieranie
Hitlera. Minister spraw zagranicznychJoschka Fischer zazqdai odwola
nia tych slow. Z kolei obywatele polscy mieszkajqcy na bylych teryto
riach niemieckich b~dq si~ obawiac niemieckich "rewanzystow" oraz
naplywu niemieckich osadnikow. Te obawy mogq bye w duzej mierze
bezzasadne, ale nieuchronnie wplynq na przebieg ostatnich etapow przy
gotowan Polski, W~gier i Czec h do wstqpienia do Unii Europejskiej.
Powrot demonow przeszlosci mozna tez uznac - bardziej optymi
stycznie - za szans~ na to, by wyplenic przeklamania i w koncu pozwo
lie duchom zasnqc w spokoju. Niemal 60 lat po roku 1945 wi~kszosc
rych, ktorzy padli ofiarq wysiedlen, juz nie zyje; wi~kszosc dawnych
nienawiSci przybladla. Obydwa monstrualne rezimy najbardziej odpo
wiedzialne za wojenne i powojenne niedole Europy - Trzecia Rzesza
i Zwiqzek Radziecki - zostaly zgniecione przez kolo historii. Nie mozna
si~ juz domagac, by odpokutowaly winy czy wyplacily odszkodowania
wywlaszczonym. Pogmatwanych paj~czyn konfiskat, wysiedlen i przy
musowych migracji, ktore tak bardzo pogn~bily pokolenie wojenne, nie
da si~ juz rozplqtac. Nigdy nie wolno zapomniee, gdyz zapominanie jest
bliskie usprawiedliwieniu. Niewqtpliwie jednak nadszedl czas na wyja
snienie przeszloSci, na odsloni~cie pelnego wachlarza przewin, na wy
baczenie tam, gdzie jest one mozliwe, i na uswiadomienie sobie poczu
cia krzywdy innych - aby mozna bylo ise dalej.
tlum. Andrzej Pawelec

NORMAN DAVIES, ur. 1939, historyk, wydal m.in.: Boi e igrzysko i Eu
ropf. Wkr6tce nakladem Wydawnictwa Znak ukaze si~ Mikrokosmos.
Portret miasta srodkowoeuropejskiego. Wroclaw-Breslau-Vratislavia.
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Man i, przemienic
w t,sknot,
Kiedy walczl( ze swojq maniq, zawsze przegram.
Zamiast walczyc z maniq, powinienem sil( w niq
wczuc i odkryc tl(sknotft, ktora w niej tkwi. Powi
nienem sil( w niq wsluchac i d ostrzec, gdzie poja
wilo sift uzale znienie.

SW'l slawnq ksiqiky 0 mi10sci Ernesto Cardenal rozpoczyna slo
wami : ,-;W oczach kaidego cz10wieka mieszka nieu koj ona tysknota.
W henicach ludzi wszystkich ras, w spojrzeniu dzieci i starcow, ma
tek i kochaiqcych niewiast, w oczach policjanta i u rz~dnika, milo
snika przygod i mordercy, rewolucjonisty i dyktatora, w oczach swiy
tego: we wszystkich mieszka ta sarna iskra nieukojonego pragnienia,
ten sam tajemny ogien, ta sarna otchlan, ten sam nieskonczony gla d
szcz~scia, przyjaini i posiadania bez konca". Kazdy czlowiek - uwa
ia Cardenal - w ostatecznym rozrachunku tyskni za bezwarunkowq
miloSci q, dziyki ktorej jego zycie stanie siy warte tru d u, a on sam
bydzie kims 'wyjqtkowym i wartoSciowym.
"Tysknota jest poczqtkiem wszystkiego" - mowi Nelly Sachs. Od
niej rozpoczyna siy droga samorealizacji. Bez tysknoty czlowiek nie
bylby czlowiekiem; bez niej kostnialby i tracil witalnosc. W jednym
ze swoich wierszy Rainer M aria Rilke wyraza przekonanie, ze Bog,
12
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zanim wyprawi ezlowieka w m rok noey swiata, daje mu slowo na
drogtt. A slowo to brzmi:
Wyslany przez swe zmysly,
id i na skraj swej t\!sknoty;
daj mi szat\!.

To Bog zasadzil tttsknottt w ludzkim sereu. Czlowiek gnany tttsk
not'! wstttpuje w swiat, by odkrywae jego pittkno, a w tym pittknie
i w kaidej rzeezy szukac samego Boga.
Blisko jest kraina,
kt6rq nazywajq zyciem.

Bog jest blisko nas. Musimy tylko wejse w kontakt z nasz'! tttsk
not'!, by zawsze i wszttdzie dostrzegae Boga, bez kt6rego nie moie
my ukoie naszego wewntttrznego zlaknienia.
W innym wierszu Rilke tak oto definiuje tttsknottt:
Tym jest t\!sknota : mieszkae w cizbie
i nie miee OJczyzny w czasie.

Tttsknota polega na tym, ie iyjemy w wirze ezasu, ale nie mamy tu
ojezyzny: ona jest gdzie indziej (wed lug sw. Pawla "nasza ojezyzna jest
w niebie" ). Tttsknota eheialaby nam przypomniee, ie tylko tam moie
my rzeezywiseie mieszkae, gdzie zbiegaj,! sitt ezas i wieeznose.

T~sknota

i mania

W naszej ponowoezesnej epoee uleeialy gdzies wizje, nie ufamy
wielkim slowom, dla niejednego tttsknota nie jest niezym witteej jak
fatam organ'!. Pozostalo nam jedynie sarno "po-", wolne od wszel
kieh nadziei i tttsknot - nie rna iadnego "pre-", kt6re stanowi istottt
tttsknoty.
Ale nawet teraz ezlowiek nie moze ponieehae tttsknoty. Potajem
n,! tttsknottt odkrywamy zatem w pragnieniaeh i potrzebaeh, jakie
rozbudza i stara sitt ukoie spoleezenstwo konsumpeyjne. Tttsknoty
13
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zostajq tu skomercjalizowane, ukrywajq Siy za namiastkami zaspoko
jenia. Wystarczy si y przyjrzec popularnoSci czasopism ilustrowanych,
kt6re odpowiadajq na pragnienie uczestnictwa w barwnym zyciu
gwiazd filmu i sportu. Wystarczy dostrzec ciekawosc, z jakq ludzie
sledzq doniesienia na temat rodziny kr61ewskiej : wszak kazdy chcialby
byc kr61em czy ksiyzniczkq.
Jednak w dzisiejszych czasach tysknota kryje si y przede wszyst
kim za maniq. Czlowiek opanowany przez maniy w istocie poszu ku
je czegos, z utysknieniem wypatruje czegos w glybi serca, lecz nie
przyznaje siy do swojej tysknoty. Chcialby p rzeskoczyc ponad niq
i bezposrednio uzyskac to, czego pragnie. Mania czyni go uzaleznio
nym i chorym 1 : pakuje si y on w zaleznosc, kt6ra (na poz6r) zapew
nia mu cos, na co z utysknieniem czeka, w rzeczywistosci jednak ni
gdy tego nie otrzymuje.
Manie s,! dzis chorob,! powszechnq - nie tylko narkomania czy
alkoholizm, mania obzarstwa czy odchudzania, lecz takie mania ha
zardu, pracy, zwi qzk6w z in nymi, akceptacji, mania imponowania
czy podboj6w erotycznych. Dawni mnisi wymieniali dziewiyc tak
zwanych logismoi, kt6re mogq opanowac czlowieka. Owe logismoi
przyporzqdkowywali trzem sferom istniej,!cym w ludzkim wnytrzu:
- sfera pozqdania - mania obzarstwa, nierzqd i mania posiadaOla;
- sfera emocji - smutek, gniew i acedia (gnusnosc, brak ochoty);
- sfera ducha - mania slawy, zawisc i pycha.
Zwlaszcza trzy glowne popydy w sferze pozqdania latwo mogq
siy przerodzic w manie.
Ale przeciez popydy majq nas pobudzac do zycia, a ostatecznie
poruszac ku Bogu. W akeie jedzenia na przyklad kryje siy tysknota
za tym, by spozywac Boga i stawac si y z Nim jednosciq. W akcie sek
sualnym - tysknota za tym, by w ekstazie zapomniec siy w Bogu .
W dqzeniu do majqtku przejawia si y tysknota za spokojem: miec
wszystkiego pod dostatkiem i moe wreszcie wypoezqc. Kazdy z tych
popydow moze jednak sluzyc ucieczee przed zyciem. Kazdy moze
I Nawiasem mowi'lC, slowo Sucht ("mania") \V)'Wodzi si~ od siech (" bye chorym");
dopiero w naszych czasach "mania" (Sucht) pol'lczyla si~ "poszukiwaniem" (Suche).
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nam dawac poz6r zycia - i wtedy wyrodnieje w mani~. Napychamy
zeby nie odczuwac rozczarowania, konfliktu, zlosci - alba po to
zeby sobie zrekompensowac brak milosci. Seks moze si~ stac llciecz
kq przed banalnoSciq zycia : niczego nie przezywamy, nie jesteSmy
zadowoleni, dlatego w nim sZllkamy potwierdzenia, zeby tylko cos
przezyc i odnaleic satysfakcj~. W zqdzy posiadania rekompensllje
my sobie brak poczucia wlasnej wartosci. N ie dostrzegamy jej w so
bie, dlatego mllsimy stwarzac wartoSci wok61 nas.
T heodor Bovet powiada, ze mania jest namiastkq matki. W ma
nii bowiem ostatecznie t~sknimy za rajem matczynego lona. Boimy
si~ 0P llScic 6w raj i pozostajemy w lonie mat
OJcowie Kosciola powiada
ki : nie chcemy przyjqc odpowiedzialnosci za
jll, ze czlowiek moze si~
wlasne zycie, nie chcemy osiqgnqc dojrzalo
wybawic tylko od tego, co
Sci. Albo szukamy lltraconego rajll. Sqdzimy,
sam zaaprobowal - i to
ze szcz~Scia mozna zaznac dzi~ki konsllmpcji,
dotyczy rowniez manii.
alkoholowi, narkotykom, tabletkom. Uwaza
my, ze mozemy si~ go dorobic praq, ze mozemy je osiqgnqc dzi~ki
llznanill, ze mozemy go zakosztowac, llprawiajqc hazard ...
NaSllwa si~ pytanie, w jaki spos6b czlowiek moze llwolnic si~ od
manii jako namiastki matki. Zdaniem Jllnga t~sknota za matkq jest
zbyt wazna egzystencjalnie, aby m ozna si~ jej bylo tak po prostll po
zbyc. Ale prawdq jest r6wniez to, ze kto pozostaje zbyt blisko matki,
ten nigdy nie osiqgnie dojrzaloSci. Dla tego OWq t~sknot~ nalezaloby
skierowac na jakis symbol, na Boga, KOSci61, raj ...
si~,

Przemiana manii w t,sknot,
Przemi ana ta moze si~ dokonac jedynie wtedy, gdy zaaprobllje
my man i~. O jcowie Kosciola powiadajq, ze czlowiek moze si~ wyba
wic tylko od tego, co sam zaaprobowal- i to dotyczy r6wniez manii .
Nie wolno nam jej pot~piac, bo b~dzie nas ona stale przeSladowac.
Nie mozemy podjqc z niq bezposredniej walki, bo nastqpi przerasta
jqcy nasze sity kontratak. WlaSciwq drogq bylaby zatem pr6ba re
fleksji nad t~sknotq przejawiajqq si~ pod postaciq manii.
15
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Za czym tyskniy, kiedy siy upijam? Chcialbym uciec przed banal
nOSci q dnia codziennego; chcialbym doznae jakiegos innego uczu
cia; chcialbym siy wzniese ponad niziny codziennoSci, by moc prze
iywac swiat jako piykniejszy i milszy. Wedlug Andre Gide'a upijamy
si y, poniewai chcielibysmy posiqse marzenie 0 szczySciu, za ktorym
daremnie gonimy. Jednak alkohol nigdy nie ukoi mojej tysknoty;
zawsze by dy marzyl 0 szczysciu i byd y stawal siy coraz bardziej nie
szczysliwy, rezygnujqc z konkretnych drog, ktore rzeczywiscie mo
glyby mnie do niego przybliiye. "Straszliwe jest to, ie nie moina siy
wystarczajqco upiC" - konstatuje Gide.
Za czym tyskniy, kiedy nie mogy si y oderwac od pracy? Staram
si y zaslonic otchlan, ktora rozwarlaby si y przede mnq, gdybym nie
mial nic do roboty; uciekam przed sobq, nie mogy ze sobq wytrzy
mac - nie dalbym sobie rady, gd ybym w ciszy spotkal samego siebie
i swojq prawd y. A m oze t yskniy za uznaniem ? Staram si y coraz wiy
cej osiqgnqc, zeby nikt nie magi mnie przejrzec. T~skn i<; za zwiqzka
mi z innymi ludimi, zeby moc siebie odczuwae, ieby doswiadczyc,
ze jestem godny m iloSci. C hcialbym bye bezwarunkowo aprobowa
ny, chcialbym moc siebie samego aprobowae i kochae.
Kiedy b<;d y walczyl ze swojq maniq, zawsze przegram. B~ d~ mial
poczucie, ze ona naciera jeszcze mocniej, choe na m oment zmusilem
jq do ucieczki. Zamiast z niq walczye powinienem si~ w n iq wczuc
i odkryc tysknoty, ktara w tej m anii si ~ skrywa. Powinienem si~ w niq
wsluchac i dostrzec, gdzie pojawilo si~ uzaleznienie. I powinienem
do konca jq przemyslee. Dopiero wtedy b~d~ magi zrozumiec, ie
przezwyciyz~ nalog jedynie wtedy, gdy go na powrat przemieniy
w t~sknot~.
Na poczqtek muszy wi~c sobie zadac pytanie, na przyklad takie:
Co dzieje si y, kiedy uzyskuj ~ podniosly nastraj za pomoq alkoholu?
Czy to juz wszystko? Czy nie pragny niczego wi~cej? Czy nie t~skniy
za zupelnie innq rzeczywistoSciq, za rzeczywistoSciq ducha ? "Spiritus
contra spiritum" - powiada Carl Gustav Jung. Jedynie otwartosc na
ducha moze przezwyciyiye uzaleznienie od alkoholu. "Jego alkoho
lizm - pisal J un g 0 jednym ze swoich pacj entow - stanowi na niskim
szczeblu odpowied nik d uchowego pragnienia calosci; w j~zyku sre
dniowiecznym powiedzielibysmy: odpowiednik pragnienia jednosci
16
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z Bogiem". A Christina Grof, ktora rowniez popadla w alkoholizm,
tak mowi 0 swojej t~sknocie : "Na ile sobie przypominam dzieci~ce
lata, zawsze poszukiwalam czegos, czego nie potrafil am nazwae.
Czegos, czymkolwiek by to bylo, dzi~ ki czemu dobrze bym si~ czula.
Gdybym to znalazla, nie bylabym juz samotna. Wiedzialabym, co to
znaczy bye kochan,! i aprobowan,!, sarna rowniez potrafilabym da
wac milose. Bylabym szcz~sl i wa , pelna, pogodzona ze sob,!, ze swo
im zyciem, ze swiatem. Czulabym si ~ wolna, n ieskr~ powa n a, otwar
ta, radosna". Poszukiwania te byly ostatecznie poszukiwaniami du
chowymi. Wprawdzie Grof utopila swoj,! t~skn ot~ w alkoholu, ale
w koncu zrozumiala, ze byl to glod duchowej tozsamoSci, nieb ian
skiego Zrodla, Boga.
Powtorzmy zatem: kazdy czlowiek t~skni - za bezpieczenstwem,
milosci,!, prawdziw,! ojczyzn,!, za autentycznosci'! i wolnosci,!. Co
wi ~cej : czy tego chcemy, czy nie, we wszystkim, czego z pasj ,! szuka
my, ostatecznie t~skn i my za Bogiem. Kie dy na przyklad wszelkimi
silami zabiegamy 0 bogactwo - posiadanie nie zapewni spelnienia
naszej t~sknoty. Albowiem w poszukiwaniu bogactwa tkwi t~skn ota
za spokojem. N iestety, posiadanie bierze nas w swe posiadanie i ro
dzi jeszcze wi~kszy niepokoj. Kie dy d,!zymy do sukcesu, ostatecznie
kieruje nami t~skno ta za tym, aby bye kims wartoSciowym. Lecz za
razem wiem y, ze zaden sukces nie jest w stanie ukoie naszej t~sknoty
- swojej wartoSci doswiadczamy dopiero w Bogu.
Czlowiek w istocie t~s kni za tym, zeby bye kochanym i samemu
kochae. M ilose zawsze I,!czy si~ z t~sknoq. O bie - powiada Peter
Schellenbaum - "lokalizujemy" w tym samym miejscu: "w piersi, na
wysokoSci serca, tam, gdzie swe r~ce sklada cierpiqcy od miloSci i t~
sknoty" (Die Wunde der Ungeliebten). To wlasnie t~sknota nadaje
milosci niedocieczon,! gl ~bi~.
W kazdej miloSci, nawet tej czysto zmyslowej, tkwi t~skn ota za
miloSci,! absolutnq - za Bogiem. "Stworzyles nas jako skierowanych
ku Tobie - pisze sw. Augustyn. - I niespokojne jest serce nasze, do
poki w Tobie nie spocznie". Przepelnia nas nieukojony glod Boga,
glod absolutnej ojczyzny, utraconego raju . I chociaz na zewnqtrz
wydaje si~, ze nasze pragnie nie zmierza do zupelnie innego celu, to
jednak celem ostatecznym jest zawsze Bog. N awet w tych, ktorzy si~
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od Niego odwrocili, kolacze tysknota za Czyms Wiycej, za Kims In
nym, za Tym, ktory sam wystarcza za wszystko.
Oto na przyklad ludzi, kt6rym udalo siy osi::mnqc wszystko, za
czym tysknili, ogarnia czysto poczucie wewnytrznej pustki. "Jeden
moze uzyskac tytu! pilkarza roku, drugi obronic doktorat summa
cum laude, trzeci zdobyc serce wspania!ego partnera albo zarobic
tyle pieniydzy, ze bydzie mog! sobie pozwolic na styl zycia, 0 jakim
zawsze marzy!" (Grof), lecz posrod tej petni utrzymuje siy pustka
wewnytrzna, a tysknota za Czyms Innym staje siy jeszcze bardziej
dojmujqca. Nic ziemskiego, zaden sukces, zaden czlowiek nie Sq w sta
nie ukoic tego niepokoju. Swiyty Augustyn rna racjy. Spok6j osiqga
my dopiero wtedy, gdy naSZq tysknoty kierujemy ku Bogu, gdy w sa
mych sobie odnajdujemy Go jako wewnytrzne irodlo, ktore nigdy
nie wysycha, jako bezpieczenstwo i ojczyzny, z ktorej nigdy nie 20
staniemy wyrzuceni, jako milosc, ktora nigdy nie rozplynie siy miy
dzy palcami.

Zaaprobowac rzeczywistosc
Wejsc w kontakt ze swojq tysknotq to nie znaczy: uciec przed
rzeczywistoSci q w!asnego zycia. Przeciwnie, gdy mamy poczucie, ze
mieszka w nas tysknota za Bogiem, potrafimy siy pogodzic z banal
nymi czysto realiami zycia. Nie bydziemy wowczas rozczarowani, ze
ukochana osoba nie moze zaspokoic naszej najglybszej tysknoty za
absolutnq miioSciq. Nie bydziemy obciqzac jej oczekiwaniami, kt6re
w istocie moglby spetnic jedynie Bog. Nieraz obserwujy, jak ludzie
oczekujq od siebie nawzajem duchowego uleczenia, wybawienia i wy
zwolenia, nadania ich zyciu ostatecznego sensu. To Sq pragnienia,
ktorym nie moze sprostac zaden czlowiek. Tymczasem tysknota re
latywizuje nasze oczekiwania wobec innych; dziyki niej jesteSmy zdol
ni siy ze sob q po ludzku obchodzic, przyjmowac drugiego takim, jaki
on jest, zamiast stale porownywac go z Bogiem, kt6remu zaden czlo
wiek dorownac nie moze.
Nasze zycie jest peine rozczarowat1. Rozczarowuje nas rodzina,
praca, bywamy rozczarowani samymi sobq. Stworzy!ismy sob ie ilu
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zje - na swoj temat i na temat innych ludzi - i bolejemy, gdy sobie to
uswiadomimy. Niejeden woli uniknqe konfrontacji - i stale ucieka
przed sobq, nie osiqgajqc nigdy spokoju. Ale kiedy staniemy wobec
naszej t~sknoty, b~dziemy si~ mogli pogodzie ze sobq, ze swoimi bra
kami i slabosciami. To przeciez nie jest tak, ze musimy sobie wystar
czae. Nasza t~sknota wybiega poza nas samych - biegnie ku Bogu,
bo jedynie O n potrafi jq zaspokoie. T~sknota relatywizuje wszystko,
co czynimy tutaj, na ziemi. Uwalnia nas od zawzi~tego dqzenia do
sukcesu i od presji, jakq sami na siebie wywieramy, chqc spelniae
cudze oczekiwania kierowane pod naszym adresem. T~sknota wpro
wadza czlowieka w kontakt z samym sobq: kiedy odczuwam t~skno
t~, cudze oczekiwania nie majq nade mnq wladzy. Nie musz~ odpo
wiadac rezygnacjq na zyciowe rozczarowania. Przeciwnie, owe roz
czarowania nie pozwalajq zasnqe mojej t~sknocie.
Rozmyslalem kiedys 0 niezaspokojonych potrzebach mojego dzie
cinstwa - przezywalem wowczas pewien kryzys, mialem poczucie,
ze cos mnie omin~lo. I oto podczas wakacji, siedzqc nad jeziorem
i spoglqdajqc na fale, doznalem nagle poczucia gl~bokiego spokoju.
Pogodzilem si~ z tymi wszystkimi niezaspokojonymi potrzebami i po
wiedzialem sobie: "To dobrze, ze si~ nie nasyciles . Dzi~ki temu masz
czujny i zywy umysl, dzi~ki temu jesteS otwarty na Boga. W prze
ciwnym razie moze stalbys si~ mieszczanski, moze zylbys w zado
voiOleniu. Ale nigdy bys nie odkryl swego prawdziwego powolania".
Tak widz~ moje powolanie: podtrzymywae t~sknot~ w swoim
sercu, aby bye otwartym na Boga, i miee szerokie serce: takZe dla
ludzi. Szerokie serce nie pot~pia. Ono poznalo i zaaprobowalo zycie
l jego rozczarowaniami. Nie skarlalo pod wplywem tych rozczaro
wan, lecz przyj~lo je jako odskoczni~ ku bezmiarowi Boga.
Ernst Bloch, filozof 0 orientacji ateistycznej, w wywiadzie, kto
rego udzieli l z okazji swych dziewi~edziesiqtych urodzin, powiedzial:
,;iii moim zyciu przekonaiem si~, ze t~sknota jest najbardziej uczciwq
wlasciwosci q czlowieka". Bo czlowiek we wszystkim moze kiamae,
wsz~dzie moze zakrase si~ falsz i nieautentycznose. Milose moze bye
udawana, uprzejmosc moze bye tylko wpojona przez wychowanie,
pomoc moze wynikae z egoistycznych motywow... Jedynie t~sknotq
czlowiek nie moze manipulowae - on jest swojq t~sknotq.
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Nieraz zdarzylo mi siy spotykac ludzi, ktorzy wszystko, co ich
dotyczy, przedstawiaj'l w najpiykniejszych barwach. Kiedy na przy
klad opowiadaj'l 0 wakacjach, mowi'l: "Bylo super!" Kiedy rozma
wiamy 0 jakims kursie, w ktorym uczestniczyli, okazuje siy, ze bylo
to ich "najglybsze przezycie". Czasami podejrzewam, ze musz'l wszyst
ko przedstawiac w ten sposob, aby... ukryc swoje rozczarowanie.
Podejrzewam, ze ich zycie jest w rzeczywistosci najzupelniej prze
ciytne. Podczas tych wakacji dochodzilo pewnie do wielu nieporo
zumien ze wspolmalZonkiem, ale na zewn'ltrz trzeba udawac. Trze
ba niejako udowodnic, ze wszystko, co siy robi, jest naj lepsze.
Tysknota nakazuje mi uczciwosc. Nie muszy przesadzac, nie mu
Szy udowadniac, jak glybokie s'l moje doznania i jak wielkiego po
stypu dokonalem na swej drodze wewnytrznej. Po
Tylko tam, gdzie jest
strzegam siebie takim, jaki jestem: jestem przeciyt
t4(sknota, jest takie
ny, ale przeciez i poszukuj'lcy, walcz'lcy, osi'lgaj'lcy
prawdziwe zycie.
sukcesy i nie maj'lcy sukcesow, wrazliwy i niewraz
liwy, uduchowiony, a jednoczesnie powierzchowny. Mogy swe zycie
zobaczyc w prawdzie. Albowiem moja tysknota wybiega poza zycie.
Co wiycej: tylko tam, gdzie jest tysknota, jest takZe prawdziwe zycie.
Id'lc po sladach wlasnego zycia, odkrywam Boga. Duchowosc dla
mnie polega wiyc na tym, ze ufam swojej tysknoci e i pozwalam jej,
by mnie wiodla ku wolnosci i ku miloSci.
Podczas rekolekcji zawsze pytam, nie tylko siebie, ale i uczestni
k6w: "Co jest twoj'l najglybsz'l tysknoq?" Nie zawsze potrafiy na
tychmiast odpowiedziec na to pytanie. Ale gdy wobec niego stajy,
nie rna juz miejsca na kurczowe starania, by uczynic siebie kims lep
szym. Niejedna sprawa, nad kt6q lamalem sobie glowy, okazuje siy
nieistotna. Wchodzy w kontakt z samym sob'l, z moim sercem i po
wolaniem. Kim wlasciwie jestem? Co jest moj'l misj'l? Jaki slad chcial
bym tutaj po sobie zostawiC? Co spelnia moj'l tysknoty? Koniec kon
cow zawsze dochodzy do Boga jako celu mojej tysknoty.
Pytanie 0 najglybsz'l tysknoty prowadzi mnie wszakZe nie tylko
do Boga, lecz i do mojej odpowiedzi na tysknoty Boga. Rowniez Bog
tyskni za mn'l, jak mowi'l mistycy. Matylda z Magdeburga wola do
Boga: ,,0, Boze, pal'lcy w swej tysknocie!" Bog tyskni za tym, by
milowac czlowieka. Stawiaj'lc sobie pytanie 0 sw'l najgtybsz'l tysk
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noter, odkrywam, jak chciaibym odpowiedziee na tersknoter Boga za
mn,!, na milose Boga do mnie. W swej najglerbszej tersknocie pragner
sicr stae calkowicie przepuszczalny dla miloSci i dobroci Boga, dla
Jego milosierdzia i lagodnosci - bez zafalszowania przez m6j wlasny
egoizm, bez zaciemnienia przez moj,! potrzeber uznania i sukcesu .
Dawni mnisi nazywali to czystoSci,! serca.

T~s knota

i dyscyplina

Przemiana manii w tersknoter to dopiero pierwszy krok. Potem,
w drodze uwalniania sier od manii, niezberdna jest r6wniez dyscypli
na. Tersknota wymaga dyscypliny - wlasnie dlatego, ze uczy aprobo
wae rzeczywistose. Albowiem rzeczywistose mojego zycia wyglqda
tak, ze jestem discipulus - uczniem, kt6ry wci,!z sier uczy. Mania to
przedluzenie rozpieszczonego trwania w lonie matki. Dyscyplina uczy
brae zycie w swoje rerce i nadawae mu lad.
Laci6skie slowo disciplina oznacza "nauker", "nauczanie", ale
r6wniez "rygor ", "Iad" i "metodycznosC", z jak,! zabieram sier do
czegos. Niekt6rzy uwazaj,!, ze "dyscyplina" pochod zi od slowa dis
cere (" uczye sicr"), moim zdaniem jednak bardziej prawdopodobnym
zr6dlem jest slowo capere ("braC"). "Dyscyplina" wywodzilaby sier
zatem od dis-cipere - "rozczionkowywae, by uchwycie". Biorer cos
do rerki, rozczlonkowujer, dzieler - ieby zrozumiee, zobaczye, co tam
jest. Dyscyplina nie oznacza wierc czegos pasywnego (podporz,!dko
wanie sier rygo rowi), lecz cos aktywnego: biorer zycie we wlasne rerce.
Spogl,!dam na nie i zastanawiam sier, jak moger je "rozczlonkowae",
by rzeczywiScie zye, ieby zycie nie "iylo mn'!".
W Trzeciej Rzeszy do skrajnosci doprowadzono dyscyp1iner i lad,
dlatego przez nasterpne dziesierciolecia raczej zaniedbywalismy ter spra
wcr. Tymczasem jedna z zasad iycia monastycznego brzmi: "Kto wal
czy bez metody, ten walczy daremnie". Niezberdne s,! jasne metody,
by moinabyio rzeczywiScie posterpowae naprz6d . Jak m6wi John
Bradshaw, dyscyplina jest sztukq niwelowania cierpie6 iycia: bez niej
czlowiek cierpi od swego wewnertrznego i zewnertrznego zamertu.
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A Hildegarda z Bingen powiada, ze dzi~ki dyseyplinie zawsze i wsz~
dzie mozna odezuwac radosc.
Dzi~ki dyseyplinie nadajemy zyeiu ksztalt i form~. Starozytni
Greey m6wili 0 aseezie. Aseeza to swego rodzaju trening, cwiezenie
(na przyklad sportowiee cwiczy, by osi,!gn,!c sw6j cel). Asceza nie
jest po prostll rezygnacj,!, lecz swiadomym cwiezeniem si~ w wolno
sci wewn~trznej, co jednak wymaga r6wniez rezygnaeji. Bez rezy
gnaeji, podkreslaj,! psychologowie, u dziecka nie moze si ~ rozwinqc
mocne ego. Kto musi natychmiast zaspokajac swe potrzeby, ten ni
gdy nie osi,!gnie dojrzaloSci. Musz~ wytrzymac doskwieraj,!ey mi brak,
w6wezas b~d~ si~ rozwijac. Co wi~eej, tylko ten, kto dzi~k i aseezie
uezy si~ odwlekac zaspokojenie swyeh potrzeb, rzeczywiScie moze
si~ rozkoszowac zyciem. Asceza wzmaga rozkosz, a mania nie po
zwala si~ nam rzeezywiseie rozkoszowac. Asceza rodzi tez oehot~ do
zyeia. Bez niej nie sposob przezwyci~zyc manii.

T~sknota

i modlitwa

W jaki spos6b mozemy nawi,!zac kontakt z nasz'! t~sknot'!? Jed
na droga pol ega na przygl,!daniu si~ swemu zyeiu i odkrywaniu w nim
owej t~sknoty, ktora tkwi w naszyeh poz,!daniaeh, maniaeh, nami~t
nOSciach, potrzebach, pragnieniach i nadziejach. Dalszy jej etap to
przemyslenie do k06ca tego wszystkiego, co przezywamy, dojScie do
samyeh fundament6w. Druga droga wiedzie przez modlitw~. Jak czy
tamy u sw. Augustyna, modlitwa rna pobudzac nasz'! t~sknot~. Gdy
odmawiaj,!c "Ojeze nasz", wypowiadamy slowa: "Przyjdz kr61estwo
Twoje", nie musimy - powiada sw. Augustyn - blagac Boga, by w kon
eu nastalo Jego kr61estwo, lecz budzimy w sobie t~sknot~ za tym
kr6lestwem.
Psalmy to dla sw. Augustyna pie§6 t~sknoty. Gdy je spiewamy,
rosnie w nas t~sknota za prawdziw,! ojczyzn,! w Bogu. Sw. Augustyn
por6wnuje nasz'! modlitw~ Psalmami do spiewu wsp6lczesnyeh mu
w~drowcow. W jego ezasaeh w~drowano noq, zeby si~ ustrzee roz
b6jnik6w. Leez noe wzmagala I~k. Aby go przezwyei~zyc, w~drowey
spiewali swe pie§ni ojezyste. My tutaj, na obezyznie, tak wlasnie spie
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wamy nasze piesni miioSci: zeby pokonac l~k przed ciemnosciq i po
budzic t~sknot~. Nie 0 to chodzi, zeby kazde slowo wypowiadac z za
dumq - w namysle nad slowami mozna utknqc. Slowa powinny ra
czej umacniac t~sknot~ za Bogiem. Tak jak w Psalmie 63: "Boze, Boze
moj, do Ciebie si~ zrywam na switaniu. Pragn~la Ciebie dusza moja,
jak bardzo t~sknilo za Tobq cialo moje" (Ps 63 [62], 2)2. Czy jak
w Psalmie 84, tej piesni pielgrzyma, ktory podqza drogq do wyt~sk
nionej swiqtyni: "Jak mile przybytki Twoje, Panie Zast~pow! Pozqda
i t~skni dusza moja do przedsieni Panskich" (Ps 84 [83], 2-3). Siowa
Psalmu majq pogl~biac naszq t~sknot~ do Boga. Stqd u Izajasza czyta
my: "Dusza moja t~skni za Tob q w nocy, takZe moj duch jest pelen
t~sknoty za Tobq" (lz 26, 9)3.
Jednak wedlug sw. Augustyna modlitwa rna nie tylko pobudzac
naszq t~sknot~ za Bogiem. Dla niego sarna t~sknota jest juz modli
twq. Mnisi we wczesnym Kosciele chcieli wypelniac nakaz apostola
Pawla wyrazony w Liscie do Tesaloniczan: "Nieustannie si~ modl
cie" (1 Tes 5, 17). Nie mozemy si~ bez przenvy modlic ustami 
mowi sw. Augustyn. - I nie mozemy bez przenvy kl~cz ec. Jedynq
mozliwoSciq nieustannej modlitwy jest t~sknota. Stqd w komentarzu
do slow Psalmu 38 [37], w. 10: "Panie, przed Tob q jest cala t~sknota
moja", czytamy: "Sama twoja t~sknota jest juz modJitwq. Jezeli t~sk
nota jest ciqgla, ciqgla jest tez i modlitwa. (... ) Jezeli nie chcesz prze
rywac modlitwy, nie ustawaj w t~sknocie. Ciqgla twoja t~sknota to
nieustanne twoje wolanie [modlitewne]". Mod I i c s i ~ to zatem:
w e j sew k 0 n t a k t z w e w n ~ t r z n q t ~ s k not q, k tor a trw a
w nasz y ch sercach, z tysknotq, ktora juz tutaj, na
obczyznie, I q c z y n a s z Bog i e m. Dla sw. Augustyna t~sknota ta
polega na miioSci: "Umilkniesz, kiedy przestaniesz milowac. (... )
Ozi~bienie miioSci to milczenie serca; rozplomienienie milosci to
wolanie serca"4. T~sknic za Bogiem znaczy zarazem milowac Go.
2 Cytaty biblijn e, 0 ile nie zaznaczono tego inaczej , p o d aj~ w tlumaczeniu ks. Jakuba
Wujka (ptzyp. dum.).
' Tluma czenie mo je. Z nane mi polskie przeklady biblijn e nie uiyw aj 'l w tym miejscu
waznego dla Gr iln a slowa t~ s knota. Np. Wujek: " Dusza mo ja z'l dala Ci~ w nocy, ale i du
chem ma im we wn~ ttzn oSc ia c h moich z rana b ~ d~ czuwal do Ci eb ie" (przyp. dum.).
40ba cytaty za: sw. Au gustyn, Obiasnienia psalmow, tlum . ]. Sul owski, Watszawa
1986, tom 2, s. 50. (p rzy p. tlum. ).
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Gdy w modlitwie wchodzer w kontakt ze swojq tersknotq, pomaga mi
to przezwycierzye mojq manier. Jednak niektorzy pobozni chrzdci ja
nie inaczej poj mujq modlitwer: modlq sier do Boga, zeby to On ich
uwolnil, bezboldnie wyzwolil od manii. Sq pasywni, patrz"! na Boga
jak na ,;Wielkq M atker", ktora rozwiqze ich problemy. W taki sposob
nigdy nie berdq wolni od swoich manii, nigdy tez nie dojrzejq - pozo
stanq dzieemi, ktore wszystkiego oczekujq od matki.
Modlitwa tylko wtedy pomaga mi uwolnie sier od manii, gdy
modlqc sier, wyznajer Bogu ter manier, i odkrywam w niej swojq naj
gler bszq tersknoter. Drugi krok polega na tym , zeby wejse w kontakt
z tq mojq tersknotq i dzierki modlitwie jq umacniae. N atomiast trzeci
krok to odkrycie wewnertrzn ej przestrzeni ciszy - przestrzeni, w kto
rej mieszka Bog. Tam, gdzie mieszka we mnie Bog, jestem w pelni
sobq. Tam wchodzer w kontakt z mojq prawdziwq istotq i moger miesz
kae u siebie. Tam moger stae sier u siebie samego domownikiem. Naj
glerbsza tcrsknota, jaka kryje sier za wszelkq maniq, jest przeciez tersk
notq za tym, zeby znaleie ojczyzner, zeby w ko6cu dotrzee tam, gdzie
rna my prawo bye w pelni sobq.
Ernst Wiechert nap isal ki edys pierkne o powiadanie Der verlorene
Stern ("Zagubiona gwiazda"). Niemiecki zolnierz powraca z rosyj
skiej niewoli. Cieszy sicr, ze znow jest w domu. Ale po paru tygo
dniach cos zaczyna go drerczye. Zwierza si er swojej babci i o boje od
krywajq, ze w ich domu zagubila sier gdzid "gwiazda" - ze juz nie
mieszka w nim tajemnica. Z ycie stalo sier powierzchowne. Wpraw
dzie mieszka6cy nadal snuj~ plany, budujq, reperujq, troszczq sier, by
wszystko jakos fu nkcj o nowalo, lecz z domu znikla gwiazda terskno
ty, zagubila sier jego istotna czqstka. Tam, gdzie gwiazda tersknoty
wypadla z naszego serca, nie mozemy sier juz czu e jak w domu. Do
mownikiem mozna bye tylko tam, gdzie mieszka taj emnica.
W nas samych znajduje sier owa przestrze6, w ktorej mieszka ta
jem nica. J est to przestrze6 ciszy - przestrze6, do ktorej dosterp rna
tylko Bog. Jest ona wolna od halasliwych my§li, ktore nami zwykle
kierujq. Jest wolna od oczekiwan i zqdan ludzi, ktorzy nas otaczajq.
Jest wolna od merczqcych zarzutow, jakie kierujemy pod swoim wIa
snym ad resem, wolna od deprecj acji i obwiniania samych siebie. W tej
przestrzeni, w kto rej mieszka Bog, p ozostaj emy wolni od wIadzy in
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nych ludzi. Tam nikt nie moze nas zranie. Tam jeste§my nienaruszo
nq caloSciq. Tam jeste§my w pelni sobq.
Tam, gdzie mieszka w nas tajemnica, mozemy u siebie samych
bye domownikami. A kto u siebie same go jest domownikiem, ten
wszydzie moze miee ojczyzny - wokol niego p owstaje ojczyzna. Cdy
w ciszy natrafiam jedynie na samego siebie, na moje problemy, nie
dostatki, kompleksy mojej psychiki - m uszy szukae ucieczki. Kiedy
jestem sam, trudno mi wytrzymae konfro ntacjy ze sobq - wlasnie
dlatego niektorzy przed wlasnq prawdq uciekajq w maniy. AJe gdy
wiem, ze gdzie§ glybiej pod tq traumq mieszka we mnie sam Bog,
wtedy potrafi y to wszystko w sobie wytrzymae, doswiadczam w so
bie przestrzeni, w ktorej mogy bye domown ikiem, poniewaz jest we
mnie tajem nica. Kiedy mogy w samym sobie znaleze dom, jUl nie
potrzebujy manii. Potrafiy wytrzymac siebie, poniewaz podtrzymuje
mnie i bezwarunkowo miluje Bog - O n sam we mnie zamieszkal.
A to nam wszystkim obiecal J ezus C hrystus: "Je§li miy kto miluje,
bydzie strzegl slow moich, a O jciec mo j umiluje go, i do niego przyj
dziemy, i mieszkanie u niego uczynimy" 0 14, 23).
Tlum. Grzegorz Sowinski
ANSELM GRUN OSB, ur. 1945, uznany niemiecki rekolekcjonista,
psychoterapeuta i pisarz religijny. Autorytet w sprawach dorycz,!cych
duchowoSci chrzescijanskiej. Autor kilkudziesi~ciu ksi,!zek. W Polsce
ukazaly si~ m.in.: Post modlitwq ciala i duszy (1991) , Modlitwa a po
znanic siebie (1994 ),jak sobie radzic ze zlem? (1999), Przebacz samemu
sobie (200 1) i Autosttgestia. jak myslei pozytywnie (2002). Powyzszy
artykul zostal napisany na zam6wienie redakcji "Znaku".
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Wiktor Osiatynski

Trzeiwosc,
uczciw osc, godnosc
Kaidy rna w sobie jakies Pltkniltcie, nawet gdy jest
na pozor zdrowy i skuteczny. Kaidy stara silt to
swoje Pltkniltcie jakos zaklarnac, ale tei nie
kaidernu udaje silt je dostrzec.

Godnose nie jest pojyciem precyzyjnym. Bye moze wlasnie dlate
go odwolujq si y do niej miydzynarodowe dokumenty praw czlowie
ka oraz liczne konstytucje. Te akty zakladajq rownq godnose jako
przyrodzonq cechy kazdego czlowieka. Warto pamiytae, ze takie ro
zumienie godnoSci pojawilo si y niedawno. WczeSniej godnose byla
raczej wiqzana z dostojenstwem urzydu, a nie traktowana jako przy
rod zona cecha kazdego czlowieka, niezalezna od jego kondycji spo
lecznej. Dignitas jest rdzeniem slowa "dygnitarz" - czlowiek uzyski
wal godnose wraz z wyniesieniem na urzqd, a nie nosil jej w sobie.
Dopiero w polowie dwudziestego wieku personalizm chrzescijanski
oderwal pojycie godnosci od urzydu i przeniosl je do samej istoty
osoby, czyli czlowieczenstwa. Ale uniwersalna - a wiyc wykraczajqca
ponad zalozenia jakiegos konkretnego nurtu mysli filozoficznej lub
religijnej - zgoda co do pojycia godnoSci konczy si y na tym, ze z sa
mej natury przysluguje ona kazdemu czlowiekowi. Reszta jest przed
miotem dyskusji, domyslow i interpretacji. W tych dyskusjach waz
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ne wydajq si~ dwa elementy. Jeden wiqze si~ z wartosci q czlowie
czenstwa, a drugi - z poj~ciem wolnosci .
Godnosc mozna rozumiec jako t~ cech~ czlowieczenstwa, ktora
odzwierciedla wartosc czlowieka samq w sobie, w rozumieniu kan
towskich imperatywow. Godnosc oznacza, ze czlowiek jest warto
sciq. Jest wart siebie, swego szacunku dla siebie, swej mitoSci. Jest
wart tego, by byc - dla innych i dla siebie - celem, a nie srodkiem do
innych celo'N. Jest wart tego, by chronic swojq istot~ i swoje zadatki.
A takie tego, by si~ rozwijac wedle planu, na ktory rna wplyw. Czlo
,'.riek jest wart tego, by magi decydowac 0 wlasnym zyciu, 0 kierun
ku, jaki mu nadaje, 0 celach, do jakich dqzy. Slowem, czlowiek jest
wart tego, by posiadac wolnosc i mac z niej korzystac. Wedle Po
wszechnej Deklaracji Praw Czlowieka uznanie przyrodzonej god no
sci - obok rownych i niezbywalnych praw - stanowi podstaw~ wol
nOSci, sprawiedliwosci oraz pokoju swiatowego.
Ale wolnosc nie jest tylko konsekwencjq godnosci. Wolnosc slu
zy takze realizacji oraz ochronie przyrodzonej godnosci kazdego czlo
wieka. Wyobrazmy sobie godnosc jako ziarno zasiane przez Stworc~
bqdz przez Natur~ w kazdym czlowieku. To ziarno trzeba chronic
przed zagrozeniem z zewnqtrz, a jednoczeSnie trzeba zapewnic mu
przestrzen, w ktorej mogloby wzrastac. Temu wlasnie sluzq wolno
Sci, wyznaczajqce gran ice, w ktore inni ludzie nie mogq wtargnqc
bez naszego zaproszenia. W tych granicach czlowiek moze si~ roz
wijac i tworzyc samego siebie, korzystajqc z wlasnej energii oraz sit
tworczych, a takie z zasobow, ktore wszyscy ludzie przeznaczajq, by
taki rozwoj umozliwiac. Temu z kolei sluiq prawa przyslugujqce kai
demu czlowiekowi. Godnosc wymaga rowniez tego, by kaidy wspol
decydowal, chocby posrednio, 0 przeznaczeniu takich zasobow oraz
o tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji, ktore majq umoiliwic kaz
demu korzystanie z nich. W ten sposob godnosc, wolnosc i prawa
jednostki Sq ze sobq splecione. Ale nie Sq one splecione w spos6b
absolutny.
Bywajq bowiem sytuacje, gdy czlowiek nie moze korzystac z wol
nosci, niemoze swego losu wziqc we wlasne r~ce, a mimo to nie
musi utracic godnoSci. Tak bywa w przypadku zniewolenia z przy
czyn zewn~trznych. Wlasnie niewolnictwo, podporzqdkowanie ca
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lych narod6w obcym wladcom, autorytarny ustroj panstwa, dykta
torskie rz<!dy lub po prostu zamkni~cie w wi~ zieniu mog<! pozba
wiac ludzi wolnosci. Korzystanie z wolnoSci czasem staje s i~ niemoi
liwe ze wzgl~du na czynniki, cz~sto niezalezne o d czlowieka, w ro
dzaju biedy lub choroby. Ale we wszystkich tych przypadkach
pozbawienie lub ograniczenie wolnoSci nie poci<!ga za sob<! automa
tycznie utraty godnoSci. Owszem, zdarzaj<! si~ ludzie, kt6rzy w ta
kich warunkach traq godnosc, ale s<! i tacy, ktorzy wlasnie w wa
runkach braku wolnosci zewn~trznej, biedy lub choroby sw~ god
nose afirmuj<!. Ludzie zniewoleni z zewn<!trz wiedz<!, ze wolnosc jest
czyms bardzo wainym i potrzebnym. Zdaj<! sobie spraw~ z tego, ze
wolnose utracili i marz<! 0 tym, a cz~sto walcz<! 0 to, by j<! odzyskac.
To wlasnie pozwala im zachowac godnosc.
Traq godnosc ci, kt6rzy jej si~ wyrzekaj<!. Wyrzeczenie to cz~
sto przybiera form~ dobrowolnej decyzji, by iye w klamstwie 
wobec innych i wobec siebie. Czasem wierz<!, ie klamstwo pozwoli
im zachowae choc cz~se wolnosci. CZ~Sciej klami<!c przed samymi
sob<!, broni<! zludzenia wolnosci, a wtedy samozafalszowania na
wet sobie nie uswiadamiaj<!. Ulegaj<! zniewolen iu wewn~trzn e m u,
ale 0 tym nie wiedz<!. Nie pragn<! wolnoSci, bo mysl<!, ie j<! nadal
posiadaj<!. Takiemu zniewoleniu wewn~trznemu m ozna ulec bez
ograniczenia wolnoSci z zewn<!trz. Tak wlasnie bywa w przypadku
wszelkich uzaleinien - od alkoholu, narkotyku, leku b<!di innej
substancji, od najr6iniejszych kompulsywnych zachowan, a takie
od wladzy. Wszystkim uzaleznieniom towarzysz<! bowiem po d obne
objawy, mysli i uczucia. Warto 0 tym pami~tae, tym bardziej ze
w dalszym ci<!gu niniejszych rozwazan b~dzie mowa gl6wnie 0 naj 
cZ~Sciej spotykanym uzaleznieniu - od alkoholu. (Odnosz<! si~ one
r6wniei do uzaleznionych kobiet, mimo ie cz~sciej b~dzie uzywa
na forma m~ska i zaimek "on" ).
Yc

Czlowiek uzalei nio ny nie jest wolny, bo jego p ost~p owaniem
kieruje przymus picia lub brania, czyli sil, nad kto rymi nie panuje.
Wyrzeka si~ on rowniez godnosci, gdyi uiywa siebie i innych jako
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srodka do zaspokojenia glodu - glodu alkoholu, narkotyku, leku lub
innej substancji bqdz kompulsywnego zachowania - a nie jako celu.
Alkoholik piel~gnuje takie kontakty i zwiqzki z innymi ludzmi, dzi~
ki ktorym moze nadal pic albo uniknqe konsekwencji picia. Inni lu
dzie potrzebni mu Sq przede wszystkim po to, by mu cos zalatwie,
skombinowae flaszk~, krye go lub dostarczae m u alibi. Potrzebuje
tez ludzi, ktorzy b~dq wraz z nim wierzye, ze nie jest alkoholikiem.
Bo przeciez kazdy uzalezniony wierzy, ze nadal rna wolnose, nawet
jeSli w rzeczywistoSci ogranicza si~ ona do tego, czy upije si~ wodkq
czy piwem. Alkoholik stara si~ za wszelkq cen~ swojq wolnose afir
mowae. N awet wtedy, kiedy nie chce juz pic,
Nie sposob zrozumiec
jesli tylko ktos znaCZqcy w jego zyciu mu po
uzaleinienia ani pomoc
wie, zeby nie pil, napije si~ wbrew sobie po to,
osobie uzaleinionej, nie
by zamanifestowae swojq wolnose i udowod
dostrzegajl!c iluzorycznie
nie, ze to on sam decyduje 0 swoim piciu lub
pozytywnej roli, jakl! dla
meplClU.
osoby uzaleinionej jest jej
Aikoholik wierzy w to, co mysli. Wierzy,
nalog, a zwlaszcza system
ze nie jest alkoholikiem. Tworzy bardzo skom
zaklamania.
plikowanq - i przewaznie spojnq - struktur~
myslowq, ktora utrzymuje go w przeswiadczeniu, ze wszystko jest
z nim w porzqdku. Wierzy, ze jego model zycia, sposob myslenia,
wszystko, co czyni (w tym takie to, ze pije), jest uzasadnione i ze nie
rna w tym nic specjalnie zlego. Ten system wierzen okreslamy jako
zaprzeczanie lub zaklamanie alkoholika.
Nie sposob zrozumiee uzaleznienia ani pomoc osobie uzaleznio
nej, nie dostrzegajqc iluzorycznie pozytywnej roli, jakq dla osoby
uzaleznionej jest jej nalog, a zwlaszcza system zaklamania. Wielu
znawcow problemu wiqze uzaleznienie z poczuciem wstydu, ktore
cz~sto poprzedzalo wytworzenie si~ nalogu. Niskie poczucie warto
sci moze wynikae z odrzucenia, zaniedban wychowawczych, prze
mocy i innych dramatycznych zdarzen. Moze bye ono rowniez re
zultatem nadwrazliwosci. Niezaleznie od indywidualnych uwarun
kowan wspolnq cechq ludzi uzaleznionych jest male poczucie wartosci,
niska samoocena, wstyd oraz l~k przed odrzuceniem przez innych.
Alkohol pomaga neutralizowae ten l~k. Pomaga zapomniee, ze
czuj~ si~ gorszy od innych. Dodaje odwagi, pomaga przezwyci~zye
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niesmialosc. Siowem, pomaga wyjsc z kryj6wki, w kt6rej czyha sa
motnosc i depresja.
Dramat polega na tym, ie postypowanie czlowieka uzaleinione
go wydobywa jego "gorszosC" z zakamark6w duszy na zewn'ltrz.
Alkohol zmniejsza kontrol y umysiu nad dzialaniem; padaj'l grubian
skie slowa, czysto w slad za nimi id'l brutalne czyny. Skutkie m nad
uiycia alkoholu lub narkotyku jest niezdolnosc do wykonywania
codziennych obowi'lzk6w; uzaleiniony nie pojawia siy w pracy, nie
dotrzymuje slowa, przestaje bye solidny. Gl6d alkoholu lub narkoty
ku moie prowadzic do kradzieiy lub rabunku. Cziowiek opytany
obsesj'l kart lub seksu podporz'ldkowuje jej wszystkie inne wartosci
i obowiqzki. Kaidy uzaleiniony z czasem przestaje kierowac wlasnym
iyciem i traci wiarygodnosc w oczach innych. Pr6buje sobie z tym
radzic, spydzaj'lc coraz wiycej czasu wsr6d ludzi podobnych sobie 
alkoholik6w, narkoman6w, karciarzy - dla kt6rych popijanie, "bra
nie" czy hazard S'l czyms normalnym. Z czasem, gdy spirala uzalei
nienia coraz bardziej siy nakryca, nastypuje degradacja sporeczna
i zmiana srodowiska. Profesor alba lekarz przebywa coraz czysciej
pod budk'l z piwem, a p6Zniej wsr6d lump6w, na kt6rych tie czuje
siy "lepszy", a przynajmniej nie "gorszy".
Gdy uzaleinieniu towarzyszy coraz wiycej zachowan destrukcyj
nych, uzaleiniony pije, bierze lub obsesyjnie objada siy po to, by
o nich zapomniec bqdz sdumic wstyd i poczucie winy. J ednoczeSnie
coraz bardziej doskonali myslow'l konstrukcjy uiudy, potrzebn'l mu
do obrony poczucia wartosci. Kaidy alkoholik jest tragicznie roz
darty. Zwlaszcza wtedy, gdy jui nie chce pic, ale musi. Nie rozumie
tego. Boi si y, by nie uznano go za smiecia - boi siy potypienia i wla
snej degeneracji. Totei tworzy falszywy obraz rzeczywistoSci, kt6ry
pozwala mu zachowac resztki poczucia wlasnej wartosci i rozu
miec picie w innych kategoriach nii alkoholizm. Na ten obraz skla
daj'l si y tlumaczeni a i wykryty, bagatelizowanie samego picia i jego
konsekwencji, wyszukiwanie najr6iniejszych "powod6w" picia, uia
lanie siy nad samym sob'l i wlasnym losem, a takie obwinianie in
nych 0 picie i jego skutki. Wytwarza siy osobJiwy obraz swiata, w kt6
rym dominuj'l mroczne barwy, bo przeciei, gdyby swiat byl piykny,
to alkoholik nie mialby "powod6w", ieby pic. W tej wizji swiata
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rzqdzq tei osobliwe zasady przyczynowo§Ci, kaide zapicie i kaidy
czyn uzaleinionego majq jakid powody na zewnqtrz - w zlym swie
cie, wsrod zlych, glupich lub tylko niewrailiwych ludzi. Uzaleiniony
szuka takich przyczyn po to, by zwolnie sit; z odpowiedzialnosci za
siebie, za swoj nalog, za swoje czyny, za swoje zycie. Intelektualny
obraz swiata oparty jest na formu!ce "Pijt; BO". Moze ona przybie
rae postae usprawiedliwiania: "Pijt;, bo pracujt;", bqdz obwiniania:
"Pijt;, bo swiat jest zly, bo jestem przeciw swiatu".
Ta konstrukcja wierzen, mysli i przekonan sluzqcych podtrzy
maniu nalogu - dokladniej: zachowaniu pozoru "normalnosci",
a przez to obronie zludzenia wlasnej godnosci - jest na pozor spoj
na. W dodatku uzaleiniony znajduje potwierdzenie u ludzi podob
nych sobie. Ich swiat coraz bardziej oddala
Swiat tlumionych It(k6w,
sit; od swiata rzeczywistego, az wreszcie dzieli
skrywanych przed samym
je przepase trudna do przebycia. System za
soh~ uczuc, falsz)'w)'ch
przeczania pozwala nadae jakis sens swiatu,
mysli i wyohraien, marzen
w jakim uzaleiniony iyl, zanim zaczql pic, gdy
i zludzen staje sit( now~
sam by! ofiarq krzywd i przemocy, oraz za
kryj6wk~ uzaleinionych.
pewnia pewien lad czlowiekowi, ktorego zy
cie coraz bardziej pogrqia sit; w chaosie. W tym sposobie myslenia
wielkq rolt; odgrywa wiara w moc, jakiej dostarcza alkohol. Cza
sem pojawia sit; w nim jakis przekraczajqcy codziennose iycia wiel
ki cel, marzenie 0 odleglym szczt;sciu lub 0 wielkosci. A poniewai
uzaleinienie odbiera czlowiekowi moiliwose systematycznego zmie
rzania do celu, alkoholik szuka drogi na skroty lub po prostu odda
je sit; snom, zludzeniom.
Ten swiat tlumionych It;kow, skrywanych przed samym sobq uczue,
fa!szywych mysli i wyobraien, marzen i zludzen staje sit; nowq kry
jowkq uzaleznionych. Z tym, ie w odroinieniu od kryjowki depre
syjnej, ta nowa jest od zewnqtrz przezroczysta. Uzaleinionym po
zwala ona bye slepym na to, co inni widzq go!ym okiem. Najczt;sciej
potrzeba dramatu , aby obraz ten pt;kl. A pozniej trzeba wytrwa!ej
pracy i pomocy ze strony innych, by dostrzec falszywose tego widze
nia swiata i ZaCZqe budowae nowy, lepiej pasujqcy do rzeczywistosci.
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Ten dramat iluzji i uludy - nieko niecznie zresztq zwiqzany z uza
leinieniem - pierknie oddaj e wiersz Boleslawa Lesmiana Dziewczyna
o dwunastu braciach, ktorzy "wierzqc w sny, zbadali mur od marzen
strony" i uslyszeli za nim pierkny, wabiqcy ich glos dziewczyny. Le
smian pokazuje idealizacjer snu, podporzqdkowanie mu calego obra
zu swiata oraz rosnqq przepasc mierdzy bracmi a in nymi luMmi.
I pokoehali glosu diwi~k i eh~tny dOl11ysl 0 Dziewezynie,
I zgadywali ksztalty ust po tyl11, jak spiew od zalu ginie ...
M6wili 0 niej: "tka, w i~e jest!" - I nie innego nie 1116wili,
I przeiegnali ealy swiat - I swiat zadumal si~ w tej ehwili ...

Bracia wzierli wierc w rerce m ioty, by rozbic mur i wyzwolic dziew
czyner. Ale oddanie iycia na sluiber zludzeniu nie prowadzi do celu,
lecz do samozniszczenia:
sprz~g i usi l,
Oddali eiala swe na strwon owel11u snowi, co ieh kusil!

Ale darel11ny byl ieh trud, darel11ny ramion

Sila marzenia byla jednak tak wielka, ie dzielo kontynuowaly
cienie, a po ich ponownej smierci ("i powymarli jeszcze raz, bo ni
gdy dosc sier nie umiera" ) - same mlory, ktorym w ko ncu udalo sier
rozbic mur.
I run qll11ur tysiqeel11 eeh wstrzqsajqc wzg6rza i doliny!
Lecz poza l11urel11 nie i nie! N i zywej duszy, ni Dziewezyn y!
Niezyieh oczu ani ust! I niezyjego w kwiataeh losu!
Bo to byl glos i tylko - glos, i nic nie bylo, opr6cz glosu!
Nic tylko placz i zal i mrok i niewiadol11osc i zatrata!
Takii. to swiat! Niedobry swiat! Czernuz innego nie rna swiata?

To jest lkanie czlowieka, ktoremu rozpadl sier swiat zludzen. Ale
inni ludzie nie rozumiejq tego lkania. Czersto poterpiajq upad lych.
Wyznaczajq wyrainq granicer m ierdzy nimi a samymi sobq. Przeciei
oni sami od poczqtku wiedzieli, ie za murem nie rna niczego. To
poczucie wyiszosci pozwala im drwic z upad lych. Drwiq z nich tym
bardziej, im mniej Sq sklonni przyznac, jak niewielka granica dzieli
jednych od drugich. A przeciei kaidy rna w sobie jakieS perkniercie,
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nawet gdy jest na pozor zdrowy i skuteczny. Kazdy stara si~ to swoje
jakos zaklamac, ale rez nie kazdemu udaje si~ je dostrzec.

p ~ kni~cie

Do tych, ktorzy nie widz,,! swego p~kn i~ cia, ktorzy zyj,,! w poczu
ciu wyzszosci, n ie rozumiej ,,! innych i pot~piaj,,! ich, moze przemo
wic zakonczenie wiersza Lesmiana:
Wobec klamliwych jawnie sn6w, wobec zmarnialych w nicosc cud6w,
Pott;:i.ne mlory legly w rZ'ld na znak spelnionych godnie trud6w.
I byla groza nagl ych cisz! I byla pr6i.nia w calym niebie!
A ry z tej pr6zni czemu drwisz, kiedy ta pr6i.nia nie drwi z Ciebie.

Przeciez sami nie jestesmy wcale tak daleko od dwunastu braci.
Wszyscy zyjemy w kryjowkach. Nie zawsze s,,! one az tak destruk
tywne jak tamte. Ale nawet tych, ktorzy oddali dla iluzji zycie, nie
mozna pot~p iac. Upadlych nalezy zrozumiec, ale nie po to, by mogli
tkwic w upadku, lecz po to, by pomoc im odbudowac zycie w god
noSci. Po t~pien ie wyklucza tak,,! pomoc.
Wielkosc LeSmiana polega mit::dzy innymi na metafizycznej nie
pewnoSci autora, ktory nie mowi, po czyjej stronie jest racja. Podob
nie w przypadku uzaleznienia nie chodzi 0 racj~, ale 0 koszt dotych
czasowego sposobu zycia. Skuteczna pomoc polega wiasnie na tym,
ze udzielaj,,!cy jej nie mowi 0 racji, czyli nie pot~pia, a tylko pokazuje
koszty, jakie ponosz"! alkoholik i jego bliscy, oraz stara sit:: przekonac
go, ze kosztow tych nie sposob zmniejszyc bez dramatycznej zmiany
sposobu zycia i myslenia. Ale przede wszystkim udzielaj,,!cy pomocy
budzi w uzaleznionym nad ziej~. To wiasnie nadzieja jest nici q pro
wadzqq do trzeZwosci, godnosci, wolnosci i odpowiedzialnoSci.
:-(-

N a poczqtku wydobywania si~ z uzaleznienia jest jakas katastro
fa. Trzezwi alkoholicy, mowiqc 0 niej, uzywajq terminu "dno". Ob
razowo mawiajq, ze sposrod blisko trzech milionow czlonkow ruchu
AnonimoWych Alkoholikow na caiym swiecie nie spotkali ani jedne
go przypadku , by ktos zadowolony z zycia i z siebie wstai, ogolil sit::
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nie drzqcymi rykami, wlozyl dopiero co wyprasowanq przez siebie
koszuly, wypil porannq kawy, zamyslil siy i postanowi! cos zrobic ze
swoim alkoholizmem. Takie postanowienie podejmujq ludzie na kra
wydzi, w chwili gdy patrzy im w oczy smierc lub gdy traq cos, co
ceniq najbardziej: zdrowie, wolnosc, rodziny (zwlaszcza kobiety) bqdi
pracy (zwlaszcza myzczyini). To Sq wlasnie koszty uzaleznienia. Gdy
osoba uzalezniona dostrzeze je, moze zmienic siy jej rachunek kosz
tow i korzysci. KorzYSci z nalogu Sq coraz bardziej wqtpliwe - znika
wesoiosc, odwaga, euforia, picie przestaje pomagac w lepszym funk 
cjonowaniu wsrod ludzi. Dla alkoholika znajdujqcego si y na dnie
jedyne "korzYSci" to powstrzymanie glodu alkoholowego, ograni
czenie drzenia rqk, zmniejszenie kaca i sdumienie uczuc, wsrod kto
rych dominujq smutek, samotnosc, zlosc, Iyk, poczucie winy i wstyd.
Szala kosztow od dawna byta bez porownania ciyzsza. Ale me
chanizm zaprzeczania polega wiasnie na minimalizowan iu kosztow.
Temu sluzy oklamywanie przede wszystkim samego siebie. O bwi
nianie innych rna na celu powiqzanie koszt6w picia, taki ch na przy
klad jak rozpad rodziny, z innymi przyczynami niz alkoholizm, jak
chocby niezrownowazenie partnera. Znajdowanie "powodow" pi
cia rna podobny cel: wypadek samochodowy jawi siy wowczas jako
koszt "koniecznoSci" wypicia z szefem, ktoremu przeciez nie sposob
odmowic. "Odklamanie koszt6w" jest warunkiem koniecznym trwaiej
trzeiwoSci. Alkoholik musi dostrzec te koszty i powiqzac je z wia
snym piciem, a nie z rzekomymi innymi przyczynami .
Takiej zmiany sposobu myslenia wtasciwie nie da si y dokonac
samemu. CZysto niezbydna jest interwencja z zewnqtrz. Bliscy ludzie,
przyjaciele, pracodawca z pomoq przeszkolonego specialisty poma
gajq wlasnie dokonac takiego rachunku kosztow, pokazujqc jedno
czesnie drogy do odzyskania trzei woSci - poprzez leczenie, udziai
w grupie terapeutycznej bqdi w ruChll AA. Podobnie mqdry lekarz,
psycholog, ksiqdz, pracodawca, sydzia, prokurator, kurator etc. po
kazujq problemy zdrowotne, rodzinne, zawodowe czy prawne jako
koszty nalogu. Wyciqgajqc z zachowan uzaleznionego konsekwen
cje, sydziowie porrafiq llswiadomic mu, ze mimo wszystko wciqz rna
wybor: albo bydzie nadal ponosic konsekwencje picia, albo cos zro
bi ze swym uzaleznieniem.
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Dostrzezenie koszt6w picia jest r6wniez celem pierwszego spo
srod Dwunastu Krokow Anonimowych Alkoholikow: "Przyznali
smy, ze jestesmy bezsilni wobec alkoholu i ze przestalismy kiero
wac wlasnym zyciem". Alkoholik robil wszystko, by udowodnic
sobie i innym, ze moze pic tak jak oni. W chwili kapitulacji musi
przyznac to, co inni wiedzieli od dawna, ze po wypiciu pierwszego
kieliszka traci kontrol~ nad ilosci'l wypijanego alkoholu. W odnie
sieniu do alkoholu nie rna on woli - ani silnej, ani slabej, zadnej.
Uruchamia si~ bowiem mechanizm psychofizjologiczny, kt6ry kaze
mu pic bez koflCa, az do upojenia i utraty swiadomosci. Ale jeszcze
trudniejsza jest druga cz~sc Pierwszego Kroku, ktora m6wi 0 po
trzebie uswiadomienia sobie niezdolnoSci do kierowania wlasnym
zyciem. To wlasnie podczas "przerabiania" tego kroku nast~puje
przelamanie struktury zaprzeczen i dostrzezenie wielorakich kosz
tow uzaleznienia.
USwiadomienie sobie tych koszt6w, narastaj'lcych przez cale zy
cie, jest przerazliwym przezyciem. Po to, by nie powrocic do nalogu,
trzeba dokladnie przyjrzec si~ temu, co jest na dnie, oraz drodze,
kt6ra tam doprowadzila. Widac tam stal'l obecnosc nalogu, zanie
dbania, wypadki, pozrywane wi~zi z ludzmi i z Bogiem, ogrom
krzywd wyrz'ldzonych innym. Poczucie winy i wstydu, kt6re dotych
czas byly og6lne i na dodatek natychmiast zabijane przez alkohol,
nabieraj'l wymiar6w konkretnych czyn6w, przez co ulegaj'l spot~go
waniu. I 0 ile poprzednio alkoholik probowal radzie sobie z tymi
uczuciami za pomoq alkoholu, teraz juz wie, ze to "lekarsrwo" w isto
cie jest trucizn'l. Mowi'lc obrazowo, na pocz'ltku trzezwosci alkoho
lik nie rna juz sHy lezee na dnie, ale nie rna rowniez sil, aby si~ pod
niese. Wie, ze musi iye bez picia, ale nie wie jak. Przerazliwy l~k
rodzi depresj~ i mysli samob6jcze, nierzadko zreszt'l wcielane w czyn.
Wtedy potrzebna jest nadzieja. Przychodzi ona od drugiego czlo
wieka, choe nie od kazdego. Nie wtedy, gdy ktos pot~pia, karze lub
rozkazuje. Nawet nie wtedy, kiedy ktos pomaga alkoholikowi do
strzec ogrom szk6d, chociaz bez tego trudno rozpocz'le drog~ do
trzezwosci. Nadzieja przychodzi od kogos, kto wyci'lgnie r~k~ i po
wie: "Chodz ze mn'l. Ja tez bylem tam, gdzie ty dzis jesteS. Ja tez
czulem l~k, gniew, samotnose, poczucie winy i wstyd. Ja tez nie wie
35

~

WIKTOR OSIATYNSKI

.- - - - ---- -- -- - ------ - - --------------------------------- ------ -- - -- - - -- - -- - - ------

dzialem, jak iye bez alkoholu. Ale ktos mi pokazal drogcr do lepsze
go iycia. Idimy niq razem".
Ta wsp61nota przeiye, uczue, mysli oraz zachowan legla u pod
staw Anonimowych Alkoholik6w, Anonimowych N arkoman6w,
Anonimowych Hazardzist6w i wielu podobnych ruch6w wzaj emnej
pomocy. Wszystkie one polegajq na tym, ie ludzie, kt6rzy sami wy
szli z uzaleinienia, dzielq sicr swoim doswiadczeniem, silq i wlasnie
nadziejq z tymi, kt6rzy znajdujq sicr na poczqtku drogi. J6zef Tisch
ner powiedzialby 0 tym jako 0 wiqzaniu nadziei.
*

Idqc tq drog'l, czlowiek stopniowo, krok po kroku, odzyskuje
samego siebie. Najpierw odzyskuje trzeZwose. P6Zniej nabywa umie
jcrtnose codziennego iycia bez korzystania z lekarstwa na wszelkie
dokuczliwe uczucia, jakim byl dian alkohol. Nawet najdrobniejsze
sukcesy pomagaj'l odbudowywae poczucie wartoSci. Alko holik na
mityngu AA slyszy od innych, ie jest dzielny, bo nie pije. To go utwier
dza w przekonaniu, ie robi cos dobrego i czegos jest wart. Podobne
znaczenie dla stopniowego odbudowywania wiary w siebie rna wy
pelnianie najprostszych czynnoSci iyciowych. Bardzo trafnie zaob
serwowal to Bogdan Mieszkowicz-Adamowicz, pisz'lc:
Zanim zostanie odbudowany autonomiczny (uzgadniany z w!asnym systemem
wartoSci) spos6b zaspokajania potrzeb godnoSciowych poprzez godnosciowo
znaCZqce uczynki, jako jedyny dostrypny pozostaje mechanizm relacyjny, polega
jqcy na por6wnywaniu siry z innymi. Bardzo czrysto w tym poczqtkowym etapie
trzezwienia poczucie godnosci pojawia siry w zwiqzku z elementamymi kryte
riami, takimi jak bycie trzeiwym, czystym, ogolonym, ubranym, sytym. Dlate
go dla alkoholika w tej fazie tak istotne Sq zewnrytrzne atrybuty, kt6re mogq
swiadczyc 0 jego pozycji i samoocenie. Dla os6b nieuzaleinionych, stosujqcych
inne kryteria bycia godnym, fakt posiadania lub nie na przyklad zegarka jest bez
znaczenia; dla alkoholika, kt6ry odbil siry od dna, jest to czasem sprawa 0 kapi
talnym znaczeniu 1•

I Bogdan Mieszkowicz-Adamowicz Punkt zwrotny - kryzys godn05ciowy w chorobie
alkoholowej, "Swiat probJemow" nr 7-8 (90-91), rok 8, lipiec-sierpi en 2000, s. 24.
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Jednoczesnie trzeiwiejqcy alkoholik odzyskuje uczciwose. Naj
pierw odwaznie spoglqda w oczy prawdzie 0 swoim piciu oraz 0 skry
wanych przed sobq kosztach uzaleznienia. POZ
Anonimowi alkoholicy
niej uczy si~ dostrzegae wlasne manipulacje,
uwaiaj1!, ie w gruncie
samousp rawiedliwienia, obarczanie innych
rzeczy istnieje tylko jeden
winq za wlasne uczucia i czyny. W domu i
warunek powrotu do
w pracy przestaje klamae, bo przeciez klam
trzeiwego iycia. Jest nim
stwa byly mu potrzebne pO to, by ukrye nalog
wlasnie bezwzgl~dna
i jego konsekwencje. Na mityngach mowi
uczciwosc.
uczciwie 0 swoich czynach, dzieli si~ myslami
i uczuciami, nawet tymi, ktorych si~ wstydzi. Inni mu wierzq, dzi~ki
czemu odzyskuje wiaryGODNOSC, b~dqq podstawq zarowno trzez
wosci, jak i godnoSci.
Anonimowi alkoholicy uwazajq, ze w gruncie rzeczy istnieje tyl
ko jeden warunek powrotu do trzeiwego zycia. Jest nim wlasnie
be zwzgl~ dn a uczciwose. Istotq alkoholizmu nie jest bowiem sam
mechanizm fizjologiczny powodujqcy przymus picia, ale przede
wszystkim pokr~tny sposob myslenia, ktory to picie usprawiedliwia
i nie pozwala dostrzec jego rzeczywistych konsekwencji. Nic dziw
nego, ze na kazdym mityngu AA obok Dwunastu Krokow i Dwuna
stu Tradycji czytany jest na glos rozdzial czwarty tak zwanej ,;Wiel
kiej Ksi~gi", w ktorej zawarte Sq zasady i filozofia ruchu oparte na
doswiadczeniach pierwszej setki Anonimowych Alkoholikow. (W isto
cie tytul tej ksiqzki brzmi po prostu Anonimowi Alkoholicy). Frag
ment tego rozdzialu mowi wlasnie 0 potrzebie uczciwoSci:
Ci z nas, kt6rzy nie wracajq do zdrowia, to ludzie z natury niezdolni do uczci
wosci wobec siebie samych. Zdarzaj'! si~ niestety tacy nieszcz~snicy. Nie s,! temu
winni - wyghlda na to, ie takimi si~ jui urodzili. Po prostu nie s,! w stanie wiese
zycia w spos6b, kt6ry wymaga bezwzgl~dnej uczciwoSci. Ich szanse s,! znikome.
S,! wsr6d nas r6wniei tacy, kt6rzy cierpi,! na powaine zaburzenia psychiczne
i emocjonalne. M imo to wielu z nich wraca do zdrowia, jeSli tylko potrafiq zdo
bye si ~ na uczciwose.

Powracamy wi~c d o punktu WYlSCla. Decyzja 0 tym, by zye
w klamstwie, oznacza wyrzeczenie si~ godnosci, a jej odzyskanie musi
poprzedzae uczciwose. Nie rna bowiem godnoSci opartej na klam
stwie. I to nawet wowczas, gdy klamstwo jest tak zwodnicze, iz bu
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dzi szacunek innych. Nawet wowczas, gdy sam wierz~ w swoje klam
stwa, jakis cichy, wewn~trzny glos mowi mi, ii ten szacunek jest nie
zasluiony, ie pozory, kt6re stwarzam, nie mogq bye podstawq po
czucia wlasnej wartoSci i godnoSci. Gdy zagluszam ten glos, ryzyku
j~ kryzys, kt6ry bywa samob6jczy.
Samo odklamanie przywraca godnose. Ale w tym procesie odzy
skiwania godnosci - tak samo jak w niesieniu nadziei - zasadniczq
rol~ odgrywajq inni ludzie, gdy zaczynajq doceniae czlowieka, kt6ry
m6wi prawd~. Akceptujqc go, umacniajq jego poczucie wartosci i god
noSci. Czlowiek uzaleiniony, kt6ry przelamuje swoje zaklamanie,
otwiera si~, m6wi prawd~ 0 sob ie, budzi szacunek innych. Ten sza
cunek jest zwierciadlem godnosci, a od przejrzenia si~ w nim zaczy
na si~ budowa szacunku do samego siebie. Tak powstaje fundament,
na kt6rym mozna budowae najpierw trzeZwe zycie, a p6Zniej po pro
stu zycie.
WIKTOR OSlATYNSKI, ur. 1945, prof. dr hab., prawnik, wyUadowca
Uniwersytetu w Chicago i Uniwersytetu Srodkowoeuropejskiego w Bu
dapeszcie i w Warszawie, two rca Komisji Edukacji w Dziedzinie Alko
holizmu przy Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmowal si~ histori ~ mysli
amerykanskiej, popularyzacj" nauki, prawami czlowieka, a obecnie kon
stytucjonalizmem. Autor wielu publikacji na temat uzaleinien, m.in .
Grzech czy choroba? (1992).
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Ewa Woydyllo

Skap it ulo w a c, a by
.. ,
zwycl9zyc
W tym paradoksie - bezsilnosc kontra moe - tkwi
moim zdaniem najtrudniejszy dylemat terapeu 
tyezn y i najwit(ksza przes zkoda w u wolnieniu sit(
od nalogu dla wit(kszosei alkoh olik6w.

Wiedza 0 uzaleznieniach jest juz dzis bardzo rozlegla. Chociaz jesz
cze niezbyt skutecznie urnierny powstrzyrnywac uzaleznienie w jego
wczesnych, trudno rozpoznawalnych fazach, to jednak w dziedzinie
leczenia rnamy naprawd~ znaCZqce o siqgni~cia. Klinicysci z plac6wek
leczenia '.lzaleznien, kt6rzy sledzq losy swych pacjent6w po terapii,
potwierdzajq zgodnie, ze po solidnej kilkutygodniowej kuracji stacjo
narnej i dalszej podtrzyrnujqcej rehabilitacji poszpitalnej w profesjo
nalnych i samopornocowych grupach wsparcia skutecznie zdrowieje
z alkoholizmu prawie 50% pacjent6w. Sposr6d drugiej polowy co
naj rnniej kilkanascie procent po kolejnym, zwykle ci~zszym etapie ciq
g6w i zapic, podejrnuje ponowne pr6by leczenia i wtedy dolqczajq do
owych 500/0 "sukces6w terapeutycznych". A wi~c nie jest najgorzej,
jezeli ostatecznie na stu alkoholik6w okofo szescdziesi~ciu kilku sku
tecznie przestaje pic i powraca do godnego zycia.
Dodajrny, ze wiedza dotyczqca leczenia, choc w pelni profesjo
nalna i szczeg6fowo opisana, zostafa zaczerpni~ta g16wnie od samych
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alkoholikow. W polowie lat 30. zeszlego stulecia w USA wymyslili
oni sami dla siebie tzw. Program Dwunastu Krokow i zalozyli Wspol
not~ Anonimowych Alkoholikow. Dzis, po ponad polwieczu roz
przestrzeniania si~ AA na calym swiecie, wi
Terapia os6b uzaleinio
dzimy,
iz program ow n aprawd~ pomaga
nych polega na pomocy
utrzymywac
trwalq trzezwosc, przynajmniej
w dokonaniu niezb4(dnych
w przypadku tych, ktorzy gotowi Sq go sto
zmian w iyciu osobistym
sowac.
DwanaScie Krokow to zbior zasad
i nauczeniu tych umiej4(t
godnego zycia, pomagajqcych uwolnic si ~ od
nosci, kt6re zastllpill
potrzeby picia nawet naj bardziej "nalogo 
alkohol jako srodek
alkoholikom. Zwi ~zlosc i prostota pro
wym"
radzenia sobie ze stresem,
.
.
AA nie oznaczajq bynaj mniej, ze jest
gramu
zm4(czemem, poczUClem
on latwy w realizacji ani tym bardziej ze wy
odrzucenia lub krzywdy.
uczenie si~ go na pami~c moze komukolwiek
zagwarantowac bezproblemowe wyzdrowienie z alkoholizmu. Tera
pia profesjonalna stala si ~ bardziej efektywna wlasnie dzi~k i wbudo
waniu najwazniejszych elementow tego programu w proces kuracji
odwykowej.

Zasady trzeiwego iycia
Najogolniej mowiqc, terapia osob uzaleznionych polega na po
mocy w dokonaniu niezb~dnych zmian w zyciu osobistym i naucze
niu tych u miej ~ tnoSc i, ktore zastqpiq alkohol jako srodek radzenia
sobie ze stresem, z m ~ czeni em , poczuciem odrzucenia lub krzywdy,
nidmialoSciq, nudq czy beznadziejq. Terapia ta rozni si ~ zasadniczo
od wszczepiania strachu, co czyniono w szeroko niegdys stosowa
nych metodach awersyjnych lub w praktykowanym do dzis jeszcze
w kilku krajach Europy Wschodniej (w tym przez niektorych leka
rzy w Polsce) implantowaniu esperalu. N owoczesna terapia alkoho
likow i innych uzaleznionych odeszla calkowicie od metod punityw
nych polegaj qcych glownie na zamykaniu ich w wi~zi e n iach czy
w obozach pracy.
Powtorzmy: zasad trzezwego zycia nie wystarczy wyuczyc si~ na
p ami~c. Co wi~cej, nie wystarcza rowniez ich "zrozumienie" . Tera
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pia rna na celu nie tylko zapoznanie z tymi zasadami, lecz rowniei
zapocz,!tkowanie procesu wprowadzania nowych sposobow posty
powania w czyn. Nie zrozumienie zatem, lecz praktykowanie wska
zowek i zalecen stanowi glowny wehikul zmian niezbydnych do trwa
lego zaprzestania picia. Owe wskazowki i zalecenia - tak jak Dwa
naScie Krokow AA, z ktorych siy one wywodz,! - s,! przewainie proste
i praktyczne. Na ogol nie sposob ich fIe zinterpretowae, natomiast
dose latwo zaniechae ich real izacj i z lenistwa, pychy, samowoli lub
przez zwyczajne zapomnienie. Ten ostatni wzgl,!d stanowi glowny
powod, dla ktorego tak wain,! roly w utrwaleniu trzeZwosci odgry
wa - co trafnie dostrzegli sami alkoholicy, tworcy AA - ustawiczne,
codzienne przypominanie sobie 0 bezsilnoSci wobec alkoholu. W pro
gramie AA dory'czy tego Pierwszy Krok.
W dobrej terap ii profesjonalnej znaj duj,! odzwierciedlenie naj
wainiejsze treSci programu AA. Dla przykladu Krok Czwarty: "Zro
bilismy gru ntowny i odwainy obrachunek moralny ". Jest dose oczy
wiste, i e chodzi tu 0 przyj rzenie siy sobie, swoim czynom, myslom
i intencjom. Przypomina to rachunek sumienia, nieobcy wiykszosci
ludzi nalei,!cych do kultury chrzeScijanskiej. Albo Krok Pi'!ty: ,~y
znalismy Bogu, sobie i drugiemu czlowiekowi istoty naszych blydow";
znowu, wiykszoSci z nas musi siy to kojarzye ze spowiedzi,!. Row
niez nie nastryczaj,! wiykszych w,!t pliwosci Krok Osmy ("Zrobilismy
listy osob, ktore skrzywdzilismy i stalisrny siy gotowi zadoseuczynie
im wszystkim"), Dziewi,!ty ("Zadoseuczynilismy osobiScie wszyst
kim, wobec ktorych bylo to mozl iwe, z wyj,!tkiem tych przypadkow,
gdy zraniloby to ich lub innych" ), Dziesi,!ty ("Prowadzil ismy nadal
obrachunek moral ny, z miejsca przyznaj,!c siy do popelnianych bly
dow") czy Dwunasty ("Przebudze ni duchowo w rezultacie tych Kro
kow, stara!ismy siy nide poslanie innym alkoholikom i stosowae te
zasady we wszystkich naszych poczynaniach").
Wspomniane wyiej Kroki maj,! niemal doslowne przeloienie na
praktyczne dzialania inicjowane w terapii alkoholikow. Opart,! na
tych Krokach czyse pracy pacj enci realizuj,! podczas kuracji dose so
lidnie i terapeutom latwo jest prowadzie ich tak, by faktycznie zapo
cz,!tkowali proces zdrowienia w tych kilku sferach: samopoznania
(Kroki IV i V), uswiadomienia sobie wyrz,!dzonych z powodu picia
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krzywd innym ludziom (Krok VIII), przygotowania do ich naprawy
(Krok IX), nauczenia si~ biezqcej samoobserwacji i autorefleksji (Krok
X) oraz nawiqzania z innymi niepijqcymi alkoholikami, zrazu w gru
pie terapeutycznej, a nast~pnie we wspolnocie AA, zyczliwych, wspie
rajqcych si~ wzajemnie i empatycznych relacji (Krok XII).

Duchowosc bezsilnosci
Jednak kilka pozostalych Krokow, choe brzmi nie m niej zrozu
miale, wymyka si~ cz~sto intelektualnej percepcji. Sq to Kroki "du
chowe" i z tego wzgl~du dose trudno je wprowadzie do rutynowej,
psychologicznej terapii. Stanowiq one jednak, wraz z pozostalymi,
absolutnie niezb~dny fundament powrotu do zdrowia. Mylne ich
pojrnowanie i opaczna realizacja mogq prowadzie do pochopnej kon
statacji 0 rzekomej nieskutecznosci programu AA, czego dowodem
majq bye powroty do picia i bezowocne zmagania z nalogiem sporej
cZ~Sci alkoholikow. Ale zapijajq i nie zdrowiejq przewainie ci, kto
rym si~ program AA, a zwlaszcza jego duchowy charakter, nie podo
ba .. .
Wspornniany juz Pierwszy Krok AA brzmi: "Przyznalismy, ze je
stesmy bezsilni wobec alkoholu, ze przestalismy kierowae wlasnym
zyciem". Skomplikowany proces uwalniania si~ od obsesji picia za
czyna si~ w punkcie "przyznania bezsilnoSci wobec alkoholu" i "nie
kierowania zyciem". Jest jednak pewien problem. Przyznanie nie
oznacza pogodzenia si~ ani gl~bokiej duchowej akceptacji. Przyzna
nie jest plytkie i moze bye nietrwale, chwilowe, chwiejne. I najcz~
Sciej tak wlasnie si~ dzieje. Zalezy od nastroju, okolicznoSci zewn~trz
nych, samopoczucia, a nawet od tego, czy chcemy si~ komus przy
podobae czy nie. Przyznanie bywa cz~sto instrumentalne i zalezne
od doraznych korzYSci, jakie moze za sobq pociqgae. Bardzo cz~sto
jednak bywa przez samych alkoholikow, a takze przez ich terapeu
tow, mylone z akceptacjq. Jezeli werbalne, powierzchowne przyzna
nie zostanie zinterpretowane jako pogodzenie si~, to moze si~ myl
nie wydae, iz proces uwalniania si~ od nalogu naprawd~ si~ rozpo 
czql. Tymczasem w rzeczywistosci nic takiego si~ nie stalo. Nawet
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jeiel i n ast~pne etapy zmiany osobistej zostan'l przepracowane, a al
koholik pod plytkim przyznaniem si~ do swej bezsilnosci w gl~bi
duszy wci'li uwaia, ie tak naprawd~ wcale bezsilny nie jest lub ie
z czasem odzyska zdolnosc kontrolowania picia (cz~sto umocnion'l
nowo nabyt'l "wiedz'l"), to mamy pewnego kandydata na szybki
powrot do picia.
Nieprzypadkowo Pierwszy Krok AA to przyznanie si~ do bezsil
noSci. Bez tego w ogole nikt nie zwrocitby si~ do lekarza czy psycho
loga 0 iadnq pomoc. Pomoc jednak moina rozumiec wielorako. Al
koholik moze po prostu chciec lepiej si~ poczuc fizycznie, uciszyc
konflikty narosle wokol niego z powodu picia, unikn'lc powaznych
konsekwencji prawnych, rodzinnych, zawodowych lub zdrowotnych.
W momencie kryzysu "przyznaje" wi~c, ze jest bezsilny, bo to wy
starcza, by t~ dorain'l pomoc uzyskac. Nie wystarcza to jednak, aby
potem, przez reszt~ zycia, funkcjonowac bez alkoholu. Do trwalego
wyzdrowienia i calkowitego zaprzestania picia niezb~dna jest akcep
tacja uzaleznienia i pogodzenie si~ z bezpowrotnq utraq kontroli nad
alkoholem, a wi~c innymi slowy, pogodzenie si~ z bezsilnoSci'l wo
bee alkoholu.
W kulturze zachodniej upowszechnity si~ pewne wartosci, ktore
nie sprzyjajq przyznawaniu ani tym bardziej akceptacji wlasnej bez
silnosci wobec czegokolwiek. Wr~cz przeciwnie, nagradzane moral
nie i spolecznie Sq postawy walki, zwyci~stwa, mocy, panowania,
kontroli, wladzy itp. Uzaleznionym jest zatem trudno. Nie tylko muszq
wyrzec si~ tej jedynej rzeczy, ktora byla ich lekarstwem na trudy zy
cia i zajmowala najwazniejsze miejsce w hierarchii wartosci (znaczy
la wi~cej niz rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie, a nawet Bog i reli
gia). Muszq nadto wyrzec si~ waznej cz~sci wlasnej tozsamosci, kto
ra w przyp adku wielu z nich najsilniej zabarwiala ich poczucie
wartosci. N ielatwo zatem uruchomic ten proces, w ktorym samego
siebie trzeba uznac za bezsilnego, a nast~pnie jeszcze zrezygnowac
z prob udowadniania swej mocy lub sprawdzania, czy oby na pewno
jest si~ bezsilnym.
W tym paradoksie - bezsilnosc kontra moe - tkwi moim zda
niem najtrudniejszy dylemat terapeutyczny i najwi~ksza przeszkoda
w uwolnieniu si~ od nalogu dla wi~kszosci alkoholik6w.
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Chyba przeczuwali (a moze jakims przeblyskiem geniuszu wi e
d z i eli), ze tak juz btrdzie, pierwsi dwaj alko holicy w Akron, O hio,
gdy ukladali program AA. Legendarni Bill i Bob nie robili tego sami,
szukali wskazowek i m'ldroSci u tak wielkich znawcow ludzkiej doli
i niedoli jak Carl Gustav Ju ng, teo logowie z religijnego ruchu zwa
nego "Grup'l Oksfordzk 'l " czy zaprzyjaznieni z nimi du chowni roz
nych wyznan. Nic dziwnego, ze wsrod Dwun astu Krokow znalazl
si~ nie tylko wspomniany Pierwszy, dotycz'lcy bezsilnoSci, ale takZe
Drugi: "Uwierzylismy, ze Sila wiyksza od nas samych moze przy
wrocic nam zdrowie", i Trzeci: " Postanowilismy powierzyc n asz'l
woltr i nasze zycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojm uj emy", i dalej
Krok Szosty: "Stalismy sitr calkowicie gotowi, aby Bog uwolnil nas
od wszystkich wad charakteru" , nasttrpnie Krok Siodmy: "Zwroci
lism y sitr do Niego w pokorze, aby usun'll nasze braki ", i wreszcie
Krok Jeden asty: "D'lzylismy po przez modlitwtr i medytacjy do co
raz doskonalszej witrzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, pro
SZ'lC jedynie 0 poznanie Jego woli wobec nas oraz 0 siltr do jej spel
nienia".
W tych siedmiu Krokach, l'lcznie z Pierwszym, zawiera sitr istota
wyzwolenia od uzaleznienia. Nie: zaprzestania picia, lecz wyzwole
nia od przyrnusu picia. Wyzwala od nalogu nie sarno praktykowanie
trzezwych zachowan, lecz zmiana sposobu myslenia i odczuwania,
a wi~c nowa filozo fia oraz przebudzenie duchowe, bez ktorych czlo
wiekowi trudno bylo by trwale praktykowac nowy sposob zycia.
Podzial na Kroki praktyczne i teoretyczne lub na Kroki do tycz'l
ce dzialania i duchowosci moze wydawac sitr uproszczeniem. We
wszystkich Krokach mozna bowiem dostrzec elementy jednego i dru
giego. Nie sposob tez traktowac Krokow wybiorczo, na przyktad
zalecaj'lc jedne czy drugie jako lepsze lub gorsze drogowskazy. W sa
mym AA tego si~ raczej nie robi. Uczestnicy wspolnoty "przerabiaj'l"
kolejne Kroki, dziel'lc sitr doswiadczeniami i analizuj'lc swe waha
nia, niejasnoSci i trudnosci. Proces znajdowania d rogowskazow uta
jonych w Krokach jest zawsze osobisty. Bywa powolny, mozolny
i wci'lz pozostawiaj'lcy w'ltpliwosci, choc takze spontaniczny i pro
wadz'lcy do olsnienia. Uczestnictwo w AA wiedzie jednak w ko ncu
do wchloniycia przez umysl i dusztr glybokich treSci prograrnu, tak
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ze tych enigmatycznych, zwiqzanych z Sitq WYZSZq i Bogiem, "jak
kolwiek Go pojmu jemy".

Powierzyc siebie

o tych

alkoholik6w, kt6rzy przylgnq do AA, mozna wi~c bye
spokojnym. Dzi~k i wsp61nocie i regu larnej pracy nad Krokami na
mityngach znajdq si~ oni pr~dzej czy p6Zniej w tym miejscu, w kt6
rym wyznanie bezsilnosci wobec alkoholu
Proees akeeptaeji bezsil
przestanie bye dla nich ir6dlem zawstydzenia
nosei i jednoezesny proees
lub osobistej kl~ski. Uznanie Sily Wyzszej na
powierzenia swojej wo)i
turalnie i 10gicZflie wiqze si~ z akceptacjq swej
i swego Zycia Sile Wyzszej
bezsilnosci wobec alkoholu. Dose cz~sto owa
stanowi wrzeczy samej akt
Sita Wyzsza rna z poczqtku jedynie wymiar re
kapitulaeji.
ligijny, nie dla kazdego jednakowo latwy do
przyj~cia. Przyswojenie nieograniczonej zadnq religiq duchowosci
zawartej w Dwunastu Krokach ("B6g, j a k k 0 I w i e k Gop 0 j m u
j e m y") przychodzi z czasem i moze stae si~ odkryciem, ktore spro
wadza si~ do lapidarnej prawdy, iz nikt nie posiada wladzy nad swia
tern, a nawet nie pod kazdym wzgl~dem nad samym sob q i swym
losem. Naturalne stajq si~ kolejne "duchowe" Kroki prowadzqce do
"powierzenia swojej woli i swego zycia opiece Boga, jakkolwiek Go
pojmuj emy".
Proces akceptacji bezsilnoSci i jednoczesny proces powierzenia
swojej woli i swego zycia Sile Wyzszej stanowi w rzeczy samej akt
kapitulacji. W jego rezultacie czlowiek moze przestae wa1czye. Inny
mi slowy, uznaje, ze nie wygra, i dlatego kapituluje. Moze si~ to od
bywae w pelni swiadomosci i rzeczywiscie niekiedy tak bywa. Wte
dy nieodmiennie osob~ kapitulujqcq ogarnia swoisty smutek, nawet
rozpacz i rezygnacja. I dopiero wtedy, gdy w praktyce okazuje si~,
ze z kapitulacji nie wynikajq zadne zle skutki, osoba zaczyna wydo
bywae si~ z chwilowej depresji i uczye si~ cieszye wolnosciq od walki
i zmagan, a zaoszcz~dzonq energi~ moze przeznaczye na zycie.
Bywa tez, ze akt kapitulacji odbywa si~ poza swiadomosciq, ukryty
pod pozytywnym uczuciem wzbudzenia wiary w Boga i powrotu do
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religii oraz zwiqzanej z niq ufnosci w M oc wiykszq od nas samych.
Wtedy nie robi siy smutno. Wtedy raczej nastypuje naturalne odna
lezienie wewnytrznego spokoju i Boga w sobie. W miejsce smutku
i depresji moze pojawic si y wtedy euforia lub uczucie religijnej prze
miany. Niektorych czasem ogarniajq takie doznania. N a pewno tej
transformacji duchowej towarzyszy odkrycie poczucia bezpiecze n
stwa, ktorego alkoholikowi pijqcemu destrukcyjnie i bez ko ntroli
musialo brakowac.
W tym nowym poczuciu bezpieczenstwa kryj e siy tajemnica wy
zdrowienia z uzaleznienia. Zwrocmy uwagy: nie wyleczenia, lecz
wyzdrowienia. Wyleczenie sugerowaloby uwolnienie siy od niekon
trolowanych napadow " musu picia" oraz pojawienie si y realnej moz
liwosci powrotu do "picia normalnego", czyli kontrolowanego. To
niestety nie nastqpi. Anonimowi Alkoholicy zartobliwie, acz trafnie
powiadajq : z kiszonego ogorka nie zrobisz swiezego. Tak samo jest
z alkoholikiem. Raz uzalezniony, nie powroci do umiarkowanego
uzywania alkoholu.
Wprawdzie nie mozna z alkoholizmu w y 1e c z y C, mozna jednak
z alkoholizmu w y z d row i e c w tym sensie, ze nie uzywaj,!c trun
kow, alkoholik moze normalnie cieszyc siy danym przez natury i los
zdrowiem. Tak sarno jak inni, nieuzaleznieni - z jednym zastrzeze
niem: nie moze uzywac alkoholu, bo nie jest to dla niego bezpiecz
ne. Tak sformuiowane rozroinienie miydzy alkoholikiem i niea lko
holikiem pozwala usunqc stygmat z osoby uzaleznionej, nie stawia
jqC jej w sytuacji ustawicznego zmagania siy z "chorobq". Zmaganie
i walka towarzyszq alkoholikom, gdy uporczywie powraca obsesja
picia oraz nadzieja na picie "tak jak inni ". Siowem, zmaganie towa
rzyszy tym, ktorzy nie pogodzili siy ze swym uzaleznieniem.

Spok6j akceptacji a system wartosci
Pomagajqc lu dziom uzaleznionym wyzdrowiec, terap ia powin
na wiyc przyblizac ich do pdnej, glybokiej akceptacji ich ograni
czenia i uwarunkowania zarazem, 0 ktorym dziyki nauce wiemy,
ze rna charakter zlozo ny: czysciowo biologiczny, cZySciowo psy
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chologiczny, cz~ sciowo spole czny, kulturowy i obyczajowy. Akcep
tacj a ta jest zatem wielopoziomowa i trudna. Ma bowiem objqe nie
jakqs "spraw~" lub niefortunne zdarzenie, lecz caly spos6b zycia,
a przede wszystkim istotny aspekt tozsamosci. Osoba nie potrafiq
ca uzywae alkoholu w spos6b kontrolowany i bezpieczny musi so
bie uswiadomie, ze jest inn a niz wi~kszose ludzi pijqcych "nor
malnie", czyli nienaruszajqcych zbytnio norm swego zdrowia i spo
koju najblizszych.
Akceptacja alkoholizmu powinna bye pozytywna, a wi~c nie po
winna wzbudzae buntu lub poczucia krzywdy. Wtedy jest szansa, ze
zaprzestanie picia przez zdrowiejqcego alkoholika b~dzie naprawd~
trwale i niezachwiane. Akceptacja ta jest tym trudniejsza, ze osiqga
si~ jq przez gruntownq zmian~ hierarchii wartosci w sferze dotyczq
cej znaczenia alkoholu w zyciu, obyczaju picia przy r6znych oka
zjach oraz oceny ludzi, kt6rzy mogq lub nie mogq pic. W systemie
wartosci u nas rozpowszechnionym - zwlaszcza wsr6d os6b pijqcych
duzo - panuje zupelnie irracjonalne przekonanie, iz picie jest "waz
ne", lu dzie pijqcy Sq "lepsi", a alkohol jest "potrzebny" lub wr~cz
"niezb ~dny". Takie przekonania sugerujq, iz lu dzie niepijqcy Sq w ja
kis spos6b "gorsi", zatem ich zycie tez musi bye gorsze, czyli zycie
z nimi r6wniez musi bye gorsze. W swietle tych bezkrytycznie przyj
mowanych przekonan nietrudno sobie wyobrazie, jak czujq si~ alko
holicy stajqcy przed perspektywq calkowitego zaprzestania picia. Bez
rewolucji w tych przekonaniach nikomu nie moze si~ udae trwale
wyzdrowie nie z alkoholizmu.
Dopiero pozytywne zaakceptowanie wlasnego uzaleznienia sprz~
zone z nowym systemem wartosci, w kt6rym alkohol zostanie ze
pch ni ~ty jak najnizej na skali warto§Ci, moze pozwolie osobom uza
leznionym wyzbye si~ poczucia nizszosci w kontaktach z niepijqcy
mi. Ani sarno picie alkoholu, ani zdolnose kontroli nad piciem nie
oznaczaj q przeciez, ze uzywajqcy alkoholu w spos6b bezpieczny
i umiarkowany g6rujq nad niezdolnymi do kontroli pod jakimkol
wiek wzgl~dem - moralnym, intelektualnym czy duchowym. Alko
hoi jako zr6dlo przyjemnosci lub rozrywki nie powinien bye uwaza
ny za tak wazny atrybut zycia osobistego i spolecznego, by jego brak
i wyrzeczenie stanowily h6dlo zyciowego nieszcz~scia.
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T~ zmian~ w hierarchii wartosci powinno si~ inicjowae jak naj
wczesniej w procesie leczenia. Zwlaszcza ze proces ten trw a czasem
bardzo dlugo. Moim pacjentom pomaga na przyklad analogia doty
CZqca akceptacji wady wzroku przez osoby, ktore mUSZq nosie okula
ry. Przeciez porownywanie si ~ z ludzmi 0 dobrym wzroku nie odbie
ra okularnikom poczucia wartosci ani nie przyprawia ich 0 ustawiczny
zawrot glowy i poczucie rozgoryczenia.
Analogia wydaje si ~ trafna i na poziomie intelektualnym latwa
do przyj~cia. Rezygnacja z alkoholu to jednak cos wi~cej niz nosze
nie okularow. Alkoholika lqczy z alkoholem osobliwie intymna rela
cja. Jest to relacja uczuciowa i osobista. Alkohol dla wi~kszosci uza
leznionych stal si ~ w zaawansowanej fazie nalogu cz~sciq Ja. Wydar
cie go z siebie, z wszystkiego, w co si~ wierzylo i wokol czego
budowalo si~ przekona nia, poglqdy i upodobania, moze graniczyc
z cudem. W wielu wypadkach wyzdrowien z alkoholizmu na pewno
tak si~ dzieje. W tyeh zas, gdzie napotykamy niemal organieznq nie
zdolnosc do porzucenia alkoholu - a moze bardziej "siebie alkoho
lowego" - cud nie nast~puje. Czlowiek taki nie jest w stanie (nie
ehce ?, nie potrafi?) zaakeeptowac siebie "niealkoholowego".
Co to znaezy, ze ktos "nie potrafi " czegos zaakceptowaC? To zna
ezy, ze nie godzi si~ z czyms, buntuje si~, czasem odrzuca, pop ada
w rozpaez, bo sobie nie wyobraza zycia bez tego ezegos (lub kogos).
Do akeeptacji nie mozna si~ zmusic - ani tym bardziej zmusic dru
giego ezlowieka. Do akceptacji dochodzi si~ przez burzliwe emoeje,
ktore broniq do niej dost~ pu . Gdy czlowiek zblizy si~ do stanu ak
eeptacji, eichnie szalejqca'burza, doplywa do bezpieeznej przystani.
1m blizej akceptacji, tym bardziej czlowiek gotow jest przyjmowac
rzeezy takimi, jakie Sq, tym ch~tniej wspolpracuje, poddaje si~ pro
wadzeniu, zaezyna sluchac. Przyblizajqe si~ do akceptacji, czlowiek
przestaje si~ w koncu spierac, walczyc, k16cic, przekonywac do swo
ieh raeji, wsciekac, uzalac, plakac, wymachiwac p i ~Sci ami. Akcepta
ej~ si~ e z u j e jak ukojen ie bolu lub nerwow. Staje si ~ ona cZ~Sciq
nowego Ja. Niektorzy nazywajq to przebudzeniem duchowym. Poja
wia si~ naturalna oczywistosc: nie JA, lecz Cos, Ktos, jakas Sila Wy
zsza, jakis Bog tym wszystkim wspolkieruje, nami i naszym losem.
Zamiast "sily woli" mozna zdac s i ~ na "sil~ wi~kszq od nas samyeh" ...
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Maski i przeszkody
W terapii alkoholikow, zwlaszeza "przepsyehologizowanej" lub
kladCleej naeisk glownie na ezynniki zewn~ trzne , doprowadze nie
proeesu przemiany osobistej do gl~bokiej i trwalej akeeptaeji moze
si~ nie udae. Czai si~ wtedy niebezpieezenstwo uznania za akeepta
ej~ - przez terapeut6w i samego paejenta - jej substytutu w postaei
takieh pod st~pnyeh imitaeji pogodzenia si~ jak uleglose, rezygnaeja,
ust~pliwose, podporzCldkowanie "dla swi~ tego spokoju", posluszen
stwo "na odezepnego" lub tei weale nierzadki u pilnyeh i zmotywo
wanyeh instrumentalnie uezestnik6w terapii "syndrom prym usa",
ezyli potrzeba przypodobania si~ i zaskarbienia poehwal.
Wielu terapeut6w przyznaje, ie uzasadnione podejrzenia moze
wzbudzae zbyt szybka i bezko nflik towa, zwlaszeza eh~tnie podkre
slana werbalnie, niby-akeeptaeja. O znaeza ona ez~sto znudzenie te
rapiCl i podswiadomCl eh~e jak najszybszego zakonezenia praey nad
sobCl. Taka postawa przebija ezasem z takieh pozornie niewinnyeh
i pozytywnyeh wyznan paejent6w jak ,~iem,
Maski rzekomej akceptacji
ie jui nigdy nie wr6 e ~ do pieia" lub "Teraz
sll gorsze OIZ Jawne
jestem 0 siebie spokojny" ezy "Po tym leeze
i wyzywajllce niepogodze
niu jui nie mi nie grozi". Czymie sCl te wy
nie si~ ze swojll chorobll,
powiedzi, jak nie dowodem na powr6t po
swym ograniczeniem.
ezueia moey ? A wi~e znowu: JA sobie pora
dz ~ , JA wiem lepiej, JA si~ nie dam, JA wygram . I tak dal ej. Warto
dodac, ie dokladnie w tym miejseu znajduje si~ alkoholik pijCley. Na
ehwil~ mogl zWCltpie w swojCl moe pod wplywem jakiegos kryzysu,
co zmusiio go do poszukiwania pomoey u terapeuty. Ale teraz odpo
eZCll, liznCll wiedzy, zobaezyl swiatelko w tunelu i prosz ~ - zn6w jest
got6w do walki. Pogod zenie si~, uznanie bezsilnosei, powierzenie
swojej woli i swego iyeia jakiejs "Sile Wyiszej"? Co to, to nie! Nie
rna iadnej Siiy wyiszej od niego samego . On sobie sam poradzi. Ta
kie kolko zataeza ezlowiek, kt6 ry nie doszedl- a raezej: kt6remu nie
udato si~ pomoe dojse - do prawdziwej akeeptaeji .
W lasnie dlatego maski rzekomej akeeptaeji sCI gorsze nii jawne
i wyzywajClee niepogodzenie si ~ ze swojCl ehorobCl, swym ogranieze
niem, konieeznoseiCl zaprzestania pieia i zmiany stylu iyeia. Wobee
49

~
~

-----

-

--

EWA WOYDYtto

-

----

-

--

-

-

--

--

-------

-

--------

-

--------

-

-

----

------

----

-------

-

---

----

-

--

postawy buntu manifestowanej przez niektorych pacjentow slowa
mi, wybuchami gniewu czy popadaniem w nastroj depresyjny moi
na dzialac otwarcie. Jawnosc niezgody na akceptacjer staje sier wy
zwaniem terapeutycznym. Krn'1brnemu pacjentowi moina podsu
wac coraz glerbsze, bardziej przekonuj'1ce sposoby przyjrzenia sier
uzaleinieniu, przewidywac najbolesniejsze jego skutki i ewentualny
rozwoj wypadkow w razie nieosi'1gniercia akce ptacji. Ludzie maj'1
wyobraznier i nieprzebrane zasoby wczeSniejszych doswiadczen, kto
re trzeba jedynie nauczyc sier wlasciwie (uczciwie) odczytywac. Z bun
towanego alkoholika, ktory walczy 0 iluzoryczn'1 moiliwosc nieby
cia alkoholikiem, moina w koncu przekonac, ie walker ter niechybnie
przegra. W ostatecznosci moina mu pozwolic zaryzykowac i spr6
bowac jeszcze raz pop ic "pod kontrol'1". Zreszq za zgod'1 terapeuty
czy bez niej wielu wlasnie w ten spos6b przechodzi przez ostatni'1
przeszkoder do pelnej akceptacji. Dokonuje sier to po kolej nej nie
udanej pr6bie "kontrolowanego" picia. Jezeli mial to byc ten jedyny
i ostateczny dow6d na to, ze nie s'1 alkoholikami, a proba przynosi
porazker i nasterpuje znow ostry kryzys (co zawsze pl'c;:dzej czy p6z
niej przychodzi), to osoba taka w koncu kapituluje. Wcale nierzadko
kapituluje wrercz tryumfaln ie.
W tym paradoksalnym zjawisku tryumfalnej akceptacji losu, kt6
ra wcale nie musi stac sier ialosn'1 rezygnacj'1 z zycia ani biernym
poddaniem sier okrucienstwu choroby, tkwi istota wyzdrowienia z uza
leinienia. Dzicrki akceptacji swojej ulomnej kondycji czlowiek moze
w koncu przestac beznadziejnie mocowac sicr 0 siler woli. Moze za 
cz'1c rozwijac siler ducha.
EWA WOYDYLtO, dr psychologii klinicznej, specjalistka terapii uza
leinien. Pracuje jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie . Jest dyrektore m programu Fundacji Bato rego zajmujqce
go si~ uzaleinieniami w Polsce i w regionie Europy Wschodniej i Azji
Centralnej. Autorka kilku ksiqiek, w tym m.in .: Wybieram wolnosi...
czyli rzecz 0 wyzwalaniu si(! z uzaleznien (1998), Zaproszenie do zycia
(1998), W zgodzie ze sobq (2001).
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Wiru s p rz e m ocy
Z Jamesem Gilliganem
rozmawia Lukasz Tischner
Wszyscy potrzebujemy jakiegos minimalnego
poziomu poczu cia wlasn ej wartosci i szacunku dla
siebie samego, by nie obumarla w nas ta niezwy
kle krucha i podatna na zranienie konstrukcja
p sychologiczna, ktorC! nazywamy "ja".

LUKASZ TISCHNER: Czy przemoc jest formq uzaleinienia?
JAMES GILLIGAN: Jesli spojrzymy na uzaleznienie - na przyktad
si~ganie po alkohol czy narkotyki - jako na narz~dzie redukowania
napi~cia lub trwogi, okaze si~, ze przemoc moze pelnie t~ samq funk
cj~. Moze sluzye tym samym psychologicznym celom, moze bye tak
ze ozywiana i pot~gowana przez te same psychologiczne mechani
zmy. Spotkalem wielu ludzi, kt6rzy dumaczyli, ze musieli si~gnqe po
przemoc, aby bronie si~ przed poczuciem wzmagajqcego si~ l~ku,
kt6ry w pewnym momencie stawal si~ nie do zniesienia. Podobnie
uzasadniajq koniecznose picia alkoholicy.

Obl icza wstydu
Wi ksiqice Wstyd i przemoc mowi Pan 0 wstydzie jako 0 irodle prze
mocy. Wistyd w tym rozumieniu jest czyms, co zamyka czlowieka przed
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swiatem, wi~zi go w kryj6wce, nie pozwala mu na nawiqzanie relacji
milosci, bliskosci z innymi. Istnieje tei jednak wstyd pozytywny, kt6
ry nie jest wylqcznie tr6dlem samoudr~ki, ale i sojusznikiem zmyslu
moralnego - sumienia. Jak porownalby Pan te dwa rodzaje wstydu?
Calkowicie zgadzam si~ z Pana zastrzezeniem. Mysl~ 0 wstydzie jako
o emocji, choe scisle rzecz biorqc jest to raczej brak emocji - brak
miloSci wlasnej, dumy, poczucia wartosci. To bardzo mocny motyw,
poniewaz szczeg6lnie bolesnie go odczuwamy. Tak jak fizyczny b61
ostrzega nas, ze dzieje si~ cos zlego, co zaburza fizycznq integralnose
naszego ciab i zagraza przetrwaniu, a w konsekwencji popycha nas,
by go usmierzye, tak wstyd jest bolesnq emocjq, kt6ra alarmuje nas,
ze dzieje si~ cos zlego w naszej psychice i w rozwoju naszej osobo
woSci. Spos6b, w jaki ludzie odpowiadajq na ten motyw i emocj~,
moze bye zar6wno konstruktyWny, jak i destruktyWny. W mojej ksiqz
ce skoncentrowalem si~ na aspekcie destruktyWnym, ale rownie wazne
jest podkreslenie, ze wstyd moze motywowae bardzo konstruktyW
ne zachowania, 0 ile dana osoba jest do nich zdolna, czy tez innymi
slowy - 0 ile srodki sluzqce zachowaniom konstruktywnym Sq jej
dost~pne.

Kiedy uzywam sformulowania "poczucie wstydu", traktuj~ je jako
synonim poczucia nizszosci, osobistego wykluczenia - to stan we
wn~trzny pojawiajqcy si~ u os6b, ktore uwaiajq, ze nie zdolaly osiq
gnqe takiego poziomu samorozwoju, aby stae si~ godnymi szacunku.
Ludzie czujq wstyd, gdy postrzegajq siebie jako niedouczonych, nie
sprawnych, niezr~cznych, slabych lub niedojrzalych. Dlatego wstyd
moze motywowae do osiqgni~ e, doj rzewania, rozwoju, sklaniae do
pracy nad wlasnymi slabosciami. Dopoki danej jednostce do st~pn e
Sq srodki do budowania poczucia wartoSci za pomOCq konstruktyw
nych osiqgni~e - takich jak zdobywanie edukacji czy dzialania cie
SZqce si~ spolecznym szacunkiem - dopoty nie jest sklonna si~gae po
przemoc jako po tarcz~ ochronnq dla poczucia wlasnej wartoSci.
Ludzie korzystajq z przemocy jako srodka ostatecznego. Najokrut
niejsi przest~pcy to iudzie, ktorym wyrainie braku je dost~pnych za
sobow - zarowno wewn~trznych , jak i ze wn ~ trznyc h - powstrzymu
jqcych wi~kszose z nas od si~gania po przemoc nawet w6wczas, gdy
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jestesmy naprawd~ zniewazeni, zazenowani, ponizeni, kiedy pod pew
nymi wzglydami czujemy siy gorsi. Ci, kt6rych widzialem w wiyzie
niu, byli CZysto analfabetami lub mieli bardzo marne wyksztalcenie.
Mogli siy wykazae ledw ie kilkoma um iej~tn oSciami, na og6l niewy
starczaje}cymi do tego, by zdobye jake}kolw iek prac~ - nawet take},
kt6re} wi~kszose z nas pogardza. Cz~sto nalezeli do najnizszych warstw
w spotecznej hierarchii.

ezy m oze Pan podac przyklady takich destruktywnych i konstruktyw
nych odpowiedzi na poczucie wstydu?
W wiyzieniach Massachuse tts przeprowadzilismy badania, by dowie
dziee si~, kt6ry program wiyzienny najefektywniej przeciwdzialal
recydywie lub ponownym aktom przemocy wsr6d wychodze}cych na
wolnose. Niemal w 100 procentach skuteczne okazalo si y objycie
badanych edukacje} na poziomie szkoly wyzszej, kt6re} m6gI wien
czye dyplom. Przez 25 lat profesorowie uniwersytetu w Bostonie
poswiycaJi sw6j czas wi yzniom w Massachusetts, prowadze}c wykIa
dy i zaj ycia. Jesli wiyzniowie wypelnili wymogi akad emickie, mogli
ubiegae siy 0 dyplom (w cie}gu ponad 25 lat zdobylo go kilkuset wiyz
ni 6w). Niczego nie mozna bye absolutnie pewnym, ale jeSli ocenie te
badania z perspektywy 30 lat, okazuje si~, ze tylko dw6ch wiyzni6w
sposr6d tych, kt6 rzy zdobyli dyplom, wr6cilo za kratki. Zatem po
ziom recydywy ksztaItuje siy ponizej 1 procenta, co w por6wnaniu
z wyni kiem 65 procent w cie}gu zaledwie 3 lat od opuszczenia wiy
zienia wsr6d tych, kt6rych nie objql eksperyment edukacyjny, daje
rezultat rewelacyjny. N ie zaskakuje mnie ten wynik, poniewaz naj
bardziej bezposrednim sposobem zyskiwania poczucia wartosci Sq
osobiste osiqgniycia, zwlaszcza te, kt6 re Sq przydatne dla wsp6lnoty.
Jestem wtedy respektowany przez innych i zdobywam szacunek dla
samego siebie.
Wszyscy potrzebuj emy jakiegos minimalnego poziomu poczucia
wlasnej wartosci i szacunku dla siebie samego, by nie obumada w nas
ta niezwykle krucha i podatna na zranienie konstrukcja psycholo
giczna, kt6r<} nazywamy "ja" (self). Najbrutalniejsi wiyzniowie opi
sywali mi, jak ich "ja" umario. M6wili, ze czuli si y martwi w srodku ,
53

~-----

Z JAMESE MGILLIGANEM ROZMAWIA LUKASZ TISCHNER
-- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - -- - - ---- - - - -- - -- - -- --- -- - - - --- - - - ---

pusci, niezdolni do odczuwania. Mowili 0 sobie jako 0 "zywych tru
pach". Niektorzy nazywali siebie wampirami i w gruncie rzeczy nimi
byli. To nie byla metafora - oni naprawd~ tak si~ zachowywali!

Wspomina Pan w swojej ksiqzce 0 wstrzqsajqcych przypadkach naj
okrutniejszych samookaleczen "zywych trup6w" i doslownie aktach
wampiryzmu i kanibalizmu, kt6rych dopuszczali si£! ci ludzie.
Tak wlasnie bylo. To przyklad tego, co nazywam smierci,! "ja". Lezy
ona u podstaw najbardziej brutalnych akt6w przemocy.
Powinienem w tym miejscu dodac, ze nawet jdli dana osoba nie
przeszla jeszcze smierci "ja", jesli wci,!z pr6buje ochronic swe "ja"
przed zranieniem i I~ka si~ mozliwosci, ze
Kiedy ktos nie postrzega
wkr6tce przezyje tego rodzaju smierc, moze
siebie jako zdolnego do
si~gn,!c po przemoc, aby pozbyc si~ tej trwogi.
wzbudzenia szacunku
Niestety przemoc jest szybkim i latwo dost~p
u innych w sposob pozy
nym srodkiem budowania imitacji poczucia
tywny, wowczas siltga do
szacunku dla siebie. Kiedy ktos nie postrzega
owego erzacu poczucla
siebie jako zdolnego do wzbudzenia szacunku
szacunku, ktory nazywa
u innych w spos6b pozytywny, w6wczas si~ga
silt strachem.
do owego erzacu poczucia szacunku, ktory na
zywa si~ strachem. Stosowanie przemocy jest w gruncie rzeczy wy
razem rozpaczy.

Czy jednak winnismy eliminowac poczucie wstydu? Wstyd jest prze
ciez czyms (undamentalnym dla natury ludzkiej. Moze nie tyle sam
wstyd, ile raczej to, do czego odnosi - poczucie naszej kruchosci, dra
matycznosci relacji z innymi.
Ma Pan racj~. Zdrowie emocjonalne nie polega na braku wstydu
albo niezdolnoSci do odczuwania wstydu. Opiera si~ ono na zdolno
sci do diwigania lub znoszenia wstydu - kt6ry jest nieunikniony i re
alistycznie wlaSciwy - bez sittgania po destruktywne srodki e1imino
wania takich uczuc. Dojrzala osoba posiada zdolnosc do rozpozna
nia wlasnych ograniczen, dostrzezenia, w czym jest gorsza, nie ty lko
w stosunku do innych ludzi, ale takie w stosunku do wlasnego ide
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alnego "ja". Rozpoznac to uczucie i zye z nim, uzywaj <!c go jako po
zytywnej motywacji do pracy nad ogran iczeniami wlasnego "ja", kt6re
s<! jego h6dlem - na tym polega dojrza lose.
Ostatecznie jednak mamy tu paradoks. 1m wiycej ludzie wiedz<!,
tym bardziej uswiadamiaj <! sobie wlasn<! ignorancjy. Przeciez by uswi a
domie sobie swoj <! n iewiedz~, trzeba juz calkiem spo ro rozum iee.
Jest to zasada generalna. Zatem zdolnose do autentycznej i reali
stycznej pokory, przez co rozumiem rozpoznanie ograniczen, kt6re
s<! po prostu nieunikn ione, mozliwa jest w6wczas, gdy dana osoba
rozwi nyla w sobie jakies podstawowe poczucie wlasnej wartoSci.
Chociaz brakuje jej tak wiele, jest na wiele sposob6w ulomna, wci<!z
rna w sobie poczucie, ze pozostaje wartoSciowym czlowiekiem. Do
piero wtedy stae j<! na to, by radzic sobie z rozpoznaniem, jak nie
wiele osi<!gnyla.
Istnieje pewien aspekt religii, kt6ry pomaga wzmocnie ow<! zdro
w<! pokor~. Mysl~ 0 poczuciu, ze wszyscy ludzie s<! milowani przez
Boga, co oznacza, ii bez wzgl~du na to, jak bardzo jestesmy kalecy,
wci<!z na pewnym podstawowym poziomie pozostajemy godni milo
Sci. Bardzo bliski jest mi cytat, kt6ry przytoczylem na pocz<!tku mo
jej ksi<!zki - "Nikt nie jest dobry, ale wszyscy s<! uswiyceni". To prze
konanie lezy u podstaw mojego podejScia do wiyzni6w. Jesli przyj<!e
najbardziej surowe kryteria moraine, okazuje siy, ze kazdy jest ulomny
- w pewnym elementarnym sensie wszyscy jestesmy grzesznikami.
Ale mimo to istnieje pewien zasadniczy rdzen (w kategoriach religij
nych nazwany dusz<!, a w psychologicznych - "ja"), kt6ry jest swiyty.
Jest to niezmienne j<!dro, kt6rego nie moina, nie wolno naruszye. To
one jest fundamentem godnoSci kazdego czlowieka bez wzglydu na
to, co uczynit.
Mysly, ze nie mozemy zywie takiego pozytywnego stosunku do
innych, jeSli nie zywimy go tez wzglydem siebie i vice versa. Nasza
samoakceptacja i akceptacja innych maj<! bye: bezwarunkowe w tym
sensie, ze nie powin ny wynikac z tego, w jakim stopniu dorastamy
do naszych standard6w moralnych. Musz<! bye oparte na swiadomo
Sci, ze nigdy nie sprostamy idealom. Ale wci<!i bydziemy szanowae
samych siebie i innych, kierowae si~ pokor<! w stosunku do siebie
i innych.
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Urodzeni mordercy?

W swojej pracy musial si~ Pan spotykac z zarzutami, ie Pana poglqdy
- wiara w "swi~tosc", moiliwosc poprawy zbrodn iarzy - to czysta
naiwnosc. lstnieje rozpowszechnione przekonanie, ie niektorzy ludzie
sq pozbawieni sumienia i zdolnosci do empatii jakby z urodzenia, nie
zaleinie od upokorzen, ktorych mieli potem zaznac. Jak Pan odpowia
da na podobne obiekcje ? Czy zdarzajq si~ rzeczywiscie ludzie bez su
mienia, urodzeni mordercy?
Rozumiem Pana zastrzezenie. Wielu ludzi zadaje mi podobne pyta
nia. Czy to nie naiwnosC? Czy niekt orzy ludzie nie s'l po prostu nie
uleczalnie iii? Moja odpowiedi brzmi: nie chcy spekulowac na ten
temat. Opieram siy jedynie na wlasnym doswiadczeniu. Mysly w tym
wypadku 0 dwoch rodzajach doswiadczen. Pierwsze to doswiadcze
nie kliniczne z konkretnymi jednostkami, drugie to statystyczne do
wody mowi'lce 0 tym, jak zachowuj'l siy brutalni przestypcy, jesli
poddaje siy ich w wiyzieniu specjalnemu programowi, ktory nadzo
rowalem.
Opiszy moje doswiadczenia w obu kontekstach. Ma Pan calko
wit'l racjy, ze najbardziej brutalnym i niebezpiecznym przestypcom
radykalnie brakuje odruchow sumienia, czyli zdolnosci do tego, by
poczuwac siy do odpowiedzialnoSci, by miec poczucie winy. Nie
posunylib y siy do okrutnych zbrodni, gdyby byli zdolni do wyrzu
tow sumienia, empatii, ktore powstrzymuj'l wictkszosc z nas od uzy
cia przemocy. Ale nie uwazam, aby byla to ostateczna charakterysty
ka tych ludzi. Pewien wictzien wyznal mi kiedys: ,~i esz, doktorku ,
wreszcie zobaczylem, co mi dolega. Wiem, ze nie jestem uposledzo
ny umyslowo, ale jestem uposledzony emocjonalnie". Uderzyla mnie
trafnosc tego, co powiedzial. On nie byl uposledzony umyslowo 
jego wladze poznawcze w niczym nie szwankowaly, lecz rzeczywi
Scie byl uposledzony uczuciowo w tym sensie, ze nie rozwin'll w so
bie pewnych emocjonalnych dyspozycji. Nie wyksztakil w sobie zdol
nosci do poczucia winy, wyrzutow su mienia, empatii, milosci czy
troski 0 innych, a nawet do racjonalnego lctku przed kar'l, by moc
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przewidziec, z jakimi konsekwencjami przyjdzie mu sit; zmierzyc. Nie
oznacza to, ie one calkowicie z niego wyparowaly. Byly w nim op6z
nione, jak muzyka, kt6ra zwalnia w fi nalowej frazie.
Osoba uposledzona umyslowo moie nauczyc sic:: pewnych pod
stawowych czyn nosci, kt6re umoiliwiajq normalne iycie. Wymaga
to jednak czasu - czynnoSci, kt6rych dziecko uczy sit; w ciqgu mie
si,!ca, niepelnosprawny umyslowo uczy sit; czasem przez 10 lat. Ale
w koncu mu sit; udaje. Myslt;, ie ta sarna prawidlowosc odnosi sit;
do ludzi uposledzonych emocjonalnie - wic::zni 6w. Nie osi,!gnc::li
emocjonalnych dyspozycji, kt6re normalna osoba zdobywa w wieku
lat pic::tnastu czy nawe t pic::ciu. Ale jeSli dac im czas, by podjt;li po
wainy wysitek, mog,! w koncu posi,!sc te zdolnosci.
Podatnosc na stosowanie przemocy w duiym stopniu zaleiy od
wieku. Smiercionosna przemoc - myslc:: w tym wypad ku zar6wno
o zab6jstwach, jak i sa mob6jstwach - bardzo rzadko pojawia sit;
w dziecinstwie. Zasadniczym problemem staje sic:: w okresie mlodzien
czym. Sprawcami wic::kszoSci przypadk6w uiycia przemocy w sto
su nku do innych ludzi S,! osoby na progu doroslosci (koniec dojrze
wania i wchodzenie w samodzielne i ycie ). A potem brutalne zacho
wania staj,! sit; coraz rzadsze - wsr6d ludzi po czrerdziestce czy
pit;cdziesi,!tce niemal nie odnotowuje sit; kryminalnych zachowan
z uiyciem przemocy. Dzieje sic:: tak mit;dzy innymi dlatego, ie doj
rzeli emocjonalnie do takiego poziom u, by unikac przemocy i za
chowywac sit; konstruktywnie. Przestt;pca w wit;zieniu moie osi,!
gn,!c tc:: dojrzalosc dopiero w 45 roku iycia. Ale jest to moiliwe!
Nauczylem sic::, ie nie moina nikogo przekreslac, bez wzglc::du na
to, jak wiele zta wyrz,!dzil. Przywolam jeden przyktad kliniczny 
historit; czlowieka, kt6rego zobaczylem po raz pierwszy 20 lat remu.
Jest to mc::iczyzna, kt6ry zamordowal kilka os6b, po czym zostal
aresztowany i osadzony w wic::zieniu przed rozpoczt;ciem procesu.
Oczekuj,!c na pierwsz,! rozprawc::, zab il wsp61wit;znia. St;dziowie
uswiadomili sobie, ie ze wzglc::du na bezpieczenstwo innych powi
nien oczekiwac na proces w wic::zieniu 0 zaostrzonych srodkach
ostroinoSci, do kt6rego naturaln,! rzeczy kolej,! trafilby dopie ro po
ogloszeniu wyroku. Ale i w tym specjalnym wit;zieniu zabil kolejn,!
ofiart;. W tym momencie postanowiono podeslac go do mnie .. .
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Na Szcz(!scie widz(!, ie wciqi Pan iyje...
Prowadzilem wowczas wiyzienny szpital psychiatryczny 0 naJwyi
szy standardzie bezpieczenstwa dla kryminalistow z zaburzeniami
psychicznymi. Kiedy czlowiek ten pojawil siy w d rzwiach naszego
szpitala, wyglqdal jak zombie, jak "iywy trup" - by! niemy, mocn o
paranoiczny (wokolo widzial samych wrogow), przestraszony i oczy
wiScie bardzo niebezpieczny. Na terenie szpitala znaj dowa! siy szcze
golnie kontrolowany kompleks budynkow mieszkalnych, w ktorych
trzymalismy najniebezpieczniejszych wiyzniow. Mieli tam w!asne
pokoje z !oikiem (w nocy zamykano je na klucz). W przypadku tego
cz!owieka naleialo dodatkowo respektowac jego potrzeby poszerzo
nej przestrzeni prywatnosci - caly personel zachowywal siy tak, jak
by otaczal go niewidzialny mur. Mowilismy do siebie: "Nie pod
chodz do niego zbyt blisko" . On takie nie zbliial si y do nikogo.
Dziyki temu na nikogo nie napadal.
Z drugiej strony, obserwujqc go, pomyslalem sobie, ie nie rna dla
niego iadnej nadziei, ie nie moina go wyleczyc. Co moina z nim
zrobic? Jak mam rozpOCZ'lC psychoterapi y kogos, z kim nie da si y
rozmawiac? Jeden z psychologow chcial podjqc psychoterapi y indy
widualnq, ale w pory go powstrzymalem: " Gdy do niego podejdziesz,
odbierze to jako naruszenie jego przestrzeni, potraktuje ciy jak in
truza. Musimy poczekac, ai sam si y do nas zwroci".
Po pewnym czasie okazalo si y, ie ten "iywy trup" nawi'lzal kon
takt z mieszkajqcym w tym samym budynku glyboko uposledzonym
umyslowo osiemnastolatkiem, ktory byl tak opozniony, ie nie po
trafil nawet samodzielnie zawiqzac butow. Wielokrotny morderca
zaczql go chronic przed innymi - towarzyszyl mu w drodze do jadal
ni, pilnowal, by nikt go nie wykorzystywal, nie kradl jego rzeczy.
Gdy zobaczylem, co siy dzieje, powiedzialem: "Zostawmy to. Po
zwolmy, by siy rozwijalo. Ta relacja bydzie dla niego mostem wiod'l
cym go z powrotem do czlowieczenstwa. My nie potrafimy mu po
moc, ale uzdrowi go ten mlody czlowiek". Okazalo siy, ie byla to
prawda.
Ten brutalny kryminalista ostatecznie dojrzal do tego, by poroz
mawiac. Opowiedzial mi wtedy 0 swoim dziecinstwie i calym iyciu.
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Historia byla straszna. J ego matka byla przekonana, ie siedzi w nim
diabel. Z a jej sprawq przeiyl jako dziecko niezwykle traumatyczne
doswiadczenie - egzorcyzm. Byl to rodzaj ceremonii voodoo (po
chodzil z rodziny afroamerykanskiej). Opisywal mi terror, ktorego
doswiadczyl, kiedy zaprowadzono go do ciemnej piwnicy - palify
si~ tam tylko swiece, a ceremoni~ prowadzil kaplan voodoo. Osta
tecznie jego matce udalo si~ obudzic w nim cos, co Erik H. Erikson
nazywal "negatywnq toisamoSci q". Uwierzyl, ie rna w sobie diabla i
w istocie tak zaczql si~ zachowywac. Byl jednak w stanie wreszcie
wyrzucic to z siebie i zaczqc angaiowac si~ zarowno w psychotera
pi~ indywidualnq, jak i grupOWq. A teraz, kiedy odwiedzam ten szpi
tal po dwudziestu latach, ten czlowiek, ktorego wszyscy smiertelnie
si~ bali, rna konstruktywny zaw6d (zajmuje si~ pracami porzqdko
wymi) i nie budzi iadnej grozy. Kiedy wchodz~, usmiecha si~, zaga
duje: ,~itam doktora Gilligana. Co nowego pan pisze?" Zachowuje
si~ jak zwyczajny czlowiek. O d ponad dwudziestu lat nie zerwal na
wet nikomu wlosa z glowy. Jest rozpoznawalnq osobq, a nie "iywym
trupem". Nie uwaiam, ie powinien wr6cic do spoteczenst\'Va w ja
kim kolwiek przewidywanym przeze mnie czasie. Prawdopodobnie
nie b~dzie mial nawet takiej szansy, bo odsiaduje bardzo wysoki wy
rok. Co wi~cej, przypuszczam, ie on sam bylby przeraiony, gdyby
uslyszal, ie jutro wychodzi na wolnosc. Mysl~ nawet, ie nie by toby
to dla niego dobre. Ale odzyskal poczucie wlasnego czlowieczen
stwa i wewn~trznej r6wnowagi, angaiuje si~ w konstruktywnq dzia
talnosc, dajqc cos od siebie spolecznoSci przywi~ziennego szpitala,
przebywa w otoczeniu, w ktorym nikt nie zakl6ca jego spokoju.
W moim poczuciu jest to co najmniej znaczqcy post~p, jesli nie suk
ces. Przyklad ten pokazuje, ie nie rna przypadkow beznadziejnych.

przejdimy zatem do Pana doswiadczen w drugim kontekscie. Co na
temat uleczalnosci przemocy m6wiq statystyki?
Mog~

odwolac si~ do moich doswiadczen z wi~zien w Massachu
setts i osrodk6w odosobnienia 0 zmniejszonym rygorze w San Fran
cisco, w ktorych pracuj~ teraz nad zapobieganiem przemocy. 0 Mas
sachusetts jui wspominalem. W przypadku San Francisco okazalo
59

~ __ __________ ____ _______~~~~~?~~~_I~~!~~~~~~~~~_~'Y!~_~~~~~ !!?~~~~~
si y, ze wiyzniowie, ktorzy uczestniczyIi w eksperymencie prewencji
przemocy przez przynajmniej 4 miesi'lce i wyszli na wolnosc, S'l w 80
procentach mniej sklonni popelnic now'l okrutn'l zbrodniy niz prze
stypcy z konwencjonalnych wiyzien. Nasz program jest bardzo in
tensywny - trwa 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie. Skladaj'l
si y nan terapie grupowe, edukacja, zajycia z malarstwa, udzial w scen
kach dramatycznych, spotkania z ofiarami przemocy, ktore opowia
daj'l 0 tym, jak bolesne doswiadczenia wplynyly na ich dalsze zycie,
itd. Z aledwie po 3-4 miesiqcach widzimy radykalne zmniejszenie
zachowan z uzyciem przemocy. OczywiScie nie Sq to tak okrutni prze
stypcy, jak ci, 0 ktorych wspominalem wczeSniej. W San Francisco
wiykszosc wiyzniow nie popelnila ciyzkich zbrodni, nie dokonala
morderstw. Jest to zatem program prewencyjny, ktory wprowadza
my u pocz'ltkow " kryminalnej kariery" , zanim osiqgnie ona poziom
morderstwa lub wielokrotnych gwahow. Odkrylismy naocznie, ze
statystycznie eksperyment dziala.

Kara czy zemsta?
Panskie slowa brzmiq bardzo przekonujqco, ale z drugiej strony Pana
filozofia jest zaprzeczeniem powszechnie obowiqzujqcych opinii i bar
dzo odbiega od kulturowo-spolecznej aury, w ktorej zyjemy. Mam na
mysli wszechobecnq w telewizji pornografi~ przemocy i zbrodni. Przy
chodzq mi do glowy zjawiska w rodzaju zespolu Marilyn Manson,
ktory zaszczepia mlodym ludziom fascynacj~ ,:i ywymi trupami)). Pop
kulturowy model )) nietzscheanskiego)) nadczlowieka, ktory nie liczy
si? z wrailiwosciq i prawami "slabych)), jest czym s, co narzucajq nam
media, reklama. Co mysli Pan 0 niewsp6lmiernoSci m i?dzy tym, co
Pan m6wi, i tym, co nas przytlacza? Jak znaleic pomost m i?dzy tymi
dwiema rzeczywistosciami?
To jest pytanie, ktore bezustannie sobie zadaj y. Czasem czujy si y,
jakbym probowal zawrocic bieg rzeki. Bez w'ltpienia presja, by zwiyk
szyc punitywnosc obowiqzujqcego prawa karnego i by na coraz dluz
szy czas wsadzac do wiyzien coraz wiykszq liczby ludzi (a w Stanach
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Zjednoczonych nawet nacisk, by obj,!c karq smierci mlodocianych
przest~pcow), jest naprawd~ ogromna i rna Pan calkowit,! r acj~, ze
u jej Zrodel lezq wartoki, ktore Sq cz~ki,! kulturowo-spolecznej aury.
Na t~ a ur~ skladaj q si ~ epatuj,!ce przemoq programy telewizyjne,
gry wideo, teksty zespolow rapowych, ktore adresowane S,! do na
stolatkow.. . Absol utnie i d~ pod prqd.
W tym wypadku moja, byc moze naiwna, wiara opiera si~ na
ufnoki w sil ~ rozu mu. Zap ami~talem slowa Freuda, ktory powie
dzia! kiedys, ze mimo p ot~z nej mocy pierwiastkow pobudzajqcych
irracjonalnosc i zachowania destrukcyjne wci,!z rozlega si ~ w nas ci
chy glos rozumu, ktory na dluzsz'! me t~ okazuje si~ naszym najwaz
niejszym zasobem. Rozumna mysl jest jak kropla wody, ktora probu
je drqzyc skal ~. Byc moze jestem w tym punkcie zbytnim optymistq,
bo czy spoleczenstwo jako calosc moze s i~ zmieniC? e zy mozna zmie
nic naSZq ku ltur~? Nie oznacza to jednak, ze bez zmiany spoleczen
stwa i kultury nie da si~ nic zrobic. Kiedy mam mozliwosc rozPOCZqC
nawet maly projekt obejmujqcy zaledwie kilku brutalnych przest~p
cow, robi~ to bez wahania. Wierz~, ze to, czego mnie on nauczy i co
na jego przykladzie b~d~ magi zademonstrowac, posluzy jako waz
ny argume nt dla wyborcow, politykow, ciallegislacyjnych, s~dziow
czy sluzb wi~ziennych. Te eksperymenty dostarcz'! dostatecznie moc
nych dowodow na to, ze istniejq bardziej skuteczne i efektywne spo
soby przeciwdzialania przemocy niz zamykanie w tradycyjnych wi~
zieniach.
Istnieje przekonanie znane H ammurabiemu, Mojzeszowi, Dra
konowi i Solonowi, lezqce u podstaw wi~kszoki systemow praw
nych na calym swiecie, ze potrafimy przeciwdzialac przemocy, jesli
stworzymy prawa, ktare b~dq jej zabranialy i sprowadzaly na tego,
kto je naruszy, wi ~kszq przemoc nazywanq karq lub aktem sprawie
dliwosci. Moim zdaniem przekonanie, ze kara b~dzie przeciwdzia
lac przemocy lub od niej odwodzic, jest gl~boko bl~dne. W istocie
mozemy popatrzec na histori~ prawa karnego oraz wi~kszosc mili
tarn ych system ow ostatnich kilku tysi~cy lat jako na eksperymental
ny test hipotezy, wedle ktorej kara powstrzymuje przemoc. W moim
przekonaniu historia jest jej eksperymentalnq refutacjq, poniewaz
w ciqgu ostatnich 3-4 tysi~cy lat przemoc jedynie si~ nasilala, osiqga
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jqC swoj najwyzszy poziom w wieku XX, ktory by! najokrutniejszym
stuleciem w ludzkiej historii.
Moim zdaniem kara nie tylko nie zapobiega przemocy, ale jest
wrycz najpotyzniejszym srodkiem sluzqcym jej stymulacji, jaki uda!o
nam si y dotqd wynalde. 1m bardziej karzemy ludzi, tym bardziej
okrutni si y stajq. Mozna przytoczyc mnostwo dowodow na poparcie
tej konkluzji. Mamy za sobq 60 lat badan nad wychowaniem dzieci.
Istnieje milczqca zgoda wsrod badaczy, ze im srozej dziecko jest ka
rane, tym bardziej staje siy okrutne (zarowno w dziecinstwie, jak
w wieku do roslym).
Stanie si y to bardziej zrozumiale, kiedy uswiadomimy sobie, co
oznacza slowo kara. W jyzyku angielskim slowo to wywodzi siy ze
hode! greckich i lacinskich - "pojne" i "puena",
WiC(zienia Sl! mikro ko
co oznacza po prostu zemsty. W istocie grec
smosem naszego spole
kie slowo pisane duzq literq to imiy bogini ze
czenstwa jako calosci 
msty i kary. Antyczne rdzenie pojawiajq siy nie
one Sl! jego produktem.
tylko w angielskim slowie kara - "penalty" (sys
1m hardziej okrutnych
tem karny to "penal system"), ale i w slowie
przestC(pstw dopuszczaj/!
bol- "pain". Jdli spojrzymy na etymologiy i hi
siC( ludzie, tym bardziej
stori y slow jako na jedno z narzydzi stuzqcych
punitywne staje siC( nasze
do badania naszej zbiorowej czy kulturowej
prawo karne i vice versa.
podswiadomoSci, bydziemy musieli dojse do
wniosku, ze kara to rozmyslne zadawanie ludziom bolu w celu do
konania zemsty, a zemsta nie wrozy niczego dobrego.
Jean Piaget, ktory prowadzil badania nad moralnym rozwojem
dziecka, rozmawial kiedys z 10-letnim chlopcem. Uslyszal wtedy:
"Problem z zemsq jest taki, ze ona nigdy nie rna korlCa". Uderzyla
mnie trafnose tej uwagi. Niestety my, dorosli, nie nauczylismy siy
jeszcze, ze im surowszq wymierzamy kary, tym gwaltowniejszq bu
dzimy reakcjy odwetowq. Widae to na przykladzie swiatowych kon
fli ktow - w Bosni i Serbii, w Irlandi i Polnocnej, w Izraelu ... Pokazu
jq to tez statystyki w iyzienne - im srozej karani byli przestypcy, tym
okrutniejsi siy stawali, a im okrutniejsi si y stawali, tym znow srozej
byli karani. Pojawia siy tu blydne kolo, w ktore wplqtujq siy strazni
cy wiyzienni i wiyzniowie. To nie dziala na korzyse zadnej ze stron,
lecz frustruje obie. Wiyzienia Sq mikrokosmosem naszego spoleczen
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stwa jako cafosci - one Sq jego produktem. 1m bardziej okrutnych
przestltpstw dopuszczajq silt ludzie, rym bardziej punitywne staje silt
nasze prawo kame i vice versa.
Sp6jrzmy na karlt smierci. Stany Zjednoczone S'l jedynym krajem
zachodniej demokracji, w kt6rym wci'lz dokonuje sit; egzekucji prze
stltpc6w. JeSli kara smierci przeciwdzialalaby bestialskim zbrodniom,
to w por6wnaniu z innymi zachodnimi demokracjami Amerykanie
powinni miec najmniejszy odsetek morderstw, ale jest dokladnie
odwrotnie. O dsetek zab6jstw jest u nas dziesiltciokrotnie wyiszy niz
w krajach zachodniej Europy i piltciokrotnie wyzszy niz w Kanadzie,
Australii, Nowej Zelandii. Nie kazdy amerykanski stan stosuje karlt
smierci (12 na 50 stan6w nie rna jej w sv.rym prawodawstwie). Po
ziom zab6j stw w stanach, w kt6rych stosuje silt karlt smierci, jest
dwukrotnie v.ryzszy niz w pozostalych. Ktos moze argumentowac,
ze wysoki odsetek zab6jstw to w tym wypadku przyczyna, a nie sku
tek stosowania kary smierci. Ale nawet ten argument nie wytrzymu
je krytyki. W latach 70. nasz S'ld Najwyzszy zawiesil czasowo karlt
smierci w calym kraju, az do czasu gdy wprowadzono nowe prawo
w roku 1977 i w niekt6rych stanach j'l przywr6cono. Stany, kt6re
zaczltly wtedy na szerokq ska11t stosowac karlt smierci, odnotowaly
wielki przyrost morderstw. Stany, kt6re powstrzymywaly silt od wy
konywania egzekucji, choc mialy w swych systemach prawnych karlt
smierci, mialy niewielki przyrost zab6jstw. Stany, kt6re wykreslily ze
swojego prawodawstwa karlt smierci, odnotowaly zmniejszenie po
ziomu morderstw. Oczywiscie nie mozna tych statystyk traktowac
jako niepodwazalnych dowod6w, ale w moim przekonaniu ich cilt
zar naprawdlt zdaje silt przemawiac na rzecz konkluzji, iz kara wy
Iqcznie srymuluje przemoc i ze im srozsza kara, tym bardziej okrutne
p rzestltpstwa.

Zburzyc ludzkie zoo
Zastanawiam si~ nad spolecznym efektem Pana idei. Mysl~, ze na
szym dzialaniom zawsze jakos towarzyszy cien zla. A skoro tak, to
przypuszczam, ze podejscie, ktore Pan proponuje, moze wzmacnzac
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postawy cyniczne wsr6d przest~pc6w, skoro utwierdzq si~ w przeko
naniu, i e sq nie tylko sprawcami przest~pstw, ale tei ofiarami - sq
zranieni, wykorzystani. W swiecie, w kt6rym tak wiele jest stereoty
p6w, uproszczell i zwyklej nieprawdy, Pana przekonanie m oie zamie
nic si~ w swoiste rozgrzeszenie - ludzie ci nie bf!dq jui postrzegani
jako mordercy i ofiary, ale wylqcznie jako ofiary. Z drugiej strony trzeba
pami~tac, ie nie kaidy jest w stanie dostrzec calq zloi onosc prawdy.
By przedrzeC sif! przez kolejne warstwy zludzen, trzeba osiqgnqc pe
wien poziom dojrzalosci. Stqd moje obawy.
To bardzo powazne niebezpieczenstwo. Mog~ mu przeciwdzialae
tylko w ten spos6b, ze b~ d~ si~ staral konsekwentnie i mozliwie naj
klarowniej przekonywae, ze ludzie, 0 kt6 rych m owi~, w istocie sq
zarowno mordercami, jak i ofiarami. To prawd a, ze aby bye zdol
nym do owego podwojnego widzenia, trzeba osiqgnqe poziom umy
slowego i emocjonalnego rozwoju, na ktorym mozliwa jest ambiwa
lencja. Kuszqce jest oczywiScie poslugiwanie si~ uproszczeniami, wedle
ktorych ludzie mieliby bye albo calkiem dobrzy, albo gruntownie iii.
Bardziej sko mplikowany, lecz realistyczny i dojrzaly punkt wi dzenia
jest taki, ze ludzie to mieszanka jednego i drugiego, choe w przypad
ku kazdej osoby rozne Sq oczywiscie proporcje owej mieszanki.
Kiedy sprzeciwiam s i~ karaniu, zawsze wprowadzam mocne roz
roznienie mi~ dzy karq i odosobnieniem. N ie sugeruj ~, ze powinni
smy otworzye drzwi wi ~zie n i wypuscie na woln ose mordercow
i gwaicicieli, ale z drugiej strony jest bardzo malo ludzi, ktorzy po
winni przebywae w odosobnieniu az do poinej starosci. Uwazam, ze
jeSli Sq powody, by przypuszczae, ze ktos moze powaznie zagrozic
bezpieczenstwu innych ludzi, wowczas nie mamy alternarywy i dla
dobra publicznego musi my t~ osob ~ umiescie w jakiejs zamkniytej
przestrzeni. Uznajy to jednak za tragicznq koniecznose narzucanq
nam przez wlasnq n iewie dz~, poniewaz nie wynaleilismy jeszcze zad
nego mniej destrukcyjnego czy m niej bolesnego sposobu, by prze
ciwdzialae przemocy, na ktorej stosowanie ludzie ci Sq podatni. To
tragiczny dylemat, lecz musimy podjqe t~ d ecyzj~.
Mysl~, ze powinnismy pozbawiae ludzi wolnoSci tylko wtedy,
gdy dokonali lub Sq sklonni dokonae powaznego aktu przemocy. Jed
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nq z najwiykszych pomylek, jakie popelnialismy w USA przez ostat
nie 20-3 0 lat, bylo zamykan ie w wiyzieniach ludzi nieagresywnych.
Wiykszose przestypcow, ktorzy w ostatnich dekadach trafiali do ame
rykanskich wiyzien, to drobni zlodzieje, ludzie uzaleinieni, ktorzy
naruszyli prawo narkotykowe, prostytutki, szulerzy itp. Innymi slo
wy, sprawcy caiego szeregu przestypstw niebrutalnych, ktore nie wiqiq
siy z okaleczeniem ofiar. M ysly, ie to potyiny biqd, poniewai naj
skuteczniejszym sposobem zmiany czlowieka nieagresywnego w agre
sywnego jest wsadzenie go do wiyzienia - tam w rycz trzeba bye bru
talnym, by przeiyc.
Bertrand Russell porownal kiedys przestypstwo do choroby za
kaznej. Przekonywal, ie dopoki nie pojawiq siy skuteczne lekarstwa
na danq choroby zakaznq, musimy izolowac ludzi zaraionych od
zdrowych, by zapobiec jej rozprzestrzenianiu. Dzis nie jest to jui
konieczne (wyjqwszy bardzo nieliczne choroby), poniewai medycy
na poczynila znaczne postypy. Punkt widzenia Russella jest taki, ie
jesli umieszczalismy kogos w sanatorium gruzliczym, nie robilismy
tego w geScie zemsty, lecz w poczuciu, ie jest to konieczne. Poczuciu
temu towarzyszyla troska i nadzieja, ie czlowiek ten wkrotce v..ry
zdrowieje i bydzie mogl niebawem cieszyc si y pelniq wolnoSci. Jego
zdaniem powinnismy miee taki sam stosunek do przestypstw. Zga
dzam siy z tym calkowicie. RzeczywiScie musimy zamykae ludzi, kto
rzy akrywnie zagraiajq innym. Trzeba to robie
Symholiczne przeslanie
dla dobra zdrowia publicznego. J ednak celem
dla wi4(zniow, ktorych
tych praktyk nie powinna bye kara, ktora jest
zamykamy w takim
rozmyslnym zadawaniem bolu po to, by ktos
ludzkim zoo, hrzmi:
to odczul, lecz pomoc. Chodzi 0 to, by dana
jesteS zwierz4(ciem.
osoba przezwyciyiyla to, co nazwalbym jej in
dywidualnq psychopatologiq i nie siygala jui wiycej po przemoc jako
po srodek komunikowania uczue i zdobywania tego, czego jej brak.
Wie lki brytyjski kryminolog sir Alexander Paterson powiedzial
kiedys: ,~iyzienia Sq karq, a nie dla kary". Kiedy wsadzamy kogos
do wiyzienia, jest to juz wystarczajqca kara - nie trzeba do niej doda
wac dodatkov..rych. Powiedzialbym nawet wiycej. Ludzie pytajq mnie
czasem, czy wierzy w reformy wiyzien. Odpowiadam: nie, nie da si y
ich zreformowae. Uwaiam, ie moina reformowae v..rylqcznie wiyz
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niow, a przynajmniej wi~kszose w nich. Problem polega na tym, ze
zaprojektowano po to, by sluzyly karaniu. Mowio tym juz
sarna ich architektura, ktora jest wzorowana na ogrodach zoologicz
nych, a mowi,!c Scislej na zoo starego typu. Dawniej trzymano zwie
rz~ta w betonowych celach za zelaznymi kratami, ale zoolodzy do
szli do wniosku, ze zwierz~ta nie mog,! przezye w takim srodowisku
- nie rozmnazaj'! si~ i cz~sto gin,!. Dlatego tradycyjne zoo zmieniono
na parki zoologiczne, w ktorych fauna zyje w bardziej odpowiednim
dla siebie srodowisku, zblizonym do naturalnego. Tymczasem czlo
wiek nadal l,!duje w ludzkim zoo, ktore byloby nie do p rzyj~ cia dla
tygrysa. Symboliczne przeslanie dla wi~zni ow, ktorych zamykamy
w takim ludzkim zoo, brzmi: jestd zwierz~ciem . Dlaczego zatem
udajemy zaskoczenie, gdy oni rzeczywiscie zachowuj,! si ~ jak zwie
wi~zienia

rz~ta?

Mysl~, ze zwi~ kszylibysmy poziom bezpieczenstwa w naszym
spoieczenstwie (i nie zagroziloby to nikomu!), gdybysmy zniszczyli
istniej,!ce wi~zienia i zast,!pili je zamkni~tymi, bezpiecznymi kom
pleksami budynkow, spelniajqcymi fu nkcje osrod kow edukacyjnych
i wspolnot terapeutycznych, w ktorych wi~zniowie mieliby dost~p
do calego bogactwa rozmaitych kuracji (od problemow psychia
trycznych po scisle medyczne). Powinni do nich trafiae wylqcznie
ci, ktorzy dopuscili si~ bezwzgl~dnyc h aktow p rzemocy. O d osob,
ktore cos ukradly, winno si~ wymagae zwrotu mienia i oplacenia
kosztow procesu s,!dowego. Ludzie, ktory trafili do wi~zienia z po
wodu swego alkoholowego czy narkotykowego uzaleznienia, po
winni bye poddani terapii. Statystyki pokazuj,!, ze tego rodzaju le
czenie 7-10 razy skuteczniej pobudza ludzi do przezwyci~zenia uza
leznien, pod wp lyw em kto ryc h p o pelnia li przest~pstwa, i
w konsekwencji uwalnia od przy musu lamania prawa. W niekto
rych przypadkach z pewnoSciq okaz,! si y konieczne jakid formy
przymusu, bo przest~pcy mogq odmawiae uczestnictwa w takich
kuracjach.

Co moze Pan powiedziei 0 ludzkiej naturze jako osoba, kt6ra tak
wszechstronnie badala ir6dla przemocy? Czy drzem ie w nas wszyst
kich zlo radykaine?
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Po wielu latach pracy z najbrutalniejszy mi przest~pcami, jakich wy
twarza spoleczenstwo amerykanskie, wci'li utwierdzam si~ w prze
konaniu, ii nie mog~ wykluczyc, ie nie skonczylbym tak sarno jak
oni, gdybym byl naraiony na r6wnie traumatyczne doswiadczenia.
Bezwzgl~d ni kryminaliSci, z kt6rymi pracowalem, byli w dziecinstwie
ofiarami najbardziej przeraiai'lcych form przemocy i wykorzystywa
nia, 0 jakich kiedykolwiek slyszalem.
Odpowiedzialbym zatem, ie potencjal przemocy drzemie w nas
wszystkich, co nie jest oczywiscie hipotez'l, kt6r'l moina ekspery
mentaln ie lub empirycznie dowieSc. Jednak to, czy ten potencjal si~
aktualizuje, w najwi~kszym stopniu zaleiy od iyciowych doswiad
czen, kt6re przeiywamy od momentu narodzin.

JAMES GILLIGAN, psychiatra, specjalista w dziedzlnie leczenia i za
pobiegania przemocy. W latach 1966-2000 na Uniwersytecie Harvarda
kierowat zaloionym przez siebie Instytutem Prawa i Psychiatrii. W kOilCU
lat 70. byl dyrektorem wiyziennego szpitala psychiatrycznego, a w la
tach 1981-91 kierowal pionem zdrowia psychicznego w wiyziennictwie
stanu M assachusetts. Obecnie jest dyrektorem prywatnego Centrum
Badania Przemocy. Gilligan przewodniczy Miydzynarodowemu Stowa
rzyszeniu Psychoterapii Wiyziennej, kt6re grupuje psychiatr6w i psy
cholog6w poszukujqcych sposob6w leczenia oraz zapobiegania prze
mocy i innym patologiom spolecznym. Jest autorem licznych prac na
ukowych i popularnych, w tym ksiqiki: Wstyd i przemoc. Refleksje nad
smiertelnq epidemiq (1996; wyd. pol. 2001) i jej kontynuacji Preventing
Violence (2001).

Bardzo dziyk ujy PP. Ewie Woydyllo i Wiktorowi Osiatynskiemu za umoili
wienie spotkania z Jamesem Gilliganem.
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Swiadectwa
wyzwo lonych
W n umerze posw it:conym uzaleinieniom nie
m oglo zabraknqc wypowiedzi os6b, kt6re wydo
byly sit: z nalogu, prz eiyly doswiadczenie we
wnt:trznego wyzwolenia, bo przeciei i adna
teoria nie m oie zastqp ic osobistego swiadectwa.
NaszychAutor6w zapytalismy: Czego szukali
w uzaleinieniu? l akie w idzieli w nim dobro? lak
i gdzie znaleili sily do wyrwania sit: z impasu?
Czy stalo sit: to raczej za sprawq zewnt:trznej
motywacji czy silnej w oli? lak wyglqdal moment
krytyczny, po kt6rym zdecydowali sit: zerwac
z uzaleinieniem? Gdzie znajdujq pomoc, gdy
pojawiaj q sit: pokusy p owrotu do dawnego iy
cia?
Redakcja

Ks. Piotr Brz'lkalik
Zeby powiedziec cos 0 wychodzeniu z uzaleinienia, mum; nieco
uwagi poswi~cic temu, co bylo wczesniej. Pami~c 0 przeszloSci jest wa
runkiem mojego obecnego iycia. Utrata pami ~ci czy retuszowanie tam
tych wydarzen byloby nie tylko nieuczciwe, ale takZe bardzo dla mnie
niebezpi eczne.
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Jestem ksi~dzem od prawie dwudziestu lat i jestem uzaleiniony od
alkoholu. O d lat prawie sZeSciu jestem trzezwiejqcym alkoholikiem, ktory
przeszedl klasyczne leczenie odwykowe w Wojewodzkim Osrodku Od
wykowym w Gorzycach kolo Wodzislawia Slqskiego.
Pytano mnie wielokrotnie, jak to si~ stalo, ie ja, ksiqdz, wpadlem
w nalog. Czy powodem byla samotnosc, celibat, konflikt z hierarchiq
czy towarzystwo? A ja tak naprawd~ nie wiem. Sqdz~ poza tym, ie przy
czyn mojego uzaleinienia od alkoholu nie powinienem szukac poza sobq
- w innych ludziach, okolicznosciach, wymaganiach, jakie mi stawiano.
To ja mam defekt, a rdzen tego uzaleinienia tkwi we mnie, nie poza
mnq. Popadanie w zaleinosc od alkoholu w moim wypadku nie roinilo
si~ pewno od przebiegll tego p rocesll u innych.
To przeciei nie stalo si~ z dnia na dzien, ale trwalo latami, rozwijalo si~
powoli, systematycznie i skutecznie. Zrazu jakby podskornie i niezauwa
ialnie, a potem nie wiedzialem nawet, kiedy przekroczylem t~ cieniutkq
granic~ mi~dzy normalnym, towarzyskim uiywaniem alkoholu a jego nad
uiywaniem, a w koncu uzaleinieniem. Choc pojawialy si~ przeciei pierw
sze informacje, sygnaly, pol iartem, pol serio, ie moie za duio, za ostro, ie
taki zdolny... Te wszystkie glosy, z czasem coraz cz~stsze, skutecznie zaglu
szalem swojq aktywnoseiq, pracowitosciq, pomyslowosciq. A potem jui byla
rownia poehyla, wszystko potoczylo si~ jak lawina: coraz cz~sciej "wpada
lem", zaniedbywalem obowiqzki, bylem niesystematyczny, nieslowny. Co
raz krotsze okresy abstynencji przedzielaly kolejne wpadki.
Przepraszalem, obiecywalem, postanawialem, przyrzekalem Bisku
powi, Proboszczowi, ale tei i sobie, ie jui nigdy wi~cej, ie z alkoholem
koniec. I bardzo wierzylem, ie mi si~ uda, i bardzo chcialem, ieby si~
udalo. Niestety, nie udawalo si~ - i znow zaprzepaszczona szansa, zla
mane przyrzeczenie. I ten potworny, niemal fiz ycznie palqcy wstyd
i wscieklosc na samego siebie, ie znow zawiodlem, ie jestem do nicze
go. I tak w kolko, coraz cz~sciej i cz~sciej, wi~c uciekalem w cztery kia
ny mieszkania, wyjeidialem Bog wie gdzie, ieby tylko schowac si~ przed
innym i i przed samym sobq.
To wszystko bylo jui jak koszmarna spirala, p~tla bezsilnosci zaci
skajqca si~ na szyi. No i p~klo. Biskup w koncu pozbawil mnie prawa
wykonywania funkcji kaplanskich, bo i coi mial dalej robie, jak dlugo
jeszcze czekac i wysluchiwac kolejnych obietnic.
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Ta decyzja zabolala mnie, choe od dawna przeczuwalem, ze tak si~
w koncu stanie. Do jakiegos stopnia .vydawala mi si~ nawet naturalna 
skoro nie potrafi~ poradzie sobie z alkoholem, to do czego jestem po
trzebny KOSciolowi? Jestem zakal,!, zawad,!, przynosz~ wi~cej zla i zgor··
szenia niz dobra i pozytku. Wi~c moze powinienem zye poza Koscio
lem?
Pracowalem troch~ w lokalnej gazecie, troch~ w teatrze, ale alkohol
pozostal. Dalej wi~c uciekalem. To bylo coraz bardziej bolesne i drama
tyczne. Jednoczesnie gdzieS z boku dochodzily mnie glosy, ze Biskup si~
marrwi, ie czeka.
W tym g'!szczu coraz gl~bszego uzaleznienia i nieuchronnego sta
czania si~ na dno pojawialy si~ zdarzenia, kt6re byly jak przeblyski, jak
pozostawiaj,!ce slad uklucia. Tak je teraz widz~.
Bylo Boze Narodzenie, Pasterka. Stalem w kosciele gdzieS z tylu,
wsr6d wiernych, i czulem si~ strasznie zawstydzony, palily mnie policz
ki i uszy, nie tylko dlatego iz wydawalo mi si~, ie wszyscy mnie obser
wuj,!, ale dlatego ze nie wiedzialem, co zrobie z r~kami. Po tej stronie
oltarza zupelnie nie wiedzialem, co zrobie z r~kami. Najch~tniej scho
walbym je do kieszeni, ale nie wypadalo. I tak mnie to m~czylo, ze w kon
cu wyszedlem i prawie do rana wl6czylem si~ po mieScie. Nie zapomn~
tego zaklopotania, tej nocy i g~sto padaj,!cego sniegu.
W czasie jednej z takich moich ucieczek przed swiatem, ludzmi i so
b,! pojechalem do Zakopanego. I kiedy tak lazilem z glow,! peln,! kodu
j,!cych si~ mysli, trafilem na P~ksowy Brzyzek, na cmentarz, potem do
kosci6lka, gdzie zachodzilem, ilekroc bylem w Zakopanem, a bywalem
tam cz~sto i w czasach studenckich, i potem w kaplanskich. Kiedy tak
stalem z tylu, zat~sknilem za tym, by stan'!c przy oltarzu. Nerwowo
ogl,!dalem si~ wokolo, sprawdzaj,!c, czy jestem sam, i kiedy wreszcie
stremowany, z gardlem zaschni~tym jak przy Mszy prymicyjnej, stan,!
lem przy nim, ni st,!d, ni zow'!d przemknyla mi przez glow~ mysl: "co ty
kombinujesz, przeciez tu jest twoje miejsce, z tej strony".
I kiedy juz w koncu bylem kompletnie zatruty, odwodniony i wy
cienczony, siygn,!lem po kartk~ z napisem: "Jesli b~dziesz potrzebowal
pomocy, to 0 kazdej porze", kt6r,! kiedys zostawil w drzwiach mieszka
nia po moich rodzicach proboszcz mojej rodzinnej parafii. I jakby ostat
nim rzutem na tasm~ - skorzystalem. On byl natychmiast, zabral mnie
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do siebie, potem zawi6z1 do szpitala, zaopiekowal siy... N oszy go w ser
cu z wdziycznosci q, choe pewno jeszcze nigdy mu nie podziykowalem
tak, jakbym chcial, i tak jak na to zasluguje.
Szpital, odtrucie, uzupelnianie plyn6w ustroj owych, fizyczne stawa
nie na nogi, a potem lecze nie odwykowe.
]echalem do Gorzyc jak na skazanie, pelen lyk6w, obaw, ze swiado
mOSci'l, ze nie jestem nic wart. 1m bylem blizej, tym jechalem wolniej.
Na pierwsze spotkanie os6b swiezo przyjytych na leczenie odwyko
we przyszedl starszawy myzczyzna i trochy jakby nieporadnie powie
dzial: "Mam na imiy Marian, jestem alkoholikiem". Okazalo siy, ze to
kapelan osrodka, czlowiek z kilkunastoletnim stazem trzezwoSci. Ta
prosta deklaracja zrobila na mnie wielkie wrazenie - jeszcze nigdy nie
spotkalem ksiydza, kt6ry powiedzialby wprost: ,,]estem alkoholikiem".
Tak trochy mu pozazdroscilem, ale tez przemknyla mi przez mysl na
dzieja, ze skoro on potrafil, to moze i ja? Moze i mnie si y powiedzie?
Zaraz na poczqtku mojego leczenia, pierwszego albo drugiego dnia,
przyjechal 6wczesny wikariusz generalny, a obecnie biskup tarnowski,
i powiedzial mi: "Szef bardzo siy cieszy ", majqc na mysli Biskupa Da
miana. To byla wazna wiadomose, na kt6rq chyba nawet gdzies w glybi
ducha bardzo czekalem. Chcialem, zeby ktos dal mi nadziejy, powie
dzial, ze nie jestem spisany na straty, na zapomnienie, ze moze jestem
jeszcze cos wart.
Bardzo mi zalezalo, zebym w czasie leczenia byl traktowany jak wszy
scy inni, bez taryfy ulgowej wynikajqcej z tego, ie jestem ksiydzem. I jak
wszyscy inni sprzqtalem, czyscilem toalety, pomagalem przy kqpieli dzieci,
golilem doroslych w pobliskim osrodku opiekunczym dla uposledzo
nych. A w kaplicy bylem koscielnym, ministrantem, lektorem, jakbym
wrocil do poczqtkow. To bylo bardzo waine uzupelnienie zajye terapeu
tycznych.
Zetkniycie siy w osrodku odwykowym dwoch swiat6w, kaplanskie
go z niekaplanskim, bylo pozyteczne dla obydwu. Dla jednych obec
nose ksiydza na leczeniu byla potwierdzeniem, ze alkoholizm to nie przy
pad lose tylko g6rnik6w czy roboli, ale prawdziwa choroba, ktora moie
przydarzye si y kazdemu bez wyjqtku. A dla mnie byl to kontakt z rze
czywistymi, nie wydumanymi problemami - swiatem, 0 kt6rym nie mia
lem zielonego pojycia.
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Jestem przekonany, ie ksiqdz powinien sitr leczyc w najzwyklejszym
osrodku odwykowym. Skoro alkoholizm jest chorobq, to nie rna po
trzeby tworzyc specjalnych miejsc leczenia dla duchownych, tak jak nie
tworzy sitr ich w celu leczenia innych chor6b. Specjalne osrodki odwy
kowe dla ksitriy czy jakiejkolwiek innej wqskiej grupy niosq niebezpie
czenstwo izolacji, kiszenia sitr we wlasnym sosie. A tu potrzeba dystansu
do siebie i do tego, kim sitr jest, schowania do kieszeni (czasem bardzo
gltrboko) przeSwiadczenia 0 swojej misji, bezgrzesznoSci i nieomylnoSci.
Tylko wtedy moina zajqc sitr sobq i swojq chorobq. I mnie to pomoglo.
Wracalem z leczenia pelen nadziei zmqconej jed nak wielkq obawq,
jak zostantr przyjtrty przez wiernych, ksitriy, srodowisko. Jak spojrztr im
wszystkim w oczy i czy poradztr sobie sam.
Okazalo sitr, ie ten strach rna tylko wielkie oczy. N ikt wprawdzie
nie wital mnie z kwiatami, ale tei nikt nie wytykal palcem i nie robit
dwuznacznych min. Powoli wszystko zacztrlo sitr ukladac, wr6citem do
funkcji kaplanskich, dbajqc jednoczesnie 0 swojq trzeiwosc. A wtedy,
kiedy pojawialy si~ sytuacje trudne lub bardzo trudne, przypominaly mi
sitr slowa szefa gorzyckiego osrodka, kt6remu wiele zawdzitrczam i kt6
rego bard zo cen i~: "Poczekaj, jak dojrzeje, sarno spadnie". A czasem
sobie i innym glosno przypominalem, i e nikt i nic mi nie popsuje trzei
wosci.
Mialem 5wiadomosc, ie wiele os6b mi sitr przyglqda, ie obserwujq
mnie z niedowierzaniem, moie i z podejrzliwosciq. I choc wiedzialem,
ie majq do tego prawo, bo sam na to niedowierzanie zapracowalem,
mimo wszystko jakos to bolalo. A ja chcialem, ieby wiadomosc 0 tym,
ie jui nie pijtr, szla tq samq drogq jak ta poprzednia, ie to ten, co pije.
Ku mojemu zdumieniu Biskup nie wyslal mnie na krance diecezji,
ale wr6cilem do tego samego miasta, do tych samych ludzi. Jednak do
piero po roku, po okrzepnitrciu, zaangaiowalem sitr w sprawy trzeiwo
Sci i zaczqlem na ten temat m6wic.
Opublikowalem dwa male teksty, nagralem rozmowy, na lamach
r6inych gazet zaczqlem pisac 0 alkoholizmie i trzeiwosci, prawie dwa
lata prowadzitem cotygodniowq audycitr radiowq poswitrconq tym pro
blemom. Ksiqdz Arcyb iskup powierzyl mi fu nkcjtr duszpasterza trzei
wosci w arch idiecezji, a teraz jestem tei archidiecezjalnym rekolekcjo
nistq.
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O d prawie szeSciu lat jestem trzeiwy, ciesz~ si~ akceptacjq przelozo
nych, wiernych, ludzi z wielu srodow isk. N iekt6re moje znajomosci
i przyjainie same si~ rozpadly, z innych trzeba bylo zrezygnowac, ate,
od kt6rych kiedys ja sam odchodzilem, okazaly si~ trwalsze, nizbym si~
spodziewal.
Mam swiadomosc, ze nie jestem w stanie naprawic wszystkiego zla,
przeprosic wszystkich, kt6rych zawiodlem, i to jest m6j garb i m6j b61.
Mam nadziej~, ze d la tych wszystkich ludzi moja trzeiwosc b~dzie wy
nagrodzeniem. Polecam ich Bogu w kazdej Mszy swi~tej.
Wiem tez, ze towarzyszylo mi i towarzyszy wsparcie, zyczliwosc i mo
dlitwa bardzo wielu os6b. Kiedys, kiedy od tego faktu uplyn~ly juz cale
lata, przypadkiem d owiedzialem si~, ze ktos ofiarowal w mojej intencji
swojq pi el grzy mk~ do Medziugo rje. I p ewno nigdy si~ nie dowiem, ilu
jeszcze takich anoni mowych lud zi wspieralo mnie, a jestem przekona
ny, ze bez tego wsparcia nie poradzi lbym sobie.
Przyznam, ie nie prze:iylem jeszcze zadnej strasznej nieodpartej po
kusy. Staram si~ dbac 0 siebie, wypoczywac, nauczylem si~ odmawiac.
Jestem zwiqzany z wieloma srodowiskami ludzi trzeiwiejqcych. A to jest,
jak mysl~, dobra profilaktyka.
I kazdego dnia doswiadczam niezwyklej wdzi~cznoSci Pana Boga.
KS . PIOT R BRZL\KALIK, ur. 1955, duszpasterz trzezwoSci archidiece
zji katowickiej. Wydal: 0 chorobie alkoholowej.

Lech Falandysz
Nie pa mi~tam, kiedy upi/em si~ po raz pierwszy. Najwa:iniejsze wspo
m nienie pochodzi z dziecinsrwa, kiedy to widzqc, ze dorosli Sq bardzo
weseli po spozyciu magicznego plynu, po jakiejs rodzinnej uroczystosci
spr6bowalem troch~ wina z niedopityc h kieliszk6w i rzeczywiscie po
czulem si~ przyjemnie. Prawdziwy, w pelni swiadomy kontakt z alkoho
lem przyszedl dopiero na poczqtku szkoly sredniej. Na pierwszych pry
watkach p rzekonalem si~, ze alkohol (w6wczas wino, w6dki chyba jesz
cze nie pilismy) dodaje dzielnosci i pozwala przelamac nieslychanie
dojmujqC'! niesmialosc wobec dziewczyn. Alkohol zaczql stawac si~ nie
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odlqcznym elementem pozaszkolnego zycia towarzyskiego. Male piw
ko po drodze ze szko!y, kradzione ojcu papierosy (jeszcze nie palone
nalogowo), na prywatkach myskie wsp6lzawodnictwo, kto rna mocniej
szy leb albo kto dokona wiykszych szalenstw po tygim napiciu siy. W ten
spos6b alkohol wszedl na wiele lat do towarzyskiego obyczaju, stal siy
normq, gdy tylko nadarzala siy okazja. Bylo to picie w gru pie kolezen
skiej, jako juz calkowicie legalne nasilone mocno w czasach studenc
kich.
Czego szukalem w alkoholu? Dla mnie osobiscie najwazniejsze byly
te wczesnie odkryte, wspaniale skutki: przyplyw odwagi i u!anskiej fan
tazji oraz smialosc do dziewczyn. Nigdy nie pilem sam - zawsze odby
walo siy to w towarzystwie. Prawdq jest, ze z biegiem lat czlowiek coraz
bardziej uzalezniony sam sobie takiego towarzystwa szuka i czysto bywa
ono przypadkowe i byle jakie.
Jako ze m6j organizm nigdy nie tolerowal zbyt dobrze alkoholu,
klopoty zaczyly si y wczeSnie. Po wypiciu wpadalem w nastr6j awantur
niczy, zdarzaly si y r6zne rozr6by, b6jki i pierwsze problemy z policjq.
Ojciec wczesnie chcial mnie naklonic do leczenia Ueszcze na studiach),
ale nie bardzo mialem na nie ochoty. Bylem mlody, peten energii - uwa
zalem, ze sobie poradzy.
Mimo to juz w 1976 roku, przed pierwszym wyjazdem na kr6tkie
stypendium do USA, uleglem perswazji ojca i wszy!em sobie pierwszy
esperal, aby zachowac z dala od domu pelnq abstynencjy. Od tego cza
su, przez przesz!o cwierc wieku przybylo jeszcze siedem "wszywek".
Ostatnia bodajze z 2000 roku.
Z problemem alkoholowym borykalem siy przez cale swoje dorosle
zycie. Alkohol nigdy nie byl w nim rzeczq najwazniejsz'l. Byl waznym
dodatkiem, kt6ry coraz bardziej wciqgal, mnozqc klopoty w pracy, na
uce i zyciu rodzinnym. Pi/em wy!qcznie towarzysko, rzec mozna dla
zabawy, ale ta zabawa z biegiem lat stawala siy coraz bardziej szkodliwa.
P61 zartem, p61 serio mawiam czasami, ze w "vyjsciu z alkoholizmu
pomogly mi dwie panny: panna Barbara Boboli, od przesz!o 20 lat moja
zona i matka czw6rki naszych dzieci i ... panna "SolidarnosC - kiedys
urzekajqca piyknosc, dzisiaj juz zwiydla i postarzala. Tak naprawdy m6j
alkoholizm pokonala Baska. Zawziyla siy widac, ze wyprowadzi mnie
na ludzi i wielkim kosztem energii, zdrowia i calego wlasnego zycia
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w koneu zwyei~zyla, za co jestem jej naprawd~ gl~boko wdzi~ezny. Bo
przyszedl wreszeie ten moment, kiedy uswiadomilem sobie, ze dla wla
snej przyjemnoki ehlania nie wolno mi poswi~eie wspanialej rodziny,
zony, ezworki dzieei. Ze jest skrajnym egoizmem, swinstwem, grzeehem,
zbrodni'l sprawiae Basee i dzieeiom przykre niespodzianki tylko dlate
go, ze tak ehee rozpanoszone i rozpite bydl~ tkwi'lee we mnie. Przeeiw
nie, Bake i dzieeiakom jestem winien solidnose, stosownq opiek~ i za
robki, musz~ bye dla nieh kims, kogo nie b~dq si~ wstydzie, nie mowiqe
juz 0 eierpieniu.
Coraz latwiej deeydowalem si~ wi~e na kolejne esperale. Z Baskq
mam wr~ez umow~, ze kiedy tylko wyda odpowiedniq komend~, roz
kaz wykonam bez szemrania.
Gdzie znalazlem sily do wyrwania si~ z impasu? Nie wehodzqe
w szezegoly "zywota alkoholowego" - zostawmy je pisarzom - mog~
powiedziee z wlasnego doswiadezenia, ze niezwykle wazne jest, aby zna
leze powod, dla ktorego warto zrezygnowae z pieia. Dzi~ki Bake uswia
domilem sobie, ze kompletnq glupotq byloby pogrqzenie si~ w alkoho
lu, gdy na szali jest milose i szez~kie rodziny Oraz normalne funkejono
waDle w praey.
Wykreslilem wi~e w koneu alkohol z mojego eodziennego zyeia. Nie
rna kolezkow, nie rna okazji, w k'lt poszly stare przyzwyezajenia. Pieie
wypadlo z rytmu zyeia i nie mam ani oehoty, ani zamiaru do niego po
wraeae. Baska - w sposob soejalizowany - popija sporo piwa. Moglbym
probowae do tego doiqezye, ale - po pierwsze - weale mi na tym nie
zalezy, a po drugie - i tak Baska nie pozwoli. Przep~dzi albo kaze si~
natyehmiast "zaszyC".
W zmaganiaeh z alkoholizmem nie potrzebowalem jakiejs szezeg61
nej filozofii, ideologii ezy pomoey innyeh, obeyeh osob. W koneu V"'Y
starczyio zwykle porownanie zyskow i strat. Przyszedl moment, kiedy
uznalem, ze juz nie stae mnie na dalsze porazki. Jesli ehe~ dalej zye,
z pieiem musz~ si~ rozstae.
Muszq wystarezye papierosy i kawa - dwa ostatnie nalogi, kt6ryeh
nie zwalczylem. Baska tez pali i pije kaw~, a dzieei probujq walczye z na
szymi papierosami. Jeszcze nie podj~lismy decyzji. Moze kiedys? Ciesz~
si~, ie alkoholizm mam z glowy. I dodatkowo, zupe/nie bezezelnie, przy
znaj~, ii nie wykluczam, ie kiedys jeszcze si~ napij~. Jui widz~ oburze
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nie lekarzy - alkoholog6w i ideolog6w z AA: "Ten facet nadal jest kom
pletnie chory". Moze i tak, ale dzisiaj to ja panuj« nad chorob'l, a nie
ona nade mnq. Wiem, ze brzmi to jak herezja. Wiele chor6b bardzo
latwo pokonuje czlowieka, ale choroba alkoholowa jest tq, z ktorq za
wsze mozemy wygrae.

LECH FALANDYSZ, ur. 1942, prawnik, publicysta; od 1991 prof. uw,
od 199 8 takZe Wyzszej Szkoly H andlu i Prawa (prorektor) ; specjalista
w dziedzinie prawa karnego i kryminologi i; 1990-1991 dyrektor In
stytutu Wymiaru Sp rawiedliwoSci przy Ministersrwie Sprawiedliwosci,
1991-1995 sekretarz stanu w Ka ncelarii Prezydenta RP Lecha Walcrsy.
Wydal m.in .: Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii (1980),
W kr'igu kryminologii radykalnej (1986),ja i moje prawo (1991).

Janusz
Mam 43 lata, na imi « Janusz; jestem uzalezniony od alkoholu , le
kow i nikotyny. O d ponad dziewi«ciu lat zachowuj« abstynencj«. Dzie
wi«e lat temu oddalem si« w op iek« Matce Bozej. Dzien, w ktorym to
uczynilem, poprzedzaly 33 lata zycia poza KOSciolem, ucieczki przed
Bogiem, ludzmi i samym sob'l.
Od dziecka bylem bardzo nidmialy i pozbawiony pewnoSci siebie.
Kiedy bylem w szkole sredniej, kolega pocz«stowal mnie kiedys piwem.
Nie zdawalem sobie wtedy sprawy, ze w ten sposob rozpocz«la si« moja
droga do uzalezni enia alkoholowego. Wypilem i poczulem si« swietnie,
zniknql gdzies moj l«k i brak pewnosci siebie, w jednej chwili uwolni
lem si« od kompleksow i slabosci. Od tamtej pory w kazdej sytuacji stre
sowej si«galem po alkohol i zacz'llem traktowae go jak lekarsrwo.
Pilem coraz cZ«Sci ej i coraz wi«cej - zawsze sam . Nie upijalem si«,
ale kilka razy dziennie wyp ijalem tyle, zeby bye caly czas "na rauszu".
Krylem si« tak starannie, ze moje otoczenie niczego nie podejrzewalo.
Skonczylem szkol y, poznalem dziewczyn y, kt6rq pokochalem i kto
ra zostala moj'l zonq. Po roku urodzil nam si y syn. Rozpocz'llem budo
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wf; domu, pracowalem i wszystko bylo niby w porz,!dku. Zona jednak
zaczf;la sif; niepoko ic, gdyz coraz cZf;Sciej znajdowala puste butelki po
chowane gdzieS w zakamarkach. Sytuacja pogarszala sif; z dnia na dzien.
N ie potrafi/em juz ukryc swego stanu i staczalem sif; w blyskawicznym
tempie. Na prosbf; zony zacz'!lem szukac pomocy u psychologow, psy
chiatrow, uzdrowicieli, bioenergoterapeutow... Nic jednak nie pomaga
10, pilem dalej . Szesciokrotnie ratowano mi zycie w szpitalu na oddziale
detoksykacji, uzaleznilem sif; tez od przepisywanych mi lekow psycho
tropowych.
O pieraj,!c sif; na opinii lekarzy, ktorzy stwierdzili, ze ze mnie "juz
nic nie bf;dzie", zo na wysqpi/a 0 rozwod . Z ostalem pozbawiony praw
rodzicielskich, a zona poprosila mnie, bym wyprowadzil sif; z domu.
Odszedlem.
M ialem nadziejf;, ze sam emu bf;dzie mi Izej i nie bf;df; musial pic.
Wtedy jeszcze wierzylem, ze pilem przez zonf;, teSciow i Bog wie kogo
jeszcze. Wyjechalem do innego miasta, podj'llem pracf;, poczulem sif;
wolny i samodzielny. Moja radosc trwala krotko - po uplywie dwoch
miesif;cy zaczqlem ponownie pic i brac leki. Ktoregos dnia pod silnym
wplywem srodkow uspokajaj,!cych spowodowalem wypadek samocho
dowy, w ktorym chyba tylko cudem nie stracilem zycia. Wtedy po raz
pierwszy podj'llem decyzjf; 0 rozpoczf;ciu leczenia odwykowego.
Terapia trwala 9 miesif;cy. Bralem udzial w spotkaniach AA, gdzie
opowiadali 0 sobie ludzie, kt6rzy nie pili juz od kilku, a nawet kilkuna
stu lat. Duzo m6wili 0 Bogu, 0 zawierzeniu swego zycia Matce Bozej.
Trudne i bardzo obce byly to dla mnie spra",'Y, jednak postanowilem
spr6bowac. W czasie tej terapii miaiem okazjf; uczestniczyc w rekolek
cj ach trzezwoSciowych w sanktuarium Matki Boskiej Cierpliwie Slucha
jqcej w Rokitnie. Spotkalem tam bardzo wielu ludzi tak sarno chorych
jak ja, kt6rzy powierzyli swoje zycie Matce Bozej . Ujf;li mnie swojq ra
dOSei,!, wiarq i nadziejq, ze jdJi bf;d'l trwac w tym zawierzeniu, wszyst
ko bt;dzie do brze. Te rekolekcje byiy punktem zwrotnym w moim zy
cm.
0 pu5cilem szpital i zacz'llem pracowac. Ktoregos dnia, w drodze do
pracy, ogarnf;la mnie tak przemozna chf;C napicia sif;, ze nie wiedzialem,
co zrobic. Bylem pewien, ze nie wytrzymam. Wtedy przypomnialem
sobie to, co uslyszalem na rekolekcjac h w Rokitnie. Zacz'llem blagac
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Matk~ Boz'!, zebym si~ nie zlama!. Wtedy stalo si~ cos, czego nigdy

przedtem nie doswiadczylem. O panowalo mnie uczucie sp okoju, jakie
go wczeSniej nie znalem, ch~e na picia si~ min~la. Ogarn~la mnie radosc,
ze to pomoglo, ze to jest mozliwe! Niedlugo po tym zdarzeniu napisa
lem w domu akt powierzenia calego mojego zycia M atce Bozej.
Od tamtej pory min~lo dziewi~e lat, w czasie ktorych tysi,!ce razy
odczuwalem pokus~ wypicia, zapalenia papierosa czy wzi~cia lekow
psychotropowych, ale wstawiennictwo Matki Bozej zawsze zwyci~zalo.
Po pi~ciu latach wzi~lismy z zon'! ponownie slub cywilny. W czas;e M szy
swi~tej, ktora zostala odprawiona w Rokitnie, odnowi!ismy przyrzecze
nia malienskie, odzyskalem prawa rodzicielskie i dzi~ki Bogu znowu
jesteSmy razem. Kiedy to tylko moz!iwe, cal,! rodzinq bierzemy udzial
w rekolekcjach w rokitnianskim sanktuarium. ZYJemy razem, razem
pracujemy i cieszymy si~ z zycia.
Wiem, ze to, co stalo si~ ze mn'!, od kiedy powierzylem si~ M atce
Bozej, jest wielk,! lask,!, ktoq ja nazywam cud em. Doznalem uzdrowie 
nia z wielu wad charakteru i kompleksow, odmieniony zostal moj spo
sob myslenia i post~powania. Znikn,!l wszechogarniaj,!cy l~k. Jestem
wdzi~czny Bogu za dar zycia.

JANUSZ z AA, nazwisko znane redakcji.

Janusz Muniak
Po raz pierwszy zakosztowalem tego "szcz~Scia" na kolo nii letniej,
kiedy mialem okolo 13 lar. Siedzielismy w grupie nad strumieniem i ktos
starszy, kto wykombinowal alkohol ze sklepu GS-u, zaproponowal, zeby
z nim wypie. Pami~tam t~ karuzel~ w glowie, uczucie dziwnoSci: "ale
wiruje!". Troch~ bylo mi niedobrze, ale trzymalem fason. Byl to jednak
epizod.
Prawdziwy pocz'!tek uzaleznienia wi,!ze si~ z moimi pasjami muzycz
nymi . Dose wczesnie zacz'!lem si~ interesowac jazzem, kt6ry pod ko
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niee lat 50. wei,!z pozostawal w katakumbaeh - granie go wi,!zalo si~
z postaw'! buntowniez'! wobee narzueanej odg6rnie kultury soerealistyez
nej. Kiedy zaez'!lem pojawiae si~ w klubaeh jazzowyeh, okazalo si~, ie
nie stroni si~ tam od alkoholu. Ludzie dodawali sobie animuszu. Inna
rzeez, ie w tamtyeh ezasaeh alkohol urz~dowal niemal wsz~dzie. Mu
sialy bye jednak we mnie pewne inklinaeje do pieia, co jest 0 tyle dziw
ne, ze w mojej rodzinie zupelnie nie uzywalo si~ alkoholu.
Mojemu uzaleznieniu sprzyjalo takie to, ze dose wezeSnie wyrwa
lem si~ spod opieki rodzie6w. M oj ojeiee wskutek medyeznego zanie
dbania przez ezternaseie lat byl przykuty do lozka. Mama co prawda
praeowala, ale dobrze bylo, kiedy moglem na siebie zarobic. Uniezalez
nialem si ~ finansowo i eoraz trudniej bylo upilnowae malego Januszka.
A poniewaz graniu jazzu dose powszeehnie towarzyszyl alkohol, wi~e
szybeiutko si~ przyzwyezailem. Panowalo wtedy tragieznie niem,!dre
przeSwiadezenie, ie jazz wymaga tego, zeby si~ "rozluzniC", ze rausz to
tyle co jazzowy feeling. Dzis juz wi em, ze tego, kto nie potrafi sobie
poradzie bez uzywek, pr~dzej ezy pozniej spotka tragedia. Tylko ze ta
swiadomosc przyehodzi za pozno. W konsekweneji jui na poezqtku lat
60. bylem dobrze zaawansowany w nalogu.
Wielu ludzi mowi, ie alkohol pod jakims wzgl~dem bywa dobrem.
To nieprawda - ten, kto twierdzi, ze mu to pomaga, popelnia bl,!d w ro
zumieniu siebie. To jest dorazne znieezulenie polegaj,!ee na uspieniu
pewnej ezujnoSci. Wtedy rosnie odwaga, ktora jednak na dluzsz'! met~
okazuje si~ samobojeza. Co si~ dzieje z pijanym kierowq? On jedzie
brawurowo, tylko kroeej ...
Cz~sto powtarzan'! bredni,! jest przekonanie, ze uiywki sprzyjaj,!
rozwojowi sztuki, ie po alkoholu ezy narkotykaeh w ezlowieku wyzwa
la si~ jakis szezegolny artystyezny zmysl. Nie przeez~, ze tak si~ zdarza,
bo mozna dae przyklady bardzo wybitnyeh ludzi, ktorzy tak wlasnie
tworzyli. Ale ezy ktorys z tyeh wielkieh powiedzial kiedykolwiek, ze
nalog mu rzeezywiseie pomaga? Miles Davis, ktory sam borykal si~ z al
koholem i narkotykami, mowil swoim uezniom: jak eheeeie grae, nie
wazeie si~ zaezynae z uiywkami. Wlasnie ei ludzle, ktorzy sami byli
dotkni~ei uzaleinieniem, dobrze to wiedz,!. Podziwiamy tyeh genialnyeh
tworeow, ktorzy tkwili w rozmaityeh nalogaeh, ale nie wiemy 0 tym, ile
straeili za spraw,! alkoholu ezy narkotykow.
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A1kohol sprzyja nawiqzywaniu kontakt6w, wzmaga wesolosc i to
warzyskosc. Ale tylko w pewnych dawkach, bo ten, kto porz,!dnie si~
napije, robi si~ agresywny i szuka zaczepki. Problem polega na tym, iz
wbrew temu, co m6wi si~ w telewizji, ze jestdmy tacy radosni, weseli
i w og6le "naj" - ludzie Sq po prostu smutni. Ja sam pod wplywem
alkoholu stawalem si~ dusz,! towarzystwa, przychodziiy mi do glowy
r6zne wariackie pomysly i dowcipy, kt6rych na trzeZwo bym nie wymy
slil, ale bylem jakby wesoly ze smutku, z bezbronnoSci, zeby nie dac si~
zwariowac ... Uciekajqc w sztuczne rozbawienie, szybko gubilem mi a r~
w piciu. Nie oznacza to jednak, ze musi to spotkac kazdego. Mam takie
przekorne powiedzonko - ten, kto nie pije, moze pic. Kiedys w progra
mie W6dko, pozw61 iye ujql to jeszcze ostrzej m6j kolega Tomasz Stan
ko, kt6ry powiedzial: "A1kohol? To jest pi~kna sprawa ... " Bo przeciez
to jest r6wniez dar Bozy - taki papierek lakmusowy Pana Boga, kt6ry
chce zobaczyc, jak czlowiek sobie z nim poradzi.
Po kilkunastu latach picia zacz~lo mi byc coraz ci~zej. Dotychcza
sowe dawki okazywaly si~ niewystarczajqce, coraz kr6cej trwalo to
dorazne znieczulenie. Zacz~ly zdarzac si~ jakieS niemile przypadki:
pierwsze objawy zapominania (najpierw wylatywaly z glowy fragmen
ty, pote m wi~ksze caloSci) . Przyszedl moment, ze bez uzywki bylem
rozedrgany nerwowo, niezdolny do gran ia. W pewnym momencie,
a bylo to w polowie lat 70., postanowilem z tym skonczyc. M ieszka
lem wtedy w Warszawie. Po miesi,!cu abstynencji pomyslalem, ze jed
nak radz~ sobie i w zyciu, i w pracy, chociaz troszeczk~ jest nie za
wesolo... Ale mozna . Po trzech miesiqcach pomyslalem, ze jestem gosc
i przyszla mi do glowy taka mysl: czy taki gosc, kt6ry nie potrzebuje
alkoholu, to on tak w og61e - ani lyczka, ani kropelki? Przeciez taki
gosc, kt6rego nie ci,!gnie w og6le do alkoholu, moze swobodnie wy
pic lampk~ wina. Srodowiskowym miejscem spotkan byla wtedy piw
nica u Wandy Warskiej , gdzie przesiadywalismy ze sp. Andrzejem Trza
skowskim i towarzystwem... Wandzia wiedziala juz, ze zrobilem stop,
ale po tych swoich rozmyslaniach podszedlem do baru i m6wi~ : ,~an
deczko, poprosz~ lampeczk~ wina". "Tak, Jasienku ... N a pewno si~
nie zapomnialeS ?" - pyta. "Nie - odpowiadam - w og6le mnie nie
ciqgnie, ale wiesz, jednqlampk~ uwazam, ze kazdy moze wypic". A Wan
dzia: "A jakq chcesz : malq czy duzq ?" Jakos sarno mi si~ powiedzialo,
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ie dui,!. Wyp ilem t~ szklank~ wina i zastanawiam si~: ci"gnie mnie
czy nie ci,!gnie? No, w ogole mnie nie ciqgnie. Skoro tak, to nic nie
stoi na przeszkodzie, ieby taki gose, ktory nie pije, wypil sobie dwie
lampki wina. Z amowilem wi~c drugq lampk~ i w tym momencie za
dzialal diabelski impuls i bylo jui po przerwie.
Potem z Warszawy przenioslem si~ z powrotem do Krakowa. Na
st~ pny etap okazal s i~ jeszcze trudniejszy, bo w miar~ uplywu lat moie
jui. bye tylko coraz gorzej. W moim i.yciu, w domu, w malienstwie dzialo
si~ bardzo :lIe. Naj fatalni ejsze w przypadku picia jest to, i.e czlowiek
uzaleiniony po prostu nie dostrzega cierpienia drugiego czlowieka. On
odbiera na zupelnie innych falach i jest przewainie sam ze swoim wiecz
nym pragnieniem, choe bardzo potrzebuje innych - rodziny, przyjaciol
- bo najwi ~ksz,! dla niego ud r~kq jest zupelna samotnose. Alkohol spra
wia, i e czlowiek latwo popada w skrajnoSci - albo jest zly na otoczenie,
bo z ch~ciq by si~ z niego w pewnym momencie wyrwal (dzwoneczek
w glowie jui dzwoni), a tu - to musi, tamto musi, albo tei staje si~ za
nadto wylewny, nienaturalny, nadmiernie przyjazn y. Dopoki alkohol slu
iy! mi tylko do przez\-vyci~ienia smutku, nie bylo tak ile, ale kiedy za
czql stawae si~ lekarstwem na problemy, to byla jui zupelna kl~ska. S~k
w tym, ie czlowiek slyszy glosy mqdrych ludzi, ale jak dziecko, dopoki
.
.
. .
Sl~ me popa rzy, na mc me zwaza.
Pod koniec lat 70. po raz kolejny postanowilem skonczye z piciem,
ale wytrzymaiem jUl tylko 2 tygodnie. Pami~tal em 0 tych poprzednich
3 miesiqcach i znow pomyslalem sobie : "Dobrze, nie b~d~ pil, ale czy
tak rna bye jui do konca ? N o jak to ? Nie wyobraiam sobie tego. Ale jesli
nie do konca, to po co ja si~ m~cz~? Po co ja si~ oszukuj~?" I znow
pierwszy bal i bylo po wszystkim.
Przelomowy okazal si~ dziefi 13 stycznia 1986. Dokladnie pami~
tam t~ dat~. To byla jedna sekunda ... Wracalem z jakiejs trasy koncerto
wej pociqgiem i nagle w jednym blysku wyobrazilem sobie pot~inq gor~
zla i szkod zwi,!zanych z piciem. Poczulem, ie wszystko to zostalo tam
za mnq, a ja wraz z moim poci,!giem oddalalem si~ od tej gory. W przy
padku wczesniejszych przerw zawsze zostawialem sobie gdzies na odle
glym horyzoncie takie swia telko - maly kieliszek. A w tym momencie
zorientowalem si~, ie go jui nie rna, ie zniknql i pomyslalem sobie 
choebym i yi jeszcze dwa dni, tydzien, miesiqc, b~dzie to sukces. Przyje
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chalem do domu. Z ona popatrzyla na mnie, nie mogqc lIkryc niezado
wolenia, ale jak zwykle byla wyrozumiala i gotowa przyjqc kolejne klam
stwa: ie to ostatni raz, ie nigdy.. . Ale ja stanqlem przed niq: " Haniu
mam to jui za sobq". Oswiadczylem to normalnie, nic nie obiecujqc, nie
wpadajqc w eufori~. Cos w tym musialo byc, bo iona po raz pierwszy
w iyciu powiedziaia: "To dzi~ki Bogu". Od tamtego czasu do dzis mam
jui spok6j.
W tym doswiadczeniu nie bylo nic euforycznego czy mistycznego,
ale czulem wyrainie, ie otrzymalem dar od Boga, bo mnie to nie nie
kosztowalo. 0 ile wczesniej miotalem si~, a wysitek walki z sobq to
ogromna m~ka, 0 tyle teraz przyszlo to zupelnie bezbolesnie. Tego mo
mentu nie poprzedziia bezposrednio taka udr~ka, zmaganie ze sobq.
Dlatego byl tak wyjqtkowy. Nie pojawily si~ tei wtedy iadne nowe ar
gumenty, kt6re mialyby mnie utwierdzic w postanowieniu, by zerwac
z alkoholem - wiedzialem tyle sarno co wczeSniej. Z drugiej strony jed
nak niemal fizycznie poczulem, ie si~ unosz~ . Jakby mi zdj~to z ramion
jakis makabryczny ci~iar. Co ciekawe, zerowieniu nie towarzyszyly iadne
uboczne dolegliwoSci - wi~kszosc teoretyk6w przestrzega, ie w momen
cie odstawienia alkoholu caly organizm zaczyna si~ bllntowac, pojawia
jq si~ rozmaite choroby... Ja nic takiego nie odczulem. Malo tego, nie
przeiylem nawet ostatniego kaca, kt6ry mi si~ przeciei naleial.
Po paru dniach spotkalem na krakowskim Rynku mojego przyjacie
la - Jana Budziaszka. Swego czasu on takZe mial sp ore "osiqgni~cia"
alkoholowe, ale dzi~ki wsp6lnocie u 00 . Dominikan6w wyszedl z nalo
guo M6wi do mnie: "CzeSc, Janeczku. Musz~ ci cos powiedziec, ale
moiesz to ile odebrac. Moie si~ nawet na mnie pogniewasz, ale cos mi
kazalo tak wlasnie zrobic. Wiesz, mielismy spotkanie naszej wsp6lnoty,
w sumie byio nas kilkaset os6b. Poczulem nagle impuls i zawolalem:
A wiecie co, ludzie kochani? Pom6dlmy si~ chwileczk~, ieby Janek
Muniak przestal pic". Zamurowalo mnie. Powiedzialem mu wtedy, ie
wlasnie kilka dni temu przestalem pic. Dopytalem go 0 szczeg61y i je
stem pewien, ie ta modlitwa nastqpila dokladnie w tym momencie, kie
dy jechalem pociqgiem. Wynika z tego, ie decyzja, kt6rq podjqlem, nie
byla wylqcznie moja wlasna - najwidoczniej zapadla wyiej. Szczerze czuj~,
ie pomogla mi Sila Wyisza. A ie potwierdzil to kolega Budziaszek, wi~c
nie wypada mi nic innego, tylko w to wierzyc.
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O d tego czasu nie mam juz zupelnie zadnych pokus. Owszem, przy
chodzi do glowy mysl 0 alkoholu, ale jest juz odsuwana jakby w zal'!z
ku. I nic mnie to nie kosztuje. Pytam tylko siebie: "Aha, tu przede mn'!
stoi butelka. Czy ja tego chc~? Nie ". Jestem pewien, ze moglbym wypie
toast i nie spowodowaloby to nawrotu, ale z drugiej strony jestem tak
obrazony na ten plyn, ze go po prostu nie tkn~.
Zycz~ wszystkim obarczonym, zeby doznali takiego momentu olsnie
nia, ale te mu trzeba pomoc. Mowi si~ 0 silnej woli, ale z mojego do
swiadczenia wynika, ze wlasnie nie nalezy si~ zmagae, bo tu nie rna
bohaterow. Trzeba skonczye z tym ci~zkim problemem. Porownuj~ ze
rwanie z nalogiem do gaszenia swiatla. Czlowiek zarzeka si~, ze nie b~
dzie juz pit, ale to swiatelko ci,!gle si~ tli. Tymczasem kazdy rna dost~p
do wyi,!cznika i nalezy po prostu zgasie to swiatelko. To, ze nie jest tak
wesolo jak dawniej, wcale nie jest wazne. Wszelkie przyjemnosci zwi,!
zane z piciem alkoholu przestaly bye dla mnie atrakcyjne. Jedyne, co mi
pozostaje, to dzi~kowae Panu Bogu i odczuwae to permanentnie.

JANUSZ M UNlAK, ur. 1941 w Krakowie, saksofonista jazzowy, nie
gdys czlonek zespolow Andrzeja Trzaskowskiego (m.in. plyty: Andrzej
Trzaskowski Quintet i Andrzej Trzaskowski Sextet), Tomasza Stanki (m.in.
plyty: Music for K. oraz Jazz Message from Poland) i solista Studio Jaz
zowego Polskiego Radia prowadzonego przez Jana "Ptaszyna" Wroblew
skiego. Od polowy lat 70. jest liderem wlasnych zespol6w, przez ktore
przewin~li si~ najzdolniejsi muzycy mlodszego pokolenia (m.in. plyty:
Not So Fast, One and Four). Prowadzi w Krakowie klub jazzowy
"U Muniaka", gdzie regularnie koncertuje.

NN
Cho dzilam wtedy do liceum. Sarna je sobie wyszukalam i sarna zara
bialam na czesne w czasie kazdych wakacji. Mowi~ biegle kilkoma j~zy
kami, ludzie mnie lubi,!, mam sto pomyslow na mjnut~, wi~c na ogol
nie bylo trudno. Koledzy na garnuszku rodzicow podziwiali mnie, ale
sami woleli opalae brzuchy na plazach, niz zarabiae na szkol~. Chyba im
imponowalam. Czasem sobie wyobrazam, co pomysleliby, gdyby na
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chwilc; mogli w ejse do mojej glowy. G dyby na przyklad zobaczyli moj<j
glC;bok<j wi arc; w to, ze jedzenie nie jest d o iycia potrzebne. Ja juz wtedy
od kilku miesic;cy prawie nie jadlam i bylam swic;cie przekonana, ze mogc;
normalnie iye i fu nkcjonowae w ten spos6b.
Jak to siC; dzieje, ie inteligentna dziewczyna moze siC; tak zachowy
waC? W anoreksjc; n ie wpada siC; z dnia na dzien. To S<j bardzo male
schodki. Po prostu - kaida nastolatka wie, ze jak bc;dzie gruba, straci
mnosrwo iyciowych szans. Bycie szczuplym rna podo bn<j wartosc jak
umiejc;tnose obslugiwania komputera albo zdany FCE z angielskiego. Ja
bylam ambitna, wic;c chcialam bye troszkc; bardziej szczupla niz inne.
Zaczc;lam ograniczac obiady. Z rezygnowalam z kolacji. Potem jadlam
juz rylko rano - chrupki (cal<j paczkc; dziennie) i jablko. Czy czlowiek,
ktory zaczynal od jednej butelki piw a, wid zi, ie teraz p ije ich dziesic;C?
Nie wierzc;. Ja tei nie widzialam, ze jablka jui nie rna, a z paczki chru
pek zrobila siC; ga rsc. Ze wazc; 30 kilo. A gd yby naw et - czulam siC; prze
ciez swietnie ! Napraw dc; ! Nie rylko fizycznie.
MyslC;, ie wszystkie nalogi daj<j czlowiekowi wytchnienie, daj<j jak<js
zludc;, oszusrwo , ale iaden, wierzcie mi, zad en nie daje takiego poczucia
wyiszosci jak anoreksja. Pamic;tam, jak kied ys u cioci przygotowalam
wystawny obiad. Same wymyslne potrawy - kilka rodzajow mic;s, so
sow, salatek. .. Sarno ukladanie na talerzach zaj c;lo mi chyba godzinc;.
Potem siedzialam sobie i patrzylam na moj<j rodzinc; w salonie, jak to je
i je. Wiedzialam, ze jestem od nich lepsza - ja nie musialam. O wszem,
trzeba bylo sklamae, ze juz siC; naj adlam podczas przygotowywania, zeby
siC; nie czepiali, ale po tem moglam juz rylko pa trzec, jak S<j powolni
prawom biologii, ktore ja przekroczylam.
Minc;lo parc; lat. Studi ujC; . Jedzenie nie jest dla mnie p roblemem - to
znaczy jem, nie muszc; pamic;tac, ze to moj obowi<jzek, nie muszc; si y do
niego zmuszae. C o si y stalo, ze jestem "normalna"? Nie wiem. Napraw
dC; nie wiem. M owi siC;, ze alkoholicy m usz<j si y stoczyc na sarno dno,
ieby si y odbic. Kiedys inna anorekryczka powiedziala mi, ze na szkolnej
wycieczce zemdlala jednego dnia trzy razy, a lekarz powiedzial jej, ze na
to si y umiera bez ostrzeienia i ona si y po prostu p rzestraszyla. G lup ie,
prawda? Popelniac samobojsrwo na rary i przestraszye siC; smierci. Ja si y
nie balam, ja nawet chcialam mie c to z glowy. A jednak cos siC; zmienilo.
Wrocilam z w akacji. Pracowalam caly czas barclzo intensywnie i przy
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wiozlam pieni'ldze na szkol~. Wiedzialam, ie wygl'ldam rewelaeyjnie 
na uliey nie bylo osoby, ktora by si~ za mn'l nie obejrza la. Ale koledzy
przywitaU mnie inaezej nii zwykle. Troeh~ jakby si~ bali. Unikali mnie.
Jakos z nikim nie moglam sobie pogadac. Ja zreszt'l tei si~ nie moglam
dluzej skupic. Caly ezas myslalam tylko 0 jedzeniu, nie, nie bylam glod
na, tylko nie moglam myslec 0 niezym innym. Tak jakbym stala w miej
seu. A moi koledzy eheieli rozmawiac 0 roinyeh rzeezaeh, 0 ezyms, co
mnie nie obehodzilo. Widzialam, ie si~ wylamuj~, ze nie potrafi~ ieh
sluehac, ie nie wygl'ldam tak jak oni. Czulam, ie ieh trae~ .. .
Rodzina tei mnie wkurzala, ei'lgle si~ ezegos domagali, 0 cos mieli
pretensje. Zaezynalam byc sama. Mysl~, ie to byl przelom. Nie jakis
konkretny punkt, ale poezueie, ie jestem eoraz bardziej samotna, ie
zaezynam odstawac, ie przestaj~ si~ liezyc, ie mnie nie ehe'l! Teraz wy
daje mi si~ to oezywiste, ale wtedy bardzo trudno bylo mi to nie tylko
zrozumiec, ale w ogole zauwaiyc. Pewnie by wystarezylo, gdybym usia
dia na 5 minut na lawee i po prostu pomyslala 0 tym, ale to wlasnie
bylo niemoiliwe. Nie mialam w glowie miejsea na iadn'l obe'l mys\. Bo
ja naprawd~ moglam myslec tylko 0 jednym. Za dnia, kiedy id'le ulicq,
zatrzymywalam si~ przed kaidym sklepem i patrzyiam na kaide jablko,
kaidego p'lezka za szyb'l. I w noey, kiedy powraeal sen 0 gigantyeznej,
strasznej droidiowee, ktora zwala si~ z nieba i weiska w moje eialo. Nie
bylo odpoezynku ani miejsea na nie innego nii myslenie 0 jedzeniu. Ta
ehoroba zjada ez~sc naszej glowy, bierze nas w wyl'lezne posiadanie i nie
innego si~ nie liezy. Na przyklad inni ludzie. Nie wiem, jakim eudem to
do mnie nagle dotado. W jakims blysk u paniki zrozumialam, ie nikogo
nie koeham. Ze odepehn~lam tyeh, bez ktoryeh wezesniej nie wyobra
ialam sobie iyeia. Ze zamienilam osoby na myslenie 0 jedzeniu. I nagle
uswiadomilam sobie, ie jesli nie wezm~ si~ w garsc, to zaezn~ tak krzyw
dzic ludzi, ie nigdy jui tego nie naprawi~ .
Przemkn~la mi wtedy mysl - swietnie to pami~tam - Boie Swi~ty,
przeeiei ja nad tym wszystkim panuj~, przeeiei ja kaidy element tego
wszystkiego sarna wymyslam i kreuj~! Skoro udalo mi si~ w jedn'l stro
n~, dlaezego nie mog~ w drug'l? Czy to byla deeyzja? Nie, ale jednak
zaez~lam ehodzic na psyehoterapi~ . Co za wstyd! Nikomu si~ nie przy
znalam. Mysl~, ie zaez~lam wraeac - codziennie po jednym malym kroez
ku. Ale, wierzeie mi, wpasc w anoreksj~ bylo znaeznie latwiej. Nie wiem
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Dwa lata? Moie. Skqd na to wziylam siiy? Jak siy zmusilam, ieby zrezy
gnowae z tego wszystkiego, co anoreksja mi dawala? Przeciei w pew
nym sensie do dzis wspominam z jakqs przyjemnoSciq na przyk!ad uczu
cie wiadzy nad sobq. Ten prosty cel - kaidego dnia zjese troszky mniej .
Pokazae, ie jestem silna, ie panujy nad sobq, ie jestem p onad tq maiq
fizjologi q. Ze jestem inna, wyr6iniona, lepsza. Wiem, wiem, i e to cho
re. Ze naprawd y jest na odwr6t - ta choroba odbiera w!adzy nad sobq.
Ale satysfakcja byla prawdziwa. Pamiytam jq. Anoreksja to by! m6j spo
s6b na iycie, nie znalam innego i w jakis falszywy spos6b czu!am, ie cos
robiy dla siebie, ie realizujy to, co chcy, ie realiwjy swoje marzenia.
Potem si y okazalo, ie nie mam z tego nic opr6cz straconego czasu. Ani
wiykszej akceptacji, ani wiycej pieniydzy, ani popularnosci - po prostu
niczego. Czasem mysly, ze gdybym te wszystkie sily, jakie wtedy wpako
walam w niejedzenie, wioiyra w cos tw6rczego, to ... Jew, tego mi naj
bardziej ial.
Nie potrafiy powiedziee, co zadecydowalo i co dodawalo mi sil, ieby
siy wyrwae. Pewnie to, ze tragedi q bylo oddalenie od ludzi. N ie potrafiy
iye sarna. Dlatego zmusilam siy do leczenia, mimo ie przeciei w mojej
wlasnej opinii bylam zdrowa. Potem pomogli mi ludzie, terapeuci, kt6
rzy Sq przychylni, nadzieja, kt6rq siy widzi w domu. Ta przyjazna prze
strzen stopniowo siy powiyksza, w koncu caly swiat staje siy przyjazny
i chce si y go smakowae. Sam - jak to nazwaC? - powr6t to wspaniale
doswiadczenie. Narodziny. To jest tak, jakbysmy chcieli rozbie ty skoru
py, ieby wyjse poza sw6j dom, swiat "wyimaginowanego", gdzieS tam
w glowie. Do tego potrzeba ogromnego wysilku, kt6ry boli. Ale potem
moina iye.
NN, nazwisko j imiy mane redakcji.
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xx
N igdy nie za p omn~ mojego "pierwszego razu" z alkoholem. Mia
tern wtedy siedemnaScie lat, a cata rzecz rozegraia si ~ w Stanach Zjed
noczonych . N ie bylo to nic wielkiego - par~ koktajli na jakims imieni
nowym p rzyj~ciu. Gdy alkohol zrobil juz swoje, w mojej glowie pojawi
la s i~ taka oto mysl : "Dlaczego nigd y wczesniej nie zaznalem takiego
cudu? Przeciez tak wtasnie chc~ si~ czue zawsze" . N ie przywi'lzywal
bym do tej mysli wagi, gdyby nie to ze w zwi~zlej formie pokazuje ona
jeden z powod6w - kto wie czy nie najwazniejszy - mojego p6Zniejsze
go uzaleznienia od alkoholu. C hodzi 0 stale obecne w moim zyciu po
czucie "braku" - bezpi eczenstwa, osad zenia w swiecie, pewnosci siebie,
dojmuj'lce doznanie "nigdzie-nieprzynalezenia" i "z-niczym-niezwi'lza
nia" (pi sal 0 tym Wienied ikt Jerofiej ew). Co istotne, ten brak to najwy
razniej sprawa duszy, a n ie realn ych warunk6w zewn~trznych, przynaj
mniej w moim przypadku : nie pomagaiy nan ani sukcesy, ani przyjaz
nie, ani nawet milose czy religia. Pi~tn aSci e lat pMniej - jako czlowiek
pozornie wierz'lcy, m'lz i ojciec oraz "dobrze zapowiadaj'lcy si~" pra
cownik naukowy najstarszego uniwersytetu w Polsce - pi/em do trzech
czwartych litra brandy dziennie, ten stan trwal juz par~ lat i nie potrafi
tern sobie wyobrazie, ze kiedykolwiek b~dzie inaczej. Czy tak 'l erupcj~
spozycia alkoholu spowodowal y w moim zyciu wptywy dziedzicznoSci,
srodowiska czy niedojrzalose emocjonalna - to teraz (wraz z uplywem
czasu) wydaje mi si~ coraz mniej wazne.
Mojej przypadlosci ani nie ukrywam, ani si~ z ni 'l nie obnosz~. Cdy
kolegom z Instytutu napomykam dzisiaj czasem w rozmowie, ze jestem
alkoholikiem , to zazwyczaj spotykam si~ z niedowierzaniem. Rzecz
w tym, ze alkohol, p rzynajmniej z pocz'ltku, nie przeszkadzal mi w wy
konywaniu tzw. obowi'l zk6w sluzbowych, a moj'l pierwsz'l powainiej
SZ'l prac~ naukowq - majqcy trzy wydania doktorat - napisalem w ogrom
nej cZ~Sci pod wplywem francuskiej brandy. W podobnym zresztq sta
nie "chlubnie" go obronilem, wypiwszy uprzednio butelk~ wina i par~
piw. Nikt z komisji ani publicznoSci niczego nie zauwazyl. Mysl~, i e
decyduj'lceznaczenie miala tu odporna na alkohol krew rosyjsko-ukra
inska, kt6r'l odziedziczylem po ojcu . Niestety, lub na szcz~Scie dla mnie,
po nim mia lem tylko glow~, zas " reszt~ organizmu" odziedziczylem po
87

~
----------- ----- ------------ - ------- - - - -matce, delikatnej i neurotycznej kobiecie - co w efekcie spowodowalo,
ie po kilku latach niezmordowanej intoksykacji w moim i yciu pojawily
si~ powai ne problemy. Serce zaczynato mi coraz bardziej szwan kowac,
wzroslo cisnienie krwi, coraz cz<;sciej zdarzaly si~ bezsenne, peine psy
chotycznych l~kow noce. Chodzi 0 to, ie pr~dzej czy poiniej picie za
czyna wymykac si~ spod kontroli . Nie bylem naiwn y i wiedzialem, ie
moj stosunek do alkoholu nie jest ani zdrowy, ani normalny, ale ludzi
lem si~, ie jakos potrafi~ nad tym zapanowac. Chcialem pic zawsze - to
byl wtedy dla mnie imperatyw, a caly problem sprowadzal si~ do tego,
ieby przy tym nie zaklocac normalnego rytmu iycia. No i oczywiscie
starannie ukrywalem moj problem przed bliskimi, przyjaciolmi i znajo
mymi. Jedynym powiernikiem (z koniecznosci i wyboru) byl a mi iona,
dzi~ki ktorej zdolalem wtedy i p6iniej, w czasie walki z nalogiem, prze
trwac najci~isze chwile.
Rzecz jasna, plan "bezpiecznego pi cia permanentnego" nie mogl si~
powiesc "ze swej natury" i po okolo dziesi~ciu latach regularnego nad
uiywania alkoholu znalazlem si~ w pulapce. Coraz cz~sciej zaczynalem
przeklinac owo cos - nie bardzo wiedzialem co - odpowiedzialne za to,
ie pilem. Coraz cz~sciej, szczegolnie w przypadku drastycznych przy
god poalkoholowych, zastanawialem si~, dlaczego mus z~ pic (tak mi si~
wtedy wydawalo) i dlaczego nie wolno mi tego robic (co jednak takie
zaczynalem dostrzegac coraz wyra in iej), bo zniszcz~ w moim iyciu
wszystko, w co jeszcze wierzylem, wydawalo mi si~, ie wi erz~, b'ldi
bardzo chcialem wierzyc. Wprawdzie niemal codziennie "zasypialem"
poprzez utrat~ przytomnosci, a "budzile m si~" poprzez jej odzyskanie,
ale mimo to bylem w stanie piel~gnowac w sobie przekonanie, i e kie
dys z tym sk06cz~. Jednak, niczym sw. Augustyn, chcialem bye trzeiwy
i miec umysl czysty, ale nie dzisiaj: jutro.
W porownaniu z pieklem, jakie znam z historii innych alkohol ikow
- a wi~c tortur wielokrotnych "detoksow", powtarzaj'lcych si~ kuracji
odwykowych, powrotow do nalogu, wszywek i "wypruC" esperalu 
moje perypetie odwykowe byly w sumie dosyc ban alne. Musz~ jednak
nadmienic, ie tui przed "ostateczn'l rozgrywk'l" dost'lpilem czegos na
ksztalt ilu minacji. To byla tylko jedna mysl, kt6ra pojawila si~ znienacka
i nie tylko zmienila moj owczesny stosunek do mojego "problemu alko
holowego ", ale i do dzis stanowi dla mnie irodlo otuchy w ci~ikich
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chwilach. Zdarzyio m i s i ~ to na krotko przed decyzj,! 0 ostatecznym
zerwaniu z nalogiem, gdy wloczylem si~ pO mieScie, ni to pijany, ni to
skacowany, zal~kniony i przeklinaj,!cy w czambui alkoholowy los. Kie
dy ktorys z kolei raz biadolilem nad sob,! - "za jakie grzechy musz~ si~
tak m~czyC" - w mym udr~czonym umysle nagle i bez przygotowania
pojawila si~ taka oto id ea: "A dlaczegoz w og61e wyobrazasz sobie, ze
jest to jakies przeklenstwo czy kara? Dlaczego nie popatrzysz na to jak
na swoiste wybranie, a nawet dar: problem przygotowany specjalnie dla
ciebie, bo tylko ty potrafisz go rozwi'!zaC? " Jakkolwiek megalomansko
i falszywie moze dla kogos zabrzmiec taka mysl - to wlasnie ona stala
si~ zaczynem mojej wewn~trznej przemiany oraz impulsem do porzuce
nia "ulubionego nalogu" (Marek Hiasko).
Bardzo trudno precyzyjnie okreslic moment, kt6ry przes'!dzii 0 tym,
ze postanowilem zerwac z uzaleznieniem. Moglbym wskazac kilka ta
kich kalecz,!cych dusz~ cierni, ktore w koncu zsumowaiy si~ i doprowa
dzily mnie do ostatecznej decyzji - al e tutaj wspomn~ tylko 0 jednym
wydarzeniu. Ot6z pewnego razu udzielilem wywiadu popularnemu
a skandalizuj,!cemu pismu literacko-artystycznemu . Jako ze zarowno
sarna rozmowa, jak i jej autoryzacja byiy mocno podlewane alkoholem,
nic dziwnego, ze najpierw uzyiem, a potem zaakceptowaiem w korek
cie wiele niedopuszczalnych sformulowan, zas w dwoch przypadkach
obrazliwie wyrazilem si~ 0 znanych postaciach z zycia kulturalnego.
Kiedy po pewnym czasie "ze zrozumieniem" przeczytalem to, co wtedy
powiedzialem - nogi si~ pode mn'! ugi~iy. Natychmiast zatelefonowa
lem do redaktora przeprowadzaj,!cego ow wywiad i poprosilem, zeby
materiaiu nie publikowaL On przyobiecal, iz tak s i~ stanie, a ja ode
tchn,!lem z ulg,!, ze niemal cudem udalo mi si~ zazegnac katastrof~. Nie
stety, moja prosba nie zostala spel niona i wywiad ukazal si~ - co ze
zgroz,! stwierdzilem, kiedy otrzymaiem poczt'! "egzemplarz autorski"
pisma. To wydarzenie mn'! wstrz,!sn~io. Wprawdzie dokonalem symbo
licznego zadoscuczynienia, ale ono nie uspokoiio mego sumienia. Naj
pierw napisalem do jednej z tych obrazonych przeze mnie osob dlugi
list, w kt6 rym serdecznie j,! przeprosilem, co zreszt'! zapocz,!tkowalo
nasz'! trwaj '!C'! do dzisiaj zaiylosc. Co do drugiej osoby, nie stac mnie
bylo na to , zeby zachowac si~ rownie otwarcie, ale w ramach ekspiacji
bronilem jej w artykulach przed roznymi niesprawiedliwymi oskarze
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niami - co tei doprowadzilo nas do zbliienia i wzajemnej sympatii. Przede
wszystkim jednak zrozu mialem, ie sam dJa siebie stanowi~ powaine
zagroienie i mog~ zniszezye dorobek ealego dotyehezasowego iyeia.
Wlaseiwa walka z nalogiem miala swoje dwie odslony, 0 ealkiem
r6inym koloryeie emoej onalnym i-by tak rzee - duehowym. Pierwsza
sprawa to kwestia fizjologiezn a: tzw. odtrueia. Dogodna okazja nada
rzyla si~ pewnego dnia, kiedy omal nie umarlem na uliey. ezy n aprawd~
otarlem si~ 0 smi ere z ehronieznego przedawkowania alkoholu ezy tei
byla to tylko kwestia wyobraini, to teraz oboj~tn e . Dose, ii wlasnie
wtedy postanowilem, ie musz~ wezwae na pomoe sluiby medyezne, bo
sam nie dam sobie rady. O dtrueia przeszedlem w sumie dwa, obydwa
w domu, w warunkaeh niemal eieplarnianyeh. Jednak drugie odtrueie
bylo dla mnie na tyle upokarzaj<,!ee - z raeji, m6wiqe eufemistyeznie,
niezbyt uprzejmego zaehowania lekarza - ie poprzysiqglem sobie na
wszystkie swi~toSci, ii nigdy wi~eej na nie podobnego w iyeiu s i ~ ni e
narai'r. A wi~e nie pokora ani poezueie slaboSci, tylko poganska i dzika
duma legla u podwalin mojej deeyzji, ie nie b~ d~ pi/, Wprawdzie powo
dowany tq samq d umq zrobilem par~ miesi~ey poiniej rzeez glupi'l, wr~ez
samob6jez<,!, ale miale m wi~eej szez~seia nii rozumu i nie ponioslem
naturalnyeh w takieh razaeh konsekweneji. Otoi pogn~biony tym, ie
musialem kiedykolwiek prosie 0 pomoe w wytrzeiwieniu, postanowi
lem, ie jeszeze raz upij~ si~, a potem sam z tego wyj d~ - i dopiero od
tego momentu b~d~ iyl w ealkowitej abstyneneji. Jakims eudem udalo
mi si~ ow sza lony zamiar zrealizowae. I maj'le pelnq swiadomose p odj~
tego ryzyka, jestem dumny, ie to zrobilem i ie mi si ~ udalo. Pami~e
o tym daje mi, bye moie naiwne i dzieeinne, ale przy tym nieodparte 
poezueie moey, wolnoSci i niezaleinoSci.
O d tego ezasu nie p ij~ alkoholu imam przekonanie, ze jestem w sta
nie wytrwae w tym postanowieniu. Poza dwoma wezwaniami lekarzy
do rzeezonyeh "detoksow" nie korzystalem z pomoey faehowej: nie
nalezalem do AA ani nie szukalem opareia w podobnyeh organizaejaeh.
Mam gl~b o kie przeSwiadezenie, ze I~k przed powtornym upokorzeniem
jest dJa mnie wystarezaj<'!C<! zaporq. I gdyby eala sprawa na tym si(( kon
ezyla, to uwaialbym, ii nie lepszego nie mogloby mi si~ w iyeiu przyda
rzye. Mi alem powainy problem, dlugo si~ z nim boryka lem, ale w kon
eu go przezwyei~iyl e m . A do tego sporo si~ nauezylem 0 sobie i 0 in
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nych. M oja zona zwykla mawiae, ze ten ok res traktuje jak moje dodat
kowe studia uniwersyteckie: "Po prostu skonczyleS jeszcze jeden fakul
tet".
Niestety, pozostaje "druga udslona", nie tak spektakularna i latwa
do zreferowania, ale chyba wazniejsza od pierwszej, a do tego znacznie
od niej trudniejsza . Chodzi ;) ten aspekt "walki z naiogiem", kt6ry w mo
im zyciu trwa nadal, potrwa zapewne do samej smierci, a polega na
nieustannym mierzeniu si~ zar6wno z trwalymi psychicznymi konse
kwencj ami naduzywania alkoholu, jak i konfrontacji z tymi aspektami
wlasnej osobowoSci, kt6rych alkoholizm jest tylko skutkiem. Gregory
Bateson powiedzial kiedys, ze problem alkoholizmu - tak jak i kazdego
innego destruktywnego zachowania - to w istocie problem niewlaSci
wej organizacji czasu. O znacza to, ze najwazniejsze zadanie, jakie staje
przed czlowiekiem, kt6ry chce zerwac z nalogiem - w ogromnej mierze
sprowadza si~ do calkowitej reorganizacji zycia. Kiedy bowiem porzuci
si~ nal6g, to przede wszystkim trzeba znaleie sobie nowe zaj~cia i ak
tywnoSci, w miejsce tych, kt6re dawniej "Iogistycznie" obstugiwaly wla
sne uzaleznienie. M usi si~ wi~c zastqpic czyms innym takie rzeczy jak
kupowanie al ko holu, zdobywanie nan srodk6w, picie, trzeiwienie, roz
mawianie 0 piciu, dorabianie do alkoholizmu ideologii etc. Z tego tez
chyba powodu pierwsze miesiqce trzeiwosci - peine l~ku i pustki - wspo
minam jako ok res wi~kszej beznadziei n iz najgorsze momenty pijan
stwa. M6j organizm rozsypal si~ w proch, emocje wymkn~ly mi si~ spod
kontroli - a ostateczne uzdrowienie zdawalo mi si~ bardziej nieosiqgaJ
ne niz tysiqcletnia era powszechnej szcz~sliwoSci na Z iemi. Mialem wtedy
o sobie niskie mniemanie, bylem pewny, ze nigdy nie zrobi~ juz nic war
tosciowego, a dalsze moje zycie b~dzie pasmem nieustajqcej udr~ki i roz
paczy.
Zycie niepijqcego alkoholika to jakby iycie z niezagojonq ranq. To
jedno z trafniejszych okreSle6, jakie slyszalem. O d siebie mog~ dodae,
ze takich ran moze bye wiele. I tak na przyklad jednq z bardziej dolegli
wych konsekwencji mojego poprzedniego stylu zycia jest trudna do prze
zwyci~ienia pani ka, kt6ra cz~sto ogarnia mnie w sytuacjach wystqpien
publicznych. Jeszcze dziesi~e lat temu mialem opini~ wyktadowcy, kt6
ry z latwosci q potrafi improwizowae przed dowolnq publicznoSciq na
dowolny temat. Dzisiaj musz~ sobie wszystko napisae, ieby - w mo
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mencie gdy w mojej glowie pojawi siy dobrze znana mi pustka, a zaraz
potem ogarnie mnie paniczny lyk - m6c si y tym podeprzec. Taki stan
moze trwac czasem i godziny - a wyklad zamienia siy w rozpaczliwq
walky 0 przetrwanie i "utrzymanie siy na powierzchni". Nie wspomny
nawet, co siy dzieje, kiedy mam wystqpic na konferencji czy wykladzie
publicznym dla nieznanego mi audytorium. Swiadomosc tego, ze utra
ciiem umiejytnosc, kt6ra dawniej byla przedmiotem moj ej dumy - jest
dla mnie trudna do zniesienia.
Oczywiscie nie bylem calkowicie bezbronny i od samego poczqtku
poszukiwalem sposob6w zaradzenia trudnoSciom, zeby przynajmniej
podtrzymac nadziejy, ze nie wszystko jeszcze stracone. Okazalo siy przy
tym prydko, ze moimi wybawieniami staly si y - w kolejnosci zjawiania
siy w moim procesie leczenia - ekscesywna wrycz aktywnosc fizyczna,
sztuka, tw6rczose wlasna oraz dosyc egzotyczne a pochodzqce spoza
obszaru tradycji judeo-chrzeScijanskiej praktyki duchowe. Przyblizy to
w syntetycznym skr6cie. Na rowerze jeidzilem wtedy cztery razy w ty
godniu, starajqc siy, zeby kazda taka "wycieczka" miala ponad 20 kilo
metr6w i zeby jak najwiycej z tego bylo pod g6ry. Pamiytam, ze plaka
lem ze strachu, smutku i niepewnoSci, ale jeidzilem, zeby odzyskac kon
takt ze swoim cialem, zeby nabrae tyzyzny fizycznej i duchowej, zeby
przywrzee do rzeczywistosci, kt6ra caly czas jawila mi siy jak oddzielo
na ode mnie grubq, przezroczystq szybq. Jeidzilem w dni pogodne, ale i
w deszczu, wczesnie rano, ale i w nocy, bo wtedy zimno, strach, zmy
czenie, koniecznoSc koncentracji - przywracaly mnie do zycia, do utra
conej rzeczywistosci. Podobnie bylo z plywaniem, z tym, ze jest to ob
ciqzenie znacznie lagodniejsze. W tym samym czasie za pomoq specjaJ
nej diety udalo mi siy znacznie zmniejszye poalkoholowq nadwagy oraz
doprowadzie moje cisnienie do takiego stanu, ze odtqd nie musialem juz
zazywae zadnych lekarstw. To wszystko utwierdzilo mnie w przekona
niu, ze odzyskujy wplyw na swoje zycie, ze okresy czarnej rozpaczy i ata
k6w panicznego Iyku w srodku nocy powoli mam juz za sobq, ze "suche
kace", kt6re przeciez zdarzajq siy do dzisiaj - da siy jakos przetrwae.
Zaczynalem bye po prostu coraz zdrowszy i silniejszy. N a niwie ducho
wej wspomagala mnie awangardowa muzyka rockowa, kt6rej wpraw
dzie zawsze sluchalem, ale kt6ra wtedy sprawdzila siy podw6jnie - nie
tylko bowiem stanowila Iqczni k emocjonalny z moim dawniejszym "ja",
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zapewniajqc mi poczucie ciqgiosci, lecz okazalo silt, ie dziala na mnie
kojqcO i sluchana przed snem, ulatwia zasni«cie, co bylo dla mnie blo
goslawienstwem, bo w ostatnim okresie nalogu zasypialem na kr6tko,
i to tylko przy wlqczonym swietle i radiu, wi«c wlasciwie bylem bez
przerwy niewyspany. Zas srodk6w farmakologicznych m6j organizm po
prostu nie toleruje.
Jednak najwainiejsze okazalo silt w efekcie to, ie udalo mi silt napi
sac na trzeiwo sporo artykul6w oraz ksiqik«, kt6ra odniosla znaczqcy
dla mnie sukces. Fakt, ie mog« nadal robic to, co dla mnie waine, bez
pomocy alkoholu, utwierdzil mnie w przekonaniu, ie moie nie wszyst
ko stracone. Zas ostatnia sprawa to kwestia zaangaiowania duchowe
go. Po wytrzezwieniu musialem znalezc sobie cos, co pozwoliloby mi na
nowo zinterpretowac i wyjasnic to, co silt dziaio ze mnq dotychczas,
pogodzic silt ze sobq, z mo im losem i ze smierciq, przed kt6rq w ostat
nich fazach alkoholizmu aktywnego nabawilem silt wr«cz patologiczne
go l«ku. Od razu powiem, ie nie udalo mi silt znaleic antidotum w ob
r«bie chrzeScijanstwa. Moie najwainiejszy byl tam dla mnie brak narz«
dzi do wspierania samego siebie w procesie zmagania silt z rzeczywistoSciq
i mrokami wlasnego umyslu. Wprawdzie modlilem silt po wytrzeiwie
niu, ale tei odczuwalem coraz wyrazniej, ii modlitwy do Boga, kt6ry
znajduje silt "gdzies tam" i nigdy na me slowa nie odpowiada, nie poma
gajq mnie, a wi«c komus, kto znajduje silt "tu". Nigdy nie bylem specjal
nie poboiny i nie mialem zbyt wielu doswiadczen religijnych. Nie ozna
cza to wcale, ie bylem tzw. niedzielnym katolikiem. Byiem przez lata
zaangaiowany w pomoc duszpasterstwu akademickiemu i duszpaster
stwu szk61 srednich, doradzalem siostrom albertynkom zajmujqcym silt
kobietami z marginesu, wsp61pracowalem z czasopismami i wydawnic
twami katolickimi, ale generalnie nie spodziewalem silt po tym jakichs
duchowych czy osobistych korzYSci: mialem poczucie, ie religia to tyl
ko tyle i nic wi«cej. O czywiScie, ze wzgl«du na moje uniwersyteckie
zainteresowania zawodowe, mialem poj«cie 0 wielu innych dost«pnych
moiliwoSciach funkcjonowania "duchowego", takie i poza katolicy
zmem, ale, 0 czym nadmienilem na poczqtku, mam spore problemy z za
angaiowaniem silt w cokolwiek - i zainteresowania tymi innymi trady
cjam i religijnymi pozostaly u mnie teoretyczne. Jednak po zaprzestaniu
picia natychmiast okazalo silt, ie taka relacja do sfery ducha jest dla
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mnie calkowicie niewystarczajqca. I trzeba powiedziee to bardzo wyraz
nie: nie tyle potrzebowalem czegos wi~cej, nii moie zaofe rowae chrze
scijanstwo, ile raczej potrzebowalem czegos zupelnie innego, gdyi "na
rz~dzi", ktore mi byly wtedy niezb~d ne - nie potrafilem znalezc w Jego
obr~bie. ezy zle szukalem, czy ich tam rzeczywiscie nie rna - to teraz
wydaje siC; raczej nieistotne. Tak czy inaczej szukalem czegos, co by mi
pomoglo w zaprowadzeniu porzqdku w emocjach, uspokoilo umysl,
pozwolilo razniej spojrzee w terazniejszose i przyszlosc.
Jako ie w mlodosci trenowalem judo, zrazu mialem zamiar zaanga
iowae si~ w praktyki duchowe pochodzqce z Orientu. Poczqtkowo chcia
lem zapisac si~ na kurs tai chi chuan. Subtelnose tej dyscypliny ducho
wej, jej nieagresywny i niewyczerpujqcy charakter wydawaly mi si~ tym,
czego mi najbardziej bylo potrzeba: zbliialem si~ wtedy do czterdziestki
i nie pragnqlem niczego gwaltownego czy radykalnego. Jednak los chcial
inaczej i ostatecznie - zgodnie zresztq z zainteresowaniami z dziecinstwa
- zetknqlem si~ z kilkoma nauczycielami rdzennych amerykanskich tra
dycji duchowych - a nast~pnie zaangaiowalem w praktyki pochodzqce
z tych kr~gow. Sq to przede wszystkim roinego rodzaju techniki samo
uzdrawiania i techniki medytacyjne oraz - co bardzo waine - praktycz
ne nauki, ktorych celem jest radykalna przemiana wlasnych postaw, mysli
i poglqdow. Podqiam tq "Scieikq" jui ponad pi~c lat i zawdzi~czam jej
bardzo wiele. Jest to dla mnie kwestia intymna i nie lubi~ 0 tym zbyt
wiele mowie. N iech wystarczy tylko tyle, ie bez tego aspektu nie jestem
sobie w stanie wyobrazie, jak przetrwalbym Iiczne kryzysy czy trudne
momenty zalaman i depresji.
Ale oczywiScie najdoskonalsze narz~dzia, nawet optymalnie zasto
sowane - nie gwarantujq wcale ostatecznego wyleczenia. I tutaj, na ko
niec, musz~ powrocic do tego, co powiedzialem wczesniej 0 trudno 
sciach zwiqzanych z tym etapem iycia, na ktorym si~ obecnie znajduj~.
Otoi sqdz~ teraz, ie niektore moje najwainiejsze problemy duchowe
i egzystencjalne - a przede wszystkim emocjon alne - mogq okazae si ~
dla mnie nierozwiqzywalne i b~d~ iyc z nimi ai do smierci, a moie i na
wet dalej. Mimo ie osadzilem si~ w trzezwoSci i potrafi~ docenie jej
zalety, to jednak (co musz~ uczciwie wyznae) niekiedy bardzo brakuje
mi moiliwosci napicia si~ - szczegolnie w trudnych dla mnie sytuacjach
- aby poczue si ~ bezpieczniej, bye mniej zn~kanym i udr~czony m. Zas
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ciqglose takiej, a nie innej tozsamo
Sci odbieram czasem jako katorg~,
z kt6rq niewiele innyeh u d r~k si~
r6w na i kt6rej niemal nie nie jest
w stanie zerwae ani odmie nie. I te
raz, po lataeh, eoraz wyrazn iej za
ezynam dostrzegae takq prawd~ , ie
wyzwolenie si~ od siebie, od tyra
nii wlasnego eodziennego "ja" sta
je si~ najwazniejszym problemem
duehowym, egzystenejalnym i psy
ehologieznym, z jakim zetknqlem
si~ w iyeiu. Jak ten problem roz
wi'lzae - nadal pozostaje dla mnie
tajemniq do odkryeia i bye moze
nie dowiem si~ tego nigdy. Ale
z tym powoli zaezynam si~ godzie.
M oze najwazniejszq mqdrosei q
duehowq, jakq udal o mi si~ osi q
gnqe po lataeh, jest poeZlleie, ze
nawet jak przegram, to nie wiel
kiego si~ nie stanie. Jak gloszq slo
wa pewnej starej roekowej pieSni:
"it doesn't matter ifI cry, it doesn't
matter if I die".

XX, nazwisko i imi~ znane re
dakeji.

JUi

W SPRZEDAZY

Charles Taylor

Oblicza religii
dzisiaj
tlumaczenie: Adam Lipszyc
tlumaczenie przejrzal tukasz
Tischner
Cyld wyldad6w jednego z najbar
dziej wnildiwych kornentator6w wsp61
czesnosci, przenikliwie diagnozuja,cego
nasza, duchowa, sytuacjE;. Kanadyjski fi
lozof, krocza,c sladarni Williarna Jame
sa, opisuje przerniany, jakim podlegaly
w XX wieku "doSwiadczenia religijne".
Dlaczego nasze przeiywanie religii rna
coraz bardziej zindywidualizowany cha
rakter? Dlaczego cierpia, na tym wiE;Zi
zbiorowe, tradycyjnie wytwarzane przez
Koscio!y? Czy przynaleinosc religijna
nadal wsp61ksztaltuje tozsamosc na
rodow<\, czy tei poszukiwanie wiasnych
Sciezek duchowych prowadzi nieuchron
nie do rozpadu wsp6lnot religijnych i na
rodowych? Oblicza religii dzisiaj to lek
tura obowia,zkowa dla tych, kt6rzy chca,
lepiej zrozurniec "ducha czasu".
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Czytelnikom zainteresowanym poglC(bieniem wiedzy na temat iro
del uzaleznienlub szukajqcym pomocy dla siebie albo bliskich poleca
my przede wszystkim prace klasyczne: Vik tora E. Hoankla Homo pa
tiens (Warszawa 1971 ), Antoniego KC(pinski ego Psychopatolqgia ner
wic (Warszawa 1972) i Melancholia (Warszawa 1974)_ Swietnym
wprowadzeniem do mysli KC(pinsk iego jest esej ks_Jozefa Tischnera:
Ludzie z kryj6wek (w: Myslenie wedlug wartosci, Krakow 1982). Warto
skonfrontowac wspolczesnq wiedzC( na temat ludzkiej psychi ki z mqdro
sci q klasykow duc howosci , na przyklad Ewagriusza z Pontu (I tom Pism
ascetycznych, Krakow 1998), do ktorego nawiqzywal Czeslaw Milosz,
pisz,!:c esej Saligia (w: Ogr6d nauk, 1979). Dobrym pomostem miC(dzy
psychologi,!: uzaleznien i szeroko pojC(t'!: duchowosciq S,!: ksiqzki Geral
da G. Maya Uzaleznienie i laska (Poznan 1990) oraz Anselma Gruna
OSB W polowie drogi. P61metek zycia jako d uchowe zadanie (Kra
kow 2000).
Osobna grupa to pozycje na temat uzaleznienia od alkoholu: Verno
na E. Johnsona Od jutra nie pij~ (Warszawa 198 7) , Ewy WoydyHo
Wybieram wolnosc (Warszawa 1990), Stephanie Brown Leczenie alko
holikOw (Warszawa 1992), Wiktora Os iatynskiego Grzech czy choro
ba? (Warszawa 1992) oraz Wojciecha MaziarskiegolakJeniks z butel
ki. Rozmowy z alkoholikami (Warszawa 2000) . Praktyczn'!: lek tur,!: na
temat narkomanii jest poradnik napisany przez Timothy Dimoffa i Ste
ve'a Carpera lak rozpoznac, czy dziecko s i~ga po narkotyki (Warsza
wa 1994). 0 pulapkach czyhajqcych na ludzi szukajqcych zaspokojenia
swych pragnien w seksie traktuje z kolei wni kliwa ksi,!:zka Patricka Car
nesa Od nalogu do milosci (Poznan 2001) . By lepiej poznac mechani
zmy rz'!:dz'!:ce nasz'!: kruch,!: psychik,!:, warto tez zapoznac siC( z porusza
j,!:q praq Jamesa Gilligana Wstyd i przemoc (Poznan 2001, zob. re
cenzj C( na s. 130). Cennym uzupelnieniem tych lektur bC(d,!: z pewnosci<1
literac kie swiadectwa zmagania siC( z nalogiem - Malcolma Lowry'ego
Pod wulkanem i Jerzego P ilcha Pod mocnym aniolem.
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Pawel Spiewak

Poko lenie
w iezy Babel
I

I

I

Budowniczowie wiezy budowali cos, co bylo
kompletnie b ezuzyteczn e, a robili to nie tyIko
dlatego, ze pragnf(li sluz yc innym bogom, ale
dlatego ze chcieli przekroczyc i pokonac granicf(
o dd zielaj~c~ ich od Boga. Chcieli bye panami
siebie sam ych, d ~ zyli do doskonalej samowystar
czalnosci.

Po potopie N oe zyl jeszcze przez trzysta pi~cdziesiqt lat i umarl, majqc
lat dziewi~cset pi~cdzi e siqt . Jego synami byli : Sem, Cham i Jafet. Noe
zyl vrystarczajqco dlugo, by zobaczyc, jak rosnie jego rodzina i zarazem
spelnia si~ Boze blogoslawienstwo. Widzial nowy swiat, a zarazem pa
mi~tal stary (i dostrzegat niezrozumiatq tolerancj~ Boga - tego samego
Boga, ktory calkiem niedawno wyt~pil calq ludzkosc za jej grzechy 
wobec zla). Mog! przy tym przekazac potomkom wiedz~ 0 stworzeniu
czlowie ka, wygnaniu z raju, smierci Abla ...
Z tablic genealogicznych zawartych w Pierwszej Ksi~dze Mojzeszo
wej (zwanej z hebrajska Berejszit) wiemy, ze Abraham znat Noego (gdy
N oe umarl, Abraham mial pi~cdziesiqt osiem lat), a ojciec Noego, Le 
mech, mial pi~cdziesiqt szesc lat, gdy zmarl Adam. Z kolei - jak mowi
tradycja zydowska - Izaak i Jakub znali Serna, ktory nauczal ich praw
Bozych. (By! przeciez obecny wtedy, gdy po raz pierwszy Pan nadalludz
kOSci swoje prawa i zawar! z ni q przymierze!) Z Sernem i jego potom
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Pawel Spiewak

Po kolenie
wieiy Babe l
I

I

I

I

I

I

Budownic zowie wiezy b udowali cos, co bylo
kompletnie bezuzy teczne, a robili to nie tylko
dlatego, ze pragn-tli slu zye innym bogom, ale
dla tego ze chcieli przekroczye i pokonae granic-t
oddzielajllcll ich od Boga. Chcieli bye panami
siebie samych, dllzyli do doskonalej samowystar
czalnosci.

Po potopie Noe iyl jeszcze przez trzysta pi~cdziesiqt lat i umarl, majqc
lat dziewi~cset pi~cdziesiqt. Jego synami byli: Sem, Cham i Jafet. Noe
z.yl wystarczajqco dlugo, by zobaczyc, jak rosnie jego rodzina i zarazem
spdnia si~ Boie blogoslawienstwo. Widzial nowy swiat, a zarazem pa
mi~tal stary (i dostrzegal niezrozumialq toJerancj~ Boga - tego same go
Boga, kt6ry calkiem niedawno wyt~pil calq ludzkosc za jej grzechy 
wobec zla). M6g1 przy tym przekazac potomkom wiedz~ 0 stworzeniu
czlowieka, wygnaniu z raju, smierci Abla ...
Z tablic genealogiclOych zawartych w Pierwszej Ksi~dze Mojieszo
wej (zwanej z hebrajska Berejszit) wiemy, ie Abraham lOal Noego (gdy
Noe umarl, Abraham mial pi~cdziesiqt osiem lat), a ojciec Noego, Le
mech, mial pi~cdziesiqt sZeSc jat, gdy zmarl Adam. Z kolei - jak m6wi
tradycja iydowska - Izaak i Jakub znali Serna, kt6r y nauczal ich praw
Boiych. (By! przeciei obecny wtedy, gdy po raz pierwszy Pan nadalludz
kOSci swoje prawa i zawar! z niq przymierze!) Z Semem i jego potom
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kami pozostala swi~tose i Boza Obecnose. Potomkowie Serna osiedJili
si~ w p6lnocnej cz~sci Izraela - z nich zrodzily si~ narody semickie. Tak
wi~c zachowany zostal lancuch tradycji od czas6w stworzenia do pa
triarch6w - patriarchowie mogli polegae na swiadectwach swoich po
przednik6w i przekazywae je dalej. Co wi~cej: tradycja zdaje si~ bye
zachowana i przechowana od Adama do wspo\czesnosci.
Nie spos6b zatem traktowae wygnania i wszystkiego, co potem na
stqpilo, jako pi~knej bajki. Wiara nie opiera siy na cudach, jakich do
swiadczyli nieliczni. Nie jest tylko krzykiem serca. Ona wyrasta ze swia
dectwa wielu pokoJen, kt6re przekazywaly sobie Tory pisanq i ustnq.
W sporze z dominikanskim kaznodziejq ojcem Pablo tak oto argumen
towal Majmonides 1 : "Ten, kto otrzymuje te prawdy, moze je latwo spraw
dzie, poniewaz nie spos6b klamae na temat fakt6w, kt6re mialy miejsce
cztery lub pi~e pokolen wczeSniej".
W dziejach po Noem kluczowq rol~ odgrywa Nimrod, wnuk Cha
ma, nazwany "pierwszym mocarzem na ziemi" i dzielnym mys/iwym
przed Panem 2 - ten sam, kt6ry stworzyl pot~zne kr6lestwo i rozpoczql
budowy wiezy Babel. Nimrod uchodzil za czlowieka niepokonanego
i doskonale nieprawego. Z drzewa i kamieni tworzyl figurki bozk6w
i skladal im hold. Byl pierwszym i najsilniejszym wrogiem Abrahama.
(Przeciwnikiem, kt6rego Abraham potrzebowal, by - walczqc z prze
ciwnoSciami losu - potwierdzie SWq osobowose i zyskae prawdziwq wieJ
kose). Jak podaje jedna z opowiesci, Nimrod na wiese 0 narodzinach
Abrahama postanowil wytypie wszystkich chlopc6w (iJez razy powraca
ten sam wqtek!) . A potem wrzucil Abrahama do goqcego pieca, bo ten
nie chcial oddawae czci ogniowi. W czasach mesjanskich Nimrod rna
przed calym swiatem zaswiadczye, ie Abraham nigdy nie klanial si y ido
lorn.
Nimrod byl mysJiwym. Mysliwym byl r6wniei Ezaw, kt6ry mial
potem zabie Nimroda - a uczynil to tego samego dnia, gdy za misky
soczewicy sprzedal swoje pierwor6dztwo. Tego dnia umarl tei Abra
ham. Dziwna i tajemnicza zbieznoSC!

Spor ten odbyl si~ w 1263 roku w Barcelonie w o becnosci krola Hiszpanii .
Warto moie zwrocic uwag~ na pewien szczegol: przed potopem ludzie nie jadali
mi~sa, z wegetarianizmu zrezygnowali dopiero potomkowie Noego.
I

2
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N imrod nie tylko odciqgnqlludzi od ]edynego, ale sam siebie uznal
za boga i kazal sobie oddawac ho ld. Nikt nie wiedzial, skqd bierze si~
jego sila. Wedle jednego z midraszy byl on w posiadaniu okrycia ze sko
ry, ktoryrn Bog przyodzial Adama i Ew~, gdy zostali wygnani z Raju .
Powiada si~ rowni ei, ie okrycie to zostalo zrobione ze sko ry rajskiego
w~ ia. Noe zabral je do ark i. Ukradl je Cham i przekazal Kuszowi, ktory
da! je swemu szczegolnie drogiemu dziecku - Nimrodowi. Szata ta mia
la niez\'I)'kle wlasciwoSci. Ten , kto jq nosil, by! niepoko nany i nikt nie
mog! mu si~ oprzec: N imrodowi ulegali nie tylko ludzie, ale rowniei
zwierz~ta.

N imrod stat si~ najpot~iniejszym wladq, jakiego znala ludzkosc,
pierwszym smiertelnikiem, kto ry wladal calym globem. Sqdzono, ie jego
sila jest owocem jego osobistego m~stwa - i dlatego obrano go krolem.
Z sity tej jednak wyrastala pycha: pycha zarowno wladcy, jak i jego pod
danych. Raszi, najwainiejszy z komentatorow Tory, pisal, ie Nimrod
"zawladnql myslami ludzi i pchnql ich do buntu przec iw Bogu". Prze
stali oni bowiem wierzyc ]edynemu, ufajqc swej wlasnej mocy i umiej~t
nosCiom.
Moc N imroda nie polegala tylko na sile fizycznej, ale na tym, ie byl
on pierwszym, ktory podporzqdkowal sobie innych ludzi i oglosil si~
monarchq. Byl zatem pierwszym wladq, a wladza oznacza tu iqdz~
dominacji i wojn~. Zarazem jednak - jak czytamy w innych interpreta
cjach - Nimrod wbrew swojej woli wypelnial wol~ Boga. Wszak bez
silnej wladzy nie moie przetrwac cywilizacja. (Przed potopem, jak mo
iemy si~ domyslac, rodziny iyly pod wladzq swoich patriarchow).
Z potomkow Noego powstalo siedemdziesiqt narodow. (Wedle jed
nego z midraszy kaidy z narodow rna swojego aniola stroia - kaidy
z narodow poza Izraelem, kt6rego chroni sam Bog. Warto tei wiedziec,
ie Iiczbie narod6w odpowiada siedemdziesi~ciu czlonk6w Sanhedrynu).
I jak istnialo siedemdziesiqt narod6w, tak tei slowa Tory zostaly wyryte
na tablicach z gory Ebal w s iedemdziesi~ciu j~zykach - tak ie wszystkie
narody mogly je czytac i rozumiec. Z tego samego powodu glos Boga
na Synaju rozdzielil si~ na siedemdziesiqt j~zy kow.
Wszystkie narody wywodzq si~ od jednego, wsp61nego przodka.
W Ks i~ dze Malachiasza pada retoryczne pytanie: "Czy nie mamy wszy
scy jednego Oj ca? Czy nie jeden Bog nas stworzy!?" (2: 10) . Z kolei Hiob
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powiada: "Gdybym podeptal prawo mojego slugi lub mojej sluiebnicy
(... ). C6z bym pocz,!l, gdyby B6g powstal i c6i bym Mu odpowiedzial,
gdyby badal? Czyi Ten, kt6ry mnie stworzyl w lonie matki, nie stwo
rzyl i jego? I czyi On jeden nie ukszta!towal nas w 10nie?" (31: 13-15).
B6g jedyny stworzyl jeden swiat i jedn,! ludzkose, a prawose jest Boi,!
piecz~ci,! i wszyscy ludzie i wszystkie narody S,! r6wne przed Ni m. Dla
tego tak sarno broni biednych i b~di}cych w potrzebie, slugi i sluiebni
ceo R6wne S,! wszystkie narody, a wyb6r Abrahama (a przez niego Izra
ela) dokona! si~ nie po to, by wyniese go ponad innych, ale dlatego, ie
wszystkie rodziny wymienione w rozdziale 10 S,! w nim b!ogoslawione.
A poniewai wszystkie narody na ziemi s,! jednym, to na koniec dni przyj
m,! Prawo Boga dane najpierw wybranemu ludowi (por. Izajasz 2:2) .
Skoro tyle narod6w zrodzilo si~ z nasienia Noego, tym bardziej ta
jemniczo brzmi,! slowa, ie cala ziemia miala jeden jyzyk i jeden cel. Wedle
Rasziego tym j~zykiem byllaszon hakodesz, j~zyk hebrajski, za pomOCq
kt6rego stworzony zostal swiat. Jak si~ zdaje, opowiese cofa si~ w tym
miejscu do czasu sprzed rozproszenia narod6w, gdy - nawet jdli istnia
10 jui siedemdziesi'!t j~zyk6w - kaidy czlowiek rozumial innych ludzi.
W pewnym momencie judy ruszaj'! na wsch6d (na wschodzie mial bye
tei raj ski ogr6d) i osiedlajq si~ w dolinie Szinar. Jaki jest motyw zbudo
wania wieiy? Pierwszym motywem bylo "uczynienie sobie imienia, by
smy si~ nie rozproszyli po calej ziemi". Te slowa w tajemniczy spos6b
odslaniaj,! intencje budowniczych. Z tekstu biblijnego wiemy tylko, ie
prace te nie podobaly si~ Bogu, choe nie spos6b odgadn,!e, na czym
polegal ich konkretny grzech. Talmud poswi~ca bardzo malo miejsca
budowie wieiy Babel. Powiada si~ tam jedynie, ze ludzie dopuszczali si~
idolatrii, a to oznacza, ie razem z pokoleniem rozproszenia konczy si~
epoka monoteizmu, a zaczyna epoka politeizmu. (To istotna uwaga ,
poniewai na og6! badacze religii przyjmujq hipotez~ dokladnie odwrot
nq, piszqc, ie monoteizm jest dose p6inym wynalazkiem ludzkosci).
P6iniejsi interpretatorzy bywaji} bardziej dociekliwi. Niekt6rzy twier
dz,!, ie ludzkose iyla w tak wielkim l~ku przed kolejnym potopem, ze
chciala - w znany sobie spos6b - przygotowae si~ do przewidywanego
kataklizmu. Inni wi,!i,! budow~ wieiy Babel z pych'!. Swiadomose siebie
i swoich talent6w (wynalazek cegly) moze bowiem prowadzie do dwoch
r6znych reakcji: do wysi!ku, do pracy na rzecz innych ludzi - albo tei do
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buntu wobec wlasnej kondycji i nieuchronnego przeznaczenia. Reakcjq
pierwszq jest pokora, drugq - pycha. Budowniczowie wiezy wybrali t~
drugq drog~ . Pragn~li "imienia" - to znaczy stawy i uznania, wladzy nad
wszystkimi ludami. Budowali cos, co bylo kompletnie bezuzyteczne, a robili
to nie tylko dlatego, ze pragn~li sluzye innym bogom, ale dlatego ze chcieli
przekroczye i pokonae granic~ oddzielajqcq ich od Boga. WznOSZqC si~ ku
Niebiosom, sami sobie dawali dow6d swojej mocy, a im dalej ta praca si~
posuwala, tym bardziej zdawalo si~ im, ze ich talenty, wiedza, umiej~tno
Sci techniczne w pelni im wystarczajq. Chcieli bye panami siebie samych,
pragn~li bye doskonale samowystarczalni.
Wedlug interpretacji podanej przez rabiego Akiw~, budowano t~
wiez~ za radq Nimroda, kt6ry mial powiedziee: zbudujmy sobie wiez~
si~gajqcq Niebios i ruszmy na wojn~ z Bogiem, poniewaz Jego moc jest
tylko w Niebiosach, a my swoje i mi~ uczynimy pot~znym na ziemi.
W Ksi~dze Izajasza czytamy, ze kr61 babilonski mawial w swoim sercu:
,,wstqpi~ na niebiosa, sw6j tron wznios~ ponad gwiazdy Boze i zasiqd~
na G6rze Narad, na najdalszej p6 lnocy. Wstqpi~ na szczyty oblok6w,
zr6wnam si~ z N ajwyzszym" (14:13-14).
Posr6d budowniczych wiezy mialy bye trzy rodzaje buntownik6w.
Pierwsi chcieli si~ wznieSe jak najwyzej; drudzy pragn~li osiedlie si~ tam,
w g6rze, i sluzye swoim idolom; ci trzeci chcieli podjqe wojn~ z Bo
giem. Tych pierwszych B6g rozproszyl, drugich zamienil w upiory i mal
py, a tym trzecim pomieszal j~zyki.
W talmudycznej opowiesci napisano, ze wiez~ budowano przez czter
dziesci trzy lata. Wchodzono do niej od strony wschodniej, a schodzono
po stronie zachodniej. Byla tak wysoka, ze wdrapanie si~ na jej szczyt
zajmowalo caly rok. Cegla w oczach budowniczych byla cenniejsza od
ludzkiego zycia. Gdy spadal czlowiek, nikt nie zwracal na to uwagi,
kiedy natomiast spadala cegla, wszyscy plakali, bo musieli rok czekac na
nowq cegl~ . N a g6rze opr6cz murarzy mial si~ znajdowac oddziallucz
nik6w, kt6rzy wypuszczali strzaly w kierunku niebios. Strzaly opadaly
pokryte krwiq. To ich umacnialo w zludzeniach i krzyczeli: "Zabijemy
wszystkich, kt6rzy Sq w Niebiosach". B6g pozwolil si~ im mylic, zeby
ich ukarac za ich bunt. Pod Jego ciosami wieza run~la: jedna trzecia
splon~la, jedna trzecia zapadla si~ pod ziemi~, a reszta nadal tkwi na
swolm mleJscu.
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Ale kara, ktora spotkala budowniczych wieiy Babel, nie rna w sobie
tej ostatecznej surowosci, ktorq znamy z czasow potopu. Bog wpraw
dzie rozprasza ludzi po calej ziemi, ale przeciei rozproszenie takie leia
10 w planach Opatrznosci, skoro tui po potopie Bog rzekl : "Bqdzcie
plodni i napelnijcie calq ziemi~". Bog miesza j~zyki, co moze oznaczac,
ie poszczegolne narody oddalajq si~ od siebie i przestajq si~ wzaj emnie
rozumiec. Tak konczy si~ cywilizacja pyszniqca si~ rozumem i technikq,
a Bog odsuwa w ten sposob straszliwe zagroienia wynikajqce ze wspol
pracy ludzi, podejmowanej dla zlych celow. Notabene motyw pomie
szania j~zykow pojawia si~ tei w literaturze sumeryjskiej. Powiada si ~
tam, ie pierwotnie ludzie poslugiwali si~ jednym j~zykiem, dopoki Enki,
bog mqdroSci, nie pomieszal j~zykow, do czego sklonila go rywalizacja
z bogiem zazdrosci. Jak widac, w Biblii j~zykowy galimatias zwiqzany
jest z potencjalnym konfliktem mi~dzy Bogi em a ludzmi, natomiast
u Sumerow - z rywalizacjq dwoch bogow. Ciekawa jest rowniei etymo
logia slowa "Babel": wiqie si~ je z hebrajskim slowem balal ("pomie
szaC"), wedle Sumerow zas Babel to "Brama bogow".
Bog oszcz~dzil pokolenie budowniczych wieiy Babel, pomimo bluz
nierstw i innych czynow, ktore obraialy Jego majestat. Dlaczego tak si~
stalo? Wydaje si~, ie odpowiedz jest jedna: lagodnosc tej kary wynika
z tego, ze ludzie mimo swych ambicji zachowali jednosc, dzialali w po
koju i zgodzie, a grzech lezal nie tyle w samej budowli, ile w intencjach
tych, ktorzy OWq budow~ podj~li. Brakowalo im kawana - wlaSciwej
postawy i dobrych intencji. A kawana i micwa (dobre uczynki) Sq fun
damentem zydowskiego sposobu iycia. Bog darzy troskq pokoj i har
moni~, "natomiast pokolenie potopu, ktore oddawalo si~ rozbojom i zylo
w nienawiSci, zostalo zmiecione z powierzchni ziemi, wyrwane z korze
niami" (Louis Ginzberg).
PAWEL SPIEWAK, ur. 1951, dr hab., historyk idei, publicysta, wspol
pracownik "Res Publiki N owej" i "Przeglqdu Politycznego". Redaktor
ksiqiki Spor 0 Polsk? 1989-1999 (2000). Ostatnio wydal: W strOI1? wspol
nego dobra (1998).
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Malgorzata Lukasiewicz

H istori c z m o rctem
Za kazdym razem wielki przyplyw zycia konczy
siC( wielkim odplywem. Ostatecznie nie wiemy,
: czego chce Wokulski, nie wiemy, co zrobi, nie
wiemy nawet, czego mu zyczyc.
I

I

Bt:dzie 0 Wokulskim, ale zaczqc trzeba od innej ksiqiki . Otoi kilka
lat temu ukazala sit: Bibliografia literatury niemieckiej w polskich prze
ktadach, opracowana przez Jacka St. Burasa. Rzecz bezcenna. Obejmuje
przeklady niemieckojt:zycznej literatury pit:knej i humanistyki, od XVI
wieku do roku 1994, wydane w formie ksiqikowej, z wszystkimi kolej
nymi wydaniami. Stanowi doskonaly material do rozwaian nad histori q
tlumaczen, histori q recepcji i czytelnictwa, histori q polsko-niemieckich
stosunkow kulturaln ych. Swego czasu zapragn'rlam sprawdzic, ktory to
z piszqcych po niemiecku autorow cieszyl si'r w Polsce najwi'rkszym uzna
niem, wykladaj qcym sit: w najwit:kszej liczbie wydan. Zacz'rlam od gor
nej polki, od klasykow. Goethe - z kilkunastoma przekladami pierwszej
czt:Sci Fausta - zajmuje 12 stron. Tyle sarno zajmuje Karol May. Schiller
- 8 stron. Bracia Grimm wydaniami basni osiqgajq 15 stron. Courths
-Mahlerowa - 14 stron. Marks - 4, Engels - 4, Marks i Engels - 4.
Tomasz Mann - niecale 5 . Wi'rc na clOlo wysuwaliby sit: bracia Grimm,
co w sumie nie byloby zaskoczeniem ani tei zlq wiadomosciq, bo prze
ciei to bardzo wlasciwe, bardlO zdrowe polqczenie klasyki, gustow ma
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sowych i potrzeb mlodego czytelnika. Tylko ie to ni eprawda. Prawdzi
wym kr6lem okazuje sier autor, kt6rego w Bibliografii nie poszukal am,
bo nie wiedzialam 0 jego istnieniu. An kieta wsr6d znajomych wy padla
pocieszaj,!co: tei nie slyszeli. Ot6i kr6lem jest C hristoph Schmid, iyj,!
cy w latach 17 68-1854 katolick i d uchowny i autor licznych popular
nych powiastek 0 intencji jawnie dydaktycznej, fabul,! nawi,!zuj,!cych
do romans6w przygodowych i hagiografii. Przez cale stuleci e, od lat
trzydziestych XIX wieku do II wojny swiatowej, ziemie polsk ie zasypa
ne byly jego ksi'likami. Wydawano go w Chelmnie, Przemyslu, Wado
wicach, Grudzi,!dzu , Mi kolowie, Poznaniu, Warszawie, Brodnicy, Rze
szowie, Bytomiu, G niei nie, Krakowie, Lesznie, Bochn i, Lwowie i Chi
cago. Spis jego polskich publikacji zapelnia w Bibliografii 23 strony.
Moral, zdawaloby siC(, jak na dloni , i to moral krzepi,!cy. N ie rna sier
co przejmowac, nie rna co szlochac i wpadac w zW'!tpienie, gd y na aktu
alnych listach bestseller6w pr6ino wypatrujemy p rawdziwej dobrej lite
ratury. Nie rna sier co martwic. Tacy ulubiency publicznosci przychodzq
i odchodzq, nie pozostawiajqc po sobie iadnych slad6w.
I tego sier trzymalam, p6ki niedawno nie siergner lam zn6w po Lalk ~ .
Czytujer Lalk? regularnie i jeszcze siC( cnyba nie zd arzylo, i ebym przy
kolejnej lekturze nie odkryla czegos, na co przedtem nie zwr6ci!am uwagi .
DochodzC( do rozdzialu Dusza w letargu - i proszC(: Wokulski "zaczql
czytac ksiqi ki znane mu jeszcze z epoki dziecinstwa albo z piwnicy Hop
fera. Z niewymownym wzruszeniem odswieial w pamiC(ci : Z ywot sw.
Genowefy, R6z? z Tannenburgu, Rinaldiniego, Robinsona Kruzoe, a na
reszcie - Tysiqc i jednq noc. Znowu zdawalo mu siC(, i e jui nie istnieje
czas ani rzeczywistosc i ie jego raniona dusza, ucieklszy z ziemi, bl'ldzi
po jakichs czarodziejskich krainach, gdzie bijq tylko szlachetne serca,
gdzie podlosc nie stroi siC( w masker oblud y, gdzie rz,!dzi wieczna spra
wiedliwosc koj'lca b6le i nagradzajqca krzywdy.. . "
Tysiqc i jedna noc - to wiadomo, Robinson Kruzoe - to wiadomo,
Rinaldini naleiy do kanonu powieSci zb6jeckich i przed wojenne roczni
ki regularnie wymieniaj q go wsr6d swoich mlodzienczych lektur. A Zy
wot sw. Genowefy i R6za z Tannenburgu to wlasnie C hristoph Schmid,
co zreszt'! przypis H enryka M arkiewicza do mego szkolnego wydania,
a takie przypis ] 6zefa Bach6rza do wydania Lalki z 1991 roku skrupu
latnie objasniajq.
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Brabancka ksi ~in iczka G enowefa zostala poslubiona hrabiemu Zyg
frydowi . Dzialo si~ to w VIII wieku. Wkr6tce po slubie hrabia, nieswia
domy, ze zona spodziewa si~ dziecka, wyruszyl na pogan. Tymczasem
podly marszalek dworu pr6bowal uwiese Genowef~, a gdy ta go odrzu
cila, wtr'!cil j,! do lochu i oskariyl przed m~iem 0 wiarolomstwo, skut
kiem czego Zygfryd, nadal przebywaj,!cy na wojnie, kazal stracie zon~
i dziecko. C i, do kt6rych naleialo wykonanie egzekucji, wzruszyli si~
jednak losem biedaczki, nie zabili jej, tylko porzucili wraz z niemowl~
ciem na pustkowiu. Genowefa zyla szese lat w lesie, ai pewnego dnia
Zygfryd, wr6ciwszy z wojny, wybral si~ na polowanie i §Cigaj,!c lani~,
odnalazl ion~. Wszystko natychmiast si~ wyjasnilo, marszalek poni6s!
kar~, a Genowefa w triumfie wr6cita na zamek. O dt,!d byla bohaterk,!
pieSni, romans6",,~ powiastek, dramat6w i oper. Czczono j,! jako swi~t'!,
jednakie KOSci61 nigdy nie potwierdzil jej kultu. Opowiese Schmida
o Genowefie miala w Polsce og6lem 68 wydan (pierwsze w 1835, ostat
nie w 1948 roku), w r6inych przekladach i opracowaniach, zmienialy
si~ tei tytuly. Janusz Dunin twierdzi, ze do czasu ukazania si~ Trylogii
Sienkiewicza byla to pewnie najpoczytniejsza w Polsce ksi,!ika.
Wiadomo, co w takiej historii podoba si~ publicznosci: ucisniona
niewinnose, ostateczny triumf cnoty. Obok tych sprawdzonych, bajko
wych motyw6w i obok jawnej intencji umoralniaj,!cej w wersji Schmida
pojawia si~ cos, co pachnie jui nowsz'! pedagogik,!, a dzieje swi~tych
pustelnik6w przyprawia nowozytnym, zakorzenionym w liberalnych
idealach mitem Robinsona, samotnika-sobieradka. (80 oczywiScie pole
cialam do biblioteki i przeczytalam Genowef?). Genowefa juz jako pani
na zamku troszczyla si~ 0 poddanych, uczyla dziewcz~ta "prz,!se, pon
czochy robie, szye, haftowaC", a chlopc6w, "jak i kiedy maj,! sadzie
i szczep ie drzewka". A caly opis pobytu w lesie to cos w rodzaju kapi
talnego pod r~cznika przetrwania. Genowefa jest zdana razem z niemow
l~ciem wyl,!cznie na wlasne sily. I daje sobie rad~: zbiera korzonki i ja
gody, zaprzyjaznia si~ z lani,!, ieby miee mleko, sporz'!dza naczynia z dyni
i plecie koszyki z sitowia, owcza sk6ra - ale Sci,!gni~ta z owcy zagryzio
nej przez wilka, Genowefa nie b~dzie przeciei sarna mordowala zwie
rZ'!t - chroni j,! przed zimnem, straw~ duchow,! daje jej odczytywanie
ksi~gi przyrody, rozmowami z Bogiem krzepi dusz~ i zarazem podtrzy
mu je zdolnose uiywania j~zyka, wreszcie dba 0 edukacj~ synka. Autor
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nie zapomnial nawet 0 potrzebach esterycznych - jaskiniy, w kt6rej miesz
kajq, ch/opczyk zdobi muszelkami i rzadkimi okazami mch6w.
Co w Genowefie znajdowal Wokulski, dlaczego Prus wklada mu do
ryki utwory Schmida? I to wepoce, kiedy zbyt /atwe lektury sluzyly
kompromitowaniu powieSciowych postaci i byly ostro piytnowane przez
pozyrywist6w w rozprawie z romantycznq egzaltacjq i walce 0 odnowy
kultury - tabe 0 nowy ksztalt powiesci. W Lalee rymczasem, odwrot
nie niz by wypadalo ze schematu rol, panna Lycka czyta Z oly, progra
mowego nowatora , a nasz postypowy Stach Wokulski - Christopha
Schmida. Czy to moze wyraz tej samej przekory, kt6ra w czasie proszo
nego obiadu kazala mu sandacza "zaatakowac nozem"? Oczywiscie,
mamy prawo domniemywac, ze Prus podsuwa Wokulskiemu swoje wla
sne lektury, wiyc moze zagral po prostu sentyment do ksiqzek czytanych
w dziecinstwie, silniejszy od wszystkich argument6w na rzecz odnowy
kultury. Ale zaraz potem Wokulski musi stwierdzic, ze "z wlasnej litera
tury wyni6s/ z/udzenia, kt6re zakonczyly siy rozkladem jego duszy",
a "ukojenie i spokoj znajdowal tylko w literaturach obcych". Moze za
tern Prus raz jeszcze chce w tym miejscu oSqdzic chorq polskq kultury,
przeciwstawiajqc jq zdrowszym obcym. Moze Genowefa ze swojq natu
ralistycznq religijnosciq, sklonnoSciq do pracy u podstaw i praktycznq
zaradnoSci q by/a bliska pozytywistycznemu sercu, w odr6i.nieniu od
heroin, kt6rymi pasjonowal siy Zolzikiewicz w Szkicach w~glem.
Ale moze te pytania nie majq sensu. Dusza w letargu to niezwykly
rozdzial, gdzie pokusy, idealy i drogi ratunku rozblyskujq szybko jedne
po drugich i zaraz gasnq. Prus raz za razem zwodzi nas i robi to po mi
strzowsku. Juz siy wydaje, i.e Wokulski wydobydzie siy z apatii, zamowi
befsztyk, runie do pani Wqsowskiej, zbuduje machiny latajqq, pod zwi
gnie z niedoli Wygielka i Wysockiego, zemSci siy na wszystkich, ktorzy
mu dojedli, wybierze si~ w podr6z dookola swiata (w tymze rozdziale
czyta przeciez tei powiesci podroinicze), w najgorszym razie - jeszcze
raz uwierzy Izabeli. I za kazdym razem wielki przyp/yw zycia konczy siy
wielkim odp/ywem. Ostatecznie nie wiemy, czego chce Wokulski, nie
wiemy, co zrobi, nie wiemy nawet, czego mu iyczyc. Moie wiyc "ukoje
nie i spok6j" tych lektur to jeszcze jeden majak, ktory jak wszystkie inne
rozp/ynie si y w koncowym znaku zapytania.
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W kazdym razie C hristoph
Schmid jaki s slad jednak w polskiej
literaturze zostawil. I taki jest praw
dziwy moral tej historii: z ksiqzka
mi nigdy nic nie wiadomo.
B. Prus, Lalka, Warszawa 196 1;
Cn. Schmid, Genowefa, jedna z naj
pi~kniejsz'Ych i najczulszych historyj
staroiytnosci nowo opowiadana dla
wszystkich dobrych ludzi, szczeg61
niej dla matek i dziatek, przel. J.
Mika K.T. , Bochnia 1858; tytul
Z ywot sw. Gel~owefy - tak jak po
daje Prus - nOSZq wydania z Miko
iowa (1845, 1860, tlumacz anoni
mowy), z Brodnicy (1849, rlumacz
anonimowy) i z Rzeszowa (1861,
dumacz anonimowy); ]. St. Buras,
Bibliographie deutscher Literatur in
polnischer Ubersetzung. Vom 16.
Jahrhundert bis 1994, Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden 1996;]. Dunin,
Papierowy bandyta. Ksiqika kra
marska i brukowa w Polsce, L6dz
1974.

MAtGORZATA LUKASIEWICZ,
ur. 1948, rlumaczka, eseistka.

Norman Davies,
Roger Moorhouse

Mikrokosmos
Portret miasta
srodkowoeuropejskiego
tlum. Andrzej Pawelec
Histaryczny pomet stalicy SI<\Ska,
miasta, kt6re wielokrotnie zmienialo
swoje powi<\zania polityczne i kulturo·
we i kt6rego dzieje zawieraj<\ w sobie
esencjt; rozmaitych dOSwiadczen ksztal
tuj<\cych Europt; Srodkow<\: bogat<\ mie·
szankt; narodowosci i kultur, niemiecki
Drang nach Osten i powr6t Slowian, zna·
cz<\c<\ rolt; Zyd6w, burzliwe losy wlad·
cow irnperialnyeh, a wreszcie zlowiesz
CZ<\ obecnosc zar6wno hitlerowe6w, jak
i stalinowc6w. Slowem, pomet miasta 
mikrokosmosu srodkowej Europy.
Ta ksii\Zka, kt6ra dotyczy w wit;k
szej mierze europejskiej historii regio
nalnej niz polskich dziej6w narodo
wych, stawia sobie za eel przezwycit;
zenie historiografieznej rywalizacji,
ktora doprowadzila do powstania
dw6eh konkurencyjnyeh wizji: "nie
mieckiego miasta Breslau" i "polskiego
Wroc!awia".
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Janusz Poniewierski

Refle ksie pO
•
" Sp rO Wle
poznonskiei "
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Najwazniejsze s,,! pytania 0 Kosci61- 0 j ego struk
tury i 0 jego swi~tosc. 0 gt~boki kryzys, przed
kt6rym staje wlasnie Kosci61 w Polsce. I 0 zaini
cjowany przez Papieza rachunek sumienia, kt6ry
teraz  po P oznaniu  nie moze dotyczyc wyl,,!c znie przeszlosci. Oraz 0 nawr6cenie, kt6re nie jest
tylko slowem-wytrychem, uzytecznym w gloszeniu
kazan, ale r zeczywis tosci,,!.

Relacja Kosciola wobec homoseksualistow od kilku juz lat nie jest
w Polsce (a przynajmniej nie powinna bye) tematem tabu . Ogolnie do
stypne S'l bowiem podstawowe dokumenry KOScioia na ten temat (np.
List do biskupow 0 duszpasterstwie osob homoseksualnych ogloszony
w 1986 roku przez Kongregacjy Nauki Wiary), ukazalo siy kilka waz
nych ksi'lzek J , co wiycej, dzialaj'l ksiyza, realizuj'lcy powolanie do tego
rodzaju duszpasterstwa, istniei'l tei. cate srodowiska pomagaj'lce oso
born homoseksualnym odnaleze siy w Kosciele. 0 problemie homosek
sualizmu pisalismy rowniez na tych lamach (zob. "Znak" nr 3/2001).
W najwiykszym skrocie mozna by to zagadnienie strdcie nastypuj'lCo:
1. Nalei.y rozroi.nie pomiydzy "sklonnoSci'l homoseksualn'l a czy
nami homoseksualn ymi (... ), ktore S'l wewnytrznie nieuporz'ldkowane
I Ostatnio na przyklad: Homoseksualizm. Dokumenty Koscioia, opracowania, roz
mowy, swiadectwa, red. ks. Tadeusz Huk, Wydawnicrwo Ks i~iy Werbi st6 w Verbinum ,
Warszawa 2000.
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i Jako takie w iadnym wypadku nie mog,! byc aprobowane" (List, nr 3),
co wi~cej: S'l grzechem. N atomiast owa predyspozycja homoseksuaIna,
"choc sarna w sobie nie jest grzechem, to jednak stwarza mniej Iub bar
dziej siln'l sklonnosc do post~powania, kt6re z punktu widzenia moral
nego jest zle" (tamie).
2. KOSci61 przeciwstawia si~ pogardzie okazywanej osobom homo
seksualnym, jednakie ten jego sluszny protest" w iadnym razie nie moze
prowadzic do twierdzenia, ze predyspozycje homoseksuaIne nie s'l mo
ralnie nieuporz'ldkowane" (List, nr 10), ani do dzialan maj,!cych na celu
np . Iegalizacj~ zwi'lzk6w homoseksualnych czy przyznanie im prawa do
adopcji.
3. HomoseksualiSci r6wniez S'l powolani do swi~toSci - "osoby te S'l
wezwane do tego, by w swoim zyciu reaIizowaly woI~ Boz'!, l'lcz'lc z ofia
r'l Chrystusowego krzyza wszystkie cierpienia i trudnosci, kt6rych mog'l
doswiadczac z powodu swojej sytuacji" (List, nr 12). Pierwszy krok na
tej drodze stanowi zycie w czystosci.
Faktycznie, stosunek KOScioia do homoseksualizmu nie jest juz w na
szym kraju tematem tabu (choc - kilkanaScie Iat po liscie Kongregacji
Nauki Wiary - jakos nie slychac, zeby zaj~li si~ nim katecheci). Jest nim
natomiast ci'lgle problem homoseksualizmu, a czasem nawet pedofilii,
w Kosciele instytucjonalnym (tzn. wsr6d ksi~zy) - przynajmniej w Pol
sce, bo do skandali obyczajowych w USA, Irlandii i Austrii zd'lzylismy
si~ przyzwyczaic. Nie trzeba chyba dodawac, ze w ostatnich miesi'lcach
- zwlaszcza po Tylawie i Poznaniu - jest to problem dosyc nabrzmialy
i bolesny dla calej wsp6lnoty polskiego KoSciola. I bardzo groiny.
Zacznijmy od tego, ze - jak pisze o. J6zef Augustyn SF - "ducho
wienstwo jest odbiciem spoleczenstwa. Kal.dy ksi'ldz i zakonnik jest z "lu
du wzi~ty «. St'ld tel. co najmniej ten sam procent os6b z problemem
homoseksualnym, jaki istnieje w calym spoleczenstwie, "ma prawo «
znaleic si~ takie w seminariach i domach zakonnych". Pytanie: co z tym
dalej rob it?
Spraw'l zasadnicz'l jest, oczywiscie, rozstrzygni~cie dylematu, czy
homoseksualista moze W og6Ie byc ksi~dzem. Jezeli przyj'lc, l.e homo
2

Tamze s. 155.
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seksualizm to sklonnose pol,!czona z p r a k t y k 'I, odpowiedz na tak po
stawione pytanie jest jednoznacznie negatywna. W czasie ostatnich Tar
gow Ksi,!zki Katolickiej - w trakcie dyskusji pt. "Jacy ksiyza ?" -- mowil
o tym o. Augustyn. Jego zdaniem, "nalezaloby usuwae z seminariow
praktykuj,!cych ho m oseksualistow, jeSli takowi by siy tam znalezli " .
W tym miejscu pojawia siy jednak mn6stwo trudnych pytan, na przy
klad: Co robie, zeby do minimum ograniczye ow problem juz w mo
mencie zapisow kandydat6w do seminarium? Jakich uzywae metod do
wykrywania homoseksualizmu w srodowisku kleryckim? lak wychowy
wac przyszlych ksiyzy, zeby atmosfera panuj,!ca w seminarium nie sprzy
jala rozwojowi homoseksualizmu? Jak ksztaltowae ich stosunek do ko
biet? Jaka wreszcie powinna bye reakcja Kosciola, kiedy problem czyn
nego homoseksualizmu wychodzi na jaw juz po swiyceniach kaplal1skich
czy nawet po swiyceniach biskupich?! Czy wolno reagowae dopiero
wtedy, gdy poszkodowani zwracaj,! siy do medi6w lub do wymiaru spra
wiedliwoSci? Jesli chodzi 0 ty ostatni,! sprawy, prawdziwej lekcji odpo
wiedzialnoSci udzielil niedawno calemu KOSciolowi biskup Brendan
Comiskey z lrlandii, kt6ry... zloiyl rezygnacjy z urzydu po tym, jak jed
nego z ksiyzy jego diecezji oskarzono 0 pedofiliy. Jak informuje dzien
nik "La Croix", irlandzki hierarcha publicznie przeprosil wiernych "za
spos6b, w jaki kierowal sprawami diecezji, nie potrafi'!c przeciwdzialae
naduzyciom seksualnym ze strony jednego z ksiyzy". Bp Comiskey po
wiedzial r6wniez, ie "powinien bye lepiej poinformowany 0 calej spra
wie oraz szybciej i bardziej zdecydowanie zapobiec takim aktom, dzisiaj
zas nie jest juz w stanie zapewnie swojej diecezji jednosci i d ucha pojed
nania".
Wrocmy jednak do kwestii postawionej wczesniej: czy moze bye ksi y
dzem czlowiek przejawiaj'lcy same tylko ski 0 n nos c i homoseksual
ne? lnteresuj'!cy punkt widzenia na ty sprawy reprezentuje Halina Bort
nowska: "Ksiyia jako ludzie tez musz,! miee jak,!s orientacjy seksualn,!.
To, czy jest ona hetero- czy homoseksualna, nie przes'!dza 0 tym, co
najwainiejsze. (... ) Nie twierdzy, ze gejow nie powinno si y w og6le do
puszczae do kaplanstwa. (... ) Dop6ki kaplan 0 orientacji homoseksual
nej dochowuje przyjytego w KOSciele rzymskokatolickim zobowi,!zania
celibatu, wszystko jest, moim zdaniem, w porz'!dku". Ale czy na pew
no? Czy zgoda na pobyt czlowieka 0 sklonnoSciach homoseksualnych
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w klasztorze lub w seminarium nie jest wystawianiem go na pokusze
nie? Z nane Sq pami~tniki czlowieka swieckiego, cieszqcego si~ w Polsce
wielkim autorytetem moralnym, kt6ry wspomina, ze chadzal pod szko
I~, patrzyl na wychodzqcych z niej chlopc6w i... czul si~ "jak lis przed
kurnikiem". Czy wolno az ta k narazae katechizowane dzieci (lub na
przyklad minisrrant6w), seminarzyst6w, wsp61braci zakonnych, a wresz
cie - co, oczywikie, nie naiwazniejsze - dobre imi~ Kosciola? Sp~ra
cz~se spoleczenstwa nie zgodzilaby si~ zapewne, ieby homoseksualista
byl nauczycielem, wychowawcq w domu dziecka, trenerem, straznikiem
wi~zi~nnym, zawodowym zolnierzem. Czy powinien zatem bye ksi~
dzem?! Nie umiem na to pytanie jednoznacznie odpowiedziec, choc
przeciez slyszalem 0 ludziach idqcych ku swi~tosci, 0 kt6rych m6wio
no, ze mieli "wiadome" sklonnoki .. .
O statnio - na razie nieoficjalnie - glos w tej sprawie zabrala Stolica
Apostolska. Wedlug dyrektora watykanskiego Biura Prasowego Joaqui
na Navarro-Vallsa "ludzie 0 homoseksualnych sklonnosciach nie mogq
bye wyswi~cani"; co wi~cej, w takich przypadkach mozna si~ zastana
wiae nad ... waznokiq swi~cen kaplanskich (analogicznie do niewazno
sci sakramentu malzenstwa). Wiadomo tei, ze spraw~ homoseksuali
zmu w seminariach bada Kongregacja Wychowania Katolickiego (zapo
wiadanyjest specjalny dokument na ten temat).
Kilka miesi~cy temu opublikowany zostal - niedost~pny, jak na ra
zie, w j~zyku polskim - list apostolski Jana Pawla II informujqcy 0 no
wych normach post~powania koscielnego m.in. w przypadkach wyko
rzystywania seksualnego nieletnich przez ksi~zy. Sprawa jest bardzo po
wazna, skow zajmuje si~ tym stojqca na strazy ortodoksji Kongregacja
Nauki Wiary (a nie np. Sekretariat Stanu czy Kongregacja do spraw Du
chowienstwa), a wsr6d kar koscielnych wymienia si~ mi~dzy innymi
usuni~cie ze stanu duchownego. List wiele uwagi poswi~ca tzw. tajem
nicy papieskiej - wszystkie przypadki naduzyc nalezy rozpatrywac w spo
sob poufny. Chodzi zapewne 0 obron~ dobrego imienia nieslusznie oskar
zonych, co r6wniez si~ zdarza (w latach 90. falszywe oskarzenie skiero
wane przeciwko kard. Josephowi Bernardinowi z Chicago), a takie
o przeciwdzialanie zgorszeniu.
Problem homoseksualizmu w Kosciele to jednak nie tylko kwestia
indywidualnej winy, uzaleznienia czy choroby. Ostatnio, zwlaszcza dzi~
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ki wypowiedziom o. Jozefa Augustyna, o. Dariusza Kowalczyka, Jaro
s/awa Gowina i Zb igniewa Nosowskiego, coraz cZysciej stawiane jest
pytanie 0 mozliwosc istnienia w Kosciele ... "homoseksualnego lobby"
(0 lobby takim wspomina/ juz list Kongregacji Nauki Wiary z roku 1986:
" ... coraz wiycej os6b, nawet wewnqtrz Kosciola, wywiera nan bardzo
silny nacisk ... "). Nie zawsze musi tu chodzic 0 solidarnosc w zlu - cza
sem mamy do czynienia z "naturalnym" porozumieniem ludzi maj qcych
ty samq wrazliwosc. "Najbardziej destruktywne byloby -- powiada o. Au
gustyn - gdyby w KOSciele takie osoby (zw/aszcza te, kt6re sprawujq
odpowiedzialne funkcje) wzajemnie siy popiera/y. Nawet jeSli to bylby
tylko maly procent, to najwiykszym zagrozeniem by/yby uklady i po
wiqzania miydzy nimi".
Czy uczniowi Chrysrusa wolno cos takiego tolerowac? I kiedy wresz
cie skonczy sift hipokryzja ludzi KOSciola widzqcych "drzazgy w oku bliz
niego" (na przyk/ad rozwodnika, kt6ry ciqgle jeszcze jest dla wielu ksi y
zy katolikiem "gorszej kategorii", albo bylego ksiydza, kt6rego "nie
wypada" dzis zaprosic na kOScielnq uroczystosc), a "nie dostrzegajqcych
belki we wlasnym oku"?
To tylko niekt6re mysli na marginesie "sprawy poznanskiej" - wcale
zresztq nie jestem pewien, czy najwazniejsze. Bo najistotniejsze Sq chyba
pytania 0 Kosci61- 0 jego struktury i 0 jego swiytosc. 0 glyboki kryzys,
przed kt6rym staje wlasnie KOSci61 w Polsce. I 0 zainicjowany przez Pa
pieza rachunek sumienia, kt6ry teraz - po Poznaniu - nie moze doty
czyc wylqcznie przeszlosci. Oraz 0 nawr6cenie, kt6re nie jest tylko s/o
wem-wytrychem, uzytecznym w gloszeniu kazan, ale rzeczywistoSciq
KoSciola. A takZe 0 odpowiedzialnosc, ktora teraz nie moze siy juz ogra
niczac tylko do sk/adki na KOSci6/ ani nawet do modlitwy. TakZe te
pytania trzeba sobie zadac - po to, zeby w trakcie niedzielnej M szy swiytej
m6c uczciwie powiedziec: ,,wierzy w jeden, 5wi yty, powszechny i apo
stolski KoSci61".
W tegorocznym wielkoczwartkowym liScie Jana Pawla II do kapla
n6w (w jednym z ostatnich akapit6w, sprawiajqcym - moze nies/usznie
- wrazenie dopisanego przez Papieza do gotowego jui. listu) czytamy, i.e
"jako kaplani jesteSmy glyboko wstrzqsniyci grzechami niektorych na
szych braci, ktorzy sprzeniewierzyli siy lasce otrzymanej w sakramencie
swiycen, ulegajqc najgorszym przejawom mysterium iniquitatis, jakie
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dokonuje sit; w swiecie. Budzi to zgorszenie, a jako jego skutek pada
glt;boki cien podejrzenia na wszystkich innych zasluionych kaplanow,
ktorzy pelniq swojq poslugt; z uczciwoSciq i z konse kwencjq, a nierzad
ko z heroicznq milosciq. Podczas gdy KOSciol wyraia SWq troskt; 0 ofia
ry i czyni wysilki, aby zareagowac zgodnie z prawd q i sprawiedliwosciq
na kazdq bolesnq sytuacjt;, my wszyscy - swiadomi ludzkiej slaboSci, ale
ufni w uzdrawiajqcq moc Bozej laski - jesteSmy wezwani do przyjmo
wania mysterium Crucis i pelnego zaangaiowania w poszukiwaniu swit;
tosci".
Wielki Czwartek: ustanowienie sakramentu kaplanstwa, mycie nog
Aposto lom, zdrada Judasza, obietnice Piotra... I coroczny list Biskupa
Rzymu 0 wiernosci, nominacja nowego ordynariusza poznanskiego,
a takie - kilka lat wczeSniej (rowniei w Wielki Czwartek!) - mianowa
nie abp . Schonborna koadiutorem oskarzonego 0 molestowanie seksu
alne wiedenskiego kardynala Groera.
Mysterium Crucis w Kosciele. I slowa Dietricha Bonhoeffera zano
towane przez homoseksualistt; probujqcego isc za Chrystusem: "Smier
telnym wrogiem naszego Kosciola jest laska tania. Nasza dzisiejsza wal
ka toczy sit; 0 laskt; drogq"3.
JANUSZ PON IEWIERSKI, UL 1958, cztonek redakcji "Znaku", w la
tach 1993-1997 kierownik dzialu religijnego "Tygodnika Powszechne
go", auror ksiqzki Pontyfikat (1999).

lSwiadectwo Dawida C. Morrisona, ramie, s. 180.
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C h arles Taylor,

Z r6dla podmiotowosci. Narodziny
tozsamosci nowoczesnej,
p rzelo zyl zespol,
Wydawnictwo Na ukowe P'WN, Warszawa 2001 , ss. 995

Uspione ir6dfa
Rozmawiajq: Tadeusz Gadacz,
Ryszard Kasperowicz, Jerzy Szacki,
ks. Tomasz Wttclawski i Lukasz Tischner
tUKASZ T ISCHNER: WedL;g n iemal powszechnej opinii Zr6dla pod
miotowosci C harlesa Taylora to jedno z najwybitniejszych dziel filozo
ficzn ych ostatnich dekad . Na czym p olega wyjqtkowose tej ksiqzki?
TADEUSZ GADACZ: Przede wszystkim na za mysle Taylora, kt6ry po
stawil sobi e bardzo odwazny i wlasciwie nieobecny we wsp6lczesnej fi
lozofii cel, by opisae "tozsamose nowoczesnq". Moina zaryzykowae
przypuszcze nie, ze Z r6dla podmiotowosci to pr6ba napisania nowej fe 
nomenologii ducha.
Warto w tym m iejscu wspomniee, ze po lski przeklad ksiqzki natrafil
na spore trudnoSci terminologiczne . W tytule znajduje si~ s/ynne slowo
self, z kt6rym polszczyzna nie potrafi sobi e poradzic. Inne j~zyki nie
majq tego problemu, pon iewaz we francusk im jest soi, a w niemieckim
Selbst (j ako rzeczownik). Siowo "podmiot" (czy "pod miotowosC") moze
bye mylqce ze wzglydu na skoja rzenia z tradycjq kartezjanskq. Tymcza
sem Taylorowi chodzi 0 cos w iycej. C zasami uiywa zamiennie slowa
selfi osoba, bo stara siy o dzyskae substancjalny wymiar tozsamosci, choc
owo self zawiera w sobie takZe wymiar h istoryczny. I 0 tym wlasnie jest
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ksi'lika - Taylor chce dotrzee do ir6de! self, by przywr6cie mu jego
substancjalnose.
Na jakie ir6dia wskazuje? N a tradycj~ teistyczn'l, naturalistyczn'l
i ekspresjonistyczn'l. Te istyczna odwo!uj e s i~ do szeroko rozumianego
kr~ g u poj ~e judeo-chrzeSc ijanskich, druga do tego, co nazywa afirma
cj'l zwyczajnego i ycia (w tym nurcie sytuuj'l si~ m.in.: scjentyzm, ra
cjonalizm, utylitaryzm). Wywodz'lcy si~ z romantyzmu ekspresywizm
z ko le i szuka dr6g powrotu do jednosci czlowieka z natur'l, ale jui
w persp ektywie nowoczesnej, stawiaj'lcej na wolnose jednostki i "au
tentycznosC" .
Wyj 'ltkowose ksi'liki Taylora polega takie na tym, ie pokazuje, ii
w poj ~ciu owego self tkwi problem dobra. Kiedy czy~alem t~ ksi'lik~,
mialem wraienie, ie Taylor biega mi~dzy na mi i "szuka czlowieka". To
szukanie przybiera form~ pytania : co tak naprawd~ tkwi w toisamosci
ludzkiej osoby? Taylor odpowiada: dobro.
JERZY SZACKI: Problem dobra jest rzeczywiscie zasadniczy. Ale poja
wia si~ pytanie, 0 jakim dobru chce m6wie Taylor. To, ie bez "dobra"
nie moiemy si~ obye, jest na gruncie jego koncepcji banalem, dlatego ie
self zaklada d'lzenie do jakichs ce16w, a d'lienie to nie jest niczym innym
jak opowiadaniem si~ za jakimis dobrami. Poza tym czlowiek to istota
dialogiczna, pozostaj'lca w kontakcie z innymi, zalezna od standard6w
ku!tury, w kt6rej wyrasta. Tru dnose pojawia si~, gdy Taylor wprowadza
rozr6inienie na "dobra iyciowe", za kt6rymi opowiadamy si~, podej
muj 'lc codzienne wybory, i "dobra konstytutywne", te najbardziej za
sadn icze, okresiaj'lce to, z czym wi'liemy sens iycia. Kwestia definicji
dobra jest nies!ychanie istotna, zwlaszcza w przypadku "d6br konstytu
tywnych ". Na marginesie dodam, ie refleksja Taylora na temat "dobra
konstytutywnego", w ostatnic h latach coraz mocn iej wi'li'lca si~ z pro
blemem Boga (co widae wyraznie w A Catholic modernity? z 1999 roku),
jest niezam kni~ta . To myslenie w toku.
t UKASZ T ISCHNER: Taylor stwierdza, ie godzimy si~ dzisiaj oa "zaw~
ienie horyzont6w", odwracamy si~ od h6de! moralnych (zasob6w "d6br
konstytutywnych"), choe to one wlasnie moglyby przynieSe nam nadziej~
i tchn'le w nas ducha. Zastanawia si~ nad przyczynami tego stanu rzeczy.
M6wi z jednej strony 0 wp!ywie utylitaryzmu, z drugiej naturalizmu, z trze
ciej wreszcie neonietzscheanizmu i pewnej aberracji tradycji ekspresywi
stycznej. To S'l g!6wne Scieiki, kt6re jego zdaniem wywiodly nas na ma
115

w
nowee, ehoc i w nieh odnajduje pewne dobrodziejstwa. W konsekweneji
obowi'lzuj'ley dyskurs eryezny daje nam wybor mi ~dzy - jak to obrazowo
opisuje - "lobotomi'l albo ranami, ktore samym sobie zadajemy". N ie rna
innego rozwi'lzania. Czy jego diagnoza jest siuszna?
KS. TOMASZ W~CLAWS K I : Mysl~, ie od 3:rony opisowej rna
Mozna si~ rylko spierac 0 szezegoly.

racj ~ .

JERZY SZACKI: M oim zdaniem diagnoza Taylora jest mniej mroezna
nii opinie wi~kszoSci krytykow wspolczesnoSci .
RYSZARD KASPEROWICZ : Taylor jest swiadom dwoeh rzeezy. Po
pierwsze, ze kryryka kultury wspolczesnej jest zaj~eiem stosunkowo nie
trudnym, a ehwilami nawet jalowym. Mysl~, i e on tego unika. Po dru
gie, zdaje sobie spraw~ z paradoksalnoSci naszej sytuaeji. Bo zan ikanie
ezy wysychanie pewnyeh hodel na piaszezyinie moralnoSci ezy zyeia
spoleeznego okazuj e si~ ezasem zyeiodajne d la sztuki. Spo ra ez~sc tej
ksi'lzki jest poswi~eona nurtowi ekspresywisryeznemu - i Taylor nie oee
nia go jednoznaeznie negarywnie.
LUKASZ TlSCH NER: To ogromna zaleta jego sposobu myslenia. O n
przede wszystkim opisuje, a nie kwalifikuje. Poza pewnymi wyj'ltkami
(np . postmodernizm spod znaku Lyotarda) nie rna wlaSciwie nurtu, kto
ry by zostal przez niego odrzueony. Troeh~ po heglowsku bierze kon
eepeje rozmairyeh filozofow ezy mysJieieli i opisu je, po swojemu inter
pretuje, wei'lga w nurt wiasnego myslenia.
TADEUSZ GADACZ : To trafna uwaga. Taylor proponuj e pewn'l synte
z~ na modl~ heglowsk'l - kiedy neguje jakies nurty, nie odrzuea ieh, ale
przenosi je na wyzszy poziom, wskazuj'le ieh miejsee w szerszym po
rZ'ldku.
Nalezaloby zastanowic si~, ezym eharakteryzu je si ~ owa tozsamosc
nowoezesna, ezy tei inaezej - ezym roini si~ ona od toisamoSci p rzed
nowoezesnej. W uproszezeniu mozna powiedziec, ze tozsamosc przed
nowoezesna tworzyla si~ w obr~bie rzeezywistoSci, po arystotelesowsku
mowi'le, substanejalnej. Tzn. wokol ezlowieka rozposeierala si~ rzeezy
wistosc - lad dobra i prawdy jednoezeSnie - ktor'l rozum tylko odkry
wal. Przy ezy m akeent padal raezej na zasad~ raejonaln oSci niz na zasad~
wolnoSci. Anrytez'l takiej tozsamo§Ci bylaby tozsamosc nowoezesna, przy
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bierajqca form y radykalnej wo lnoSci, ktora zrywa z substancjalnie rozu
mianq rzeczywistosciq i probuje budowac swiat na zasadzie konsensu
wolnych istot, d ialogu albo utylitarnego kompromisu. Co w tej sytuacji
mowi Taylor ? Przekonuj e, ze nie wo lno nam uciec od wolnoSci, bo jej
osiqgni~cie jest wielkq zdobyczq nowoczesnoSci . Proponuje syntez~, ktora
lqczylaby woloosc z powrotem do :hodel, a wi~c z rzeczywistosci q w sen
sie substancjalnym czy z prawdq. Chodzi mu 0 to, bysmy dokopywali
si ~ znow do tych hode! czy pok!ad6w dob ra, ktore daly poczqtek naszej
tozsamosci, a dzisiaj p!ynq podskornie przysypane przez wytwory na
szej autoekspresji.
Mowiqc 0 nowoczesnej tozsamosci, Taylor przeciwstawia si~ rady
kalnemu wqtpieniu Kartezjusza. Czym jest kartezjanski podmiot? To
podmiot, kt6ry szuka pewnosci i jq uzyskuje, ale za c en~ czego? Kiedy
Kartezjusz probuje osiqgoqc pewnosc, stwierdza, ze musimy wyrzec si~
pami~ci, bo rodzi wqtpienie. Musimy takZe zrezygnowac z wyobraini,
poniewaz dostarcza nam idei, ktore nie odpowiadajq rzeczywistoSci.
Musimy wreszcie odrzucic prawdy rozumowe, bo istnieje zlosliwy de
mon, kt6ry nas ludzi ... I kiedy oczYScimy ten podmiot w takim stopniu,
ze staje si~ wlaSciwie pusty - osiqgamy pewnosc. Natomiast Taylor mowi:
nie! Podmiot to istota zakorzeniona, ktora posluguje si~ jakims j~zy
kiem, nalezy do pewnej kultury i t radycji, pozostaje w mi~dzyludzkich
zwi'lzkach, ma swojq histori~. A jeSli tak, to oie mozemy d'lzyc do takiej
pewnosci, jakiej chcial Kartezjusz. Takiej pewnosci oi e mao
Wracajqc do kwestii dobra: Taylor pokazuje, ze istnieje wielosc dobr.
Jak je zatem ze sobq uzgod nic? To podstawowy problem, bo dobra, kto
rych histori~ pokazuje, traktuje w gruncie rzeczy jako cZ'lstkowe, nie
peine - w tym sensie, ze jezeli uznaje si~ je za peine, wyradzaj'l si~ w swoje
przeciwienstwo (wolnosc absolutna przeradza si~ w anarchi~, a odpo
wiedzialnosc bez wolnosci w jak'ls form~ tyranii).
LUKASZ TISCHNER: Z atrzymajmy si~ zatem przy kwestii dobra, bo to
jest fundament calej mysli Taylora. W cZ~Sci wst~pnej ksiqzki autor sprze
ciwia si ~ dominujqcym dzis tendencjom w etyce. Argumentuje, ze mo
w i'lC 0 tozsamosci, nie mozemy si~ obyc bez mocnych rozroznien war
tOSciowych, bez artykulacji dobr konstytutywnyc h. Tym samym mierzy
w rozpowszechnio ne dzis silnie lub slabo relatywistyczne dyskursy mo
rai ne . Czy ma racj~? Czy nie otwiera tym samym drzwi jakims formom
etycznego fundamentalizmu?
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TADEUSZ GADACZ: Mnie Taylor nie musi przekonywac ... Kiedy pole
mizuje z utylitaryzmem ezy z teoriq komunikaeji H abermasa, nie m6wiqe
juz 0 koneepeji unieestwienia podmiotu w ponowoezesnosei - ma raejy.
Rodzi siy w tym miejseu pytanie, ezy komunikaeja w przestrzeni etyeznej
moze siy dzis dokonywac dlatego, iz ealkowieie zapomnielismy 0 iakieh
kolwiek substanejalnyeh normaeh, ezy tei dlatego, ze jeszeze jakos 0 nieh
pamiytamy. Czy pewne zasady moraine wylaniajq siy na poez'ltku ezy na
koneu? Gdybysmy przyjyli etyky ezysto utylitarnq, to okazaloby siy, ze
w rezultaeie rozmaityeh kompromis6w - oddzielajqe to, co przyjemne,
od tego, co nieprzyjemne - ostateeznie doszlibysmy do pewnyeh dobr
substanejalnyeh. To samo dotyezy komunikaeyjnej etyki H abermasa. N ie
ulega bowiem wqtpliwoSci - i Taylor do tego siy odwoluje - ze idea spra
wiedliwoSci ezy idea zyezliwoSci Sq ideami powszeehnymi. Taylor pyta
jednak, ezy nie traeimy zbyt wiele, wyznaezajqe owym dobrom konstytu
tywnym miejsee na koneu, a nie na poez'ltku drogi.
J ERZY SZACKI: Wywod Taylora zasadniezo mnie przekonuje, ale do
strzegam w nim tez pewnq slabosc ezy moze niejasnosc. Otoz fakt, ze
ludzie si y ze sobq komunikujq, jest ezyms oezywistym. N ie rna prywat
nego jyzyka, zawsze mowimy "naszym" jyzykiem. Zatem pewien zakres
porozumienia tkwi implicite juz w fakeie, ze poslugujemy siy jyzykiem.
Stanowisko Taylora jest dla mnie ealkowieie zrozumiale tak dlugo, jak
dlugo m6wi on 0 ludziaeh jednej kultury, bo nawet jesli ktos przeeiwko
danej kulturze si y buntuje, jego sprzeeiw jest juz do pewnego stopnia
ksztaltowany przez to, co ehee odrzueic. Natomiast sehody pojawiajq
siy wowezas, gdy w gry wehodzi porozumienie miydzykulturowe, kiedy
konieezny jest p rzeklad z jednego jrrzyka na inny. Warto zaznaezyc, ie
Taylorowi bardzo zalezy na znalezieniu jakiegos wspolnego mianowni
ka. Dobra konstytutywne, do ktoryeh siy odwoluje, S'l rozmaite - mowi
przede wszystkim 0 Bogu judeoehrzeSeijanskim, ale i 0 Bogaeh innyeh
wielkieh religii, 0 imperatywie kategoryeznym Ka nta ezy etyee zawodo
wego obowiqzku doktora Rieux z Diumy. Jak moze doehodzic do uzgod
nienia tyeh odmie nnyeh horyzontow moralnyeh? N a to pytanie nie zna
lazlem u Taylora odp owiedzi.
TADEUSZ GADACZ: To bardzo wazna uwaga. Wydaje si y, ze Taylor
nie potrafi sobie poradzic z tq wqtpliwoSci q, bo ksiqzka pisana jest z per
spektywy mysli europejskiej ezy tradyeji judeoehrzeScija6.skiej i pojyc
wlaseiwyeh naszej kulturze.
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KS. TOMASZ W~CLAWSKI: B~d~ bronil Taylora. O n si~ga do naszej
historyeznie uwarunkowanej tradyeji, ale zmierza d o poziomu, na kt6
rym to, co partykularne, osi'lga wymiar uniwersalnoSci. Okazuje si~ prze
eiei, ie ostateeznie ludzie innyeh kultur jakos nas rozumiej'l.
RYS ZARD KASPEROWICZ : Tyle ie kultura nowoezesna pr6buje oby
wac si~ bez horyzontu transeendentnego, kt6 ry wskazywalby na wy
miar uniwersalnosei. Widac to wyrainie w sztukaeh plastyeznyeh, kt6re
ez~sto proponuj'l dzis wulgarnosc albo horyzont jawnie falszywy.

Gdzie nasz poczqtek?
KS . TOMAS Z W ~CLAWS K I : Warto si~ zastanowic, ezyTaylor wlaSci
wie identyfikuje moment, w kt6rym bierze sw6j poez'ltek myslenie no
woiytne. MoiliwoSci jest wiele. On sam wskazuje na rozmaite punkty
przelomowe, kt6re wi'lzaly si~ z zakwestionowaniem pewn ego obo
wi'lzuj'leego dot'ld idealu, analizuje logik~ przemian toisamoSci ezy
inr.vmi slowy: dueha. Dlugo si~ nad tym zastanawialem. Przypuszezam,
ie to, co dokonuje si~ w planie historyeznym, rna sw6j odpowiednik
w wymiarze jednostkowym. Musz~ powiedziec, ie na pewnym roz
grywaj'leym si~ na moieh oezaeh konkretnym przypadku obserwuj~,
jak zaehodz'l tego rodzaju zmiany. ZW'ltpienie staje si~ h6dlem odwa
gi. Cos nieodwolalnie si~ rozpada. Mam wobee tego dwa wyjseia: albo
pogr'liyc si~ wraz z tym, co obumiera, albo zaez'lc szukac ezegos no
wego, dzialac na wlasn'l odpowiedzialnosc. To niekonieeznie musi byc
post~powanie z pelnym poezueiem jednostkowej odpowiedzialnoSci,
kt6rego na poez'ltku nowoiytnosei ehyba nie bylo. Dopiero dzisiaj
pojawia si~ re£leksja, jak uniesc ei~iar odpowiedzialnosei, kt6ry prze
rasta nasze sily.
Byc moze za bardzo w tym momeneie psyehologizuj~, ale jestem
gl~boko przekonany, ze tak wlasnie si~ dzialo. Kazda z wielkieh postaei,
kr6re ksztaltowaly dueha nowozytnego, doswiadezyla takiego przelo
mu. Zgodnie z t'l logik'l niemoiliwy jest prosty powr6t do h6de!. Tay
lor bowiem nie zamierza odwraeac biegu historii, eofac si~ w przeszlosc.
On ehee glosno wyartykuiowac, 0 co nam naprawd~ ehodzi w swieeie,
kt6rego postac przemija.
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JERZY SZACKI: Klopot pol ega na tym, ie przemiany dueha nie bardzo
daj,! si~ uporzqdkowac ehronologicznie. To jest to przyslowiowe: "jui
staroiytni Greey". Nie rna takiej idei, ktorej zapowiedzi czyprefiguraeji
nie znalazloby si~ wezesniej. Dlatego nie umiem odpowiedziec na pyta
nie 0 poezqtek nowoezesnoSci.
KS. TOMASZ WI;.CLAWSKI: Mysl~, ie nie warto zastanawiac si~ nad
konkretnq datq ezy epokq. Ksiqika proponuje inne uj~eie . Taylor zasta
nawia si~ raezej nad pytaniami: od kiedy jesteSmy tacy, jaey jestesmy?
Kiedy pierwszy raz pomyslano w taki, a nie inny sposob? To jest namysl
nad wydarzeniami, pod ktoryeh wplywem nie moglismy jui pozostac
takimi, jakimi bylismy dotqd.
JERZY SZACKI: Ale Taylor nie pyta 0 to, kiedy siy cos narodzilo, a
o to, kiedy siy zalamalo, kiedy utraeilismy wiar~ w jednolity porzqdek
swiata, ktory jest zarazem porzqdkiem moralnym.
KS. TOMASZ WI;.CLAWSKI: Tak. Jednak w slad za tym pytaniem poja
wiajq si~ inne: co takiego si~ stalo, ie ta wiara si~ zalamala? Co ten
ezlowiek ezy ei ludzie zobaezyli? Dlaezego nie dalo siy jui utrzymac
w dawnej postaei wiary w hierarehiezny, ezytelny porzqdek?
LUKASZ TISCHNER: Mysly, ie Taylor wskazuje przede wszystkim na
przelom oswieceniowo-romantyezny.
RYSZARD KASPEROWICZ: Na terenie sztuki na pewl1o.
LUKASZ TISCHNER: Przypuszezam, ie dotyezy to nie tylko sztuki. C hoc
moina by eofac siy dalej i dowodzic przelomowosei Baeona ezy Kartezju
sza, to dla Taylora zasadnieze Sq chyba: dominaeja paradygmatu nowo
iytnej nauki, przejseie od deizmu do Rousseau oraz pojawienie si~ tego,
co nazywa romantyeznym "ekspresywizmem". Otoi wraz z przelomem
oswieeeniowo-romantyeznym ezlowiek nowoiytny przestal wierzyc w tra
dyeyjnie pojmowanq opatrznosc i zaezql poszukiwac sensu iycia w samym
sobie, uwaiajqe, ie nie rna obiektywnyeh miar, ktore mialyby wyznaezac
wzoree "dobrego zyeia". Niezym artysta kaidy musi teraz samodzielnie
tworzyc niepowtarzalne dzielo sztuki, jakim jest jednostkowe iycie. Ten
radykalny zwrot ku wlasnemu wnytrzu w konsekweneji pociqgnql za sobq
znaezne oslabienie wiyzi ze wspolnotq i z kosmosem.
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KS . TOMASZ W~CLAWSKI : O statnio natkn'llem si ~ na tekst Jana Pa
tocki Czlowiek duchowy a intelektualista, w ktorym w formie prostszej
i mniej wyezerpuj'leej pisze on z grubsza to samo co Taylor. Patocka
przekonuje: to eale poszu kiwanie, powraean ie do pytan podstawowyeh,
ktore si~ w historii europejskiego d ueha dokon ywalo, zawiodlo nas nie
do tego, ezego szukalismy. Zaprowadzito nas mianowieie do nauki, kto
ra twierdzi, ze cal a otaezaj'lea nas rzeezywistosc nie ma zadnego smyslu
(to jest cos wi~cej niz zamysl, a mn iej n iz sens). M ozemy zrobic z ni'l, co
eheemy. Na obszarze nauki przelom ten nast'lpil w pierwszej polowie
XVIII wieku. Widey tworey nowozytnej nauki, jak N ewton, mysleli
jeszeze w tradyeyjny sposob, natomiast naukowey w rodzaju Laplaee ' a
byli jui pew ni, ze wszystko podlega naszej wladzy. Na terenie sztuki
i filozo fii dokonalo si~ to w innym mo me neie. W przypadku teologii
dzieje si~ to na n aszyeh oezaeh.

Tyl ko B6g moze nas uratowac?
LUKAS Z T ISCH N ER: Taylor powiada w pewnym momeneie, ze wszel
kie wolne od bl~du irodla moraine winny odwolywac si~ do Boga. Czyta
j'le kolejno rozdzialy tradel podmiotowosci, mialem wrazenie, ie autor
najmoeniej przywi'lzany jest do tradyeji platonskiej, jednak w wydaniu
ehrzeseijanskim (sw. Augustyn). Taylor kladzie naeisk na obeenosc zla
w swieeie i swoist'l historiozofi~. Przypomina troeh~ kabalist~, ktory wi
dzi, jak bardzo skomplikowal si~ nasz swiat i usiluje zebrac rozsiane po
swieeie iskry dobra. Pokazuje, ie utylitaryzm, naturalizm i nietzseheanizm
- wszystkie one maj'l jakis aspekt pozytywny, ale same w sobie S'l niewy
starezalne i jednostronne. Czy nie wydaje si~ Panom, ie Taylor (co brzmi
dzisiaj anachronieznie) nawoluje, by na obszarze filozofii zmierzyc si~ znow
z pytaniami 0 dobro i zlo, obeenosc Boga w swieeie, dzialanie laski, a wi~e
pytaniami, ktore w ei'lgu wiekow stawialo ehrzeSeijanstwo? Ale by zada
wac je z naszej perspektywy, ktora zaklada szaeunek dla nowoiytnej na
uki i niezaleinyeh od ehrzeseij anstwa hodel moralnyeh.
J ERZY SZACKI : Z godzilbym si~ z takq wykladni q Taylora, ale nie mam
pewnoSci, ezy da si~ jq wywiesc z samej ksi'lzki. To raezej wiedza 0 tym,
ze Taylor jest ezlowiekiem re ligijnym, sklania mnie do tego, by przyznac
Panu raej~.
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LUKASZ TISCHNER: Ale teza mowiqca, ze najwazniejsze irodlo, do
ktorego powinnismy si~ zwr6cie, to teizm judeo-chrzeScijanski, jest bar
dzo mocna. Podobnie przekonanie, ze wolne od bl~du irodla moraine
Sq irodlami teistycznymi.
TADEUSZ GADACZ: Istotnie, te tezy si~ pojawiajq. Mysl~, ze Taylor
wraca do tradycyjnej nauki 0 ludzkiej naturze, bo w gruncie rzeczy jed
no z najwazniejszych pytan filozoficznych stawianych w ksiqzce brzmi:
co to znaczy bye istotqludzkq? On pokazuje genez~ tego pytania i pro
by odpowiedzi fo rmulowane z roznych perspektyw historycznych. Ale
tak naprawd~ chce przekonae, ze bye istotq ludzkq to znaczy dokonae
afirmacji tego, co jest. JeSli odwolae si~ do rozroznienia na wolnose
"od" i "do", to jego zdaniem ludzka wolnose zaczyna si~ od razu od
poziomu "do". Jego mocna teza brzmi, ze owa wolnose polega na afir
macji ludzkiej natury, ktora jest naturq dobra. Oczywiscie pojawia si~
w tym miejscu problem, jak OWq natur~ rozumiee. Taylor nie przedkla
da zadnej rozstrzygajqcej odpowiedzi. Proponuje tylko zlozone analizy
korzeni tozsamoSci. Ale zdecydowanie jest to proba powrotu do trady
cyjnej chrzescijanskiej koncepcji czlowieka.
KS. TOMASZ WI;:CLAWSKI: Warto caly ten fragment przeczytae. Wy
daje mi si~, ze znajdziemy tu podpowiedi, jak nalezy go rozumiee:
"Jak moglbym to wykazae? Nie jestem w stanie zrobie tego tutaj (ani
prawd~ mowiqc nigdzie na tym eta pie). Istotnym elementem jest tu
nadzieja , ktorq widz~ niezaprzeczalnie zawartq w teizmie judeochrze
scijanskim (jakkolwiek przerazajqce bylo swiadectwo, bore dawali mu
na przestrzeni historii jego wyznawcy) i w jego zasadniczej obietnicy
boskiej afirmacji tego, co ludzkie, afirmacji na tyle totalnej, ze czlo
wiek nigdy nie osiqgnqlby jej samodzielnie" (s. 958). To jest pewne
rozstrzygni~cie na stron~ judeochrzescijanskq w tym najbardziej pod
stawowym sensie (akcent pada nie tyle na teizm co na judeochrzeSci
janstwo). Co on przez to rozumie? Do czego to dalej moze poprowa
dziC? Tego nie mowi. Dla mnie kluczowe jest to zdanie: "afirmacji na
tyle totalnej, ze czlowiek nigdy nie osiqgnqlby jej samodzielnie". W nim
- przy calym szacunku dla wszystkiego, co czlowiek dokonal czy moze
dokonae (0 czym bardzo wnikliwie traktujq t rodla ... ) - Taylor wska
zuje na cos, co mieSci si~ poza. Ale nie robi tego na zasadzie prostego
odwolania si~ do Boga.
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LUKASZ T ISCH NER: Pojawia si~ tu kwestia, kt6ra pobrzmiewa w tie
rozwaian Taylora - tzn. zalamanie si~ idei opatrzn osci. "Afirmacja",
o ktorej wspominal Ksiqdz Profesor, bylaby wskazaniem na jakies ta
jemnicze dziaJanie opatrznosci.
KS . T OMASZ WI;:CtAWS KI: Nie calkiem, bo u Taylora zdanie to rna
form~ warunkowq: "oie osiqgnqlby jej [afirmacjiJ samodzielnie". Nie znaczy
to, ze dokonuje si~ ona bez udzialu czlowieka. To zakwestionowanie idei
opatrznosci czy wskazanie na jej kryzys jest zasadnicze dla rozwaian Tay
lora. Zaryzykuj~ w tym miejscu hipotez~ (dajqq si~ wywiesc ze tr6del... ),
ze porzqdek swiata, ktory utrwalil si~ w staroiytnoSci chrzescijanskiej
i trwal do szczytu europejskiego sredoiowiecza, wcale oie byl chrzeScijan
ski. M y - ludzie tej kultury - nie zdawalismy sobie sprawy z tego, jak
bardzo juz w punkcie wyjScia doswiadczenie chrzeScijanskie jest zakwe
stionowaoiem harmonijnego porzqdku swiata. Opozycja chrzeScijanstwa
wobec tego porzqdku nie polegala na prostym "nie", tylko na swoistym
otwarciu: "Popatrzcie, to moze wyglqdac inaczej, niz myslimy".
TADEUSZ GADACZ: Porzqdek ten nie byl chrzescijanski w tym sensie,
ze pozostawal bardziej grecki niz ewangeliczny.
KS. T OMASZ WI;:CLAWSKI: Tak. Jestem przekonany, ze jest to zasad
niczy, ale nie odkryty element teologii chrzescijanskiej.

Jednostka i wspolnota
LUKASZ T IS CHNER: Nazwisko Taylora wiqze si~ z waznym we wspol
czesnej filozofii politycznej nurtem komunitaryzmu . Tym, co oajbardziej
niepokoi Taylora w spoleczenstwach Zachodu, jest post~pujqcy rozpad
wspoloot i towarzyszqce mu zanikanie postaw obywatelskich. W Etyce
autentycznosci mowi 0 problemie zatomizowania wspokzesnych spole
czenstw i przywoluje proroctwa Tocqueville'a, ktory obawial si~, ie de
mokracja b~dzie si~ przeobraiac w panstwo opiekuncze. Czy Panow zda
niem Taylor wlasciwie rozpoznaje choroby liberalnej demokracji?
JERZY SZJ\CKI: Zacznijmy od tego, ze Taylor rozumie polityk~ po ary
stotelesowsku - jako wiedz~ nie tylko 0 srodkach, ale tabe 0 celach
moralnych.
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Co jest glownym przedmiotem jego krytyki? Przede wszystkim ato
mizm, ktoremu poswict:cii osobnq rozpraw~. Nie krytykuje indywiduali
zmu jako takiego, bo odrct:bnose jednostki i samodzielnose uwaza za nie
wqtpliwe dobrodziejstwa. Sprzeciwia si~ natomiast aberracjom indywi
dualizmu, ktore oznaczajq izolacjlt od innych i egoizm. W lasnie krytyka
atomizmu popchnltia go w stronlt komunitarian. Jes t w tej chwili jed
nym z trzech czy czterech najczct:Sciej wyliczanych przedstawicieli tego
kierunku. Komunitaryzm to zjawisko niesiychanie ciekawe z tego po
wodu, ie nie jest to przeciei prosta negacja liberalnego indywiduali
zmu, ale raczej proba jego uszlachetnienia, na co Llasyczny liberalizm
zdobye si~ nie umiat. Stqd wlasnie bierze silt krytyka atomizacji spole
czenstwa (powtarzana skqdinqd z uporem od lat co najmniej dwustu),
ktora dzisiaj jest zapewne bardziej uzasadniona nii kiedykolwiek wcze
sniej. Na marginesie dodam, ie zanik poczucia wspolnoty jest chyba
wyrainiejszy w Polsce nii w krajach uwaianych za skrajnie indywidu
alistyczne, jak Stany Zjednoczone.
Diagnoza Taylora jest zatem trafna, ale pytanie brzmi: co z niq moie
poczqe filozof? Obawiam silt, ie niewiele. Komunitaryzm pozostaje pew
nq doktrynq akademickq, ktora na szerSZq ska11t nie odgrywa roli i nic
nie wskazuje na to, ieby mial si~ z niej zrodzie si~ jakikolwiek ruch
spoleczny. Znacznie wiltcej majq do zrobienia zwykli obywatele, ktorzy
organizujq silt, probujq pomagae sobie i innym na poziomie gminy czy
powiatu.
LUKASZ TISCHNER: Komunitaryzm jednak wchodzi w iywq debatlt
z tym nurtem liberalizmu, ktory Iltka silt (jako potencjalnych ognisk re
presji) wspolnot odwolujqcych silt do silnych ir6del moralnych i trady
cji. W tym sensie nie jest to jedynie wqski klub akademicki, ale srodowi
sko podejmujqce bodaj najwainiejszy spor 0 ksztalt demokracj i liberal
nej, 0 to, czy rna bye to demokracja zakorzeniona czy tei - trawestujqc
slowa Taylora - demokracja poddana lobotomii.
JERZY SZACKI: Tit problematyklt podejmowal Taylor, gdy polemizo
wal z koncepcjq "wolnosci negatywnej". Jednoznacznie stan<jl po stro
nie "wolnoSci pozytywnej", tak przez Izajasza Berlina krytykowanej.
Rzeczywiscie na filozoficznym poziomie metapolityki Taylorowska kry
tyka liberalizmu jest bardzo iywa i zasadnicza , ale nie jest to program
dla jakiejkolwiek partii, choe skqdinqd wiadomo, ie Taylor bardzo silt
angaiowal w iycie polityczne Kanady.
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LU KASZ TISCHNER: Ale czy jest to wyl<jcznie metapolityka? Sprobuj
my przeniesc nasz<j rozmow't na polskie podworko. Cz~sto pojawia si~
taki argument: domaganie si~ jakiejkolwiek formy cenzury obyczajowej
w tel ewizji zagraialoby wolnosci jednostki i podwaialo fundament, na
ktorym wznosimy nowe liberalne pansrwo. Jednym slowem - albo b~
dziemy mieli "Big Brothera", "Amazonki" i pornografi~ przemocy, albo
staniemy si~ drug<j Bialorusi<j. Taylor przypomina, ie wolnosc i odpo
wiedzialnosc mog<j istniec tylko t<jcznie. Odpowiedzialnosc kaie nam
troszczyc si~ 0 wspolnot~. Nie chc~ w tej chwili rozstrzygac, czy naleiy
wprowadzic do telewizji jak<js form~ cenzury obyczajowej (0 ile wiem,
Taylor nie podejmowal takich pytan), ale mysl~ 0 tym, ie jego filozo
ficzn e rozwazania S'l odzwierciedleniem naszych codziennych dylema
tow.
TADEUSZ GADACZ : Moie warto popatrzec na Taylora z perspektywy
Hegla, kt6ry, jak wiadomo, ogromnie go fascynowal. Hegel, proponu
j'lc sw6j idealny ustr6j, zarysowuje cos w rodzaju metafizyki polityki.
Rzeczywistosc, do kt6rej si~ odwoluje, nie jest konkretnym swiatem
polityki, to stan regulatywny.
Zauwaiam tei pewn'l zbieinosc mi~dzy komunitaryzmem Taylora
i jego koncepcj<j h6de! toisamoSci. On chce pokazac, ie jeieli wr6cimy
do owych h6del, to odkryjemy cos, co nas jednoczy. Wtedy rzeczywi
stosc wsp6lnotowa i rzeczywistosc jednostkowa b~d<j si~ uzupe!niac 
jedno zwi'lie drugie. To w moim przekonaniu rys heglowski w jego mysli.
Jesli wracamy do Selbst, to odkrywamy zarazem genealogi~ Selbstbe
wu(Ssein, a w konsekwencji staj'l si~ moiliwe: wolnosc wszystkich i wol
nose jednostkowa. Ale to tylko pewna idea regulatywna, a nie rzeczywi
stosc polityczna.
KS . T OMASZ WI;:CLAWSKl: M6wi'lc w duiym uproszczeniu, jego my
slenie 0 polityce jest pochwal<j artykulacji. Taylor m6wi: nie b6jmy si~
glosno powiedziec, co nas ksztaltuje. Jesli wypowiemy, zaczniemy si~ ro
zumiec. Z budujemy przestrzen, na kt6rej b~dziemy si~ mogli spotkac.
TAD EUSZ GADACZ: To rzeczywiscie waine, choc mam wraienie, ie
Taylor przywi'lzuje zbyt dui'l wag~ do artykulacji. Niczym Sokrates,
kt6ry utoisamial m'ldrosc z dobrem, zdaje si~ wierzyc, ie wystarczy
wypowiedziec i wtedy jak za dotkni~ciem czarodziejskiej r6idiki zmie
ni si~ rzeczywistosc. Widz~ w tym peWll<j naiwnosc.
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KS. TOMASZ W~CLAWSKI: A co b~dzie, jdli nie wypowiemy?
TADEUSZ GADACZ: Trzeba wypowiedziec, tylko czy naprawd~ zm ie
ni to tak wiele?
JERZY SZACKI: Ta mysl powtarza si~ u Taylora obsesyj nie - jeSli uswia
damiam sobie, kim jestem, zarazem zmieniam siebie. Akcentowanie ar
tykulacji i - szerzej - Taylorowska teoria kom unikacji zakorzenione Sq
w jego koncepcji czlowieka .

Sztuka i epifanie
LUKASZ TISCHNER: Dlaczego w Z r6dlach ... tak wiele mowi si y 0 sztu
ce?
RYSZARD KASPEROWICZ: Taylor bardzo wyrainie pokazuje, l.e po
ezja jest w gruncie rzeczy nieslychanie filozoficzna. W jego refleksji nad
sztuk'l najbardziej zainteresowaly mnie trzy kwestie. Po pierwsze, uwagi
o impulsie (bioqcym swoj iJocz'ltek z przelomu oswieceniowo-roman
tycznego), ktory zblil.a doswiadczenie sztuki do rol.nych form doswiad
czenia religijnego. Po drugie, analizy pokazuj'lce dzielo sztuki jako mo
delowy przyklad realizacji jednej z zasadniczych idei wspoltworz'lcych
tol.samosc nowoczesnq, jakq jest wolnosc. Na tym obszarze pojawia si~
kwestia autotelicznosci (samowystarczalnoSci i kantowskiej niby celo
wosci bez celu) sztu ki, ktora jest z jednej strony jej wielk'l szansq, a z dru
giej, co widac golym okiem, takZe jej wielk'l przegranq, poniewai. "sztu
ka dla sztuki" z rozmyslem odcina si~ od rzeczywistoSci pozaartystycz
nej. Trzecia rzecz, ktora mnie bardzo zainteresowala, to polem ika Taylora
ze slynnq tezq Hegla z Estetyki. Filozof niemiecki pisal: duch naszego
5wiata, duch religii, duch refleksyj nej kultury jul. nie b~dzie wi~ cej si ~
sztukq interesowal, jul. nie b~dziemy wi~cej zginac przed niq kol an. Tay
lor odwrotnie, pokazuje, i.e duch wci'll. tchnie poprzez sztuk~ i to dzi~ki
niej mol.emy docierac do tego, co przed nami zakryte.
Taylor wiql.e zatem wielkie nadzieje ze sztukq i nawolu je, by povc'ro
cila do wielkich pytan metafizycznych, chot oczywiScie sztuka napoty
ka na szereg trudnosci. Jako znawca H egla wie, l.e prosty powrot do
przeszlosci jest niemol.liwy. Przypomina mi si~ fragment li stu Beethove 
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na do Freudenberga: "czysta muzyka kOScielna powinna bye wykony
wana tylko na glosy, wyjqwszy Gloria lub inny tekst tego rodzaju, dlate
go daj~ pierwszenstwo wlasnie Palestrinie. Byloby jednak niedorzeczno
Sciq nasladowac go, nie majqc jego ducha, jego poj~e religijnych". WI a
snie dlatego Taylor wiqze nadziej~ nie z epigonami, ale najlepszymi
uczniami mod ern izmu - Eliotem, Celanem czy Herbertem. Tymi poeta
mi zatem, ktorzy w swojej tworczoSci zapisywali indywidualne doswiad
czenie historyczne, a zarazem byli gl~boko przeSwiadczeni, ze poezja
winna odzwierciedlae ontologiczny i moralny fund ament swiata.
tUKASZ TISCHNER: Interesujqce Sq uwagi Taylora 0 akcie tworczym
jako 0 doswiadczeniu parareligijnym (co niekoniecznie oznacza, ze rna
on przyblizae do transcendencji). Dotyczyloby to zresztq nawet prqdow
artystycznych - w rodzaju futuryzmu czy dadaizmu - ktore ostentacyj
nie odwracaj q si ~ od hodel religijnych.
RYSZARD KASPEROWICZ : Zgoda, choe jest to kwestia dose niejed
noznaczna. Z jednej strony mamy do czynienia z probq restytucji do
swiadczenia religijnego poprzez sztuk~, a z drugiej z niebezpiecznym
mitem romantycznym, ktory kaze spoglqdae na artystow jak na wiedzq
cych lepiej, kaplanow. Nawet tak wybitny krytyk kultury jak Jakub Burc
khardt uwazal, ze sztuka jest najczulszym barometrem, ktory pokazuje,
co zlego dzieje si~ w swiecie. Nie wiem, czy sztuka odgrywa dzis tak
wielkq rol~, jesli tak, to w czysto negatywnym sensie. Bardziej przychy
lalbym si~ do tezy Edgara Winda ze Sztuki i anarchii, ktory przekonuje,
ze we wspolczesnej kulturze miejsce sztuki zaj~la nauka.
KS . TOMASZ WI;,CtAWSKI: Ale Taylor posrednio krytykuje nauko
wo-techniczny sposob wi dzenia swiata. W pewnym sensie jego ksiqzka
jest - w najlepszym znaczeniu tego slowa - z ducha sredniowieczna.
Taylor przekonuje, ze swiat to Sq rzeczy powiedziane, a nie nasze wy
twory, ktorymi manipulujemy.
RYSZARD KASPEROWICZ : Wspominajqc 0 nauce, mialem na mysli
wlasnie aspekt poznawania prawdy, wypowiadania jej, a nie wymiar tech
nologicznej manipulacji. Zgadzam si~ z ksi~dzem W~clawskim. Sztuka
powinna przywracae rzeczom tozsamose, czyli umozliwiae nam dostrze
zenie czegos, na co bez niej pozostawalibysmy slepi. Jak przekonujqco
pokazuje Taylor, doswiadczenie sztuki pozwala nam w pewnym sensie
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wyrwac si~ z kontekstu historycznosci . W lasnie na tym polega epifa
nicznosc sztuki.
l-UKASZ TISCHNER: W mysleniu Taylora wyraza si~ niepokoj, ze stra
cilismy zdolnosc mowienia 0 substancjalnosci rzeczy. Stqd chyba bierze
si~ jego t~sknota do sztuki epifanicznej (tej prawdziwej, a nie tej, ktora
jest epigonskim nasladowaniem gestow romantycznych), ktora uprawo
mocnialaby dzisiaj metafizyk~. Sztuka epifaniczna bylaby wr~cz czyms,
co moze przywrocic porzqdek bytu . Czy te t~sknoty Sq uzasadnione?
]ERZY SZACKI: Bye moze tak, choc obcowanie ze sztukq epifanicznq
nie jest drogq dla kazdego.
RYSZARD KASPEROWICZ: Mysl~, ze Taylor rna racj~ i jego sprzeciw
wobec wielkiego obszaru wspolczesnej sztuki, kt6ry pozostaje wy lqcz
nie grq j~zykowq, jest sluszny.

Gdzie iestesmy?
l-UKASZ TISCHN ER: Mam wrazenie, ze po wydarzeniach 11 wrzesnia
2001 trodla podmiotowosci na sw6j spos6b nabraly aktualnosci. Jest to
oczywiscie ksiqzka filozoficzna , kt6ra wykracza ponad doraznosc, ale
widac w niej akcent prowokacji : kaze wsp6lczesnemu czlowiekowi Za
chodu na powrot przejrzec si~ w lustrze. Taylor zdaje si~ m6wic: obudz
my si~, zapytajmy znow, kim jesteSmy, szukaj my silnych hodel moral
nych. Reakcje na zamachy terrorystyczne pokazujq, ze rzeczywikie do
owych hodel t~sknimy, choc szukamy ich troch ~ po omacku.
TADEUSZ GADACZ: Oderwalbym t~ ksiqzk~ od kontekstu aktualno
sci . Taylor uprawia historiozofi~, ktora byla rownie aktuaina przed 11,
jak i po 11 wrzesnia. t rodla ... to wszechstro nna i znakomita fenom eno
logia nowoczesnego ducha .
Jesliby jednak nawiqzywac do biezqcych wydarzen, powr6cilbym do
zastrzezenia, 0 ktorym wspominalismy wczeSniej. Taylo r nie podpowia
da, jak radzic sobie z dialogiem mi~dzykulturowym. Wszyscy mamy przed
oczami telewizyjne wiadomosci, w kt6rych nast~pujq po sobie kadry
pokazujqce Amerykan6w modlqcych si~ za ofiary zamachu i talibow
modlqcych si~ 0 powodzenie ich "swi ~ tej wojny". Wydawaloby si ~, ze
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obie strony odwo!ujq si ~ do tych samych wartosci , a przeciez jest ina
czej . Pojawia si~ zatem pytanie, czy w ogole mozna pogodzie ze sobq te
odmi en ne rzeczywistOsci.
JERZY SZACKI : Z gadzam si~ z profesorem Gadaczem. Nie przeceniaj
my 11 wrzeSnia. Ten dzien by/ wydarzeniem dramatycznym, ale nie prze
lomowym. To, co si~ mia/o za/amae, juz dawno si~ zalamalo lub zala
muje si~ stale.
TAD EUSZ GADACZ: Mysly, ze t rodla ... Sq zbyt krzepiqce. Taylor jest
radykalnym optymistq, jezeli chodzi 0 widzenie ludzkiej natury. N ie dose
mocno pokazuje, ze w naszej naturze tkwi pewna mrocznose.
KS. TOMASZ WI;:CLAWSKI: Zgadzam si y, ze nie nalezy przeceniae 11
wrzesnia. Pewne rzeczy wyrainiej sobie teraz uswiadamiamy, ale nie jest
to cos zupelnie nowego. W ksiqzce rzeczywiscie jest dose duzo optymi
zmu, ale rownoczesnie rna on a, ze tak powiem, "podwojne dno". Taylor
mowi: "Ani nie sqdicie, ze mozna siy z tym zgodzie, ani nie sqdicie, ze
mozecie to sami zmieniC". Innymi slowy, namawia, by uzmyslowie so
bie, gdzie si~ znaleilismy, kim jesteSmy, bo dopiero wtedy bydziemy
wiedzieli, co robie dalej . O n mowi 0 pewnym procesie - zmieniam si~,
kiedy dowiadujy siy czegos 0 sobie. Ktos, kto napisal takq ksiqzk~, moze
powiedziee: ja siy zmieniam, poniewaz ja siy dowiadujy. To sarno doty
czy jej czytelnika.

TADEUS Z GADACZ, ur. 1955, EilozoE, wykladowca Collegium Civitas
w Warszawie. Wydal m.in.: Wolnosc a odpowiedzialnosc. Rosenzweiga
i Levinasa krytyka Heglowskiej filozofii ducha.
RYSZARD KASPEROWICZ, ur. 1968, dr historii sztuki, adiunkt w Ka
tedrze Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL. Wydal: Be
renson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycz nej Ber
narda Berensona (2001).
JERZY SZACKI, ur. 1929, socjolog, historyk idei, profesor uw, od 1974
roku redaktor naczelny "Polish Sociological Bulletin". Swiatowq reno
my zyskala jego History of Sociological Thought (1979), ktorej nowe
poszerzone wydanie trafi niebawem do ksi~garn.
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Wojciech Bonowicz

Lekarz od
przemocy

James G illigan,

Wstyd i przemoc. Refleksje nad
smiertelnq epidemiq,
przeloiyl Andrzej Jankowski,
p rzed mowa Wi ktor Osiatynski,
Media Rodzina, Poz nan 2001

Ksi~ika J amesa G illigana - \vybitnego ame rykanskiego psychiatry,
autora skuteeznyeh programow resoej alizaeyjnyeh przeznaezonyeh dla
wi~ zni6w skazanyeh za najei~isze przest~ pstwa - stawia s praw~ naszego
stosunku d o przemoey na ostrzu noia. Jui ehocb y z tego wzgl~ du jest to
ksi~ika pi~kna i zas l uguj~ca na szaeunek: autor nie "piywa", leez wpro
wadza ezytel nikow od raw w sam srodek zagadnienia i zmusza do zaj~
cia stanowiska. Pyta wprost: ezy zaleiy nam na tym, i eby przest~pey
byli jak najdotkliwiej karani, ezy na tym, ieby wyeliminowac przemoc?
Z daniem autora tyeh dw6eh oezekiwan nie da si« pogodzic. Dotkli
wa kara - smie rc Iub dlugoletnie wi~zienie - przynosi skutek odwrotny
do zamierzonego . Wi ~zi enia S'l fab rykami przemoey: wed le szaeunk6w
autora, w amerykanskieh zakladaeh karnyeh doehodzi do ki lku milio
n6w gwalt6w hornoseksualnyeh roeznie, liezba sa mob6jstw jest wyisza
nii w wolnym swieeie, a zab6jstwa s~ na porz~dku dziennym. Skazani
za liejsze przest~pstwa, popelnione bez uiyeia przemoey (np. wlamanie
czy posi adanie na rkotyk6w), staj~ si~ wskutek pozostawani a w ei~glym
straehu i poniie ni u ludzmi wewn ~ trznie wypalonymi, dla kt6rych wi a
sne i eudze iycie jest niewiele warte: istnieje duie prawdopodobien
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stwo, ze kiedy znaJd q si~ na wolnosci, si~gnq po przemoc jako skuteczny
srodek radzenia sobie z wlasnym wstydem. Z kolei w patologicznych
mordercach grozba kary smierci czy charakter systemu penitencjarnego
utrwalajq zab6Jcze sklonnosci.
"Chodz,!ce trupy", jak nazywa Gilligan skazanych za najci~zsze prze
st~pSLwa, paradoksalnie dostaj,! od spoleczenstwa cos w rodzaju "licen
cji na zabijanie" - potwierdzenie, ze przemoc jest sposobem osi,!gania
sprawiedliwoSci. To, ze chodzi tu 0 przemoc zinstytucjonalizowanq, prze
moc jako kar~, nie rna w ich wypadku wi~kszego znaczenia. Gilligan
pisze: "zadna inna grupa nie popiera silniej kary smierci niz mordercy
i inni wi~zn iowie. Posu n'! si~ do tego, ze sa mi wykonaj,! ten wyrok na
sob ie lub na innych, jesli nie zrobi tego panstwo. Dlatego wlasnie 0 b61
glowy przyprawia mnie twierdzenie, ze kara smierci rna odstraszyc mor
de rcow i wzbudzie w nich wi~ksze poszanowanie dla zycia" (s. 57). Psy
chologiczny mechanizm , kt6ry popycha tych ludzi do zabijania, tez bo
wiem odwoluje si~ do sprawiedliwosci: zabijajq, bo sami Sq "martwi",
chc,! odebrae innym to, czego im samym odm6wiono, cwj,! si~ pokrzyw
dzeni i d'lz'l do "wyrownania rachunk6w" - ukarania swiata za to, ze
pozbawil ich poczucia wlasnej wartoSci.
Autor Wstydu i przemocy nie prosi 0 litose dla zabojc6w, nie twier
dzi tez, ze Sq niewinn i. Przeciwnie, uwaza, ze im precyzyjniej okresli si~
ci~zar ich winy, tym lepiej d la nich samych. Przyznaje ze smutkiem, ze
niekt6rzy z patologicznych mordercow nigdy nie b~d'l mogli wyjsc na
wolnose: nie potrafiliby zye w normalnym swiecie i nie zabijac. Ale nie
bylby daleki od stwierdzenia, ie w wi~kszosci przypadk6w to "ofiary
mord uj'l ofiary ". Ukazuje to, czego wszyscy jesteSmy niby swiadomi: we
wn~trzu "potwora" kryje si~ spragniona milosci, zraniona i zawstydzo
na istota.
Odkrycie, ze najgl~bszy m irodlem przemocy jest wstyd i atrofia mi
10Sci, nie jest oczywiscie odkryciem G illigana. O n jedna k uzasadnia je
i dokumentuje w sposob, ktory wlasc iwie wytr'lca z r~ki wszelkie argu
menty. Historie ko nkre tnych osob - swoich pacjent6w - kt6re przedsta
wia, dowodzq jednego: niska samoocena, pocZLIcie, ze "nie nalei~ do
siebie", stlumione pragnienie biernosci i zaleinoSci, I~k przed oceniaj'l
cymi spojrzeniami innych, upokorzenia i akty przemocy, kt6rych dana
osoba doznala w dziecinstwie, stanowiq stale e1ementy psychologiczne
go wizeru nku mordercy. Oczywiscie, konieczne jest cos jeszcze: choc
wstyd jest powszednim doswiadczeniem, to po przemoc jako srodek
zaradczy si~gajq przeciez ty lko niekt6rzy. Na pytanie, dlaczego tak jest,
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Gilligan odpowiada metaforq: sic;gajq po niq ci, kt6rych dusza zostala
zamordowana, kt6rych jazJ1 zalamala siC;, a psychika pogrqi yla w pie
kle. To ludzie, kt6rych wciqi odczuwane pragnienie miloSci wprawia
w przeraienie. "Na lqczqce siC; z ryzykiem b61u pokochanie innej osoby
pozwolie moie sobie tylko czlowiek, kt6ry rna na tyle duie poczucie
wlasnej wartosci i tyle szacunku dla siebie, i e uchro ni go to przed zala
maniem i zniszczeniem, jdli milose ta nie zostanie odwzajemniona "
(s. 67). W przypadku "wydrqionych ludzi", kt6rych opisuje Gill igan,
ryzyko braku odwzajemnienia jest bardzo dui e, broniq siC; wic;c przed
nim, wykorzeniajqc z wlasnej duszy wszelki e pozytywne uczucia. "Al
bowiem jedynym sposobem, dziC;ki kt6remu czlowiek moie zapobiec
niebezpieczenstwu, jak im jest dla niego milose do innych, jest niena
wise" (tamie) .
Jakie wnioski plynq z tego rozpoznania? Autor Wstydu i przemocy
wie doskonale, ii "powiedziee po p rostu, ie potrzebujemy wic;cej milo
sci, a mniej wstydu i poczucia winy, to tyle, co nie powiedziee nic, to
puste slowa" (s. 248). O krdlajqc przemoc jako chorobc; - a dokladniej:
jako "narodowq epidemic;" (bo ostrze jego kry tyki wymierzone jest przede
wszystkim w Amerykc;) - pr6buje okrdlie spoleczne i kulturowe wa
runki, kt6re sprzyjajq "zaraianiu siC;" przemoq.
Zwraca uwagc; przede wszystkim na przemoc strukturalnq: na bie
dC;, rozwarstwienie spoleczne, podzialy rasowe - akceptowane politycz
nie i uzasadniane ekonomicznie. Oto panstwo - przy bardziej lub mniej
zdecydowanej aprobacie spoleczenstwa (Gilligan pisze wr~cz 0 "zbioro
wym »wyborze moralnym«") - podejmuje decyzjc; 0 wykluczeniu nie
kt6rych jego czlonk6w z udzialu w korzystaniu z praw i d6b r dostc;p
nych pozostalym. Sposob6w na przep rowadzenie tej decyzji jest wiele:
takie konstruowa n ie polityki podatkowej, aby r6inice w dochodach
mic;dzy bogatymi a biednymi powic;kszaly si C;, utrudnianie biednym do
stc;pu do edukacji (a dla G illigana - 0 czym bc;dzie jeszcze mowa - edu
kacja to klucz do ograniczenia przemocy!), utrwalanie kastowych po
dzial6w spoleczenstwa, utrzymywanie bezrobocia na poziomie odpo
wiednio wysokiego minimum itp.
W wyniku przemocy strukturalnej umiera 0 wiele wi~cej ludzi nii
ginie wskutek przemocy bezposredniej (autor powoluje siC; m.in. na ba
dania wskazujqce, ie jednoprocentowy wzrost bezrobocia spowodowal
w 1970 roku w USA wzrost liczby zgon6w ai 0 37 tysic;cy). Jednocze 
snie podzialy, poglc;biane przez prowadzenie p olityki "kastowej", spra
wiajq, ie wzrasta przestc;pczose wsr6d najbiedniejszych: Sq oni nie tylko
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sprawcami zdecydowanej wi~kszoSci najci~ zszych przest~pstw, ale i ich
naj cz~stszymi ofiara mi . 0 tym fakcie jed nak rzadko si ~ wspomina, poli
tycy ch~tnie natomiast szermujq haslami zaostrzenia walki z przemOCq,
co na og61 oznacza wyzsze kary dla przest~pcow, surowsze rygory w wi~
zieniach i wi~cej srodkow dla policji, czyli w rezultacie -Iepszq ochron~
tych, ktorzy mniej jej potrzebujq. Gi lligan formuluje swoje oskarzenie
wprost: "w dobrze poj~tym interesie klasy wyzszej nie lezy stosowanie
polityki spoiecznej, kto ra dop rowadzilaby do zm niejszenia przest~pczo
sci; przeciwnie - zalezy jej na tym, aby wskainiki przestt:pczosci byly
jak najwyzsze". To bowiem pozwala jej utrzymywae status quo (istnie
nie "gett przemocy" , czt:sc iowe chronienie przed n iq klasy sredniej i cal
kowite - najbogatszych) i kazdorazowo wypowiadae "tak zwanq »woj
nt: z przest~pczoSciq«, kto ra jest w istocie wojnq z biednymi" (s. 195).
Polityka spoleczna to n ie jedyny obszar zaklamania. R6wnie istotne
dla rozprzestrzeniania si~ epidemii przemocy Sq pewne decyzje kulturo
we , jak choeby zgoda na powszechnq obecnose "rozrywki, ktora glory
fikuje p rzemoc i przedstawia jq jako ir6dlo dumy, honoru i mt:skiego
poczucia wlasnej wartosci ". Popularnose tego rodzaju rozrywki jest z ko
lei zwiqzana z zakorzenionymi w spoleczenstwie przekonaniami co do
roli mt:zczyzny i kobiety. Jezeli kobiety - mimo ze bardziej upokarzane
- rzadziej sit:gaj'l po przemoc, to dlatego, twierdzi Gi lligan, ze ta ostat
nia jest kulturowo zastrzezona dla plci p rzeciwnej. Rewersem tej sytu
acji jest paniczny l~k m~zczyzn przed popadnit:ciem w rolt: "kobiety"
wobec innyc h mt:zczyzn; tym tlumaczye mozna m.in. brutal nose gwal
t6w homoseksualnych popeln ianych w wit:zieniach i panujqce mit:dzy
wit:iniami stosunki wiadzy i poddania. "Nic nie stymuluje przestt:pczo
Sci i przemocy silniej niz przypisanie mt:iczyznom i kobietom r61, od
powiednio, podmiotu i przed miotu przemocy i seksu" (s. 198).
Z rozwazan Gilligana wynika jednoznacznie, ze aby skutecznie wal
czye z przestt:pczosciq, trzeba dokonywae zmian we wszystkich wspo
mnianych obszarach jednoczeSnie. Autor jednak w niewie lkim stopniu
zajmuje sit: projektowaniem szerszych reform spolecznych (ta czt:se jego
pracy jest zdecydowanie najmniej precyzyjna). Pisze przede wszystkim
o tym, co mu najblizsze. Z systemu karania nalezy wyeliminowae caly
istniej,,!cy naddatek przemocy i upokorzenia (Gilligan opisuje wstrzqsa
iqcy "rytual stopniowej degradacji" wit:inia), w szczeg6lnoSci przemoc
seksualnq, dzis niemal powszechnie tolerowanq. Ka ra nie powinna no
sie znamion zemsty - bo w ten spos6b nigdy nie zostanie przerwane
blt:dne kolo przemocy. Powinno si~ ozywie caly system resocjalizacji
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i pomocy psychologicznej, aby obudzie u skazanych rzeczywiste - a nie
zafalszowane - poczucie wlasnej wartosci. Z a najwainiejsz'l drogy do
tego celu Gilligan uwaia programy edukacyjne; rozlegla niewiedza i brak
podstawowych umiejytnoSci , jak czytanie i pisan ie, poglybiaj'l uczucia
frustracji i wsrydu, ktore prowadz,! do brutalnych zachowan. Ed ukacja
jest czynnikiem, ktory najskuteczniej zmniejsza wskainik recydywy: nie
rylko przywraca skazanym uczucie dumy, ale tei pomaga im radzie so
bie ze skutkami przemocy strukturalnej. Niestery, wlasnie edukacja "li
kwidowana jest jako pierwsza, ki edy administracja »bierze siy surowo
za przestypcow«" (s. 197-198). N astypna w kolejnoSci jest pomocq psy
chologiczna; auror przytacza znamienne slowa brytyjskiego premiera,
J ohna Majora: "Nadszedl czas, aby mniej rozumiec, a wiycej potypiaC".
"Osoby, krore glosz,! takie pogl'ldy" - stwierdza Gilligan - "nie maj'l
poj ycia 0 rym, co mowi,!" (s. 160).
Wolno postawie pytanie: czy autor Wstydu i przemocy nie jest po
prostu jeszcze jednym "lewicowym marzycielem" ? Blydnym rycerzem,
ktory chce walczye z wiatrakami ludzkiej natury i cywilizacji? To w koncu
cywilizacja - w ci,!gu dlugich wiekow prob - wypracowala pewne spo
soby radzenia sobie ze zicm, moie nie idealne, tak, z pewnosci,! niedo
skonale, ale jednak zapewniaj'lce jaki taki pokoj spoleczny. Czy mozna
wykorzenie z ludzkiej natury sklonnose do zla? Czy mozn2 usun'!e z niej
niechye, lyk i zlosc w stosunku do przestypcy i zaszczepie w to miejsce
spojrzenie bezwarunkowo rozumiej'lce? Czy nie Jepiej jednak pozostae
przy naszych pojyciach winy i sprawiedliwosci, zamiast przychylae nie
ba rym, ktorzy na niebo nie zasluzyli, i ludzie siy wizj'l swiata wolnego
od brutalnosci?
G illigan dowodzi, ie nasze pojycia winy i sprawiedliwosci - a w szcze
golnoSci "moralizowanie przemocy" - S'l bezradne wobec jej rzeczywi
srych hOde!. Coz z tego, ie nazwiemy zlo ziem i odpowiednio je poty
pimy i ukarzemy, skoro dla rych, ktorzy zla siy dopuScili (i dla innych,
ktorzy bye moie rowniez po nie siygn'l), slowa te nic nie znacz'l, bo
najpierw musieliby oni - mowi'lC jyzykiem filozofow - "chciee miee
sumienie"? W relacjach z proces6w osob oskarionych 0 najciyzsze prze
stypstwa powtarza siy jak refren konstatacja wyraiaj,!ca zaskoczenie, ze
"oskariony nie okazal najmniejszej skruchy" i " nie poczuwa siy do winy" .
Czy jednak jest w tym cos zaskakuj'lcego? Czlowiek zdolny do kon
struktywnego poczucia winy - a wiyc takiego, ktore nie "damsi" go,
lecz pomaga ocenie, kiedy wyrz'ldza krzywdy drugiemu - nie bylby zdolny
do zabojstwa.
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Gilligan pisze: "tautologiq jest tlumaczenie przyczyny morderstwa
tym, ie morderca jest zlym czlowiekiem alba ie rna »zly u mysl «, czy tei,
ie przyczynq jest zlo, kt6re tkwi w jego charakterze lub umysle". Jeieli
faktycznir. chcemy poznac przyczyny przemocy, powinnismy pytac: "Dla
czego jego osobowosc nabrala cech, kt6re nazywamy zlymi? Dlaczego
dopuscii :;l~ czyn6w, kt6re nazywamy zlymi?" (s. 103). Na innym miej
~;<.::u autor szerzej rozwija ten wqtek: "skoro zadaniem podstawowych
przykazan moralnych, takich jak »Nie zabi jaj«, oraz paragraf6w prawa
karnego, w kt6rych mo rde rstwo okreslane jest jako zbrodnia i zagroio
ne wysokimi karami, jest zniech~ce n ie ludzi do wzajemnego zabijania
si~ (a skoro jui 0 tym mowa, r6wniei do zabijania samych siebie), to
poznanie motyw6w sklaniajqcych ludzi do morderstw i samob6jstw przy
bliia nas do realizacji cel6w zakladanych przez prawo i kodeksy moral
nosci . Najpierw jcdnak musimy zakwestionowac, a moie nawet odrzu
cic niekt6re zaloienia, kt6re wydajq si~ istotnymi elementami prawa
i moralnoSci, takie chocby, jak przekonanie, ie wystarczy nauczyc bru
talne jednostki (zwane przest~pcami) odr6inian ia dobra od zla, czyli
teg;), co dob re, od tego, co zle" (s. 33).
C6i zatem powin nismy zrobiC? "Jesli chcemy zdobyc wiedz~ po
trzebnq do urzeczywistnienia odwiecznego marzenia 0 zlikwidowaniu
przemocy, to proponuj:.: , bysmy zami ast zadawac moraine i prawne py
tanie: »Jak pow inn ism y iyC?" , na kt6re nie da si~ znaleic odpowie
dzi, postawili bardzie j prodllktywne i silliqce tej wiedzy pytanie empi
ryczne, a mianowicie : »Jak m 0 i em y i yC?" , to znaczy, jakie sily i pro
cesy biologiczne, psy ch ologiczne i spoleczne chroni q, podtrzymujq
i zachowujq iycie, a jakie prowadzq do smierci? (... ) N ie: »Na jak wielki
b6l i cierpienie ' zaslllgllje' ten przest~pca czy zbrodniarz wojenny?«, ale:
»Jak moiemy pom6c przetrwac tym brutalnym przest~pcom bez dalszej
eskalacji przemocy, kiedy tonq oni w slusznej w swym mniemaniu nie
nawiki i rozpaczy, czujqC si~ usprawiedliwieni w eksterminacji innych
i uwaiajqc, i e muszq innych pociqgnqc za sobq na dno?«" (s. 34-35).
Warto wsluchac si~ w pytania postawione przez G illi gana. Za jego
slowami stoi ogromne doswiadczenie lekarza-psychiatry, kt6re kaie
spojrzec na dramat zbrodni i kary z in nej perspekty",ry. Ostatecznie,
jest to rabe gl~boko ludzkie doswiadczenie ... C o "sprawiedliwego "
jest w pozostawieniu czlowieka samemu sobie? Czy nasze "moralizo
wanie" nie czyni nas czasem slepymi na to, co podstawowe? Skoro 
jak powiada Jean Vanier - "kaida osoba jest histori q swi~rq", ro czy
moiemy tak po prostu zamknqc drzwi za "zlymi", cieszqc si~, ie od
135

~

ZDARZENIA - KS lt\iKI - LUDZIE

dzielajq nas od nich mury wiyzienia? Czy ta sytuacj a nie do maga siy od
nas jakiegos "zbiorowego »moralnego wyboru «", innego nii wolanie
o "zaostrzenie kar"?
WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, poeta, krytyk literacki, redaktor
"Znaku"; wspolpracownik "Tygodnika Powszechnego", wspolautor
rozmow z o. Leonem Knabitem OSB Schody do nieba (1998), autor
wywiadu-rzeki z Janinq Ochojsk'l N iebo to illni (2000) oraz biografii
ks. J6zefa Tischnera. Ostatnio wydal ci'lg dalszy rozmow z o. Knabitern
Od poczqtku do konca (2002).

Damian Leszczynski

Norman Finkelstein,

Przedsi(!biorstwo holokaust,

Histor'ia
i demagog ia

dum. M. Szymanski
Ofi cy na Wydawnicza Volumen, Warsza

wa 2001, ss. 202

Polskie wydanie glosnej i kontrowersyj nej ksi'liki Normana G . Fin
kelsteina trafilo na nie najlepszy okres. Wobec tego, co stalo si y 11 wrze
snia w NowymJorku, debata dotyez'lea tzw. "sprawy Jedwabnego " oraz
rzetelnosei i bezstronnosei badan historyeznych nad holokaustem, zwlasz
cza w kontekkie tez postawionyeh w ksiqiee Jana T. G rossa, przesuniy
ta zostala na drugi, trzeei nawet plan i - jak sqdzy - trud no oczekiwae jej
kontynuaeji. Jesli takowa nawet nast'lpi, przybierze z pewnosci'l Zllpd
nie inny ksztalt, wlasnie z uwagi na wojny z terroryzmem. Kwestia tego,
jak pisae 0 holokauseie, 0 tym, ezy moina, b'ldi nie, ezerpae ko rzysei
z ideologii opartej na fakcie wymordowania milion6w Z yd6w i Eu ro
pejezyk6w iydowskiego poehodzenia, niewielu dzis w naszym kraju zaj
muje. Na Zaehodzie, a przede wszystkim w USA, jest to obeenie pro
blem ze zrozumialych wzglyd6w przebrzmialy lub drugo rzyd ny, u nas,
niestety, sp6iniony (tak jak spOiniona 0 ponad dziesiye lat jest polska
edycja ksi'liki Finkelsteina). N iemniej jednak, ze wzglydu na to, ie w pra
ey amerykanskiego historyka wyraione zostaly w zdecydowany spos6b
dose kontrowersyjne opinie, warto poswiycie jej chwily uwagi.
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Musz~ przyznae, iz mialem mieszane uczucia, czytaj<:jc ksi<:jzk~ Fin
kelsteina - zar6wno teraz, jak i wczeSniej ( dzi~k i p r~z n ie dzialaj<:jcej stro
nie internetowej autora juz od dawna moina zapoznae si~ zar6wno z sa
m<:j praq, jak i z tocz<:jC'l siy wo k61 niej dyskusj<:j). Nie w<:j tpi~, ze dla
wszystkich, kt6rzy przekonani s<:j 0 "zydowskim spisku", maj<:jcym na
celu umniejszenie ci erpien wojennych os6b nie nalez<:jcych do spolecz
nOSci zydowskiej, ksi<:jzka ta moze stae si~ dob rym materialem argu
mentacyjny m, niezaleznie od cel6w, jak ie stawial sobie autor. Ale zanim
zacznie si~ grae Fi nkelsteine m przeciw rodzimym " fi losemitom" , nale
zaloby rozpoznae stanowisko, z jakiego autor podejmuje swoj<:j kr y tyk~
ideologii holokaustu. Po d rugie, warto byloby si~ zastanowie nad po
trzeb<:j obalania pewnych spajaj<:jcych spolecznose mit6w - a tego wla 
snie pragnie dokonae Fin kelstein. I po trzecie wreszcie, trzeba by spoj
rzee na przedsifbiorstwo holokaust jako na kolej ny etap w niekoncz'l
cym si~ procesie demaskacji, kt6ry przez przyszle p okolenia bye m oze
zostanie uznany za typow<:j cech~ wsp6lczesnej kultury. Z rej perspekty
wy bez trudu daloby si~ spleSe ze sob<:j motywacje i efekry dzialan G ros
sa i Finkelstei na: kazdy z nich podwaza mit kultury i narodu, z kt6rego
si~ wywodzi, i-co ciekawe - znajduje uznanie i poparcie zazwyczaj u
os6b wobec kultury tej i narodu krytycznych, ewentualnie u owej hiper
krytycznej "i nteligencji", od lat uwazaj<:jcej za swe podstawowe zadanie
krytyk~ swojego spoleczenstwa.
Czy taj<:jc ks i<:jzky Finkelsteina, mozna czasem odnieSe wraze nie, iz
celem ataku autora jest nie tyle tytulowe " przedsiybiorstwo holokaust",
co Stany Z jed noczone Ameryki oraz ich pol ityka bliskowschodnia,
a przede wszystkim twarde opowiadanie siy po stronie Izraela w kon
flikcie izraelsko-palestynskim. Wedlug Finkelsteina podkreslanie wyj<:jt
kowosci cierpienia Z yd6 w podczas drugiej wojny swiatowej oznacza
kwestionowanie wcale nie mn iejszych cierpien "Murzyn6w, Wietnam
czyk6w i Palestynczyk6w" oraz innych narod6w wykorzystywanych
przez Euro pej czyk6w w dobie kolon ializmu. Skoro uwaza siy, iz ofia
rom holokaustu nalez<:j si y odszkodowania, w taki m razie - powiada
auto r - odszkodowania takie powinni otrzymae r6wn iei wszyscy wy
mienieni .
C6Z 0 tym m ysieC? Pomij aj<:jc podane w ksi<:jice przyklady nieuczci
wego czerpania korzYSci z cierpien ia in nych, naduzywania legendy ho
lokaustu i bezzasadnych roszczen 0 odszkodowan ia, plyn<:jcych ze stro
ny os6b, kt6re z oczywistych wzgl ~ d6w zadnej bezposredniej krzywdy
nie doznaly, sam wyw6d da loby siy rozwin<:je dwojako. Po pierwsze,
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moina uznae - czego zresztq domaga si y Finkelstein - iz zbrodnia holo
kaustu nie jest niczym "wyjqtkowym" w takim znaczeniu, w jakim przed
stawiajq to niektorzy radykalni wyznawcy "religii holokaustu" (jak np.
notorycznie przywolywany w ksiqice jako bete noire Elie Wiesel). N ie
jest wiyc zjawiskiem przewyiszajqcym moiliwoSci ludzkiego rozumie
nia, czyms, co nie poddaje si y racjonalnej analizie i wymaga ponadrozu 
mowej, niemalze mistycznej interpretacji. Z punktu widzeni a historyka
jest to po prostu zdarzenie i zakaz jego interpretowania w sposob stoso
wany zazwyczaj do zdarzen h istorycznych wydaje siy nie miee i adnych
sensownych podstaw. W rym wypadku nie chodziloby 0 wywyiszanie
bqdi pomn iejszanie znaczenia zbrodni, 0 licytowanie si y cie rpieniem,
lecz 0 rzetelne badanie, w ktorym usituje siy - przynajmnicj na tyle, na
ile to mozliwe - uczynic zadose postulatowi obiekrywnoSci . Po drugie,
moina odczytac wywod Finkelsteina tak: holokaust nie byl wyjqtkowy
w rym sensie, ii popelniono wiele holokaustow, m.in. na Indianach,
Murzynach, Wietnamczykach, Palestynczykacb etc. Krotko mowiqc,
poniewai panstwa Zachodu (bo 0 rych w zasadzit: pisze autor) popelni 
Iy w swej historii mnostwo zbrodni rangq dorownujqcych holokausto
wi, naleialoby je pociqgnqe do odpowiedzialnoSci w podobny spos6b,
w jaki pociqga si y dzis do odpowiedzialnosci na przyklad Niemcy i Szwaj
cariy. Winni, a w tym wypadku chodziloby przede wszystkim 0 USA,
powinni zaplacie. Komu? M urzynom, Indianom, Koreanczykom, Wiet
namczykom ...
Takie postawienie sprawy wydaje siy co najmniej kontrowersyjne.
o ite bowiem naleialoby siy zgodzie z opiniq, ii nie rna racjonalnego
powodu, dta ktorego holokaust nie mialby bye badallY przez history
kow, a tabe wszelkich innych badaczy, ktorzy stosowaliby don zv.rykle
kryteria - inaczej nii czyni to z niewiadomych powodow Jan T. Gross
o ryle postawienie na rym samym poziomie holokaustu, niewolnictwa,
kolonializmu i wojny w Wietnamie jest co najmniej wqtpliwe. N azistow
ska eksterminacja Zydow, ale rowniei wszystkich ludzi wykazujqcych
jakikolwiek rylko zwiqzek z narodowoSciq iydowskq, jest w istocie czyms
wyjqtkowym w historii i trudno wykazae, ie jakiekolwiek okrucienstwa
dotykajqce cywil6w w trakcie prowadzonych wojen mialy podobne na
silenie i ty okrutnq rzetelnose cechujqq niemi eckie wykonanie. Niewol
nictwo bez wqtpienia moina postawie na r6wni z praq przymusowq,
kt6ra objyta zostala programem odszkodowan, naleiy jednak podkre
slie, ii przyslugujq one rylko osobom f a k t y c z n i e pracujqcym w fa
brykach nazist6w, nie zas ich potomkom czy po prostu narodowi alba
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grupie, ktora moze w jakiko lwiek sposob wykazae swoj zwiqzek z owy
mi robotnikami - a tak wyglqdalyby dzis na przyklad odszkodowania
dla czarnoskorych mieszkancow USA za n iewolnictwo. Wojna w Wiet
namie po ciqgn~la za sobq mas~ ofiar, jednakZe nigdy nie doszlo tam do
zjawiska choeby w najm niejszym stop niu przypo minajqcego holokaust:
Finkelsteinowi nalezaloby tu przypomniee Kambodz~ i dokonania Pol
-Pota, ktore pod kazdym wzgl~de m blizsze sqludobojstwu niz dzialal
nose wojsk USA w Wietnamie bqdz Ko rei. Podobnie powinno si~ wspo 
mniee w tym miejscu 0 milionach ofiar sztucznie wywolanego glodu na
Ukrainie, 0 tym, czego dokonali wyniesieni przez antykolonialnq eufo
ri~ na szczyty wladzy dyktatorzy czarnej Afryki - tych przykiadow jed
nak 1I Finkelsteina nie znaj dziemy. M ozna docen ie jego zabiegi majqce
na celu "zracjonalizowanie" holokaustu i przywrocenie go jako zwykle
go przedmiotll badan historycznych, jednakZe rownoczesna proba opi
sania wielu innych, roznych pod wieloma wzgl~dami zbrodni jako ko
Iejnych "holokallstow" nie rna zadnych sensownych podstaw, procz bar
dzo wyraznej ideologii "antyamery kanizmu".
Drugi problem, ktory wiqze si~ z ksiqzkq Finkelsteina, dotyczy swe
go rodzaju desakralizacji mitologii (ktos powiedzialby: ideologii) spaja
jqcej wspol not~. Wydaje si~, iz jednym z zasadniczych celow autora Przed
sir;biorstwa holokaust jest oswieceniowe w swej wymowie zlamanie ste
reotypu albo idei na rodu wybranego, ktora pod roznymi postaciami od
wiekow po magala przetrwae narodowi zydowskiemu pozbawionemu
wlasnego panstwa. Dwa wieki wczeSniej Finkelstein zapewne walczylby
z religi q, dzis wszakZe, kiedy ta ostatnia prawie zupelnie stracila na zna
czeniu, walczy z tym, co jq zasqpilo. Nie czyni tego wszakZe w imi~
przywrocenia prawowitej religii w miejsce pseudoreligijnej ideologii:
walczy z nam iastkq, surogatem religii, ktorq uwaza za niezrozumialq
pozostaiose dawnych gusel, za falszuj,!cy rzeczywistose osad irracjonali
zmu. W tym wy padku nie krytykuje holok austu z punktu widzenia wol
nOSci badan historycznych, lecz, zajmujqc skrajnie wrogie tradycji sta
nowisko, odrzuca go jako u swi~cony przez niq i podtrzymywany przez
wspo!czesnych mit.
Nie wqtp i~ , ze rodzimi przeciwnicy sakralizacji i uwznioslania cier
pi en narodll zydowskiego podchwyq argumentacjy Finkelsteina, nie do
strzegajqc kryjqcej si y w niej pulapki: otoz Finkelstein, odrzucajqc trady
cjy zydowskq, patriotyzm i wiary w wyjqtkowose wlasnego narodu, ope
ruje takim samym schematem, jakim w naszym kraju poslugujq si~
przeciwnicy wszelkiej "martyrologii", "smutnych rocznic", rozpamiyty
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wania przesz/osci, romantycznej wizj i Polski cierpi'lcej za inne narody etc.
Przeszlosc - tak moina odczytac przedsi?biorstwo holokaust - nie odgry
wa iadnej roli. Narod, Panstwo, Wspolnota, Wiara - wlasnie pisane du
iymi literami - nie s'l niczym innym, jak tylko ideologicznymi wymysla
mi. S'l, w dalszej kolejnosci, narz~dziem represji: niegdysiejsze m~czen
stwo to pretekst do wyludzania pieni~dzy, narodowe mity to koj'lca masc
na obecne niepowodzenia, odwolanie si~ do wczorajszych cierpien mia
loby uzasadnic dzisiejsze zadawanie cierpien innym. Wszystkie te argu
menty bez trudu moina by zastosowac w odniesieniu do wysuwanych
przez polskich obywateli i'ldan odszkodowan wobec Niemcow i Rosji.
Zgodz~ si~ z autorem, ii nie powinno si~ przechodzic do porz'ldku
dziennego nad nieuczciwym czerpaniem zyskow z narodowej traged ii,
ie nie mozna milczec w obliczu oszustw. Wszelako Fin kelstein idzie da
lej alba raczej zaczyna z zupe/nie innego miejsca: to nie sam fakt czerpa
nia zyskow z manyrologii jest dla niego podstawowym z/em, ktore na
leiy wyeliminowac. Pierwsz'l rzecz'l, ktor'l trzeba by wykorzenic, S'l
narodowe mity, tradycja spajaj'lca wspolnot~. Z tym zas pogl'ldem trud
no mi si~ zgodzic.
Ostatnia rzecz, na ktor'l chcialbym zwrocic uwag~, to sarna forma
ksi'liki Finkelsteina, wpisuj'lca si~ w tzw. nun kontestacyjny czy tei ob
razoburczy, zyskuj'lcy poklask u "post~powych" intelektualistow. S'ldz~,
ie gdyby opublikowal on prac~ zawieraj'lC'l jedynie rozbudowane anty
amerykanskie w'ltki Przedsi?biorstwa holokaust, zyskalby poklask duiej
cZ~Sci amerykanskiej inteligencji, zw/aszcza tej zaliczanej do kr~g6w
okreSlanych jako liberalno-lewicowe. Troska 0 los mniejszoSci, sprze
ciw wobec amerykanskiego "imperializmu", krytyka wojny w Korei
i Wietnamie - wszystko to stanowi swego rodzaju wyznanie wiary "po
st~powego intelektualisty". Pech chcial, ie Finkelstein, obnaiaj'lc nie
cne zap~dy USA, wytoczyl najci~isze z moiliwych argumentow przeciw
Zydom i holokaustowi, kt6ry akurat w Ameryce stanowi wyj'ltkow'l,
niemalie narodow'l swi~tosc. To tak jakby napisal ksi'lik~ wychwalaj'l
C'l niewolnictwo. Nie mial najmniejszej szansy na powodzenie. Wszyst
kie opiniotworcze kr~gi natychmiast zwrocily si~ przeciw niemu, nie
wdaj'lc si~ juz w zadne bardziej szczegolowe dysputy, glosow otuchy
mogl zas spodziewac si y co najwy1.ej ze strony srodowisk skrajnych, ra
sistowskich i antysemickich, ucieszonych, ze "w koncu tym Z ydom ktos
dowalil, na dodatek jeszcze jeden z nich". Nie 0 to mu wszakie chodzi
10: chcial bye bardziej post~powy nii post~powcy, chcial zakwestiono
wac irracjonalne ideologie i mity w imi~ rozumu i egalitaryzmu, a zo
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stal okrzyczany awa nturnikiem i ekstremistq. Nikt z nim nie b'rdzie po
waznie dyskutowal.
A co z "przedsi'rbiorstwem holokaust" ? C oz, jesli wziqe pod uwag'r
jedynie przytoczone przez Finkelsteina fakty i pominqe calq pokrywajq
cq je ideologi'r, nalezaloby uzn ae, iz istnieje i rna si'r dobrze. Mozna
miee tylko nadziej 'r, ze w przyszlosci doczeka si'r lepszej monografii.
I tu znowu nasuwa si'r analogi a mi'rdzy ksiqzkq Finkelsteina a Sqsiadami
G rossa : obie prace, przynajmniej w pewnej mierze, dotyczq zdarzen,
ktore rzeczywiScie mialy miejsce. O bie rowniez dyskred ytuje - przynaj
mniej w moich oczach - przede wszystkim fakt, ii. ich autorzy nie mieli
dose pokory, aby ograniczye si'r do w miar'r rzetelnego przedstawienia
faktow i zjawisk. Pragn'rli uderzye - kai.dy ze swej strony - w narodowe
stereotypy, w uswi'rconq tradycj'r, obalie mity, zmusie do zastanowienia
si'r, wzbudzie poczucie win y etc., wydaje si'r jednak, i.e sami ulegli ste
reotypom dui.o bardziej szkodliwym. Zrozumiale jest, i.e intelektualisci
korzystajq jak mogq z funkcji "sllmienia spoieczenstwa", do ktorej zdq
zyli jllZ na dobre przywyknqe i ktora dla wielu staia si'r nie tylko zasad
niczym powodem sklaniajqcym d o tworczosci, ale takie hodlem do
chodow i p opularnosci. Warto jednak pami'rtae, iz wspomniany bunt
sam rna juz dose d lugq tradycj'r i zdqzyl obrosnqe mnostwem stereoty
powych, bez ko nca powielanych zachowan. Jesli podwazamy czyje§ prze
konania i wierzenia, jesli pragniemy obnazye czyje§ grzechy i zmusie do
zakwestionowania dotychczasowych poglqdow, dobrze jest zastanowie
si'r, czy idee i wartosci, w imi'r ktorych prowadzimy krucjat'r, nie Sq cza
sem rownie probJematyczne jak te, ktore chcemy burzye.
DAMIAN LESZCzyNSKI, ur. 1972, dr filozofii, dumacz. PubJikowal
w "Odrze", "Edukacji Filozoficznej", "Zyciu". Mieszka we Wrodawiu.
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o pochodzeniu cnoty)
du maezyla
Malgo rzata Koraszewska,
Seria N owe Horyzonry, REBIS,
Poznan 2000,

SS.
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Czy to si y komu podoba, ezy nie, biologia ewolucyjna rna waine
rzeczy do powiedzenia 0 naturze ludzkiej. Nie chq 0 tym wiedziec dy
letanci, wstryt odczuwajq piyknod uchy. Ale nie rna rady: prawda biolo
gow moie nie jest calkowita, ale jest za to sprawdzalna, obiektywna
i nie do podwaienia inaczej nii na gruncie samej biologii. Wiele bylo
ostatnio ksiqiek, wywodz'lcych siy z biologii ewolucyjnej, ktore rzucily
nowe swiatlo na natury ludzkq i - zarazem - nowe wyzwania humani
styce. 0 pochodzeniu cnoty jest jednq z najciekawszych.
Socjobiologia do tej pory pouczala nas 0 genetycznych uwarunko
waniach tych cech ludzkiej natu ry, ktore w naszym systemie etycznym
nie S'l cenione: sklonnoSci do do minacji, do promiskuityzmu, do nepo
tyzmu i tak dalej, a cechy pozytywne - jak milosc macierzynska - przed
stawiala jako wyraz samolubnej dbaloSci 0 przyszlosc wlasnych genow.
Socjobiologiczne wyjasnienia altruizmu i bezinteresownej wspolpracy
osobnikow, sprowadzaj'lce wszystko d o doboru krewniaczego alba ja
kiejs innej gry egoistycznych in teres6w, brzmi aly nieprzyjemnie. N awet
ci, kt6rzy gotowi byli zaakceptowac wsp6lczesl1q teori y ewolucji, wraz
z jej implikacjami d la zachowan ludzkich, odczuwali silny glod przeko
nujqcego wyjasnienia pozytywnych, prospolecznych zachowan ludzkich.
Matt Ridley zaspokaja te potrzeby i zapoznaje czytelnikow ze stanem
naukowej wiedzy 0 wrodzonych sklonnoSciach do takich wlasnie za
chowan. Chce wykazac, ie "cnota" nie jest wbrew naturze, a przeciw
nie - tei jest naturalny m owocem ew olucji.
Tytul ksi'liki i prol og, nawiqzuj'lcy do idei Ko ro potkina, mogq wpro
wadzic czytelnika w blqd : autor obiecuje wyjasnic, w jaki sposob me
chanizm doboru naturalnego determinuje cnoty - to znaczy bezintere
sownq wspolprac y ludzi, wzajemne zaufan ie, budowanie spoleczenstwa
innego nii klan blisko spokrewnionych samolubow. Ale wed lug jego
definicji cnota to nic innego jak d obro gru;ly. Jest to definicja minimali
styczna. N ie 0 cnoty tu chodzi, tylko 0 gotowosc do kooperacji we wla
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snym, partykularnym interesie. Jednak pojawien ie si~ w toku ewolucji
nawet tak prymitywnych sklonnosci spolecznych okazalo siy dose trud
ne do wyjasnienia na gruncie teorii doboru naturalnego, ktory z defini
cji premiu je korzysci indywidualne. Kluczowym problemem jest pozy
tywne rozwiqzanie tzw. dylematu wi~zn i a: przystqp ie nie samolubnych
osobnikow do wspolpracy po to, by zdobye do podzialu lup wiykszy nii
suma indywidualnych zdobyczy, ale przy ryzyku, ze partnerzy bydq oszu
kiwae i doprowadzq cale przedsiywzi~cie do katastrofy. Poszukiwaniem
optymalnych zachowafi w takich sytuacjach zajmuje siy matematyczna
teoria gier. Mowi ona, ie stabilnq strategiq uczestnik6w gry w dylemat
wiyznia prawie zawsze jest nieufnosc, zachowanie egoistyczne, gwaran
tujqce mniejszq, ale za to pewnq wygranq. To dlatego na dluzszq mety
klysky musi poniese kaida odmiana utopijnego socjalizmu, nawet wspolne
pastwiska gminne, a co dopiero cala komunistyczna gospodarka.
A jednak znamy przyklady solidarnej koop eracji nie tylko w spole
czefistwach ludzkich, ale tabe wsr6d zwierzqt, ba, nawet u calkiem pry
mitywnych organizmow. Paradoksalnie, latwiej dalo siy wytlumaczye
wyewoluowanie wspolpracy osobnikow roinych gatunkow (na przyklad
roine odmiany symbiozy) nii wzajemnie korzystne dzialania niespokrew
nionych osobnikow tego samego gatunku. Zastosowanie teorii gier do
teorii ewolucj i, w szczeg6lnoSci w socjobiologicznych dociekaniach na
temat pochodze nia wrodzonych, prospolecznych zachowan u osobni
kow niespokrewnionych, dalo jednak ciekawe wyniki. CytujqC liczne
przyk lady, objasniajqc modele i hipotezy, Ridley przekon uje nas, ie,
owszem, sklon nose do zachowafi cementujqcych grupy moie siy utrwa
lie w drodze doboru naturalnego, nawet jeieli szkodzi to doraznym in
teresom ind ywiduow. Sprzyjajq temu umiejytnoSci wzajemnego rozpo
znawania siy osobnikow, dawania sygnalow 0 chyci do wspolpracy, za
pamiytywania i odwzajemniania przyjaznych zachowafi i inne podobne
wrodzone wlaSciwoSci. Nie Sq to jednak cnoty w potocznym, nacecho
wanym pozytywnq emocjq znaczeniu tego slowa. Spolecznose, ktorej te
wrodzone cechy sluzq, tei nie jest rozwiniytq ludzkq cywilizacjq, nawet
takq, jakq mamy obecnie (nie wspominajqc 0 idea Ie z ludzkich marzefi
i utopii) . "Cnoty" uksztaltowane przez dobor wystarCZq jedynie do sce
mentowania kilkudziesiycio- czy kilkusetosobowej hordy malpolud6w,
plemienia ludoierc6w alba -Iudzqco do nich podobnych - gangow ulicz
nych, band kibicow pilkarskich, organizacji przestypczych i innych sub
kultur. Nie 0 cnoty wiyc chodzi ani 0 moralnose, tylko 0 wsp6ldziala
nie czlonkow grupy dla wspolnego interesu, przeciw innym osobnikom
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i grupom wlasnego gatunku, wspoidziaianie mozliwe do zrealizowania
dzi~ki repertuarowi stereotypowych zachowan i rytuaiow.
A wi~c "cnota" ocalona, ale stracone zludzenia? e zy to znaczy, ze
obok sklonnosei samolubnych (0 czym juz dawno wiemy) nasze geny
determinuj'l rownie odrazaj'lee eechy spoieczne: gangsterskiej spo legli
wosei, solidarnoSci kryminalistow, "honoru" kibieow - i nie wi~eej ? Takie
stawianie sprawy nie rna sensu. Ridley pokazuj e, ze rozwoj biologii ewo
luey jnej pozwala wyjasnic w kategoriach doboru naturalnego, jak mo
gly powstac rudymentarne, prospoleczne eeehy naszego gatunku, ale
bi ologia nie rna nie do powiedzenia 0 tym, jak te w rodzone sklonnoSci
przekladaj'l siy na konkretne zaehowania i postawy w eywilizowanym
spoleezenstwie lu dzkim; tym mniej - jak maj'l si~ one do ludzkich kate
gorii dobra i zla. Genetyezne predyspozycje do nawi'lzywania wspol
praey, sygnalizowania przyjaznych zamiarow, wzb udzania zaufania, do
trzymywania paktow to ty lko punkt wyjScia, waru nek koni eczny, ale
niewystarezaj'ley do budowania eyw ilizacji, to biologiczne prerekwizy
ty kultury - systemu abstrakeyjnych wartosci etyeznych i estetyeznych.
Dzi~ki wspotczesnej biologii wiemy przynajmniej tyle, ze obok obej mu
j'leego eal'lludzkosc wrodzonego egoizmu, przeszkadzaj 'leego w budo
waniu eywilizowanego spoleezenstwa, mamy w genach rowniez takie
eeehy, ktore temu eelowi mog'l sprzyjac.
Ridley probuje przedstawic w swietle wspolczesnej biologii dwa spory
o natury ludzk'l, jeden - kto ry w skroeie mozna okrdli c jako opozycj~
Hobbes-Rousseau, drugi - jako przeciwstawienie "nature-nurture" (wro
dzone-nabyte albo : wplyw genow-w plyw srodowiska). Ten ostatni spor,
wei'lz jeszeze nierozs trzygni~ty, jezeli zostanie w k06cu zazegnany, to
wlasnie na gruneie biologii ; pierwszy zas w ogole nie nalezy do domeny
nauk przyrodniezyeh . Jest to bowiem spor 0 wartoSci: czy ezlowiek jest
z natury ziy ezy dobry. Odpowi edz na to pytan ie zalezy przede wszyst
kim od ustal enia hierarehii wartosei, wedlug ktoryeh zlo i dobro b~d'l
definiowane. W genach nie rna dobra ani zla, wi~c gen etyk i ewoluejo
nista S'l bezradni . Ale biologia i nauki na biologii oparte, takie jak psy
ehologia ewolueyjna ezy soejobiologia, b~d'l mogly dac rozstrzygai'lee
odpowiedzi na pytania, jak ludzki umysi fu nkcjonuje, jakich zaehowan
nalezy si~ po nim spodziewac, do jakich mozna (Iub trzeba) go przymu
szac, jakich wreszcie nigdy nie podej mie. N a razie autor proponuje wfa
sn'l, ko nserwatywno-liberalno-polityeznie-pop rawn'l utopi~, rozei'lga
j'lc<! zbawienny wplyw ni ewidzialnej r~ki wol nego rynku nie tylko na
swiatow'l ekonomiy, ale takie na ochro ny wspolnego dobra ludzkoSci,
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jakim jest roinorodna przyroda zie mi. N aiwnosc tego przekonania ob
naiajq powszechnie znane wydarzenia, od wysp Galapagos (gdzie niepi
smienni rybacy, niezadowoleni z ograniczenia kwot polowowych, zde
wastowali stacje badawcze i urzqdzenia parku narod owego) po Tatry
(z oslawionymi olimp ijskimi ambicjami miejscowych dzialaczy); co wi~
cej, w rozumowaniu Ridleya tkwi sprzecznosc wewn~trzna . Pozytywne
rozwiqzanie dylematu wi~znia wymaga bowiem, aby gracze obliczali
swoje straty i zyski tq samq miarq. Jak dlugo chodzi tyl ko 0 pie niqdze
alba tylko 0 geny, mechanizm dziala. Kiedy jed nak w gr~ wchodzq abs
trakcyjne wartosci - musi zawiest, bo d la jednych uchron ienie przed
zaglad'1 ostatnich i olwi czy swistakow ma wielkq wartosc, d la innych to
tylko przeszkoda w zarabianiu p ien i~dzy na misk~ ryiu albo na lep:::7.2
auto. Jeieli Ridley, 0 czym jestem przekonany, nie ma w tym miejscu
racji, znaczy to, ie zagrozenie przyrody zie mi jest jeszcze wi~ksze, nii
si~ nam wyd aje.
Matt Ridley jest pisarzem wytrawnym, z wirtuozeriq poslugujqcym
si ~ ojczystym j~zyk iem i znajqcym si~ na rzeczy jako biolog ewolucyjny
z oksfordzkim doktoratem i wielki erudyta. Doceniq to zwlaszcza ci,
ktorzy czytajq go w oryginale. Wydawnictwo Rebis, ktore - za to mu
chwala! - po Czerwonej kr6lowej pub likuje juz drugq wysmienitq ksiqi
k~ Ridleya (obok pozycji bardzo wqtpliwych, jak chocby porno-grafo
manska i nau kowo bzdurna Wojna plemnik6w Robina Bakera), niezbyt
si~ wysilito, jezeli idzie 0 prace redakcyjne. Polszczyzna przekladu jest
wartka i soczysta, ale brakuje jej redakcyjnego retuszu, trafiajq si~ frag
menty wr~cz niezrozumiale. Tekst jest przeladowany pracowicie wyszu
kanymi w czelusciach bibliotek, sztucznymi, nigdy potocznie nie uiy
wanymi nazwa mi gatunkow zwierzqt i roslin. To problem wszystkich
dumaczy tekstow przyrodniczych z angielskiego: czy w przekladzie si~
gac po nic nikomu nie mowiqce nazwy, "sierpodudki", " modrowron
ki", "chwostki szafirowe", czy lepiej omowic wlasnymi slowami ("male
ptaszki wroblowate"); a moze kazd q nazw~ opatrywac pedantycznym
przypisem u dolu strony? Skqd czytelnik rna wiedziec, ie "mamutowiec
olbrzym i" to drzewo, a nie krewniak slonia? W j~zyku angielskim wiele
takich nazw funkcjonuje. Ale nawet w najwi~kszym slowniku j~zyka
polskiego sierpodudka nie uswiadczysz, takZe w specjalistycznych wy
dawnictwach latwiej znalezc nazw~ lacinskq nii polskq. Ta jalowa skru
pulatnosc i .t ak nie ustrzegla tlumaczki przed lapsusami, jak pomylenie
jelenia z losiem. Zwracam na te drobne usterki uwag~ dlatego, ii wla
snie zla polszczyzna i przeladowanie niezrozumialq terminologi q naj
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czytelnikow od tekstow p opularyzujqcych biologi ~.
KsiC!ika Matta Ridleya zasluguje na to, by si ~ takimi niedociC!gniyciami
nie zniechycac.
]ANUARY WEINER, ur. 1947, prof. dr hab., czlonek-korespondent PAU
i PAN, profesor w Instytucie Biologii Srodowiskowej UJ; publikuje
w miydzynarodowych specjalistycznych czasopismach naukowych, jest
takie autorem podrycznikow, prac popularnyeh, reeenzji, eseJow z za
kresu ekologii i biologii ewolucyjnej.

Mateusz Matyszkowicz

W lad imir Topo row,

Miasto i mit,

M iasto wybrane

wybrat, przeloiy t i wst~pem
opa trzyl Bogustaw Z ylk o,
slowolobraz terytoria, Gdansk 2000

Sposrod narod 6w slowianskich najbardziej chyba lubiC! rozprawiac
o sobie Rosja nie. TworzC! przy tym - dla jednych szokujC!CC!, dla innych
fascynujC!CC! - mitologi y rosyjskiego ducha. Nielatwo w niej si<; roze
znac, dlatego wano skorzystac z pomocy specjal istow, na przyklad au
torow z tartusko-moskiewskiej szkoly semiotycznej, kt6rych dziela pu
blikuje w ostatnieh latach wydawnictwo slowo/obraz, terytoria. Niekto
ryeh przydomek semiotyczn y w n azwie szkoly p rzyci'lga. In nych
odstrasza perspektywa obcowania z niezrozumialym iargonem. A jak
jest naprawdy ? Szkola ma rzeczywiscie d uie osi 'lgn iycia w j ~zykoznaw
stwie (wystarczy wymienic Jurija Lotmana). Jej przedstawiciele slynC!
z badan nad przekazem kulturowym, m itami i dzielam i sztuki. Ale si y
gaj'l tei dalej. Z ajmuj'l si~ h istoriC! - daj'lc religijnC! wy kladni~ dziej6w,
a tabe ikonC! - wprowadzajC!c nas w tajemnice swi~toSci. "Zarowno przy
percepcji historii , jak i przy p ercepcji ikony S'l nam dane znaki innej
realnoSci" - czytamy u Borysa Usp ienskiego, jednego z przedstawicieli
szkol y (Percepcja czasu jako problem semiotyczny, w: H istona i semioty
ka, Gdansk 199 8, s. 3 0). PoznajC!c dojrzale prace Uspienskiego i Topo
rowa mam wraienie, ie chodzi im przede wszystkim 0 oWC! inn C! r e
a I nos c - ukazanie bogactwa fo rm doswiadczenia religijnego. Wsr6d
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Rosjan to nie nowose. M ieli juz Bachtina, ktory p isz'lc 0 Iiteraturze,
uprawial ontologi~ i filozofi~ czlowieka.
Po,,"ryzsze uwagi S'l chyba konieczne, by zrozumiee v.ry bor tekstow
W ladimira Toporowa Miasto i mit. Wybor to moze wiele powiedziane,
bo w rzeczywistoSci S'l to tylko dwa eseje, w tym jeden krotki (Tekst
m iasta-dziewicy i miasta-nierzqdnicy w aspekcie mitologicznym) i jeden
znacznie dluzszy (Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wpro
wadzenie do tematu). A tak naprawd ~ p ierwszy stanowi po prostu zna
komity wst~p do drugiego.

Babilon i Jerozolima
M aterialne dzieje miasta IiCZ'l ok. 10000 lat. W TekScie miasta dzie
wicy i miasta nierzqdnicy nie jest to wazne. Toporow stawia sobie pyta
nie 0 to, jak rodzi si~ w naszej swiadom osci idea miasta i gdzie S'l jej
hodla. Pokazuje zwi'lzek mi~dzy v.rygnaniem z Raju a dziejami cywili
zacii. Wtedy to czlowiek zostal powierzony samemu sob ie, bo choe wlad
cq ziem i byl juz wczeSniej, teraz dopiero mial sam zadbae 0 swoje prze
trwanie. Zacz'll wi~c myslee 0 stworzeniu nowego Raju w "nierajskich
warunkach". To z tego marzenia v.rywodz'l si~ dwie w izje miasta: Babi
lonn, czyE siedliska rozpusty, i N owej J erozolimy, miejsca przemiany.
Te dwie wizje, umieszczone na przeciwleglych biegunach, staj'l si~ mo
delov.rym odniesieniem dla wszelkiego myslenia 0 mieScie. Apokalip
tyczny Babilon to centrum Zie mi, ktore zamiast stae si~ miejscem spo
tkania Boga z ludi mi, upadlo i zgin~lo . Jerozolima jest natomiast tym
swi~tym przybytkiem, w ktorym porz'ldek ziemski spotyka si~ z niebie
skim. M amy w ten sposob miasto nierz'ldnic~ jako symbol upadku i mia
sto dziewic~ jako wyraz nadziei naszych czasow. Pov.ryzsze uwagi po
winny v.rystarczye, by umiee jui w tak skonstruowanej rzeczywistosci
umieScie znane nam religijne tropy. N a przyklad wjazd Jezusa do Jero
zolimy mozna rozumief. jako w kroczenie Boskosci do miasta. Mowi'lc
dokladniej, chodzi 0 moment napeinienia otaczaj'lcej rzeczywistosci tym,
co Boskie. Toporow wyzwala nas ze zbyt indywidualistycznego rozu
mienia zbawienia. Takie odczy tanie jest mozliwe, jeSli umieScimy Topo
rowa w kontekScie wczeSniejszej rosyjskiej mysli spolecznej. To Bierdia
jew przeci ei, prorokuj'lc nowe sredniowiecze, wierzyl w swoisty Tabor
ludzkoSci - moment, w ktorym wszelka doczesna postae materii zosta
nie przemieniona na wzor wydarzenia z Ewangelii. Toporow zapewne
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nie zgodzitby si~ z tak mocnym odczytaniem swojej koncepcji. Przemie
niona Jerozolima jest bowiem idealem, pozytywnym punktem odniesie
nia, ku kt6 re mu dqiq ci, kt6rzy odchodzq od Babilonu (odniesienia ne
gatywnego). Jerozolima jest dla iyjqcych w doczesnosci zapowied ziq
zbawi enia. Rzeczywistosc jednak rna bye przemieniona razem z ludi mi .
Konkretne miasto w swiadomosci czlowieka jest zawsze umieszczo
ne na osi, kt6rej krancowe punkty stanowiq wspomniane d wa miasta.
Elementy Babilonu towarzysZq namiastko m Jerozolimy. " C nota dziewi 
cy i sila miasta nie Sq niczym wiycej jak dwoma wariantami og61nej idei
trwaloSci, caloSci, gwarancj i, chroniqcej przed tq nieczystoSciq, kt6rej
ir6dlem jest agresor zawsze pozostajqcy gwalcicielem" (s. 40).
Pierwszy esej ukazu je wrailiwosc Toporowa, a jednoczesnie da je
p e rspektyw~ pozwalajqC<! dalej poznawac semiotyk~ miasta, czyli pod
stawowe wyobraienia 0 nim w tekstach kultury. Co waine, jest to od
niesienie 0 charakterze sakralnym. Wydaje si~ wr~cz, ie autor podsuwa
gotowy jyzyk m6wienia 0 doswiadczeniu Boga. Jest ono wsp61no towe,
bo do tyczy szeroko rozumianego KOScio la, kt6rego wyznawcy poslugu
jq si~ podobnym systemem znak6w. Ta wizja ukazuje pewnq kultun;,
UCZqCq dostrzegania sakralnego wymiaru Swiata. Czymi e bowiem in
nym jest przyr6wnanie miasta do oltarza, jeSli nie wyrazem szczeg61nej
wrailiwosci na obecnosc elementu, kt6ry, pozostajqc radykalnie inny,
wchodzi w d ost~ pnq rzeczywistose, by jq przeb6stwiC? Tak jak C hrystus
przemienil Jerozolim~, kiedy do niej wjechal. Tym samym otrzymujemy
od Toporowa filozofi~, a moie nawet teologiy cywilizacji, kt6ra rozpina
si~ na linii mi ~ dzy sacrum a profanum.

Petersburg i jego mesjanskie ksi~gi
W przypadku Petersburga i tekstu przedmiotem badan Toporowa jest
nie tyle miasto, ile jego idea i jej fun kcjonowanie w kulturze - tekst
Petersbu rski.
Nie podoba si~ autorowi "niedobry historyzm" i uzaleznianie wizji
Petersburga od obrazu jego zaloiyciela. Chodzi zapew ne 0 zbyt jed no
znacznq ocen ~ Piotra irn plikujqcq jednostronnosc opisu Petersburga, kt6ry
- jak i jego zaloiyciel- pelen jest sprzecznoSci . An tytetycznosc jako istota
Petersburga to jednoczeSnie odzwierciedle nie antytetycznoSci duszy
Rosjanina. "Nieludzkose Petersbu rga jest organicznie zwiqzana z tym
najwyiszyrn w Rosj i i prawie religi jnym typem czlowieczenstwa, kt6ry
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moze poznae nieludzkose, oa zawsze j,! zap a mi ~tae i na tej wiedzy oraz
budowae material duehowy" (s. 51 ). Nad tym zj awiskiem war
to si~ dl uzej zatrzymae, bo jego opis zn aj dujemy r6wo iez w ionym dzie
ie, kt6re takZe jest p r6b,! diago ozy rosyjskiej d uszy. Oto bowiem w Ro
syjskiej idei M ikolaja Bie rdiaj ewa znajdujemy uwag~ 0 dwoeh przeeiw
stawnyeh i r6dlaeh w rosyjskiej duszy: pogaflsko-dionizyjskiej zywiolowosei
i prawoslawnej aseezie. Rosyjskie eeehy to w r6wnym stopn iu despotyzm
i aoarehizm, okrueienstwo i lagodna dobroe, obluda i poszukiwanie praw
dy. Podobne stwierdzenia musimy jednak przyjmowae cum grano salis.
M oglibysmy przeeiez przytoezye jeszeze d lu zsz,!l i tani~ eeeh, dla wszyst
kieh znajduj,!e eee h~ przeeiwstawo,!, a uzyskalibysmy ob raz kazdego
narodu. Pytanie 0 to, ezy wyr6zo ikiem narod u moze bye antytetyez
nose, staje si~ pytaniem 0 prawomoenose wi~kszoSci opis6w r 0 s y j ski e j
d u s z y. Toporow zajmuj e si~ jednak nie tyl e narodem, co jego wyobrai
ni,!, a d ostarezony material sprawia, ze nie zatrzymuj emy si~ tylko oa
wspo mnianej Iitanii eeeh, leez uzyskujemy peln,! p alet~ wyobrazen 0 ro
syj skiej duszy. Palet~ moze i zbyt wielobarwo,!, ale wyr6zniaj,!C'l si~ jed
oak swoim religijnym punktem odn iesienia. W Rosji ez~sto szalal ate
izm, ale swoj,! intensywnoSci,! blizszy byl religijnoSci niz zoboj~tnieniu.
Babilon wei,!z pozostaje wyobrazeniem religijnym, bo mimo braku sa
crum jest jednak do niego odniesiony. M oze w tym sakralizowaniu wy
obrai ni rna udzial rosyjski kult swi~tyeh ikon . Tak jak Zaeh6d zwykl
patrzee na swiat przez p ryzmat pi~knej sredn iowieeznej zasady analogii
bytowej, tak narody prawoslawne nauezyly si~ traktowae swiat jako ikon~
swego Stw6rey. Iko n~ ezei si~ w eerkwi i w domu - kazdy pobozny pra
woslawny stawia swi~ te wizerunki w widoeznym miejseu, podr6zuje z ieh
miniaturami, ale wie jednoezeSnie, ze najdoskonalsz,! ikon,! jest sam
Ch rystus - Obraz Ojea, zrodzony, a nie stworzony. Wie, iz ikon,! jest
kazdy ezlowiek, a wreszeie eala reszta stworzenia. Postrzegalna rzeezy
wistose znaezy wi~eej niz moze zrozumiee zlaieyzowaoy rozum.
Petersburg jest miastem wyb ranym, szezeg61nym - jak sam nar6d
rosyjski. Staje s i~ odr~ boym przedmiotem artystyeznej faseynaeji. Jed
noezeSoie pod adresem zadnego innego miasta w Rosji nie kierowano
tylu obelg. "Teks t ten rna swoieh Izajasz6w, Jeremiasz6 w, Ezeehiel6w,
Dan iel6w, leez r6wniez swoieh krytyk6w, oszezere6w... " (s. 55). T,! uwag'!
Toporow tylko utw ierdza ezytelni ka w przekonaniu, ze historiozofia
miasta jest pod kazdym wzgl~dem mesjanska. Jak historii narodu wy
branego odpowi ada niezliezona ilosc bluinierstw i utyskiwan, tak rosyj
ska literatura pokazuje wi elose zW'ltpien. Antytetyezn ose narodu rosyj
pami~e i
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skiego rna odpowiadac wahaniorn Izraela. By odwolac sitt znowu do
dziela Bierdiajewa: "JeSli idzie 0 polaryzacje i sprzecznoSci, narod ro
syjski rnozna porownac tylko z narodern zydowskirn. Nieprzypadkowo
oba te narody rnaj,! siln,! swiadornosc rnesjanistyczn,!" (Rosyjska idea,
s. 8). Jednak owyrn antypetersburskirn filipikorn - jak zauwaza autor 
nalezy wierzyc warunkowo. Z czasern niechttc staje sitt bowiern cZysci,!
fascynacji. W ten sposob jesteSrny wprowadzeni w rniasto, ktore jest
obrazern duszy Rosjanina i poznajerny jego historiy stopion,! z dziejarni
narodu. Wszysrkie elernenty tej historii staj,! sitt systernern znakow. Pe
tersburg rna bowiern swoj jyzyk.

" Pa n wstrzqsnie grunty miasta Babilonu"
Ow tekst Petersburski rna swoje pocz,!tki na poez,!tku lat 20. i 30.
XIX wieku u Puszkina, Gogola i Lerrnontowa. Autor zwraea uwagy na
podobienstwo wielu literaekich opisow Petersburga, jak gdyby sarno
rniasto eeehowalo sitt swoist,! s tan 0 we z 0 sci,!, narzueaj,!C'! tekstowi
konkretn,! posrac. Prowadzi to do wniosku, ze w tekscie Petersbur~ kirn
S,! obecne glybsze struktury, sakralne w swyrn eharakterze. Pojawiaj,! siy
one jednak nie tyle dziyki obiektowi i jego wspornnianej stanowezosci,
ile dziyki ternu, ze ow opis powstaje - jak pisze Toporow - w pol drogi
rniydzy autorern a tekstern. Teksty S,! spojne, bo spojny jest obraz (idea)
Petersburga. "Jest nirn droga do zbawienia rnoralnego, do odrodzenia
duchowego w warunkach, gdy zyeie ginie w krolestwie srnierei, a falsz
i zlo kroluj'l nad prawd'l i dobrern" (s. 80).
Tekst Petersburski istnieje w zwi'lzku z sarnyrn rniastern, ale jego
znaczenie jest bogatsze od tego, co dostrzegalne. Sens tego tekstu "prze
wyzsza to, co ernpirycznie rnozliwe w sarnyrn rnieseie, i znaezy wiycej
niz cala jego sfera »ernpiryezna « (... ). W tej sferze tekst dyktuje warun
ki »ezynnikowi petersburskiernu «, a przyjrnuj'lcy ten dyktat czynnik
petersburski pornaga uksztaltowac ow tekst w to, co si y nazywa tlItaj
tekstern Petersburskirn" (s. 82). Jak wygJ'lda wzajernne ksztaltowanie
si y "czynllika petersburskiego" i tekstu oraz ieh relaeja z ernpiri'l? Po
kazuje to ehoeiazby aspekt polozenia geograficznego ("na skraju l'ldu")
i kJirnatu rniasta. Doslownosc krancowego geografieznie polozenia Pe
rersburga l'lezy siy bowiern z rnetafizycznyrn straehern, ale i ei asnoq
we wszystkich wyrniaraeh. Toporow przywoluje rniejskie statysryki,
ukazuj'lce wysok,! srniertelnosc rnieszkancow Petersburga, kli rnatyez
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ne nieprzystosowanie przybysz6 w, cz~ste wyst ~ powanie nerwic i de
presji. Petersburg w pewnych partiach opisywany jest wr~cz jako Ne
kropolis. Cmentarny obraz miasta budujq statystyki codziennych po
ch6wk6w. "Og6lnie klimatu Petersburga nie mozna nazwac sprzyjajq
cym zdrowiu - p is al Dorowatowskij - zwi~ksza on proc en t
zachorowalnoSci i smiertelnoSci, skraca dlugosc zycia i niewqtpliwie
odbija s i ~ na charakterze petersburzan " (s. 88). W dodatku Petersburg
byl miastem niezwykle zag~szczonym. W 1910 roku na jeden dom
przypadalo srednio siedemdziesi~ciu mieszkanc6w (w Londynie osmiu).
Wsr6 d nich przewazali m~zczyini, co powodowalo powstanie duzej
grupy bezdzietnych kawaler6w i rozw6j prostytucji. Do petersburskich
plag trzeba jeszcze dodac gl6d . Zadziwia przy tym stopien zorganizo
wania miasta, wielosc prostych ulic i ich otwartosc. Stqd w tekscie Pe
tersburskim mamy i ciemno-widmowy ch aos, i jasno-przezroczysty
kosmos. Widmowosc i przezroczystosc wyznaczajq petersburskq mito
logi~ i eschatologi~. Oto z chaosu wylonil si~ Petersburg i w chaosie
si~ pogrqzy. Petersburzanie zyjq tym koncem, z kt6rym oswajajq ich
liczne powodzie:
Kto jurra doiy!, wielkich cudow doiy!.
Bydzie to drug,!, nie ostatni,! prob,!;
Pan wstrz'!snie grunty miasta Babilonu ;
Lecz trzeci,! widziec, Panie! Nie daj czasu.
(Mi ckiewicz, Oleszkiewicz )

Miasto narodzilo si~ ze zla, pierwiastek infernalny przenika go co
raz bardziej . Zio przeciez b~dzie stanowic 0 kresie Petersburga. Ale
i w tym obrazie skazonego miasta pojawia si~ eschatologiczna nadzieja
na dobro. Nocny Petersburg jest tez miejscem "rzdkosci duchowej",
czasem olsnienia, przeciwstawionym porannej "rzeskosci fizycznej" (por.
Biale noce Dostojewskiego i Rosyjskie noce Odojewskiego) .
Jak kaide miasto Petersburg jest zawieszony mi~dz y przeb6stwie
niem a upadkiem, mi~dzy Jerozolimq a Babilonem, co odpowiada nie
jednoznacznosci naszej skazonej wyobraini. Dra mat, 0 kt6rym pisze
Toporow, rozgrywa si~ w naszym mysleniu, kt6re, pozostajqc w dialogu
ze swiatem widzialnym, odslania to, co przywyklismy w naszej kulturze
nazywac sensem. Sens w semiotyce Toporowa jest wpisany w program
eschatologiczny i to chyba stanowi 0 gl6wnej wartosci jego prac. Za
konczmy slowami Toporowa: ,;W naszym antyentropijnym dqzeniu Pe
tersburg moze okazac si~ naSZq najblizszq i najpewniejszq rezerWq, jdli
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tylko okaiemy si ~ godni tkwiqcego w nim wiecznego i dobrego pier
wiastka, co zostalo nam ukazane przez tekst Petersburski i przez sam
Petersburg. Ale teraz miasto jest ci~ ik o chore i trzeba mu pomoc" .
MATEUSZ MATYSZKOWICZ, student filozofii UJ i teologii PAT, czlo
nek redakcji "Principia - Expres Filozoficzny". Zajmuje s i~ filozo fiq
religii.

Jan Michalski
Bezfroska
wycieczka
z Andrzeiem
W r6blewskim

Andrzej Wroblewski,
inedita, gwasze, akwarele,
rysunki ze zbior6w rodziny
artysty,
Galeri a in Spe, Muzeum Teat r~ ln e Teatru
Wi elki ego Opery N arodowej,
kurato r wystawy Joanna Stasiak,
red akror ka talogu Anna Wronska ,

lury 2002

W foyer Teatru Wielkiego w Warszawie odbyla si~ wystawa po
mniejszych prac Andrzeja Wr6blewskiego ze zbior6w rodziny artysty.
Byty to prace na papierach - akwarele, gwasze, tusze - z lat 1945/6
-1954, wi~kszosc pokazywana po raz pierwszy. Autorki w ystawy po
dzielily 146 prac na cztery cZ~Sci: szkice rodzin ne, cykl tatrzanski, inne
pejzaie oraz studia kompozycyjne. Wystawa cieszy oko. Choc ni e rna na
niej dziel wybitnych, drobiazgi Wr6blewskiego majq sp oro uroku. Wi
dac w nich szlachetnosc warsztatu, chlod obserwacji, klasycZl1q miar~,
a takie t~ cech~ jego osobowosci, ktorq nazywac moina "prostolinijno
sciq" albo "prawdomownosciq".
Tragiczna sm ierc 29-letniego artysty otoczyla go opini q ofi ary
szczerego zaangaiowania w komunizm. Mit upadlego aktywisty przy
swieca nadal cZ~ Sci polskiej inteligencji i opromienia jego dzi ela. Wysta
wa liejszego kalibru jest jednak dobrq okazjq do pomowieni a 0 Wro 
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blewskim bez patosu i do odbycia razem z nim, jak mawia mistrz Czu
ang-tsy, beztroskiej wycieczki.
Po " rep atriacji" z Wilna do Krakowa Wroblewscy otrzymali miesz
kanie kwaterunkowe w domu pewnego cukiernika przy ulicy Ksiycia
Joze£a, na Salwatorze, tui nad Wistq. Mieszkanie Wroblewskich to pierw
szy etap naszej beztroskiej wycieczki - kilkadziesiqt szkicow to widoki
z okna balkonowego, martwe natury ukladajqce siy same z domowych
sprzytow, intymne, rodzinne scenki, czasem czute, czasem humorystycz
ne. O to Teresa, iona malarza, karmiqc piersi q niemowly, czyta podrycz
nik lezqcy na krzeSle. Jest bardzo zmyczona, ale wyciqga szyjy jak zu
raw... "G lod wiedzy" - mozna by nazwac to przedstawienie, majqc na
uwadze oschle poczucie humoru autora. Andrzej szkicowal bezustan
nie, czasem malowal kilkadziesiqt szkicow dziennie, byl tytanem pracy.
Obserwacja swiata pochlaniala go calkowicie. Pani Teresa opowiadala
mi kied ys 0 znikniyciu myia na srodku ulicy.
- Nagle obrocil siy na piycie, wrzasnql "zaraz wracam!" i tyle go
widzieli. Pognal za jakqs siksq. Wrocil wieczorem, jakby nigdy nic. ,,wiesz,
miala takie niecodzienne nogi, musialem si y im przyjrzec z bliska". Inte
resowala go, psiakrew, jej FORMA!
Wroblewscy mieli troje dzieci, powodzilo im si y kiepsko. Teresa
musiala porzucic marzenia 0 asystenturze na fi lologii klasycznej u prof.
Sinki, a w kilka lat po katastrofie, jakq byla smierc myza, zalamala siy
zupelnie. Cykl szkicow rodzinnych, ktorego na wystawie nie zaprezen
towano obszerniej - istnieje bowiem znacznie wiycej ladnych prac 
nalezy do pogodnej strony tworczoSci Wroblewskiego.
Drugim etapem naszej wycieczki Sq okolice wsi Waganowice - miej
sce plenerow studentow ASP w latach 50. Stamtqd pochodzq liczne pej
zaze "z wysokim niebem", skromne, 0 harmonijnej, nigdy napiytej kom
pozycji. N ie nastrojowosc jest tu waina, ale dostrzezenie, porzqdek, ro
zumnosc. Wiejskie zagrody 0 roznych porach dnia, ploty z migajqcym
za drzewami sloncem, spacery po Iqkach, wzgorzach i miedzach, prze
chmurzenia - malowane lekko akwarelq, w r6iach, fiolkowatoSciach,
splowialych zokieniach, jasnych zieleniach, czysto. Postac czlowieka,
o ile pojawia siy, jest tylko d robnq figurkq w rozleglym krajobrazie, jak
myzczyzna w kapeluszu kucajqcy na dachu stodoly czy trzej siedzqcy na
laweczce pod szczytoWq scianq domu. Na innej pracy - ta sarna kiana
z pusq laweczkq. To szczegolnie mily etap naszej wycieczki - artysta nie
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probuje, jak to kiedys trafnie okrdlono, "konfrontacji z rzeczywisto
Sci'l" , ale przedstawia motyw z naturaln'l prostot'l.
Wi~ksze wrazenie na widzach sprawia bezludny, bialo-czarny prze
waznie cykl pejzazy tatrzanskich, takZe szkicowanych z natury. To trzeci
etap beztroskiej wycieczki. Gory Wroblewskiego to monumentalny am
fiteatr. Masyw skalny ulega ci'lgiym przeksztalceniom wskutek drama
rycznej gry swiatel i cieni . W~drowki chmur towarzysz'l w~drowkom
obserwatora. Himalaista Jacek Luniak, z ktorym mialem okazj~ obej
rzee wystaw~, zauwazyl, ze jedna z prac przedstawia trawers Z amarlej
Turni, na ktorej zgin'll Mieczyslaw Szczuka, arrysta awangardowy Jat
20., a takZe wielu innych smialkow. "On przedstawia gory od wewn'ltrz.
To nie jest naturalne srodowisko przychylne czlowiekowi. Patrzysz i nie
czujesz si~ bezpiecznie ... " Fotografie gor wykonywane przez malarza
dokladnie odpowiadajq jego szkicom z natury. Sila, z jakq przyciqgaly
go gory - i ryzyko utrary zycia - byla najwidoczniej ogromna.
Wroblewski cierpial na epilepsj~ i zwiqzane z chorobq stany depre
syjne. Rodzina drzala z l~ku, gdy wyjezdzal w Tatry, a lubil samotne
wycieczki i probowanie sil, 0 czym swiadczq jego zapiski zamieszczone
w ksiqzceAndrzej Wroblewski nieznany. Ryzykowal. I smiere spotkala go
na szlaku, gdy powracal ze szczytow po dziesi~ciu dniach ci~zkiej, mar
cowej wc;:drowki.
W jednym ze swoich wierszy opowiada 0 wieczornym chodzeniu po
grani Tatr i 0 patrzeniu na blyszczqcy gwiazdami firmament. To "miasta
niebios zaczynajq dziel" - uzywa metafory, kto ra odwraca porzqdek,
rozbudza pragnienia, przynosi rozczarowanie. " C hcialbys i ry, bez bolu
ciala, zye samymi blaskami, marzeniami... " COZ, taki jest splendor slo
wa romanrykow... Zakonczmy nasz'l wycieczk~ z And rzejem Wroblew
skim slowami Owidiusza: "Opowiada prawdziwe przygody podrozy, jakie
oglqdal morza i lqdy z wysoka, jakich gwiazd w Jocie dorykal skrzydla
mi. Sluchaliby go jeszcze, ale zamilkl".

Wsrod pozostalych prac na wystawie, obj~rych wspoln'l naZWq "kom
pozycje", a pochodzqcych glownie z lat 40., znajdujemy to i owo : studia
morywow z historii sztuki, martwe natury malowane w duchu klasycy
zujqcym, przedstawienia symboliczne, rytmiczne, abstrakcyjne wzory,
czyli wszystko, czym zywila si~ wyobrainia Wroblewskiego i jego stu
dencki warsztat zaleiny jeszcze od wplywow pracowni, w ktorej akurat
ewiczyl. A biegloSci q r~ki i kulturq pJasrycZ11'l rozwijan q od dziecinstwa
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w kr~gu wilenskich neoklasyk6w
Wr6blewski przewyi szal r6wiesni
k6w, co podkreSlal jui Tadeu sz
Dobrowolski. Niech nas nie fudzq
po tkni~cia perspektyw iczne i ce
lowe barbaryzmy.
N a marginesie wystawy przy
gotowanej starannie p rzez "latajq
q " Galeri~ in Spe ze zbior6w c6r
ki artysty M arty J armofowicz wy
pa d a wsp o mni ec 0 wy co fa niu
przez spadkobie rczyni~ wszystkich
obraz6w ojca, przechowywanych
doq d w muze a ch kr a jowych
w charakterze de pozyt6w. Z osta
Iy one tam ulokowane przewainie
w latach 60. przez profesor Kry
styn ~ Wr6 blewskq, matk~ a rtysty.
Wsr6d kilku nas tu prac w yc ofa
nych znalazly si~ takie arcydziela,
jak oba Szofery - z M uzeum Na
rodowego w Poznaniu i w Warsza
wie, ksztaltuj qce przez dziesi~cio
lecia wyo braz ni ~ Polak6w. O bra
zy te byly oferowane kolekc jone
ro m prywatnym i p rawdopodo b
nie jui zostaly sprzedane. Dlacze
go muzea nie podj~ly negocj acji ze
spadkobierczyniq ? Jest to kolej n y
is tO t n y prz yczyn e k do spr a wy
gru ntownej reform y naszego mu
zealnictwa.

JAN M ICHALSKI, U L 1961,
krytyk sztuki, wydawca publika
cji artystycznych.

WKROTCE W SPRZEDAZY

J6zefa Hennelowa

Niedowiarstwo moje
Refleksje religijne
Wspolnym mianownikiem tek
stow tej ksiqzki jest przytoczona we
w s t~pie opowieSc z Ewangelii sw.
Marka 0 przejmujqcej prosbie czlowie
ka oczekujqcego cudu: "Wierz~, Panie,
wspomoz niedowiarstwo moje". Dro
gi wiary kaZdego z nas so, najwazniej
SZq sprawq iycia - pisze Jozefa Hen
nelowa. - I mogq byc darem dla in
nych, gdy si~ nimi dzielirny.

Confiteor, Swiadkowie, Swiadec
twa, Credo - w te cztery cykle upo
rzqdkowane zostaly teks ry b~dqce
zapisem bardzo osobistego doswiad
czenia religijnego.
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16zefa Hennelowa

W poszukiwaniu leku
Czym jest nieoboj~tnosc ? Czy rzeczywi scie tak rzadko wyst~puje i tak
bardzo jest upragniona? Kiedy slysz~ 0 "spoieczeiistwie nieoboj ~tnyc h",
mysl~ nie tylko 0 ludziach przyj aznych innym, reagujqcych na bliznie
go, sklonnych do wspolpracy dla zbudowania czegos, co dobre. Nieobo
j~tni b~dq przeciez takZe ci ogarni~ci emocj am i zupelnie odmie nnymi :
oburzeni, zgorszeni , plonqcy "swi((tym gniewem". Albo agresywni w pro
tescie, ktory tei spaja, choc by na krotko; pragnqcy wyrazic, a nawet
wykrzyczec postaw(( na " nie". Nieoboj((tni Sq zbierajqcy s i~ w imi(( nie
zaspokojonych roszczeii, skrzywdze ni we wlasnym przekonaniu (niewai
ne, czy obi ek tywnie slu szny m) , ludzie maj!lcy wroga i mobilizuj!lcy si~
przeciw ni emu. Fanatycy wreszc ie.
Spoiwo, jakie l!lczy w spolecznosc grup~ w taki wlasnie sposob nie
oboj((tnq, nie ma wiele wspolnego z tq wi~ziq , k tora powstaje w spolecz
nosci chc!lcej koniecznie stworzyc razem cos dobrego, co zapobiegnie
krzywdzie innych, zmieni na trwale stosu nki wokol nich, uczyni swiat
bardzi ej przyjaznym takie na przyszlosc. Ni eoboj~tny jest organizator
osiedlowego sprzqtania okolicy, ale takie a ntyglobalista demolujqcy ulic((,
na ktorej postanowil de monstrowac. W dni u, w ktorym to pisz~, partia
nieoboj((tnych zjec hala do Warszawy, by wykrzyczec swoj program wy
l!lcznie negatywny, pele n grozb pod adresem wszystki ego i wszystkich,
bez krzty chocby propozycji uczynienia razem czegokolwiek dla dobra
wspolnego. Doniesienia z ogarni~tych okrucieiistwem wojny miej sc Zi emi
Swi((tej tei Sq swiadectwem jaskrawej, tragicznej nieoboj((tnosci, przy
ktorej t((sknic si(( zaczyna za odrobinq pos tawy dystansu , powsci qgliwo
sci, opanowani a, niechby i dyk towanego mniejszym zaangaiowani em
w to, co si(( d zieje, odrobinq ni ewiary w przekonanie, ie walka z wro
giem jest jedynym celem i yci a jakiejkolwiek zbiorowosc i.
Ta refleksja kaze pami((tac , ie bud ujqc "spoleczeiistwo n ieoboj~t
nych", dokonujemy wyborow niejako wielostopn iowo. Najpierw odpo

.
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wiadajqc sobie, z j ak ich :hodel czerpae majq te postawy, 0 ktore tak bar
dzo nam chodzi, a potem szukajqc przyczyn, dla ktorych nie rodzq sil(
one ani tak latwo, ani tak prosto, jak by sil( chcialo. Tutaj ograniczl( sil(
do jednej tylko przestrzeni naszego polsk iego zycia spolecznego i wszyst
kich zawartych w niej uwam nkowan. Takq przestrze ni q (w sensie i spo
lecznym, i religijnym) jest na pewno parafia - dziedzina i teren, ktore
mogq nie§e nadziejl( w naszym budowani u wil(zi braterstwa i wspolczu
cia. Niestety, mozliwosci parafii w ty m wzgll(dzie nie Sq, w znacznej
mierze, wykorzystane, a cZl(sto nawet Sq marnowane.
Parafia to rzeczywistose dana wszystkim, miej sce, ktore z racji sa
mej swej specyfiki gromadzi zespol ludzi mogqcy stae sil( wspolnotq.
Zespol ten rna zagwarantowany autoryte t, a porzqdek ten opiera sil( na
wartosci ach niematerialnych. DIa czlowieka gll(boko wierzqcego para
fil( przenika dostrzegalna, wieloraka wil(z sakramentalna lqczqca wszyst
kich gromadzqcych sil( co tydzien w kosciele, a na co dzien zyjqcych
obok siebie. Parafia rna zatem wszelkie dane ku temu, by bye spolecz
nosci q nieobojl(tnych. Musi jednak 0 sobie duzo wiedziee - to po pienv
sze. 1m wil(cej wie, tym budowa tej wil(zi jest pros tsza. Ogloszenia para
fial ne (a takie gazetka, jesli takowa wychodzi) stanowi q irodlo wiedzy
o ludziach, ktorzy sil( na tl( spolecznose skladajq: rodzq sil( w niej i umie
rajq, przyjmujq sakramenty, obchodzq jubile usze, wspolnie swil(tujq. Lu
dzie ci mogq bye od oltarza wzywani do pomocy przy kaidym dobry m
dziele i do zaradzania biedom, 0 ktorych jeszcze nie wiedzq. Majq sil(
oni martwie brakami parafii i c ieszye jej osiqgni l(ciami. Majq wiedziee,
do czego i kiedy mogq bye przydatni.
Przede wszys tkim jed na k tl( " spolecznose nieobojl(tnych" tworzy
z nich liturgia eucharystyczna. Ni osqcy do tego samego oltarza jeden
chleb i przyjmujqcy go potem w czqsteczkach, z ktorych kaida zawiera
tego samego Boga-Czlowieka, wlasnie przed oltarzem znaj dujq najgll(b
SZq motywacjl( do przejmowania sil( sobq nawzajem i calym Kosciolem,
w ktorym iyjq. Szczegolnie wyraziscie (w teorii) uprzytamnia im to w kaz
dq niedziell( modlitwa wiernych. Modlitwa po to do Mszy wprowadzona
- i marnowana w sposob budzqcy gll(boki zal. Zamiast bye wyrazem
prawdziwych potrzeb ludzi stoj qcych przed oltarzem, jest jeszcze jednq
formulk q przygotowanq odgornie i poslusznie czytanq - praktycznie za
wsze przez celebransa. Trzeba dopiero szczegolnych okazji, ieby w tej
mocllitwie pojawily sil( bodaj imiona nowoiencow czy zmarlych, za kto
rycn odprawiana jest Msza sw. Trzeba dopiero "wypomi nkow" zadusz
kowych, zeby do glosu closzly litanie imion bliskich zebranym. A gdzie
okazj a, by ktos wyszedl przed oltarz i po prostu poprosil 0 modlitwl(
157

~

ZDARZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE

w sprawie, k tora mu lezy na sercu? Taka praktyka jest nie do pomysle
nia. Od dwudziestu przeszlo lat Papiez wzywa z ni edzielnego okna do
modli tw w intencji palqcych spraw swiata i Kosc iola. Wymien ia fakty
i miejsca na zie mi, ku ktory m kieruje SWq szczegolnq trosk~. Owszem,
wtedy i my z nim to robimy - ale w trakcie parafialnej Mszy juz nie.
Nawet nam to do glow)' nie przyjdzie . Ba, my si~ przeciez nawet nie
modlimy j uz 0 pogod ~ przed zni wami czy deszcze na s ie wy, co w moim
dziecinstwie byio praktykq powszechnie znanq. Nie slychac, bysmy pro
sili 0 zdrowie Papieza, kied y dowiemy si~, ze gorzej si~ czuje. An i na
przyklad 0 pomyslnosc obrad Episkopatu, akurat wtedy radzqcego. I tak
dalej i dalej . lesli b~dzie to zapisane, zadekretowane, nadeslane do prze
czytania - wtedy si ~ tak zrobi, ale spontanicznie - nie. A potem znak
pokoj u przemyka s i~ jedynie jakimis kiwni~ ci am i glow albo usciskiem
r~ki tylko z osobq i tak naj blizszq, a kiedy przychodzi dzielenie Eucha
rystii, zamie niamy si~ w zbiorowisko ludzi doskonale pojedynczych, prze
ciskajqcych si~ do rozdzielajqcego Komun i~ ksi~dza jeden przez dru
giego, osobno, pospiesznie, tak ja kby to nie byl jed e n chI e b, lecz
masa osobnych kom unika ntow, ktorych moze zabraknqc.
Odpowiedz parafian na zach~ty 0 podej mowanie wspolnie jakichs
dzialan, ich ofia rnosc w zbiorkach, ich niesklonnosc do podzialow na
lepszych i gorszych, do szukania wrogow, do podejrzliwosci i nieufno 
sci, ktora jak gl~ bok ie rany znaczy teraz tyle srodowi sk katolickich, jest
wspolmierna - w moim przekonaniu - do tego, w jakim stopniu zywe
jest zycie sakramentalne parafii, w jakim stopniu parafianie tworzq wspol
not~ j uz przed oltarzem i w modlitwie. Tutaj wszystko si~ zaczyna.

]OZEFA HENNELOWA, publicystka, zast~pca redakto ra naczelnego
"Tygodnika Powszechnego", byla poslanka na Sejm. Wydala ostatnio :
Votum Separatum. Publicystyka 1982-1999 (Krakow 2000) oraz Bo je
stem z Wilna. Z J6zefq Hennelowq rozmawia Ruman Graczyk (Krakow
2001).
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FUNDACjA ZAPOBIEGANIA I RES OCjALIZACjI UZALEZNIEN
"NADZIEJA"
43-346 Bielsko-Biala, ul. Barkowska 167 c
tel.: (+33) 816-07 -67
Fundack "Nadzieja" zaloiyli w 1990 rok u profesorowie i studenci
KU L. JeJ celem jest zapobieganie i leczen ie uzaleinien. Fundacja prowa
dzi poradni~, telefon zaufania i dwa osrodki leczenia przyjmuj<jce osoby
z calej Polski. W 1995 roku zacz~to r6wniei zakladac hostele dla bez
domnych i opuszczonych. Aby dotrzec do jak najmlodszej grupy zagro
zonej narkomani<j i innymi uzaleznieniami, w 1999 roku rozpocz~to two
rzenie swietlic srodowiskowych dla dzieci.
Przez 10 lat realizacji programu okolo 300 mlodych ludzi opuScilo
osrodek z calkowit<j lub cZ~Sciow<j popraw<j. Pomoc w poradniach i punk
tach konsultacyjnych otrzymalo okolo 2000 rodzic6w i mlodzieiy.
Problemem jest jednak brak wyspecjalizowanej kadry (choc ostatnio
sytuacja ulegla poprawie) i koniecznosc ci<jglego szukania sponsorow,
co pochlania dui<j cz~sc energii i czasu wolontariuszy pracuj,!cych w Fun
dacji.

STOWARZYSZENIE PROM OCjI PRZEDSI~B IORCZOSCl
ul. Siowackiego 7a, 35-060 Rzeszow
tel.: (+1 7 ) 852-45-23; fax .: (+17) 852-45-28
Stowarzyszenie istnieje od 1992 roku, stawiaj<jc sobie za cel rozwoj
gospodarczy regionu p oludniowo-wschodniego. Wykorzystuj<jc niemal
wyl,!cznie wlasne srodki finansowe, zajmuje si~ ksztalceniem przedsi~
biorcow, integrowaniem tego srodowiska, tworzeniem dla niego infra
stru ktury szkoleniowej i informacyjnej, a tabe dzialalnosci<j badawcz<j.
Stowarzyszeniu udalo si~ stworzyc kilka placowek 0 charakterze
edukacyjnym : Liceum O golnoksztalc<jce w Rzeszowie (1992), Policeal
ne Studium Z awodowe w Rzeszowie i Tarnowie (1993), Policealne Stu
dium Zawodowe w D~bicy i Jaroslawiu (1995), Wyisz<j Szkol~ Infor
matyki i Zarz<jdzania z siedzib<j w Rzeszowie (1996), Policealne Studium
Zawodowe w Leiajsku i Zamosciu (1997), Wyzsz<j Szkol~ Administra
cji i Zarz,!dzania w Zamosciu (1997), Gimnazjum w Rzeszowie (1999).
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Redakcja "Znaku" poleca:
• W polskiej prozie nie dzieje siy najlepiej, warto wiyc sprawdzic,
co slychac na sqsiednich podw6rkach - na przyklad w Transylwanii,
w ktorej rytm por roku wciqz dominuje nad kalendarzem kaprys6w Hi
storii. Ta odlegla prowincja Europy wc iqz kojarzy siy z barwnymi legen
dami, zapominamy jednak, ze w ostatnich dziesiycioleeiach panowal
tam nie Drakula, lecz Ceau§escu.
Tym, ktorzy zastanawiajq siy, jak moglaby wyglqdae ksiqzka napi sa
na wsp61nie przez Warlama Szalamowa i Gabriela Gard y Marqu eza,
polecam powieSc Adama Bodora Okrt;g Sinistra (przel. Malgorzata Ko
morowska, Wydawnictwo Czame, Wolowiec 2001). Bodorowi - rum un
skiemu Wygrowi, niegdys wiyzniowi politycznemu - udalo si y znaleZc
[ormy, w kt6rej wyrazil totalitarne doswiadczenie anomii miydzyosobo
wych wiyzi za pomOCq jyzyka przewrotnej (czy nawet penversyjnej) ba
sni. Piyknie i zmyslowo opisany swiat roslinno-zwierzycy g6ruje wyraz
nie nad swiatem ludzi. Wsr6d zwierzqtjednak prozno szukalibysmy "po
mocnikow", dziyki kt6rym bohaterowie wymknq si y pulapkom (czujnemu
oku pulkownik Izoldy Mavrodin 0 "owadzim zapachu" ) i dotrq do SZCzy
sliwego finalu. Happy endu bye nie moze - ojciec c hcqcy wyratowac
swego pasierba z matni "okrygu Sinistra" (basniowej wersji Kolymy)
nat u r a 1 n i e pogodzi siy z fatalizmem losu. Bodor swietnie operuje
kontaminacjq fantastyki i naturalizmu, by paradoksalnie uprawdopodob
nic mrocznq metafizyky swej powiesci. Z jego narracji przebija powsci q
gliwy humor. Duze wrazenie robiq ascetyczne dialogi, ktore mowiq po
przez to, co przemilczane, i sygnalizujq pogodzenie siy z wszechobec
nosciq donosu.
Bodorowi udalo siy uniknqc politycznej doslownosci, a zarazem uka
zae uniwersalnose doswiadczen mieszkancow naszej czysci Europy. Moze
polsey prozaicy zamiast plawic siy w odmytach wlasnej psyche lub stro
ie w cudze pi6rka podqzq jego sladem?

tT
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• Jan Sebastian Bach Pasja wg sw. Mateusza, d yr. P hi lip Herre
weghe, Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawi e, 25 lutego 2002 ;
Jan Sebastian Bach Pasj a wg sw. Mateusza , dyr. Nikolaus Harnon co
urt, 3 plyty CD, Teldec 2001; Jan Sebas tian Bach Pasja wg sw. lana,
dyr. Philippe Herreweghe, 2 plyty CD, Harmonia Mund i 2002
Przez wi<ckszosc uwielbiany, przez m niej szosc nienawidzony, Phi
lippe He rreweghe coraz cz<csc iej odwiedza Polsk<c , a w naszych skle
pach muzycznych moi na kupic dziesiqtki jego plyt. Slynny d yrygent
z Flandrii, zaloiyciel Collegium Vocale Gent, s pecjalizuje si<c przede
wszystkim w repertuarze barokowym i wokol jego bachowski ch inter
pretacji nie milknq spory. J edni podnoszq subtelnosc, udu c howieni e i li
ryzm wykonan Pasji, inni - jak Stefan R ieger - twi erd zq, ie H erreweghe
proponuje "lekkostrawnq zupk<c", gubi'1c dramatyzm opowiesci, w k to
rej mowa przeciei 0 trwodze, cierpieniu, krwi , a wreszc ie sm ierci . Ni 
kolaus H arnoncourt powiada , ie muzyce Pasji bardzi ej nii na Pi<cknie
zalei y na Prawdzie. W Pasjach dyrygowanych przez wiedenczyka jest
wi<cc szalenstwo tlumu krzyczqcego " ukrzyiuj go!", brutalnosc torturu
j'1cych Chrystusa iolnierzy, cynizm arcykaplanow szydzqcych z niepo
trzebnego im jui Judasza, rozpacz Piotra, ktory zapiera s i<c Pana...
Pisz<c te slowa kilkan ascie godzin po wyslu cha niu Pasji Maleuszo
wej, dyrygowanej przez Philippe'a Herreweghe'a w warszawskim Teatrze
Wielk im. Tym razem cos powstrzymalo mnie od zachwycenia, moie fakt,
ze zabraklo fantastycznego ewangelisty Marka Padmore' a, z ktorym dy
rygent koncertowal przed trzema laty w Krakowie i przed rokiem w War
szawie - jego zast<cpca Jan Kobow byl wczoraj zaledwie poprawny. Nie
zwy kle fragm en ty koncertu (aria Erbarme dich , bodaj najpi<c kni ejsza
z Bachowskich, w wykonaniu Ingeborg Danz, kilka recytatywow i arii
Sebastiana Noacka,jak zwykle u Herreweghe'a - cudowne choraly i per
fek cyjnie prowadzona orkiestra, a wsrod muzykow co najmniej dwaj wir
tuzoz i: oboista Marcel Ponseele i Philippe Perlot na violi da gamba)
sprawialy wraie nie odenvanych od jedynie relacjonujqcej wydarzenia ,
zobiektywizowanej narracji.
Lubi<c patrzec, jak Herreweghe prowadzi zespol. Jest oszcz<cdny, nie
nadui ywa gestow, czasem wr<ccz zdaje si<c zastygac w zasluchaniu. Cie
sz<c si<c, widzqc ogromnq sa1<c zapelnionq do ostatniego miejsca, w duiej
mierze przez mlodziei, siedzqcq tei na podlodze mi<cdzy rz<cdami. Ale 
jak si<c rzeklo - nie ma we mni e wielkich wzruszen. W ich poszukiwa
niu si<cgam wi<cc po plyty. Na poczqtek dwa os tatnie argumenty w sporze
Niemcow z Flamandami: Pasja Maleuszowa Nikolausa Harnoncourta
161

~

ZDARZENIA - KSl f\Z KI- LUDZIE

-- ------ - ----- - --------- - --- - - -- --- - - -- ---- ------ - -- ------ - - ----- - -- - --- - ------ - - -

i drugie juz nagranie PasJi lanoweJ pod dyrekcjq Philippe'a Herrewe
ghe'a. Mimo ii mniej dramatyczna w zaloieniu, z akcjq spowolnionq przez
cZl(ste medytacyjne przerywniki choralow, PasJa Mateuszowa brzmi w po
rownaniu z lanowq drapieini ej. Ale Herreweghe goruj e nad Harnonco
urtem doborem solistow. W jednym wil(cej Ml(k i, w drugim - nadziei na
Zmartwychwstanie.

Michal Okonski
• Pol iartem, pol serio powiedzial ktos, i e miesil(cznik "Wi~z" jest
redagowany jak tygod nik, a miesil(cznik "Znak" jak kwartalnik. I cos
w tym jest. Tej lekko zlosliwej charakterystyki nie naleiy jednak, moim
zdaniem, traktowac jako zarzutu - warto w niej dostrzec zaletl( i irodlo
sily obu pismo
laki jest " Znak", kaidy widzi. A "Wil(z"? Przyznajl(, ie od pewnego
czasu traktujl( to pismo jak ... ulubiony tygodnik. Znajdujl( w nim bo
wiem celny komentarz do aktu alnych wydarzen (rubryka: "Pisane na
gorqco"), bogatq kronikl( religijnq, interesujqcy artykul na temat sytu
acji w jednym z krajow sqsiadujqcych z Polskq, dzial hisLoryczny (hi
storia najnowsza!), stale " felieLony" (rn.in. lulii Hartwig i Piotra Woj
ciechowskiego), recenzje i rubrykl( "Zmarli", dzil(ki ktorej dowiad ujl(
sil( 0 smierci ludzi znanych - ale ni e zawsze tak bardzo znanych , by
o ich odejsciu informowala prasa codzienna. Znajdujl( tu wreszcie m n o
s two swietnych tekstow, w tym roku na przyklad 0 Traktacie teologicz
nym Czeslawa Milosza (styczen), 0 " sprawie abp. Paetza" (kwiecien) i
o " Ketmanie" - znanym opozycjoniscie wspoJ:pracujqcym z SB (luty i rna
rzec) , ciqg dalszy debaty na temat ledwabnego (kwiecien) i ank ielC( 0 re 
lacjach lqczqcych ksil(zy ze swieckimi (luty).
Ale najwazniejszy jest tak zwany blok glowny. W roku bieiqcym
"Wil(z" wydala numer 0 "duszpasterstwie w kulturze postmoderny" (sty
czen), probowala odpowiedziec na pytani e 0 kondycjl( moralnq polskie
go pa nstwa i spoleczenstwa (luty: "Czyja jest Polska?") oraz 0 to, "czy
Polsce grozi widmo sekularyzacji" (marzec), zaj l(la sil( rowniei trudnq
historiq stosunkow polsko-ukrainskich " po ledwabnem" (kwiecien).
Dlaczego "po ledwabne m"? Poniewai - jak pisze Zbigniew Nosowski 
"przebieg narodowej debaty na temat tamtej zbrodni na nowo zobowiq
zuje nas do uczciwego podejmowania rowniez innych trudnych proble
mow naszej przeszlosci" .
lak z tego widac, walto czytac corniesil(czny "tygodnik" "Wil(f', nie
rezygnujqc, rzecz jasna, z ulubionego "kwartalnika"...
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Jan Kasjan

o

osmiu wadach
gl6wnych

JEDENASTA
WIECZOREM

Istnieje osiem wad glownych 1 , ktore napastuj'l rodzaj ludzki: pierw
sza - lakomstwo lub zachlannosc iol'ldka, druga - nieczystosc, trzecia 
chciwosc lub m ilosc pienirrdzy, czwarta - gniew, piC)ta - smutek, szosta 
lenistwo lub przygnrrbienie i zn iech rrcenie serca, siodma - proinosc lub
chelpliwosc, osma - pycha 2 •
C hociai roine S'l przyczyny powstawania osmiu wad i roiny sposob
ich realizacji, to jedn ak szesc pierwszych, to znaczy lakomstwo, nieczy
srosc, chciwosc, gniew, smutek i lenistwo, tworzy pewien rodzaj pokre
wie nstwa i pewie n lancuch, w ktorym nadmiar jednej wady wywoluje
nast<;pn'l. W taki spos6b nieumiarkowanie w jedzeniu V'.'Ywo1uje n ieczy
stosc, nieczystosc - chciwosc, z chciwoSci rodz i sirr gniew, z gniewu 
smutek, a ze sm utku - lenistwo. Z tego powod u, p rzeciw wszystkim
V\'Ymienionym sZeSciu wadom walczymy zawsze w ten sam sposob, to
1 Po niiszy tekst to fragment dziela J ana Kas jana Rozm6w dwadziescia cztery (Roz·
mowa V z Abba Sarapion em). Pierwszy tom Rozm6w... , wraz z fra gme ntem 0 8 wadach
glownych, ukaie siy pod koniec roku nakladem Wydawn ictwa Benedykrynow Tyniec w serii
"Zr6 dla Monasrycz ne".
2 Przedmiotem tych rozwaian, stanowiqcych podstawy nauki 0 7 grzechach glow
nych, nie sq jednak grzechy w sensie sw iad o mego i dobrowolnego wykroczenia prze ciw
Bogu, ale raczej wy klad 0 os rniu zJych myslach lub zlych duchach, b 6 re zagraiajq mni
chowi. R6wniei liczba i kolejnosc wyliczonych wad roini si y nieco od wspolczesnego,
karechizmowego naLlczania Kosciola . Naleiy jedn ak pamiytac, ie w czasach Kasjana kry
stalizo wal a s i ~ dopiero nauka na ten te mat. Przyjmuje si y, i.e ja ko pierwszy w sposob
syste maryczny przedstawil jq Ewagriusz z Pontu (zm. 399), iyjqcy w N itrii i Cel!ach, w cza
sie, gdy m iejsca re odwiedzal Jan Kasja n. W dziele przeciw pokusom Ewagriusz, opierajqc
siy na egzegezie alegoryczn ej Or ygenesa, ukaza l narod egipski i siede m lud ow kananej
skich (por. Pwt 7, 1) jako obraz os miu zlych duchow, prowokujqcych mnicha do grze
chow: takomsrwa, nieczystosci , c hciwoSci , smutku, gniewu, lenistwa, pr6inosci i pychy.
Katalog Ewagriusza, zosta l prawie powszechnie przyjyty, jakkolwiek w pismach niekt6
rych autorow, miedzy innymi J ana Kasjana, wymieni a siy, odwrotnie, najpierw "gniew",
potem "smutek". Dziyki pism om Kasjana nauka 0 osmiu wadach zostala rozpowszech
niona na Zac hodzie.
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znaczy boj przeciw konkretnej wadzie rozpoczynarny od tej, ktora jq
poprzedza.
Wysokie, rozrosniyte i szkodliwe drzewo latwiej bowiern uschnie,
gdy obnazyrny i obetnierny korzenie, na ktorych si y opiera. Z przykr'l
wilgoci'l rowniez latwo rnozerny sobie poradzic, jdli dokladnie zatka
my ixodlo i szczeliny, z ktorych wydobY'va siy woda. Tak sarno tez, aby
zwyciyzyc lenistwo, trzeba najpierw pokonac smutek; aby siy pozbyc
smutku - opanowac gniew; aby ugasic gniew - zdeptac chciwosc; aby
wykorzenic chciwosc - poskromic nieczystosc; aby wyniszczyc nieczy
stosc, nalezy najpierw ukrocic wady lakomstwa.
Dwie ostatnie wady, tzn. proznosc i pycha, polqczone S'l miydzy sobq
podobnie jak szesc poprzednich; wzmocnienie jednej staje siy pocz'lt
kiem drugiej, nadmiar proznoSci rodzi wiyc pych y. Od pozostalych roz
ni q siy jednak tym, ze nie Iqczq siy z nimi w jeden lancuch, tzn. nie po
wstaj'l w wyniku rozwoju tamtych. Przeciwnie, wybuchajq dopiero wte
dy, gdy tamte zostan'l wykorzenione. Mowiqc jeszcze inaczej, najbardziej
zywo kielkujq i rosn'l, gdy pierwsze szesc wad obumiera.
W zupelnie inny sposob od poprzednich przypuszczajq tez na nas
swoj atak. Kazdej z szesciu wad ulegamy wtedy, gdy poddalismy siy jej
poprzedniczce. W przypadku proznosci i pychy jest inaczej; zagrozenie
z ich strony istnieje nawet wtedy, gdy zwyciyzamy. Powiem wiycej, l1aj
wiyksze niebezpieczenstwo grozi nam w chwilach sukcesu.
W obydwu jednak grupach, jak powiedzieli~my, wzrost wady po
przedzajqcej wywoluje nastypnq, a oslabienie poprzedniej - zanik kolej 
nej. Aby uwolnic siy od pychy, trzeba nam wiyC zdusic proznosc. Za
wsze bowiem jest tak, ze po zwyciyzeniu pierwszej ucisza siy rowniez
druga, ktora usycha bez wiykszego wysilku.
Oprocz omowionych wczesniej relacji pomi~dzy osmioma wadarni
dodatkowo jeszcze rnozemy podzielic je na cztery pary. Mamy wi~c la
kornstwo, ktore zawiera Scisle przymierze z nieczystosciq; chciwosc 
wiqz'IC'! siy poufale z gniewern; smutek, ktory brata siy z lenistwem;
i proznosc, ktora l'Iczy siy z pychq.
W jednym tylko przypadku proznosc moze przynieSc pozytek. Mam
tutaj na rnysli poczqtkujqcych, ktorzy muszq jeszcze walczyc z wadami
cielesnymi. Cdy naciera na przyklad na nich duch nieczystoSci, niech
przypomnq sobie wowczas 0 godnosci kaplanskiego urz~du i niech pa
miytajq, jakq cieszq siy opini q u ludzi, ktorzy rnajq ich za swiytych i nie
winnych. Niech zastanowi q siy, jak haniebne dla nich Sq takie nieczyste
zqdze, jak niegodne ich stanu i dobrej slawy, i niech przynajmniej w ten
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sposob, powSciqgajqe wi~ksze zlo mniejszym, usunq pokus~. Lepiej bo
wiem borykae si~ z proznoSciq, anizeli dae si~ poehlonqe przez ogien
nieezystoSci, ktory albo weale, alba bardzo trudno jest ugasie.
To, 0 ezym mowimy, ""'Yrazil odpowied nio jeden z prorokow, kla
dqe w usta Boze nast~pujqee slowa: "Przez wzglqd na moje imi~ po
wstrzymam oburzenie i pohamuj~ si~ przez wzglqd na mojq ehwal~, azeby
ei~ nie zatraeiC" (lz 48, 9), to znaezy wspomog~ ci~, abys oplatany po
chwalami proznosei, nie wpadl do czelusei piekielnej i nie pogrqzyl si~
na zawsze w grzeehaeh smiertelnych.
Nie powinno nas dziwie, ze w proznoSci kryje si~ sila, zdolna po
wstrzymae chylqeego si~ do grzechu nieezystoSci. Z doswiadezenia wie
lu wiemy bowiem, ze ten, kogo proznose zarazila swojq trueiznq, nie
poddaje si~ tak latwo zm~ezeniu i bez wi~kszego ""'Ysilk u moze poscie
nawet przez dwa lub trzy dni.
Z nam mnichow na tej pustyni, ktorzy nieraz przywolywali swoje
wlasne doswiadezenie w tej materii. Niektorzy z nieh, przebywajqe
w klasztoraeh syryjskich, posilali si~ niekiedy raz na pi~e dni i znosili to
bez trudu; teraz jednak, juz od godziny trzeeiej [tzn . dziewiqtej rano]
taki dr~czy ieh glod, ze nie mogq doezekae si~ godziny dziewiqtej [tzn.
trzeeiej po poludniu], aby zakonezye swoj codzienny post. Pewnego razu
skarzyl si~ ktos Abba Makaremu, ze na pustyni glo d dokucza mu juz od
godziny trzeciej, podczas gdy w klasztorze, nieraz przez caly tydzien,
potrafil gardzie wszelkim posilkiem. Trafnie odpowiedzial mu wted y
Abba Makary: "Tam nasycala ei~ proznose, bo ludzkie pake wskazywa
Iy na eiebie, tutaj, niestety, nie ma swiadka twego postu, ktory karmilby
ci~ i podtrzymywal s""'Ymi pochwalami" .
ProznoSciq jednak - jak powiedzielismy - mozna usunqe wad~ nie
czystosci. Bardzo pi~knie i ""'Yrainie prawd~ t~ ukazuje Druga Ksi~ga
Krolewska. Czytamy w niej, ze Iud izraelski zostal wzi~ty w niewol~
przez N eko, krola egipskiego; wtedy nadciqgnql jednak Nabuehodono
zor, kroJ asyryjski, ktory wyjql Izraelitow spod panowania Egiptu i prze
siedlil do swego kraju. Nie ""'Ybawil ich wi~c, aby przywrocie im woJ
nose i pozostawi e w ojczystym kraju, ale uprowadzil ich znacznie dalej
nii: wtedy, gdy byli w niewoli egipskiep .
Jest jeszcze druga prawda, ktorej uczy nas to podobienstwo: bye
w niewoli proi:nosci latwiej jest z pewnosciq, niz bye w niewoli nieczy
stoSci, truclniej jednak si~ z niej wyzwoJic.
1m bardziej bowiem oddalony jest kraj niewoli od stron rodzinnych,
tym trudniej wracae do wolnej ojczyzny. Slusznie wi~e Prorok strofuje
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Izraela: "Dlaczego zestarzaleS si~ w cudzej ziemi" (Ba 3, 11). Istotnie,
ten, kto nie odradza si~, porzucajqc ziemskie wad y, "starzeje si ~ w cu
dzej ziemi".
Marny jeszcze do omowienia dwa rodzaje pychy: cielesnq i ducho
Wq. Bardziej niebezpieczna jest jednak ta druga, pon iewai atakuje tych,
ktorzy osiqgn~li juz pewien post~p w cnotach.
Chociaz wyrnienione osiern wad uderza w caly rodzaj ludzki, to jed
nak ni e na wszystkich nacieraj'l one w ten sam sposob. Jednego bowiem
b~dzie przede w szystkirn atakowal duch nieczystosci, u kogos drugiego
b~dzie si~ panoszyl gniew, trzeci znowu da si~ zawlad n'lc proinosci, a u
czwartego kr610wac b~dzie pycha.
Chociaz wi~c - jak powiedzielismy - nikt nie jest wolny od atakow
osmiu wad, to jednak kazdego dr~cz'l one winny sposob i w innej kolej
nosCl.
tlum. ks. Arkadiusz Nocon

JAN KASjAN, swi~ty (ok. 360-435), teoretyk i organizator iycia mo
nastycznego, prowadzil i ycie pustelnicze wsr6d mnich6w egipskich; ok.
415 zaloiy! w Marsylii klasztory: m~ski i zenski; wystypowal przeciw
nauce Nestoriusza; w swych rozwazaniach sku pial si« przede wszyst
kim na kwestiach grzechu, modJirwy i laski. Usystematyzowa! zasady
ascezy chrzeScijanskiej i i yci a mniszego.

J Wydarzenia historyczne majq w tym wypadku przede wszystkim znaczenie alego
ryczne; kr61 egipski N eko jest obrazem nami"rnoSci zmyslowych, a N abuchodonozor,
kr61 Babilonii, obraze m pr 6i noSci, kt6ra uwalnia wprawdzie z niewoli zmysl6w, al e jesz
cze bardziej odd ala o d Boga .
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Summary
Znak's M ay issue is entitled Are You an Addict? It is dedicated to addic
tion in its most diverse forms and apprehended in its broadest sense -- na
me ly, as the temptation of hiding up in some sort of a retreat in the hope of
being able to shield oneself fro m life and its problems. Falling into the trap
of the illusory comfort of finding refuge from oneself, of self-escapism, is
something each of us to a lesser or greater degree is prone to. Thus seen,
what one has to deal with is not just certain specific addictions: alcohol,
drugs, sex, work, etc., but rather the permanent proclivity intrinsic to hu
man nature - that of seeking a way to forget that existence inevitably car
ries with it a burden of hurts and ailments.
By way of introducti on, German Benedictine and psychotherapist An
selm Grlin, in his meditation To Transform an Addiction into a Yearning
traces our promiscuo us lusts to an unquenched longing for God. Wiktor
Osiatynski, "a sober alcoholic" as he calls himself, points to the sense of
dignity as a prerequisite for overpowering the disease. Ewa Woydyllo, a psy
chologist and psychotherapist, describes the moment of surrendering one
self up and unconditional entrustment as the breakthrough on the road to
delivery from addiction as recommended by the AA movement. An inte
rview with Ameri ca n psychiatrist James Gilligan brings up the subject of
what human aggressiveness arises from, giving special focus to the connec
tion between shame and violent behavior.
"Testimonies of the Liberated" by those who have suffered from alco
holism or anorexia and then battled th ei r way out o f them close this issue's
thematic secti on.
Thereafter N orman Davies writes about the pru:-,lem of expelling the
Germa ns from Poland fo llowing WWII, something which again is a source
of friction; M a!gorza ta Lukasiewicz writes about books which have slipped
into oblivion; Pawel Spiewak about Hebrew interpretations of the Tower
of Babel, and Janusz Poniewierski writes on the story of Poznan's Archbi
shop Juliusz Paetz. Reviews of recently published books and spiritual coun
sel by Jan Kasjan, who elaborated the theory of the eight passions of the
soul, complete Znak's May issue.
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Program Dni Tischnerowskich 2002
Krakow, 10-13 maja
10 maja (pi'ltek)
18.15 Msza swi.,:ta w inteneji ks. J6zefa Tisehnera eelebrowana przez
ks. kardynala Franeiszka Maeharskiego (kolegiata sw. Anny, ul Sw. Anny 11)
19.30 Przegl"d film6w 0 ks. Tisehnerze - prowadzi WOJcieeh Bonowiez
(sala im. S. Wyspianskiego PWST, ul. Straszewskiego 22)
11 maja (sobota)
11.00 Spotkanie w ogrodach Znaku (ul. KOSciuszki 37)
- wr~ezenie nagrody Miesiycznika i Wydawnicn\":l Znak im. ks. j6zefa
Tisehnera ufundowanej przez Ergo H e sti~
- rozmowa na temat: Czego nauczyl mnie Tisehner? z udzialem uczni6w
Ksi~dza Profesora, prowadzi Janusz Poniewierski

16.00 Tisehnerowska wizja Polski a rzeezywistosi - rozmowa Haliny Bortnowskiej,
bpa Tadeusza Pieronka, Pawla Spiewaka; prowadzi Jaroslaw Gowin
(aula Collegium Novum ul. Gol~bia 24)
19.30 Sleboda, ezyli eennie;si jestescie niz wrob/e - spektakl tearru "Monrownia"
z Warszawy na motywach Na skalnym Podhalu Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(sala im. S. Wyspianskiego PWST, ul. Straszewskiego 22 - wst~p za wejSci6wkami)
12 maja (niedziela)

18.00 Jaskinia filozofow -debata 0 nadziei. Udzial bior,,: prof. Krzysztof Mic halski,
prof. Barbara Skarga, prof. Wladyslaw Str6iewski, prof. Charles Taylor
(sala im. S. Wyspianskiego PWST, ul. Straszewskiego 22)
13 maja (poniedzialek)
9.00 - 13.00 Warsztaty m lodych - Wokol mysli Tisehnera
1. 0 radoici i smutkaeh zyeia, ezyli fifozof wobee dramatu ezlowieka.
Prowadzenie: dr Anna Karon-Ostrowska
2. Sekrety myslenia, ezyli ;ak robi si\? {ilozofif. Prowadzenie: dr Adam Workowski

3. 0 niebezpieezenstwaeh polityki, ezyli

0

mysleniu spolecznym Jozefa Tischnera.

Prowadzenie: dr hab. Aleksander Bobko
(sala nr 112 Papieskiej Akademii Teologieznej, ul. Franeiszkanska 1)
17.00 Wyklad prof. Charlesa Taylora z cyklu Colloquia Tisehneriana: Zmierzch

ehrzeseijaliskiego swiata - upadek ezy odrodzenie?
(aula im. J6zefa Tisehnera w Collegium Witkowskiego Uj, ul. Goltybia 13)
20.00 Noe filozof6w - dyskusja filozof6w srarszego i mlod szego pokolenia na temat:
0 Tisehnerze? Prowadzenie: o. prof. jan Andrzej Kloezowski Op,
dr Adam Workowski
(Sala Fontany w Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszk,,", ul. Szczepanska 1)

Czego nie wiemy

Zespol
Wojciech Bonowicz, Halina Bortnowska, Tom asz Fialkowski, Tadeusz Gadacz, Stanislaw Gry
giel, ks. Michal Heller, Waclaw Hryniewicz OMI, ks. Jan Kracik, ks. Grzegorz Rys, Marek Skwar
nicki , Stanislaw Sromma, Wladyslaw Str6iewski, Stefan Swieiawski, ks. Tomasz W~clawski,
Stefan Wilkanowicz, Jacek Woiniakowski

Redakc;a
OJgierd Chmielewski (opracowanie graficzne), Jaroslaw Gowin (redakror naczelny), Janusz Ponie
wierski , Karol Tarnowski, LUkasz Tischner (sekretarz redakcji), Stefan Wilkanowicz (pnewodnicZ4cy
Fundacji KuJrury Chrzekijanskiej ZNAK), Elibieta WoJicka, Henryk Woiniakowski, Dorota Zanko

Numer wydano

dzi~ki

pomocy finansowej Ministersrwa Kulrury

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI PRENUMERATY
Cena pojedynczego numeru - 18 zl
Cena numeru w prenumeracie:
kwarraJnej - 16 zl, p61rocznej - 14 zl, rocznej - 12 zl
PRENUMERATI;. moina rozpocz<jc od wybranego numeru. Cena prenumerary w 2002 roku:
mczna: 144 zl; polroczna: 84 zl; kwartalna: 48 zl. Wplary przyjmuje SIW Znak Sp. z 0 . 0., ul.
KOSciuszki 37, 30-105 Krak6w, LG Petro Bank S.A. / O. Krak6w 15501118-30826587.
00 PRENUMERATY zach~camy Czytelnik6w mieszkaj<jcych poza Polsk q. Rocznq prenu
merat~ zagraniczn<j moina rozpocz<jc od wybranego numeru. Koszry prenumerary wraz Z opla
t<j za wysylk~ lotniczq: Europa - 80 $, Ameryka Pn. i Afryka - 95 $, Ameryka Pd. i tac., Azja
-115 $, Australia i Oceania -140 $. Wplary w zlotowkach (wedlug akrualnego kursu NBP)
prosz~ kierowac pod adresem jw.
KAZOY PRENUMERATOR jest czlonkiem Klubu Przyjaci61 Znaku i otrzymuje zaprosze
nia na wszystkie spotkania i dyskusje organizowane przez miesi~cznik "Znak".
KAZOY PRENUMERATOR dosranie w prezencie ksi<jik~.
PRENUMERATA KRAJOWA I ZAGRANICZNA PROWADZONA PRZEZ "RUCH"
Cena prenumerary w III kwartale 2002 wynosi 48 zl. Szczegolowe informacje we wlaki
l'.'Ych dla miejsca zamieszkania prenumeratora oddzialach "Ruch" lub w urz~dach poczto
wych. Prenumerara zagraniczna jest 0 100% drozsza od prenumerary krajowej i za III kwar
tal 2002 r. wynosi 96 zt.

~

adres redakcji:

30-105 Krak6w, uL KOSciuszki 37, tel. (+12) 4291410, fax (+12) 4219814;
e-mail: miesiecznik@znak.com.pl
Ozial reklamy i promocji, teUfax: (+ 12) 421 97 24
Material6w niezam6wionych nie odsylamy
Sklad i lamanie: Studio Grafiki Komputerowej i Foroskladu "PM",
ul. Mackiewicza 23/30, 31-214 Krak6w, tel. 0 50390-28-13
Oruk: Drukarnia Colonel, Krakow, ul. O<jbrowskiego 16

T numerze:

~

N iemieccy wyp~dzeni powracajq na scen~, s. 11
Norman Davies: Pogma twanych paj~czyn konfis kal, wysiedld) i przymllso

2J

Ankieta. Swiadectwa wyzwolonych, s. 80
Janusz Muniak: Problem polega na lym, ii wbrew lem u, co mowi si ~ w tele
wizji, ie jeslesm), lac), radosni , weseli i w ogole " naj" -ilidzie s'1 po pros III smllini.

I]

Refleksje pO "sprawie poznanskiej", s. 112
Janusz Poniewierski: Najwazniejsze Sl! pylani a 0 K05ciol- 0 jego shuklur)'
i 0 jego swi~IO§C. 0 gl~boki kryz),s, przed klorym slaj e wl.asnie K05ciol w Polsce.

I

o i rodlach podmiotowosci Charlesa Taylora, s. 11 7

wych mi gracji, ktore tak ba rdzo pogn ~b ily pokolenie wojenne, ni e da s i~ jui roz
plqtac.

Tadeusz Gadacz: Taylorowi chodzi 0 10, bysmy dokopywali si ~ znow do lych
hodel czy pokladow, ktore daly pocz"!le k naszej toisam05ci, a dzi siaj plynq
pods korni e przysypane przez wylwory naszej aUloekspresji.

a 111lesl"!c:

Jcieczka od wolnosci?

01508 6

1.8 ._
00 •
--..... ..

ISSN 0044·488X

05

ISSN 0044-488X
INDEI<S 383716
770044"488027

Cena 18 zt

