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Od redakcii 


Choe Fryderyk Nietzsche zmad jui ponad sto Jat temu, 
fenomen jego popularnosci (wsrad fi lozofaw, zbuntowa
nej mtodziezy, a nawet promotoraw przemystu rozrywko
wego) zdaje siy wrycz przybierae na sile. Czy u jego :hade! 
lei y aktualnose N ietzscheanskiej krytyki chrzeScijanstwa? 
Czy - jak szydzit N ietzsche - chrzekijanstwo to rzeczywi
kie podstypny spisek owiec przeciw wilkom ? 

N ietzsche musi niepokoie - trudno nie zadrzee, kiedy 
czyta siy dzisiaj jego antyzydowskie i antychrzeScijanskie 
diatryby, kiedy styszy siy pochwaty "woli mocy" - pojycia, 
ktare po doswiadczeniach II wojny swiatowej stracito sW'l 
semantycZ11'l niewinnose. Ale z drugiej strony trudno zlek
cewai yc jego krytyky chrzeScijanstwa, ktara choc nie tra
fia w sedno, trafia przeciez w tarczy. Bo czy nasza religij
nose jest juz catkiem wolna od pokusy sukcesu i wtadzy? 
Czy wci'lz nie Zllieksztalcaj'l- jej resentymenty i kupieckie 
apetyty? Nietzschego zatem nie spas6b siawie bez zastrze
zen, ale nie sposab takie wzgardliwie odrzucie. 

Wracamy dzis do Nietzschego, by zbudzie sic: z intelek
tualnej drzemki - przejrzee siy w jega krytyce chrzeScijan
stwa jak w lustrze, nie zapominaj'l-c a demanach, ktare 
bezkrytyczny "neanietzscheanizm" maie oiywie. 
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DIAGNOZY 

Wojciech Bonowicz 

,,1 Znowu 
Chrzesciianstwo 
Nie Dzialo" 

To w znacznym stopniu my sami odpowiadamy za 
to, ile i jakiej przemocy oferuj~ nam media. Czy 
przemoc jest niezbf(dnym skladnikiem rozrywki? 
A jezeli tak, to czy brutalna przemoc - realistycz
ne przedstawianie zabijania - takze? Moze udzie
lilismy twierdz~cej odpowiedzi na te pytania, 
nigdy ich sobie nie postawiwszy? .. 

"Nam nie trzeba juz wcale Josepha Goebbelsa, by myslee, ze za
bie kogos to jak zawi<jzae sznurowadlo" - zauwazyl przed kilkunastu 
laty znany pisarz Kurt Vonnegut jr. ,~ystarczy nie dotowany prze
mysl rozrywkowo-telewizyjny, k t6ry nie zarobi na siebie, jezeli nie 
przycicmnie wielkiej, bardzo wielkiej publicznoSci" . 

Dyskusja 0 wplywie telewizji - podobnie jak wczesniej prasy, li
teratury masowej, komiks6w i fi lmu - na stosunek jej odbiorc6w do 
smierci i przemocy toczy siy wlasciwie nieprzerwanie od momentu 
jej powstania. Dominuj<jce wydaj<j siy tu dwa stanowiska. 

Pierwsze bagatel izuje wplyw medi6w na upowszechnianie siy 
zachowan agresywnych. Wedle jego zwolennik6w sklonnose do prze
mocy jest naturaln<j sklonnoSciq czlowieka, u wiykszosci z nas uspio
n<j, sdumion<j czy okielznanq, u niekt6rych ludzi natomiast wystypu
j<jC(~ ze szczeg61nym natyzeniem. W przypadku tych ostatnich tele
wizja nie pelni jednak roli katalizatora przemocy - a jeieli, to tylko 
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w sporadycznych sytuacjach, ktore nie poddajq siy uogolnieniu. Czlo
wiek na ogol nie siyga po przemoc dlatego, ie oglqdal przemoc 
argumentujq przedstawiciele tego stanowiska. Gdyby tak bylo, mie
Iibysmy - w miary brutalizacji obrazow przemocy - wzrost liczby 
brutalnych przestypstw, a takiej zaleznoSci nie da siy udowodnie. 
Telewizja nie produkuje mordercow, co najwyzej psuje dobry smak, 
wyobrazniy, zabija ducha indywidualizmu i krytycyzmu. 

Klasyczny - i umiarkowany - przyklad takiego stanowiska znaj
dziemy w eseju Ernesta van den Haaga pt. Szcz(?scia i nieszcz(?scia 
nie umiemy mierzyc z 1957 roku (przetlumaczonym jeszcze w la
tach 50. przez Czeslawa Milosza dla potrzeb jego antologii Kultura 
masowa, wznowionej ostatnio przez Wydawnictwo Literackie). 
"Homogenizujqcy wplyw komiksow i telewizji, fakt, ze ani nie 
wyrazajq indywidualnoSci, ani si y do niej nie zwracajq, jest chyba 
znacznie bardziej szkodliwy dla umyslu i charakteru dziecka nil, 
brutalnose, jakiej w nich nie brak, choe jq to glownie siy obarcza 
odpowiedzialnoSciq za przestypczose mlodocianych. Oskarzenia te 
mijajq si y z celem" - uwaza van den Haag. "Mama zawsze wie, ze 
»jej chlopakowi nigdy by to nie przyszlo do glowy«, ze musieli go 
namowie inni chlopcy. Przekonanie, ze dzieci dokonujq aktow bru
talnych, bo oglqdaly to albo 0 tym czytaly, jest wiaq mamy, masku
jqCq siy pozorem psychiatrii". 

Co ciekawe, autor sam podejmuje proby "psychiatrycznej" dia
gnozy, zwracajqc uwagy, ze szkodliwe moze bye nie sarno pokazywa
nie brutalnosci, lecz jej charakter - fakt, ie "brutalnose jest pozba
wiona znaczenia, podnieca, ale nie daje nic" (w domysle: nie daje 
poczucia "oczyszczenia", jak np. w tragediach Sofoklesa czy Szek
spira). Widz inwestuje w oglqdane obrazy brutalnosci swojq "nadziejy 
na zycie", na doswiadczenie czegos wstrzqsajqcego, lecz prawdziwe
go, ale - jak zauwaza van den Haag - "dostarczana brutalnose nie 
moze zaspokoie tej chyci, bo nie zaspakaja zepchniytych pod po
wierzchniy pragnien". Dziwne, ze nie niepokoi go to wyprowadze
nie ludzkich nadziei w pustky ... W przypisie do cytowanego frag
mentu stwierdza: "Jesli jest jakas ogolna przyczyna przestypczosci 
mlodocianych, to jest niq nuda, powodujqca zarowno pyd do brutal
nej literatury, jak do brutalnej akcji". Oskarzanie telewizji 0 pobu
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dzanie - czy chocby wzmacnianie - owego p~du amerykanski socjo
log uwaia za stawianie wozu przed koniem. 

Zwolennicy przeciwnego stanowiska "z wiar'l mamy" powtarza
j'l, ie przemoc w obrazach telewizyjnych jest sugestywna, inspirujq
ca i ie staly kontakt z niq obniia wrailiwosc na smierc i cierpienie 
ionych i podcina w czlowieku naturalne mechanizmy obrony przed 
wlasnq agresywnosci'l. Co wi~cej, utrwala si~ w ten spos6b przeko
nanie, ie przemoc jest najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie 
z wlasnymi problemami: wlasnie nud'l, l~kiem (tei zreszq podsyca
nym przez obrazy przemocy), brakiem perspektyw, niskim poczu
ciem wlasnej wartosci. 1m wrailiwsza pod tym wzgl~dem grupa od
biorcow, tym negatywny wplyw przemocy w mediach jest wi~kszy. 
Ale na tym nie koniec: w przeznaczonych dla masowego odbiorcy 
filmach przemoq fizycznq jako srodkiem do rozwi'lzywania kon
f1iktow bardzo cz~sto poslugujq si~ nie tylko "ci iii", ale rowniei "ci 
dobrzy". "Dobrzy" - z ktorymi oglqdajqcy odruchowo siy identyfi
kujq - bywajq nie mniej brutalni i bezwzglydni od "zlych", dzialajq 
jednak "w imiy sprawiedliwosci". Jak oszacowac skutki takiej lekcji 
moralnej? - pytajq krytycy przemocy w mediach. 

Powolam siy tu na przyklad cytowanego jui na wst~pie Kurta 
Vonneguta juniora - bo to liberal, agnostyk, szyderca, relatywista, 
i co tam jeszcze Panstwo chcecie. W eseistycznej ksi'lice Losy gorsze 
ad smierci (1991; u nas wydanej trzy lata pozniej) opisal on przeni
kliwie moraIne przeslanie plyn'lce do nas ze wspolczesnej rozrywki. 
"Krociutka dtoga" - czytamy - "jak'l w chrzeScijanstwie przebywa 
si~ od kochac do nienawidzic, jest glownym irodlem naszej rozryw
ki. Mozemy j'l nazwac: I Znowu ChrzeScijanstwo Nie Dziala; wielu 
z nas wychowano tak, bysmy widzqc, ze nie dziala, c z u I i g I y b o
k q s at y s fa k c j y" (podkr. - WB). Vonnegut przywoluje przyklad 
westernu. "Do miasteczka przyjeidia dobry, niewinny mlodzieniec, 
pelen przyjacielskich uczuc dla otoczenia. To nic, ie z kaidego bio
dra zwisa mu zaladowany colt kaliber 44. Nasz mlodzieniec jest naj
dalszy od jakichkolwiek mysli 0 rozrobie. Ale oto przemily czlowiek 
staje twarz'l w twarz z innym czlowiekiem, a ten jest tak niemily, ie 
mlodzieniec nie rna wyboru - musi go zabic. I Znowu ChrzeScijan
stwo Nie Dziala". 
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Przypadek westernu moie sit; nam wydae stosunkowo niegroz
ny: przemoc w klasycznych filmach tego gatunku jest mocno skon
wencjonalizowana. Na fali popularnosci Wladcy pierscieni - gdzie 
w imit; zwycit;stwa dobra bohaterowie nader realistycznie szatkujq 
mieczami tysiqce przeciwnikow (bt;dqcych upostaciowieniem zla) 
czy wczeSniejszych sukcesow takich fi lmow jak Waleczne serce lub 
Trzynasty wojownik, 0 podobnym charakterze, warto wit;c przywo
lac drugi przyklad opisany przez Vonneguta: opowieSci 0 rycerzach 
krola Artura. Okazuje sit;, ie kostium historyczny czy mityczny slu
iye moie ukryciu tego sa mego mechanizmu (zreszq nie bt;dqcego 
naszym wynalazkiem, w naszych czasach tylko cynicznie udoskona
lonego) . Oto rycerze wyruszaj q "pomagae slabym, co jest pit;knym, 
chrzeScijanskim uczynkiem. Na pewno najdalsi Sq od jakichkolwiek 
mysli 0 rozrobach. To nic, ie wyglqdajq jak i elazne choinki , obwie
szone najnowszymi zdobyczami techniki wojennej. Ale oto ci prze
mili panowie stajq twarzq w twarz z innymi panami, tak niemilymi, 
ie nie majq wyboru: muszq pokrajac ich na kawaleczki, jak rzeinik 
tusze wolowe. I Znowu ChrzeScijanstwo Nie Dziala. Jak fajniel". 
Vonnegut przypomina wyniki badan, wedle ktorych przed osiqgnit;
ciem pelnoletnosci amerykanskie dziecko obejrzy w telewizji lub ki
nie przecit;tnie 18 000 zabojstw. "Dziecko uczy sit; , ie chrzeScijan
stwo nie dziala, widzqc efekty dzialania pistoletow, karabinow, strzelb 
i broni maszynowej; gilotyn, szubienic, krzesel elektrycznych i ko
mor gazowych; mysliwcow, bombowcow, okrt;tow i lodzi podwod
nych; siekier, maczug, pi! lancuchowych i rzeznickich noiy". Dla
czego tak dobrze sit; z tym czujemy? - zastanawia sit; pisarz. 

Zarowno zwolennicy pierwszego, jak drugiego z zarysowanych 
stanowisk przez caly czas trwania dyskusji powolujq sit; na wyniki 
bad an naukowych. Przyznac trzeba, ie ostatnio wit;cej argumentow 
dostarczaly one pierwszym z nich; wydawalo si t; , ii moina sformu
lowae optymistycznq tezt;, ie czlowiek jest istotq dose odpornq na 
obrazy brutalnoSci, skoro nawet 18 000 obejrzanych zabojstw nie 
skloni zdecydowanej wit;kszosci mlodych ludzi do sit;gnit;cia po prze
moc. W marcu tego roku opublikowano jednak wyniki badan, ktore 
- choe nie odnoszq sit; wprost do problemu przemocy w mediach 
kai q zweryfikowae ten optymizm. 
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Zesp61 badaczy z nowojorskiego Columbia University przez po
nad 20 lat obserwowal rozw6j 707 dzieci z Nowego Jorku i okolic. 
Odnotowywano mi~dzy innymi, jak wiele czasu w r6znych okresach 
dziecinstwa poswi~caly one na ogl<!danie telewizji. W roku 2000, 
kiedy juz wszyscy uczestnicy badan mieli skonczone 20 lat, zbadano 
ich rejestry policyjne i sklonnosc do agresywnych zachowan. Jakie 
s<! rezultaty? 

Okazalo si~ , ze (cytuj~ streszczenie wynik6w badan pi6ra Wojcie
cha Orlinskiego - "Gazeta Wyborcza" z 29 marca br. ) "telewizja dzia
la jak bomba z op6znionym zaplonem - to nie jest tak, ze nastolatek 
pod wplywem programu telewizyjnego zaczyna rozrabiac w szkole. 
To jest raczej tak, ze u 14-latka cz~stsze ogl<!danie telewizji powoduje 
istotny wzrost prawdopodobienstwa wejScia w konfl ikt z prawem 
w wieku lat 20. Wzrost jest istotny statystycznie - wsr6d 14-latk6w 
ogl<!daj<!cych do jednej godziny telewizji dziennie 6 proc. b~dzie uczest
niczyc w aktach przemocy w doroslosci. Ale wsr6d 14-latk6w ogl<!da
j<!cych telewizj ~ od godziny do trzech dziennie jest to juz 22,5 proc., 
zas wsr6d ogl<!daj <!cych ponad trzy godziny - prawie 30 proc." . Co 
wi~cej, stwierdzono na przyklad, ze chlopcy, kt6rzy intensywniej za
cz~li ogl<!dac telewizj~ w wieku lat 18, byli juz znacznie mniej podatni 
na jej szkodliwy wplyw (u dziewcz<!t jednak nie zaobserwowano tej 
prawidlowoSci). Wyniki powyzsze s<! zblizone we wszystkich bad a
nych grupach spolecznych, nie jest to wi~c tylko problem dzieci z ro
dzin najbiedniejszych, niepelnych czy patologicznych ; wsz~dzie zwi~k

szenie dawki czasu przeznaczonego na telewizj~ - zwlaszcza w okresie 
wczesnego dojrzewania - przynosi ten sam efekt. 

Natychmiast odezwaly si~ glosy krytyk6w, kwestionuj<!cych zalo
zenia bad an i ocen~, co jest skutkiem, a co przyczyn<!. "Rodziny, w kt6
rych telewizor jest wl<!czony kr6cej niz godzin~ dziennie, s<! bardzo 
specyficzne, dzieci w nich wychowane mog<! 
bye mniej agresywne z bardzo wielu przyczyn" 
- mozna przeczytac w jednym z komentarzy. 
Istotnie, nie wiadomo (przynajmniej z polskich 

Telewizja z pewnoscill nie 
jest sojusznikiem w prze
ciwdzialaniu przemocy. 

om6wien tych badan), w jakim stopniu brano pod uwag~ inne czynni
ki sprzyjaj<!ce si~ganiu po przemoc. Dla wielu mlodych ludzi telewizor 
to po prostu najiatwiej dost~pna forma ucieczki od wlasnych proble
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mow, a dla doroslych - wygodny sposob wypelnienia im czasu. Bye 
moze tam, gdzie dziecko oglqda telewizj~ ponad trzy godziny dzien· 
nie, telewizor jest jedynym "rodzicem", ktory z nim rozmawia, a przy
czynq siygania po przemoc jest po prostu slabose wi~zi w rodzinie? 
Nie wiadomo tez, co dokladnie oglqdaly badane dzieei, ezy te z nieh, 
ktore wyrosly na bardziej agresywne, wczeSniej wybieraly "dorosle" 
programy, nie wiadomo, ezy same nie doswiadczyly w dzieeinstwie 
przemoey lub widzialy jej przyklady w najblizszym otoezeniu itd. 

Niezaleznie od zastrzezen i wqtpl iwosci jednej generalnej kon
kluzji plynqcej z tyeh badan nie da siy odrzucie: telewizja z pewno
sciq nie jest sojusznikiem w przeeiwdzialaniu przemoey. Co jednak 
zrobie z tak postawionq konkluzjq? 

Zbiegiem okolicznoSci dwa tygodnie przed ogloszeniem wyni
kow amerykanskieh badan ukazal si~ w "Tygodniku Powszeehnym" 
artykul-apel znanego re:iysera Krzysztofa Krauzego pt. Przemoc na 

straganie mediow. Krauze zwraca w nim uwagy wlasciwie na jeden 
tylko fakt : przestalismy stawiae mediom (a szczega lnie telewizji) 
moraIne wymagania. A przeeiez "m e d i a, jak wszystkie instytucje, 
m a j q n amp 0 moe :i y e z y e i e m, kt 0 r e w art 0 p r z e z y e 
(podkr. - W B). Zyciem, w ktorym odnajdujemy harmoni~ z otoeze
niem i samymi sobq". Jest to mozliwe tylko w opareiu 0 wartoSci. 
Jakie? "Te same" - pisze Krauze - "jakich wymagamy od drugiego 
czlowieka" . I wymienia: prawda, praworzqdnose (poj~ta jako stoso
wanie siy do prawdy), milose (poj~ta jako bezinteresowna siuzba in
nym), krzewienie pokoju, w tym takZe pokoju w sercach, "niekrzyw
dzenie". "Media przychodzq do nas, rozmawiajq z nami. Zyjemy z ni
mi w domu. N ie rna zadnego dobrego powodu, zeby wymagae od 
nich mniej niz od ludzi". 

W artykule Krauzego nie rna goryczy ani resentymentu. Jego ja
sny ton jest ujmujqey: proste sprawy zostajq powiedziane w prosty 

Ohecnosc przemocy 
w mediach jest naszym 

zhiorowym wyhorem. 

sposob. "Przemoc pokazywana, zeby pochylie si~ 
nad cierpieniem, wywolae wspa lczueie - na takq 
przemoc zgoda. Takie obrazy przemoey poma
gajq jq tamowae. Przemoe jest zjawiskiem real

nym. Nie mozemy zye w fikcji". Nie rna jednak zgody na instrumen
talizaej ~ przemocy. "Produeenci mediaw odkryl i juz dosye dawno, 
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ie najskuteczoiej zwi~ksza si~ ogl<}dalnose, odwo!uj<}c si~ do tego, co 
obiecuje napi~cie i pobudza". Czyli - przemocy i seksu. ,,1 postltPuj<} 
z nami jak z psem, ktory nie odejdzie, poki jest drazniony. luna spra
wa, ze zgadzamy silt bye tym psem". Autor przywo!uje wiele mowiq-
C'! anegdotft: "Krzysztof Kieslowski zapytal pewnego dnia studen
tow, co chcieliby sfilmowae. Jeden z nich zwierzy! silt, ze najchlttniej 
postawilby kamerlt przed cz!owiekiem podczas egzekucji. Kidlow
ski na to: »ProSZIt ise do dziekanatu i zabrae papiery. Jest pan skre
slony z listy studentow«. ( ... ) Gdyby dzisiaj ta rozmowa odbywala 
silt w gabinecie telewizyjnego redaktora, fi nal bylby taki: »Pan zosta
je, reszta moze zabrae papiery«" . 

Krauze nie formu!uje zadnych konkretnych wnioskow, nie kry
tykuje istniejqcych instytucji i nie postuluje powolania nowych, na
wet nie mobilizuje wprost opinii publiczoej. Pisze: "Zeby rozpoczqe 
przebudowlt mediow, nie potrzeba pozwoleii, sponsorow, bankow. 
Tit przebudowlt zaczynamy od wlasnego serca. Po obu stronach ekra
nu. Trzeba miee tylko jasny obraz tego, co chcemy osiqgnqC". Cho
dzi mu wiltc przede wszystkim 0 moraIne poruszenie. I rna racjlt, bo 
bez niego kazda zewnlttrzoa zmiana b~dzie tylko mieszaniem nowq 
tyzkq w tym samym garnku zupy. Obecnose przemocy w mediach 
jest naszym zbiorowym wyborem. 

Tak, to w zoacznym stopniu my sami odpowiadamy za to, ile 
i jakiej przemocy oferujq nam media. Czy przemoc jest niezbltdnyrn 
skladnikiern rozrywki? A jeieli tak, to czy brutalna przemoc - reali
styczne przedstawianie zabijania - takie? Moze udzielilisrny twier
dzqcej odpowiedzi na te pytania, nigdy ich sobie nie postawiwszy? ... 
Zgadzamy silt bez szernrania na ernisjlt filmow, w ktorych "zli" wy
pruwajq flaki "dobryrn", a potern dobrzy odptacajq irn w ten sam 
sposob. Zgadzarny silt na doslownose scen zabijania, na ich brutal
nose, na ich niepokoj<}C'! "estetyczoosC". Zgadzarny si~ na to, ze co
raz brutalniejsze Sq filmy dla rntodziezy, kreskowki dla dzieci (chodzi 
nie tylko 0 agresjlt fizyczoq, ale takie s!own<}), nawet programy przy
rodnicze. (Pisala 0 tym niedawno Ewa Szurnaiiska: dzis w progra
mach tych krolujq krokodyle, wltze i rekiny, sceny poscigu za zdoby
CZq i pozerania; zwykla wiewiorka "rna coraz rnniej szans na zosta
nie telewizyjn<} gwiazd<}"}. Powtarzamy jak papuga, ze "jakas dawka 
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przemocy w mediach musi bye", udajqc, i.e nie widzimy, ii. jui. daw
no doszlo do przedawkowania. 

Kto z nas choe raz publicznie zaprotestowat? Instytucja obywa
telskiego pro testu, kt6ry nie miafby na celu doraznych korzysci eko
nomicznych lub politycznych, ani nie byl wyrazem resentymentu i za
piekloSci, prawie u nas nie istnieje. Opinia publiczna reaguje nie
zwykle rzadko. Prowadzi my uczone dyskusje 0 jakosci demokracji 
i edukacji, a tymczasem jej ksztalt ustala si~ poza nami - bo odbiera
my sobie prawo glosu. Kto wysfaf do telewizji choe jeden list w spra
wie przemocy na ekranie? Ja nie wyslalem ... Jedyne, co zrobilem, to 
usunqlem telewizor z domu. M am jednak wqtpliwoSci, czy to nie 
jest oddanie pola bez walki ... 

Krzysztof Krauze ma racj~: nie moi.emy bae si ~ stawiania me
diom moralnych wymagaii . Trzeba nazywae po imieniu to, co razi 
SWq brutalnosciq lub prymitywizmem. Dlaczego wi~c nie protestuje
my? Nie protestuj emy, bo nas to nie obchodzi. Albo dlatego, i.e 
w gruncie rzeczy lubimy "troch~ przemocy" na ekranie i nie chcieli
bysmy bye pozbawieni moi.liwosci si~gni~cia po niq, gdy przyjdzie 
nam ochota. Albo wreszcie dlatego, i.e si~ wstydzimy - bo protesty 
to dzialka dla "oszolom6w"... 

rZ nowu ChrzeScij ansrwo Nie Dziafa. 

WOJCIECH BONOWICZ, Uf. 1967, poeta, krytyk literacki, redaktor 
"Znaku", wspolpracownik "Tygodnika Powszechnego", wspolautor roz
mow z o. Leonem Knabitem OSB Schody do nieba (1998), autor wy
wiadu-rzeki z Janin<t Ochojsk'l Niebo to inni (2000) oraz biografii ks. 
J ozefa Tischnera. Ostatnio wydal ci'lg dalszy rozmow z o. Knabitem ad 
poczqtku do k01ka (2002). 
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Zqdfo Nietzschego 

: Z lackiem Filkiem, Krzysztofem 
! Michalskim i Karolem Tarnowskim 
: rozmawia Lukasz Tischner 

tUKASZ TISCHNER: Od smierci Fryderyka Nietzschego uplyn~lo 
jui ponad 100 lat, ale jego wplyw na wsp6lczesnych zdaje si~ wcale 
nie slabnqi. Czym panowie tlumaczq tak wielkq popularnosi mysli 
Nietzscheanskiej - bo dotyczy to nie tylko filozofii czy nauk humani
stycznych, ale r6wniei kultury masowej? 

KRZYSZTOF MICHALSKI: Po pierwsze Nietzsche byl znakomitym 
pisarzem - to, co mial do powiedzenia, wyrazil bardzo przekonuj,!
co. Po drugie, jego mysl odpowiada sytuacji duchowej naszych cza
sow - jest to filozof roznorodnosci. Wspolczesny czlowiek Zachodu 
przestal wierzyc we wszechobejmuj,!cy lad, ziemi~ jako ogrod. Zo
baczyl, ze swiat jest nieuleczalnie roznorodny. 

"Nie rna prawdziwego swiata" 

Czy rzeczywiscie nasz swiat jest tak immanentnie r6inorodny? Jednq 
z konsekwencji takiego poglqdu byloby przekonanie, ie nie ma iadnej 
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instancji zewn?trznej, do kt6rej moina by odnosic nasze sqdy 0 rze
czywistosci. Ostatecznie prowadziloby to do zakwestionowania kla
sycznie rozumianego poj?cia prawdy. Czeslaw Milosz w Piesku przy
droinym zacytowal Nietzschego: "Wszelka wiara, wszelkie przekona
nie, ie cos jest zgodne z prawdq, b?d.q z koniecznosci falszywe, dlatego 
po prostu, ie nie ma pr aw dziwego swiata", i dodal od sie
bie: c6i dzisiaj po bezgranicznej odwadze Nietzschego, skora trzeba 
teraz odwagi, ieby twierdzic cos przeciwnego. Czy praroctwa Nietz
schego dotyczqce r6inorodnosci i poj?cia prawdy okazaly si? trafne 
i czy rzeczywiscie tak znacznie zmienila si? nasza duchowa kondycja, 
jak sugeruje Milosz? 

KAROL TARNOWSKI: Kwestia napicrcia micrdzy wielosciq prawd 
i prawdq jako takq jest bardzo zloiona. Z tego, ii istnieje wiele dr6g 
do prawdy, nie wynika bowiem, ie nie rna prawdy, kt6ra bylaby nad
rz~dna: Rzeczywikie widae dzis nieufnose do pojcrcia prawdy jako 
terminu, kt6ry moze przelozye sicr na pewne konstrukcje ideologicz
ne, zglaszajqce pretensje do powszechnej obowiqzywalnoSci, a nawet 
do panowania w sensie politycznym. Pamicrtamy, co dzialo sicr w cza
sach komunizmu. Tego rodzaju totalitarne pomysly miewaly takie 
Kosci61 katolicki czy tomizm. Te przyklady zniechcrcajq do tego, by 
utrzymywae, ie jakas jedna prawda obowiqzuje powszechnie. Ostroz
nose czlowieka wsp6lczesnego jest zatem calkowicie uzasadniona. 

Z drugiej strony nie jest jednak tak, aby zar6wno zmysl krytycz
ny, jak i uznanie wieloSci punkt6w widzenia wykluczaly afirmacjcr 
prawdy jako pewnego horyzontu - idei regulatywnej. Jesli twierdzi 
sicr, ie tych dw6ch porzqdk6w nie da sicr pogodzie, to jest rzeczywi
Scie niedobrze. Nie potraficr powiedziee, w jakiej mierze Nietzsche 
patronuje takiej calkowicie relatywistycznej koncepcji prawdy, ale 
podejrzewam, ie moina go uznae za jej ojca chrzestnego. 

JACEK FILEK: Myslcr, ze warto odr6inie prawdcr, wartose prawdy 
i kult prawdy. Nietzsche, a dzisiaj micrdzy innymi filozofia dialogu 
w spos6b zasadny zakwestionowali ku lt prawdy - kreowanie praw
dy na wartose nadrzcrdnq, co musi miee jako swoje pendant dyskre
dytacj~ innych wartoki. Wydaje sicr, ie kult prawdy pociqgajqcy za 
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sobq kult poznania, ktore zostalo zakwestionowane jako zawladanie 
(nieuchronnie konczqce si«r totalizacjq, a politycznie - totalita ryzma
mi), ukazuje co najmniej swojq dwuznacznosc. N ietzsche pytal: "Dla
czego prawda ? A dlaczego nie nieprawda?". Trzeba sobie uswiado
mic, co tu jest retorykq, kokieteriq, a co wyrazem pewnego uzasad
nionego (dzis bardzie j niz w czasach Nietzschego) niepokoju . 
Z drugiej strony sam N ietzsche obstawal przy pewnych prawdach 
w spos6b nader konsekwentny. N a przyklad przy tej, ze nie rna zad
nego inn ego, prawdziwszego swiata oprocz tego, kt6ry nas otacza. 
Wierzyl w t«r prawd«r, glosil jq i wyciqgal z niej konsekwencje. Popu
larnosc Nietzschego, ktorq probowal wyjasnic pan Krzysztof M ichal
ski, bierze si«r wlasnie stqd, ze jego diagnoza jest w pewnym sensie 
ciqgle prawdziwa. I bye moze ciqgle prawdziwe Sq miotane przez 
niego grozby. Popularnosc ta jest jednak dwuznaczna w tym sensie, 
ze chyba nie 0 to chodzilo samemu N ietzschemu, kt6ry nie liczyl ani 
na poklask instytucji akademickich (dzisiaj gigantycznych przedsitt
biorstw nastawionych na produkcj«r masowq), ani na wspomaganq 
rynkowo popularnose wsrod zbuntowanej mlodziezy. Jeszcze ciqgle 
mamy tu duzo do myslenia. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: Wroc«r do kwestii relatywizmu. Karol 
Tarnowski podjql jq bardzo ostroznie, oddajqc, jak sadz«r, sprawie
dliwosc Nietzschemu. Chcialbym jednak podkreslie, ze - wbrew 
popularnej recepcji Nietzschego - sprzeciw wobec relatywizmu, a nie 
relatywizm, jest nerwem, intelektualnym centrum, motorem filozo
fii Nie tzschego. 

Recepcja N ietzschego - co typowe dla odbioru myslicieli tej sla
wy - jest r6wnie bogata, co ambiwalentna. Nietzsche jest z jednej 
strony ucielesnieniem mizoginizmu, z drugiej - prekursorem femini
zmu. To jeden z ulubionych autorow M ussoliniego i Hitlera - a jed
noczeSnie autorytet lewicy od XIX wieku do dzisiaj. O jciec "post
modernizmu" (cokolwiek ten termin znaczy) i karzel reakcji, kt6re
go nie wolno bylo czytac w przykladnej pod tym wzg1«rdem N RD. 

Ot6z Nietzsche zaprzecza relatywizmowi na kaidej stronie swo
ich ksiqzek. Rela tywizm to poglqd, ie istnieje wiele rMnych pojttC 
prawdy, sposrod kt6 rych zadna nie jest lepsza od innych. Tymcza
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sem Nietzsche jest glyboko przekonany, ie nie moina i ye, nie biofOlC 
czyjejs strony, nie angaiujqc siy za czyms bqdz przeciwko czemus. 
Zycie jest stronnicze; sam fak t iycia - a nie dopiero jego wtorna 
interpretacja. Inaczej mowiqc: przekonanie, ie wybor jakiejs strony 
stoi zawsze p r ze d nami (a wiyc, ie poki co nie jesteSmy po iadnej 
stronie), jest calkowitym zludzeniem. Jakiegos wyboru zawsze jui 
dokonalismy. 

W rezultacie wszelkie strategie, takZe strategie intelektualne, ktore 
starajq siy zrobie z nas neutralnych, niezaangaiowanych obserwato
row - bqdz tylko wmowie nam, ie jesteSmy takimi obserwatorami -
Sq niebezpieczne (to tak, jakby kazae iye rybie bez wody, mrowce 
bez pracy, gorzej nawet - kazae oriu i ye jak kamien). 

N asze iycie jest zawsze jakqs tezq: N ietzsche nazywa ten stan 
rzeczy niezbyt szczcrsliwym, jak siy okazalo, terminem "wola mocy". 
Moje iycie - czy chcy tego, czy nie - jest rzuconym swiatu wezwa
niem: "niech siy tak stanie !". 

Z takiej perspektywy relatywizm - poglqd gloszqcy, ii z pewnego 
punktu widzenia wszystkie krowy Sq czame, ie gdy zajmcr ten punkt 
widzenia, wszystko mi bydzie jed no, czy jest tak, czy raczej owak 
z takie j perspektywy relatywizm jest zwyklym nonsensem. To per
spektywa trupa, perspektywa stolu - gdyby trup czy stot mialy w ogole 
jakqs perspektywcr· 

KAROL TARNOWSKI: N iewqtpliwie istnieje cos takiego jak zasad
nicza "stronniczosc prawdy" - kaidy rna "swojq" prawdy albo nic 
nie uwaia za prawdcr. W tym sensie jest tyle prawd, ile punktow 
widzenia, i nie rna na ziemi nikogo, kto bylby w stanie rozstrzygnqe 
spor na rzecz jakiejs prawdy czy jakiejs koncepcji. Ale rownoczesnie 
w samym pojyciu prawdy zawiera sicr jakies "tak, a nie inaczej", to 
znaczy wymog absolutnoSci, ktory moie zaklada, jak twierdzi Kola
kowski, istnienie czegos w rodzaju wszechwiedzqcego podmiotu . 
Gdyby tak byio, to stanowisko Nietzschego (tak niechytne wszyst
kiemu, co zatrqca 0 absolut) byioby trudne do utrzymania. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: Jest oczywiste, ie do pojycia prawdy 
naleiy roszczenie do uniwersalnoSci. Kiedy mowiy, ie niebo jest nie
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bieskie, to nie mog~ wbudowae w to i.adnego ograniczenia (na przy
klad: niebo jest niebieskie dla mnie - Polaka, w XXI wieku) - albo 
tak jest, albo nie. Ale roszczenie do uniwersalnoSci w i.adnym razie 
nie implikuje wszechwiedzy. Wszechwiedza jest poj~ciem wewn~trz
nie sprzecznym, absurdalnym, poniewai. zaklada, i.e istnieje cos, 
o czym moi.na wiedziee wszystko. By wykazae, i.e poj~cie wszech
wiedzy nie ma sensu, nie trzeba odwolywae si~ do Nietzschego. 
Wystarczy si~gn'le do analiz Edmunda Husserla. 

"Smierc 80ga" 

Mysl Nietzschego zostala wspolczesnie zbanalizowana alba trafila juz 
do historii idei, przez co zatraciliSmy poczucie, ze zawiera w sobie cos 
dramatycznego, bolesnie nas zqdli i domaga si{! osobistej odpowiedzi. 
Wrocmy do hasla, ktore zostalo najbardziej zbanalizowane, ale nie 
przestalo prowokowac. Co tak naprawd{! oznacza konstatacja Nie
tzschego 0 smierci Boga czy tez 0 zabiciu Boga? 

JACEK FILEK: Odpowiadaj'lc na pytanie 0 smiere Boga, spr6buj~ 
nawi'lzac do tego, 0 czym mowil pan Krzysztof Michalski. Otoi. musi
my najpierw uznae wiese Nietzschego, i.e "Bog umarl", za prawd~, by 
zrozumiee, co chce on przez to powiedziec. Jei.eli jako ludzie wierz'lcy 
obrai.amy si~ czy odruchowo protestujemy, to Nietzsche jako filozof 
nic nie zrozumiemy. Powiedzmy zatem, i.e teza odpowiedzialnosci uwazal, 
"Bog umarl" jest prawd'l i teraz zapytajmy, ze nikt nie moze zas4pic 
w jakim sensie Nietzsche probuje uzasadnic czlowieka w zadaniu 
roszczenie tej tezy do prawdy. Teza ta jest w je sprawowania pieczy nad 
go oczach prawd'l na par~ sposob6w. Po pierw swiatem. 
sze, w tym sensie, i.e czlowiek przedwczeSnie - jak pisa! Nietzsche 
zabil Boga. Jest tei. prawd'l w tym znaczeniu, i.e Bog nie mogl istniec, 
bo by! sprzecznosci'l. Ten Bog, Bog chrzescijan, ktory jest sprawiedli
wOSci'l i zarazem milosci'l, nie mog! istniec. Ale przede wszystkim Bog 
nie mogl dlui.ej istniec, jei.eli pojmowany byl jako opatrznosc czuwa
j'lca nad losami swiata. Nietzsche jako filozof odpowiedzialnosci uwa
i.a!, i.e nikt nie moi.e zast'lpie czlowieka w zadaniu sprawowania pie
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czy nad swiatern. A poza tyrn, albo przede wszystkirn, je§li rniejscern 
zycia Boga jest serce ludzkie, to Nietzsche stwierdza, ze ten Bog jest 
tam juz rnartwy. 

KAROL TARNOWSKI: Nie przekonuje rnnie do koflCa to, co rno
wii Jacek Filek. Zgadzarn si~, ze cos takiego jak srniere Boga nie jest 
stwierdzeniern pustyrn, chociaz w przypadku Nietzschego rna ono 
dose szczegolne zabarwienie. Wskazalbyrn na dwa podstawowe sen
sy tej konstatacji. Jeden odnosi si~ do tego, co rnozna nazwae obec
nyrn w naszej epoce ateizrnern w najszerszyrn tego slowa znaczeniu. 
Rzeczywiscie, tego rodzaju fenornen kulturowy jest faktern (nie chc~ 
w tyrn miejscu wdawae si~ w rozwazania na temat przyczyn tego sta
nu rzeczy). Drugi sens, ktory wydobywa wieSe 0 smierci Boga, to 
wskazanie na powag~ smierci Chrystusa na krzyzu, ktor'! wyraza J ego 
krzyk: "Boze moj, Boze, czemus mnie 0puScil" . To jest pewien za
sadniczy fakt z dziejow czlowieka i kultury, nad ktorym nigdy nie 
dosye si~ zastanawiae. Nietzsche jednak mowil 0 smierci Boga takZe 
w innym znaczeniu. Uwazal, ze poj~cie Boga (wywodz,!ce si~ z 610
zofii greckiej i z Biblii) jest poj~ciem wrogim zyciu, dlatego tez w je
go wizji przewartoSciowania wartoSci smiere Boga jest tylez konsta
tacj,!, co pewnym postulatem. Nietzsche glosil , ze cos takiego jak 
smiere Boga powinno nasqpie, jezeli rna si~ dokonae wyzwolenie 
tworczosci czlowieka - nadejscie nadczlowieka musi poprzedzie swo
iste oczyszczenie. Owo oczyszczenie polega m.in. na akceptacji tego, 
co nazywa Nietzsche pewnym aspektem nihilizmu. W wypadku re
lacji do Boga oznacza to, ze nalezy myslee, chciee i przyjmowae rze
czywistose tak, jakby Boga nie bylo, i tylko wtedy ta akceptacja jest 
rnozliwa. OczywiScie dla mysliciela teistycznego w najszerszym tego 
slowa znaczeniu calkowite wykreslenie Boga jako pewnego - sit ve
nia verba - poj~cia metafizycznego jest nieakceptowalne. Przekona
nie, ze mozna mowie 0 religii bez tak rozumianego Boga, ale takZe iz 
moze istniee - mowi,!c slowami L€vinasa - "etyka bez wysokosci", 
pozostaje dla ludzi z kr~gu judeochrzeScijanskiego nie do przyj~cia . 

JACEK FILEK: S,!dz~, ze wci,!z warto wsluchiwae si~ w glos Nie
tzschego, ktory przekonuje, ze nalezy zye w tym swiecie - a tylko 
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w nim zyjemy - jak gdyby Boga nie bylo. To nie jest teza ateisty. 
Wypowiedzial jq jeden z najistotniejszych swiadkow XX wieku - teo
log, chrzeScijanin, Dietrich Bonhoeffer. Oswojenie si~ z tymi slowa
mi jest dla nas wciqz wyzwaniem. 

KRZYSZT OF MICHALSKI: Wroc~ do wypowiedzi Karola Tarnow
skiego. Podobnie jak relatywizm, nihilizm jest wedle Nietzschego 
chorobq naszego wieku. To trucizna, ktora dostala si~ kiedys do or
ganizmu kultury europejskiej i doprowadzila do wybuchu kryzysu 
ludzie przestali wierzyc w jakiekolwiek wartosci, poslugiwac si~ po
wszechnie uzasadnionymi regulami post~powania. Konkludujqc, 
Nietzsche zwraca przeciwko nihilizmowi SWq calq krytycznq pasj~. 

A teraz pytanie 0 Boga. W duzej mierze zgadzam si~ z tym, co 
powiedzieli obaj panowie. Nietzschego zupelnie nie imeresuje, czy 
ludzie nadal zywiq przekonania religijne. Zjawisko smierci Boga jest 
jego zdaniem znacznie bardziej fundamentalne. Nie odnosi si~ do na
szego myslenia 0 swiecie, tylko do tego, jacy jestesmy. Kiedy Bog umad? 
Na to pytanie nie odpowie pomiar cz~stotliwoSci odwiedzin w ko
sciele. M6wiqc inaczej, nawet w6wczas, gdy nikt nie chodzi do ko
sciola, nie wierzy zadnym doktrynom religijnym, Bog moze byc zywy. 
Zeby dowiedziec si~, kiedy Bog umarl, trzeba zapytac, kiedy Bog zyje. 
Otoz zdaniem Nietzschego Bog zyje wowczas, kiedy poszukujemy osta
tecznego celu naszego zycia - staramy si~ znaleic jakis porzqdek, kto
ry bylby niezalezny od tego, co robimy. Nietzsche pisze cz~sto i cieka
wie 0 socjalizmie jako postaci religijnej organizacji spoleczenstwa 
jako 0 wierze w ostateczne zwyci~stwo sprawiedliwoSci spolecznej. 
Otoz jesli bez wi~kszego semantycznego uszczerbku pod slowo "Bog" 
da si~ podstawic poj~cie "socjalizm" czy jakiekolwiek inne, to czy nie 
oznacza to, ze takie poj~cie Boga jest problematyczne? 

KAROL TARNOWSKI: Zgadzam si~ z takq interpretacjq. Nietzsche 
uwaza, ze Bog zyje dopoty, dopoki istnieje jakis porzqdek nadrz~d
ny, transcendentny sens, ale on tego porzqdku n i e c h c e, dlatego 
mi~dzy innymi zwalcza poj~cie prawdy, ktore niesie z sobq przymus 
czegos, co jest niezalezne od stawania si~ zycia. Natomiast z faktu, 
ze to, co wyznacza poj~cie Boga (jakis ostateczny cel czy sens), moze 
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bye rozumiane na rozmaite sposoby, nie wynika, ii problematyczne 
jest sarno pojycie Boga. Podobnie moina uznae, ie problematyczne 
Sq roine filozoficzne interpretacje Boga, ale to nie jest z konieczno
Sci kompromitacja Boga. M oina powiedziee, ii wszystkie ludzkie 
konstrukcje mogq bye idolatryczne, to znaczy ie podstawiajq pod 
sens ostateczny cos, co nim nie jest, ale z tego nie wynika, ii sarno 
pojycie sensu czy celu ostatecznego podlega dezawuacji. 

Czy moina mowii 0 Nietzschem jako 0 myslicielu religijnym, skora 
wyklucza on istnienie instancji transcendentnej? 

KRZYSZTOF MICHALSKI: Nietzsche, podobnie jak inni wielcy my
Sliciele, nie uwaia, ie wiadomo, co to takiego jest Bog. Ta nazwa nie 

Filozofia Nietzschego odnosi siy w t~m. samym ~ensi e do jakiegos 
bylahy zatem religijna przedmlotu,. w Jakim odn~sl. Sly do swego de

przede wszystkim w tym notatu termll1 rzeka ezy kSlqzka. Czy me Jest to 
sensie, ze nakazuje takie jeden z motywow Ksiygi Rodzaju? Nie 

czujnosc w stosunku do wiadomo, jak nazwac Boga. Pytanie 0 Boga jest 
tych wszystkieh strategii otwarte, bo bye moie to, co uznajemy za Boga, 
myslowych ezy system6w to jedynie zludzenie, putapka semantyczna. To, 
regul zwanyeh moralno co nazywamy "Bog", odnositoby siy zatem nie 

scil!, kt6re pozwalajl! nam do czegos, co moina wiedziee do kofKa, co moie 
sil( uspokoic. sluiyc jako os, centrum, fundament, lecz do 

szczeliny w naszej wiedzy, rysy, rany, rozdarcia. 
Bog to nie tylko problem intelektualny, ale i problem i ycia. Bog to 
bodziec w ciele, ktory nie pozwala nam i adnej rodziny pojye zamknqc 
do koflCa. Ten wqtek wyraznie lqczy Nietzschego z chrzeScijanstwem. 
Filozofia Nietzschego bylaby zatem religijna przede wszystkim w tym 
sensie, ie nakazuje czujnosc w stosunku do tych wszystkich strategii 
myslowych czy systemow regul zwanych moralnosci<}, ktore pozwala
j<} nam siy uspokoic, pogodzic z tym, co jest, uznac, ie jui znalezlismy, 
bo wtedy nie bydzie miejsca na drugie przyjScie. Ta szczelina, do ktorej 
odnosi siy slowo Bog, bydzie zamkniyta. 

KAROL TARNOWSKI: M nie jest w lasc iwie bardzo bliskie to, co 
powiedziales. Rzeczywiscie N ietzsche moie nam pomoc "otworzyC" 
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pojycie Boga. Z drugiej strony jednak natrafiamy na pewnq podsta
WOWq dwuznacznose tej otwartosci, ktora jest wewnytrznq aporiq 
teologii negatywnej - jezeli nic n ie wiedzielibysmy 0 Bogu, to wtedy 
de facta podkladalibysmy w miejsce Boga nicose. O toz sens teologii 
negatywnej polega na tym, ze Bog jest absolutem, jezeli zas jest abso
lu tem, to z definicji nie mozemy Go znae, poniewaz przerasta wszyst
ko, co mozemy pomyslee. Taki jest sens ide i nieskonczonoSci - na 
przyklad u Levinasa. Zatem nie mozemy nad Nim zapanowae inte
lektualnie i nasza wiedza 0 Nim musi bye do pewnego stopnia pro
blematyczna, ale z drugiej strony nie mozna w miejsce absolutu 
i to absolutu doskonaloSci czy dobra - podstawiae byle czego. Nie 
rna na to rady. Jest jednak cos, co wiqze rozmaite pojycia Boga wla
snie w pojyciu absolutu aksjologicznego. Mysly wiyc, ze istnieje dose 
zasadnicza roznica pomiydzy tym, co nazywasz otwartosciq pojycia 
Boga u Nietzschego, a otwartoSciq terrninu "Bog" w rnysli teologicz
nej. To Sq dwie rozne otwartosci. 

Etyka bez odpowiedzialnosci? 

Wydaje mi sif!, ie dotykamy w tym miejscu jakiegas nerwu mysli Nie
tzschego. Spar 0 ta, co absolutne, dotyczy z jednej strony jego krytyki 
chrzeScijanstwa, z drugiej zas - ataku na tradycyjnq etykf!. Pan Jacek 
Filek pisal w swej ksiqice O ntologizacja odpowiedzialnoSci, i e w fi
lozafii Nietzschego da sif! odnaleic pozytywnie rozumianq odpawie
dzialnosc. Ale autor Poza dobrem i zlem dopatruje sif! przeciei w wif!
zi z drugim resentymentu, ch f!ci odwetu, jakiegos tcharzliwego "zeza
wania", ieby osiqgnqc swaj cel nie wprost. Etyka "woli mocy" 
i " nadczlowieka" kaie spoglqdac na wif!i z drugim jako na przejaw 
slabosci. Czy moina nazwac Nietzschego filozafem odpowiedzialno
sci? Mam wraienie, ie jego mysl - zwlaszcza gdy wkracza na obszar 
religii i etyki - jest w jakims sensie solipsystyczna. Nietzsche zdaje si? 
wykluczac relacjf! do jakiegos nieskonczonego Ty, najwyrainiej tei 
pastuluje zrywanie wi?zi z innymi ludimi. 
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JACEK FILEK: Trudno m6wic 0 czyms takim jak etyka Nietzschego, 
jesli rozumiec jq jako dyscypliny akademickq. Nietzsche jako filozof 
radykalnie pytajqcy 0 czlowieka jest i metafizykiem, i etykiem, i es
tetykiem ... Sqdzy, ze Nietzsche jest wlasnie par excellence filozofem 
stawiajqcym najistotniejsze pytania etyczne, kt6ry m6wi 0 najwaz
niejszym zadaniu stojqcym przed czlowiekiem. Nie jest nim troska 
o wlasne zbawienie, ale postulat wykroczenia poza siebie, poza wla
sne ego. To jest interesujqce, bo Nietzsche zdaje siy zarazem pozosta
wac w paradygmacie "egologicznym". 

Nalezy do tych, kt6rzy wierzq, ze najblizsza przyszlosc filozofii 
bydzie nalezec do paradygmatu dialogicznego, a r6wnoczeSnie bliskie 
mi jest myslenie Nietzschego. Wyjasniy, 0 co mi chodzi. M6wiqc skr6
towo i obrazowo - "gwiazdq" paradygmatu "egologicznego", czyli fi
lozofii subiektywnosci (filozofii pierwszej osoby), jest wolnosc i Nie
tzsche jest zdecydowanie filozofem wolnoSci. "Gwiazdq" paradygma
tu filozofii obiektywistycznej, przedmiotowej (filozofii trzeciej osoby), 
jest prawda. Dla filozofii dialogicznej (filozofii drugiej osoby) z kolei 
takq "gwiazdq" pozostaje odpowiedzialnosc. Zapytajmy, czy wolnosc 
u Nietzschego moze przeradzac siy w odpowiedzialnosC? Czy wola 
mocy moze bye wolq odpowiedzialnosci? Ot6z sqdzy, ze moze. Nie 
chcy na sily robic z Nietzschego dialogika, bo bylaby to przesada, ale 
zwr6cy uwagy na pewne drobiazgi. Jdli mamy m6wic 0 etyce, to za
uwazmy, ze typowo Nietzscheanska "cnota darzqca" przebija skorupy 
egocentryzmu. Albo inny trop: dzisiaj m6wi siy wiele 0 etyce ekolo
gicznej,o etyce, kt6ra mialaby podejmowac odpowiedzialnosc za przy
szle pokolenia, ale tu zn6w klania siy Nietzsche gloszqcy cnoty "milo
Sci do najdalszych" (jezeli milosc bliiniego rozumiec jako milosc do 
bliskich, do swoich, to Nietzsche m6wi wlasnie 0 milosci do najdal
szych). To jest za trudne zadanie na uzytek takiej rozmowy, by poka
zac, w jakim sensie "egologiczna" filozofia Nietzschego przebija si~ na 
strony paradygmatu dialogicznego, w strony filozofii odpowiedzial
nosci, ale jestem przekonany, ze mozna to zademonstrowac. 

Ale jeieli patrzeC na swiat przez okulary Nietzschego, to "drugi" za
wsze niesie ze sobq grotbr pojawienia sir resentymentu, ryzyko pod- . 
dania sif! slabosci. 
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]ACEK FILEK: U Nietzschego wyraznie obecny jest taki "drugi", 
kt6ry jest slaby, jak u U vinasa. Nietzsche jedynie ostrzega przed li
tosci'!, ktora jest rodzajem pychy. Wydaje mi si~, ze mozna tu wska
zae na pewien trop odsuwaj,!cy grozb~ pojawienia si~ resentymentu, 
a z drugiej strony - otwieraj,!cy na wi~i dialogiczo,!. Moze wyda si~ 
to nadinterpretacj'!, ale uwazam, iz Nietzsche jest filozofem dawa
nia, nie brania. Dawanie jednak nie rna wyplywae z odruchu mito
sci-litoSci, tylko z pewnego bogactwa, z asymetrii relacji do drugie
go - ja jestem w lepszej sytuacji, mam wi~cej. U Nietzschego widae 
radose dawania, ktora nie rna nic wspolnego z resentymentem. 

KAROL TARNOWSKI: To prawda, ze u Nietzschego pojawia si~ 
cos takiego jak wspanialomyslnose. Rzeczywiscie, jest on filozofem 
dawania z pewnego nadmiaru, ale odbywa si~ ono w ramach "woli 
mocy" - w kontekscie czegos, co w niczym nie przypomina mito
sierdzia czy pewnego zobowi,!zania wobec "drugiego", "slabego". 
Relacja do slabszego jest zasadniczo relacj,! pogardy. Az nadto duzo 
jest w jego tekstach szyderstwa w stosunku do slaboSci, a w szcze
golnosci do takich konstrukcji religijnych i etyczoych, w ktorych ten 
"slaby" jest wazny. Mozna powiedziee tak: no bardzo dobrze, jezeli 
pan masz w sobie tyle nadmiaru, ze latwo panu dawae i bye wspa
nialomyslnym, to swietnie, ale co maj,! zrobie ci, ktorzy nie s,! tak 
silni, by mieli ochot~ dawae? To, 0 czym mowi Nietzsche, pozostaje 
bye moze pewnym idealem osobowosci, ktora stala si~ sam,! wspa
nialomyslnosci,!, ale poki co istniej,! zobowi,!zania bij"lce - jak mowi 
L€vinas - z "twarzy drugiego", a one maj"l si~ nijak do woli mocy 
czy do poczucia sity. To jest zobowi,!zanie w Scislym sensie. Silny czy 
slaby - mam uszanowae "drugiego". 

]ACEK FILEK: AJe Uvinas nie mowi, co rna robie wdowa, sierota, 
slaby. Kazdy jest po stronie nadmiaru w sytuacji, kiedy jest proszony, 
kiedy jest wzywany. 

KAROL TARNOWSKI: Tak, ale to, czy sprostam temu zadaniu, nie 
jest kwesti,! mojej sily, lecz w Scislym sensie zobowi"lzania, przykaza
nia. OczywiScie, "wdow,!" czy "sierot'!" moze bye takie bogacz 
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Levinas m6wi 0 odpowiedzialnosci za drugiego, a nie jedynie za sla
bego. W tym paradygmacie jednak mieSci sicr etyka milosierdzia, 
dobroci , na co w og6le nie rna miejsca u Nietzschego. U niemieckie
go filozofa jest wspanialomyslnose, ale 0 tyle, 0 ile mam na ni'l ochotcr, 
o ile jestem natur'l dose bogat'l, by stae mnie bylo na dawanie. W tym 
sensie Nietzsche zarysowuje picrkn'l sylwetkcr pana. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: To, co Karol powiedzial 0 Nietzschem, 
nie zgadza sicr z moim odczytaniem jego mysli, ale bye moze taka 
interpretacja r6wniez jest uprawniona. 

Przejdcr jednak do tego, 0 czym wspomnial Lukasz Tischner. Ot6z 
m6wienie 0 solipsyzmie u Nietzschego to nieporozumienie. W jego 
ujcrciu czlowiek nie "jest", tylko "staje sicr", to znaczy jest zawsze 
tym, kim n i e j est, wychodzi poza samego siebie, konfrontuje sicr 
z innymi (st'ld wspanialomyslnose) . O czywiscie wynika st'ld, ze in
tersubiektywnose jest u niego teoretyczn'l koniecznoSci'l. Czlowiek 
w filozofii Nietzschego nie moze bye sam, w zwi'lzku z czym solip
syzm jest logicznie wykluczony z jego perspektywy. 

Pojawia sicr jednak pytanie, na czym polega ta wsp6lnota z inny
mi, bez kt6rej czlowiek jest kawalkiem bez catosci, jak rcrka bez ciala. 
Ot6z jestesmy wsp6Inot'l, kt6ra jednak nie wyraza sicr w tym, ze usi'l
dziemy naokolo stolu, gdzie wszyscy prcrdzej czy p6Zniej porozumie
my sicr, tworz'lc tagodn'l i wesol'l gru pcr . To wsp6Jnota dramatyczna, 
a nie szk6tka niedzielna, i wlasnie dlatego stosuje sicr do niej katego
ria "woli mocy". 

I jeszcze sl6wko 0 tozsamoSci ludzkiej. Ot6z nie jest ona dJa Nie
tzschego pojcrciem podstawowym. Jest kategori'l kruch'l, kt6rej zna
czenie dopiero sicr tworzy (st'ld 6w slynny termin "nadczlowiek"). 
To, kim jestem, rodzi sicr w grze, kt6tq nazywamy zyciem - w tej 
grze wszystko, l'lcznie z moim czlowieczenstwem, jest stawk'l. 

Mitosc i "wola mocy" 

Kiedy dose mf?tnie wspomnialem 0 solipsyzmie mysli Nietzschego, 
chcialem zwr6cic uwagf? na to, ie kladzie on nacisk na wolnosc, ale 
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rozumianq jako wieczna wojna z innymi. Ma to bye ciqgle zrywanie 
wif:zi, kt6re mnie krf:pujq. Nie wyobrai am sobie jakiejS trwalej wif:zi, 
na przyklad milosci, kt6rq m6glby glosie nadczlowiek, bo tym samym 
przyznawalby sif: do swojej slabosci. W Antychrzescijaninie powiada 
Nietzsche, ie "milose jest stanem, w kt6rym czlowiek zwykle widzi 
rzeczy takimi, Jakie n i e sq". Milose nazywa wyiynami osladzania, 
rozpromieniania - takim rozplywajqcym sif: maslem. W tym sensie 
zatem m6wilem 0 solipsyzmie, ie zgodnie z logikq stawania sif: wszel
ka wif:z z "drugim" powinna bye przecinana. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: To wazna uwaga, ale trzeba spojrzec na 
problem w szerszym kontekscie filozofii stawania. Nietzsche uwaza, 
ze czlowiek musi istniee we wspolnocie - sens czlowieczenstwa two
rzy si~ mi~dzy nami, a nie w kazdym z nas z osobna, poniewaz lu
dzie jako monady Sq abstrakcjq. Jesli tak, to najwazniejsze pytanie 
brzmi: jaka jest istota lqczqcej nas wi~zi? Otoz z jednej strony ta wi~i 
jest w jakims sensie stala, to znaczy nie mozemy zye bez innych, 
a z drugiej strony rna charakter dramatyczny. Milosc jest przeciez 
takZe pot~gq, wladzq, silq. Milosc to proba jednoSci z tym kims in
nym. Ta proba jest nie tylko pragnieniem lub zyczeniem, ale i probq 
dominacji - nie rna jednego bez drugiego, zawsze Sq te dwie strony. 
Nietzsche uczy, by to dostrzegac. 

KAROL TARNOWSKI: To prawda, ze dla czlowieka Nietzschean
skiego wspolnota pozostaje wazna. Jest to jednak przede wszystkim 
wspolnota "silnych", w dodatku pewna jej postac, ktora spelnia si~ 
w wake. Relacje z innymi Sq autentyczne dopiero wtedy, kiedy Sq 
mocowaniem si~ sil. Nietzsche reaguje tak alergicznie na wszystko, co 
chocby z daleka przypomina relacje proponowane przez chrzescijan
stwo, ze nie wierz~, by mogl postulowac tworzenie wspolnoty, ktora 
by nie byla ksztaltowana przez wol~ mocy. Nie jestem pewien, czy na 
gruncie jego mysli poj~cie milosci rna w ogole sens, skoro jedynym 
pozytywnym aksjologicznie j~zykiem, jakiego uzywa, jest j~zyk mocy. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: To nieporozumienie. Po pierwsze, "sil
ni"/"slabi" to jest okreslenie relatywne. Nie wiadomo, kto jest kim. To 
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rezultat gry, a nie jej przeslanka. Nietzsche nie mowi, ie wygrywaj'l 
"silni". Znaczenie "sily" i "slaboSci" nie jest raz na zawsze ustalone; 
"silni" dzis mog'l si~ okazae "slabymi" jutro. Czy nie spotykamy tej 
mysli jui w Nowym Testamencie? Teza N ietzschego jest taka, ie wszyst
ko, co robimy - nasze mysli, a nie tylko nasze czyny - jest prob'l zmie
niania swiata. W Piesni nad pieSniami napisane jest, ie "jak smiere 
pot~ina jest milose'. JeSli jest pot~ina, to znaczy, ie jest sil'l. Jesli jest 
sil'l, to zmienia rzeczywistosc. A jesli zmienia rzeczywistosc, to znaczy, 
ie mamy do czynienia z sytuacj'l wladzy - takie, a nie wy1'lcznie. Nie 
chodzi tu 0 redukcj~ wszystkiego do wladzy politycznej czy fizycznej 
dominacji, ale 0 zwrocenie uwagi na aspekt mocy. Poza tym i tego 
rodzaju wladza nie jest przeslank'l, tylko rezultatem gry. 

KAROL TARNOWSKI: To oczywiste. Waine jest jednak, jakiego 
uiywa si~ j~zyka aksjologicznego. Milose zaklada raczej to, co ksi'ldz 
Tischner powtarza za Heideggerem: "pozwolenie na bycie". To jest 
absolutnie odwrotna relacja nii wi~z dominacji. Na to nie rna rady. 
Ona moie bye uwiklana w relacje wladzy, ale na pewno nie "moc" 
decyduje 0 tym, co j'l najgl~biej okreSla, wyroinia. 

Na koniec pytanie do kaidego z Pan6w: czy warto dzis czytac Nie
tzschego, a jesli tak, to po co? 

JACEK FILEK: Nie, nie warto. Ale i warto. Zaleiy, kto czyta i jak czyta. 
Jesli zas warto, to nie po cos, lecz po nie. JeSli bowiem warto, to jedynie 
wtedy, kiedy nie mamy jakiegos "po cos". Moina tei zapytae: Czy war
to bye kochanym? I odpowiedziee: Nie, nie warto; albo odpowiedziee: 
tak, warto; alba zauwaiye: to zaleiy, przez kogo; alba zauwaiye, ie 
pytanie rna falszyw'l optyk~. Moina tei zacytowac Nietzscheanskiego 
Zaratustr~: "Jeszcze jedno stulecie czytelnikow i duch nawet smierdziee 
zacznie". Totei, by znow przywolae fragment tej samej ksi'liki: "Kto 
krwi'l i w przypowieSciach pisze, nie chce, by go czytano", nie chce, by 
go - ot tak po prostu - sobie czytae, bo niby warto. 

KRZYSZTOF MICHALSKI: George W Bush zapytany w czasie kam
panii vvyborczej, kto jest jego ulubionym filozofem politycznym, po
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wiedzial: "Jezus Chrystus". Na pytanie zaskoczonego dziennikarza: 
"Dlaczego?", Bush odpowiedzial mniej wi<rcej tymi slowami: "Jesli 
pan nie wie dlaczego, sam pan sobie jest winien". Inaczej mowiC}c: 
jesli ktos, po tym wszystkim, co tu powiedzielismy, nie rzuci si<r na 
ksiC}zki Nietzschego - to naprawd<r nic juz nie da si<r na to poradzie. 

KARO L TARNOWSKI: Ja jednak odpowiem serio. Nietzschego 
warto czytae z kilku powodow. Po pierwsze, jest to bez wC}tpienia 
klasyk filozofii, a klasykow czytae trzeba, bez wzgl<rdu na to, czy si<r 
z nirni zgadzarny czy nie. Jest to ponadto filozof i pisarz 0 wyjC}tko
wyrn talencie literackirn, ktory dostarcza nie tylko pozywki rnysle
niu, ale takie - nie rna co ukrywae - estetycznych satysfakcji. 

Po drugie, warto go czytae jako swiadectwo kl<rski ewolucji pew
nego nurtu cywilizacji europejskiej. Marn tu na rnysli analizowanC} 
wnikliwie przez Heideggera ewolucj<r europejskiego racjonalizmu 
i jego "kontarninacji" z religiC} chrzeScijanskC}. Racjonalizrn ten do 
pewnego stopnia wchlonC}1 chrzeScijanstwo, pozbywajC}c si<r jego zy
wotnych sokow i tego, co bylo najcenniejsze w rnetafizyce europej
skiej. Co prawda, poznawal coraz gl<rbiej struktury naszej podrnio
towoSci, ale zarazem odcinal jC} od rn i a r y, dzi<rki ktorej podrniot 
nie gubi si<r w sobie i w swiecie, nie traci fundamentalnej aksjolo
gicznej i etycznej orientacji (podrniot pozbawiony tej orientacji jest 
jak statek we rngle, ktorego rzeczywistyrn zywiolem jest chaos). Nie 
ulega dla mnie wC}tpliwosci, ze Nietzsche - calkowicie oderwany od 
zywotnych hode! chrzeScijanskiej, a takZe najgl<rbiej grecko-euro
pejskiej "troski" 0 prawdziwC} "paidei<r" czlowieka - jest pot<rznyrn 
piewq chaosu. Chaos ten rna bye wprawdzie w zamierzeniu Nietz
schego ostatecznie tworczy, ale jedynie za cen<r totalnego unicestwie
nia najgl<rbszych intuicji i figur dotychczasowej cywilizacji - unice
stwienia, ktore Nietzsche zarowno prorokuje, jak pragnie przyspie
szye. 

Dlatego, po trzecie, Nietzschego warto czytae jako zwiastuna 
i z calC} pewnosciC} takZe jednego z wyzwolicieli wspolczesnego nihi
lizrnu. Lektura Nietzschego objawia calC} g r 0 z <r tego nihilizrnu, 
a takze jego sil<r nap<rdowC} w postaci n i e n a w i sci do Boga biblijno
-chrzescijanskiego i grecko-rnetafizycznego, a wraz z tyrn takZe jego 
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ludzkich przedstawicieli (zyd6w, kaplan6w itd.). Nie ulega wqtpli
wOSci, l.e nienawisc ta rna swojq pol.ywk~ w r6l.nych najokropniej
szych wypaczeniach religii biblijnych i dlatego tel. jest nienawiSciq 

Trzeba doprawdy szczegol
nej §Iepoty, by odczytywac 

bez drzenia antyiydowskie, 
antychrzeScijanskie i anty

platonskie diatryby Nie
tzschego, tak jakby chodzi

10 tu 0 popisy literackiego 
talentu lub 0 najgll(biej 

pozytywne i tworcze napomi
nania biblijnych prorokow. 

przenikliwq, odsianiaiqC<! i artykuiujqC<! z nie
zwyklq elokwencjq mozliwe i faktyczne tej 
religii wynaturzenia. Dlatego lektura Nietz
schego bez wqtpienia zaprasza do wnikliwe
go i nieustraszonego "rachunku sumienia" 
z dziedzictwa biblijnego i metafizycznego za
razem. Nie powinno to jednak zamykac nam 
oczu na gl~boko destrukcyjny charakter 
liryczno-retorycznego dyskursu Nietzschego, 
kt6ry chce nam wm6wic, l.e nie potrzebuje
my jakiejkolwiek boskiej czy idealnej miary 

dla naszego czlowieczenstwa. Otoz na przelomie dwudziestego i dwu
dziestego pierwszego wieku mol.emy jul. bez zludzen skonstatowac, 
co oznacza ta rezygnacja (bo przeciel. nie jej bierna utrata!) z abso
lutnej, boskiej miary dla czlowieczenstwa. I trzeba doprawdy szcze
golnej slepoty, by odczytywac bez drl.enia antyl.ydowskie, antychrze
Scijanskie i antyplatonskie diatryby Nietzschego, tak jakby chodzilo 
tu 0 popisy literackiego talentu lub 0 najgl~biej pozytywne i - mimo 
zawartej w nich gwaltownej krytyki - tw6rcze napominania biblij
nych prorok6w. 
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Piotr Graczyk 

Nietzsche 
a chrzesci ia nstwo 

Wdaj~c sit(, jako chrzescijanie, w sp6r 
z nietzscheanizmem, narazamy sit( na niebezpie
czenstwo, ze ze sporu tego wyjdziemy, nie bt(d~c 
juz uczniami Chrystusa. Z drugiej strony, jesli 
tak sit( nie stanie i sp6r z mysl~ Nietzschego 
umocni nas w wierze chrzeScijanskiej, bye moze 
rozumiee j~ bt(dziemy wyrazniej, w spos6b pozba
wiony pewnego r odzaju zludzen, bardziej swiado
mi koszt6w, jakie niesie ze sob,! nasza decyzja, 
aby w tej wierze wytrwae. 

Europa to, jak wiadomo, nie tylko obszar geograficzny, w ktorym 
zyjemy, ale rowniez obszar duchowy, ktorym - chqc czy nie chqc 
sami jesteSmy i ktory swoim zyciem wci'lZ zagospodarowujemy i prze
twarzamy; to material, z ktorego zbudowane S'l nasze slowa i uczynki. 
Europa w tym drugim sensie - uslyszec mozna czt(sto - wywodzi sit( 
z dwoch glownych irodel, a mianowicie z greckiej filozofii i jude
ochrzescijanskiej religii. Do tej tezy banalnej dol'lczyc chcialbym tez~ 
ryzykown'l. Grecka filozofia i chrzeScijanska religia nie S'l czyms w ro
dzaju dwoch rownorzt(dnych komponentow, z ktorych ulepiona jest 
europejska tozsamosc; jest raczej tak, ze 0 ile "filozoficznosC" (b'ldi 
tez, co na jedno wychodzi, "greckosc") stanowi materit( owej tozsa
mOSci, jej "co?", 0 tyle chrzeScijanstwo nadaje naszej tozsamosci for
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my - powiedziec moina, ie stanowi "jak?" Europy. Chrzescijanstwo 
jest dziyki temu posrednikiem miydzy nami a naszym poczqtkiem, 
Grecjq; medium oddzielajqcym nas od niego nieodwolalnie i oddajq
cym nam go znowu, ale w zmienionej postaci; to chrzeScijanstwo 
uksztaltowalo nasz sposob odbioru nas samych (i, co za tym idzie, 
rowniei kwestii naszego poczqtku), chrzeScijanstwo wytworzylo typ 
naszej wrailiwosci na siebie. Na pytanie 0 to, czym jestesmy - duszq? 
cialem? wytworem ewolucji naturalnej? wytworem iycia spoleczne
go? - odpowiadamy, poslugujqc siy pojyciami, ktore, choc nieraz zmie
nione nie do poznania, wywodzq siy z Grecji i jej filozofii. Jednak 0 tym, 
jak siebie zdolni jesteSmy postrzegac, rozstrzygnylo chrzeScijanstwo. 
Jego spuscizna decyduje 0 tym, co nas w nas uderza, a co pozostawia 
niewzruszonymi; co budzi w nas sprzeciw, a co uezucie aprobaty; de
cyduje 0 tym, co dla nas w nas "dobre", a co "zle" (nie chodzi mi, 
oczywiscie, 0 to, ie nasza ocena tego, co dobre i zle, w poszczegol
nych przypadkach musi byc identyczna, ale 0 samq zasady tego roz
roinienia). To ehrzeScijanstwo wytworzylo w nas rodzaj mitycznej 
wyobrazni, ktora niezym transcendentalna wyobraznia u Kama lqczy 
nasze doswiadczenie z pojyciami: to, co nas spotyka, ito, 0 czym my
slimy; z tq roinicq, ie wlasnie nie jest ona transcendentalna, ale histo
ryczna, bo jej poczqtek stanowi wydarzenie, ktore wydarzylo siy, cho
ciai weale nie musialo siy wydarzyc - chrzest Europy. 

Jesli taki wlasnie jest stosunek miydzy dwoma najwainiejszymi 
irodlami europejskiej toisamosci, odroinic naleialoby filozoficznq 
krytyky ehrzeScijanstwa (w jej rozmaitych wersjach "oswieceniowych" 
i "socjalistycznych"), ktora - jako filozoficzna czy w kaidym razie 
"ideowa", dotyczqca pojyC (dqiqca do obalenia jakiegos poglqdu 
w imiy poglqdu odmiennego) - utrzymuje siy jednak w ramach tra
dycyjnej europejskiej wrailiwoSci, od takiej krytyki , ktora w inten
cjaeh swoich wykraeza poza filozofi y (uiywa pojyC jako taranu dla 
rozbieia samej pojyciowoSci), dlatego ie w istoeie wymierzona jest 
w wywodzqey siy z chrzeScijanstwa typ wrailiwosci, ktory, jak stwier
dza, skrywa siy za filozofiq i stanowi jej warunek. Ten drugi rodzaj 
krytyki nie bylby jedynie kolejnym faktem naleiqcym do dlugiej i bo
gatej historii wewnytrznych europejskich dyskusji pomiydzy rozny
mi prqdami ideowymi, wywodzqcymi siy z jednego pnia i pozostajq
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cymi zasadniczo w granicach jednej i tej samej przestrzeni kulturo
wej. Bylby raczej objawem rodzqcego si~ w obr~bie naszej tozsamo
sci sporu, ktary zdolny jest rozsadzie jq od srodka; rozerwae wciqz 
jeszcze wyczuwalnq jed nose Europy jako obszaru duchowego. 

Wlasnie jako swiadectwo wielkiego, rodzqcego si~ na naszych 
oczach sporu rozumiee mozna pisma Nietzschego, ktare od ponad 
stu lat przewiercajq si~ przez europejskq tradycj~ filozoficznq, bu
dzqc wciqz rosnqce zainteresowanie i zajmujqc coraz bardziej ekspo
nowane miejsce. "Spar", 0 ktarym mowa, jest czyms wazniejszym, 
ale zarazem grozniejszym niz zwykla dyskusja, poniewaz jest sporem 
o wszystko, a wi~c r6wniez 0 plaszczyzn~ sporu, jakiej dostarczala 
dotychczas filozofia; stawkq gry czyni on rawniez to, co bylo jej punk
tern wyj§Cia i koniecznym warunkiem jej zaistnienia - spar ow nie 
toczy si~ w jakims neutralnym i stabilnym srodowisku, ktare gwa
rantowaloby taki, a nie inny jego przebieg i za ktarego spraWq uczest
nicy sporu mogliby czue si~, do pewnego przynajmniej stopnia, bez
pieczni. Spar na tym mi~dzy innymi polega, 
ze stracie 'w nim mozemy wszystko, co mieli
smy i czym bylismy, zanim zacz~lismy si~ spie
rae. Oczywi§Cie, spar, u progu ktarego stoi 
chrzescijanstwo, a wraz z nim wszystko, co eu
ropejskie, jest nie tylko zagrozeniem, ale raw
niez szanSq, i to bye moze najwazniejszq 
z szans, jaka kiedykolwiek byta nam dana -

Nietzsche powiedzial: co 
mnie nie zabija, to mnie 
wzmacnia; nikt nie moie 
nam jednak obiecac, ie 
spor, do ktorego zapraszajll 
nas jego pisma, wzmocni 
nas, a nie zabije. 

szanSq na odnalezienie takiej prawdy 0 sobie, ktara sprostae jest zdol
na tej najwi~kszej i najgrozniejszej prabie. Jest to tez wielka szansa 
dla tych z nas, ktarzy uwazajq si~ za uczniaw Chrystusa i postrzegajq 
chrzescijanskq wrazliwose, kt6ra uksztaltowala naSZq europejskq toz
samose, jako slad owego wielkiego i tajemniczego przymierza, jakie 
zawar! kiedys czlowiek z Tym, ktary, jak wierzq, jest iradtem wszel
kiej prawdy. Jednak wdajqc si~ w spar z myslq Nietzschego, zmusze
ni jestesmy pogodzie si~ z zagrozeniem, ktare mu nieuchronnie to
warzyszy. Nietzsche powiedzial: co mnie nie zabija, to mnie wzmac
nia; nikt nie moze nam jednak obiecae, ze spar, do ktarego zapraszajq 
nas jego pisma, w z m 0 c n ina s, a nie z a b i j e - a wi~c unicestwi 
to wszystko, z czym si~ identyfikujemy. Inaczej mawiqc: wdajqc si~, 
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jako chrzescijanie, w spar z nietzscheanizmem, narazamy siy na nie
bezpieczenstwo, ze ze sporu tego wyjdziemy, nie bydqc juz uczniami 
Chrystusa. Z drugiej strony, jesli tak siy nie stanie i spar z myslq 
Nietzschego umocni nas w wierze chrzeScijanskiej, bye moze rozu
miee jq bydziemy juz nieco inaczej niz przed tym sporem - wyrai
niej, w sposob pozbawiony pewnego rodzaju zludzen, bardziej swia
domi kosztow, jakie niesie ze sobq nasza decyzja, aby w tej wierze 
wytrwae. Bydziemy jasniej widzieli, co tracimy, z czego rezygnuje
my, bydqc chrzescijanami - ale wybor, ktory nic nie kosztuje, nic tez 
zapewne nie jest warty. 

Zwalczajqce chrzeScijanstwo oswiecenie bylo ostatecznie tylko 
herezjq, wyrosnqe moglo jedynie na pozywce chrzescijanskiej wraz
liwosci; krytykowalo ono chrzescijanstwo, wychodzqc od zaszcze
pionych mu przez chrzescijanstwo ideal ow moralnych, kierujqc siy, 
powiedziee mozna, zboznymi (czysto wbrew najszczerszym chyciom) 
intencjami. Glos Nietzschego rna w historii europejskiej tozsamosci 
znaczenie przelomowe 0 tyle, ze zrozumiany zostae moze nie tylko 
jako glos heretyka, z ktorym zawsze mozliwy jest dialog przez od
wolanie siy do wspolnych korzeni, ale jako glos nowy i dotychczas 
w swiecie chrzeScijanskich wyobrazen nieslyszany; glos pochodzqcy 
calkowicie z zewnqtrz chrzeScijanstwa. Jednak uszy dla tego glosu 
juz w nas rosnq; mielismy w sobie miejsce na te nieslychane dotqd 
slowa, chociaz 0 tym nie wiedzielismy. Pisarstwo Nietzschego od
czytane zostae moze jako proba dania wyrazu temu obecnemu w nas, 
jak siy okazuje, a przemilczanemu wczesniej elementowi; wyrazenia 
jakiejs cZqstki naszej natury - tej cZqstki, ktora, bye moze, nigdy nie 
daje siy schrystianizowae. Mowiqc 0 "czqstce nas samych", nie mam 
zreszq na mysli jakiejs obiektywnie obecnej cechy czy sklonnosci, 
ale raczej pewnq utajonq potencjalnose, zdolnose do pewnego ro
dzaju zycia. Nie daje siy ona umieScie w obrybie chrzeScijanskich 
wyobraien, obsadzie w roli przeciwnika Chrystusa - po stronie dia
bla, upadlej cielesnosci itd. Wybor miydzy chrzescijanstwem a tak 
rozumianym nietzscheanizmem nie jest wyborem, ktory daioby siy 
opisae w tradycyjnych kategoriach chrzescijanskich jako wybor miy
dzy dobrem a ziem, Bogiem a szatanem, ani jako wybor miydzy wia
rq w Boga a ateizmem. Jest on raczej wyborem miydzy swiatem, 

32 



TEMAT MIESIJ\CA 

w kt6rym moi Iiwy jest wyb6r mi~dzy dobrem i zlem (jak r6wniei 
mi~dzy wiarCl a niewiar'l w Boga, zaIeznie od tego, co uwaza si~ za 
prawdziwe), a swiatem, w kt6rym wyb6r taki nie jest mozliwy; w kt6
rym iyje si~ z koniecznoSci zar6wno "poza dobrem i zlem", jak i po
za religi'l i ateizmem (w takim sensie tych wyrazen przynajmniej, kt6ry 
jesl: swoisty dIa chrzescijanstwa) - poniewaz, przede wszystkim, zyje 
si~ po za p raw d '1 i f a Is z e m. Posiadamy w sobie zdoInose do 
zycia w obu tych swiatach. Wyb6r mi~dzy nimi prawdopodobnie jest 
nieunikniony i wybrae mozemy "dobrze" albo "zIe" ; c6z, kiedy nie 
wiemy przed dokonaniem wyboru, co - i czy w ogole cokolwiek 
jest dobre alba zle. 

Zdaj~ sobie spraw~, ze twierdzenia powyzsze zakladaj'l takie od
czytanie pism Nietzschego, kt6re n ie jest oczywiste i budzie moze za
strzezenia. Trudno jednak wyobrazie sobie interpretacj~ N ietzschego, 
kt6ra zadowolilaby wszystkich. Uwazam nawet, ze swego rodzaju nie
przyzwoitosci'l byloby m6wie 0 mysli N ietzschego w spos6b "wywa
zony" czy "obiektywny" - jest to mysI, kt6ra stwierdzila z przeraze
niem (ale i w upojeniu), ze nie rna dla niej kontekstu w takiej rzeczy
wistosci kulturowej, jak'l zastala - i przynajmniej ze wzgl~dow 

estetycznych nie powinnismy udawae, ze wolno nam bye archiwista
mi i recenzentami tego przerazenia i upojenia. Tworczose Nietzsche
go traktowana bye wi~c powinna nie tyle jako 
przedmiot "badan naukowych", ile raczej jako 
miejsce starcia rozmaitych filozoficznych po
glCld6w i szk6! interpretacji; jako pole bitwy, 
kt6ra dop6ty si~ nie skonczy, dopoki tw6rczose 

Spor pomiltdzy Nietzschem 
a chrzeScijanstwem to spor 
o sens tego, co wydarzylo 
silt na Goigocie. 

ta budzie w nas b~dzie niepok6j, przypominae 0 jakims niezaleczo
nym rozdarciu w nas samych. Kazda wypowiedz filozoficzna na temat 
Nietzschego rna wobec tego, jak s'ldz~, charakter "wyznania" doty
CZqcego wlasnych filozoficznych preferencj i i zainteresowan: "czytam 
Nietzschego, bo znajduj ~ w nim takie a takie niepokoj'lce mnie zagad
nienia". 0 tw6rczoSci Nietzschego rzeczywiScie powiedziee moina, 
ie jest zwierciadlem, w ktorym przegl'lda si~ wspolczesna filozofia; 
bywa tez jej gabinetem krzywych luster. 

Aby si ~ w tym labiryncie z luster jui na wst~pie nie zgubie, spr6
bujmy uchwycie nie przewodni'l sporu, w jaki wst~puje chrzeScijan
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stwo, napotykajqC na swej drodze mysl Nietzschego. Nie chodzi przy 
tym 0 jakis wazny z filologicznej perspektywy motyw lub temat, jaki 
znaleiC mozna w pismach Nietzschego, ale 0 kluczowy problem, bez 
uwzgl~dnienia ktorego spor nietzscheanizmu i chrzeScijanstwa za
mienia si~ w zwyklq polemik~ , przestaje bye bombq zegarOWq pod
lozonq w samym centrum naszej tozsamoki. Otoz przekonany je
stem, ze miejscem, w ktorym ogniskuje si~ spor Nietzschego z chrze
kijanstwem (w ktorym osiqga on wymiar eschatologiczny, dosi~ga 
spraw ostatecznych i najwazniejszych), jest, mowiqc haslowo - pa
mi~e 0 Golgocie. Spor pomi~dzy Nietzschem a chrzekijanstwem to 
spor 0 sens tego, co wydarzylo s i ~ na Golgocie. Powtorzmy: nie jest 
to spor mi~dzy wiarq a ateizmem (mi~dzy przekonaniem, ze Bog ist
nieje, a przekonaniem przeciwnym). Nie chodzi w tym sporze 0 to, 

czy uwazamy, ze Jezus Chrystus naprawd~ byl Bogiem czy nie. Cho
dzi raczej 0 to, jak rozumiemy skierowane do kazdego z nas z osob
na i do wszystkich razem przeslanie plynqce z tego jedynego w swo
im rodzaju smiertelnego skrzyzowania czlowieczenstwa i boskosci. 
Kim jestdmy my sami, co znaczy nasze zycie, nasze cierpienie i na
sza smierc - w swietle tego, co si~ tam stalo? Nie jest to pytanie 
dowolne i niezobowiqzujqce; dla ludzi z naszego kr~gu kulturowe
go jest ono wr~cz nieuchronne (co nie znaczy, ze nieuchronna jest 
jakakolwiek na to pytanie odpowiedz). Wydarzenie smierci Chry
stusa na krzyzu wspolczesny teolog francuski Jean-Luc M arion po
rownuje do wybuchu bomby atomowej: "Chrystusowe wydarzenie 
pozostawilo slady na tekstach, jak nuklearny wybuch pozostawia 
wypalone dziury i cienie na murach - wraz z nieznosnym promie
niowaniem" (BB 200)1 . Promieniowanie to jest "nieznosne" w dwo
jakim sensie - trudno je wytrzymac i nie mozna od niego uciec. 
Postac Chrystusa wiszqcego na krzyzu to obraz, ktory tkwi na po
czesnym miejscu w naszej mitycznej wyobrazni; ktos, kto urodzif 
si~ w Europie (nie w sensie geograficznym, ale duchowym; w krygu 

J W tekscie przyj~to nast~pujqCe skroty: A - f riedrich N ietzsche, Anty-chrzescijanin, 
dum. Grzegorz Sowinski, Krakow 1999 ; BB - Jean-Luc Marion, Bog bez bycia, tlum. 
Malgorzata Frankiewicz, Krakow 1996; PL - Simone Weil , Pisma londynskie, dum. Maria 
i J acek Pleciiiscy, Poznan 1994; T - Friedrich Nietzsche, To rzekl Zaratustra, dum. Slawa 
Lisieck a i Zdzislaw Jaskula, Warszawa 1999. 
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oddzialywania europejskiej kultury i jej wyobrazen), nie moze zu
pelnie siy od niego wyzwolie, moze sobie z nim jednak radzie na 
wiele sposobow. Nie chodzi mi przy tym, przede wszystkim, 0 ten 
aspekt "radzenia sobie" z owym mitycznym obrazem, ktory przyna
lezy do szeroko rozumianej sfery teorii - nie 0 to zatem, czy sklon
nym jest siy go przypisywae do "histori i 5wiytej" czy czysto ludzkiej 
historii r6znych fo rm organizacji spoleczenstwa i co w og61e s,!dzi 
siy na jego temat; chodzi raczej 0 spos6b, w jaki - w obecnosci tego 
mitycznego obrazu, m6wi,!cego 0 zlu, czyli grzechu, oraz 0 wyzwo
leniu od zla, czyli Odkupieniu - zyje siy i rozumie wlasne zycie, 
cierpienie i umieranie . O braz Chrystusa umieraj,!cego na krzyzu 
niesie ze sob,! pewnego rodzaj u splot mitycznych sensow, stanowi 
istotny element konstelacji wi,!z,!cych siy ze sob,! znaczen i odru
chow interpre tacyjnych, kt6r,! dostalismy w spadku po wielowie
kowej tradycji chrzeScijanskiej; nie sposob tego splotu w prosty 
sposob rozpl'!tae, odrzucie to, co z jakichs wzglyd6w wydaje nam 
siy niewygodne, a zostawie to, co siy podoba. Pojmowal to, jak S'!
dzy, Nietzsche: on chcial nas wprowadzie w now'! mityczn,! kon
stelacjy za pomoq rozbi6rki i nowego powi,!zania starych obra
z6w. W tym sensie zgadzam siy z Michalem Pawlem Markowskim, 
ze Nietzsche byl myslicielem do tego stopnia przejytym nauk,! Chry
stusa, "iz niemal kaida jego mysl brala siy ze sporu 0 jej wlasciw,! 
interpretacjy" (por. M . P. M arkowski, Ekonomia ofiary, rozrzut
nose daru, "Tygodnik Powszechny" , nr 3/2001) - ale dodae do tego 
trzeba, ze interpretacja ta miala bye nie tyle odkryciem wlasciwego 
sensu chrzescijanstwa, kt6ry przyslugiwal mu od pocz,!tku i zostal 
zagubiony przez nie dose subtelnych interpretatorow, ile projek
tern demontaiu i przebudowy calej kulturotw6rczej konstelacji, 
w kt6rej poruszalo siy europejskie myslenie i iycie przez kilkana
Scie poprzednich wiek6w. N ie chodzilo mu zatem 0 odkrycie ja
kiejs, rzekomo juz istniej,!cej , ale lekcewazonej doqd prawdy doty
cz'!cej chrzeScijanstwa, ale 0 takie przesuniycie i przeksztalcenie 
mitycznych wyobrazen, wchodz,!cych w sklad chrzescijanskiej kon
stelacji, aby w konsekwencji obumarlo sarno pojycie prawdy, kt6
re, jak uwazal, w ukladzie tym jest zakorzenione i przez niego de
terminowane. 
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Sworzniem owej chrzeScijanskiej konstelacj i mitycznej jest zas splot 
wyobrazen zwiqzanych z ukrzyzowaniem Chrystusa. Przyjrzyjmy si~, 
na przykladzie dwoch tekstow, w jaki sposob Nietzsche stara si~ roz
luznic ten splot. Zacznijmy od ksiqzki, ktora wprost odnosi siy do 
osoby Chrystusa, od Anty-chrzeicijanina. Nietzsche szkicuje w niej 
autorski wizerunek postaci O dkupiciela, jako pewnego "typu psy
chologicznego"; przeciwstawia przy tym samego Chrystusa Jego 
uczniolTl, ktorzy Go nie zrozumiel i i nie dorosli do Jego przesiania
stqd bierze siy "zrod lowe zafalszowanie" Ewangeli i przez tych, kto
rzy jq pisali. Na podstawie swojej "psychologicznej" dedukcji, Nietz
che jest jednak w stanie oddzielic ziarno od plewy i wydobyc z Ewan
gelii fragmenty poprawnie, jego zdaniem, opisujqce postac Jezusa. 
N ie byl O n zalozycielem religii, ale propagatorem pewnego sposobu 
zycia ; swego rodzaju buddysq i proto-pacyfistq. "Typ psychologicz
ny" Jezusa jest, wedlug Nietzschego, typem schylkowym; znamio
nuje Go brak sil zyciowych i skrajna nadwrazliwosc, ktorej jest swia
dom; pragnie O n przede wszystkim uniknqc cierpien przez wycofa
nie siy z zycia i jego konfli ktow, wygaszenie pragnien, odmowy zaj~cia 
stanowiska za czymkolwiek lub przeciw czemukolwiek. N ietzsche 
nie chwal i ani nie gani takiej postawy; opisuje jq jako instynktownq 
koniecznosc wyplywajqcq ze slabej i nadwrailiwej psychiki. Jezus nie 
obiecywal ludziom zbawienia po smierci, ale glosil szcz~scie - "Kro
lestwo Niebieskie" - na ziemi, zawierajqce si~ w samym akcie wyrze
czen ia si~ jakichkolwiek wlasnych ambicji i (tym samym) udzialu 
w jakichkolwiek konfl iktach . Postawa taka sytuowala Go oczywiscie 
"w poprzek" wszystkich rzeczywistych konfl iktow rozgrywajqcych 
siy w owczesnym swiecie, co doprowadzilo Go rychio do smierci, 
ktorej, zgodnie ze SWq pacyfi stycznq naturq, nie sprzeciwial si~ 
i gdyby Go pierwsi chrzeScijanie byli zrozumieli, to wszyscy umarli
by razem z Nim; problem "chrzeScijanstwa" mielibysmy wowczas 
z giowy (co nie znaczy, ze zaniknqlby w dziejach "typ psychologicz
ny" Chrystusa - jest on pewnq mniej lub bardziej staiq moiliwoSciq). 
Uczniowie Chrystusa jednak, widzqc, ie droga zycia, jakq On propo
nowai, poniosla widome fiasko, bo zamiast uwalniac od cierpien 
doprowadzila ich mistrza do myczenskiej smierci (mylili si~ natural
nie, nie pojyl i bowiem, ze szczyScie, czyli wlasciwe "zbawienie", tj . 
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wyzwolenie od cierpien, bylo dla N iego toisame z zanikaniem, wy
cofaniem siy ze swiata) - zaczyli j'l zaklamywae, wprowadzaj'lc do 
Ewangelii ton gniewny i polemiczny (slowa 0 mieczu, 0 wojnie, wy
pydzenie kupcow ze swi'ltyni), a takie obietnice przyszlej nagrody 
b'ldi kary za nieposluszenstwo wobec Boiych przykazan; tak spre
parowana rcligia nadala siy niedlugo potem jako swietne narzydzie 
do ujarzmiania barbarzynskich plemion, ktore wtargnyiy na teren 
imperium rzymskiego - a to w ten sposob, ie oslabiala ich wojowni 
czose, chytrze zmuszaj'lc do wyrzeczenia siy wiasnych pragnien, obie
cuj'lc przyszle szcz~scie i groi'lc przyszi'l kaq (tymczasem w przy
padku Jezusa samowyrzeczenie byio psychologiczn'l potrzebq; nie 
wymagalo nagrody ani kary); podtruwano w ten sposob wol~ bar
barzyncow, aby ich potem jak ryby lowie w swoje sieci i miee z nich 
poiytecznych niewolnikow. W czasach nowoiytnych obumada pod 
cisn ieniem nauki zabobonna wiara w real nose posmiertnej nagrody 
bqdi kary, ktoq jeszcze w sredniowieczu iywili owi w tak perfidny 
sposob (bo niejako "od srodka") zniewalani dzicy, pozostaia tylko 
powszechna hipokryzja poszukujqcych d la swoich niskich (tj. jedy
nych realnych, "psychologicznych") pobudek wysokich, "chrzeSci
janskich" racji i wydumaczen. Caly ten wywod jest nieco fantastycz
ny i nazbyt zapalczywy, pachnie poza tym spiskowq teoriq dziejow 
i tandetnym psychologizowaniem, nie stroni od glupawych stereo
typow (,,»Pierwszych chrzeScijan« wybralibysmy sobie za kompanow 
rownie niech~tnie co polskich Zydow ( ... ). I jedni, i drudzy nie pachnq 
przyjemnie" - A 85). Najwainiejszy argument pojawia siy troch~ na 
uboczu glownej historiozoficznej wizji, tam mianowicie gdzie Nietz
sche powiada, ie sformulowanie "godzina smierci" sprzeczne jest 
z duchem "pierwotnego" chrzeScijanstwa takiego, jak on je pojmu
je: ,,»Godzina smierci« nie jest chrzescijanskim pojyciem - »godzi
na«, czas, iycie fizyczne i jego kryzysy nie istnialy dla nauczyciela 
»radosnej nowiny«" (A 71) . Tutaj docieramy do sedna nietzschean
skiej koncepcji Krzyia - jest on symbolem klyski czlowieka w starciu 
z czasem i w ogole rzeczywistoSciq; znakiem, ktory ostrzega, ie nie
powodzeniem skonczye si~ musi kaida proba sprzeciwiania si~ temu, 
co stanowi wewnytrzny mechanizm "fizycznego iycia i jego kryzy
sow". Sprzeciw wobec czasu jest w pewnym sensie "zaparciem si~ 
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siebie" - skoro bowiem iyjemy, to, zdaniem N ietzschego, nie tyle 
jesteSmy zanurzeni w czasie, ile raczej jesteSmy czasem tout court, 
samq tkaninq, z kt6rej spleciony jest czas. 

Takie uj~cie sprawy odsyla nas d o wczesniejszego dziela 
Nietzschego, do To rzekl Zaratustra. To, co w p6Zniejszyeh swoieh 
utworach Nietzsche m6wi (zatracajqe si~ nieraz w pasji polemiez
nej), w Zaratustrze stara si~ pokazac : tekst pelen przypowieSci i me
tafor rozpisany zostal na glosy; p r6ino w nim szukac jednoznaez
nyeh puent. Zaratustra jest w tej ksiqiee prorokiem, a zarazem glo
sem ironicznym, podwaiajqcym wypowiedzi tych postaei, kt6re zdajq 
si~ zgadzac z jego naukami; to, co m6wi Zaratustra, nie ehee si~ zro
snqC w iadnq doktryn~ (moina by pomyslee, ie niekt6re p6zniejsze 
praee Nietzschego, takie jakAnty-chrzescijanin, Sq tylko rozbudowa
nymi wypowiedziami autorstwa samozwanezych uezni6w Zaratustry, 
,;wyiszyeh ludzi", ktorym brakuje dobrodusznie-zlosliwego komenta
rza ze strony ieh mistrza). W rozdziale pt. Ofiara z miodu Zaratustra 
powiada 0 sobie: "Trwoni~ to, co jest mi darowane, ja rozrzutnik 0 ty
siqcu dloni, jakiebym mial to jeszcze nazwae - ofiarq!" (T 302). Nie 
naleiy trywializowae tych slow, biorqc je za wezwanie do pewnego 
typu zachowania; szlachetnq namow~ do bezinteresownoSci w ofiaro
wywaniu pomocy ludziom. Zwroemy najpierw uwag~ na osobliwq 
jednose "dawania" i "trwonienia" czy "marnotrawienia" (w orygina
Ie: Verschwenden) - dar nie tylko rna bye be z in t ere sow ny, on jest 
rowniei bezeelowy, nie rna jakiegos jednego kierunku, zadania, eelu; 
nie kierujq nim iadne szlachetne, "humanitarne" pobudki, w iadnym 
wypadku nie 0 to chodzi, aby, jak napisal kiedys Norwid, m~czenstwo 
si~ "uniepotrzebnilo", aby mniej bylo ludzkiego eierpienia. 

WezeSniej, w rozdziale 0 cnocie darzqcej, Zaratustra m6wi do 
swoieh uezniow (ktoryeh zaraz zresztq przegna od siebie, zabrania
jqC im nasladowania go i "wyznawania" jego nauk): "waSZq ch~eiq 
jest stae si~ samemu darem i ofiarq". Upraszczajqc nieco, powiedziee 
moina, ie interpretacja ofiary jako jednoSci darowania i trwonienia 
sluiy Nietzschemu za klucz do opisu mechanizmu funkejonowania 
rzeczywistosei; i.e jest innq nazwq "wieeznego powrotu tego same
go", a wi~c kryptonimem ezasu, poj~tego jako weiqi si~ powtarzajq
ce zderzenie przeszloSci i przyszloSci u progu "Chwili" (jak to zosta
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to opisane w rozdziale 0 przywidzeniu i zagadce). My sami, jak wspo
mnialem wczeSoiej, jestesmy wedtug Nietzschego tkaninq, z kt6rej 
utkany jest czas. Tkanina ta zas - jak moiemy wywnioskowac z lek
tury Also sprach Zarathustra - nie jest jed nolita, ale, by tak rzec, 
wiecznie si ~ pruje; to wieczne rozpruwanie si~ tkanioy swiata (kt6re 
mozna sobie tak wyobrazic, jakby przeszlosc rozdzierala si~, czyniqc 
miejsce dla przyszfoSci) jest wfasnie czasem, czyli nami samymi. Tak 
tez rozumiec mozna metafor~ zwiqzku "obdarowywania" i "marno
trawienia": jako wiecznie powracajqcy, bezcelowy ruch tkania si~ 
i rozpruwania tkaniny czasu - przy czym tymi, kt6rzy tkaj~ i prujq, 
nie Sq jakieS zaswiatowe Parki, ale my sami, tu i teraz. To zas, ze tak 
si~ rzeczy majq, sprawia, iz bezustannie wiklac si~ musimy w jakies 
konflikty z innymi ; opowiadajC:}c si~ bowiem za czyms, broniqc ja
kiejkolwiek sprawy (splatajC:}c wqtki czasu, proponujC:}c cos innym, 
a wi~c ich tym obdarowujC:}c), tym samym z koniecznoSci czemus si~ 
sprzeciwiamy (zmieniamy bowiem ksztalt 5wiata, jaki zastalismy 
tak jakbysmy pruli to, co do tychczas udafo si~ komus utkac; psujemy 
wi~c komus szyki, niszczymy zbudowan C:} przez kogos w mozole toz
samosc). WchodzC:}c zas w konfl ikty, z koniecznoSci narazamy siebie 
i innych na cierpienia. Wszystko to, co robimy, nie zmierza zas do 
jakiegos celu, kt6ry usprawiedliwiafby cierpienie, czyniC:}c z niego 
konieczny warunek sluzC:}cy na przykfad zbudowaniu na ziemi Kan
towskiego "Panstwa Cel6w" czy Marksowskiego "Kr6lestwa Wol
nosci" - proces takiego b udow an ia przez ni s zcz enie jest 
wedle N ietzschego wlasnie "wiecznym powrotem tego samego", czyli 
bezinteresownym, ale i bezcelowym "trwonieniem daru". N ie ist
nieje zatem zadna uniwersalna "sfuszna sprawa", kt6rej godzi si~ 
bronic zawsze i wsz~dzie , nie rna nic takiego jak ponadczasowe do
bro albo zlo, kt6re wylC:}czone byloby z tego wiecznego, budujqcego 
i niszczC:}cego zarazem procesu. Cierpienie jest zas z owym procesem 
nieodtqcznie zwiqzane; godzqc si~ na samych siebie jako na stano
wiC:}cych materi~ czasu (m6wiqc "Tak" wiecznemu powrotowi), go
dzimy silt tym samym na to, ze b~dziemy cierpiec sami i zadawac 
Cle rp leOia mnym. 

Jest to poniekqd odwrotnosc "buddyzmu", takiego, jakim wi
dziat go Nietzsche (mniejsza z tym, jak ma si~ to wyobrazenie do 
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rzeczywistosci dalekowschodnich cywilizacj i) , jest to rowniez odwrot
nose postawy "prawdziwego" Chrystusa, takiej, jaka opisana zostala 
w Anty-chrzeicijaninie - tamten za wszelkq cen~ uniknqe pragnql cier
pienia i dlatego nie chcial wdawae si~ w konflikty, co doprowadzilo 
Go do zanegowania czasu i skonczylo si~ fatalnie smierciq na krzyzu. 

To "psychologiczne" wydumaczenie postawy Chrystusa, opiera
j'lce si~ na analizie "instynktow" i "potrzeb" czlowieka nalezqcego 
do pewnego "typu psychologicznego", w oczywisty sposob nie wy
starcza jednak do rozbrojenia zakorzenionego w naszej mitycznej 
pami~ci splotu wyobrazen zwiqzanych z Ukrzyzowanym. Chrystus 
w rzeczywistosci szukal jedynie drogi do wyzbycia si~ cierpienia, 
wtasnego cierpienia? Kto wie, jak bylo; jednak nas, takich, jakimi 
jesteSmy (tzn. naSZq wrazliwosc na nas samych; "jak?" naszej tozsa
mOSci) - choebysmy nie wierzyli - uksztaltowala wiara i pami~e 
o Tym, ktory umar! "dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia". Dlate
go wyobrazenie smierci Chrystusa na krzyzu, chociaz nie pojawia si~ 
w Also sprach Zarathustra jako wprost nazwany cel polemiki, obec
ne jest w aluzjach rozsianych po calej ksiqzce i traktowane z duzo 
wi~kszq uwag'l i ostroznoSciq niz w Anty-chrzescijaninie. Nie jest tu 
bowiem jedynie lokalnym zagrozeniem zwiqzanym z pewnym mar
ginalnym w sumie "typem psychologicznym", zafalszowanym, roz
d~tym ponad miar~ i, wbrew intencjom samego zainteresowanego, 
narzuconym swiatu w roli Boga resentymentu i obludy - obraz Krzyza 
skrywa si~ tu racze j za stale obecnq pokusq, naj trudniejszq probq, 
przed jakq stoi Zaratustra. Proba ta nazywa si~ wspokzuciem. ,,wspol
czucie jest zas najgl~bszq przepaSciq; im gl~biej czlowiek patrzy w zy
cie, tym gl~b i ej patrzy tez w cierpienie" (T 203). Spor mi~dzy 
Nietzschem a chrzeSci janstwem jest, w swej najgl~bszej warstwie, wy
kraczajqcej daleko poza polemiczne polajanki, sporem 0 sens i war
tose wspolczucia. 

Jezeli staramy si~ uniknqe konfl iktow z innymi, aby oszcz~dzie 
sobie cierpienia, oszukujemy samych siebie - 0 ile bowiem materiC!, 
z jakiej jestesmy ulepieni, jest po N ietzscheansku rozumiany "czas", 
wchodzenie w konflikty i zwiqzane z tym cierp ienie stanowi cz~se 
naszego zycia, czy tego chcemy, czy nie. Czyni'lC cokolwiek, a wi~c 

rowniez probujqc lagodzie konflikty albo wycofujqc si~ z nich, zmie
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niamy jakos zastany swiat, angaiujqc siy tym samym w konflikt, cze
go konsekwencjq musi bye cierpienie nasze i innych. Nie powinni
smy siy zatem wzdragae przed dzialaniem, ktore nam siy wydaje 
poiqdane z tego punktu widzenia, jaki akurat obieramy, pamiytajqc 
zarazem, ie nic nie jest po iqdane bezwarunkowo (tzn. niezaleinie 
od takiego czy innego punktu widzenia) i kaida wartose, w ktorej 
obronie wystypujemy, podlega temu samemu mechanizmowi budo
wania i niszczenia co wszystkie inne (podobnie moglaby brzmiee rada, 
jakiej w Bhagawadgicie bog Kryszna udzie lil wahajqcemu siy przed 
rozpoczyciem bitwy Ardiunie). "Stawanie siy jest niewinne" - po
wi ada Nietzsche. Nie moiemy zatem :lIe chciee i :lIe czynie, 0 ile 
w ogole czegokolwiek chcem y i cokolwiek czynimy - pod tym wszak
i e warunkiem, ie 0 tym wiemy i zgadzamy siy na konsekwen cje tego 
stanu rzeczy, tj. n ieuniknione i n igdy nie majqce siy skonczye cierpie
nie. ,;Wieczny p owrot" znaczy bowiem: szczysliwego zakonczenia 
n ie bydzie. Jest jednak cos, co jest bardziej poiqdane nii wszelki 
happy end i mocniejsze od cierpienia - tym czyms jesteSmy my sami 
jako stawanie siy swiata, jako czas n iosqcy w sobie konflikty. Owo 
poictdanie siebie jako czasu Nietzsche nazywa rowniei n iekiedy mi
losciq. 

Co jednak wtedy, gdy nasze wahanie przed jakims czynem i bunt 
wobec nakazujctcego nam dzialae czasu nie bio rct siy z chyci zaosz
cZydzenia cie rp ienia sobie, ale z pragnienia, aby nie zadawae cierpie
nia innemu czlowiekowi; z przejycia siy jego bolem? Pisze Simone 
WeiI : "Sluchae kogos to postawie siy na jego miejscu, gdy mowi. 
Postawic siy w miejscu czlowieka, ktorego du
sza okaleczona jest nieszczySciem bqd:l zagra
ia jej to bezposrednio, znaczy unicesrwic du
SZy wlasnq. Jest to trudniejsze nii samoboj
srwo dla dziecka cieszqcego siy iyciem" (PL 

24). Przypomn ijmy, ie w ielkie "Tak" wypo
wiadane w iecznemu powro towi, a wraz z n im 
samemu sobie, ukazane zostalo w Also sprach 

Ofiara Chrystusa nie byla 
bezinteresownym i beztro
skim darem bawillcego si~ 
dziecka Boiego, trwonie
niem tego, co i tak nigdy 
Sl~ me wyczerple I zawsze 
si~ od nowa zaczyna. 

Zarathustra za pomoq obrazu bawiqcego si~ dziecka: "Niewinno
sciq jest dziecko i zapomnieniem, rozpoczynaniem od nowa, grq, 
kolem, co sarno z siebie siy toczy, pierwszym ruchem i swiytym wy
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mowionym Tak" (T 31). Weil mowi, ze przej,!e si~ bolem kogos, kto 
cierpi, znaczy tyle, co zmusie owo bawi,!ce si~ w nas dziecko do sa
mobojstwa - "unicestwie dusz~ wlasn'!". W imi~ czego mielibysmy 
si~ decydowae na ten drastyczny krok? Ewangelia odpowiada-w imi~ 
miloSci. 5luchae kogos innego niz ja, miee uszy do sluchania - oto 
ewangeliczne poj~cie milosci. Jej najwyzszq form,! jest postawa Chry
stusa, ktory byl "posluszny az do smierci". Ofiara Chrystusa nie byla 
bezinteresownym i beztroskim darem bawi,!cego si~ dziecka Boze
go, trwonieniem tego, co i tak nigdy si~ nie wyczerpie i zawsze si~ 
od nowa zaczyna; byla wyrzeczeniem si~ siebie dopelnionym bynaj
mniej nie w radosnej atmosferze (,,5mutna jest dusza moja ... "), do
konanym wbrew sobie i swojej woli ("Ojcze, jesli mozliwe, oddal 
ode Mnie ten kielich"), a z miloSci do innego czlowieka, ze wspol
czucia dla jego cierpienia i zalu nad tym, ze zadaje on cierpienie in
nym. Pragnienie wysluchania innego czlowieka, ktory cierpi, i id'!ce 
z nim w parze przekonanie, ze moje zachowanie si~ wobec innych 
ludzi moze bye dobre albo zle (bo mog~ wysluchac innego albo przejse 
obok niego oboj~tnie, wychodz,!c z przekonania, ze "czyms wznio
slejszym jeszcze niz milose do ludzi jest milose do rzeczy i zjaw" -
T 78), zas zly wybor obarcza moje sumienie win,! niemozliw,! do 
zniesienia, ktorq ty lko niepoj~ta obecnosc Zbawiciela w ludzkiej hi
storii zdolna jest bye moze - choe nie bez mojego wysilku - wyma
zae: oto co stanowi sarno sedno chrzeScijanskiego poj~cia ofiary. 510
wa, ktore padly w Ogrojcu, najlepiej charakteryzuj,! ten rodzaj ofia
ry: "Nie jak Ja chc~, ale jak Ty". Ofiara w sensie chrzescijanskim to 
posluszenst"\vo dobru, a nie sobie, w odnoszeniu si~ do innego czlo
wieka; wiara, ze wybor, kt6rego dokonuj~, w og6le moze bye dobry 
albo zly - i to dobry albo zly nieodwolalnie, absolutnie, a nie tylko 
dobry lub zly dla mnie, z pewnego punktu widzenia. Z tak poj~t'! 
ofiarq wi,!ze si~ r6wniez zaufanie, ie dobro, 0 ile je z Boz'! pomoq 
wybior~, choeby zdawalo si~ nie przynosie zadnych rezultat6w w za
si~gu mego wzroku i w czasie trwania mego zycia, n ie jest jednak 
daremne, nie przepada calkiem bez echa - bo poza moim czasem jest 
jeszcze inny czas, wiecznose, kt6ra przyjmie moj,! ofiar~ z siebie i da
nego mi czasu; w kt6rej nic si~ nie gubi. Przed tym wlasnie rodzajem 
posluszenstwa dobru ostrzega Nietzscheanski Zaratustra, mowi,!c 
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o "dobrych ludziach": "Poddaj'l sit;: , ci dobrzy, oddajq sit;:, ich serca 
wtorujq, z glt;:bi duszy Sq posluszni. Kto jednak jest posluszny, ten nie 
slyszy sam siebie!" (T 257). 

Mamy zatem dwa pojt;:cia miloSci i dwa pojt;:cia ofiary: nietzsche
anskie i chrzescijanskie. Sq one ze sobq nieuzgadnialne: kto slucha 
innego, nie slyszy sam siebie, kto slucha tylko siebie, nie zdola usly
szec innego. To znaczy - kto zgadza sit;: odczuc cudze cierpienie jak 
wlasne, ten nie moze bezwarunkowo afirmowac samego siebie (tzn. 
w istocie - czasu jako ukrytego mechanizmu "zycia fizycznego i jego 
kryzysow"), nie moze powiedziec "Tak" wiecznemu powrotowi. Kto 
mowi "Tak" sobie i czasowi, ten nie jest juz zdolny do wsp6lczucia. 
Wraz z odkryciem dwoch nieuzgadnialnych rodzajow milosci i ofia
ry stant;:lismy, jak sit;: wydaje, na nietzscheanskich rozstajach naszej 
cywilizacji; do wyboru rna my teraz dwie drogi: 

1. Mozemy zdecydowac sit;: powiedziec "Tak" swiatu, a wit;:c i so
bie, ale doprowadzic to nas musi do przekonania, ze nie rna niczego 
takiego, jak bezwzglt;:dne dobro lub zlo, ktorego sprawdzianem jest 
nasz stosunek do innego czlowieka. N asze przyzwolenie na siebie 
jako proces budowania i niszczenia wartoSci, czyli czas, nazwac wow
czas mozemy miloSciq, ale pogodzic sit;: musimy z tym, ze w r6wnym 
stopniu wyraza sit;: ona w gescie udzielenia pomocy potrzebujqcemu, 
co w gescie zadania mu smierci - i nie wolno nam twierdzic, ze jed
no w jakikolwiek sposob lepsze jest od drugiego. 

2. Trwac mozemy w przeSwiadczeniu, ze istnieje zasadnicza (i ni
gdy nieprzedawniona) roznica mit;:dzy udzieleniem komus pomocy 
a zab6jsrwem, mit;:dzy dobrem a zlem - ale wtedy obciqzamy stawa
nie sit;: swiata winq, co doprowadzic nas w koncu musi, jeSli nie jest 
tylko goloslownq deklaracjq, do zaparcia sit;: czasu i nas samych, 0 ile 
jesteSmy jego czt;:sciq, i do smierci, podobnej do smierci krzyzowej 
Chrystusa, 0 ktorej nawet On sam, do ostatnich swoich chwil, nie 
wiedzial, czy nie jest daremna (powiedzial przeciez: "Czemus Mnie 
0puScil?" - Bog nawet w chwili smierci jest ukryty; stawiajqc na Nie
go, jak chcial Pascal, nigdy moze nie dowiemy sit;:, czy wygralismy, 
bo jak pisala Simone Weil, gdzie On jest, tam nas juz nie rna). 

Jest to wyb6r mniej komfortowy od Pascalowego, bo cokolwiek 
bysmy wybrali, zawsze tracimy cos istotnego i, jak sit;: wydaje, kon
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stytutywnego dla naszego ludzkiego jestestwa. Trudniej tei niz w Pas
ealowskim zakladzie oeenic wartosc obu alternatywnyeh drog; nie 
rna bowiem wspolnej plaszezyzny, na ktorej mozna by je umieScic, 
oeena zalezna jest od wyboru, jakiego dokonamy, a nie wybor od 
oeeny. N ie wolno nam powolywac si~ w tym wyborze na znanq nam 
skqdinqd prawdcr 0 swieeie, sarno bowiem poj~eie "prawdy" zmie
nia sens w zaleznoSci od tego, co wybierzemy. Jesli pojdziemy za 
Nietzsehem, "prawda" we wlaseiwym sensie oznaezac bcrdzie "Tak" 
powiedziane stawaniu si~, ktore jest jednak wieeznym sporem prawd, 
pozbawionym happy endu - bcrdzie to wi~e "prawda, ie prawdy nie 
rna", ze zyjemy poza prawdq i fa lszem. Jesli zas pojdziemy drogq 
ehrzeSeijanskq, "prawda" oznaezac bcrdzie w koneu tylko: to, ezego 
O n ehee, a ezego my nie wiemy. Wybrac jednak musimy. Czas zas, 
kto ry pozostal nam jeszeze do namyslu, nazwac eheialbym ezasem 
filozofii - jui nie fi lozofii greekiego dzieeinstwa, tylko filozo fii doj
rzaloSci wst~pujqeego w spor z nietzseheanizmem ehrzeSci janstwa; 
fil ozofii b~dqeej wypatrywaniem ITlqdroSci, ktora moglaby nam po
moe w dokonaniu wyboru. Ta si~ jednak nie kwapi, jak zwykle. 

PIOTR GRAClYK, ur. 1970, filozof, tlumacz, absolwent Szkoiy Nauk 
Spolecznych w Warszawie. Doktoryzowal sicr na podstawie rozprawy: 
N ietzscheanizm, chrzescijanstwo, sceptycyzm. Wsp6lredaktor pisma in
ternetowego ,Wielki styl" . 
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Dwie nauki: 
dwie mifosci, 
dwie wiecznosci 

Nauczanie Zaratustry jest prowokacjq zarowno 
dla czlowieka wierzqcego, jak i dla niewierzqcego. 
Czlowiek wierzqcy gotow sili ohrazic, a niewierzq
cy zhyt podniecic, i to tym wlasnie, iz wierzqcy 
jest ohrazany - i ani pierwszy, ani drugi nie 
wyniosq zadnej nauki. 

Jews: "Ten, kto kocha swoje i ycie, traci je, a kto nie
nawidzi swego iycia na tym 5wiecie, zachowa je na iycie 
wieczne" U12, 25). 

Zaratustra : "Z gl'rbi serca kocham tylko iycie - i, za
prawd'r, najbardziej w6wczas, kiedy go nienawidz'r!" 
(2 Z 10, 20). 

Nauczanie Zaratustry, tak jak przediozone zostaio nam w owych 
czterech ksi~gach jego mow, spisanych przez Fryderyka Nie tzschego 
w XIX wieku 1 , jest wielkim, milosnym sporem z nauczaniem Jezu
sa, takim jak przedklada si~ nam ono w czterech ksi~gach Ewangelii. 
Nauczanie Zaratustry, b~dqc nieustannym, dramatycznym spieraniem 

1 F. N ietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch fur Aile und Keinen, I-N; pierwo
druki: I Teil - 1883, II Teil- 1883, III Teil - 1884, IV Teil - 1885. Pierwsze wyd. pol.: 
Tako rzecze Zaratustra. Ksiqika dla wszystkich i dla nikogo, dum. W Berent, Warszawa 
1905. Cytowal b~d~ za tlumaczeniem Berenta. Tam zas, gdzie przytoczony tekst bydzie 
od tego dumaczenia odbiega!, b~d zie to oznaczalo, ze zosta! przeze mnie zbliiony do 
oryginalu. Tekst Ewangel ii cytuj~ za BibJi'l TysiqcIecia. 
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si~ z nauczaniem Jezusa, pozostaje tedy Scisle z nim zwiqzane. Totei 
nauka Jezusa wydaje si~ kluczem do zrozumienia nauki Zaratustry. 

Tekst czterech ksiqg Ewangelii, w ktorych autorzy pomieScili 
mowy i nauczanie Jezusa, podzielony jest na rozdzialy - w sumie na 
89 - a te z kolei na poszczegolne wersety. Analogicznie, tekst czte
rech ksiqg Taka rzecze Zaratustra, w ktorych autor pomiesci! mowy 
i nauczanie Zaratustry, podzielony zostaje na rozdzialy (w 18 przy
padkach takZe na podrozdzialy) - w sumie 81 - a te z kolei podzie
lone Sq na poszczegolne wersety. Sp6r, jaki wiedzie drugi tekst z pierw
szym, stanowi przedmiot niniejszych rozwaian. Reszta zostaje odsu
ni~ta na bok. 

Oba czteroksi~gi przepe!nione Sq milosciq, oba Sq najbardziej plo
miennymi manifestami miloSci do czlowieka i sprawiajq na pochyla
j'lcym si~ nad nimi czytelniku wraienie tekstow natchnionych. 0 ile 
jednak pierwszy nauczyciel mowi, ii pochodzi "z tamtego swiata" 
"Ja nie jestem z tego swiata" (J 8, 23) - i przedstawia si~ jako "syn 
nieba", 0 tyle drugi pochodzi "z tego swiata" i przedstawia si~ jako 
"syn ziemi": "w ziemi~ si~ obroc~, abym znalazl pokoj w Tej, ktora 
mnie zrodzila" (1 Z 22, 34). O baj przychodz,! wszakZe "z gory", 
przychodzq do czlowieka, bo czlowiek "leiy im na sercu", i obaj zo
stajq niezrozumiani i wyszydzeni. Sam Zaratustra mowi 0 Jezusie: 
"Nie zrozumiano go jednak. Sami nawet dobrzy i sprawiedliwi zro
zumiec go nie mogli" (3 Z 12:26, 5-6), 0 sobie samym zas: "to, co 
m6wi~, Judzi jeszcze nie dosi~ga ( ... ). Szydzili ze mnie" (2 Z 22, 21. 
23), "nie rozumiejq mnie" (1 Z 1:5, 1. 27), nawet: ,,0 ludzie wyisi! 
( ... ) wy nie rozumiecie mnie!" (4 Z 19:8,2). O baj nie znajdujq miej
sca na ziemi: "Lisy majq nory, a ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn 
Czlowieczy nie rna miejsca, gdzie by g!ow~ magi po!oiye" (Mt 8, 
20) - skariy si~ Jezus. Cien zas Zaratustry mawi: "Gdziei jest moja 
siedziba? 0 tom pytal, tegom szukal i szuka! bez konca - nie znala
zlem jej" (4 Z 9, 28). Obaj wracaj'l "do g6ry" i obaj zapowiadaj'l 
ponowne przyjScie. Obu przeraia tei wielkosc ich zadania: "Ojcze 
m6j, jeSli to moiliwe, niech Mnie ominie ten kielich" (Mt 26, 39) 
prosi J ezus swego ojca niebieskiego, Zaratustra zas prosi SWq "gniewnq 
paniq": "Uchyl to tylko ode mnie! Ponad moje to sily!" (2 Z 22, 15). 
Obaj Sq nauczycielami milosci. Jezus mawi do uczni6w: "Po tym 
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wszyscy poznaj'l, zeScie uczniami moimi, jeSli b~dziecie si~ wzajem
nie milowali" 0 13 , 35). Zaratustra zas blaga: "na milose moj'l i na
dziejlt! m'l zaklinam cilt!, bracie: nie odrzucaj precz mitoSci i nadziei 
swej!" (1 Z 9, 27), a kochaj 'lcych si~ przestrzega: "Ponad samych 
siebie winniscie si~ kiedys umilowae! Wilt!c silt! wprzody kochae 
nauczc ie!" (1 Z 21 , 25 ). Obaj S'l nauczycielami zycia i nauczycie
lami wiecznoSci. Totez Jezus ci'lgle bywa pytany: "Nauczycielu, co 
dobrego mam czynie, aby otrzymae zycie wieczne?" (Mt 19, 16; por. 
tez: Mk 10, 17, Lk 10, 25 i 18, 18). I uczy: "Kto we Mnie wierzy, 
choeby i umarl, zye blt!dzie" U11, 25 ). Zaratustra natomiast ucznio
wi, ktory mowi "wierz~ w Zaratustr~", odpowiada: ,:w'iara nie zba
wia, zwlaszcza wiara we mnie" (2 Z 17, 10-11). Jednakze jego zwie
rZlt! ta2 mowi'l don: "Tys jest nauczycielem wiecznego wrotu - oto 
twe przeznaczenie!" (3 Z 13 :2,49) i chociaz "dusze S'l rownie smier
telne, jak i ciala" (tamze, 56), to przeciez - vvyznaje Zaratustra 
"jakZebym ja nie mia! bye z'ldnym wiecznoSci" (3 Z 16: 1,5). I doda
je: "albowiem kocham cilt!, 0 wiecznoSci!", powtarzaj'lc to vvyznanie 
siedem razy po dwa razy (por. 3 Z 16). Obaj, oczywiScie, skupiaj'l 
wokol siebie uczniow, a sposrod nich wyrozniaj'l jednego, ktorego 
szczegolnie sobie upodobali : "Jeden z Jego uczniow - ten, ktorego 
Jezus milowal - spoczywa! na Jego piersi" U 13, 23); rowniez i u 
Zaratustry jest "uczen, ktorego najbardziej milowal" (2 Z 19, 33). 

Kiedy porownuje silt! oba teksty, pierwsz'l narzucaj'lC'l silt! konstata
cj'l jest wieloslowie Zaratustry. Ten mowi za wiele i na dodatek mowi 
cZlt!sto tylko do siebie, sam w koncu przyznaj'lc, iz jest "gadul'l" (2 
Z 20, 49). Tymczasem Jezus przestrzegal: "nie bqdzcie gadatl iwi jak 

2 R6wniei i to, i e Zaratustra "byl ze zwierzytami", kt6re mu "sluiyly", jest replikq 
(oczywiscie, z crlarakterysrycznq korektq) wqtku ewangeJicznego . Jezus bowiem, kiedy 
przebywat na pusryni, "byl ze zwierzytami, aniolowie zas Mu slui.yti" (Mk 1, 13). Zwie
rZyta Zaratustry to orzd i W'li. - zwierzy najbardziej wyniosle i zwierzy najbardziej przy
ziemne. Przy czym W'li. bynajmniej nie symbolizuJe tu demonicznosci. Z aratustra m6wi 
o nim: "najroztropniejsze zwierzy pod sloncem" (1 Z 1:10, 3). By nikomu tedy wqi ni e 
kojarzyl siy nazbyt jednostronnie, przypomnijmy, co m6wiJezus, wysytajqc swych uczni6w: 
"Bqdicie wi~c roztropni jak wyie, a nieskazitelni jak golybie" (Mt 10, 16). Zaratustra 
zamienia jedynie "nieskazitelnosc" (u Wujka miast "bqdicie ... nieskazitelni" jest "bqdi
ciei ... prostymi", u Lutra zas: "seid ... ohne Falsch") na "dum~", czyli golybia na orla: 
"najdumniejsze zwierzy pod sloncem", i zawo lawszy: "Niechi.e miy zwierzyta moje wio
dq" (1 Z 1:10, 3. 5), schodzi do ludzi. 
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poganie", ktorzy wierzq, "ze przez wzglqd na swe wielornowstwo bt;dCl 
wysluchani" (Mt 6, 7). Trzeba dodac jednak, ze sposrod nauk i prze
strog Jezusa bodaj zadna nie okazab si~ tak beznadziejnie bezskutecz
na, jak wlasnie nauka 0 powSciqgliwoSci slow. "A powiadam warn: 
z kazdego bezuzytecznego slowa, ktore wypowiedzq ludzie, zdadz'l 
spraw~ w dzien sqdu" (M t 12, 36), bo "co z ust wychodzi, to wlasnie 
czyni [czlowieka] nieczystym" (Mt 15, 11 ). Wielomowstwo Zaratu
stry jakby zdradzalo pewien niepokoj, jakiego nie rna u Jezusa. 

Z drugiej jednak strony to Zaratustra jest srniejqcym s i~ proro
kiern, ktorego oburza ponura pos~pnosc Jezusa i tych, ktorych on 
natchnql, a w ktorych nauczaniu slychac przede wszystkirn grozb~: 

"na kl~czkach czolgac si~ b~dziecie po stopniach, grzesznicy" (2 Z 4, 
15). Tyrnczasem: ,,wszystkie dobre rzeczy srniejq si~" (4 Z 13: 17, 1) 
- glosi Zaratustra i "uswi~ca smiech": "Uswi~ci l ern smiech; 0 ludzie 
wyzsi, nauczciez rni si~ - smiac!" (4 Z 13 :20, 7). Mowi 0 swej rnCl
drosci: " rna smiejqca s i~ rnqdrosC" (3 Z 10:1,5) i przywdziewa "ko
ron~ srniejqcego si~ , koron~ z roz" (4 Z 13:18, 1). Na pytanie zas: 
"Jakiz to najwi~kszy grzech popelniono dotychczas na swiecie?", 
odpowiada: "Czyz nie byly nirn slowa tego, ktory rzekl : »Biada tym, 
ktorzy tu si~ srniejq! «3. Czyz nie znalazl powodu do smiechu na zie
mi tej? Snadz zle szukal" (4 Z 13 :16, 1-2). Zaratustra posuwa si~ 
jednak jeszcze dalej, podajqc zdumiewajqce wyjasnienie: "On - nie 
dose kochal: inaczej ukochalby nas, smiej'1cych si~! AliSei on niena
widzil nas i ur'1ga1 nam, skowyty i z~bow zgrzytania obiecujqc nam. 
Czyz nalezy natychrniast klqc, gdzie kochac nie mozna? M niemam, 
ze zly to smak" (tamze, 3-4). Zaratustra sqdzi jednak, ze Jezus bylby 
przezwyci~zyl SWq pos~pnosc, gdyby nie umad tak wczeSnie. "On 
poznal zaledwie lzy i posypnosc Hebrajczyka, tudziez nienawisc do
brych i sprawiedliwych4 - ow Hebrajczyk Jezus: i oto opadla go t~
sknica za smierciq. Gdybyz on na pustyni pozostal i z dala od do

3 Owo przeklenstwo Jezusa, kt6re rna na mysli Zaratustra, brzmi dokladilJe: "Biad~ 
warn, kt6rzy teraz s i ~ smiejecie, albowiem smucic si ~ i plakac b~dziecie" (Lk 6, 25). 

4 Permanentne u Zaratustry szyderstwo okreslen typu "dobrzy i srrawiedliwi " (por. 
np.: "A strzez si~ dobrych i sprawiedliwych Oni zawsze radzi ukrzyiowac tych, co wla' 
snq sobie wynajdujq cn ot~", 1 Z 18,23 , ezy: "Wszystko jest ai. do dna zaklamane i wykrzy
wione przcz dobryeh", 3 Z 12:28, 4) rn a, oczywiScie, swe ir6d lo w Ewangelii; por. m.in.: 
"Nikt nie jest dobry" (M k 10, 18, tk 18, 19) ezy owych "dzinvi~cdziesi~ciu dziewiyciu 
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brych i sprawiedliwych! Moze by w6wczas nauczyt sit: zye i ziemit: 
kochae, - i dar smiechu pozyska!by moze nadto. Wierzajcie mi, bra
cia! Za wczeSnie on umad, sam by odwo!a! sw'l naukt:, gdyby do 
mego wieku5 dozy!! Szlachetny by! dose, by odwolae! Lecz on nie 
dojrza! by! jeszcze" (1 Z 22, 26-29). 

Zaratustra pit:tnuje pewien typ duchowosci, duchowoSci nazbyt 
uroczystej, post:pnej ("ten zakapturzony post:pek", 2 Z 4, 24), pelnej 
jakiegos mrocznego napit:cia, niezdolnej do jakiegokolwiek zachwy
cenia sit: swiatem, niezdolnej do zachwycenia sit: pit:knem. To "pokut
nik ducha" - "nie nauczy! sit: on jeszcze smiechu i pit:kna nie poj'll. 
Ponury powr6cil ten lowca z lasu poznania. ( ... ) Jeszcze sit: jego po
znanie smiae nie nauczy!o i bez zawisci bye" (2 Z 13, 6. 22). A kiedy 
Zaratustra uj rza! swego szatana, to by! on w!asnie "powazny, ponury 
i g!t:boki: byl to duch cit:zkoSci, przezen wszystko ginie" (1 Z 8, 23). 
Dla tego ducha cit:zkosci jest on "wrogiem smiertelnym, pierworod
nym wrogiem od prapocz'ltku" (por. 2 Z 11:1,6). Ale czy Zaratustra 
na tego swego wroga smiertelnego gniewem naciera? - "Nie gnie
wem, lecz smiechem sit: zabija. Naprz6d, zabijmyz ducha cit:zkosci !" 
(1 Z 8, 24). Uczen, kt6rego Zaratustra najbardziej umilowa!, tak opi
suje jego zmaganie sit: z duchem smierci: "Zaprawdt:, tysi'lckrotnym 
smiechem dziecit:cym nawiedza Zaratustra wszystkie konury smierci, 
smiej'lc sit: ze wszystkich str6zy nocy i grob6w, i z kazdego, kto tam 
g!uchymi poszczt:kuje kluczy. Przerazie i obalie pragniesz swym smie
chern; ( .. . ) zycia ty ort:downiku! ( ... ) zaprawdt:, smiech rozpi'l!eS ty 
ponad naszymi giowy, jako sklepienie barwiste" (2 Z 19,37-40). 

Niezdolnose do smiechu to grzech pierworodny cztowieka. "Za 
maio radowal sit: cztowiek, to jedynie, bracia moi, jest naszym grze
chern pierworodnym" (2 Z 3, 12) - uczy Zaratustra. Brak usmiechu 

sprawiedliwych", z ktorych mniej b~dzie radoki w niebie nii z jednego nawroconego 
grzesznika (t k 15, 7). Zaratustra rowmie, ze "dobrym i sprawiedliwym ten oro w serce 
zajrzal, kto ongi rzekl: "faryzeusze to Sq«", albowiem "dobrzy mUSZq bye faryzeuszami 
oni innego wyboru nie majq!" (3 Z 12:26, 5. 7). Przy okazji dodajmy, ii tak jak Jews 
sprzeciwia si~ nazwaniu go "dobrym" (Mk 10,17-18, tk 18, 18-19), tak i spw::ciwia si~ 
Zaratustra, kiedy bowiem "iebrak z wyboru" mowi don : "Ty sam jestes dobry", Zaratu
stra krzyczy: "Precz, precz ode mnie!", i przep~dza pochlebcy kijem (por. 4 Z 8, 39-41). 

j Zaratustra, skonczywszy crzydzieSci lat, "opuScil kraj swoj i jezioro ojczyste i po
szedl w gory" (1 Z 1:1,1), gdzie w samotnoSci sp~dzit lac dziesi~c. Pocem dopiero "zstq
pil" do ludzi. 
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na twarzach "kaznodziej6w smierci" zdradza ich nieczulose na "piyk
na swiyty smiech" (2 Z 5, 3), zdradza ich wrogose wobec iycia. Czy 
jednak brak usmiechu na twarzy Jezusa rzeczywiScie swiadczy, ii przy
naleiy on do owych "oszczerc6w iycia"? Czy Jezus nie dopuszcza 
ziemskiej radoSci, czy w og6le nie zna radoSci iycia? To prawda, ie 
uczy on radosci, ale co to za radosC? "Cieszcie siy i radujcie, albo
wiem wielka jest wasza nagroda w niebie" (Mt 5, 12) - nauczal. 
"Cieszcie siy, ie wasze imiona zapisane s,! w niebie" (Lk 10, 20) 
m6wil do uczni6w swoich. A przemawial do nich: "aby radose moja 
w was byla i aby radose wasza byla pelna" a15, 11 ), i prosil swego 
ojca: "aby moj 'l radose mieli w sobie w calej pelni" a17, 13). Jed
nakie nie jest to przeciei radosc "z tego swiata". Na swiecie "bydzie
cie siy smucic, ale smutek wasz przemieni siy w radose ( .. . ), a radoSci 
waszej nikt warn nie zdola odebraC" a 16, 20-22). JeSli tedy Jezus 
powiada: "proscie, a otrzymacie, aby radose wasza byla pelna" 
a 16, 24), to Zaratustra uczy: walczcie, tw6rzcie, a wywalczycie, 
stworzycie i radose wasza pelna bydzie. I nie jest tei tak, ii uczy on 
jakiejs plytkiej i plaskiej radosci. Idzie mu 0 radose "wyiszego du
cha", ro "dusza wywyiszonego radosn,! siy staje" (1 Z 23:2, 10). 

Ze wszystkich owych r6inic w podobienstwach wydawae by siy 
moglo, ie zasadnicza dotyczy Kr61estwa i jego Pana. "Kr6lestwo moje 
nie jest z tego swiata" a 18, 36) - oznajmia Jezus. Kiedy jednak 
Zara tustra powiada: "me kr6lestwo jui nie jest z tego swiata" 
(4 Z 9, 2), nie oznacza to jeszcze, ie porzuca kr61estwo ziemskie. 
Dla "tego swiata" znajduje Zaratustra nie mniej sl6w potypienia nii 
Jezus. "Jest wiele plugastwa na swiecie" (3 Z 12: 14, 5), a szczeg61
nie w "wielkim mieScie", totei: "Biada temu wielkiemu miastu! :.... 
Chcialbym jui widziee ten slup ognisty, w kt6rym ono splonie" 
(3 Z 7, 38). M imo to : "nie jest swiat przeto plugawym potworem! " 
(3 Z 12: 14,5). I chociai Zaratustrze doprawdy trudno znieSe "wsp61
czesnych" ("to jest gorycz'l trzewi moich, ie ( ... ) zniese was nie mogy, 
wsp6lczesni moil", 2 Z 14, 16) i stroni on od iycia "posr6d holoty 
rz,!dz'lcej, pisz'lcej i ui ywaj,!cej" (2 Z 6, 17), to jednak powtarza wie
lokrotnie: "swiat jest doskonaly" (4 Z 10, 13), a Scisle: "staje siy 
doskonaly" (por. 4 Z 10,3.19.23 oraz 19:7,1 19:10, 2), a 0 sobie 
m6wi: "ja swiatu blogoslawi'lcy, swiat miluj 'lcy" (3 Z 16:2, 3). 
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Zar6wno Jezus, jak i Z aratustra pott:piajq "ten swiat"6 i zarow
no Jezus, jak i Zaratustra gtoszq "krolestwo", kiedy jednak pierwszy 
"niebieskie", to drugi "ziemskie". "Nawracajcie sit:, albowiem bli
skie jest kr61estwo niebieskie" (M t 4,17) - m6wil Jezus i pouczal: 
"JeSli sit: nie odmienicie i nie staniecie sit: jak dzieci, nie wejdziecie 
do kr61estwa niebieskiego" (M t 18, 3). Zaratustra zas, wskazujqc 
rt:kami na niebo, m6wi: "Oczywiscie, skoro nie staniecie sit: jako 
dzieci, nie wejdziecie do tego kr61estwa niebieskiego". Zaraz jednak 
dodaje: "Lecz my nie pragniemy bynajmniej dostac sit: do k r61estwa 
niebieskiego: mt:iami stalismy sit: , przeto chcemy kr61estwa 
ziemskiego!" (4 Z 18:2, 6-7). JeSli tedy Jezus naucza, ii "kr61e
stwo" jest "gdzie indziej", ii "prawdziwe iycie" jest "gdzie indziej", 
to Zaratustra uczy: "tu" jest "kr61estwo", "tu" jest "prawdziwe iy
cie" i nie rna innego "prawdziwego iycia". 

Jednakie drogi, kt6re wedle nich wiodq do ich "kr6Iestw", w nie
jednym miejscu sit: spotykajq. I tak, Jezus mowi 0 koniecznosci po
wt6rnych narodzin : "Jesli sit: ktos nie narodzi powtornie, nie moze 
ujrzec krolestwa Boiego. ( ... ) Trzeba warn sit: powtornie narodziC" 
(J 3, 3.7), trzeba umrzec dla "swiata", a narodzic sit: dla "krolestwa", 
trzeba sit: zatracic, aby sit: odzyskac, trzeba narodzic sit: na nowo, "na
rodzic sit: z Ducha" (por. J 3, 5-8), bo "to duch daje iycie; ciaio na nic 
sit: oie zda" (J 6, 63). I chociai Zaratustra gardzi "wzgardzicielami 
ciata", chociaz inaczej rozumie "ducha" ("Ouch jest iyciem, co sit: 
sarno w iycie wrzyna", 2 Z 8, 25), to przeciez on rowniez uwaza, ze 
trzeba dopiero siebie porodzic, trzeba sit: siebie zaprzec, by siebie od
zyskac, siebie zatracic, by siebie ocalic. Totez naucza: ,,winienes pra
gnqc, abys sit: spalil we wtasnym ogoiu : bo jako odoowic sit: chcesz, 
jesJis sit: wprzody w popi6t oie zamiend!" (1 Z 18,30), i wioieoes sit: 

6 Oezywiseie, "ten swiat" Zaratustry nie Jest tym samym swiatem co "ten swiat" 
Jezusa, r6wniei z powod6w historyeznyeh. Zaratustra, na przyktad, tak jak i Jews, zna 
i pot~pia iqdz~ bogaetwa ("Zaprawd~, kto mato posiada, tym mniej b~dzie posiadany: 
btogostawione nieen b~dzie male ub6stwo", 1 Z 12, 33), ale, na przyktad, zna tei i pot~
pia szalenstwo mass medi6w ("rzygajq i6!ciq i zw" to gazet,)", 1 Z 12, 24; "Zali nie wi
dzisz, jak tu dusze wiszq niby zwiotezale, brudne laehmany? - A oni jeszeze gazety z tyeh 
laehman6w robi,,! Zali nie styszysz, jak si~ tu dueh stat jui tylko st6w igraszk,,? Wstr~tny
mi st6w pomyjami rzyga on tylko! A oni jeszcze gazety z tych pomyj robi,!!", 3 Z 7 , 7-8), 
kt6re wydaje si~ nieobeene w "tym swiecie" ]ezusa, enoc jest to przeeiei takie swiat, 
w kt6rym manipuiuje si~ "dumem". 

51 



-- -- -- - - -- ---- -- ------------------------------------- - ------------------------ -~ 
 JACEK FlLEK 

zatracie, bo "swoj swiat odnajduje, kto si~ w swiecie zatraci!" (1 Z 2, 
25). Jesli jednak Jezus uczy: "kto chce pojse za Mnq, niech si~ zaprze 
samego siebie" (M t 16, 24) , to Zaratustra b~dzie przestrzegai: "Za
prawd~, radz~ ja warn: idzcie precz ode mnie i broncie si~ przeciw 
Zaratustrze! ( ... ) JeszczeScie samych siebie nie szukali: a oto juzeScie 
mnie znalezli. Tak czyniq wszyscy wyznawcy; przeto tak niewiele wazy 
wszelka wiara. Tak wi~c wzywam was, abYScie mnie zgubili , a w za
mian samych siebie znaleili; i kiedy wszyscy mnie si~ zaprzecie, naon
czas dopiero do was powroc~" (1 Z 23 :3, 3. 8-9). Poniewaz jednak 
dla Zaratustry dusze Sq tak sarno smiertelne jak ciala (por. 3 Z 13 :2, 
56), a nawet powiada, ze: "Dusza twa umrze prc:dzej jeszcze nizli twe 
ciaio" (1 Z 1 :6, 3), to kwestie ciala, duszy i zycia, zycia ziemskiego, 
nabierajq w jego nauczaniu "smiertelnej" powagi. 

Nauczanie to pozostaje jednak nauczaniem "wielkiej nadziei", 
"najwyzszej nadziei". Totez ciqgnq za Z aratustrq ci, ktorych zwqtpie
nie opada i ktorzy niechybnie zaprzepaScie si~ mUSZq, "chyba ze siy 
naUCZq nadziej~ miee - chyba ze si~ od ciebie, Zaratustro, wielkiej 
naUCZq nadziei !" (4 Z 11, 32). Nauczanie to czerpie SWq oZYWCZq 
moc Z gi~bi milosci, milosci do czlowieka. "Kocham ludzi" - oto 
pierwsze slowa, Jakie Zaratustra kieruje do czlowieka, oto pierwsze 
pytanie i pierwsza odpowiedz: "I czegoz ty chcesz posrod spiqcych?" 
- "Kocham ludzi" (1 Z 1 :2, 5.7). 

MHosc 

Zaratustra - tak jak Jezus - schodzi do ludzi z mi loSci i z milo
sciq. "Dusza rna jest p ieSniq kochajqcego" - zwierza si ~ i dodaje: "Po
zqdanie miloSci jest we mnie; onoe to mowq przemawia miloSci" 
(2 Z 9, 2-3). Totei w mowach jego milose pojawia si~ nawet cZC:Sciej 
niz w mowach Jezusa. Przy czym nie idzie jedynie 0 sarno mowienie 
o miiosci, lecz przede wszystkim 0 przepelnione milosciq ofiarowa
nie siebie. W mowie 0 starych i nowych tablicach, stanowiqcej nie
jako odpowiednik Jezusowego Kazania na Gorze, wyznaje Zaratu
stra: "raz jeszcze chc~ ja mi~dzy ludzi: posrod nich umrzee pragn~, 
konajqc, chcc: im dae dar swoj najbogatszy!" (3 Z 12:3 , 10). 
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Owa druga ewangelia miloSci, tak sarno zreszt'l jak i pierwsza, 
nie jest bynajmniej pelnym IagodnoSci sentymental izmem, lecz ozna
cza wr~cz gwalt. Jezus mowit: "Przyszedlem ogien rzucie na ziemi~ 

i jakie bardzo pragn~, ieby on jui zaplon'll. ( ... ) ezy myslicie, ie 
przyszedlem dae ziemi pokoj? Nie, powiadam warn, lecz rozlam" 
(tk 12, 49.51 ). Natomiast Swi~ty Starzec tak wita schodz'lcego do 
ludzi Zaratustr~ : "chceszie dzisiaj swoj ogien niese w doliny? Nie 
obawiasz si~ kary podpalacza ?" (1 Z 1 :2,3 ). Sam Zaratustra dobrze 
tei rozumie, ii "ogien milosci goreje w imionach cnot wszystkich 
i ogien gniewu" (1 Z 16, 22) . Jdli pami~tae tedy oW'l przestrog~ 
Jezusa: "N ie s'ldicie, ie przyszedlem pokoj przyniesc na ziemi~. Nie 
przyszedlem przynidc pokoju, ale miecz" (M t 10, 34), to i lepiej 
zrozumiee moina cwo osobliwe i yczenie Zaratustry: "coraz wi~cej 
wojny ( ... ): tak mi rna wielka milosc mowic kaie!" (2 Z 7, 28) . I tak 
jak 0 "kro lestwie niebieskim" powiada Jezus, ii "zdobywaj'l je lu
dzie gwaltowni" (M t 11, 12) i "kaidy gwaltem wdziera si~ do nie
go" 0 16, 16), tak i Zaratustra mowi 0 m'ldrosci: "M~inymi, nie
dbaj'lcymi, drwi'lcymi i gwaltownymi - takimi chce nas miec m'l
drosc: ona jest kobiet'l i pokochae zdola tylko wojownika" (1 Z 8, 
14), przeto glosi: "kocham walecznych" (3 Z 12:21, 1), "ja was z gl~bi 

duszy miluj~, bracia moi w wojnie", albowiem "czlowiek jest czyms, 
co pokonanym bye winno" (1 Z 11, 24.22). 

Nowe nauczanie miioSci jest jakby prob'l wzmoienia nauczania 
Jezusowego. Zaratustra mowi ewangelicznemu etosowi milosci "tak", 
jednakie do tego "tak" dodaje zaraz: "tak, ale ... ", "tak, tylko i e ... " . 
Jak gdzie indziej, tak i tu radykalizuje on przeslanie pierwszego na
uczyciela. 

M ilosc bl iiniego? Tak, ale nie na zasadzie milosierdzia, to bo
wiem jest zla milose. M itose bliiniego? Tak, ale jd Ji ten bliini to tyle 
co bliski, to zbyt mala to milosc, wi~c bardziej milosc ku dalekiemu, 
najdalszemu. 

M ilose nieprzyjaciol? Tak, ale nie tylko. "On kocha swych wro
gow: t~ sztuk~ posiadt naj lepiej ze wszystkich" - powiada 0 Zaratu
strze guslarz (4 Z 15,28). Ten jednak uczy, by nie odptacac wrogom 
dobrem za zlo, bo "to by zawstydzalo" (por. 1 Z 20, 4), a "duch 
szlachetny" dobrze rozumie, ii zawstydzanie jest nikczemnoSci'l, prze
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to slubuje, ie "nigdy zawstydzae n ie bt(dzie" (2 Z 3, 6). I uczy tei: 
"najgorszym wrogiem, jakiego napotkae moiesz, bt(dziesz zawsze ty 
oto dla samego siebie" (1 Z 18, 27). 

Milose do Boga? Tak: "kocham wszystkich ludzi poboinych" (4 
Z 6,47), ale : "Bog nie iyje; litose nad czlowiekiem przyprawila Boga 
o smierC" (2 Z 3, 37). Jednakie: "kaida wielka milose jest ponad 
wspo1czuciem" (tamie, 39), dlatego ten : "kto go jako Boga milosci 
slawi, ten niezbyt szczytnie mysli 0 samej miloki" (4 Z 6, 30). A za
tern znow nie mniejsza milose, lecz wit(ksza i glt(biej pomyslana. 

Tymczasem jednak, tak jak niegdys ironicznie pytal Pilat: "Coi 
to jest prawda?" a18,38), tak teraz pyta "ostatni czlowiek" (a jest 
on czyms "najgodniejszym pogardy"): "czym jest milosC? ( ... ) i mru
iy wzgardliwie oczy" (1 Z 1:5, 5.13). 

Jezus uczyl: "Przykazanie nowe dajt( warn, abykie sit( wzajemnie 
milowali, tak jak Ja was umilowalem; i ebykie i wy tak sit( milowali 
wzajemn ie" a13, 34), i tak dookrd la ow'l milose blizniego: "jak 
siebie samego" (por. : Mt 22, 39; M 12, 31; Lk 10, 27). Jednakie 
Zaratustra twierdzi, ii czlowiek nie umie kochae siebie, ii kocha 
siebie zl'l milok i'l. Aby przeto mac prawdziwie kochae innych, naj
pierw "naleiy nauczye sit( samego siebie mi lowaC", ale "nie milosci'l 
schorzalych i chorzej'lcych, gdyi u nich cuchnie nawet i milose wla
sna", lecz "czerstw'l i zdrow'l milosci'l", tak "by czlek z samym sob,! 
rad przestawal" (3 Z 11:2,4-5). Tymczasem, "siebie nie dose umilo
wawszy - naucza Zaratustra - pragniecie zwiese blizniego ku uko
chaniu siebie" (1 Z 17, 7) . Nic tedy dziwnego, ie "to wasze ukocha
nie bliznich jest zlym umilowaniem samego siebie. Pierzchacie ku 
bliznim przed samymi sob'l i pragniecie cnott( z tego uczyniC" (tam
ie, 1-2). Jdli wit(c chcesz bye dla innych lekarzem, wpierw wylecz 
siebie, to winien bye najpierwszy krok ku pomaganiu innym. 

Zanim sprobujemy zrozumiee, czym by mialo bye owo "zdrowe 
samolubstwo", ktore "blogoslawi i uswit(ca" Zaratustra (por. 1 
Z 23: 1, 9), pokaimy, czym jest owo "inne samolubsnvo, nad miart( 
ubogie, glodne, zawsze krase gotowe - chciwose chorych, samolub
stwo chore" (tamie, 10). Otoi, na pytanie: "coi jest dla nas ziem 
i tym, co najgorsze?", odpowiada Zaratustra: "Nie jestie nim zwy
rodnienie? ( ... ) Ohydt( wszakie budz'l w nas te zwyrodniaj'lce sit( 
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sklonnoSci, co wolajq: »Wszystko dla mnie«" (tamie, 13-14), i oczy
wiste jest, ie mawi: "tych wyszczerzonych pyskaw scierpiee nie mogy" 
(2 Z 6, 2). 

Jeszcze jednak i na inny sposab czlowiek zagradza sobie drogy 
do godnego milowania siebie. Oto przychodzi chwila, kiedy "wszyst
k0 jest obojytne, nie oplaca siy nic, swiat jest bez mysli, wiedza dla
wi" (4 Z 2, 1; por. tei: 2 Z 19, 1-3), kiedy nawet cien Zaratustry 
powie: "obecnie nic jui mnie nie obchodzi . Nie iyje jui nic, co bym 
kochal- jakiebym mial same go siebie jeszcze kochaC?" (4 Z 9, 22). 
Wobec owego dictum : "Nie oplaca siy nie! Nie powinniscie chciee!", 
Zaratustra uczy: "Chcenie wyswobadza: gdyi chciee znaczy tworzye. 
I tylko ku tworzeniu uczye siy winniscie!" (3 Z 12:16, 9.1 2). Stqd 
tei i owo blaganie: "Jui nie chciee niczego, jui niczego nie cenie 
nawet, jui nie tworzye wiycej! Och, gdybyi to wielkie zmyczenie 
omijalo mnie zawsze z daleka!" (2 Z 2,27) . Zaratustrze idzie 0 cos, 
czego nie magi znae Jezus, 0 "woly mocy", bydqq "niewyczerpanq, 
tworczq wolq iycia" (por. 2 Z 12, 11). Swiat bowiem ciqgle jeszcze 
trzeba stwarzae. Do tego jednak potrzebna jest potyga owej woli, 
bydqcej wlasnie "wolq tworzenia, popydem ku celowi, ku czemus 
"''Yiszemu'' (tamie, 28) . Zaratustra uczy, ii mOWq kaidego tworzq
cego jest tedy: "Samego siebie SWq milosciq darzy i swych bliznich 
jako siebie" (2 Z 3, 40). Bezplodni kochae nie mogq. Milose bez
plodnych musi bye chora, a ich poiqdanie nieczyste. Pomiydzy plo
dzeniem a miloSciq wlasnq zachodzi Scisle powiqzanie: "gdzie jest 
wielka milose ku samemu sobie, tam jest ona znamieniem brzemien
nOSci" (3 Z 3, 9) . Je§Ii tedy niczego nie tworzysz, je§li dusza twoja 
niczego nie rodzi, mi lose twoja ku samemu sobie jest pusta, jest cho
ra i chora tei bye musi twa milosc blizniego. Prawdziwa bowiem jest 
jedynie milose tworcy, co przeciei Jezus potwierdza, Bog bowiem 
miluje swe dzieci i uczy nas, bysmy siy wzajem tak miiowaIi, jak On 
nas umilowal. 

Jednakie owa ewangeliczna milose do czlowieka, zasadniczo 
pojyta jako milosierdzie, najbardziej na miejscu jest wobec tych, "kto
rzy siy zle majq". Przeto Jezus uczy: "Bqdzcie milosierni, jak O jciec 
wasz jest milosierny" (Lk 6, 36). Sam zas, kiedy zobaczyl Lazarza 
martwego, "zaplakal" (por. ow prosty a wstrzqsajqcy werset w Ewan
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gelii sw. Jana - 11, 35). Wprawdzie i Zaratustra "zapiakai giosno" 
(por. 2 Z 22, 43), ale przeeiei nie na widok ezyjegos nieszezyScia. 
Jezus, "zdjyty litoSciq" (Mt 20, 34; Mk 1, 41), uzdrawiai ehoryeh 
i kalekieh, albowiem "byia w Nim moe Panska, tak ie mogi uzdra
wiaC" (tk 5, 17). Rowniei Zaratustry, kiedy zobaezyi nydzy ludzkq, 
"opadla litosC" (por. 4 Z 7, 8). Jednakie Zaratustra nie uzdrawia 
ito nie dlatego giownie, ii nie ma owej "mocy Panskiej", leez przede 
wszystkim dlatego, ii broni siy przed litoSciq, albowiem "litose jest 
najgiybszq przepaSciq" (3 Z 2:1,20). Co to znaczy? 

Roine, oezywiseie, bywajq postaeie li tosei. Jest litose tyeh, kto
rym wyrzuea Zaratustra: "Lubujeeie siy w tragediach oraz we wszyst
kim, co seree rozdziera ( ... ) i spoglqdaeie poehutnie w strony eier
piqcych" (1 Z 14, 11-12). Tacy, oezywiScie, za zle majq surowose 

Litosc jest zbyt natrlttna. 
"Jalmuzna litosci" 
pomnaza ponizenie 

ponizonego. 

jego wejrzenia. Jest litose wobee przyjaeiol i ta 
"niech siy pod twardq ukrywa skorupq", mu
sisz bowiem wpierw wiedziee, "ezy przyjaeiel 
twoj poiqda wspolczucia" (1 Z 15, 17-18). Sam 
Zaratustra nie pragnie litosei. Jednakie "kai

da istota ludzka chce, aby jq oszczydzano i cierpiano z niq spolem" 
(3 Z 9, 30) i towlasnie byio owym "najwiykszym niebezpieczen
stwem", jakie ezyhalo na Zaratustry, albowiem "im glybiej eziowiek 
wejrzy w iyeie, tym giybiej wglqda w cierpienie" (3 Z 2: 1, 20) . Jed
nakie "litose uczy klamaC" (3 Z 9, 37), totei Zaratustra mowi: 
"Z przytlumionymi prawdy, z rykq glupea i ogiupialym sercem, za
sobny w male klamstwa wspolczucia - tak oto iylem ja miydzy ludi
mi" (tamie, 31 ). 

Litose jest zbyt natrytna. "Jalmuina litosei" pomnaia poniienie 
ponii onego7 

• To nie litose winna bye pierwszq odpowiedziq na po
niienie i eierpienie ezlowieka, lecz wstyd, "wstyd przed wszystkim, 
co eierpi" (2 Z 3, 6). Totei Zaratustra mowi 0 owych "milosiernyeh, 
ktoryeh wlasna litose blogoSciq przejmuje", ii "zbyt malo wstydu 
majq mi ei ludzie" (tamie, 7), 0 sobie zas: "jeSli litosciwym bye mu
SZy, nie ehcy siy nim zwae; a skoro nim jestem, pragny nim bye z da

7 Jalmuzna poniza rowniez udzielajqcych jalmuzny. "Szlachetni", pelni wewn~trzne
go bogactwa, nie dajq przeto " ja!muzny", choc przeci ez cali si~ rozdarowywuj q. "Nie daj<; 
jalmuin y - powiada Zararustra - nie jestem na to dosyc ubogi" (1 Z 1:2, 13). 
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leka. ( ... ) Bo izem cierpiqcego w cierpieniu widzial, tego si~ wstydz~ 
w imi~ jego wstydu, a gdym mu pomagal, zawinilem ci~zko przed 
jego dumq" (tamze, 8 i 15). Litosc jest jednak pokusq i dla Zaratu
stry. Li rosc, ktora obalila Boga8 , to ta sarna "siekiera, ktora ciebie 
obali" - przestrzega Zaratustr~ ten, ktory jest "morderq Boga" i ktory 
o Bogu mowi: "Jego litosc wstydu nie znala: wpelzal w me najbrud
niejsze zakqtki. Ten najciekawszy, nad miar~ natr~tny, ten nadlitoSci
wy umrzec musial" (4 Z 7, 37. 39). 

Zycie i nauczanie Zaratustry to stale zmaganie si~ z pokusq lito
sci, a jego kulminacjq jest powazenie s i ~ na jej ostateczne przezwy
ci ~zen i e: "odwaga zabija nawet litosC" (3 Z 2 : 1, 20). A bylo tak: 

Zaratustr~, zyjqcego "na wyzynach", dosi~glo "wolanie 0 ratunek", 
peten trwogi "krzyk czlowieka" - "Slyszysz? Slyszysz, Zaratustro? 
do ciebie wzbija si~ ten krzyk, ciebie on nawoluje: chodi, chodi , chodi, 
czas juz, czas najwyzszy!" (4 Z 2, 6) - tak oro kusi go wieszczek, choc 
sam nie wierzy juz w nic i w niczym nie widzi tez sensu, a tym bardziej 
w szukaniu i pomaganiu. Zaratustra jednak, "grOZq przej~ty ", sprze
ciwia si~ tej beznadziei: "N ie ! N ie! Po trzykroc nie!" - wola i postana
wia czym pr~dzej poszukac wzywajqcego ratunku czlowieka, bo w je
go jest on dziedzinach, a "tu go nic zlego spotkac rue powinno!" (4 
Z 2, 16. 20). Wzywajqcym, a raczej wzywajqcymi nie Sq jednak "lu
dzie mali", ze swym nieustannym uskarzaniem si~ na swoj los, lecz 
"Iudzie wyzsi". Zaratustra spieszy im na spotkanie. ,~olanie na ratu
nek przynagla mnie" (4 Z 3:2, 9) i znowu : ,~olanie na ratunek przy
nagla mnie" (4 Z 4, 34), i znowu: "wolarue na ratunek przynagla rnnie" 
(4 Z 6, 47) . Spotkawszy zas jednego z tych, ktorych "krzyk rozpacz
ny" go dosi~gnql , mowi do swego serca: "obacz~, zali mu pomoc 
w czym zdolam" (4 Z 5, 1). Nie ustaje jednak w dalszych poszukiwa
niach tego, kogo znaleic pragnql - owego"wielkiego cierpiqcego i wo
lajqcego na ratunek" (4 Z 7, 1). Gdy jednak wreszcie go ujrzal, "opadl 
Zaratustr~ wielki wstyd, iz cos podobnego wlasnymi oczami oglqdac 

8 "Zali prawdij jest ( ... ), ii zd Iawila go Iirosc, ze uj rzal , jako cz lowiek na krzyzu wisi, 
i nie zni6sl , aby milosc do czlowieka sta ta si<; dIan pieklem i smierciij w reszc ie?" (4 Z 6, 
22-23) - pyta Zaratustra "osrarniego papieza", a ten potwierdza : "zestarzal si<; , stat si<; 
mi"kki, kruchy j wspolczuj~cy, ( ... ) i udusi l si~ pewnego dnia nadmia rem litoSci" (tami.e, 
32-33). 
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musi" (tam:ie, 4) i chcial juz odejse, kiedy ow "z ksztaltu niby czlo
wiek" zabelkotal, proSZqC, by ten zgadl, kim on jest. Gdy Zaratustra 
to uslyszal, widae odgadl od razu, bo: "O padla go litose; i run'll nagle, 
jak si~ powala dqb, co dlugo licznym drwalom si~ opieral ( ... ). Lecz za 
chwil~ stal znow na nogach, a oblicze jego przybralo twardy wyraz" 
(tamze, 8). Run'll nagle, obalony przez litose, lecz przeciez podniosl 
si~ natychmiast. Owym rozpaczliwie wzywajqcym ratunku byl najohyd
niejszy z ludzi, byl to "morderca Boga", ktory umykal nie tyle przed 
nienawiSciq swych przesladowcow, co przed ich litosciq. Zaratustra 
chcial odejse, a "morderca Boga", "najszpetniejszy czlowiek", poczql 
go zatrzymywae: "Pozostan! Nie mijaj mnie! Odgadlem, jaka to sie
kiera powalila ci~ z nog: Chwala ci, 0 Zaratustro, ze znowu stoisz! 
(... ) A ze mijaleS mnie milczqcy; zes si~ zaczerwienil na moj widok, 
widzialem wszak to dobrze: po tym poznalem, zes jest Zaratustra. 
Kazdy inny rzuci/by mi jalmuzn~ litoSci wejrzeniem i mowq swojq. 
Lecz na to jam nie dose zebraczy, tys to odgadl ( ... ). Wstydem swym, 
o Zaratustro, uczciles mnie! Z wysilkiem dobylem si~ z natloku lito
sciwych, aby znalei e jedynego, co dzis poucza: »litose jest natr~tna« 
( ... ): litose wstydowi si~ przeciwi. Zas nie chciee pomoc bywa nieraz 
rzeczq dostojniejszq niili owa cnota, zawsze do pomocy skora" (tam
ze, 12 i 21-25). 

Nielatwa to nauka i zapewne nie dla kazdych uszu. Totez choe 
Zaratustra "pierwszy ostrzegal przed litosciq", to przeciez "nie wszyst
kich ( ... ), lecz siebie jedynie" i co najwyzej tych, ktorzy z jego Sq rodu 
(por. tamze, 33) . ,;WstydzileS si~ - mowi dalej najszpetniejszy z ludzi 
- patrzqc na wstyd wielkich cierpiqcych i, zaprawd~, skoro mowisz: 
»od strony litosci zbliza si~ wielka chmura, miejcie si ~ na bacznoSci, 
ludzie! «, skoro pouczasz: »wszyscy tworcy twardzi Sq, kazda wielka 
milose jest wyzsza od swego wspolczucia«, 0 Zaratustro, snadi swia
dom ty jesteS znakow, zwiastujqcych burz~! Sam jednak przestrzez 
siebie przed wlasnq SWq litoSciq! Gdyz wielu jest juz w drodze ku 
tobie: wielu cierpiqcych, wqtpiqcych, rozpaczajqcych, tonqcych, mar
znqcych" (tamze, 34-36) . 

Wszystkich owych "rozpaczajqcych", "ratunku wzywajqcych", 
ktorych krzyk przywabil Zaratustr~, a ktorzy sami byli przeciez w dro
dze do niego, zaprosil o n do swej jaskini na wieczerz~, ktora okazala 
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siy "ostatni'l wieczerz'l". Jeden z nich, "krol po prawej", tak odpo
wiedzial na powitanie Zaratustry: "owo ci'lgnie ku tobie ostatnia 
pozostalose Boga w czlowieku: wszyscy ci ludzie wielkiej tysknoty, 
wielkiego wstrytu, wielkiego przesytu, ci wszyscy, co iye nie chq, 
chyba ie siy naucz'l nadziejy miee - chyba ie siy od ciebie, Zaratu
stro, wielkiej naucz'l nadziei!" (4 Z 11, 31-32). Sam zas sam Zaratu
stra w wielkiej swej przemowie 0 czlowieku wyiszym nauczal nie 
o tym, "jak zachowae czlowieka", lecz "jak przezwyciyiye czlowie
ka". To bowiem nie czlowiek, "nie blizni, nie najbiedniejsi, nie naj
bardziej cierpi'lcy, nie najlepsi", lei'l mu na sercu, lecz taki ktos, kto 
jest czyms wiycej nii czlowiekiem, co wyrasta ponad czlowieka (por. 
4 Z 13:3, 1-2). ,,0, bracia moi - mowil- kochae mogy w czlowieku 
to, ii jest on przejsciem i zanikiem. I w was jest wiele takiego, co 
mnie do umilowania i nadziei zmusza": ze "gardzicie", ie "rozpa
czacie", ie "nie nauczyliscie siy ulegaC", ie "nie znacie malostkowej 
przezornoSci" (tamie, 3-5). I dalej: "Przezwyciyzcie mi, 0 ludzie wyisi, 
te male cnoty, malostkow'l roztropnose, te pylkowe wzglydy, to ro
jenie siy mrowcze, ty ialosn'l blogose, to »szczyScie najliczniejszych<d 
I raczej rozpaczajcie, niibyscie ulegae mieli. I, zaprawdy, kocham 
was za to, ie dzisiaj iye nie umiecie, wy, ludzie wyisi! Gdyi to wla
snie jestwaszym iyciem - najlepszym!" (tamie, 10-11). Lecz ow "czlo
wiek wyiszy" takie, a moze przede wszystkim on, wzbudzal uczucie 
litosci i to bylo ostatnie pokuszenie, "ostatni grzech" Zaratustry. 
Dlatego w odpowiedzi na postawione sobie pytanie: "Coi to zacho
wanym mi zostalo jako grzech moj ostatni?" - wykrzykn'll on: ,;Wspol
czucie! Wspolczucie z czlowiekiem wyiszym! Hejie! Temu min'll jui 
czas! Moje czucie i wspolczucie - coi na tym zaleiy! Baczyi ja szcZy-
Scia? Dziela mego baczy!" (4 Z 18. 20-21). I tak oto nadchodzi "go
dzina Zaratustry", i tak konczy siy jego nauczanie, nauczanie, ktore 
jest rtauczaniem miioSci bez litosci. ,;Wielka milosC" bowiem - "ona 
przezwyciyia nawet i przebaczenie wraz ze wspolczuciem". Przeto: 
"Biada wszystkim kochaj'lcym, ktorzy nie maj'l wyiyny, siygaj'lcej 
ponad litose!" (2 Z 3,32.35). 

owo "nie" dla wspolczucia, "nie" dla miloSci blizniego, ktora 
pojmuje blizniego jako owego "malego czlowieka", co ci'lgle uskar
ia siy na swe iycie i pragnie jedynie bye szczysliwy czy nawet zba
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wiony, jest tylko negatywnym okresleniem nowego etosu miloSci, 
jakiego naucza Zaratustra. Pozytywny charakter tej milosci okrd lic 
trzeba jako "obdarzanie", a towarzysZqcq mu nOWq cnoty - jako "cno
ty darzqcq" . N ie rna zycia bez mi loSci i nie rna miloSci bez obdarowy
wania. Totez Zaratustra m6wi: "najohydniejsze zwierzy ludzkie, ja
kiem kiedykolwiek spotkal, nazwalem pasozytem: zwierzy, co ko
chac nie chcialo, a z miloSci zyc pragnylo" (3 Z 11 :2,26). Czlowiek 
zawsze jest juz obdarowany. Darem nade wszystko jest sarno zycie. 
JednakZe dusze szlachetne "niczego nie chcq miec darmo, najmniej 
zas zycia samego" (3 Z 12:5, 1). Jdli ktos "darmo zye pragnie", to 

widomy to znak, ze do "modochu" nalezy (por. tamze, 2). "My zas, 
kt6rym siy zycie dalo, rozwazamy nieustannie, co bysmy w za mian 
dac mogli" (tamze). Totez darowywanie stanowi zyciowe credo Za
ratustry. "Pragnqlbym rozdarowywac i obdzielaC" - oswiadcza juz 
na pierwszej stronie swych logon . Pierwszemu zas spotkanemu czlo
wiekowi zwierza siy: "Niosy ludziom dar" (1 Z 1 :2, 10). 

Kiedy Jews uczyl: "Komu wiele dano, od tego wiele wymagac 
siy bydzie" (I:.k 12, 48), to za owym "wymaganiem" stala niejako 
nadprzyrodzona instancja. U Zaratustry nie rna, oczywiScie, zadnej 
tego rodzaju instancji. I nie rna tez u niego zadnej apeJujqcej do inte
resownoSci zachyty, takiej na przyklad jak: "dawajcie, a bydzie warn 
dane" (I:.k 6, 38 ). Dawanie jest calkowicie bezinteresowne. Pozostaje 
jedynie sarna godnose i radose dawania i co najwyzej dolqczajqce do 
nich bycie umilowanym przez Zaratustry, osiemnaScie razy powta
rzajqcego w swym wielkim wyznaniu milosci : "kocham tych, kt6
rzy ... " czy "kocham tego, kt6ry... " , i wyznajqcego: "Koch am tego, 
czyja dusza udziela siy rozrzu tnie, kt6ry podziyki nie chce i nie zwra
ca: gdyz on obdarza ustawicznie, a siebie zachowac nie pragnie" 
(1 Z 1 :4 , 14). Ale p rzeciez nie zain teresowanie miloSciq Zaratustry 
jest pobudkq do darowywania. Owa "najwyzsza cnota", kt6q jest 
cnota darzqca, jest calkowicie "niepozyteczna". Do uczni6w swych, 
kt6rzy "dqzq ku cnocie obdarzajqcej", m6wi Zaratustra: "I takie jest 
pragnienie wasze, aby stat siy ofiarq i darem: i dlatego tez lakniecie 
zgromadzenia d6br i bogactw wszelkich we wlasnej duszy ( ... ), gdyz 
nienasycona jest cnota wasza w pragnieniu obdarzania" (1 Z 23: 1, 
6-7) . 0 ile Zaratustra blogoslawi "male ub6stwo" (przypornnijmy: 
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"Blogoslawione niech bydzie male ub6stwo!", 1 Z 12, 33) - albo
wiem: "kto malo posiada, tym rnniej bydzie posiadany" (tamze) 
o tyle potypia ub6stwo, byd<1ce "sk<1pstwem duszy". "Czlowiek wy
zszy", 0 "duszy uszlache tnionej", staje siy 
bogaty, by stae siy ubogi, oddaje wszystko. 
"Tym jest me ub6stwo, ze rna dion od obda
rzania nigdy nie wypoczywa" (2 Z 9, 9) 
m6wi Z aratustra, ale przeciez "rad rozdaje" 
(por. 2 Z 3, 18 ). Dawanie, "wlasciwe dawa

Niezdolnosc do ofiary, 
niezdolnosc do dawania, 
b~dzie dla Zaratustry 
"najwi~kszym zlem i zwy
rodnieniem". 

nie", jest sztuk<1. "Umiee dobrze darowywae jest sztu k<1 i ostatnim 
najprzebieglejszym mistrzostwem dobroci" (4 Z 8, 17). Dawanie, da
wanie az po zaprzepaszczenie siebie, jest sensern zycia. "Zas szczy
kiem ducha jest: namaszczonym bye i uswiyconym hami na zwierzy 
ofiame - czyscie wiedzieli juz 0 tym?" (2 Z 8, 26). Totez niezdol
nose do ofiary, niezdolnose do dawania, bydzie d la Zaratustry "naj
wiykszym ziem i zwyrodnieniem": "Zwyrodnienie odgadujerny wszy
dzie tam, gdzie brak duszy obdarzaj<1cej" (1 Z 23: 1, 13 ). 

Tam natomiast, gdzie w czlowieku poczyna siy cnota darz<1ca, 
duch jego staje siy "tw6rq, nadawq wartosci, mituj<1cym i wszech
rzeczy dobroczynq", a "przepelne serce wzburza siy rozlewnie jako 
strumien". Cziowiek taki "gardzi wszystkim, co przyjemne", i "wznosi 
siy ponad pochwaly i przygany", a jezeli wola jego "wszystkim rze
czom rozkazywae pragnie", to wlasnie "jako wola miluj<1cego" (por. 
1 Z 23:1, 19-23 ). "Zaprawdy, nowym ziem i nowym dobrem jest 
takowa cnota!" (tamze, 24) - powiada Zaratustra. 

Jego rnitose do czlowieka, byd<1ca milosci<1 do tego w czlowieku, 
co jest najlepsz<1 jego mozliwosci<1, co niejako z niego wyrasta i prze
rasta go, stanowi <1c nieskonczone zadanie czlowieka, rna za swe d o 
mi lose do zycia w og6le, milose do ziemi. Z jednej wiyc strony: "Ko
cham tego, co ponad siebie sarnego tworzye pragnie i tak oto zani
ka" (1 Z 18, 35), z drugiej zas: "z giybi serca kocharn tylko zycie" 
(2 Z 10,20) i "zaprawdy, jako slonce kocham ja zycie" (2 Z 15, 38). 
JednakZe owo urnilowanie zycia, owa nieustaj<1ca pochwala zycia, 
nie jest jakims czystym "hurawitalizmem" czy zwyklym przywi<1za
niern siy do zycia, lecz wlasn ie konsekwencj<1 kochania : "ty kochasz 
i d latego ty lko chwalisz zycie! " - tlumaczy to Z aratustrze wlasna 
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jego mqdrosc (por. 2 Z 10, 18). Inaczej mowi'lC: "kochamy zycie nie 
dlatego, zesmy do zycia, lecz zdmy do kochania przywykli" (1 Z 8, 
18). To tylko "maiy cziowiek", ktory nie podejmuje wysilku tworze
nia i ktory przeto niezdolny jest do milosci, kurczowo trzymaj'lc siy 
zycia, zarazem jest tego zycia oszczerq, "jakie on zapamiytale zycie 
oskarza!" (3 Z 13:2, 24). Tymczasem zycie jest "kryniq rozkoszy". 
JednakZe "gdzie hoiota pija, tam wszystkie studnie Sq zatrute. ( ... ). 
Swiytq wody zatruli sWq lubieznoSciq; a gdy swe brudne sny rozko
SZq nazwali, zatruli nawet i siowa" (2 Z 6, 1. 4). I to wiasnie dryczy
io Zaratustrer: "Czyzby zycie potrzebowalo nawet i hoioty?" Czy 
konieczne S'l "skalane marzeni a" i owe "czerwie w chlebie zycia" 
(tamze, 11-12)? Przy czym owa "holota" to niekoniecznie jakis nie
wyksztalcony motioch. Zaratustra mowi, na przykiad, 0 "hoiocie 
piszqcej" (por. tamze, 16). 

Zyciu przeciwi sier jednak nie tylko pleni'lcy sier "maiy cziowiek", 
lecz przeciwiq mu sier rowniez wszelkiej maSci "kaznodzieje smier
ci", owi "suchotnicy na duszy", ktorzy "nawoiujq do odwrotu od 
zycia" (por. 1 Z 10, 5 -6). Wobec tego wszystkiego Z aratustra giosi 
zycie na wyzynach, "do ktorego spragniona nie cisnie sier hoiota" (2 
Z 6, 21), zycie w "mroinym powietrzu", mowiqc: "gdy kocham, ko
cham lepiej w zimie, niili latem" (3 Z 6, 8). 

PieHl taneczna (2 Z 10) i Druga pieHl taneczna (3 Z 15) - owe 
swoiste "pidni nad piesniami" - to milosny dialog Zaratustry z zy
ciem: "Szepnqiem jej cos na ucho, w ter puszystq, piowq, urOCZq mat
nier ziotych wiosow. - »Wierc ty wiesz 0 tym, Zaratustro? Tego nikt 
nie wie«. - Spojrzelismy l1a siebie, a potem przenieslismy wzrok na 
zielon'l iqker, ponad ktorq biegi wiasnie wieczor tchnieniem wilgot
nym. I zapiakalismy oboje. - 0, wowczas byio mi zycie stokroc droz
sze nad wszystkq mqdrosc mojq" (3 Z 15 :2, 12-14) . 

To, co "wie" Zaratustra, jest czyms, czego "nie wie nikt". Tvm 
bardziej wierc nie wie tego ow "duch cierzkosci, szatan moj [Zaratu
stry] i wr6g najzaciertszy", kt6ry, ukazujqC sier pod postaciq karla, 
powiada: "czas sam jest kolem", co spotyka sier z gniewnym odpo
rem Zaratustry: "Ty duchu cierzkosci! ( ... ) nie uiatwiajze sobie zbyt
nio!" (por. 3 Z 2:2, 7-8). To, co "wie" Zaratustra, nie pozostaje bez 
zwiqzku z jego umilowaniem czlowieka, zycia i ziemi i wiqze sier sci

62 



TEMAT MIESI1\CA 

sle z jego t~sknot~ za wiecznosci~: "albowiem kocham ci ~, 0 wiecz
nosci!" (por. 3 Z 16)9 . 

Wiecznosc 

Tak jak miiose, kt6r~ gtosil Jezus, "nie dose szczytn~" byta mitosci~, 
tak i wiecznosc, jakq glosil, jest dla Zararustry wieczno§ci~ "zt~" i "zle" 

gto~zon~. Wi.ecznosc ta prze~iwi s.i~ mitos~i, i to Czlowiek iyj~cy "dla 
zarowno unulowanlU cztowleka, pk 1 umltowa- nagrody w niehie" traktu
niu zycia, i umilowaniu ziemi. Kazac 0 ,,»zyciu ' j~cy swe cierpienie, sw~ 
wiecznym«" i "kazac 0 smierci" - Sqdzi Zaratu- hied~, a nawet sw~ milosc 
stra - "to mi na jedno wynosi" (por. 1 Z 10, jako rodzaj zaliczki na 
23-24). Kazae 0 "tamtym zyciu" to kazae prze- poczet "szcz~scia wieczne
ciw "temu zyciu". Kazac 0 "niebie" to kazac go", nieskonczenie po
przeciw "ziemi". Dlaczego? mniejsza Zycie. 

"Mitosc ku wszystkiemu, co tylko zyje" 
(3 Z 1, 34), a przede wszystkim ku tym, "co trwac nie chq", jest 
milosciq ku "zachodzqcym" (por. 3 Z 12:6,5); "kochac mog~ w czlo
wieku to, iz jest on przejsciem i zanikiem" (4 Z 13 :3, 3) - wyznaje 
Zaratustra. Czlowiek zyjqcy "dla nagrody w niebie", traktujqcy swe 
cierpienie, SWq bied~, a nawet SWq milosc jako rodzaj zaliczki na 
poczet "szcz~scia wiecznego", nieskonczenie pomniejsza zycie. Ci 
wi~c, co "niebu" si~ ofiarowujq, zdradzaj~ "ziemi~". Dlatego Zara
tustra wyznaje : "Kocham tych, kt6rzy nie szukaj~ az poza gwiazda
mi powod6w, aby zanikn~e i ofiar~ si~ stac, lecz ziemi si~ ofiarujq, 
aby ziemia wlasnosciq przecztowieka kiedys si~ stala" (1 Z 1:4, 7). 

N auczanie "wiernoSci ziemi" nabiera dla Zaratustry zasadnicze
go znaczenia, albowiem sqdzi on, iz wszelkie projektowanie si~ czto
wieka w "zaswiaty" musi ostatecznie pogrqzyc "ten swiat", a inn ego 

9 .lest niemoiliwosei'l wyezerpac w niniejszym studium eale bogaetwo problematyki 
miloSci w nauezaniu Zaratustry. .I ednym z nieporuszonyeh, a nader istotnyeh w'ltk6w jest 
bliskie s'1siedztwo milowania i wzgardy. ,,0 duszo ma ( ... ), uezy lem ei, wielkiego miluj '1 
eego gardzenia, kt6re najbardziej koch a, gdzie najbardziej gardzi" (3 Z 14, 7) - zwierza 
si, Zaratustra, dodaj,!e gdzie indziej: "Koeham wielkieh gardzieieli" (4 Z 7, 53). Idzie tu 
jednak 0 tak'l wzgard" kt6rej nie radzi "zaezerw toez'ley" , leez kt6ra "z mitosci" poeho
dzi ("Z milosei jedynie winna wzbijac si, rna wzgarda ( ... ), leez nie z bagna' '', 3 Z 7 , 3]). 
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swiata przeciez nie rna . Dlatego Zaratustra m6wi: "Zaklinam was, 
bracia, pozostan cie wi ern i zi emi i nie wierzcie tym, co warn 
o nadziemskich m6wiq nadziejach!" (1 Z 1:3 , 7). Ci, kt6rzy wzgar
dzil i ziemiq i "wynaleili rzeczy niebieskie", kt6rzy uczyl i zye "dla 
kr61estwa niebieskiego", byli "chorzy" i na swiat obrazeni. Dlatego 
- "ucz~: nie wtykae nadal glowy w piasek rzeczy niebieskich, lecz 
wznosie jq wolno: glow~ ziemskq, co ziemskq stwarza tresc!" (1 Z 4, 
2 1). I jeszcze raz: Zaratustra "spojrzal z miloSciq na uczni swoich" 
i zmienionym glosem przem6wil w te slowa: "Pozostancie wierni 
ziemi, bracia moi, wierni pot~gq swej cooty! Wasza milosc darzqca 
i wasze poznanie niechaj stuzq ziemskiej treSci ! Tako prosz~ i zakli
nam was. Nie dozwalajciez jej odlatywae od ziemi i skrzydlami 0 Scia
ny wiecznoSci lomotac! Och, bywalo zawsze tyle co6t w locie zblq
kanych! Wiediciez zblqkanq cnot~ na ziemi~, jako ja to czyni~, wiedi
ciez jq nawrotem ku cialu i ziemi: aby ziemi wlaSciwq treSc nadala, 
treSe ludzkq!" (1 Z 23:2, 1-4). 

Kochac zycie, kochac ziemi~, kochae pi~kno, kochac czlowieka, 
"ponad siebie ku sobie wst~powaC" (por. 3 Z 4, 10), ku czemus wi~
cej niz czlowiek, kt6rym si~ juz jest, przeczlowieczyc si~ ku "prze
czlowiekowi", kt6ry jest " treSciq ziemi" (por. 1 Z 1:3, 8), spiewac, 
tanczyc, darowac si~ i radowac si~, "kochac i zginqC" (por. 2 Z 15, 
20) - temu wszystkiemu sprzeciwia si~ nauka 0 zaswiatowym kr6le
stwie . Totez Zaratustra uczy: zaden "tamten swiat" - "stolem bo
skim jest ziemia" (3 Z 16:3, 4), "zasobna jest ziemia w male dobre 
doskonale rzeczy, w rzeczy udane!" (4 Z 13:15,6). 

Nauczanie Jezusa 0 "zyciu wiecznym" jest zlym nauczaniem, nie 
potrafi bowiem uwolnic si~ od fata lnoSci "nagrody" i usiluje wzbu
dzic "interesownose w bezinteresownosci". "Milujcie waszych nie
przyjaci6i, czyncie dobrze i pozyczajcie, niczego si~ za to nie spo
dziewajqc" - naucza i natychmiast dodaje: "A wasza nagroda b~dzie 

wielka" (Lk 6, 35). Swoje slynne "osiem blogoslawienstw" wienczy 
zdaniem: "Cieszcie si~ i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagro
da w niebie" (Mt 5 , 12). UCZqC bezinteresownoSci w czynieniu do
bra ("Gdy wydajesz obiad albo wieczerz~, nie zapraszaj swoich przy
jaci61 ani braci, ani krewnych, ani zamoznych sqsiad6w, aby ci~ i oni 
nawzajem nie zaprosili, i mialbys odplat~ ", Lk 14, 12) i otwierajqc 
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jednoczeSnie perspektyw~ zycia wiecznego dla "dobrych i sprawie
dliwych", uczy wyzszej interesownoSci ("Lecz kiedy urz'!dzasz przy
jycie, zapros ubogich, ulomnych, chromych i niewidomych. A by
dziesz szczysliwy, poniewaz nie maj,! czym tobie si~ odwdzi~czye; 
odplaty bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych", 
tamze, 13 -14) . Perspektywa tak pojytego zy
cia wiecznego nieuchronnie falszuje wszelkie 
czynienie dobra i wszelk,! mi lose. Kto uczy: 
"Pozyskujcie sobie przyjaciol niegodziw,! ma
mon,!, aby gdy [wszystko] si~ skonczy, przy
jyto was do wiecznych przybytkow" (Lk 16, 
9), falszuj e nawet przyjazn. Obietnica "nie
uchronnej" nagrody ("Idz, sprzedaj wszyst
ko, co masz, i rozdaj ubogim, a b~dziesz mial 
skarb w niebie", Mk 10, 21) i zapowiedz nie

Owo "Iepiej dla ciebie", 
ktore kilkakrotnie pojawia 
sit; expJicite w tekScie 
Ewangelii, jest pulapkll 
wszelkiego nauczania, ktore 
probuje pozyskac uczniow 
wewnt;trznie niedojrzalych 
do dobra, czyli do bezinte

" .resownosCI. 

uchronnej kary ("i pojd,! ci na wieczn,! kar~" , M t 25, 46, "do piekla 
w ogien nieugaszony", Mk 9, 44, "tam b~dzie placz i zgrzytanie z~
bow", M t 8, 12; 13, 42. 50; 22, 13; 24,5 1; 25, 30; Lk 13,28), ow 
"dobry interes" , jakim jest wymiana malego, skonczonego dobra na 
dobro nieskonczone, ow "handel" nawet miloSci,! ("Kto mnie milu
je, ten b~dzie umilowany przez Ojca mego, a rowniez Ja bydy go 
milowal", J 14, 21) falszuj,! wszelkie dobro i falszuj,! wszelk,! milosc. 
Przeto Jezus - twierdzi Zaratustra - "nie dose kochal: inaczej mniej 
by zlorzeczyl, ze si~ jego nie kocha. Kazda wielka milose pragnie nie 
miloSci: ona chce czegos wi~cej " (4 Z 13:16,5). 

Owo "lepiej dla ciebie", ktore kilkakrotnie pojawia siy explicite 
w tekScie Ewangelii, jest pulapk,! wszelkiego nauczania, ktore pro
buje pozyskae uczniow wewnytrznie niedojrzalych do dobra, czyli 
do bezinteresownoSci. W pulapk~ t~ wpadl byl jui Sokrates i po dzis 
dzien narazona na ni,! jest kazda namowa etyczna. Zaratustra zdaje 
siy w pelni pulapki tej swiadom, dlatego tez pi~tnuje wszelkie "dIa", 
nawet owo "dla blizniego". "Oduczciei: mi si~ tego »dla «, wy, twor
cy: cnota wasza chce, bYScie zadnej rzeczy nie czynili »dla«, »aby« 
i »poniewaz«. Na te male, falszywe slowa zatykajcie uszy swe" 
(4 Z 13 :11 , 3). Spontanicznose darowywania si~ nie znosi zadnej 
zewnytrznej racji. Kazde uzasadnienie cnoty darz,!cej pomniejsza j'!, 
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a odwolywanie si~ do czekaiqcych czlowieka niechybnie nagrody i ka
ry czyni iq wr~cz niemozl iwq. Totez Zaratustra szydzi niemilosiernie 
z tych "cnotliwych", co to "chq jeszcze bye zaplaceni!" : ,Wy chce
cie jeszcze bye zaplaceni, wy, cnotliwi! Chcecie zaplaty za cnot~, nie
ba za ziemiy i wiecznoSci za wasze dzis?" (2 Z 5, 5), i niezmiennie 
poucza : "nie rna zaplaty, nie rna platmistrza" i w og61e nie moze bye, 
albowiem "cnota jest wlasnq SWq zaplatq" (tamie, 6). Gdzie wszyst
ko, nawet istnienie sarno, zatrute jest myslq 0 karze i nagrodzie, tam 
nie rna miejsca na cnoty, nie rna miejsca na milose i milosne darowa
nie . Jest oczywiste, ie "kochajqcy miluje poza nagrodC} i odwetem" 
(4 Z 6,30). 

Pozyskanie owej ewangelicznej wiecznoSci jest dla Zaratustry jak 
"uloienie siy do snu", a jej pragnienie jak pragnienie "snu dobrego 
wraz z makowymi cnotami" (por. 1 Z 3, 31). Owa mysl 0 wieczno
Sci jako "dobrym snie" jest bezmyslnosciq. ,,1 zaprawdy, gdyby i ycie 
iadnego sensu nie mialo, a mialbym wsr6d bezmyslnoSci wybierae, 
ta bezmyslnose bylaby najbardziej godna wyboru" (tami e, 30). 
Uczniowie Jezusa wierzq, ii wszystko przemija bezpowrotnie i bez 
owej "niebieskiej" perspektywy iycie na ziemi jest nicosciq. Nauk~ 
takq uwaza Zaratustra za "zlq i wrogq dla ludzkosci" (por. 2 Z 2, 
17): "Jakie to? - pyta. - Czas mialby si~ zaprzepascie, a wszystko, co 
przemijajqce, bye tylko klamstwem ?" (tamie, 15). Jesli wszystko bez
powrotnie przemija i zanika, "przeto wszystko zaniku jest warte" 
(por. 2 Z 20, 34). Tymczasem - nie, po trzykroc nie. Przeszlose trze
ba ocalie, "przeszlych wyzwoliC" (2 Z 20, 19) i "wszystko, co bylo, 
tworZqC wyzwoliC" (3 Z 12:3, 6) . Przeszlose jest wiecznoSciq, tak 
sarno zresztq jak i przyszlose. Trzeba przeto i "dlon (.. . ) na tysiqcle
ciach, niby na wosku, wyciskaC" (3 Z 12:29, 6). Dusza nauczyciela 
nowej wiecznoSci, bydqc niejako "pypowinq czasu", sarna jest miej
scem, gdzie "przyszlose i to, co przeszle, pozostajq w najbliiszym 
zespoleniu" (3 Z 14, 10. 15) . 

J esli tedy Zaratustra wielokrotnie wyznaje: "albowiem koch am 
ciy, 0 wiecznoSci", to wiecznose ty pojmuje zupelnie inaczej, niz 
w swym nauczaniu pojmowal jq Jezus. Przede wszystkim nie jest ona 
wiecznosciq w zaswiatach, nie jest wiecznosciq jakiegos pozaziem
skiego zywota, jakiegos " tamtego swiata", lecz jest wiecznoSciq "tego 
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iyeia", wieeznoSciq "tego swiata", jest wieeznoSciq twego dobra i twe
go zla, twojej milosei i twojej oboj~tnosei. To, co ezynisz, nie prze
mija bowiem bezpowrotnie, leez staje si~ wieezne. Czas nie jest czyms, 
co wszelkie wydarzanie si~ przemienia nieuehronnie w nieose tego, co 
bylo i jui nie jest, leez ezyms, co wszelkie wydarzanie si~ przeehowuje 
na wieeznosc. To, co "wie" Zaratustra, owa jego "przepaScista mysl", 
dla kt6rej eiqgle jeszeze "nie rna ezasu", ocala wszelkie twoje dobro 
i wszelkie twoje zlo, ukazuje nowe "niebo" i nowe "pieklo". Poraia 
i sprawia, ze zaezynasz iye inaezej. Zyeie twoje, twoja wolnose i po
wstale z niej tworzenie, ehoe weisni~te pomi~dzy narodziny i smiere, 
jest iyeiem wieeznym. I nie jest tei tak, ii po prostu tylko si~ powta
rza, zawsze iyjesz ten jedyny pierwszy raz i zawsze rozstrzygasz to, co 
jeszeze nierozstrzygni~te, ale zawsze na wieeznosc. 

Zaratustra: "skoroseie eheieli kiedykolwiek jakis »raz« po raz 
wt6ry, skoroScie mawiali : »podobasz mi si~ szez~Scie, mgnienie, ehwi
lo! «, tym zapragn~liseie tei wszystkiego z powrotem! - wszyst
kiego od nowa, wszystkiego wieeznie, wszystkiego w sp~taniu, splo
eie i umilowaniu wzajemnym, 0, tym umilowaliseie tei i swiat, 
wieezni wy, milujeeie go wieeznie i po wszystkie ezasy: i do b6lu na
wet m6wieie: przemin, ale powr6e! Gdyi wszelka rozkosz ehee wieez
nOSci! ( ... ) Ludzie wyisi, nauezeiei mi si~ tego: rozkosz ehee wieez
nOSci, rozkosz ehee wszelkieh rzeezy wieeznosei, wieeznosei ehee bez 
dna, bez dna!" (4 Z 19:10, 5-7 i 11,6-7). I 0 tej wieeznoSci mowi 
Zaratustra tym, co "uszy majq ezujne", t~ wieeznosc obieeuje i tq 
wieeznoseiq przeraia. Pami~tajmy tylko, ii slowo rozkosz nie ozna
eza tu tego, co wlozyli w nie "Iubieiniey" ezy "obludniey ezystoSci". 

ezy jednak w nauezaniu Jezusa - kt6ry m6glby przeeiei zapytae 
tak sarno jak Zaratustra: "Biorq wprawdzie ode mnie: leez ezy poru
szam ja tei ieh dusze?" (2 Z 9, 11) - wieeznose taka jest zupetnie nie 
do pomyslenia? Przeeiei ezlowiek, kt6ry przeminql, nie moze dla 
niego jui "nie iye". Bog bowiem powiada 0 sobie: "Ja jestem Bog 
Abrahama, B6g Izaaka i Bog Jakuba", a przeeiei "nie jest On Bo
giem umarlyeh, leez iywyeh" (Mk 12, 26-27), au Lukasza dodaje 
Jezus jeszeze: "nie jest Bogiem umadyeh, leez iywyeh; wszysey bo
wiem dla Niego iyjq" (Lk 20, 38). Czy ta wieeznose musi kl6eie si~ 
z wieeznoSciq gloszonq przez Zaratustr~? 
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Jews znal przyszlose, znal, bo ona dla niego "byla", juz byla, 
choe dopiero bydzie. Tak sarno znal tel. przeszlose, ktora juz prze
szia, juz byla, ale dla niego nadal jest. "Ja zyjy i wy zye bydziecie" 
mowi (J 14, 19). 

Obaj - Jews i Zaratustra - zakladajq, ze czlowiek pragnie wiecz
noki, obaj uczq wiecznoki, obaj t~ wiecznose obiecujq i dla obu ja
kose tej wiecznoki, tj. jakose twojej osobistej wiecznoki, pozostaje 
zalezna od jakoki twoich zyciowych wyborow. Ola Jezusa, tak jak 
dla Zaratustry, wieczne jest nie tylko dobro, ale tel. i zlo. Wieczna 
jest nagroda - "zycie w niebie" - ale i wieczne jest pot~pienie: "ci, 
ktorzy pelnili dobre czyny, pojdq na zmartwychwstanie zycia; ci, kto
rzy pelnili zle czyny - na zmartwychwstanie pot~pienia" (J 5, 29), 
i pot~pienie to b~dzie wieczne: "Idicie precz ode M nie, przekl~ci, 
w ogien wieczny ( ... ). I pojdq ci na m~k~ wiecznq, sprawiedliwi zas 
do zycia wiecznego" (Mt 25,41. 46) . Wedlug obu owa "dobra" wiecz
nose przeznaczona jest jedynie naprawd~ nielicznym, "tylko nielicz
ni bydq zbawieni" (por. Lk 13 , 23-24). Ola Jezusa przynalezenie do 
owych nielicznych zalezne jest od woli Baga i przeto - niewielu jest 
wybranych (Ewangelista w Ap 7, 4 podaje liczb~ 144 tysi~cy) . Ola 
Zaratustry jednak owi nieliczni wybierajq si~ sami i jest to wybor 
heroiczny: "z was, ktorzykie siy sami wybrali, powstanie Iud wybra
ny" (1 Z 23 :2, 14). Jews natomiast powiada: "Nie wykie Mnie 
wybrali, ale Ja was wybralem" (J 15, 16). W tym kontekkie mozna 
by tel. przywolae ow "szatanski werset"10 najbardziej plomiennego 
sposrod czworki Ewangelistow: "Od tego czasu wielu uczniow Jego 
odeszlo i juz z Nim nie chodzilo" (J 6, 66) . "Tym czasem" bowiem 
jest moment, w ktorym Jezus powiedzial: "Nikt nie moze przyjse do 
Mnie, jezeli nie zostalo mu to dane przez Ojca" (J 6, 65). 

* :+ :-'/' 

Nauczanie Zaratustry jest prowokacjq zarowno dla czlowieka 
wierzqcego, jak i dla niewierzqcego. Czlowiek wierzqcy gotow si y 
obrazie, a niewierzqcy zbyt podniecie, i to tym wlasnie, iz wierzqcy 

10 Sw. Jan Ewangelista uwaial , ii liczbo,vym imieniem Bestii Sq trzy sz6s tki (par. Ap 
13, 18). 
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jest obrazany - i ani pierwszy, ani drugi nie wyniosq iadnej nauki . 
Tym bardziej ie jej obraz, zanim zostal wlakiwie zrozumiany, jui 
"spotwornial" , 0 czym od poczqtku wiedzial Zaratustra. Gdy dane 
mu bylo wej rzec w przyszly obraz swego nauczania - opowiada 
"krzyknqlem z przeraienia i scisncr10 sicr serce moje: gdyi nie siebie 
tam ujrzalem, lecz diabla maszkarcr i smiech jego szyderczy. ( ... ) na
uka moja jest w niebezpieczenstwie, zielsko za pszeniccr sicr podaje! 
Spot~inieli wrogowie moi i spotwornili obraz mej nauki tak, ii naj
droi si moi wstydzie sicr muszq darow, ktorymi ich obdarowalem" 
(2 Z 1, 6-S). Jeden zas z owych "wyiszych ludzi", ktorzy udali sicr na 
poszukiwanie Zara tustry, mowi mu : "wrogowie twoi pokazali nam 
obraz twoj w swoim zwierciadle : oto spojrzaleS ku nam maszkarq 
diabla szyderczego: tak ii przestraszylismy sicr ciebie" (4 Z 3: 2, 2). 
Wielu do dzis jest przestraszonych. Zaratustra potrzebuje, ciqgle 
potrzebuje, "gladkich zwierciadel dla swej nauki" (por. 4 Z 11, 42), 
ktore nie wykrzywialyby jej obrazu . 

Paradoksalnie zwierciadlem takim zdaje si cr bye prorocza postae 
"ostatniego papieia", postae na wskros pozytywna i o ogromnym 
dramatyzmie. Papiei ow od razu rozpoznaje w bezboinoki Zaratu
stry osobliwy rodzaj intensywnej poboinosci, nazywa go "najpoboi
niejszym z tych, co w Boga jui nie wierzq" (4 Z 6, 15) i przemawia 
don w te slowa: "Zaratustro, tys poboiniejszy, niili sam myslisz, wraz 
z takq niewiarq! Jakowys Bog w tobie nawrocil cicr do twej bezboi
nosci. Czy nie twa poboinose w Boga wierzye ci nie daje? Zas twa 
nadmierna rzete lnose wywiedzie cicr jeszcze poza dobro i zlo! " (tam
ie, 41-42) . Jeden zas z owych wyiszych ludzi ("krol po prawej"), 
ktorych Zaratustra zaprosil byl na SWq "ostatniq wieczerzcr", rozpo
znal w nim tego, ku ktoremu "ciqgnie ostatnia pozostalose Boga 
w czlowieku" (4 Z 11, 31-3 2). 

Dzisiaj czlowiek niepozbawiony smaku nie powinien miee trud
nosci ze zrozumieniem, ii ci "najpoboiniejsi" sposrod bezboi nikow 
nie bardzo potrafiq przystac do krzewiqcej sicr bezboinej holoty, to
tei chcrtnie przebywajq z "ostatn imi wierzqcymi", bo bardziej godne 
to towarzystwo. Ci ostatni zas, rozumiejqc ewangeliczne przeslanie 
dobroci i milosci, nie mogq wierzye w i ycie wieczne jako czekajqcq 
na nich "wielkq nagrodcr" w niebie ani nie mogq wierzye w ogien 
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piekielny, ktory "za kar~" nieehybnie ieh poehlonie, ani tez nie mogq 
wierzye w Boga, ktory b~dzie ieh milowal, jdli oni go umilujq. 

"Ostatni wierzqey" rozumiejq, iz slowa: "Dana Mi jest wszelka 
wladza w niebie i na ziemi" (Mt 28, 18), nie mogq bye juz dzis w pelni 
prawdq, albowiem ezlowiek moze zniszezye ziemi~ bezpowrotnie i za
den Bog nie b~dzie mogl jej naprawie. I nieslyehanie jest wazne, by 
ezlowiek pojql, iz pewne krzywdy i szkody Sq absolutnie nieodwraeal
ne. Dlatego tez Zaratustra jako "pasterz" nie ehee bye pasterzem "ba
rankow". "Barankowatose" ehrzeSeijan niepokoi Zaratustr~ do tego 
stopnia, iz doprowadza go do furii. Jak "baranek" rna wziqe losy swia
ta w swoje r~ee? "Baranek" musi pojse na fzeZ, i koniee. A jesli nawet 
osiqga "wieeznq szez~sliwose", to jest ona mozliwa mi~dzy innymi dzi~ki 
zoboj~tnieniu na dalsze losy "tego swiata". Totez w "nowym zakla
dzie" Zaratustry stawkq jest nie "moje zbawienie", leez istnienie swia
ta ezlowieka. To bowiem nie "dobry Bog", Bog-Opatrznose, zagwa
rantuje istnienie tego swiata, leez to ezlowiek musi je wywalczae, wspol
tworzye. Dlatego zbawienie twoje, twoje "szez~seie niebieskie", niewiele 
wazy w obliezu twego rzeezywistego zadania. 

Nauka Zaratustry to najpi~kniejsze marzenie 0 ezlowieku, 0 "ezlo
wieku wyzszym". Ktoz nie marzyl, by zye inaezej, bardziej otwareie, 
swobodniej, bez l~ku, wznioslej, leez przeeiez nie wyniosle, lekko, 
leez przeeiez nie lekkomyslnie? Tymezasem zyeie nasze, ehoe jest 
iyeiem w zaszezueiu, nadyma si~ jednak i popada nawet w zadowo
lenie. Zaratustra budzi uspionq t~sknot~ za "wyzynnym ezlowiekiem", 
za "ezyms \vi~eej" nii ezlowiek, ale takim "ezyms wi~eej", ezym sam 
mialbys si~ uezynie, ezym moiesz si~ uezynie. Jego umilowanie swia
ta, umilowanie zyeia, "tego swiata" i "tego zyeia", jest lepszym umi
lowaniem Stworey, Stworey swiata i iyeia, nizli umilowanie ludzkie
go domniemania 0 nim. Artyst~ wielbi~, wielbiqe jego dzieio, a dzie
10 nie tylko kontempluj~, leez i wspoltworz~, podejmujqe za nie 
osobistq odpowiedzialnose. 
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Dlaczego 
lubiq / nie lubiq 
Nietzschego? 

Nietzsche lubil prowokowac i robil to bardzo 
skutecznie. Cierpiala na tym czasem spojnosc 
przekazu, a w konsekwencji takze recepcja jego 
pism, bo 0 jej ksztalcie cZl(sto rozs t rzygaly (i na
da} rozstrzygajq) emocje. Jakie Sq zrodla sympa
tii!antypatii do Nietzschego ? Z tym p ytaniem 
zwrocilismy sil( do naszych Autorow. 

Redakcja 

Ewa Bieiikowska 

Istnieje wiele sposobow odpowiedzenia na pytanie, dlaczego Nietz

sche jest wainy dla historii filozofii czy historii idei europejskich. Od 
jego zamilkni~cia w kaidym pokoleniu odpowiadano sobie na nie ina

czej. lone uzasadnienia formulowalo pokolenie przelomu XIX i XX 

wieku, inne czytelnicy po I wojnie swiatowej, inne odbiorcy po 1945 

roku. Inaczej reagowali poeci, historycy, zawodowi filozofowie. Nowe 

wyzwanie znaleili w nim teologowie (niekoniecznie negatywne). 

Dlatego, gdy zagadujemy kogos - albo siebie - czemu wlasciwie 

lubi (b'ldi nie lubi) Nietzschego, nie otrzymamy prostej odpowiedzi. To 
rowniei roini go od innych filozofow. Gdy mnie zapytaj'l, z jakiego po
wodu podziwiam Kanta, odpowiem jednoznacznie (chyba ie mnie zbu

dz'l w srodku nocy). Ale czy Kant da si~ lubic? Z Nietzschem jest ina
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czej. Odpowiedi moze odbijac przyplywy i odplywy sympatii w zalez

nOSci od nastroju , od aktualnych zainteresowan, od sposobu patrzenia 
na swiat i na histori~. Pod naszym spojrzeniem N ietzsche dwoi si~ i troi 

- raz jest fantastycznym aforyst£! do czytania na wyrywki (kt6remu skqd

inqd nie wszystkie aforyzmy s i ~ udaj£!) , innym razem arcydowcipnym 

polemistq, kt6ry swietnie wie , jak uderzyc, kiedy indziej - poeq egzal

tacji i zasluchania si~ w swiat; czasem zas wielkim ryzykantem, ktory 

dusi si~ w umyslowym zamkni~ciu swego czasu i srodowiska i postana

wia okrdlic si~, "stworzyC" na przek6r niemu. 
N awet jeSli Nietzsche nie jest pisarzem mojego j~zyka i nie wejd~ 

z nim w zwiqzek, jaki Iqczy mnie z wielkimi stylistami polszczyzny, jego 

j~zykowa niezwyklosc uderza, gdy porowna si~ go z innymi przedstawi
cielami eseistyki niemieckiej . Takiej blyskotliwoSci, humoru, dam skro

towej formuly, werwy, tem pa .. . proza niemiecka chyba nigdy nie zazna

la. Nie znajdzie si~ u innych autorow takiego szcz~scia mowienia, pisa

nia, kt6re sam autor por6wnal do tanca czy wr~cz z nim zrownal. 

Po raz pierwszy trafil do moich qk nie w oryginale, lecz, na dlugo 

przed obecnymi przekladami, w spolszczeniach mlodopolakow, ktore 
wypozyczalo si~ z biblioteki Instytutu Badan Literackich. Odtqd mam 

te przeklady w pami~ci - fen omenalne, niekiedy wr~cz kongenialne. Tu 

nalecialoSci mlodopolskie dziwnie si~ uszlachetniajq i nadajq tekstom 
ciekawe zakorzenienie: w pierwsze j recepcji u nas, w literaturze pol

skiej przelomu stuleci. Z ostaw my na boku mniej udanego Zaratustrf!, 

lecz nie da si~ zapomniec j~zykowej wspanialosci, muzycznej wielona

strojowoSci, figlarnej i bolesnej liryki Ecce homo pod piorem Leopolda 
Staffa. To dramat artysty i intelektualisty epoki , w kt6rej cos zamyka si~ 

bezpowrotnie, a otwiera s i ~ cos nieznanego i groinego - dramat kogos, 
kto wczesniej niz inni widzi schylek duchowego swiata, kt6ry go wykar

mil. Malo jest w historii przyklad6w takiej historycznej samowiedzy (mial 

j£! Augustyn, moze Kartezjusz?) i takiego przezycia jej na wlasnym ciele 

i duszy. 
Sq czytelnicy N ietzschego, kt6rych Iqczy szczeg61ne porozumienie, 

jakby byli jakqs sekretnq masoneriq, ponad fi lozofiq, ponad ideami. Wiqze 

ich wzruszenie zyciem i losem Nietzschego - tq caloSciq, jakq tworz'! 

jego zycie i pisma. W lasnie ta calosc rna stygmat przeznaczenia, wymiar 
tragedii, sil~ moralitetu. Czyni z pisarza-filozofa najciekawszq postac 
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nowoczesnosci, postac niepozostawiaj'lC<l nas w spokoju, na przemian 

fascynuj'lC<l i drazni'lC<l, prorocz'l i bezbronn'l. Czy wi~c lubi~ Nietzsche
go? Wi~cej - potrzebuj t;! go do rozumienia samej siebie . 

EWA BIENKOW5KA, UL 1943 , eseistka, tlumaczka, czlonek zespolu 
redakcyjnego "Zeszyt6w Literackich". Ostatnio wydala : Spor 0 dzie
dzictwo europejsk ie - mif dzy swiftym a swieckim (1999), Co mowiq 
kamienie Wenecji (1 999). 

Barbara Chyrowicz SSpS 

Lubit;! czytac ksi'lzki Fryderyka N ietzschego, urzeka mnie jednak ich 

forma, a nie tresc, co nie znaczy, ze zadna z mysli autora nie zatrzymuje 

mojej uwagi jako warta dluzszej refl eksji. Literacka forma dziel N ietz

schego sprawia nadto, ze pogl'ldy autora nie poddaj'l sit;! latwo jedno

znacznym interpretacjom. M oja ogolna dezaprobata dla pogl'ldow Nietz
schego opierac sit;! zatem bt;!dzie na wybranych tekstach autora i na okre
slonej ich interpretacji - nie twierdzt;! jednak, ze jest to jedyna mozliwa 

interpretacja. Nietzsche jest zdania, ze lektura jego ksi'lzek wymaga od 

czytelnika szczegolnej kondycji: prawosci ducha, wnikliwoSci, dystansu 

do rzeczywistosci, bezwaru nkowej wolnosci wobec siebie (do tej ostatniej 

jeszcze wroct;! ). N ie s'ldzt;!, zeby udalo mi sit;! si~gn'lc nietzscheanskiego 

"idealu", mimo to postaram sit;! odnieSc - w ogromnym skrocie - do tego, 
co wydaje sit;! marzeniem nie tylko N ietzschego .. . 

Dla kazdego, kto wle lkosc czlowieka zwykl byl wi 'lzac z moralnym 
wzrostem wyznaczonym zmaganiem z samym sob'l, wizja Nietzschego 

jest wizj'l rragiczn'l. I to nie dlatego ze N ietzsche probuje odslonic nt;!

dzt;! czlowieka. Nie on jeden. Dojmuj'lco 0 nt;!dzy ludzkiej pisze Blaise 

Pascal (zdaniem Nietzschego zepsuty przez chrzescijanstwo), ale row

noczesnie z ludzkiej n ~dzy wywodzi wielkosc "wydziedziczonego kro

la". Wspominany przez Nietzschego przeSmiewca ludzkich przywar, La 

Rochefoucauld, demaskuje ludzk'l n~dzt;! wyrazaj 'lC<l sit;! w przewrotno
Sci ludzkiego rozumu i serca, ale z jego mysli przebija tt;!sknota za wiel

kosci q - ziszczen iem cnot, ktorych brak tak bole§nie w ykpiwa . 

Nietzsche rowniez wydaje sit;! tt;!sknic za wielkoSci'h a pragnienie to jest 
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bez w<jtpienia do cna ludzkie. Skoro tylko czlowiek odkryje tkwi<jq 

w jego rozumnej naturze moiJiwosc kreowania siebie i otaczaj<jcego 
swiata, zaczyna snic 0 wieikoSci i bolesnie odczuwac wszelkie ograni

czenia, ktore wynikaj<j dokladnie z tej samej natury, ktora pozwala mu 
na ow sen. I chociaz wielkosc ta bywa tak rainie rozumiana - w czym 

innym upatrywali jej swicrci, a w czym innym dyktatorzy - to przeciei 

o niej snimy ... Sen 0 wielkoSci i niemoinosc jego realizacji mog<j wywo

lac rozczarowanie i bunt. W przypadku Nietzschego jest to bunt. Gdy

byi moina bylo wzniesc sicr ponad wlasn <j n iemoc! 
Tragiczna nie jest jednak rola Nietzschego jako "demaskatora" 

bolesne odarcie ze zludzen iywionych odnosnie do wlasnej osoby moze 

sicr okazac zbawienne nie w czym innym, ale wlasnie w d<jzeniu do wiel

kosci (dalekiej od nietzscheanskiej "woli mocy"). Tragiczna jest wizja 
wielkosci, 0 ktarej poucza Zaratustra i ktor <j bodaj dobitniej jeszcze ry

suje autor w Poza dobrem i zlem i Genealogii moralnosci; tragiczna, po

niewaz odartemu ze zludzen i pozoraw czlowiekowi nie proponuje n i
c z ego, co pozostawaloby zgodne z jego kondycj<j, a przez to osi<jgalne. 

Moralna kondycja ludzi napelnia Nietzschego glcrbok<j odraz<j. Wy
kreowany przez niego Zaratustra jawi sicr jako prorok poslany ludzkosci 

u kresu czasaw, ktory wielokrotnym "b i a d a!" (na wzar autora pogar
dzanej przez Nietzschego Apokalipsy) wzywa ludzi do opami\! tania alba 

raczej do wyzwolenia z okow wlasnej przeci\!tnosci (czlowiek to bezna

dziejny i obmierzly sredniak) i poddanstwa religijnym autorytetom. 

Zaratustra niesie im wyzwolenie jak prometejski ogien, na jego slowa 

pozostaj<j jednak glusi ludzie nizsi, "moralni niewolnicy" - ci zdaj<j si\! 
nie chciec wielkoSci nadczlowieka. Czego chq? Trwac w pokornym 
unizeniu wobec Stwarcy, rezygnowac z odplary zlem za zle, milowac 
wrogaw i w wierze oczekiwac na przyjScie S<jdu Ostatecznego. Zdaniem 
Nietzschego to istna hipokryzja! Niemoc, ktara nie szuka odwetu, jest 

tchorzostwem. Tchorzostwo tei mialoby byc ostatecznie powodem de
klarowania miloSci bliiniego, a posluszenstwo to w istocie uleglosc wobec 

znienawidzonych. Siabi i przygn\!bieni uciekaj<j si\! do wiary w Boga 

wznioslego samooszustwa, ktore pozwala wlasn<j slabosc interpretowac 
jako wolnosc i upatrywac w niej zaslugi. 

To prawda, ie moralna przeci\!tnosc napelnia nas odraz<j, szczegol
nie jeSli nie wyzbylismy si\! wlasnych snow 0 wielkoSci, a utrat\! szczyt
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nych idealow uznac moina za kl~sk~ czlowieka. Prawdq jest tei, ie bo
daj nigdy wczeSniej nie lansowano przeci~tnoSci tak bardzo jak wlasnie 
dzisiaj, w dobie "zunifikowanej" kultury i "poJitycznej poprawnoSci". 
Nietzschego krytyka ludzkiej mizerii pozostawalaby zatem jak najbar
dziej aktualna - moie w tym, mi~dzy innymi, tkwi zrodlo jego popuJar
noSci. To prawda, ie brak poszukiwania odwetu moie wynikac z tcho
rzostwa, a za deklaracjami miloSci wobec moinych i znaczqcych, od kto
rych tak wiele w naszym iyciu zaleiy, kryje si~ czasami obluda. Bywa 
tei nienawisc przekladana na poboinosc i zle udawanq pokor~, ktora 
wietrzy interes. Zapewne racj~ mial Jan Sztaudynger, piszqc w jednej ze 
swoich fraszek, ie "brak okazji, odwagi i ochoty Sq powodami niejednej 
cnoty" i trafna jest uwaga wspomnianego wyiej La Rochefoucauld pi
SZqcego, ie "to, co uwaiamy za cnoty, jest cz~sto tylko zbiorem roinych 
post~pkow i roinych interesow". Demaskatorzy Sq potrzebni, pomaga
jq nam "przewietrzyC" naSZq moralnq stabilizacj~, obnaiajqc az do bolu 
narosle w nas latami poczucie samozadowolenia. Odroinijmy jednak 
demaskacj~ od destrukcji. Nietzsche demaskuje i niszczy. Na spopiela
lych gruzach chrzeScijanskiej moralnoSci - "by moc wzniesc jakqs swiq
tyni~, czlowiek musi zburzyc jakqs swiqtyni~" - Nietzsche buduje ideal 
istoty silnej i niezaleinej, ale ani to Feniks, ani czlowiek, ani Bog ... Do

stojny i silny, nie potrzebujqcy niczyjej akceptacji, sam nadajqcy wag~ 
rzeczom i tworzqcy wartoSci, nie znajqcy wspolczucia, dumny z siebie 

i odrzucajqcy mysl 0 chrzeScijanskim "zaparciu si~ samego siebie" - jui 
nie czlowiek, lecz nadczlowiek ... Rzeczywiscie wielki - czy karzel? 

Problem bowiem nie w tym, ie Nietzsche chce wyzwolic czlowieka 
z moralnej n~dzy, lecz ie odrzucajqc tragiczne rozdarcie czlowieka zma
gajqcego si~ z wlasnym losem, pozbawia go tego, co istotnie ludzkie. 
Nietzschego sen 0 wielkoSci czlowieka wydaje si~ snem 0 czlowieku 
wyposaionym w natur~ jui nie ludzkq, ale boskq. I jesli dla ziszczenia 
owej wielkoSci potrzeba, wedle slow filozofa, innych duchow nii te, 
ktore zna jego epoka, jest to intuicja sluszna, choc jej przedmiot jest 
nierealny. Nasza slabosc i wielkosc mogq tkwic jedynie we wlasciwej 
nam naturze. Czlowiek jest wielki, kiedy dzi~ki wytworom swojego 
umyslu ujarzmia sity natury i wzbija si~ ponad ziemskq atmosfer~. Jest 
wielki, kiedy tworzy harmoni~ dzwi~kow i barw, a jeszcze wi~kszy, kie
dy tworzy siebie, ziszczajqc wlasny sen 0 wielkoSci i wznOSZqC si~ ponad 
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wlasnq, pozostajqcq h6dlem jego nieustannych utrapien natur~. Nietz
sche nie akceptuje jednak iadnych ograniczen, kt6re - bqdz to od we

wnqtrz, bqdz z zewnqtrz - moglyby stanowie przeszkod~ w wolnym kre

owaniu samego siebie. Niemoc jest przekl~ ta , wola mocy rodzi nadczlo

wieka! 

Nietzschego sen 0 pot~dze jest ludzki, wysniona natura nadczlowie
ka - nie-ludzka i dlatego pozostaje tylko snem... 

BARBARA CHYROWICZ SSpS, dr hab., eryk, adiunkt w Katedrze Ery
ki Szczeg610wej KUL. Ostatnio wydala : Bioetyka i ryzyko. Argument 
"r6wni pochyleJ" w dyskusji wok61 osiqgnifii wsp6lczesneJ genetyki 
(2000). 

Adam Hernas 

Fryderyk Nietzsche jest dla mnie klasykiem fi lozofi i, kt6rego nie da 

si~ ominqe, stud iujqc histori~ mysli europejskiej. Jest historycznym eta
pem na drodze tego myslenia, bye moie jednym z kilku punkt6w zwrot
nych, kt6ry jednak nie stanowi dzis dla mnie iadnej i ywej inspiracji. 

Nie chodzi nawet 0 to, ie jego mysl zostala jui p rzekroczona - tak jak 

pewne istotne, choe minione juz prowokacje i wyzwa nia. Moina by 

powiedziee, ii na drodze europejskiego myslenia krytycznego Nietz

sche musial si~ przytrafie, ie to krytyczne ze swej istoty myslenie ciqiylo 

ku wypow iedzeniu religijnego bluznierstwa. Oczywiscie styl bluznier

stwa wypada poza t~ koniecznose, podobnie jak umyslowe szalenstwo. 
W jakim stopniu wsp6lczesny dyskurs filozoficzny bylby inny bez 

tego konkretnego przypadku noszqcego imi~ N ietzsche, trudno oczywi

scie przesqdzie, wydaje mi si~ jednak, ie gl6wne tendencje tego dyskur
su - przekraczan ie samego myslen ia ku Innemu i N ieskonczonosci albo 

ku wydarzeniu bycia, bezlitosne t ropienie wszelkich ukrytych zaloien, 

przesqd6w i zludzen tkwiqcych w samym mysleniu - ostatecznie poja

wilyby si~ i pod jego n ieobecnose. 

Jednoczesnie nie bez znaczenia jest fa kt, ze doprowadzone do swe

go punktu kulminacyjnego myslenie antyreligijne Nietzschego nie przy
nioslo upadku religii . Raczej pobudzilo myslenie religijne do szczeg61

nej aktywnosci i czujnosci, tak jakby owa fundamentalna krytyka trafia · 
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ta przede wszystkim w pewnq bezmyslnosc religii, w jej stan infantytny, 

tak jakby burzyla jedynie przedmieScia, pozostawiajqc nietknit;te cen
tra, w kt6re na dodatek nieopatrznie zostalo wpuszczone swiatlo i po

wietrze. Z dzisiejszej perspektywy 6w intelektualny atak ukryty pod 

powierzchniq zlowrogiej frazeologii wcale nie prowadzi do jakiejs total

nej zaglady, wcale n ie jest nihilizmem, tak jak zwyklismy to rozumiec 

wsp6lczesnie. Gloszqc przewartoSciowanie wszystkich wartosci, stoi sit; 
przeciei ciqgle po stronie wartoSci w ogole, po stronie wartoSci iycia, 

wartosci sily, stoi sit; po stronie nowego czlowieczenstwa, ktore para

doksaln ie odwoluje sit; do dawnych idealow antyku, a zwlaszcza do 
wartosci kultywowanych przez Rzymian. Co godne podkreSlenia, w naj

wyiszej nawet zloSci skierowanej przeciw chrzeScijanstwu, w tym takie 

przeciw protestantyzmowi Lutra, Nietzsche nie nawoluje do zabijania, 

do krwawej rozprawy, nie prowokuje jakiejs faktycznej, antychrzeSci

janskiej krucjaty albo powszechnej wojny przeciw Niemcom I. Nie, nie 

byl on rewolucjonistq ani podiegaczem wOJennym - jego bunt jest du

chowy i intelektualny. Jest to sprzeciw, ktory pozostaje zawsze wewnqtrz 
kultury. N ietzsche jest niszczycielem umyslowych hybryd, kro re krt;pU

jq i paraliiujq czystq wolt; iycia, nigdy jednak przywodcq bunru poli

tycznego. Pozostaje raczej prorokiem czasow kr6lestwa profanum, kto

re wcale nie musi zrealizowac sit; w widzialnej formie spoleczenstwa 

panow. 

Czy moda na Nietzschego rzeczywiscie jest czyms wyjqtkowym i nie

porownywalnym z popularnosciq na przyklad H eideggera lub postmo
dernizmu? Czy nie okazuje sit; wyrazem pewnych lokalnych jedynie fru

stracji, ktore w drapieinym stylu autora Antychrzescijanina i Wiedzy ra
dosnej odnajdujq stan swego ducha? Czy nie jest raczej przejawem 

szukania formy wyrazu dla tego sprzeciwu (poniekqd naturalnego), kto

ry zawsze towarzyszy wszelkim przejawom cywilizacyjnej stabilizacji ? 

Zastanawiam sit;, czy aby ow utarty jui obowiqzek intelektualnego 

ustosunkowania sit; do Nietzschego (prawie wszyscy wspolczeSn i mysli-

I W Ustawie przeciwko chrzeicijanstwu zamieszczonej na koncu Antychrzeicijanina, 
mimo swego agresywnego stylu przybieraj'lcego form~ pi~tro\vych hiperboli , N ietzsche 
gtosi zatedwie: "Srodkiem na kaplan6w nie s'l argument)', lecz wi~zienia" i "kaplan jest 
naszym czandal'l - nalezy go poniewierac, morzyc glodem, przegnac na wszelk'l pusty
ni~" . ezy 2 naszej wsp61c2esnej perspe kty\"Y nie brzmi to cokolwiek smiesznie? 
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ciele poswi~cali mu przeciez powazne rozprawy) nie swiadczy przede 
wszystkim 0 nieuniknionej koniecznosci okreslenia swego stosunku do 
chrzescijanstwa, a wi~c do tradycji myslenia etycznego, myslenia, ktore 
uznaje wartosci i toczy si~ w swiecie wartosci. Czy nie jest tak, ze kazdy 
mysliciel poszukujqcy samych podstaw, radykalnie pytajqcy - b~dqc 

w zgodzie z najstarszq tradycjq filozofii - 0 archi musi si~ ustosunko
wae do tej gotowej odpowiedzi, jakq zastaje w postaci chrzeScijanskiej, 
religijnej wizji swiata, a zatem wobec takiego gotowego rozumienia swia
ta, ktore ostatecznie musi przyjqe albo odrzuciC? 

ADAM HERNAS, ur. 1964, prawnik, filozof. Publikowal w "Znaku", 
"Logosie i Ethosie" i "Kwartalniku Filozoficznym". Mieszka w Krako
Wle. 

Waclaw Hryniewicz OMI 

Nie czytam dlatego, bym go lubil, by jego pisma przypadaiy mi szcze
golnie do gustu. Czytam, bo pomaga mi lepiej zrozumiee bi~dy sforma
lizowanej religii przypisujqcej sobie zbyt duze znaczenie oraz historycz
ne grzechy chrzeScijanstwa, podwazajqce jego wiarygodnose. Czytanie 
Nietzschego wymaga nie tylko przygotowania, ale przede wszystkim 
intelektualnej uczciwOSci i pasji poszukiwania. Nie potrafiibym przy nim 
pozostae na diuzej. Lektura jego pism jest jak etap niezb~dnej katharsis, 
terapeutycznego wstrzqsu, odwaznego otwarcia oczu na sprawy cz~sto 
pomijane milczeniem i lekcewazone. 

Nie nalez~ do ludzi sklonnych do pot~piania. Szukam raczej partne
row do dialogu, a Nietzsche, wbrew pozorom, moze bye pod wieloma 
wzgl~dami takim partnerem na drogach mysli, przynajmniej od czasu do 
czasu. Nie nazywam go mistykiem, bo jest w nim zbyt wiele rozpaczy 
i zwqtpienia. Wiem, ze wybitny teolog francuski, jezuita Henri de Lubac, 
pod koniec zycia mianowany kardynaiem, usilowal w swoim czasie rozu
miee go jako zrozpaczonego mistyka. Jest w tej zyczliwej postawie wiele 
racji. Niemiecki filozof przezyl doswiadczenie "smierci Boga". Slawnym 

zapisem tego doswiadczenia Sq cz~sto cytowane slowa 0 "oszalalym czlo
wieku, ktory w jasne przedpoludnie latarni~ zaswiecil, wybiegl na targ 
i wolal bezustannie: »Szukam Boga! Szukam Boga!«. ( ... ) Zabilismy go
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wy i ja! Wszyscy jesteSmy jego zab6 jcami! ( ... ). Bog umarl! Bog nie iyje! 

Mysmy go zabili" (Wiedza radosna, s. 125 ; przel. L. Staff). 

Jest w tych slowach cos z prawdy 0 kolektywnej "ciemnej nocy" wielu 

ludzi czasow nowoiytnych, wprawdzie innej od tej, 0 ktorej piszq mi

stycy, ale pod pewnym wzgl<;:dem podobnej. Slowa Nietzschego brzmiq 

prowokacyjnie, ale mowiq na swoj sposob 0 doswiadczeniu nieobecno

Sci Boga w ludzkim i.yciu , 0 Jego mi lczeniu odbieranym jako znikni<;:cie 
z pola naszej percepcji. Z tego punktu widzenia sqdz<;:, i.e rowniei. sam 

ateizm moi.e wyrai.ac "cz<;:sciowq prawd<;:" 0 naszej egzystencji. Ludzie 

wierzqcy powinni powaznie traktowac doswiadczenie nieobecnosci Boga 
i Jego milczenia, jakkolwiek nie jest to ostateczna i cala prawda 0 Nim. 

W poczuciu nieobecnoSci Boga widz<;: pewne podobienstwo do doswiad

czenia Wielkiego Piqtku ("Boi.e moj, Boi.e moj, czemus mnie opuscil?") 
i milczenia Wielkiej Soboty. Wiele spraw w tym swiecie zdaje si<;: za

przeczac istnieniu dobrego Stworcy. N ajbardziej Niewinny sposrod lu

dzi umieral na Golgocie z rozdzierajqcym wolaniem 0 wielkq przemia

n<;: . Odpowiedi przyszla poiniej. 
Sq w ludzk ich dziejach okresy, kiedy Bog wydaje si<;: wycofywac 

z ludzkiej percepcji. Pozostaje w ludziach zbiorowe doswiadczenie gl<;:

bokiej "nocy ducha", pokrewne opisowi tego czasu, k tory w terminolo

gii N ietzschego okazal si <;: epokq "smierci Boga", eq nihilizmu. Nie

miecki filozof kreSlil przejmujqcy obraz czasu przenikni<;:tego nihilizmem. 
Przesladowala go wizja swiata odartego z sensu, dobra, prawdy i milo

sci . Z drugiej strony zach<;:cal do humanitarnego post<;:powania, inspiro

wanego "dobrociq serca" , apelowal 0 szlachetnosc, die Vornehmheit, 
w stosunku do innych oraz 0 wewn<;:trzne opanowanie. 

"Smierc Boga" to takie utracona nosnosc i owocnosc chrzescijan
skiego przeslania, ktore wymkn~lo si<;: z rqk ludziom i.yjqcym w stanie 

zagubienia, w "swiecie-bez-Boga". Jui. w mlodosci przei.ywal Nietzsche 

I<;:k przed zagladq ludzkoSci i koncem dziejow swiata. Uwai.al , i.e mysl 

o Bogu przestala ksztaltowac i.ycie ludzi, bo obumarla ona rowniei. w sa

mych Kosciolach chrzeScijanskich. Czy nie zarzucal on, syn pastora, 

Kosciolom protestanckim, i.e l<;:kajq si <;: prawdy 0 sobie samych, i.e pre
zentowane przez nie chrzeScijanstwo jest polowiczne i nieprzekonywa

jqce ? Tragizm mysli filozofa wyrastal z kryzysu i slaboSci chrzeScijan

stwa w czasach po O swieceniu. W moralizujqcym chrzescijanstwie wi
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dzial religi~ biernoSci, ceremonii i nastroj6w, odlegl<j od rzeczywistych 

intencji Chrystusa. Krytykowal je jako religi~ nieszcz~sliwych ludzi, 
pocieszaj'lcych si~ przyszl<j nagrod <j w niebie lub przestraszonych groz

b<j wiecznego p iekla. 

Nowozytni krytycy religii ni eSwiadomie przyczyniaj<j s i~ w ten spo

s6b do oczyszczenia wiary. Sklaniaj'l do gl~bszego pojmowania chrze
scijaiistwa, jego m<jdroSci i uniwersali zmu. Moze dzis potrafimy nieco 

lepiej to rozumiee. Louis Dupre napisal przeszlo 20 lat temu zastana

wiaj<jce slowa: "Jedynie w ciemnej nocy mistyka wsp6lczesny czlowiek 

poszukuj<jcy Boga rozpoznaje duchowe podobieiistwo do swojej wi a
snej religijnej kondycji : tu przynajmniej B6g jest obecny poprzez Jego 

przezywa n<j nieobecnose. Kobiety i m~zczyzni naszych czasow, choe 

tak zagubieni w sprawach religijnych, nie myl<j si~, odkrywaj'lc pokre
wieiistwo z tymi, ktorzy wydaj'l si~ od nich najbardziej oddaleni. Dla

tego po oswiecenie zwracaj'l si~ raczej ku mistykom niz ku moralistom 

czy teologom" (Glfbsze iycie, prze l. M. Tarnowska, Krakow 1994, 
s. 17). 

Najnowsze badania wykazuj 'l, iz niemiecki filozof nie byi wcale zwo
lennikiem intelektualnego ateizmu, ktory potrafi bye rownie dogma

tyczny jak teizm. Dostrzegal gl~boki sens prawd chrzeScijaiistwa jako 

"najlepszej cZ'lstki idealnego zycia" (List do P. Casta z 21 lipca 1881). 
Z drugiej strony chciai bronie slabego czlowieka przed wygorowanymi 

wymaganiami moralnosci, dyktowanymi zasad'l nagrody i kary. S'ldz~, 

ze w jego antropologicznej wrazliwosci szukae nalezaloby klucza do kry
tyki h istorycznego chrzescijaiistwa, w ktorym Ewangelia jako Dobra 

Nowina tak cz~sto stawala si~ zwiastowaniem nieszcz~Scia, czyl i - we

die jego okreSlenia - "Dysangeli'l" . M imo to nie wyrzekl si~ poczucia 
pokrewieiistwa z chrzeScijanami. Krytykowal ich przede wszystkim za 

zarozumialose w obliczu prawdy, za restryktywn'l "moralnose niewol

nikow" i ascetyczn'l negacj~ zycia. Jemu samemu brakowa lo bye moze 

gl~bszego, zywego doswiadczenia Boga, ktory wydawal mu si~ w swie

cie jedynie "Bogiem slabym", bezradnym wobec ogromu cierpienia i nie

szcz~Scia. Nie sposob odmowie mu wszakZe wielu slusznych intuicji w dia
gnozie sytuacji wspolczesnej kultury. 

Myli si~ ten , kto w wywodach filozofa dopatruje si~ jedynie proby 
zdyskredytowania wiary, jej znieslawienia lub zohydzenia. Osobiscie jego 
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uwagi krytyczne przyjmuj~ jako ostrzezenie. Dzia!ajq na mnie jak swo
ista terapia . Ilez rel igijnych kategorii, opin ii i zachowan domaga si~ kry
tycznej rewizji! JakZe cz~sto krytycy religii przyczyniajq si~ w koncu do 
jej oczyszczenia, reformy i odnowy. 

U chrzeScijan brakowalo fi lozofowi "Iepszych piesni". Nie potrafil 
ich odnaleze w sobie samym i uslyszee ich brzmienia. Jako czlowiek 
majqcy wyos trzone poczucie tragicznej sytuacji cz!owieka i zagadkowo
sci ludzkiego istnienia, sam odczuwa! boleSnie potrzeb~ odkupienia i wy
zwolenia. Tak rozumiem jego samoobron~ przed "duchem ci~zkoSci" 
(Geist der Schwere) i przygn~bienia, jego nauk~ 0 potrzebie zaakcepto
wania siebie samego, a nawet milowania siebie milosciq uleczonq i zdro
Wq (,,Man muss sich seLber lieben Lemen mit einer heiLen und gesunden 

Liebe") . Jezus by! dla niego symbolem niebianskiego Kralestwa dobroci 
i serca, choe sam czu! si~ z niego wykluczony. 

Dlatego bye moze obraz czlowieka u Nietzschego jest pelen sprzecz
nosci, a jego postawa wobec chrzeScijanstwa tak bardzo zroznicowana. 
Zyl z rozdartq swiadomosciq, szczerze pragnqC, aby wszystko mog!o bye 
lepsze i pi~kniejsze, by ktos \vykaza! mu niewiarygodnose jego wlasnych 

"prawd". 
Kto mqdrze czyta pisma Nietzschego, ten z pewnosciq czasu nie tra

ci. W kontakcie z myslq krytycznq uczy si~ wyostrzonego i trzezwiejsze
go patrzenia na rzeczywistose. To nie kwestia lubienia lub nielubienia. 
Nie chodzi 0 to, by Nietzschego poprawiae czy go idealizowae. Trzeba 
go przede wszystkim czytae ze zrozumieniem i z niezb~dnq dozq zyczli
woSci. Nie musz~ widziee w nim swojego przewodnika. On sam mi nie 
wystarcza. B~dqc teologiem, szukam wielu innych hade! inspiracji. 

WACtAW HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, prof. teologii, ekurnenista, 
wykladowca KUL, czlonek Mi~dzynarodowej Kornisji Mieszanej ds. 
Dialogu Teologicznego mi~dzy KOSciolern Rzymskokatolickim i Koscio
lern Prawoslawnyrn. Ostatnio wydal: Nad przepasciami wiary. Z ks. 
Waclawem Hryniewiczem rozmawiajq Elibieta Adamiak i j6ze( Majew
ski (2001), Chrzescijanstwo nadziei (2002) 
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Pawel Kloczowski 

Geniusz Nietzschego jest bardziej retoryczny niz fil ozoficzny. Uczyl, 

jak hipnotyzowac, a nie jak myslec. Byl mist rzem stylu, ale jego styl 

usypia rozum i budzi potwory. 

Bardzo konsekwentnie, od samego poczqtku, N ietzsche staral si~ 

odwrocic platonizm. Jako antyteza platonizmu nietzscheanizm jest do
skonalym wprowadzeniem w problematyk<r d ialogow platonskich. Nie

ma l wszyscy antagonisci Sokratesa w ypowiadajq tezy zb lizone do 
nietzscheanskich. Alkibiades, Kallikles, Polus, Gorgiasz, Ion - wszyscy 

ci platonscy tyrani, sofiSci , retorzy i poeci majq w sobie cos z Nietzsche

go, z tym, ze Nietzsche lepiej przedstawia ich poglqdy, z wi<rkszq swadq, 
doskonalq wymOWq i cienkim wyrafinowaniem intelektualnym. M oina 

by nawet powiedziec, ie dopiero N ietzsche jest przeciwnikiem godnym 

Sokratesa. 

Rownolegla lek tura lona i Narodzin tragedii potwierdza tez<r 
o nietzschean izmie jako o dwroconym platonizmie. W 14 rozdziale 
swej mlodzie6czej, lecz jui geniaInej ksiqiki N ietzsche powiada zlo

sliwie, ze Sokrates jest w stanie zrozumiec tylko jeden gatunek lite

racki - bajk<r ezopowq. D laczego ? Bajka ezopowa to utwor dydak

tyczny, w ktorym Iitera tura jest calkowicie podporzqdkow ana etyce, 

a poezja tylko ilustruje moral : "w bajce tej poezja pozostaje w po

dobnej reIacji zhierarchizowania do d ialektycznej filozofii jak przez 

wiele stuleci ta sama filo zofia do teologii, mianowicie jako sluiebni
ca". Oto zatem istotna roinica mi<rdzy Sokratesem a Nietzschem: 

w odwiecznym sporze 0 p rymat mi<rdzy filozofi<j a poezjq Sokrates 

opowiada sitr za filozofiq, a Nie tzsche za poezjq. 
Wladza nad mowq to wladza nad duszq. Kaidy dobry polityk i po

eta wiedz<j, ie Iiczy si<r nie argument sam w sobie, lecz nastawienie slu

chacza wzgl<rdem argumentu. Dobry artysta i mowca nawet perfidnym 

mysiom potrafi nadac rang<r proroctwa. Sukces retoryczny mierzymy 

silq oddzialywania na postawtr sluchacza, zdolnoSciq wzbudzania jego 

podziwu lub wstr<r tu, zachwytu lub pogardy. Nietzsche byl arcymistrzem 
takiej manipulacji, a jego pochwaly barbarzynstwa i kpiny z racjonali

zmu okazaly si<r niezwykle wptywowe i chwytliwe. N ie trzeba bylo dlu
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go czekae na konsekwencje zach~t do wyzwalania w sobie "blond be

stii" i wychodzenia poza konwencjonalne dobro i zlo. Zgoda, nazizm 

byl nader prymitywn'l i wulgarn'l parodi'l nietzscheanizmu, a sam Nie

tzsche na pewno nie przyznalby si~ do swoich uczni6w z 55. Problem 

w tym, ze ta karykatura do zludzenia przypomina oryginal. 

Zdumiewa szalencza agresja leksykalna w p6znych pismach Nie

tzschego. ezy tak intensywne napromieniowanie jadem moze pozostae 

bez skutku? Jezeli na papierosach mamy napis "palenie tytoniu powo

duje raka", to na ksi'lzkach autora Antychrzescijanina powinnismy miee 

napis: "czytanie Nietzschego zatruwa dusz~". Z drugiej strony wiado

mo jednak, ze to, co jest trucizn'l dla jednego organizmu, moze bye 

lekarstwem dla innego. Nie chodzi zatem 0 same ksi'lzki, lecz 0 ich re

cepcj~. Za wzorowy przyklad dobrej recepcji moze sluzyc Resentyment 
a moralnose Maxa Schelera . Odkrycie i opis zjawiska resentymentu za

wdzi~czamy autorowi Z genealogii moralnosci. Scheler w pelni docenia 

to odkrycie, lecz jednoczesnie t1umaczy, na czym polega bl~dna diagno

za Nietzschego. Resentyment bowiem nie rna nic wsp6lnego z chrzesci

janstwem, lecz towarzyszy jak cien wszelkim nowozytnym ruchom ega

litarnym. Z resentymentem mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy am

bitne d'lzenie do r6wnania w g6r~ przeksztalca si~ w zawistne d'lzenie 

do r6wnania w d61. Scheler wylowil z pism Nietzschego odkrywcz'l mysl, 

oczYScil j'l i umieScil we wlasciwym kontekscie. Pokazal, jak zamienie 

trucizn~ w lekarstwo i jak dobroczynne skutki moze miec selektywna 

asymilacja mysli nietzscheanskiej. 

PAWEL KLOCZOWSKI, ur. 1952, historyk idei, adiunkt w Instytucie 
Filozofii U]. 

Malgorzata Kowalska 

Jesli nie jako czlowiek z krwi i kosci, to przynajmniej jako mysliciel, 

kt6ry swoj'l mysl'l pr6bowal "podpalic swiat", Nietzsche obruszylby si~ 

pewnie ("przewr6cil w grobie") na wiese, i.e jest lubiany ... Nie zrobi~ mu 

wi~c afrontu i nie powiem, ze go lubi~. Nie znaczy to, iz zywi~ do niego 

uczucia gor~tszej natury. Fascynacja jego tw6rczosci'l i i.yciem jakos nigdy 
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nie miala do mnie dostypu. Ale nie budzil tei we mnie gwaltownyeh emo

eji negatywnych: zgorszenia, oburzenia czy wryez przeraienia, jak to siy 
bodaj zdarza niektorym. Moze to osobliwe, ale namiytny prowokator 

Nietzsche do zadnych namiytnych reakeji nigdy mnie nie prowokowal. 

Zapewne w znacznej mierze dlatego ze postrzegam go jako autora ju:i: 

historycznego, zasluzonego ojca "krytyki kultury" i "filozofii podejrze
nia", ktory niezaleznie od wlasnych intencji znalazl miejsce w historii fi

lozofii i w szkolnych podryeznikach, ktorego bunt daje siy zatem zrelaty

wizowae (historycznie, spoleeznie, psychologieznie ... ). A moze dlatego iz 
nalezy do ludzi, wobee ktoryeh ten typ prowokacji - zarazem intelektual

nej, moralnej i estetyeznej - jest malo skuteczny. Wolrr nie bye traktowana 

mlotem i spontanicznie uchylam siy przed zbyt bliskim kontaktem. 

Najblizsze prawdy brrdzie moze stwierdzenie, ze Nietzsche mnie draz
ni - choe w pewien sposob rowniei wzrusza. M imo wszystko drazni 

mnie z jednej strony skrajnose i jednostronnose, z jakq krytykowal 

"demistyfikowal" - podstawowe wartosci naszej kultury (rozum, praw
da) i moralnosci (dobrolzlo), widzqc w nich ty lko mistyfikacjy, wytwo

ry slabnqcej woli moey; z drugiej strony drainiq mnie jego sprzecznosci 
i niejasnosci, zwiqzane po ezysci z aforystyeznym i metaforycznym sty

lem, po czrrSci ze zmiennosciq zajmowanych przezen perspektyw. Praw

drr mowiqe, Nietzsche to dla mnie bardziej literat niz filozo f, sqdzy bo
wiem, iz przy calej wzglydnoSci roiniey miydzy filozofi q i literaturq 

wyroinikiem tej pierwszej jest jednak wyzszy niz u autora Zaratustry 

poziom "dyskursywnoSci", a wiyc spojnosci logicznej i jasnosei pojycio
wej. Pozoma sila, a w istoci e fil ozoficzna slabose mysli Nietzschego po

lega na tym, ze trudno z niq dyskutowae, bo tak naprawdy nie wi ado

mo, co w sumie glosi i co z niej wynika. Przyklad pierwszy z brzegu: czy 
przeprowadzona przez Nietzsehego krytyka moralnosci i chrzeScijan
stwa rna ambicje nau kowe, to znaczy rosci sobie pretensje do prawdzi

wOSci, czy tez (zwazywszy krytyky pojyeia prawdy) chee bye tylko jednq 
z wielu mozliwyeh, subiektywnyeh i niekonkluzywnyeh interpretacji? 

Albo (wqtpliwose z zupelnie innego poziomu): ezy stwierdzenie "Bog 

umarl" i postulat przektoezenia ezlowieka w strony "nadezlowieka" Sq 
tylko deklaraejq nihil izmu i faszyzujqeego avant La Lcttre witalizmu (nieeh 

nam zyje i panuje ziemska wola moey!) , ezy wyrazem tysknoty za jakqs 

innq nii "tradyeyjna" transeendenejq? 
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Z faktu, i e Nietzsche mnie draini i nie sklania do podj~cia z nim 
systematycznej dyskusji (niemoiliwej) , nie wynika bynaj mniej , i e go 
nie cen i~ albo ie jego pisma uwaiam za filozoficznie bezwartoSciowe. 
Nawet jeieli jego mysl nie tworzy spojnej ca!osci, a wiele jej aspektow 
pozostaje niejasnych, roine jego tezy lub propozycje szczego!owe Sq 
z pewnosciq inspirujqce - dla mnie samej tylei pozytywnie, co nega

tywnie. M owiqc w najwi~kszym skrocie, iospi racjq pozytywnq jest dla 
mnie w szczegolnoSci typowe dla Nietzschego zwrocenie uwagi na 
udzial zarazem "woli Olocy" i "resentymentu" w ludzkim postypowa
niu i w ideologiach, kt6re to pos t~powanie racjonalizujq. Problem 
dotyczy z pewnosci q nie tylko i nie przede wszystkim systemow reli

gijnych, ale takZe i w pierwszym rz~dzie rozmaitych ideologii poli
tycznych. Jednak uznanie faktu, ii w ludzkim zachowaniu oraz w ksztal
cie ideologii znajdujq wyraz czynniki z gruntu irracjona lne i amoral
ne, nie oznacza wcale aprobaty dla tezy, ie sarna idea rozumu, dobra 
moralnego czy prawdy jest tylko ideologicznq konstrukcjq i produk
tern "ku ltury niewolnikow". Jei eli Nietzsche tak twierdzi, sklania mnie 
do polemiki (na ktorq oie rna tu m iejsca) - i to jest inspiracja negatyw
na. Dodam na marginesie, ie jako inspiracja pozytywoo-negatywna 
zupe!nie wyjqtkowe znaczenie rna dla Olnie Nietzscheanska sugestia 
jesli nie teza - dotyczqca Sc is!ego zwiqzku mi~dzy ideq prawdy a po
stulatami moralnymi. Zgadzam siy ch ~tnie, ie wartosc p rawdy i jej 
pochodnych - obiektywizmu, uniwersalizmu - jest w istocie wartosciq 
moralnq i ie, co wi~cej, idea! prawdy wymaga pewnego rodzaju asce
zy. Absolutn ie s i~ jednak nie zgadzam, ii zdolnosc do takiej ascezy, 
zwiqzana wszak ze zdo lnoSciq do wychodzenia poza siebie, charakte
ryzuje umysly "n iewolnicze". Za Sokratesem, Platonem, Kaotem i ple
jadq innych uwaiam, ze jest wprost przeciwnie: 0 duchowym zniewo
leniu swiadczy niemoi nosc oderwania si~ od swoich spontanicznych 
chcen i mnieman. (A fortiori tak sarno jak z p rawdq jest z dobrem). 

Podobnie rzecz rna si~ z N ietzscheanskq inte rp retacjq wierzen religi j
nych: trudno odrzucic zasadnosc krytyki, w mysl ktorej wielu ludzi 
wierzy w Boga g!6wnie z powodu slabosci, a z kolei wielu urz~dni
k6w Koscio!a w propagowaniu religii znajd uje ujscie dla w!asnej "woli 
mocy" - z czego nie wynika wszak weale, ie wiara rel igijna nie opiera 
si~ zasadniczo na czyms zupe!nie innym. 
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Inna inspiracja, zarazem pozytywna i negatywna: mozna zgodzic sit; 
z Nietzschem, ze dominujqcy - w kazdym razie upowszechniajqcy si~

wsp6lczeSnie typ czlowieka jest typem cokolwiek "skarlalym" ("ostat
nim czlowiekiem" z przedmowy do Taka rzecze Zaratustra) , kt6ry trosz

czy si~ gl6wnie 0 sw6j dobrobyt i wygod~, w nic naprawd~ nie wierzy 
i nie jest zdolny do "zrodzenia gwiazdy". Nie wynika stqd jednak pod 

zadnym pozorem, ze zrodzilby cos wielkiego, gdyby calkowicie odrzu
cil moralnosc i kulrurowe dziedzictwo, si~gajqc - jak radzil Nietzsche 
do tkwiqcego w nim chaosu. Wreszcie (inspiracja ze zgola innego reje

stru problemowego), nietrudno zgodzic si~ z "hermeneutycznym" twier
dzeniem Nietzschego, iz istniejq tylko interpretacje. Nie wynika stqd 
przeciez, ze wszystkie interpretacje Sq jednakowo dopuszczalne, ze nie 

istnieje horyzont prawdy i reguly sensownoSci, dzi~ki kt6rym mozemy 
odr6znic interpretacje dobre od zlych, uzasadnione od nieuzasadnio
nych. 

Choc drazniqcy przez sw6j jednostronny radykalizm, a zarazem przez 

swoje sprzecznosci i niejasnosci, Nietzsche daje wi~c i powinien dawac 
do myslenia. Jednak osobom takim jak ja dawalby do myslenia jeszcze 
wi~cej, gdyby zamiast mlotem posluzyl si~ byl nieco subtelniejszymi 

narz~dziami perswazji. 

MALGORZATA KOWALSKA, filozof, tlumaczka, dr hab., pracuje oa 
Uniwersytecie w Bialymstoku. Wydala ostatnio: Dialektyka poza dia
lektykq. Od Bataille'a do Derridy (2000). 

Grzegorz Sowinski 

D I a c z ego lubi~ Nietzschego? Lepiej byloby zapytac: C 0 lubi~ u 
Nietzschego? Takich I u by c h rzeczy mozna by wymienic wiele. Na 

przyklad krytyk~ nowoczesnosci. Albo krytyk~ demokracji. Krytyk~ So

kratesa. Krytyk~ sw. Pawla. Krytyk~ kaplanstwa. Krytyk~ poj~cia "do
bry". Krytyk~ Niemc6w. Krytyk~ metafizyki. Krytyk~ wsp6lcierpienia. 

Krytyk~ moralnosci. Krytyk~ filozof6w. Etc. Zatem krytyk~, krytyk~ 
i jeszcze raz krytyk~. Niewiele jest ludzkich postaci i twor6w, kt6rych 
Nietzsche nie poddalby d r u z g 0 c q c e j krytyce jako i I u z 0 r y c z nyc h 
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ludzi i jako ludzkich il u z j i. Ktorych by zatem - nie zan ego w a t! 

Pow i e r z c h ow n a odpowiedi na postawione (i nieco zmodyfikowane) 

pytanie brzmiataby wiyC: lubiy - uwielbiam, inaczej nie mogy - jego 

d u c h as p r z e c i w u. Owego ducha, kt6ry, jak pisat Goethe, "stale 
negu je". Nietzsche przypomina nam, ze neg a c j a jest warunkiem sine 
qua non prawdziwej - nowatorskiej - tw o r c z 0 sc i. I wtasnie on jak 

nikt 0 Sm i e 1 a nas - kazdego - do negacji, negujqc (niemal) wszystko. 

Dla (nowego) filozofa nic nie moze pozostawac s w i y t 0 s ci q, nawet 

jesli "serce krwawi". 
Ale pytanie mozna potraktowac g t y b i e j. To znaczy: najpierw przyj

rzec siy samemu p y tan i u . Wczytac siy w nie, by z niego wywiesc dro

gy ku odpowiedzi. W moim horyzoncie droga ta rozwidla siy w dwu 

kierunkach. Bo pytanie rozumiem teraz dwojako. 

Po pierwsze, jako pytanie: co u samego Mysliciela jest wdziyczne, 
urocze, powabne - co d a j e s i y lubiC? Ws z y S t k o! N ietzsche naleiy 

do dlugiej, choc cienkiej, czysto przerywanej linii fi lozof6w, kt6rzy na 

szczyScie Sq rowniez literatami, niezlymi literatami - to znaczy potrafiq 

pisac, obdarzeni zmystem artystycznym. Kt6rzy, jak pisze Schopenhauer, 

jego (z a ne g 0 wan y) mistrz i nauczyciel, potrafiq "nawet najbardziej 
banalny temat uczynic zajmuj,!cym" . Dziyki temu fil ozofia, to najbar

dziej nuz'lce dla c z y t el n i k a zajycie, przestaje bye nudna i oschta. 

A dla tlumacza przektadanie takiej "filozofii literackiej" moze siy stac 

"przeznaczonym zadaniem" ("Tylko ja mogy tego dokonac... "). 
Po drugie, jako pytanie: co w jego dziele specjalnie sobie upodoba

te rn? N i c! To znaczy jego swiadomosc n i cos c i. N ietzsche znow nale
zy do cienkiej li nii myslicieli, k torzy powainie trak towali nicosc. Na 

powr6t przypomina nam, ze zycie jest otoczone nicoSciq. Kt6ra dzis 
popadta w zapomnienie. Odwrocono siy od nicoSci. Bojkotuje si y ni

cosc. Dlatego cztowiek pozostaje tylko cztowiekiem. Dlatego nie wzla

tuje juz ponad "siebie". Dlatego nie staje juz nad-czfowiekiem. Nih i

liz m przegral catkowicie z pozytywizmem, to znaczy z zyciem, ktore 

paz e rn i e nastawia siy na sfery d6b r po z Y t Y w nyc h. 

Ale Nietzsche, odnowiciel myslenia nihilologicznego, ostatecznie bie
rze strony zycia. Chce zawyzic spojrzenie, by obronic zycie "przed rozpa

cz'! i skokiem w nicosC". W przeciwieiistwie "iycie - nicosc" staje po stro

nie zycia. Wybiera jednak zycie. Jego wyb6r nazywam "afirmacj,! dioni
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zyjskq" (= absolutna afirmacja is t n i e n i a i absolutyzujqca si~ negacja 
w s p 61-istnienia). Nietzsche radykal nie r6zni si~ tutaj od innego filozofa 
nicosci - Philippa Mainlandera (wlasciwe: Batza), kt6ry z rozpoznania 
nicosci wyciqgnqt s k raj n e konsekwencje teoretyczne ("caly swiat, wszech
swiat, ma jed e n cel, niebycie") i praktyczne (samob6jstwo w wieku 
trzydziestu pi~ciu lat, po wydaniu Filozofii wybawienia, 1876). Ta rady
kalna przeciwstawnose stanowisk wobec przeciwienstwa "zycie - nicosC", 
personifikowana przez 0 b u nihilolog6w, stawia nas przed fundamental
nym problemem - problemem w s z e lk i ego przeciwienstwa jako ir6
dla egzystencjalnej m~ki, kt6ra pragnie swego kresu, kt6ra chce cos wy

brae, rzucie si~ w jedno "albo". Jak winnismy zye w nieznosnym napi~ciu 
przeciwienstw? Utrzymae straszliwe r 0 z d a rc i e! Wytrwae w maksymal
nym r 0 z p i ~ c i u! Bye jednoczesnie po obu stronach. Co zarazem zna
czy: po zadnej z obu stron. Bye wsz~dzie i nigdzie. B~dqc, nie bye; nie 
b~dqc, bye. Bye wszystkim i niczym. Bye prawdziwie. Bye ponad... Bye 
nad-czlowiekiem! - Pozostae Tan t a I e m, ktory ma wszystko i zarazem 
nie ma nic = ktory ma wszystko i zarazem ma nie. 

Kto rowniez we w s z e c hog a r n i a j q c e j lekturze N ietzschego 
stat si~ " tantalicznym" czytelnikiem, czytelnikiem, kt6remu Nietzsche 
przez swe sprzecznosci wymyka si~ z rqk, ktory juz n i e posiada Nietz
schego, ten moze go porzucie, nawet jako swego (bylego) mistrza - by 
szukae samego siebie. By szukae swego przeznaczenia. Gdyz, jak pisal 
Holderlin, "Zapewne musi/ Nie na prozno czcie duchl Przeznaczenie". 
Nietzsche jako prog przeznaczenia?! 

GRZEGORZ SOWINSKI, fi lozof (red. antoJogii Wok61 rozumienia, 
1993; Wok61 nihilizmu, 2001) ; tlumacz i hermeneuta Nietzschego (Z ge
nealogii moralnosci, Antychrzescijanin, Zmierzch boiyszcz, Poza dobrem 
i zlem, Ecce homo) . 

Krzysztof Stachewicz 

Tytulowe pytanie ankiety: "Dlaczego lubi~1 nie lubi~ Nietzschego?" 
kryje - jak si~ wydaje - gl~boko trafn,! presupozycj~ , iz Nietzschego 
mozna kochae, mozna nienawiclzie, mozna lubie jego ksi,!zki, mozna ich 
przeslanie odrzucae, natomiast nie da si~ pozostac wobec niego i jego 
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dorobku oboj~tnym. Filozof moze zignorowae dorobek wielu klasyk6w, 

przejse nad nim mimochodem, natomiast w stosunku do niemieckiego 

mysliciela raczej musi zajqe wyraine stanowisko. Przewidzia l ten stan 

trafnie juz w 1896 roku Christian Morgeostein, gdy pisal: "Odtqd na 

calq przyszlose obowiqzuje czlowieka myslqcego nowe kryterium : Czym 

jest dla niego Nietzsche?" ). Nietzsche stal si~ wyzwaoiem dla wielkich 

myslicieli ubieglego stulecia. Zmagali si~ z nim Jaspers i Heidegger, 

Lowith i Scheler, Szestow i Camus, Weber oraz wielu innych. W spos6b 

szczeg6lny koncentrowal na sobie uwag~ wielkich historyk6w fi lozofii, 

dla przykladu Coplestona. Kr'lg jego inspiracji wykroczyl zdecydowa

nie poza filozofi~, opanowuj'lc przestrzenie sztuki i literatury (np. w Pol

sce Stanislaw Przybyszewski). Za zycia - przynajmniej swiadomego 

odrzucony, po smierci stal s i ~ niezwykle modnym myslicielem. Zresztq 

byl swiadom swej przyszlosci: "Dopiero pojutrze nalezy do moie. Nie

kt6rzy rodzq si~ po smierci"2. Co jest w pismach niemieckiego filozofa 

tak oryginalnego i wazoego, iz nieustannie zapladoia tw6rcze umysly, 

budz'lc tak uwielbienie, jak i sprzeciw? N a szcz~Scie na uzytek niniejszej 

ankiety nie trzeba si~ z tym pytaoiem m ierzye ... 

Tytulowe pytanie : "dlaczego ... ?" trzeba poprzedzie pytaniem: "czy ... ?". 

Czy lubi~ Nietzschego? Odpowiedi b~dzie dose trywialna: lubi~ i nie lu

bi~ jedooczeSnie. M6j stosunek do Nietzschego od m ornentu zetkni~cia 

si~ z jego pismami nacechowany jest gl~bok,! ambiwalencjq. Wiele aspek

t6w jego mysli budzi m6j zywiolowy zachwyt, wiele odrzucam , a wie le 

wywoluje wr~cz swoistq "reakcj~ obronnq" mojej psychiki. Postaram si~ 

w dw6ch punkrach wydobye niekt6re kwestie - og6lne i szczeg6lowe 

za kt6re lubi~ i nie lubi~ Nietzschego. Musz~ jednak zaznaczyc, iz nigdy 

nie prowadzilem szczeg610wych studi6w nad Nietzschem. Karl Jaspers 

uwazal, ze dla zrozumienia mysli Nietzschego oie wystarcza lektura jego 

pism, ale koniecznosciq jest przeprowadzeoie gruntownych studi6w nad 

oimi i ich autorem. Ot6z moje refleksje Set pisane z pozycji czlowieka, 

kt6ry tego drugiego warunku (przynajmniej na razie ... ) nie spelnia. 

I Cyt. za: K. Wieczorek, Wieczne powroty Fryderyka Nietz5chego, Katowice 1998, 
s.7. 

2 F. Nietzsche, Antychrzescijanin. Przeklenstwo chrzeicijmistwa, dum. G. Sowinski, 
Krak6w 1999, s. 34. 
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1. Lubit; Nietzschego za wiernose sobie jako filozofowi - za to, ze 

bez eufemizmow pisal 0 rzeczywistosci tak, jak jq postrzegal, nikogo 
i niczego sit; nie It;kajqc. Podziwiam jego odpowiedzialnose za etos filo

zofa, za swoisty heroizm trwania przy nim. Jego myslenie bylo konse

kwentnym poszukiwaniem autentyzmu ludzkiej egzystencji: autentycz
nej moralnosci, autentycznej kultury, autentycznej rel igii. Przedzieral 

sit; przez gqSZCZ alienujqcych czlowieka - jak sqdzil - struktur, aby do

trzee do autentycznego bytu ludzkiego. W tej wt;drowce okazal sit; wy
trwaly i konsekwemny, demaskujqc wszystko, co wydawalo mu sit; znie

ksztalcac prawdziwego czlowieka. Pisal: ,,0, Zaratustro, szukam czlo

wieka prawdziwego, prawego, czystego, prostego, jednoznacznego". 
Nie lubit; Nietzschego za swoiste poslannictwo, "profetyzm" obec

ny glownie w formie jego dziel. Nie cierpit; jego quasi-religijnego stylu, 

niejasnosci, przeskakiwania z tematu na temat, z wqtku na wqtek. Nie 

cierpit; rozlicznych uproszczen, ktorych nie brakuje w jego wizji chrze

Scijanstwa. Razi mnie bluznierczy jt;zyk jego polemiki z chrzeScijanstwem, 
a raczej z jego karykaturq. 

2. Z filozoficznych odkrye Nietzschego jako etyk cenit; w sposob 
szczegolny uchwycenie i opisanie zjawiska resentymentu w moralnosci. 

Zdecydowanie jednak nie zgadzam sit;, ze resentyment zatruwa imma

nentnie etos chrzeScijanski i ze jest wlasnie dla niego charakterystyczny. 

Natomiast uwazam, iz CZt;sto jest skladowq moralnosci konkretnych 

chrzescijan, ale przeciez nie tylko ich. Poglqd Nietzschego na ten pro

blem moze stanowie dla nas doskonaly wzor rachunku sumienia. Czy 

w moim zyciu moralnym (ale i duchowym!) nie kie rujt; sit; resentymen
tern wobec zycia i wobec innych ludzi? Swoistym dopelnieniem i ukie

runkowaniem tego wglqdu we wlasne wnt;trze moze bye idea wieczne
go powrotu: wyobraz sobie, ze zycie w aktu alnym ksztalcie bt;dziesz 

powtarzal raz jeszcze i kolejny raz ... Czy jestes z tego zadowolony? Je

zeli nie, to nie mow, ze jestes szczt;sliwy! Bardzo istotny, a poniekqd 
aktualny jest Nietzscheanski poglqd na problem nihi lizmu. N ihilizm nie 

jest dla Nietzschego ostatecznq prawdq 0 wartosciach, lecz swoistq de

strukcjq, z ktorej w wyniku "przewartoSciowania wszystkich wartosci" 
rna wylonie sit; nowe srodowisko aksjologiczne, przyjazne czlowiekowi 
i jego naturze. N ihilizm trzeba zatem przezwycit;zye, a nie tkwie w nim 

jako w ostatecznym rozstrzygnit;ciu. Po nihilizmie bowiem "potrzeba 
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nam b~dzie nowych wartosci". Ceni~ Nietzschego za wiele wainych, 
aforystycznie V'.ryraionych prawd, jak choeby ta: ,,Mensch ist immer mehr 
als Mensch" (iaden przeklad nie oddaje pi~kna tego sformulowania, 

zatem cytuj~ w oryginale). Lub ten aforyzm: "jeieli Vl.rytresujemy swe 
sumienie, to gryzqc, b~dzie nas ono zarazem calowaC"3. jednym zda
niem zostala tu oddana niezwykle istotna kwestia etyczna. Podoba rni 
si~ - aczkolwiek podzielarn jq tylko cz~sciowo - krytyka egalitaryzrnu 
jako wielkiego rnitu czasow wspolczesnych. 

Nie lubi~ Nietzschego za "V'.rylewanie dziecka z kqpielq", za "dzikq" 
ekstrapolacj~ sVl.rych odkrye na przestrzenie, ktore nie rnajq z nirni nic 
wspolnego. Zdecydowanie odrzucarn jego wizj~ wartoSci jako tworow 
ustanawianych ludzkq rnocq: "Co tylko w dzisiejszyrn swiecie rna war
rose, rna jq nie z siebie, ze swej natury - natura nigdy nie zna wartosci: 
ale t~ wartose dostalo, otrzymalo w podarunku, a my bylisrny dawcarni 
i obdarowujqcymi!"4. Czlowiek jednak nie ustanawia wartoSci, lecz je 

odkrywa. Bliski jest mi realizm aksjologiczny Hartmanna czy Schelera. 
jeSli czlowiek kreuje wszystkie wartosci wedlug swego uznania, wolq 
swej mocy, to jaki sens rna post~powanie moraine? I w konsekwencji, 
jaki sens rna "przewartosciowanie wszystkich wartosci"? Dla mnie ha
slo to jest sensowne na gruncie prawdy aksjologicznej i etosu jako histo
rycznie uwiklanego sposobu jej artykulacji. Nie da si~ przezVl.ryci~iye 
nihilizrnu na gruncie fikcjonizrnu aksjologicznego. Nie lubi~ Nietzsche
go za ten pre-ernotywizm etyczny oraz jego absolutnq apoteoz~ warto
Sci witalnych. Z wielu wzgl~dow zdecydowanie odrzucarn rnonizujqcy 
witalizrn, z istoty b~dqcy redukcjonizrnern (a kaidy redukcjonizrn jest 
obarczony bl~dem filozoficznyrn!). 

Niewqtpliwie Nietzsche daje do rnyslenia! Srnaga nasze uswi~cone 
wielowiekoVl.ryrni schernatarni pojrnowanie rzeczywistoSci i sklania do 
jej ponownego przernyslenia. jego radykalizm w krytyce rnoralnoSci i re
ligii chrzescijanskiej byl niewqtpliwie podszyty morywarni osobistyrni, 
ale tei i dydaktycznymi. Rysujqc ekstrernum, latwiej Vl.rywolae oczeki
wanq reakcj~ oskarianych. Nietzsche sklania nas do szukania autenty
zmu w sobie oraz w przyjrnowanych przez nas systernach wartoSci i VI.ry

3 F. Nietzsche, Poza dobrem i zlem, tlum. G. Sowinski, Krakow 2001, s. 92. 
4 Tenie, Krytyka poznania, dum. K. Krzemieniowa, w: Z. Kuderowicz, Nietzsche, 

Warszawa 1990, wyd. 3 rozszerzone, s. 206. 
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znawanej prawdzie religii. To nie moralnoSci i chrzeScijanstwa trzeba 

bronie przed krytyk'l Nietzschego, lecz przystawic j'l do karykatur, kt6
rym dalismy przestrzen w naszym zyciu wewn~trznym. I szcz~sliwy, w ko

go krytyka Nietzschego absolutnie nie godzi . Wiele mozna si~ nauczyc 

od tego "malego chorego braciszka" (sw. Teresa z Lisieux ). 

KRZYSZTOF STACHEWICZ, UL 1966, dr filozofii, historyk i teolog, 
adiunkt w Zakladzie Filozofii Chrzescijanskiej UAM, publikowal m.in. 
w "Znaku", "Ethosie", ,;:xl drodze", "Ateneum Kaplanskim", "Collo
quia Theologica Adalbertina" i "Ruchu Filozoficznym". Wsp61autor kilku 
ksi'lzek zbiorowych, ostamio wydal monografir: pt. W poszukiwaniu pod
staw moralnosci. Mieszka w Toruniu. 

Charles Taylor 

M6j stosunek do Nietzschego jest z!ozony, a pod wieloma wzglr:da
ml pelen sprzecznoSci. JeSli spojrzec na niego od strony negatywnej, 

trzeba stwierdzic, ze ukazuje on karykaturalny obraz wiary, kt6r'l po
strzega w kategoriach resentymentu - zazdroSci, r6znych form nienawi

Sci. Jesli jednak przyjrzec mu si~ od strony pozyrywnej, okazuje si~, ze 
portretuje on cos rzeczywistego - wynaturzone, znieksztalcone formy 

wiary chrzescijanskiej, w kt6rych niemalo jest nienawisci, zazdrosci, z6lci. 

Mozna zatem powiedziee, i.e Nietzsche trafia w tarczr:, ale nie trafia 

w sedno. 

Szczeg6lnie cenir: u Nietzschego rozwai.ania dotyczqce ,Jasagen" 

idei afirmacji swiata, mowienia "tak" wszystkiemu, co jest. Pr6bowa
lem napisac 0 tym w Zrodlach podmiotowosci, ale byla to kwestia po

boczna, wir:c nie jestem pewien, czy zrobi lem to dostatecznie jasno. Jed
nq z centralnych idei judaizmu i chrzeScijanstwa jest wiara w to, i.e Bog 

widzi swiat jako dobry, by przytoczyc slowa z pierwszego rozdzialu Ksir:gi 
Rodzaju. To patrzenie Boga jest rodzajem przemieniajqcej mocy, a nie 

po prostu przygl'ldaniem sir: swiatu. T~ przemieniajqq moc spojrzenia 
Boga ukazuje Nowy Testament - Chrystus wyzwala grzesznikow, leczy 

chorych, widz'lc ich dobroc. Pi~knym obrazem takiej mocy spojrzenia 

jest uzdrowienie Lazarza. Nietzsche zatem dziwnym trafem powraca do 
absolutnie centralnej dla Starego i Nowego Testamentu kwestii - mocy, 
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by widziec swiat jako dobry. Istnieje jednak zasadnicza r6inica mi~dzy 

tymi dwoma uj~ciami - Nietzsche calkowicie odzegnuje si~ od tego, co 

Biblia uznaje za i r6dlo owej mocy, czyli bliskosci Boga. W Nowym Te

stamencie moe ta zawsze pochodzi od Boga - jest lask'l, a nie zaslug'l 

samego czlowieka. 

Moina oczywiScie argumenrowac, ie afirmacja u N ietzschego prze

kracza rozr6znienie mi~dzy dobrem i zlem, zatem nie jest to moe z ko
niecznosci nakierowana na dobro. Ale kiedy Chrystus zwracal si~ do grzesz

nik6w, takie przekraczal granice wyznaczone przez tradycyjn'l moralnosc 

(co gorszylo wyznawc6w szanowanych KOScioI6w), gdyi grzechy S'l tym, 
co Boza moe rna przemienic . N ie bylo zatem iadnych restrykcji, kt6re 

okreslalyby, kto moze dost'lpic bliskoSci Chrystusa. Paradoksalnie afir

macja ewangeliczna i Nietzscheanska jakos ze sob'l s'lsiaduj'l. 
Nietzscheanska idea afirmacj i wnosi do zaw~ionego oswieceniowe

go uniwersum powiew swiezego powietrza, gdyz przypomina 0 istnie

niu wymiaru, kt6ry zostal utracony. Chcemy dzis swoistej inzynierii, 

dzi~k i kt6rej zaspokojone b~d 'l nasze potrzeby, staniemy si~ szcz~sl iwi, 

wyeliminowane zostanie wszelkie zlo. Taka postawa tymczasem (co pr6

bowalem pokazac w A Catholic Modernity?) moze w konsekwencji do

prowadzic do postrzegania swiata jako zlego (do gniewu, resentymen tu, 

do pragnienia wyrwania si~ z niego lub przewr6cenia porz'ldku), gdyz 

koniecznosc widzenia dobra, m6wienia " tak" temu, co jest, calkowicie 

z niego wyparowala. Nietzsche stoi po drugiej stronie barykady - zali

czam go do nurtu, kt6ry nazywam immanentnym antyoswieceniem. 

Sprzeciwia si~ oswieceniu, ale nie powraca do religijnego punktu wi
dzenia . N ie mozna oczywiScie zapominac, ze glosi tabe wiele przeraia

j'lcych tez, bo pot~p ia litosc, r6wnosc.. . Co zdumiewaj'lce jednak, uchwy
tuje to, co jest kwesti 'l centraln'l dla judaizmu i chrzeScijanstwa. I ratuje 

j'l od zapomnienia. 
tfum. Lukasz Tischner 

CHARLES TAYLOR, ur. 1931, prof. filozofii politycznej na McGill 
University w Montrealu i na Universite de Montreal. W Polsce wyda
no: Etykf autentycznosci (1996) , Zrodla podmiotowosci. Narodziny toz
samosci nowoczesnej (2001) oraz Oblicza religii dzisiaj (2002). 
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Ks. Tomasz Wydawski 

lie razy mysly 0 Nietzschem, wraca do mnie jedno z tych zwiyzlych 

sl6w, w kt6rych (zamierzajqc powiedziee co innego) ten przenikliwy 

czlowiek wyrazil istoty dziejowego nieszczyScia chrzeScijanstwa: ,~ie
rzymy w Olimp, nie w »Ukrzyiowanego«"l. 

Nie wchodzy tu ani w calq zloionose biografii i mysli Nietzschego, 

ani tym bardziej w zloionose proces6w, kt6rych dobitnym streszcze

niem jest to zwiyzle zdanie. Jak kaide zdanie symboliczne, tak i to moie 
zostae potraktowane jako bardziej uniwersalne nii bezposrednie zamie
rzenie jego autora. Jesli tak, to zdanie to moiemy odczytae nie tyle jako 
prowokacyjne slowo sprzeciwu wobec chrzescijanskiej wiary i tradycji, 

ile raczej jako krytyky tego, co chrzeScijanie ze swojq wiarq zrobili i ro

biq. 

Nietzsche m6wi to z wlaSciwq sobie prowokacyjnq wyrazistoSciq, 

przeciei jednak nie tylko w swoim imieniu albo w imieniu tych, kt6rzy 
tyle razy przed nim mniej lub bardziej swiadomie uciekali siy raczej do 
swojego porywajqcego wyobraienia 0 bogach, nii byli w stanie znieSe 

sily wyzwania, kt6rym dla kaidego Olimpu jest Ukrzyiowany. Fryderyk 
Nietzsche m6wi to niechqcy tabe w imieniu tych chrzescijan, kt6rzy 

od Boga Ukrzyiowanego wolq Boga rzeczy mocnych, gladkich i dostoj
nych i z Kosciola, kt6rego h6dlem jest Krew i Woda, wciqi na nowo 

przenoszq siy do takiego, kt6rego celem jest naleine mu miejsce wsr6d 

Wladz i Zwierzchnosci. 

Ks. TOMASZ WI;:CLAWSKI, ur. 1952, prof. teoiogii, czlonek Miydzy
narodowej Komisji Teologicznej, autor wielu ksiqiek. Ostatnio wydal: 
Abba. Wobec Oica (1999), Wielkie kryzysy tradycji chrzescijanskieJ (1999). 

I Nietzsche Friedrich, Werke (wyd. K. Schlechta), t. III , s. 837. 
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Czytelnikow czujC}cych niedosyt wiedzy na temat relacji 
miC(dzy chrzesc ijanstwem i filozofiC} Nietzschego odsylamy 
przede wszystkim do ksiC}iek klasycznych: Karla Jaspersa 
Nietzsche a chrzescijanstwo (Warszawa 1991), Maxa Sche
lera Resentyment a moralnosc (Warszawa 1997), poslowi 
Hansa Ursa von Balthasara w 3 tomach wyboru pism Nie
tzschego (Basel: Benno Schwabe & Co. 1942), a takie do 
dz iela Karla Bartha Kirchliche Dogmatik, cz~sc III, tom 2 
(Zurich 1948), rozdzial oznaczony paragrafem 45, podroz
dzial oznaczony numerem 2 (Podstawowaforma czlowieczen
stwa) . Z nowszych prac warto polecic zwlaszcza Paula Vala
diera Nietzsche et la critique du christianisme (Cerf 1974), 
Alasdaira C. Maclntyre'a Three Rival Versions of Moral 
Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, and Tradition (Uni
vers ity of Notre Dame Press 1994) oraz Studies in Nietzsche 
and the Judaeo-Christian Tradition, ed. by 1. C. O'Flaher
ty, T. F. Sellner, R. M. Helm (University of North Carolina 
Press 1985). 

Sposrod publikacji wydanych w ostatnich latach w Pol
sce szczegolnie inspiruj C}ce S'l z pewnosciC} ksi'liki: ks. J6ze
fa Tischnera Drogi i bezdroza milosierdzia (Krakow 1999) 
oraz tom rozmow z ks. Tomaszem Halikiem Radzilem si~ 
dr6g (Poznan 2001), w ktorym niestety nie znalazl siC( inte
resujC}cy ze wzglC(du na Nietzschego fragment zatytulowany 
Odkupieni to znaczy wolni, publikowany pozniej w "Tygo
dniku Powszechnym" (23 czerwca 2002). Wart a uwagi jest 
takie dyskusja na temat chrzescijanskiego sensu ofiary, kt6ra 
toczyla siC( w "Tygodniku Powszechnym" (zainaugurowana 14 
stycznia 2001). Przypomnijmy, ie "Znak" nie po raz pierw
szy mierzy siC( z myslC} Nietzschego - dlatego polecamy choc
by numery Maski nihilizmu (czerwiec 1994) oraz Poszuki
wania wsp6lczesnej etyki (sierpien 1994). 
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ROZMOWY ZNAKU 

Dostrzegac zna ki 

Ze Stefanem Swiei awskim 
rozmawiaj~ Beata Dzianowicz 
i Lukasz Tischner 

Ludzie zatracili zdolnosc glt(bszego i bardziej 
wnikliwego patrzenia na wlasne zycie i na zycie 
spoleczne. Wi<lze sit( to z dewaluacj<l cnoty m<l
drosci, ktora polega na umiej t(tnosci wnikliwego 
wpatrywania sit( w cos. Osi<lga sit( w ten sposob 
glt(bit( kontemplacj i. 

BEATA DZ IANOW ICZ I LUKASZ TISCHNER: Czym wedlug Pana 
Profesora jest cud? 

Bardzo nie lubi f( zaczynac od definicji, bo definicje Sq zawsze zwod
nicze. Powiedzialbym po prostu, ze cud to takie wydarzenie, kt6re
go nie spos6b wytiumaczyc dostf(pnymi nam racjonalnymi argumen
tami. Jest to cos, co zawiera w sobie glf(bokie znaczenie, przynosi 
jakis sens, jest odpowiedziq na wielkie pytan ia, kt6re czlowiek sobie 
stawia. Gdybym mial przeprowadzic klasyfikacjf( cud6w, powiedziai
bym, ze istniejq takie , kt6re wystf(pujq w iyciu k aid e go czlowie
ka, tylko dostrzeienie ich zalezy od glf(bi autorefleksji, oraz takie, 
kt6re Sq wydarzeniami 0 znaczeniu og61nym, wykraczajqcym poza 
jednostkowe iycie, i odgrywajq ro lf( w wielkich sprawach calego 
swiata, spoieczenstwa, Kosciola itd. Wydaje mi sif(, ie cudowne wy
darzenia wystt(pujq wszf(dzie i dotyczq calej ludzkoSci. 
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Czy z tego moina by wnosie, ie aby dostrzec cud czy tei doswiadczye 
go, nie trzeba bye czlowiekiem wierzqcym? Czy swiadomose cudu moie 
bye dost~pna kaidemu? 

Uwaiam, ie kaidemu dost~pna jest swiadomosc Opatrznosci, a cud 
jest jej przejawem. Dlatego moiliwosc dostrzeienia slad6w dzialania 
OpatrznoSci w iyciu, czyli tego, co nazywamy "palcem Boiym", jest 
dana kaidemu czlowiekowi, wierz'lcemu lub nie, albo tei wierz'lce
mu inaczej nii chrzescijanie. W moim przypadku najbardziej zdu
miewaj'lce byly zawsze spotkania, jakie mi si~ przydarzaly. Spotka
nie wydaje si~ dzielem przypadku. Ale te przypadki S'l nieraz obar
czone tak wielkim sensem, ie absolutnie wykraczaj'l poza to, co 
normalnie nazywamy zbiegiem okolicznoSci. Takich spotkan przeiy
lem bardzo wiele. Uwaiam je za wielki dar Opatrznosci. Mysl~, ie 
kaidy, kto we wlasciwy spos6b spojrzy na swoje iycie, b~dzie musial 
podobnie ocenic ten rodzaj cudow. 

Podam konkretny przyklad. Tui po wojnie zamieszkalismy w Kra
kowie. Bylem wtedy w skrajnie trudnej sytuacji iyciowej. Wracalem 
z kosciola Kapucyn6w i modlilem si~: "Panie Boie, jak by to bylo 
cudownie, gdybym mogl zobaczyc Piotra Rostworowskiego, czlo
wieka, kt6ry jest dla mnie taki wainy". On nie byi jeszcze kamedul'l, 
tylko benedyktynem i skontaktowac si~ z nim w Tyncu byio bardzo 
trudno. Dochodz~ do rogu Loretanskiej i Krupniczej, przy kt6rej 
mieszkalismy, i w tym momencie wpadam na niego, wr~cz zderzamy 
si~. Moina powiedziec: zbieg okolicznosci. Ale ja wczesniej gor'lco 
si~ modlilem, ieby go spotkac. 

Czy istnieje wi~c zwiqzek mi~dzy cudem a modlitwq? 

Mysl~ , ie ta zaleinosc jest bardzo wyraina. Modlitwa to otwarcie si~ 
na swiat nadprzyrodzony. Tego otwarcia moina dokonywac roiny
mi technikami, kaidy robi to po swojemu. 1m to jest prosrsze, bar
dziej dzieci~ce i pokorne, im wi~ksze mamy poczucie wlasnej ogra
niczonosci i slabosci, tym jest cenniejsze. 

Oto druga niezwykia historia. Kiedy na pocz'ltku wojny, w roku 
1940, mieszkalismy we Lwowie, dowiedzielismy si~, ie umieszczo
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no nas na li§Cie tych, ktorzy majq bye wywiezieni do Kazachstanu. 
Zdecydowalismy siy na opuszczenie Lwowa i przejscie do General
nej Guberni, gdzie mieszkala cala nasza rodzina. Postanowilismy, ze 
z malenkimi dziecmi pieszo przekroczymy granicy. Byl to koniec 
marca, po bardzo ciyzkiej zimie. Czekalismy w Rawie Ruskiej na woz 
konny, ktory by nas podwiozl do granicy w Lubyczy. Po drodze mu
sielismy przejechae przez Hrebenne, gdzie byl punkt kontrolowany 
zawsze przez sowieckie patrole. Wieczorem udalo nam siy wreszcie 
zdobyc woz i zaladowalismy siy na niego z dzieemi i przewodnikiem. 
Jeszcze nigdy w zyciu nie modlilem siy tak jak wtedy. Modliiem siy 
wyrainie 0 cud, bo nie majqc zadnej "bumagi", jechalismy prosto 
w paszczy lwa. Balem siy, ze Sowieci skontrolujq nas i gdy stwierdzq, 
ze nie mamy zadnych papierow - zaaresztujq. 

Kiedy opuszczalismy Rawy Ruskq, bylo ciemno. Wszystko zasnie
zone. Przy wyjeidzie z miasta staiy dwa ko§Cioly: rzymskokatolicka 
fara i greckokatolicka cerkiew. Wokol zupelnie pusto. Nagle spod 

Pan Bog zeslal "aniolow" 
wpostaciach pijanych 
sowieckich iolnierzy. 

kosciola wyskakuje dwoch pijanych sowieckich 
zoinierzy. Woiajq, zeby siy zatrzymac. Wsiadajq 
na nasz wozek, sadowiq sic: z tylu i zaczynajq 
spiewac. My z nimi. I tak spiewajqc, dojezdza

my do Hrebennego, gdzie patrole sowieckie tylko kiwajq przyjaznie 
do tych zolnierzy i do nas. Przejezdzamy. Ale co dalej? My nie moze
my jechae do samej Lubyczy, bo musimy na piechoty dojse do przej
§Cia przez zielonq granicy. Jak siy pozbye tych Sowietow? Nagle oni 
sami zaczynajq krzyczee: "Zatrzymac sic:!" i zeskakujq z wozu. 

Pan Bog zeslal "anioiow" w postaciach pijanych sowieckich zoi
nierzy. Byio to tak wyraine, ze bardziej siy nie daio. To wydarzenie, 
podobnie jak spotkanie z o. Rostworowskim, nastqpilo bezposred
nio po mojej modlitwie. 

A jednak wielu ludzi, ktorzy sceptycznie odnoszq si? do zjawisk nad
przyrodzonych, takie ludzi wierzqcych, twierdzi, ze wiara w takie zja
wiska moze nas zwodzic, ludzic, prowadzic na manowce ... 

To oczywiscie mozliwe. Mozemy ulegac roznego rodzaju zludzeniom, 
fa lszywie cos oSqdzae itd. Ale zarowno w moim wiasnym zyciu, jak i 
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w wydarzeniach, ktore spotykaiy moich zoajomych, wielu momen
tow nie da si~ racjonalnie wyjasnic. Byioby zas wielk,! ograniczono
Sci,! i naiwnoSci,! s,!dzic, ze to wszystko s,! iluzje. 

Przywoiam jeszcze jeden fakt, ktory zawazyi na moim stosunku 
do cudow. Podczas jednego z moich pobytow naukowych w Paryzu 
ktoregos dnia, takze "przez przypadek", obejrzelismy z zon'! dlug,! 
dyskusj~, w ktorej uczestniczyli lekarze, psychologowie i inne osoby, 
w wi~kszosci ludzie niewierz,!cy. Byi tam tez Jean Guitton, pierwszy 
swiecki audytor soborowy. Dyskusja dotyczyia Marty Robin, jednej 
z najwi~kszych swi~tych naszych czasow. Prostej dziewczyny, ktora 
moze nawet nie umiaia pisac ani czytac, francuskiej chiopki, od kto
rej zacz'!i si~ wielki ruch odnowy wspolnot katolickich we Francji. 
Marta Robin byia stygmatyczk'!. W kazdy pi,!tek przezywala m~k~, 
tak jak Chrystus na krzyzu. Byia schorowana i wycienczona. Dysku
sja nie dotyczyla jej swi~toSci . Probowano wyjasnic fakt (ktorego nikt 
z dyskutantow nie kwestionowai), ze ta kobieta przez trzydzieSci kil
ka lat odzywiala si~ tylko Eucharysti,!. 

Bylismy pozniej u jednego z wielkich egzegetow francuskich, ktory 
pokazal nam caly stos listow pisanych pod jej dyktando i zawieraj,!
cych odpowiedzi na jego pytania dotycz'!ce egzegezy. Potem mieli
smy okazj~ obejrzec na kasecie wid eo autobiograficzo,! relacj~ brata 
Efraima, zalozyciela Wspolnoty Biogosiawienstw (dawniej Lion de 
Juda), Zyda nawroconego na protestantyzm, pastora. Opowiadal, 
jak pytai Mart~ Robin, czy rna przejsc na katolicyzm. Powiedziala 
mu: "Ilu tu bylo juz pastorow, ktorzy odmawiali ze mn'! rozaniec, 
a ja mowilam im, zeby jeszcze si~ nie nawracali. AJe ty mozesz juz to 
zrobic". 

Wstosunkowo bliskich nam czasach, w XIX wieku, mialy miejsce ob
jawienia w Lourdes, w wieku XX - objawienia w Fatimie. Teraz wspo
mnial Pan Profesor 0 cudownych wydarzeniach we Francji zwiqza
nych z Martq Robin. Krakow ma swi~tq Faustyn~, kt6ra dala poczq
tek kultowi Jezusa milosiernego. Czy takie objawienia - prywatne, 
ale niosqce przeslanie 0 charakterze ponadindywidualnym, a wi~c 
w pewien spos6b adresowane do wszystkich - sq nam dzisiaj szczeg61
nie potrzebne? 
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M ysly, ze programem dla calego Kosciola na nadchodzqcy wiek i na 
cale tysiqclecie jest program II Soboru Watykanskiego. Wedle niego 
Kosciol musi bye Kosciolem wspolnotowym. Wspolnoty majq ozy
wie i odrodzie parafie, ktore bez nich przestanq pelnie swojq roly. 
Parafie majq wchlonqe wspolnoty i stae siy nimi. Wszystkie najwi~k
sze wspolnoty francuskie wywodzq si~ od Marty Robin. Francja jest 
ojczyznq wsp61not. To wielki znak dla calego ruchu, dla "wiosny 
Kosciola" w nowym stuleciu. 

Przypomina mi siy cud, kt6ry byl nam z zonq szczegolnie bliski. 
To byl cud "placzqcej Matki Boskiej" w Lublinie, potem przemilcza
ny, zar6wno przez wIadze swieckie, co oczywiste, jak i przez wladze 
koscielne. Cud dotyczyl bardzo brzydkiej kopii obrazu Matki Bo
skiej Czystochowskiej , kopii artystycznie bezsensownej , tak jakby Pan 
B6g i Matka Boska wybrali to, co najbardziej liche. Ten obraz zdzia
tal nieprawdopodobne rzeczy. W katedrze lubelskiej lezaly wtedy na 
oltarzu stosy legitymacji partyjnych, kt6re rzucano. Pamiytam, jak 
moj przyjaciel, ksiqdz Tadeusz Fedorowicz, kt6ry w tedy jako jeden 
z wielu ksiyzy przez cale noce spowiadal niezliczone d umy ludzi przy
chodzqcych do konfesjonal6w, powiedzial: "Ja sam nic nie widzia
lem, ale to, co si~ dzieje, jest niebywale. Ludzie przychodzq do spo
wiedzi po raz pierwszy od kilkudziesiyciu lat". 

Znak obecnoSci Boiej objawil si? w tym wypadku w konkretnym ak
cie politycznym, jakim bylo rzucenie legitymacji partyjnej. 

Panowalo wtedy niezwykle napiycie. Rzucenie legitymacji partyjnej 
stanowilo przeciez akt maksymalnej odwagi. Czlowiek ryzykowal 
wszystko. Byl tam miydzy innymi miIicjant, kt6ry w mu ndurze lezal 
krzyzem w katedrze. Jego los byl przesqdzony. Drogi dojazdowe do 
Lublina zamkniyto, nie sprzedawano biIet6w na autobusy. Ludzie 
szli piechoq, zeby zobaczye obraz. 

W tym okresie wystqpilo r6wniez zjawisko odnawiania sit; ikon. 
Zaobserwowano je mniej wiycej od Przemysla po L6di. To wszystko 
dzieje siy u progu strasznych lat piycdziesiqtych. Zagyszcza si~ at
mosfera wok61 Prymasa, toczy siy proces kurii krakowskiej, zyjq jesz
cze Stalin iBeria... W Polsce jest niezwykle trudna sytuacja politycz
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na. 1 nagle ludzie zauwazajq, ze zaczynajq odnawiac si~ stare obrazki 
- na krzyzach przydroznych, w kapliczkach za szklem, w roznych 
miejscach ... Ludzie zbierajq si~ i modlq na skrzyzowaniach drog, bo 
stary obraz umieszczony pod szklem nagle staje si~ zupelnie nowy. 
Moglbym podac bardzo konkretne przyktady. Biskup siedlecki Igna
cy Swirski, ktory wczesniej byl profesorem Uniwersytetu Wilenskie
go, wybitny teolog, mowil, ze podobne zjawiska wystqpily przed re
wolucjq 1917 roku na calej zachodniej granicy rosyjskiej. 

Nie mam tez zadnego powodu, zeby nie wierzyc naszemu przyja
cielowi, ktory opowiadat, jak we Iwowskich domach zacz~ly poja
wiac si~ na szybach obrazy biblijne. M ielismy potern potwierdzenie 
od kogos z naszej rodziny, ze widac je bylo niezwykle wyraznie. W I a
dze probowaly tiumaczyc, ze to amerykanska propaganda, efekt ja
kichs naswietlan itp. 

W czasach kiedy wiara wystawiona jest na wielkq, ostateczoq 
prob~, moina doswiadczyc takich zoakow. Majq one charakter wiel
kich wydarzen spolecznych. 

Pami~ tam tez jeszcze jednq szczegolnq rzecz. Kiedys odwiedzili
smy z corkq naSZq Ojca Swi~tego, pierwszy raz po zamachu, jaki prze
zyt. Byl jeszcze bardzo slaby. W czasie posilku moja zona zapytala go 
o przepowiednie fatimskie i zacz~lismy 0 tym rozmawiac. W pew
nym momencie powiedzialem: "Ojcze Swi~ty, przeciez zamach zda
rzyl si~ w ten sam dzien, 13 maja". I Papiez, ktory byl tak oslabiony, 
podniosl si~ i prawie krzyknql: "Tak, to ta sarna godzina i minuty". 
Dwa razy krzyknql: "I minuty!" Byla to cafkowita zbieznosc czaso
wa, jakby niezwykly znak. 13 maja, dokladnie w dniu i godzinie ob
jawienia fa timskiego, Papiez zostal zaatakowany przez zamachowca 
i jest absolutnie przekonany, ze przezyl tylko dzi~ki pomocy Matki 
Boskiej. 

Sluchajqc Pana Profesora, moina nabrac przekonania, ie cudowne 
wydarzenia sq czyms naturalnym. Dtaczego wi{!c duia cZ(jsc ludzi 
jeili nie wi{!kszosc - pozostaje na nie stepa? 

Po pierwsze, wydaje mi si~, ze ludzie w ogole zatracili zdolnosc gl~b

szego i bardziej wnikliwego patrzenia na wlasne zycie i na iycie spo
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leczne. Wiqie si~ to z dewaluacjq cnoty mqdrosci, kt6ra polega na 
umiej~tnoSci wnikliwego wpatry\vania si~ w cos. Osiqga si~ w ten 
spos6b gl~bi~ kontemplacji. 

Po drugie, mam wraienie, ie ta utrata zdolnoSci gl~bszego wi
dzenia rna zwiqzek z calym stylem naszego iycia. Moina by powie
dziec za 5W. Pawlem: "Bogiem waszym jest brzuch". W dzisiejszym 
swiecie na pierwszy plan wysuwa si~ kwestia konsumpcji i seksu. 
Nie rozumiecie swiata, bo bogiem waszym jest brzuch. 

Graham Greene, zaproszony kiedys, jeszcze w czasach komuni
stycznych, z wykladem na KUL, powiedzial: wsp6lczesny czlowiek 
jest zraniony, bo zatracil swiadomosc wydarzen cudownych. Jest wi~c 
o tyle uboiszy od ludzi, kt6rzy w dawnych czasach mieli 0 wiele 
wi~ksze ich zrozumienie i wyczucie. 

Z drugiej strony mozna by zareplikowac: czlowiek dawnych wiek6w 
byl zbyt naiwny, bo w basniowy spos6b dopatrywal si~ cudownoSci 
tam, gdzie jej nie rna. Z historii Kosciola wane sq opowiesci 0 swi~

tych pijakach, kt6rych wqtpliwej swi~tosci mialy dowodzic cudowne 
zjawiska dokonujqce si~ przy ich grobach. Nieufnosc wobec cud6w 
jest wi~c uzasadniona. 

Oczywiscie. Na przyklad w kwestii relikwii naleiy zachowac wielkq 
ostroinosc, choc nie naleiy tei przesadzac. To prawda, ie bylo wiele 
falsyfikat6w i naduiyc wynikajqcych z naiwnoSci, ale Sq przeciei takie 
relikwie autentyczne. Nasz wielki przyjaciel, zmarly rumunski ksiqdz 
Wladimir Ghika, zaliczany obecnie do blogoslawionych, opowiadal 
nam wydarzenie zwiqzane z relikwiami korony cierniowej przecho
WY'Vanymi w paryskiej Sainte-Chapelle. Ten wielki relikwiarz poda
rowany zostal swi~temu Ludwikowi przez cesarza bizantyjskiego. 
Zostal przyniesiony pieszo z Konstantynopola do Paryia. Swi~ty 
Ludwik wyszedl boso, w worze pokutnym, z Paryia do Chartres, 
aieby osobiscie ten relikwiarz zanieSc do wybudowanej przez siebie 
Sainte-Chapelle. Relikwiarz jest wystawiany w Paryiu w kaidy Wielki 
Piqtek. W czasie jednej z wielkopiqtkowych uroczystoSci w Notre
-Dame ksiqdz, kt6ry go ni6sl, potknql si~ i relikwiarz z krysztalu g6r
skiego upadl i p~kl. Jeden z cierni wypadl. Ksiqdz Ghika otrzymal t~ 
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relikwi~ i opowiadal nam potem, jak dzi ~ki niej zostal uzdrowiony 
czlowiek smiertelnie chory na raka krtani. 

W filmie Agnieszki Holland Trzeci cud pojawia sif! pytanie: czy falszy
wy cud, h6ry jest efektem manipulacji, moie wywolae - by tak rzec 
prawdziwy skutek, tzn. rzeczywistq przemian f! czlowieka, wyzwole
nie, jego prawdziwe nawrocenie? 

Mysl~, ze to mozliwe, bo to nawr6cenie moze si~ dokonac wskutek 
modli twy. Falszywy cud moze stac si~ okazj'l do autentycznej modli
rwy. 

CZf!sto jest tak, i e cuda przydarzajq sif! ludz iom prostym lub dzie
ciom. Dlaczego tak sif! dzieje? Czy dlatego ze umysl bardziej wyksztal
cony nie jest gotowy na przyjf!cie cudu i stawia wi f!ce j przeszk6d? 

My§l~, ze jest tu podobnie jak z narodzeniem PanaJezusa w Betle
jem. Pierwsi zobaczyli Go pasterze, ludzie proSci, najbardziej pogar
dzana cz~sc spoleczensrwa, wlasciwie jego mar
gines. Potem Pan Jezus jadal przeciez u czlo
wieka, kt6ry mial bardzo zl'l reputacj~, byl 
kolaborantem. A pierwsz'l swi~t'l zostala pro
stytutka, Maria Magdalena. To jest oczywiscie 

Czlowiek i Kosci61 jako 
instytucja ci~gle szukaj~ 
sukcesu. To wielka pokusa 
i niebezpieczenstwo. 

wywr6cenie wszystkiego do g6ry nogami. Totaliter aliter. 

Jest cos zdumiewajqcego w fakcie, ie prawie za kai dym razem kiedy 
Pan Jezus dokonywa l cudu, prosil apostol6w, aby tego nie rozglaszali. 
Oni Go zresztq nie sluchali i wiese 0 uzdrowieniach rozchodzila sif! 
szeroko. Tymczasem pod krzyiem na Golgocie nie pojawil sif! iaden 
z uzdrowionych, przynajmniej nic 0 tym nie wiadomo. Wtedy doma
gano sif! cudu i jego zaniechanie okazalo sif! dla ludzi wainiejsze nii 
cuda, kt6rych byli swiadkami wczeSniej. 

Bo czlowiek i Kosci61 jako instytucja ci'lgle szukaj'l sukcesu. To wie!
ka pokusa i niebezpieczensrwo. Mysl~, ze jeze! i cud mialby stac si~ 
porwierdzeniem sukcesu, to go nie b~dzie . O n rna potwierdzac swia
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dectwo. To duia roinica. Kok iol musi bye Kokiolem swiadectwa, 
a nie sukcesu. 

Zdarza si?, ie czlowiek, kt6ry powinien bye otwarty Ita dzialanie cudu, 
na przyklad ksiqdz, wzbrania si? przed takim otwarciem jak przed 
pokusq. 

Bo w tych sprawach konieczna jest wielka ostroinosc. Latwo moze siy 
tu wsiizgnqe jakies naduiycie, zafalszowanie, przerost wyobrazni. 

Ale czy by fo by to tylko zafalszowanie? Czy nie zdarza si?, ie zlo mami 
nas "cudownosciq"? 

To zawsze jest moiliwe, ale mysly, ie czysto mamy tu do czynienia ze 
zjawiskiem podobnym do tego, z ktorym spotykam siy w mojej dzie
dzinie naukowej - chodzi 0 tzw. autografy lub falszerstwa rykopi
sow sredniowiecznych. CZysto uwaia siy, ze dany tekst nie moze 
pochodzie z okreSlonej epoki, bo nie jest dla niej charakterystyczny. 
Po bliiszych badaniach okazuje siy, ie jest. 

Hiperkrytycyzm jest wiyc rownie niebezpieczny jak naiwna ak
ceptacja. JeSli chodzi 0 cuda w Lourdes, to mowil nam nasz nieiyjq
cy jui przyjaciel doktor Fresquet, ktory przez wiele lat byl czlonkiem 
komisji lekarskiej, ie od poczqtku objawien w Lourdes naliczono sto 
wielkich, autentycznych, nie podlegajqcych wqtpliwok i cudow. Cu
dow naprawdy wielkich, na przyklad takich, ie czlowiek bez kosci 
zaczyna ktoregos dnia chodzie. 

Na zakollczenie opowiem jeszcze jednq historiy. W rodzinie mojej 
iony, przed I wojnq swiatowq, bylo bezdzietne malienstwo bardzo 
pragnqce dziecka. Postanowili pojechae do Lourdes. M yiczyzna zglo
sit siy tam do noszenia chorych. Kiedy procesja z Najswiytszym Sa
kramentem przechodzila przed chorymi, on akurat niosl jakqs dwu
nastoletniq dziewczynky, bardzo ciyiko chorq i bardzo cierpiqq. 
I wtedy powiedzial sobie: rezygnujy z naszej prosby, jeieli ta dziew
czynka zostanie uzdrowiona. Dziewczynka zostala uzdrowiona, a oni 
pozostali bezdzietnym malienstwem. 
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Pan Profesor stara sir: patrzeC na swe i;ycie przez pryzmat nadprzyro
dzonych znak6w i odnajdywac w nim przejawy dzialania Opatrzno
sci. Czy to wlasnie dzifki tej perspektywie zachowuje Pan tak wielki 
optymizm? 

Uwaiam, ie dostrzeienie tego jest najwazmeJsze w mOl m ZY CIU. 

Wszystkie inne osi'lgnic:cia s,,! drugorzc:dne. 
Trzeba umiee to zauwaiye i umiee za tym p6jse. Wspaniale po

strzegano to w "moim" XV wieku. Stosunek ludzi do losu byl trochc: 
inny. Na los patrzono nie jak na tocz'lq sic: kolem fortunc:, ale jak na 
16dz z i aglem. Jesli czlowiek-i eglarz umiat postawie zagiel i otwo
rzye go na wia tr, jego iycie moglo stae sic: niezwykle bogate; jdJi nie 
zrobil tego umiejc:tnie, jego iycie karlowacialo. Czlowiek powinien 
bye bardzo czujny w stosunku do spotkaiJ., kt6re mu sic: przydarzaj'l. 
Rozpoznawae, kt6re z nich S,,! prawdziwym znakiem. Wykorzystanie 
takiego spotkania moie bye wlasnie tym nastawieniem i agla na wiatr, 
czyli na wiew Ducha Swic:tego, bo tak mozemy konkretnie powie
dziee jako ludzie wierz'lcy. W przeciwnym razie ryzykujemy, ze na
sze zycie skarlowacieje i zmarnujemy je. 

A wszystko zawsze da sic: jeszcze naprawie. Nie rna zadnego fa
tum. Zawsze mozna jeszcze na wszystko spoj rzec inaczej. 

STEFAN SWIEZAWSKI, ur. 1907, historyk filozofii, em. profesor KUL, 
audytor na II Soborze Watykanskim. Autor licznych ksiqzek, ostatnio 
wydal Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wkr6tce ukaze si~ jego 
korespondencja z Janem Paw/em II. 
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Jan Michalski 

Stacia "Sol idarnosc" 

Choc trescift Stacji Solidarnosc jest mit fascynu
jftcy autora, uksztaltowanie sil( mitu dowodzi, ze 
czas bohater6w skonczyl sil(, wielkie, chwalebne 
czyny nalezft do przeszlosci. Nadchodzi epoka 
pieniftdza i duchowego ub6stwa. 

Solidarnosc jest dla nas czyms do odwzorowania, co 
okresla si~ w miar~ urzeczywistnienia i co wciqz musi
my definiowac na nowo. 

Ks. Jozef Tischner, Etylw solidarnosci 

1. 

W koncu maja dowiedzialem si~, i.e Marcin Maciejowski poka
zywal na dyplomie plakaty, wsrod ktorych byl jeden 0 "Solidarno
Sci" . 

- Marcin, co to za plakat 0 "Solidarnosci"? Moglbys mi go po
kazac? 

- Eee ... Nic takiego. Prawie nic na nim nie rna. 
- Jak nic na nim nie rna, to skqd wiadomo, i.e jest 0 "Solidarno

" .,,;>
SCI . 

- Napis na bialyrn jest. 

- Napis? 
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- No... takie "Amen" napisane solidaryq. 
- Czy m6glbym go obejrzec, bo akurat piszer 0 "SolidarnoSci" 

w sztuce? 
- Eee ... To tylko na dyplom, wiesz, Jan, zrobilem to, bo musia

lem. 

Po miesiqcu wr6cilem z wakacji nad morzem i zadzwonilem do 
Marcina Maciejowskiego. 

- Czesc, Marcin . Sluchaj, gdzie moglbym obejrzec tw6j plakat 
o "SolidarnoSci"? 

- Jaki plakat? 
- Ten 0 "SolidarnoSci" z dyplomu. 
- Aha ... nie rna co oglqdac. 
- Masz go na J 6zefa? 
- Wiesz, Jan, wywiozlem wszystkie plakaty na wieS do Gr6jca. 
- Mozesz mi je przywiezC? 
-Aha. 

Na poczqtku wrzeSnia udalo mi sier osiqgnqc cel - plakaty z dy
plomu przyniosla do galerii Ewa. Marcin mial racjer. Na bialej kre
dzie B1 jest nadrukowany sitem czerwonq farb q napis "Amen". Ka
walek rastra robi za minimalny cien p rzy polskiej fladze na samym 
koncu litery N. 

2. 

Mniej wiercej w okresie dyplomu Marcina Maciejowskiego firma 
AMS z Poznania, krajowy potentat od biJbord6w, obwiesila kraj pla
katem Marka Sobczyka. Plakat przedstawial obraz Sobczyka sfoto
grafowany na brudnym, zatagowanym murze. Na obrazie namaJo
wane bylo logo "Solidarnosci" oraz jego odbicie 0 180°, jedno nad 
drugim, jak w komputerze. Akcja AMS spotkala sier z uznaniem Do
roty Jareckiej w "Gazecie Wyborczej". Jarecka zauwazyla, ze prze
slaniem bilbordu jest upadek "Solidarnosci" (w domysJe: "Akcji 
Wyborczej SolidarnosC", rzqdzqcej w6wczas partii politycznej), kt6
ra ukazana zostala przez artyster jako "dryfujqca tratwa", bardzo po
myslowo i lingwistycznie. 
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Czy bilbord AMS byl aktualnq metaforq polityczoq? Wydaje si~, 
ie mogi miee takq wymow~ wylqczoie dla lewicowych intelektuali
stow i tylko w okresie przedwyborczym. Dla przechodniow byi nie
zrozumialy. Zrobienie plakatu z tego wlasnie obrazu Sobczyka i roz
wieszenie go na ulicach caIej Polski bylo natomiast dzialaniem poli
tyczoym. Napisy "Solidarnose" na murach mialy zawsze rewolucyjnq 
sil~ , lecz lustrzane odbicie odbieralo nazwie jej zoaczenie, bylo de
monstracjq bezsily i rozkIadu poj~c i a . Przypomnijmy przy okazj i re
fleksj~ Agnieszki Holland: "dla mnie "Solidarnose« ( ... ) stala s i ~ uzur
patorem w momencie, kiedy odebraia logo »Solidarnosci« »Gazecie 
Wyborczej«. O d tego czasu zsuwa si~ po rowni pochylej" (Ta praw
dziwa, "Znak" or 8/2000, s. 92). 

Czy metaforq poli tyczoq byl sam obraz Sobczyka? Widzialem go 
w styczoiu posrod innych obrazow na piyknej, bogatej w tresci iycia 
i sztuki wystawie w gdanskiej "Laini". O braz nie podobal mi siy 
dziaial natrytnie i obcesowo skalq i ksztahem liter, kontrastem, far
bq. Ale nie byl metafoq. Byl gestem namyslu. Autor obrazu, prze
ksztakajqc napis, wskazywal: gdzie jest przedmiot, tam jest tei iluzja 
przedmiotu. A iluzja to zio . Nazwie mozna przypisae dobre i zie ce
chy. Z le cechy moina przeniese i na przedmiot, ktory nazwa ozoa
cza, sam w sobie dobry ... itd. W ten sposob wszystko tonylo w nie
jednozoaczooSci, wlaSciwej fi lozoficznym rozwazaniom. 

Wspominam 0 tym nie dlatego, iebym przywiqzywai wielkq wagy 
artystycZOq do obrazu, ktory jest chimerq, lqczqCC! mowy symboli 
z j ~zyki em techno. Znajqc malarstwo Sobczyka i jego inspi racje ide
ami republikanskimi, chciaIbym nawiqzae do starszych prac, w kt6
ryeh Solidarnose jest jeszeze wielkq opowieSciq 0 irodle. Pami~tam, 

ie w 1987 roku Sobczyk byl inicjatorem przyzoania p rzez Gruppy 
stypendium Szymonowi Urbanskiemu, mlodemu malarzowi z War
szawy, au to rowi obrazu Stacja Solidarnosc. 

3. 

Na obrazie Szymona Urbanski ego "Stacja SolidarnosC" z roku 
198 7 ludzie obejmujq s i ~, patrZqC na siebie troskliwie i czule. Zwykli 
ludzie. Zwykli somnambulicy. Jest ich wielu, stojq parami jak zaklyci 
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- kobiety i m~zczyini, m~zczyini i m~zczyini - lancuch ci'lgnie si~ 
do kraw~dzi obrazu. Na piersiach nosz'l identyfikatory. Dworzec? 
Stacja. 

Swiado wydobywa szereg kukielkowych postaci , nad kt6rymi 
biegnie kolosalny nap is STACJA SOLIDARNOSC. Ich bezruch, a na
wet pewne dostojenstwo, r6zni'l to przedstawienie Urbanski ego od 
innych, zazwyczaj groteskowych, pelnych sarkazmu. Kompozycja jest 
bardzo rytmiczna. N iebo przeziera w czwartej cZ~Sc i obrazu, pofal 
dowane jak firanka w oknie. Jest podobne do nieb na Dworcach i Fa
brykach pieni{!dzy Nikifora i na okladkach powieSci fantasy. Lancuch 
par tworzy wielkq kolumnad~. O bejmujqcy s i~ wygl'ldaj'l, jakby diwi 
gali gzyms, na kt6rym stoj'llitery napisu. Obraz rna format panora 
miczny, jak gdyby zostal zrobiony przez nasadk~ anamorfotyczn'l. 
Ugrowy kolor nieba, atramentowy kolor ludzi, silne boczne swiado 
- wszystko to sprawia wrazenie dose pos~pnych dekoracj i scenicz
oych, wsr6d kt6rych zaraz ruszy animowany musical pt. Stacja Soli
darnosc. Mozemy sobie swobodnie wyobrazae, ze autor siedzi w mro 
ku przestronnej sali, w obj~ciach fotela, i patrzy na ekran. Chce prze 
iye to "jeszcze raz", posmiae si~ , poplakae, przestraszye, zadumae, 
w zupelnej samotnosci. 

Pierwsze wrazenie jest przykre - to odczucie nierealnoSci przed
stawienia. Tak m6glby wygl'ldae pejzaz innej planety - mysli widz -

Szymon Urbanski, STACJA SOLIDARNOSC, olej na pl6tnie, 

120 x 23 0 em, 1987. 


Sforografowano dz i~k i uprzejmoSci M uzeum ASP w Warszawie. 
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ostre kontrasty swiatel, mrok za plecami, drainiqce sqsiedztwa nasy
conych barw dopelniajqcych, krzywizny przestrzeni. W dodatku niebo 
jest z6ite, a ludzie niebiescy! Co to ma bye - Iqdowanie Marsjan? 

Pomyslmy 0 tym, jakie wartoSci akcentuje autor w obrazie 0 So
lidarnoSci ... Milose, wiernose, odpowiedzialnose, powiemy, patrzqc 
na obejmujqce si~ pary, i nie b~dzie to dalekie od prawdy. Witajq si~ 
czy zegnajq, spytamy dalej, przybywajq czy si~ rozstajq? Chyba ci, co 
majq przypi~te identyfikatory w barwach nieba, tutejsi "Marsjanie", 
witajq nowych, kt6rzy dopiero teraz zjechali i zjezdiajq. Jest ich wie
lu, lancuch ciqgnie si~ az do kraw~dzi obrazu. Dworzec? Stacja. 

4. 

Szesnastomiesi~czne przeiycia "epoki" "SolidarnoSci" pozostanq [dla spo· 
leczensrwa) trwalym dorobkiem, zachowane w pami~ci, wzrastajqce w legen
d~, dajqce sil~ przetrwania Qerzy Holzer, "Soiidarnose" 1980-1981. Geneza i hi
storia, KR,'\G, Warszawa 1984). 

"SolidarnosC" jest mitem, ale mitem w prawdziwym sensie tego slowa 
opowieSciq 0 pocqtku, 0 h6dle, z kt6rego wyplywajq konstytutywne normy 
i idealy (Zdzislaw Krasnod~bski, Niedokonczony projekt, "Rzeczpospolita", 
2 VI 2001). 

Obraz Szymona Urbanskiego jest pierwszym swiadectwem ist
nienia mi tu "Solidarnosci". Pierwszym swiadectwem artystycznym 
o takiej sile wyrazu i takiej oczywistosci. Jesli wiaSciwie odczytali
smy sens utworu, zawarta jest w nim niezaspokojona t~sknota za 
wydarzeniem z niedawnej przesziosci, wydarzeniem, kt6re staio si~ 
poczqtkiem czegos zdumiewajqcego, tak odmiennego od wszystkie
go, co dotqd byio, ze az nierzeczywistego. Bylo ono tym "nowym 
poczqtkiem", 0 kt6rym pisaia Hannah Arendt, ktoremu towarzyszy 
uczucie szcz~Scia. 

DwadzieScia lat temu doswiadczalismy czegos zupelnie niezwyklego i pa
mi~c 0 tym po dzis dzien nie daje nam spokoju. Tym, co najwainiejsze, bylo 
doswiadczenie niezwykle gl~bokiej wsp6lnoty (Zbigniew Stawrowski, Solidar
nose znaczy wi~i, "Tygodnik Powszechny" nr 22, 3 czerwca 2001, s. 17). 

Legenda Sierpnia 1980 to dla zbiorowej wyobrazni Polak6w rodzaj mitu 
poczqtku. Ten szczeg61ny moment przeszlosci, jak kaidy czas bezgrzesznego 
dziecinsrwa, urzeka i jednoczeSnie razi swojq naiwnoSciq (Dariusz Gawin, Obec
nose Sierpnia, "Znak" nr 8/2000, s. 68). 
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Obraz Urbanskiego rna moc czystego uczucia i urok pierwszych 
czytanek, ale wzruszenie i swoisty nadmiar psychologiczny Sq takie 
miaq jego odlegloSci od irodla. Przeciei nieruchoma solidarnose 
i solidarny bezruch, ktore namalowal Urbanski, samotna solidarnose 
i solidarna samotnose - to antylogie! W ten sposob SOLIDARNY 
staje sicr SOLITARNY - odludny i samotny. Takie ujcrcie jest jednak 
w pelni zrozumiale - Urbanski patrzy na "SolidarnosC" z zewnqtrz. 
"Czas swicrty" przemin'll, nastal "czas marny", wicrzi porwaly sicr, 
wspolnota ulegla rozproszeniu. 

To byl straszliwy czas - m6wil arrysta w wywiadzie w 1991 roku. - ZOMO 
biegalo po ulicach z palami, wok61 strasznie duzo nienawiSci, agresji. Teraz jui 
silt tego raczej nie pamiltta, ale ja dobrze pamilttam. ( ... ) Palec mi wtedy zlamali. 
Kciuk prawej dloni (nie jestem mankutem), w czasie dyplomu. W rym czasie 
nosilem takie gorset, bo p61 roku wczesniej wypadlem przez okno. Bylem szryw
ny, z nadlamanym krltgoslupem i malowalem trupy i tortury. To musialo fajnie 
wtedy wygl'ldac (Yak sobie rozmawiamy. Irena Groblewska z Szymonem Urban
skim, "Obieg", 9-10/1991, s. 6). 

W przeciwienstwie do swoich 0 dziesicre lat starszych kolegow
-artystow Urbanski n ie mial poczucia udzialu w czasie poczqtku. Jego 
"SolidarnosC" byla stacjq marsjanskq. 

Choe treSciq Stacji Solidarnosc jest mit fascynujqcy autora, uksztal
towanie sicr mitu dowodzi, ie czas bohaterow skonczyl sicr, wielkie, 
chwalebne czyny naleiq do przeszloSci. Nadchodzi epoka pieniqdza 
i duchowego ubostwa, ktorej poswicrci Urbanski najbardziej wyzy
wajqce ze swoich dziel. W jego obrazach z 1987 roku przewaia jesz
cze calkiem pierwotna tcrsknota. Mlody artysta dziala pod wplywem 
mitu, poniewai chce bye "u irodla". Dlatego, choe odnosimy wraie
nie, ie wyswietla film, jego przeiycie solidarnosci jest przejmujqco 
uwewncrtrznione. 

5. 

Gdy rodzi silt solidarnosc ( ... ) pojawia silt mowa i slowo G6zef Tischner, 
Etyka solidarnosci, Krak6w 2000, s. 9) . 

Aby lepiej zrozumiee intencje malarza i przybliiye sobie jego spo
sob myslenia, przyjrzyjmy sicr innym obrazom namalowanych przez 
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niego z prawdziwym talentem jeszcze na studiach na warszawskiej 
ASP. N alezy rowniez wspomniee 0 Wisle - malowidle pod mostern 
im. Grota-Roweckiego w Warszawie, w ktorym b~dziemy dopatry
wae si~ kolejnego uj~cia wielkiego mitu zalozycielskiego. 

Obrazy olejne mozna podzielie na dwie grupy tematyczne: jed
nq 0 tresciach narodowo-patriotycznych (Bog i O jczyzna, Orzel, 
Polska 2, Stacja Solidarnosc, Warszawa, Stanislaw Mikolajczyk ucie
kajqcy z Polski przed wkraczajqcymi wojskami sowieckimi), drugq 
o treSciach spoleczno-religi jnych (Kurwa, Z upa, Komunia, Chora 
miloS(, Kobieta i mriczyzna, Stacja Solidarnosc, Kobiety i mficzyi
ni, Zakonnica). Obrazy pierwszej grupy Sq bardzo dekoracyjne, kil
ka z nich to wielofiguralne fryzy, uproszczone w formie, oparte na 
rytmach przesuwaj qcych si~ ludzkich sylwetek, co sugeruje epicki 
charakter opowieki. Szczegolnie ciekawym obrazem jest Stanislaw 
Mikolajczyk ... Sylwetka czlowieka ukazana jest z gory, w d rarna
tycznym skrocie: czlowiek pochyla si~, kuli i biegnie - po sniegu?, 
po lodzie? Lewa r~ka trzyma si~ por~czy - rnostu?, statku ? W n~
trze jego sylwety jest czarne, jej obrys czerwony - kontrasty bieli 
i czerni, czerwieni i b l~kitu tworz'l gam~ barw dopelniajqcych. 
Dziwna jest temperatura tego obrazu - wn~trze sylwety jest jakby 
wypaione, jej obrzeza gor'lce, ale zetkni~te z zimnq biel'l, ktora prze
chodzi w lodowaty bl~kit. Nurt wody jest zaznaczony meandrem
fala biegnie z biegn'lcym, po skosie. Kolor rna konotacje symbo
liczne: "biel to pustka. Czert1 jest brakiem jasnoki. [Moj kolor to] 
ciemny bl~ki t" - objasnial malarz. 

O brazy drugiej grupy przedstawiaj'l jedzenie, kochanie, przyjmo
wanie komuni i swi~tej, a wi~c podstawowe potrzeby: potrzeb~ mi
loki, potrzeb~ zaspokojenia glodu, potrzeb~ obcowania z Bogiem. 
Urbanski przedstawia zaspokajanie tych potrzeb w sposob kranco
wy: milose jest "chora", glod straszliwy, kornunia szydercza. Tema
tyk~ tych obrazow mozemy chyba uznae za horyzont wartoki auto
ra, a malowanie za prob~ doswiadczenia tych wartosci. 

Mimo iz wczesne obrazy Urbanskiego poruszajq takie ternaty hi
storyczne, ogl'ldaj'lc je, mamy wraienie obcowania z fantazmatami 
autora, ktory "stwarza swiat wewn~trzny na podstawie obserwacji rze
czywistosci." ,, [Telewizor) to nasze okno na swiat - dowodzi . - Zapa
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mi«tuk obrazy tego, co Si« dzieje. Duzo ChOdZ« pO Warszawie i tei 
zapami«tuj«. To sumuje si« jakos, a malowae trzeba przez podswiado
mosC". Wyraz tych obrazow jest obsesyjny, czasem przypomina jakieS 
misterium (Kobiety i m?zczyi ni), pojawiajq si« w nim w,!tki homoero
tyczne, a poiniej nabierae b«dzie charakteru obscenicznego. Kiedy kilka 
lat potem Urbanski zacznie produkowae "towar" na sprzedai - b«dzie 
to samoponiieniem i wyzwoli instynkt samozniszczenia. Zauwai,! to 
najbardziej przenikliwi krytycy. "Spot«gowanie okrucienstwa i ohydy 
na obrazach Urbanskiego - napisze Maryla Sitkowska w 1991 roku 
dzialalo wstrz'!sowo. Wywolywalo odruchy braterstwa i ekspiacji, skie
rowane, moie nawet wbrew zamiarom artysty, ku niemu personalnie, 
a nie przeciw zlu, ktore malowal". Czuje si« za t'! wyobraini,! obrzy
dzenie do owczesnego "brudu i szarzyzny, biedy i ciasnoty", do kom
pleksu polski ego ograniczaj,!cego horyzont, a jednoczesnie ogromn,! 
nimi fascynac j«, prawie niewol«, prawie dziecinn,! bezradnose. "Nie
nawidz« brutalnosci, niedelikatnoSci i pijakow. Wszelkich przejaw6w 
przemocy. Rzeczy i ludzi pozbawionych kultury" - Wyznaje Urbanski 
w cytowanym jui wywiadzie. "Lubi« pi~kno, a pi«kno to nie tylko 
proporcje, ale glownie prawda. - A co najbardziej kochasz? - Pi«kno 
i proporcje. To mnie podnieca". 

6. 

Cud solidarnosci naprawd~ mial miejsce i s~ na szcz~scie jeszcze ludzie, 
kt6rzy go pami~taj'l i gotowi s~ 0 tym zaswiadczyc (Z bigniew Stawrowski, 0 za
pomnianej solidarnosci, "Znak" nr 8/2000, s. 62) . 

To byl niemal cud Oan J6zef Szczepanski, Zaloienia, kt6re przetrwajq, 
"Znak", nr 8/2000, s. 100). 

To byl cud Oaroslaw Gowin, Lekcja Sierpnia, "Rzeczpospolita" , 16 VI 2001). 
[Czas pierwszej "Slidarnosci"] to doswiadczenie szczeg61nego "czasu laski", 

"czasu swi~tego", wezwania, abysmy przekraczali samych siebie (Z bigniew Staw
rowski, Solidarnosc znaczy wif!{ ). 

Jesli "irodlo" oznacza "czas swi~ty" i "nowy pocz'!tek", to opo
wieSe 0 poczqtku b«dzie teogoniq. A ten, kto w swoich opowieSciach 
b«dzie chcial stae u samego ir6dla, opowie 0 narodzinach bog6w. 
W Wis!e - malowidle Urbanskiego pod mostem im. Grota-Rowec
kiego w Warszawie - moiemy dopatrywac si« kolejnego wcielenia 
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wielkiego mitu zaloiycielskiego. Przypuszczam, ie do podjycia te
matu sklonil artysty ten sam impuls, kt6 ry kazal mu namalowac Sta
cj? Solidarnosc. Malowidlo wykonane jest ochrq, czerniq i bielq. Wisla 
w ujyciu Urbanskiego jest matkq rodzqcq. Potyina i naga leiy rozci'l
gniyta miydzy pylonami mostu. Twarz rna spokojnq, oczy zamkniy
te, dlonie splecione nad glowq w ostatnim wysilku parcia. Bujne, 
jasne wlosy splywajq na prawe ramiy rzeki. Jej piersi Sq nabrzmiale 
i sterCZq do g6ry, sutki tryskajq mlekiem. Jej nogi Sq rozchylone, z kro
cza wydobywa siy dziecko - widac membrum virile, to chlopak. Pod
nosl ryce. 

Nad rodzqGj plynq obloki, spomiydzy kt6rych wystaje rozwarta 
dlon. Rodzenie bog6w obserwujq dwie postaci. Widzimy profile. Ich 
wlosy rozwiewa wiatr, usta majq wykrzywione grymasem smiechu. 
To nie akuszerki - to demony. Demony natrzqsajq siy z aktu rodze
nia, z rozwartego krocza, z niesamowitej gry sit calej natury, wyciq
gajq szyje i krzyczq. 

Na filarach slimaka przy moscie stojq dwaj "strainicy". W glybi 
na kianie widac exodus - uciekajqce, scigane przez plomienie nagie 
sylwetki. Jest to prawdopodobnie scena wygnania z raju, kt6ra 
u Urbanskiego przyjmuje postac wygnania z miasta. Przypomnijmy, 
ie dyplomowy cykl obraz6w artysty nosil tytul Mama Warszawa. 
Oto jego komentarz z 1987 roku: 

Bramy Raju. Trzy Wielkie Potwory broni'l wst~pu. Trzy wielkie indianskie 
b6stwa W'li, Jaguar i Orzel. Z a bram'l rozci'lga si~ bliiej nieokreslona Prze
strzen. Prawdopodobnie jest to Pieklo. Profesor Gierowski powiedzial mi, ie te 
potwory powinny bye w innych kolorach namalowane, dlatego i e Bramy s,! 
niebieskie. Ale ja to pieprzy. M arus aktu alnie robi mi czarno-biale zdjycie z mo
im dzielem. Dobrze im zrobilo, ie siy troch~ starly. Bardziej si~ wtopily w t~ 
sciany. To jest jed no z najbardziej wariackich moich malowidel, namalowalem 
to wszystko chyba dla tych plomieni . W plomieniu moina wszystko zawrzee. 
Narodziny, milose, smiere, mlodose, energi~ , cieplo, swiat/o . Marus fotografuje 
m6j najwiykszy obraz 15 razy 4 metry. Narodziny karzelka. Wisla rodzi karzel
ka, kurwa, trudno jest mi cokolwiek powiedziee 0 tym. O n si~ chyba najbar
dziej star! ten Rybak. Korony Jui nie widae. No, niestety. Ale to dobrze. Bo ja to 
malowalem tak, ieby to byla akcja, a n ie ieby zostalo na wieki. Ktos moie po 
mnie przyjse i tei tutaj namalowae. Za 10 lat. Na przyklad ty. ( ... J 0 kobiecie, 
ona jest chyba najbardziej dekoracyjna, tutaj wymyslilem dla niej sty!. ( ... JWar
ta Honorowa. Warta Honorowa dwunastu trzymetrowych postaci, na kaidym 
filarze estakady. 
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Pierwsza byla Apokalipsa z tego wszystkiego tutaj, co namalowalem. Z na
czy Apokalipsa to da! tytu! taki facet, co tu przyszedl, chyba ksj~dz. One tak, 
scieraj~c sj~, nabieraj~ troch~ innego wyrazu, nie. Tak ie to chyba nie jest i le. 
To jest taki obraz zmien iaj~cy s i~ w czasie. Elementem spajaj~cym wszystkie 
obrazy jest plomien. P!omien wewn~trzny tych !udzi namalowanych (slowa Szy
mona Urbanski ego nagrane na magnetofon, spisane j uloione przez Marka Sob
czyka w roku 1987). 

Obecnie otoczenie mostu jest calkowicie zaniedbane, schodki na 
nasypach wskazuj'!, ie kiedys planowano je uporz,!dkowac, ale po
tern zaniechano. Z ziemi stercz'! resztki zatopionych w cemenc.ie pr~

tow zbrojeniowych, buty grz~zn,! w piachu i blocie, woke l smietni
sko. Fresk zostal pokryty wulgarnymi inskrypcjami, przedstawienie 
Szymona zbezczeszczono. 

7. 

Naleiy poswi~cic teraz kilka uwag j ~zykowi plastycznemu oma
wianych tu dziel. Narz~dzia mowy podlegaj,! ewolucj i - artYSci po
szukuj,! j~zyka odpowiedniego do czasu, by uzyskac maksimum wy
raw. "Niech ulice b~d,! swi~tem sztuki dla wszystkich" ... Pami~ta
my, ie w okresie stanu wojennego Piotr Mlodoieniec robil szablony 
oparte na j~zyku komrkultury, polskiej szkoly plakatu, a nawet sztu
ce lu dowej (szablon Ks. Jerzy Popieluszko styl izowany na C he 
Guevar~) . W polowie lat 80. Wlodek Pawlak adaptowal efekty "woj
ny na murach", tworz'!c aluzyjne "obrazy zamalowane". Wielu arty
stow z warszawskiej ASP (np . Tomasz Sikorski, Andrzej M aruszecz
ko) wl,!czylo si~ w tym czasie w mowy miasta. W kilka lat potem 
"graffiti staj,! si~ kronik,! po lskiej drogi do kapitalizmu, widziane j 
oczyma najmlodszych pokolen Polakow, a lata 1989-1990 S,! apo
geum dzialalnosci polskich graficiarzy" (Tomasz St~pien , Poezja uli
cy, "OPCjE" nr 3/4, wrzesien 2001, s. 79). 

W tych la tach polityczne graffiti ust~powalo malars twu dekora
cyjnemu. Urbanski wszedl w kr,!g anonimowych graffitystow, malu
j,!c peine rozmachu kompozycje z wykorzystaniem efektow perspek
tywy, jak murale, znajduj ,!ce si~ na zj ezdzie Alei Armii Krajowej i uli
cy Slowackiego w Warszawie. Przedstawialo ono postac Demiurga 
udzielaj,!cego blogoslawienstwa p~dz,!cym samochodom. Ozdobne, 
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kr~cone wiosy owego Demiurga wplataiy s i~ w ogromne blockbu
stery: HA-HA-HA-HA, tworZqC scieik~ prowadzqq do nieba. W tym 
murale oraz w obrazach sztalugowych z lat 1990-1991 Urbanski 
wprowadzal elementy stylu techno: kontrasty nasycenia barw, papu
zie kolory, spraye, ciemne da, rozswietlenia, hajlajty, rytmiczne na
pisy i wzory. Tworzyiy one psychodeliczny klimat (Motorhead, Lu
natycy, Jan Gutt i synowie). 

M alarstwo Urbanskiego byio moralitetem z ducha. Prorok cho
dzi po swoim miescie, widzi zepsucie i duchowe zniewolenie, wstrzqsa 
nim smiech i groza - "kiedys byio inaczej ... ". Dlatego najlepsze efek
ty Urbanski osiqgai z lqczenia skrajnosci. N osnym pomysiem byio 
polqczenie katolickiego martyrologium z malarstwem off-owym. 
Zwracaiy uwag~ inspiracje warszawskim neoklasycyzmem lat 30. i 40. 
W malarstwie Urbanskiego sqsiadowaly: mowa symboli, poetyka so
wizdrza lska i sztuczny jyzyk techno. Sprawiaio to wraienie stylistycz
nego "zepsucia", estetycznego zaskoczenia. Taka cudacznosc odpo
wiadala psyche polskiej czasu przelomu oraz starej tradycji przedsta
wi ani a "swiata na opak" . Do Urbanskiego stosu je si~ inskrypcja 
POMALUJMY TEN MOR. 

8. 

Nadal uwai.am, i.e Solidarnosc byla darem Boi.y m, i i.e takie b~dzie jej miej
sce w historii Oaroslaw Marek Rymkiewicz, "Tygodnik Solidarnosc" nr 44(267)1 
1993). 

[Solid arnosc] staje si~ z pu nktu widzenia naszych obecnych doswiadj:zen 
tak nierealna, i.e mog~ jq zinterpretowac tylko w j~zyku cudow (Pawel Spie
wak, Cala polityka sprowadza sili do boksu. Z socjologiem P. Spiewakiem rozma
wia Malgorzata Subotic, "Rzeczpospolita", 24 VI 2000). 

Cud jest czyms, co rozcina czas i pozwala ustanowic nowy pocz<j tek (Da
riu sz Gawin , Obecnosc Sierpnia, "Znak" nr 8/2000, s. 70). 

Urbanski byl pogrobowcern Gruppy i jako spozniony w czasie, 
i jako nasladowca. Malarstwo Gruppy byio dla niego zbiornikiern 
rnotywow i rozwiqzan plastycznych. Na Urbanski ego wplywaia 
przede wszystkirn inwencja ikonograficzna Marka Sobczyka. W tym 
sarnym roku, w ktoryrn powstala Wisla Urbanski ego, Sobczyk nama
lowai Boze Narodzenie I - teogoni~ opartq na wqtkach chrzeSci jan
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skich. I tu przedstawiony byl akt rodzenia. Maria rodzila dwie oso
by - Pantokratora oraz Jezusa, ktory dopiero gotowal siy do wyjscia 
z lona. Na obrazie widzimy brzuch kobiety, ktora lewq nogy wpiera 
w sciany, a udo prawej przytrzymuje rykq. Akt jest malowany w miyk
kim stylu gotyckim, daleki od styIizowanej na neoklasycyzm Wisly . 

Mozna powiedziec, ze malujqc teogonie, obaj malarze spotykali 
siy przy i rodle. Malujqc je, korzystali z dobrodziejstw "mowy i ro
dla", z poczucia udzialu w dziele stworzenia, przynajmniej w tej mie
rze, w jakiej artysta moze powtorzyc akt stworczy, lqczqc rozne jyzyki. 

W tym okresie na obrazach obu pojawiajq siy te same wartosci: 
Urbanski maluje Oria - Sobczyk Wiar~, nadziej~ i miloic, Sobczyk 
Warszawera - Urbanski Mikolajczyka, Sobczyk Ciekawoic i6ltego 
pokoju rodzic6w - Urbanski Kas{?, Sobczyk Adama i Ew~ Braun -
Urbanski Kobiet~ i m~iczyzn~, wreszcie Urbanski maluje Exodus, 
a Sobczyk przedstawia Powstanie Warszawskie jako wygnanie hipi
sow z miasta. 

Roznica jest w wartosci symbolicznej. 0 ile Urbanski czysto uka
zuje obraz Piekiei, Sobczyk nie waha siy przed ukazywaniem Raju. 
Symbol em soIidarnoSciowego Raju jest, wedle swiadectw historycz
nych, sala BHP Stoczni Gdanskiej, w ktorej "onego czasu", jak ma
wial Eliade, doszlo do podpisani a porozumien miydzy ludem a wta
dzq. W 1988 Sobczyk rozpoczyna cykl obrazow pt. BHP malowi
dIem przed sta wiajqcy m czlowie ka i sp rzqtaczky w d ziwnym 
pomieszczeniu zwanym "windq". Cziowiek jest androgynem, tak jak 
byi nim Adam, oboje Sq nadzy ... To wizja narodzin "SolidarnoSci" 
w sali BHP. Stosowanie sugestywnego jyzyka aluzji oraz bogatego 
zespolu mitoforiow byio typowe dla naszej "dzikiej" sztuki lat 80. 
A u Sobczyka przedstawienie Raju zawsze wiqze siy z krolestwem 
wolnoSci lat 1980-81 i jego upadkiem. Dlatego pytania uniwersalne 
- skqd zlo?, dokqd to wszystko zmierza?, jaki to rna sens? - zaludnia
jq jego obrazy. 

9. 

Poryw mi~dzyJudzkiej soJidarnosci, kt6ry otworzyl dekad~ Jat 80., sprawil, 
i.e zaangai.owalismy si~ w wydarzenia. Chcie1ismy mi ec udzial w dziejach. ( ... ) 
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Przeczucie, ie to, co 
lokonalo si~, rna wymiar 

uniwersalny - 0 wiele 
szerszy nii doczesnosc, 

wi~kszy nii Polska 
nurtowalo artystow 

w latach 80. 

JAN MICHALSKI 

To bylo bardzo proste (Ewa Ciepielewska, katalog wystawy "Bieg czerwonych 
ludzi" , Galeria Zderzak, Krak6w 2001 , s. 3) . 

Mialem 20 lat, byla niewolnosc. Moina bylo walczyc z ni,!. Potem sierpien 
80 - grudzien 81. 16 miesi~cy wolnoSci. Naj p i~kn iejszy czas. M6wi~ ci . Potem 
ju i nigdy takiej wolnoSci nie by lo (Piotr M lodoieniec, tamie, s. 13). 

Gdy zaczynalismy, miel ismy silne poczucie, ie tworzymy hi stori~ (Pawel 
Jarodzki, tamie, s. 2) . 

To, co si~ w polskim malarstwie stalo w latach osiemdziesi,!tych - to byl 
cud (Andrzej Bonarski, tamie, s. 12). 

Jak widac kategoria "cudu" nie dotyczy tylko wydarzen spotecz
nych, pojawia si<r tabe przy opisie zjawisk artystycznych. M ozna by 
si<r wr<rcz zastanaw iac, czy Polacy jej nie naduzywajq, skoro wszyscy, 
od agnostyk6w pOCZqWszy, nie umiejq inaczej skwitowac zjawisk hi
storycznych... Czyz to nie dziwne, ze Andrzej Bonarski, najwi<rkszy 
polski marszand lat 80. , wyznaje, ze nie rozumie, skqd wzi<rlo si<r 
6wczesne malarstwo, nazywa je cudem, si<rga do wyszukanej meta
fo ryki i przyr6wnuje do aktu kosmogonii? 

A tymczasem "to byio bardzo proste" . "Chcielismy miec udziat 
w dziejach". Rzeczy p roste, slowa proste, poj<rcia elementarne to 
w tasnie mowa ir6d ta. "Mowa wasza niech b<rdzie prosta .. . " "Jeden 
drugiego ci<rzary noScie ... " "Prawda was wyzwoli ... " "Spisane b<rdq 

czyny i rozmowy... " "Bqdz wierny, idz ... " Te za
lecen ia, kt6re potem b<rdq zawstydzaly pato
sem, a wtedy napelniaty grOZq i otuchq, to ele
menty, z kt6rych mozna budowac. Poniewaz Sq 
nieredukowalne. Przeczucie, ze to, co dokona
to si<r, rna wymiar uniwersa lny - 0 wiele szer
szy n iz doczesnosc, w i<rkszy niz Polska - nurto
walo w latach 80. artyst6w z pokoienia "Soli

darnosci". "Nieskr<rpowane wyrazanie naszego dramatu tutaj, jako 
ze jesteSmy bardzo dziecmi tego miejsca i tego czasu, przynajmniej 
na razie, moze kiedys to przekroczymy, a moze to jest wlasnie un i
wersalne" - rozwazal w swoim programie artystycznym w 1984 
roku Ryszard Grzyb, malarz Gruppy. Z kolei artysci poznanskiego 
Kola Klipsa transcendowali to samo uczucie poza histor i<r: "M6
wienie 0 naszej idei to tylko slowa 0 slowach. Jej czas, jej istnienie, 
jej pelnia b<rdzie wtedy, gdy na ziemi zn6w panowac b<rdq kr610wie 
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i gdy od nowa rozkwitn,! ogrody dziecinstwa, i gdy nieograniczo
na wyobraznia, radose tworzenia, poznania, wsp6ldzialanie z na
tur,! okresli nasze wsp61brzmienie w wielkiej harmonii wszechswia
ta". Konsekwencje obywatelskie wyci'lgn~ la Gruppa, malu j'lc przed 
wyborami do sejmu 4 czerwca 1989 plot przed kawiarni'l "Niespo
dzianka", warszawsk'l siedzib,! Komitetu O bywatelskiego. Akcja 
"Glos przyrody na Sol idarnosC" stanowila, wedlug Maryli Sitkow
skiej, symboliczne zakonczenie wspolnej dzialalnoSci Gruppy. 
W chwili, gdy spoleczny ruch Solidarnosci odchodzil do historii, 
a Gruppa zadoseczynila swemu powolaniu, Urbanski zostal tak jakby 
na lodzie . Jego sarkazm ... 

10. 

W Shishuo xinyu powiedziane jest, ie Wei lie, gdy mial przekroczye rzekcr 
]angcy, poczul sicr bardzo przytloczony i rzekl: "Gdy widzcr ten ogrom, bez
wiednie gromadzq sicr we mnie setki uczue. Kt6i, niewolny od uczue, m6glby 
zniese takie emocje?" (Feng Youlan, Kr6tka historia filozofii chinskiej, PWN, 
Warszawa 2001, s. 271). 

Solidarnose to ogromny las zasadzony przez przebudzone sumienia U6zef 
Tischner, Etyka solidamosci, s. 103). 

Jesl i jednak "SolidarnosC" byla rzeczywistym cudem, a cud, jak 
slyszymy z ust Dariusza Gawina, "rozcina czas", to wypada si~ zasta
nowie, co bylo jego ostrzem. Jakie ostrze przeci~lo nasz czas i nas 
samych? Dlaczego powrot do tamtych chwil zawsze budzi emocje, 
t~sknoty i pragnienia tak wielkie, a moze i wi~ksze niz te wyrazone 
przez Szymona Urbanskiego w Stacji Solidarnosc i czcigodnego Wei 
Jie w ksi~dze Shishuo? 

3 pazdziernika [1980] 0 godzinie 12.00 syreny fabryczne oznajmiajq poczq
tek strajku w wicrkszosci miast Polski. W mniejszych MKZ-ach stajq wszystkie 
zaklady zrzeszone w "SolidarnoSci". Tam, gdzie strajk rna zasicrg powszechny 
w Gdansku, Wroclawiu, Elblqgu, Bydgoszczy, Bytomiu, Walbrzychu - nie podej
mujq go fabryki pracujqce w ruchu ci,glym i sluiby publiczne. W innych regio
nach stajq rylko wyznaczone zaklady pracy. Pozostale wyraiajq swojq solidarnose 
przez wywieszenie bialo-czerwonych flag, transparent6w z napisem "Strajk", usta
wienie pikiet strajkowych przed bramami, uruchamianie sygnal6w alarmowych 
oglaszajqcych poczqtek i koniec strajku, zakladanie bialo-czerwonych opasek. Do 
akcji "SolidarnoSci" dolqczajq sicr liczne przedsicrbiorstwa, w kt6rych jeszcze nie 
powstaly nowe organizacje zwiqzkowe. O bok wielkich zaklad6w przemyslowych 
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strajkujq urz~dnicy, nauczyciele, aktorzy. W Zielonej Gorze do strajku wyznaczo
ny zostal Teatr Lubuski (z wylqczeniem spektaklu dla dzieci), we Wroclawiu przez 
godzin~ zamar! ruch przy straganach na Placu Solnym, w By tomiu stala Spol
dzielnia Inwalidow Niewidomych, w Gda6sku nauczyciele wpisywali do dzienni
kow nowy temat lekcji - strajk solidarnoSciowo-ostrzegawczy; legniccy kolejarze, 
nie chqc zatrzymac pociqgow, zakladali symboliczne bialo-czerwone opaski, 10
komotywy na trasie gwizdem oznajmialy poczqtek i koniec akcji strajkowej ("Biu
letyn Informacyjny KOR" , [w:] Jerzy H olzer, "Solidarnosc« 1980-1981. Geneza 
i historia, KR1\G, Warszawa 1984, s. 78). 

Kreacjonizm, ktory staralem si~ wydobyc przy opisie fakt6w ar
tystycznych, byl odczuwalnq rzeczywistoSciq roku 1980-1981. Od
wolanie do mowy poetyckiej i tradycji romantycznego kreacjonizmu 
bylo nie tylko potrzebq ideowq ruchu "Solidarnosci" - wynikalo row
niez z przeciwstawienia si~ nowomowie i z powrotu do hode!. Bylo 
potrzebq duchowq. Przemowy przywodcow robotniczych, j~zyk 
Wal~sy, Milosz pod Pomnikiem Stoczniowcow, podziemne wydaw
nictwa swiadcz,!ce prawdy, przejazdy papieskie, kondukty pogrze
bowe, msze swi~te, wiece fabryczne i manifestacje uliczne, uroczy
stoSci patriotyczne, wojny na murach, tworzyly klimat szacunku dla 
mowy irodla, nakazy ewangeliczne, inwokacje poetow byly przeka
zywane z ust do ust, czekano na wielkie swiadectwa. Jyzyk oczysz
czal si~ z martwoty. Byl zdolny do wy razania wielowymiarowej rze
czywistosci. Uczeni potwierdzaiq, ze "karnawal" wielkiego roku prze
trwal w wielu poiniej powstalych dzielach plastycznych, a nawet 
w caIej fali generacyjnej. Ale nie da si~ przekazac natf;:zenia uczuc. 
Po prostu nie da si~ tego udowodnic inaczej, jak przechodzqc od 
fizyki spolecznej do metafizyki. Stawaly pociqgi, brakowalo paliwa, 
butow, jedzenia, ale dqzenie do wolnoSci i prawdy nadciqgalo ze 
wszystkich stron... porywalo, jak wyznaje Ciepielewska. A Piotr 
Mlodozeniec mowi 0 jakoSciach wolnosci, 0 "takiej", az "takiej wol
nosci". I szablony Piotra pokazujq zywe swiadectwa rozcinaj,!ce czas: 
smierc kaznodziei, smier<: poety, smierc robotnikow. 

Nalezy na koniec dodac, ze oprocz tego, iz Sq to obrazy z prze
szlosci, ktore nas nurtujq, myslenie wokol "SolidarnoSci" to krok ku 
wsp6lnocie, a wspolnota ludzi solidarnych daje wolnosc. 

Republikanskie odczytanie sensu Sierpnia t1umaczy irodla wyjqtkowego 
nat~i.enia patosu , ktory towarzyszyl wydarzeniom roku 1980. Polacy przekro
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czyli wtedy horyzont swojej partyku
larnej historii i wkroczyli w sfer~ war
toki uniwersalnych (Da riusz Gawin, 
Obecnosc Sierpnia, s. 71). 

Oni z naszej solidarnosci b~dq 
brae miar~ swojej so lidarnoki. ( ... ) 
Cokolwiek robicie i mowicie - jeste
kit dzis miarq Gozef Tischner, Etyka 
solidarnosci, s. 133). 

"Solidarnosc" zapami~ tana b~dzie 
w historii jako jeden z najbardziej nie
z\vyklych i wspanialych jej przejawow 
(Bronislaw Wildstein, Czas rewiz;oni
stow, "Rzeczpospolita", 23 V 2001). 

My jestesmy iyw,! historiq Gozef 
Tischner, Etyka solidarnosci, s. 128). 
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KOSCIOt - MOJ DOM 

Janusz Poniewierski 

Potrzeba nawrocenia 

Trudno mi oprzee si«i wrazeniu, ii tegoroczna 
p odro:i Papieia do Polski jest dose powszechnie 
pos trzegana w ka tegoriach nos talgicznej W«idrow
ki do czasow jego mlodosci. Tak j akby miala nas 
odwiedzie s«idziwa babcia, ktorej chcemy sprawic 
przyjemnose i oprowadzie j~ po starych k~tach, 
a nie prorok i swiadek Ukrzyzowanego. 

Jui za kilkanascie dni, jdli Bog pozwoli, do Polski przybydzie Pa

piei. Znamy program tej podroiy i jej waine miejsca (m.in. Kalwaria 

i Krak6w-Lagiewniki), znamy jej haslo ("B6g bogaty w milosierdzie") 

i duchowych "bohaterow" (sw. Faustyna i czworo nowych blogoslawio
nych). W zasadzie nic wiyc nie przeszkadza temu, ieby siy do tej wizyty 

wewntttrznie przygotowac. I pewnie wielu to robi - przez modlitwy, 
post, czyny milosierdzia i studium (polecam zwlaszcza lekturtt encykliki 
Dives in misericordia, a takZe ksi'lieczky ks. J6zefa Tischnera Drogi i hez

droia milosierdzia). A jednak prawie w og61e nie slychac 0 takich du

chowych przygotowaniach maj'lcych charakter ponadindywidualny: nie 
slychac 0 korekcie programu duszpasterskiego i katechetycznego ani 

o wielkich narodowych rekolekcjach. I, niestety, nie jest to tylko moje 

zdanie - zdanie zawodowego dziennikarza katolickiego, ktorego latwo 

oskariyc 0 malkontenctwo i przesadny krytycyzm. Opinia podobna do 
mojej pojawila siy ostatnio wsrod internautow. Pyta na przyklad "Kato
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lik" (zob. : www.e.ka i.pl): "Dlaczego nie rna zadnego programu duszpa
sterskiego przygotowujqcego Po ls k~ na spotkanie z Ojcem Swi~tym ? ". 
No wlasnie ... 

Oczywi§Cie, jesli chodzi 0 duchowq prac~ wokol sierpniowej podro
zy Papieza, Sq wyjqtki: w Krakowie na przyklad przedpielgrzymkowy 
cykl kazan 0 Milosierdziu glosi o. Jan A. Kloczowski Op, zas w kie lec

kim wydawnic rwie "Jednose" ukazala si~ pierwsza - i jak dorqd chyba 
jedyna - teologiczna rozprawa b~dqca czyms w rodzaju wprowadzenia 
do tej pielgrzymki (ks. J. Kudasiewicz, ks . H. Witczyk, Kontemplacja 
Chrystusa - Ikony milosiernego Ojca), ale powtarzam: to Sq wyjqtki, 
ate, jak wiadomo, porwierdzajq regul~ . 

Trudno mi zatem oprzee si~ wrazeniu, iz tegoroczna podroz Jana 
Pawla II do Polski jest dose powszechnie postrzegana w kategoriach 
nostalgicznej w~drowki do czasow mlodosci Karola Wojtyly, niemalZe 
jego "pozegnania z Ojczyznq". Tak jakby miala nas odwiedzie s~dziwa 
babcia, ktorej chcemy sprawie przyjemnose i oprowadzie jq po starych 
kqtach (zrobie sobie z niq pamiqtkowe zdkcie i, bron Boze, nie zmar
rwie), a nie prorok i swiadek Ukrzyzowanego. Wierzymy, ze b~dzie to 

spotkanie przypominajqce raczej Wadowice A.D. 1999 niz na przyklad 
warszawski plac Zwyci~srwa z roku 1979 (to wlasnie tam Jan Pawel II 
wolal: "Niech zstqpi Duch Twoj i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi ... " ). 
Co ciekawe, z Wadowic pami~tamy jedynie "kremowki" i ogolnq at
mosfer~ "kochajmy si~", a juz zapomnielismy 0 ukrytym w papieskich 
wspomnieniach programie pracy nad sobq. I 0 rwarzy szcz~sliwego czlo
wieka, ktory kocha Boga, kocha ludzi i samego siebie, koch a zycie po 
prostu. 

:;-

M ialem sen. Snita mi si~ tegoroczna pielgrzymka Jana Pawl a II do 
Polski. Snilo mi si~, ze bylem tam i sluchalem, 0 czym mowil Papiez. 
A to, co mowil, mialo wag~ testamentu. Tak sarno zresztq jak jego mil
czenie i pewien rodzaj nieobecnosci (na przyklad w obliczu tlumow, kto
re, jak zwykle, gromadzity si~, zeby na jego czese pospiewae i pokrzy
czee). M ilczenie czlowieka odchodzqcego i catq swojq postaWq wskazu
jqcego N iebo, jak gdyby chcial nam bezglosn ie powiedziee, ze tam jest 

123 

http:www.e.kai.pl


II JANUSZ PONIEWIERSKI 

nasza Ojezyzna i wlasnie tam (a nie w Watykanie) korzenia i oparcia 

powinien szukac polski KoSciol. 
Tematem homilii w Lagiewnikaeh byl, 0 ile dobrze pami~tam, ow 

sen, Bog "bogaty w mitosierdzie". "Nie jest larwo mi lowac miloSciq gl~
bokq, ktora polega na autentyeznym skladaniu daru z siebie" - m6wil 

Jan Pawel II (a ja nie wykluezam, ze treSc owej "sennej" homilii byla 

eehem slow wygloszonyeh przezen podezas kanonizaeji Siostry Fausty

ny). - "Tej miloSci mozna nauezyc si~ , jedynie wnikajqc w tajemnicy 
miloSci Boga". Dalej Biskup Rzymu eytowal Dzienniczek sw. Faustyny: 

"Odezuwam tak straszny bol, kiedy patrz~ na eierpienia bliinich, ieh 
udryezenia nosz~ w sereu swoim, tak ze mnie to nawet fizyeznie wynisz
eza. Pragn~labym, aby wszystkie bole na mnie spadaly, by ulZyc blii

nim". A ja, patrzqe na zmyezonq rwarz m6wey, nie wiedzialem, ezyje to 

slowa: Faustyny Kowalskiej , Jana Pawla II, ezy moze Tego, ktorego obo
je usi!owali nasladowac ... 

Tematem homilii w Kalwarii by! Krzyz. Jego "adoraeja pozwoli nam 
gl~biej pojqC nieskonezone milosierdzie Boga" - powiedzial Papiez (a ja 
dopuszezam i takq mozliwosc, ze w owym snie "uslyszalem" rozwaza
nia wyg!oszone w tym roku podezas wielkosrodowej audieneji general

nej) . - "Trudna jest droga Krzyza! JednakZe tylko ona przekazuje nam 

tajemnie~ smierei, ktora daje zyeie". 
Tematem homilii na Bloniaeh byl w moim snie Koseiol, zalozony 

przez Ukrzyzowanego w ehwili, gdy z Jego boku - jak na obrazie w ta
giewnikaeh - wyplyn~ la krew i woda. Biskup Rzymu mowil 0 Koseiele, 

pokazujqe jego swi~tyeh (beatyfikowanyeh podezas tej samej Mszy): 
- ks. Jana Baliekiego, rektora seminarium, zalozyeiela domu opieki 

dla by!yeh prostytutek (co bylo powodem oszezerezyeh pomowien kie

rowanyeh pod jego adresem); 
- o. Jana Beyzyma, misjonarza zwanego "pos!ugaezem tr~dowatych", 

budowniezego szpitala na Madagaskarze; 
- abp. Zygmunta Szez~snego-Felinskiego, zeslanego na 20 lat na 

Syberi~ za listy do eara w obronie KOScioia i narodu, iniejatora wielu 

dziel eharytatywnyeh, odnowieiela zyeia religijnego w dieeezji; 

- s. Sanejy Szymkowiak, mlodq serafitk~ z Poznania, kt6ra - pomi
mo sugestii w!adz zakonnyeh - pozostala w ezasie wojny w maeierzy
stym klasztorze i do konea opiekowala sj~ przetrzymywanymi tu jenea
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mi. Siostra Sancja zmarla na gruzlic~ w wieku 32 lat - zapami~tano jej 

slowa: "Umieram z miioSci, a milosc Milosci niczego nie moze odmo
' .. " WIC. 

Sluchalem tych biografii i widzialem w nich swiatla dla KOScioia 

w Polsce, dla jego hierarchow i wiernych, ktorzy powinni raczej "zycie 

daC", nii sprzen iewierzyc si~ Ewangelii. Swiadomosc tego, jak potrzeb

ne s'l KOSciolowi owe swiatia, dotarla do mnie szczegolnie mocno 
wci'lz opowiadam swoj sen - gdy 0 bearyfikacj~ Siostry Sancji prosil 
nowy arcybiskup poznanski ... 

Co tu kryc, KOSciol w Polsce (zwlaszcza jego "struktury wladzy", 
mechanizmy selekcji itp.) nie nalezy do najzdrowszych. Utwierdzilem 

si~ w rym przekonaniu, kiedy uslyszalem, ze ks. X, bardzo zaangazowa

ny w wyjasnienie i rozwiklanie tzw. sprawy poznanskiej, "nie rna szans 

na biskupstwo" ani w ogole na koscieln'l "karier~". Nie rna ich, bo pra
gn'll zwyci~stwa prawdy nad jej tuszowaniem i zamazywaniem. Mialby 

je natomiast, gdyby nabral wody w usta i pogodzil si~ ze zlem, ktore 
w zaciszu Kosciola uwilo sobie wygodne gniazdko. Ale czy w tej sytu

acji mozna jeszcze mowic 0 zdrowym KOSciele? Czy nie iest raczej tak, 

ze lezy on przy drodze pobity i "na pol umarly" ? A KOSciol to przeciez 
my wszyscy. 

Opowiedzialem tutaj swoj sen, ale tak naprawd~ to przeciez nie wi em, 

o czym Papiez powie homi! i~ na krakowskich Bloniach. Chcialbym jed
nak, zeby Bisku p Rzymu mowil 0 KOSciele i zeby pomogl tym wszyst

kim, ktorych wiara w "swi~ry KOSciol" zostala ostatnio wystawiona na 

prob~. Jak Samarytanin, kto ry "wzruszyl si~ gl~boko i opatrzyl rany, 

zalewai'lc je oliw'l i winem". 

<. 

W latach 40. ubieglego wieku ukazala si~ we Francji slynna ksi'lzka 

ksi~zy Daniela i Godina: France, pays de mission? ("Francja: kraj misyj

ny?"). Kardynal Emmanuel Suhard, metropolita Paryza, czytaj'lc j'l, po

dobno plakal. W roku 1987 podobne, jesli chodzi 0 sil~, zdanie na te
mat Polski wyglosil papiez Jan Pawel II: "Polska, Ojczyzna nasza, po

trzebuje ewangelizacji". I co? I nic. Nie slyszalem, zeby ktos zareagowal 
na to tak, jak kiedys Suhard. Bo u nas - pisal 15 lat p6Zniej ks. Kudasie
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Piotr Sztompka 
Socjologia: analiza 
spoteczenstwa 

Pierwszy od prawie trzydziestu 
lat oryginalny, nowoezesny i przy
stf;pnie napisany polski podrf;eznik 
soejologii, obejmuja,ey ealoksztah 
problemaryki soejologieznej od naj
prostszyeh kontaktow mif;dzyludz
kieh ai po najbardziej zloione struk
tury i proeesy \'I1)'st~puja,ee w spote
ezenstwie globalnym. 

Ksia,ika, ktora, uzupelniaja, liez
ne diagramy i wykresy, biogramy 
wybitnyeh soejologow, bibliografia, 
slownik pojf;c, liezne fotografie oraz 
test sprawdzaja,ey nabyte wiadomo
sci, ma dopomoe w ksztahowaniu 
niezbf;dnej dzis kaidemu socjologiez
nej wyobrazni. Jest ona adresowana 
do wszystkieh zainteresowanyeh pro
blematyka, iyeia spoleeznego, 
a zwlaszeza do studentow socjologii 
i innyeh kierunkow nauk spoleez
nyeh, ekonomicznyeh ezy humani
sryeznych. 

wicz - "odchodzenie ludzi od Chry
stu sa, Ewangelii i Kosciola budzi ra

czej agresj~ nii placz". Co wi~cej "to 
zdanie Papieia, najwainiejsze z ca

lej pielgrzymki, umkn~lo naszej uwa
dze". I nie przypominam sobie, ieby 
stalo si~ kiedykolwiek przedmiotem 

naszego szczegolnego namyslu. 

Mysl~, i.e w tym roku Jan Pawel 
II powie w gruncie rzeczy to sarno: 
i.e my, Polacy i katolicy, biskupi, ksi~

i.a i swieccy, potrzebujemy ... nawr6

cenia. Jak syn marnotrawny, na kt6
rego ciqgle czeka Milosierny O jeiee. 

Al bo jak ow ewangeliezny starszy 

brat, nie rozumiejqey tajemniey Mi

loki, ktora "nie unosi si~ pyehq" 
i jest bardzo rozrzutna. Pytanie tyl
ko, ezy to jego wezwanie zostanie 
przez nas w og6le uslyszane. A mo

i.e i tym razem "umknie ono naszej 
uwadze" ? 

Pisane w /ipcu 2002 roku. 

JANUSZ PONIEWIERSKI, UL 

1958, czlonek redakcji "Znaku", 
w latach 1993- 1997 kierownik 
dzialu religijnego "Tygodnika Po
wszechnego", autor ksi,!zki Panty
{iMt (1999), wsp6lautor Kwiatkow 
Jana Pawla II (2002). 
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Jacek Filek, 
Filozofia jako etyka, 

Znak, Krakow 2001, SS. 352 

Adam Hernas 

Wol a nie filozofa 0 etykQ 

. Diagnoza postawiona przez Jacka Filka w eseju otwierajqcym ksiqz
k~ i nadajqcym jej tytul jest tylez radykalna i okrutna, co - z perspekty
wy czcigodnej instytucji uniwersytetu, jako forma rachunku sumienia 
oczywista i domagajqca si~ nieustannego odpowiadania na jedno zasad
nicze pytanie: "gdzie my, uprawiajqcy nauk~ (filozofujqcy) ex cathedra, 
jestdmy i dokqd w tych swoich zawodowych trudach zmierzamy?". 
Autor w porywie sprawiedliwego gniewu pisze: "Skarlenie etyki jest 
procesem nieprzypadkowym, stymulowanym charakterystycznym dla 
wsp6lczesnosci zinstytucjonalizowaniem myslenia, pychq i cynizmem 
samej nauki oraz interesem wlasnym tych, kt6rzy urzqdzili si~ czy chq 
urzqdzic si~ wewnqtrz etyki jako dyscypliny uniwersyteckiej" (s. 9). Za
wodowi etycy porzucili etyk~, porzucajqc filozofi~ i wlaSciwe etyce za
dania. Ich zdrada jest podw6jna, poniewaz oddajqc si~ sprawom drugo
rz~dnym, rozwiqzujqc dorazne i lokalne jedynie problemy, nie tylko za
chowujq si~ nieetycznie, ale takie milczqco przyjmujq zalozenie 
o pierwotnej nieetycznosci ludzkiego swiata. Zatem nie tylko nie zaj
mujq si~ wlaSciwym przedmiotem etyki filozoficznej, kt6ry od zawsze 
stanowilo dobro, ale zachowujq si~ tak, jakby zlo wyznaczalo wszystkie 
horyzonty ludzkiego istnienia. Etyka jako spos6b radzenia sobie w zlym 
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swiecie, jako praktyczny przewodnik bezpiecznego poruszania sit; w oto
czeniu z natury swej nieetycznym - oto podstawowa sprzecznose, w ja
kiej, zdaniem autora, znaleili sit; wspolczesni specjaliSci od moralnosci, 
dajqcy nam na zawolanie gotowe rozstrzygnit;cia w konkretnych spra
wach, unikajqc jednoczeSnie jak ognia rozwazan nad istotq i celem sa
mej etyki. Oto rowniez odpowiedi na pytanie "gdzie jesteSmy?" skiero
wane w stront; instytucji, ktorej, jak mogloby si t; wydawae, choeby tyl
ko ze wzglt;du na jej szacownq i manifestacyjnie podtrzymywanq tradycjt;, 
bliski powinien bye ideal etycznego postt;powania i odpowiedzialnosci 
za g/oszonq prawdt; . 

Myslenie Jacka Filka toczy sit; przeciw opisanemu kryzysowi etyki, 
a ten swoisty protest wobec zastanej rzeczywistoSci wyznacza glowny 
nerw krytycznej refleksji . Jakko lwiek jego przekonania na pierwszy rzut 
oka moglyby, z pewnej perspektywy, zostae okreSlone jako reakcyjny 
powrot do starej tradycji filozoficznej, dajqcej nam obraz swiata hierar
chicznie upo rzqdkowanego, oraz do naiwnej wiary w absolutne dobro 
i absolutnq prawdt;, to rzeczywisq i najwazniejszq intencjq tego powro
tu jest odzyskanie pelnej odpowiedzialnosci mysliciela zarowno za to, 
co glosi, jak i za to, co czyni. Etyka od samego poczqtku, jako istotna 
czt;se myslenia filozoficznego, byla takZe ethosem filozofa, ethosem, ktory 
wedlug autora polqczy/ mysliciel i tak roznych jak Arystoteles, Platon, 
Kant, Hegel, Nietzsche, a takZe Husser! i L€vinas. 0 tt; autentycznq i ry
gorystycznq zarazem filozofit; , ktora nie moze nie bye etykq, chodzi au
torowi, kiedy upomina sit; 0 ow filozoficzny status myslenia etycznego. 
Chcialoby sit; powiedziee, ze wed lug Filka bye etykiem to myslee ze 
srodka filozofii w sposob absolutnie odpowiedzialny, to znaczy myslec 
etycznie. Jak zrealizowac jednak ten maksymalistyczny program w sy
tuacji powszechnego odwrotu od takiej skrajnej konsekwencji i bezkom
promisowych postaw? Czy nie jest on przejawem niepoprawnego ide
alizmu i nadmiernego optymizmu? 

W kolejnych rozdzialach, na kt6re skladajq sit; zarowno teksty juz 
publikowane, jak i zamieszczone po raz pierwszy w ksiqzce, autor przed
stawia zarys drogi ku etyce, a jednoczeSnie daje solidnq pr6bkt; mysle
nia etycznego w fi lozofii. Metafizyczny korzen filozofii, tam, gdzie pada 
pytanie 0 czlowieka i 0 jego bycie, staje sit; jednoczesnie poczqtkiem 
etyki, dlatego obowiqzkiem filozofa etyka jest gruntowne przemyslenie 
owych podstaw metafizycznych bycia, prawdy, wolnoSci, odpowiedzial
nOSci po to, by na tak przygotowanym i rozpoznanym wczeSniej grun
cie mierzyc sit; z podsrawowymi problemami etyki, takimi jak pytania 
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o zlo i dobra, 0 cierpienie, smierc i spos6b zycia. 0 tym, jak dobrze znana 
jest aurorowi materia "myslenia u podstaw", swiadczyc moze zar6wno 
znakomity i zaiste z rzadko u nas spotykan,! precyzj,!, ale i brawur'! na
pisany esej Filozofia jako odmienianie bycia, jak i niezwykle inreresu
i,!ce razwazania kwestii adaequatio w eseju Veritas, gdzie poprzez ana l i
Zy zr6dlowych tekst6w Arystotelesa, sw. Tomasza i Heideggera broni 
siy tezy 0 obecnosci klasyczne j adaequatio w calej tradycj i myslenia 
o prawdzie az po Heideggera, kt6ry jakoby "odkrywaj,!c aletheia, za
kryl veritas" (s. 56). Jak bardzo przydalaby si cr nam w podobny spos6b 
napisana ksi'lzka 0 meta fizyce, przemyslanej na nowo po Heideggerze 
i Levinasie! 

Zgodnie z p rzekonaniem au tora nie rna jednak granicy Scisle od
dzieiaj'lcej dziedzincr pierwsze j fil ozofii od jej pierwszej c6rki , etyki, st,!d 
owe wybitnie teoretyczne rozwazania 0 byciu i prawdzie latwo prze
chodz,! w poszukuj'lce "pytania do wolnoSci i odpowiedzialnoSci", w fe
nomenologicr wychowania i cierpienia, w rozwazania nad mora lnym 
dylematem kary smierci, w refleksyjne zmaganie siy ze zlem. M iejscem 
pocz'ltk6w etyki jest jaskinia Platona, w kt6rej prawda spotyka siy z wol
nOSei'l i zostaje z ni,! Scisle zwi,!zana. Aby poznac prawdy, trzeba siy 
uwolnic, ale z drugiej strony trzeba tez znac prawdcr 0 niewoli, aby chciec 
bye wolnym i uwalniae innych. Filozofia szukaj'lca prawdy jako tej war
rosci, kt6ra wyzwala, staje siy na mocy tego odwiecznego zwi,!zku tabe 
etyk'l' Zar6wno prawda, jak i wolnosc S,! wartosciami, na kt6rych czlo
wiekowi zalezy, bye moze nawet okaze siy, ze jest to jedna i ta sarna 
wartose. Jacka Filka myslenie w diaJogu z przeszloSci'l , bogate w erudy
cjy, ale swiadome tez wszystkich swych naturalnych ogran iczen, prze
mienia siy w trosky 0 czlowieka i zajmuje osobisq postawcr wobec jego 
niedoli . Teoria staje siy p raktyk'l, przybieraj,!c postac drazliwych pytan 
i razterek (Bezkarnosc zla), przezywania problemu (Fenomenologia wy
chowania), bolesnego wyznania i apelu (Filozofowanie posr6d cierpie
nia), a nawet gniewu (wspomniany juz wprowadzaj'lcy esej Filozofia jako 
etyka) . Etyka jest ethosem mysliciela, ethosem mysl'lcego i zyj'lcego czlo
wieka. Jej pierwszym i podstawowym krokiem jest stawiane zawsze 
w pierwszej osobie i skierowane do samego siebie pytanie: "jak zyC?". 
To zapytywanie bynajmniej jednak nie jest wyrazem zmyslu poznawcze
go nastawionego na poszukiwanie prawdziwej odpowiedzi ale, jako py
taj'lcy spos6b bycia, ujawnia sam zmysl moralny, kt6ry rna w nas obu
dzic odpowiedzialnose za siebie. St,!d wedlug autora: "etyka - jako dys
cyplina filozoficzna - nie moze nikomu na to »jego« pytanie dostarczyc 
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odpowiedzi, moze co najwyzej pomoc mu uwyrain ie sobie sarno pyta
nie i jego waglt i moze uczye go, jak odpowiedzi szukaC" (s. 176). 

Autor nie buduje wiyc kompleksu teoretycznych rozwiqzan. Stawia 
wiycej pytall., niz daje odpowiedzi. Nie znaczy to jednak, ie jest z natury 
jedynie poszukiwaczem w drodze. W sprawach najwazniejszych zna prze
ciez rozwiqzania i wokol nich gromadzi wszystkie moraine dylematy i nie
pokoje, ktore, wbrew oczekiwaniom, nie mogq bye rozstrzygniyte i skwi
towane cudownq mocq sylogizmu. Logika nie sprawdza siy w ogrodzie 
wartosci. Wiedzqc jednak, ze czlowiek tak czy inaczej zwrocony jest ku 
dobru, ze wolnosc i odpowiedzialnose Sq wartosciami, ktore uznaje na
wet wowczas, gdy probuje siy ich wyrzekae, ie jest osobq zwiqzanq dialo
gicznie z innymi osobami, iz zajmuje, zgodnie z PJatonem, to miejsce po
srednie pomiydzy gorq dobra i piykna a dolem materii, autor moze we
zwac do pewnej osobistej aktywnoSci, do zajycia zdecydowanej postawy, 
koniec koncow, zawsze wobec jakiegos zla. ezy nie naleialoby tu zatem 
powiedziee wprost, czego sam autor nie czyni, ze ostatecznie odwoluje 
silt on do sumienia i poniekqd rola, do ktorej przeznaczyl zawodowego 
etyka, polega na budzeniu sumien, na prowokowaniu osobistego namy
slu nad wlasnym sumieniem, nie nad sumien iem abstrakcyjnym? 

W takim miejscu chcialoby si r; jednak przewrotnie zapytae r6wniez, 
kim wlaSciwie mialby bye ow zawodowy mysliciel, a jednoczesnie au
tentyczny swiadek dobra, wystypujqcy z wysokosci katedry - profeso
rem ?, wychowawcq?, kaznodziejq?, a moze budzqcym sumienia proro
kiem? Kim mialby bye w ramach owej bezwladnej i, ze swej niejako 
natury, kostniejqcej instytucji glosiciel tych gorzkich slow: 

Degradacja etyki jako dyscypliny akademickiej wzmacniana jest dodatko
wo og6ln<j sy tu acj<j nauki wsp6lczesnej. Dzisiaj dziala lnosc naukowa jest w zin
stytucjonalizowany spos6b powi<jzana z ekonomi <j i polityk<j. Dlatego rei etyka 
jako dzi edzina badawczego namyslu zos taje zinstrumentalizowana wzglt;dem 
ekonomii i polityki. Istnieje oczywiste napit;cie mit;dzy radykalnie podjt;tym 
namyslem a instytucjonalnie zorganizowan'l i zabezpieczon<j nauk<j. Sarna struk
tura raki ego "zorganizowania" ogranicza pole i sposoby badan, dyskredytuj'lc 
wszystko to, co, choc jest badawczym mysleniem, mogloby jednakie zagrozic 
owej strukturze (s. 161) . 

e zy wit;c etyk a, jako dziedzina ludzkiego namyslu , moie pozwolie sobie 
bye nieobecn'l w obliczu wezwania, jakie zawiera w sobie sytuacja bycia swiad
kiem zla? Oto zadanie. Jeieli my, ludzie uniwersytetu, zadania tego nie podej
miemy, podejm'l je inni , czy ni'lC nas zbt;dnymi. Ni e idzie tu 0 tworzenie jakichS 
system6w, teori i, 0 dostarczanie gladkich , gotowych odpowi edzi, lecz 0 rozbu
dzan ie i pieit;gnowa ni e samego nawyku mysienia etyczn ego, sp rzyjanie doj§Ciu 
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do glosu podstawowych, acz stale zagluszanyc h, intuicji etycznych. Idzie zatem 
o etyk~, kt6ra jest szkolq baJawczego namyslu, kt6ra nie tyle udziela gotowych 
odpowiedzi, ile raczej uczy ich samodzielnego poszukiwania (5. 167). 

Na koniec chcialbym jeszcze zauwazyc, ze wszys tko, co zostalo 
w ksiqzce Jacka Filka napisane 0 stanie etyki, pozostaje w prostej analo
gii do sytuacji, w jakiej znajduje si~ sama filozofia. Czyz to swoiste za
pomnienie i swiadome zaniedbanie dobra w etyce nie ma swego odpo
wiednika w filolOfii, kt6rej nie chodzi juz wi~cej 0 prawd~? Czy jedno 
i drugie nie pozostaje w isto tnym zwiqzku? A za tem nalezaloby zapytac 
tym razem tabe 0 kondycj~ filolOfii jako dyscypl iny un iwersyteckiej, 
zwlaszcza teraz, kiedy ciqgle jeszcze mamy w pami~ci owych glosicieli 
jedynie slusznych, urz~dowych prawd, kt6rzy calkiem niedawno z prze
konaniem wyst~powali z tych samych katedr. 

ADAM H ERNAS, ur. 1964, prawnik, filolOf. Publikowal w "Zna
ku", "Logosie i Ethosie", "Kwartalniku FilolOficznym". M ieszka w Kra
kowie. 

Michal Bardel 

Wykrzyczec 
rzeczy wzn iosle 

Abraham J. Heschel, 
Czlowiek nie jest sam, 

przet. Katarzyna 
Wojtkowska-Li pska, 

Wydawnictwo Znak, Krakow 2001 

Cztowiek nie jest sam to trzecia z wydanych w j~zyku polskim ksiq
zek Abrahama ]. Heschela, wsp6lczesnego zydowskiego filozofa i po
ety, zaledwie od kilku lat obecnego w swiadomo§Ci mieszkanc6w kraju, 
w kt6rym si~ urodzil, wychowal i w kt6rym opublikowana zostala jego 
pierwsza rozprawa naukowa (Die Prophetie, Krak6w, 193 6) . Jest to za
razem pierwszy polski przeklad dzieia tego autora z zakresu fi lolOfii 
religii. Wraz z czekajqcymi na swych tlumaczy God in Search of Man 
oraz The Insecurity ofFreedom tworzy ono niezwykl q trylogi~, w kt6rej 
z pozoru hermetyczna mysl judaistyczna uzywana jest jako klucz do roz
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jasnie nia calkowicie wsp6 lczesnych zagadn ien zwi 'lza nych z poj<:ciem 
Boga, czlowieka i rel igii. Heschelowska filozofia re ligii rna bowiem t<: 
rzadk'l wlaSciwosc, ii potrafi si<:gac n iezwykle g!<:boko w poszukiwaniu 
podstaw wiary i doswiadczenia religijnego, ni e traqc jedn oczeSnie spod 
st6p twardego gruntu kondycji dwudziestowiecznego czytelnika. 

JeSli istotnie w ielo letn i wysilek kaidego z mysl icieli w ostatecznym 
rozrachunku mia lby si<: okazywac poswiadczeniem jednej jedynej mysli, 
kt6 ra mn iej lub bardziej jawnie towarzyszy mu na ka idym kroku, to 
w ca lej filozofii Heschela, a z cal 'l pewnosci'l w Czlowiek nie jest sam, 
mysl t<: wyczerpuje tytul dziela. Przekonac 0 niemoi liwosci odrzucenia 
przez czlowieka obecnoSci Boga, rozjasnic slady tej obecnoSci w kolej
nych feno l1l enach i ycia ludzkiego, sprawic, by mysl przeciwna samej 
sobie o bnaiyla sw6j absurd - tak da loby si<: streScic zamiar autora. B6g 
w perspektywie wsp6lczesnego swiata zostal skazany na wygnanie, swiat 
zamkn'll przed N il1l bram y. "Jakie w prawn ie schwytalismy Go w pu
lapk<: i uwi<:zilismy w swiqtyniach! Jak gruntownie znieksztalcilismy! 
Teraz spostrzegamy, jak stopniowo wycofuje si<:, o puszczaj'lc jeden na
r6d po d rugi m, porzucaj 'lc ich dusze, lekcewai'lc ieh m<jdrosc. Upodo
banie do dobra niemal calkowicie znikn<:lo z ziemi" (s. 130). Hesche! 
stawia przed ezlowiekiem zadani e powrotu do pelnej i wlasciwej swia
domoSci Boga, propon uje d rog~, na kt6 rej Jego obeenosc ni e tylko po
nowni e ujawni si<: czlowiekowi, ale u kresu drogi stanie si<: wr<:cz nie
podwaia lna. Nie jesteSmy wi<:c sami we wszeehswiecie, ale sk<jd 0 tym 
wiemy? 

Zasadnicz'l kategori'l rozjasnian ia swiata ludzkich doswiadczen, a za
razem funkcji i struktury religii, ezyni H eschel "to , co niewyslowione" 
- niedyskursywne poczucie sensu przekraczaj'lcego 11l0iliwoSci poznaw
eze czlowieka, "punkcik i, slady tajemniczego sensu, rozproszone aluzje, 
kt6re trzeba zebrac, odczytac i uformowac w dow6d " (s. 68). Doznanie 
" tego, co niewyslowione" n ie jest jednak el itarnym wgl'ldem dost<:p
nym tylko wybranym, odpowiednio uwrail iwionym jednostkom. Jest 
powszechne, co wi <:cej, w porz'ldku ep istemologicznym wyprzedza po
j<:cie racjonalnc "Drzewo poznania wyrasta z gleby tajemnicy" (s. 16), 
zadziwienie tym, co nieznane i niepoj <: re, zagnieidia si<: w swiadomosci 
o wiele wczeSniej i latwiej nii poj<:cia rozumowe. To dusza jest fund a
mentem d la rozum u, n ie zas rozum d la duszy. Taki e d la religii poczucie 
" tego, co niewyraiaLne" stanowi zasadniczy punkt wyjscia, w kt6rym 
rzeczywistosc ziemska staje w opozycji do rzeczywistosci przekraczajq
cej i obraeaj<jcej wn iwecz wiedz<: poj<:ciow<j. Religia zaczyna si<: bowiem 
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od pytania, zagad niycia, ape lu, jaki Bog kieruje do czlowieka. Z punktu 
widzenia nas samych jest to swiadomosc wezwania, swiadomosc "Boga, 
kto ry prosi 0 nasze oddanie, nieustannie, uporczywie, ktory wychodzi 
nam na spotkanie, gdy tylko zaczynamy tysknic za Jego poznaniem" 
(s. 204); jest to zarazem gotowosc przyjycia na siebie najwyiszego zobo
wiqzania, udzielenia Bogu odpowiedzi. 

Poczucie "tego, co niewysiowione" nie jest zatem rownowaine z po
czuciem i doznaniem "boskoSci". Jest dopiero pierwszym krokiem w tym 
kierunku. Pozwala spojrzec na swiat w jego "aluzyjnoSci", ale nie jest 
jeszcze poznaniem tego, czego przedmiotem jest a luzja. "To, co niewy
slowione" jest nam zadane jako pytanie - odpowiedi, jakq jest rei igia, 
rodzi siy tam, gdzie zadajemy sobie trud zrozumienia sladow "boskoSci" 
w naszym swiecie. Tydy wiedzie droga, po ktorej prowadzi nas Heschel: 
od nie jasnej intuicji obecnoSci Boga w kierunku zrozumienia Jego isto
ty. Droga zgo la odmienna od tej, jakq proponuje myslenie spek ulatyw
ne, ktore punktem wyjScia czyni pojycie Boskiej istoty, zas celem - uza
sadnienie jej istnienia. 

Filozoficzna recepcja Heschela nastrycza takie same trudnoSci, na 
jakie natrafiamy przy kaidej niemal lekturze naleiqcej do wspolczesnej 
mysli iydowskiej Scisle zwiqzanej z nurtem dialogicznym. Czytelnik 
wychowany w paradygmacie tradycyjnej metafizyki opartej na rozumo
wym, sylogistycznym poszukiwaoiu racji i zasad bydzie domagal siy od 
Heschela argumentacji w tym wlasnie jyzyku. Auto r nie spe1n i jego ocze
kiwan. Istotq pojycia "tego, co niewyslowione" jest przeciei niemoili
wosc wyraienia tej sfery rzeczywistosci w tradycyjnym dyskursie meta
fizycznym. "Bog rna poczqtek tam, gdzie konczq siy slowa" (s. 85) . Na
tura jyzyka, jakim posluguje siy Hesche l, musi odpowiadac naturze tego, 
o czym jest mowa. Ten, kto opowiada, musi zdobyc siy na odwagy, aby 
"wykrzyczec zaskakujqq wizjy rzeczy wznioslych, w zderzeniu z k torq 
wahania i wqtpl iwoSci stajq siy niemalie podle" (s. 13 0) . Tu do:::hodzi
my do sedna Heschelowskiej metody narracji i zarazem argumentacji . 
W obliczu niewyslowione j tajemllicy, tajemnicy naleiqcej do osobistego 
kr6 lestwa wiary raczej nii do powszechnego krolestwa mnieman i Sq
d6w naukowych, argumentowac naleiy ad hominem, wprost uderzajqc 
we wrail iwe miejsca ludzkiej duszy. Dlatego nierzadko uzasadnienie bie
gnie po !inii redukcji do absurdu ("czy moina wyobraz ic sobie, ie pew
nego dnia miydzynarodowa akademia uczonych oglosilaby: nie istn ieje 
nic, czemu by moina oddawac czeSc ... ?", s. 35 ), sugestywnych ostrze
zen ("Gtadka i eiegancka droga, ktorq ta teoria proponuje, jest jednak 
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zwodnicza ... zbyt niebezpieczna, by niq podqzac", s. 35), a nawet apelu 
do zdrowego rozsqdku ("Dlaczego, u licha, czlowiek mialby pragnqc 
lub postulowac cud, nad kt6rym nie m6glby zapanowae ani go ogarnqe, 
kt6ry napelnia go przerazeniem i pokorq?", s. 35). Z byt sofisryczne, 
niebezpieczne, nierozsqdne, zabobonne... - na wsp6lczesnym analitycz
nym umysle filozoficznym okreSlenia te nie zrobiq pewnie wiykszego 
wrazenia. Bo tez nie umysl majq poruszye. Sila ich przekonywania zdaje 
siy tkwie nie w werbalnej sylogisryce, ale w pobudzeniu duszy, kt6ra 
wciqz nie rozumiejqc - bye moze zobaczy jednak to, co jq nieskonczenie 
przerasta i zadziwia. 

Heschel unika bezposrednich nawiqzall do tradycji. Czlowiek nie 
jest sam to ksiqzka niemal pozbawiona przypis6w. Jedynq bodaj filozo
ficznq postaciq przywolywanq z nazwiska jest Immanuel Kant . Za mglq 
poerycznej narracji, kt6rej urok udalo siy polskiej tlumaczce znakomi
cie zachowac, skrywa siy jednak niejawna i jakby drugoplanowa dysku
sja z najwiykszymi z wielkich w europejskiej mysli filozoficznej. W tie 
naznaczonego mqdroSciq zydowskq wykladu dostrzegamy wciqz powra
cajqcego Platona (aluzyjnosc i pozornosc tego, co wyslowione), Pascala 
(wyjqtkowosc czlowieka zdumionego swiatem), Hegla (Boska przebie
glose w historii ludzkoSci) czy wreszcie Kierkegaarda i Bergsona, kt6
rych zwiqzki z Heschelowskim ograniczeniem prerogatyw poznania 
dyskursywnego wymagalyby z pewnosciq obszernego studium por6w
nawczego. 

Mysl filozoficzna Abrahama Heschela wyrasta z tej samej gleby, kt6
ra zrodzila dwudziestowiecznq filozofi y dialogu - z zydowskiej i, tak jak 
w przypadku Bubera, nade wszystko chasydzkiej tradycji biblijnej, kt6
rej aksjomaty wprzygniyte zostaly do dyskusji z mqdrosciq odziedziczo
n'l: po wielkich Grekach. r tak jak w przypadku dialogik6w przestawio
ne mUSZq zostae podstawy wiedzy. Mysl Heschela przekroczyc musi 
podmiotowo-przedmiotowy paradygmat ludzkiego poznania: "Tak dlu
go, jak dlugo spostrzegamy jedynie przedmioty, jestesmy samotni. Kie
dy zaczynamy spiewac, spiewamy za wszystkie rzeczy. W gruncie rze
czy, muzyka nie opisuje tego, co jest, raczej pr6buje przekazac to, czego 
znakiem jest rzeczywistose. Wszechswiat jest partyturq wiecznej muzy
ki, a my jesteSmy krzykiem, jesteSmy glosem" (s. 42). Wbrew odziedzi
czonemu po Grekach pojyciu prawdy jako widzenia, swiatla, obrazu to 
wlasnie glos, mowa, slowo stajq siy dJa Heschela kluczem do prawdy, 
a pytanie - poczqtkiem wszelkiego myslenia, zaczynem wiary, punktem 
wyjscia w drodze do tego, co niewypowiedziane . Dialogicznosc mysli 
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autora Czlowiek nie jest sam uJ awnia siC; tabe wowczas, gdy sens tytu 
lowej mysli obrocimy 045 stopni, z wertykalnej relacj i czlowiek-Bog 
do wymiaru poziomego, do sfery relacji mic; dzyludzkich. "Istotq ludzk,! 
jest ten, kto interesuje siC; innymi ludzmi. ( ... ) Zawsze potrzebuj,!c in
nych istot, by dae im siebie, czlowiek nie moze nawet bye w zgodzie 
z wlasnym »ja«, jesli nie sluzy czemus poza sob,!" (s. 117). Dziecko staje 
sic; czlowiekiem, kiedy wchodzi w relacjc; z innym czlowiekiem; zatro
skane wyl,!cznie samym sob,!, niczym nie rozniloby sic; od dzikiego zwie
rZC;Cla. 

Czlowiek nie jest sam to ksi¥ka do czytania przez lata. Z kazdego, 
czasem nawet niezwykle krotkiego podrozdzialu mozna by uczynie ma
terial do osobnego seminarium naukowego, choe zadnego z nich nie da 
siC; zapewne omawiae w oderwaniu od calo§Ci. 0 tym, ze powiodla siC; 
Heschelowska ambicja spojrzenia na p roblemy wspolczesnego swiata 
przez pryzmat religii i umyslowosci zydowskiej, a zarazem ze perspek
tywa ta nie tylko nie trqci anachronizmem, lecz, p rzeciwnie, zdaje siC; 
nierzadko wyprzedzae swoj czas (pierwodruk ksi,!zki ukazal siC; w roku 
1951), dobitnie zdaje s iC; swiadczye jeden z najkrotszych podrozdzia
low, ktory na zakonczenie nie od rzeczy bc;dzie przytoczye w calosci: 
"Czlowiek czc;sto czynil sobie boga z dogmatow - pisze Heschel - po
s'!g, ktory czcil, do ktorego siC; modlil. Wolal wierzye raczej w dogmaty 
niz w Boga, sluz,!c im nie ze wzgl C;du na niebiosa, lecz ze wzglC;du na 
credo, miniaturc; wiary. D ogm aty S,! tym, co slaby rozum dzieli z »tym, 
co boskie«. Credo jest prawie wszystkim, co pos iada slaby czlowiek. 
Skora za skorc;, poswic;ci swe zycie ella tego wszystkiego, co posiada. Ba, 
bye moze gotow jest odebrae zycie innym ludziom, jeSli nie podzielaj,! 
jego zasad" (s. 142). 

MICHAL BARDEL, ur. 1976, absolwent Wydzialu Filozofii PAT, dok
torant w Szkole N auk Spo!ecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii 
PAN w Warszawie. Publikowa! m.in. w "Kwartalniku Filozoficznym". 
Wydal : Mo cna jak smierc. Zagadnienie milosci w antropologii (ilozo
(icznej Franza Rosenzweiga (2001). 
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Agnieszka Sabor 

Dziewczyna, 
kt6ra uczy si~ 

kl~czec 

Etty Hi llesum, 
Przerwane i ycie. 
Pamif!tnik 1941-1943, 

Wydawnicrwo WAM , Krakow 2000, 

55. 235 

WclOraj wieclOrem, na krotko przed pojSciem spac, nagle ukl~k!am na srod
ku w ielkiego pokoju, na lekkim chodniku posrod metalowych krzesel. Tak po 
prostll . Przygn ieciona do ziemi przez cos, co okazalo si~ silniej sze ode mnie. 
Jakis czas temu powiedzialam do samej siebie : "Ucz~ si~ k l~czeC" . Bardzo mnie 
jeszcze kr~puje ten gest, ktory rna rownie inrymny charakter jak gesty milosci; 
o nich rowniez nie umiemy mowic, nie b~d'lc poetami. 

Kiedy nie 111 0g~ pohamowac porywczosci i zupelnie nie mal11 pojycia, jak 
sp rostac problemol11, wtedy zawsze jes.zcze pozostaj'll11 i dwie zlozone r~ce i lIgiyte 
kolan a. To tak i gest, ktorego nam, Zydom, nie przekazuj e si ~ z pokolenia na 
pokolenie. M usialam go w sobie wypracowac w pocie clOla. 

Etry H illesum, Przerwane i;ycie 

Tej ksi'lzee mozna po prostu uwierzyc lub nie . Zapiski dwudziesto
siedmioletniej holenderskiej Zydowki stawiaj'l na poez'ltku opor kazde
mu, kto zetkn'll si~ kiedykolwiek ze swiadeetwami Holoeaustu, nawet 
jezeli jego w iedza 0 tamtyeh ezasaeh poehodzi z jednej tylko lektury 
pozorn ie tak bl iskiej pam i~tnikom Etty Hi llesum - z powszeehnie zna
nyeh Dziennik6w Anny Frank. Opor jest jeszeze wi~kszy, jdl i ezytelni
kiem przerwanego zycia jest obywatel Europy Wsehodniej, w wiele lat 
po wojnie ci'lgle dojrzewaj'lcy w cien iu ru in krematoriow i opustosza
Iych pozydowskich dzielnie. N iepokoj przy pomina wrazenia tyeh, kto
rzy wychodz'le z kina po obejrzeniu glosnego fil mu Z ycie jest pifkne 
albo nakryconego niedawno ezeskiego obrazu Musimy sobie pomagai, 
wskazuj'l na nierealnosc, nieprzystawalnosc, a nawet niemoralnosc "pi ~k

nego" mowienia 0 Zagladzie. 
O bszerna notatka, rozpoezynaj'lca pierwszy z osmiu g~sto zapisa

nych zeszytow, nosi daty 9 marca 194 1. Na Wschodzie trwa wlasnie 
akcja wysiedlania Zydow do gett. Za kilka dni Zydzi z polskieh miast 
i miasteczek oddzielen i zostan 'l od swi ata zewnytrznego za pomoe,! 
murow przypominaj'lcyeh ksztaltem zydowskie nagrobki. Nazwa Oswiy
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ci m, powtarzana szep tem, zaczyna brzmiee coraz groiniej. Tymczasem 
"Do dziela!" - wykrzyknik pierwszego zdania pami~tnika z okupowa
nej H olandii - tchn ie beztrosk,!, werw'! i optymizmem, jak zawsze, kie
dy mloda, pelna nadziei na milose i intelektualny rozw6j dziewczyna 
w tajemnicy przed swiatem zabiera si~ do zapisywania swoich przezye. 
Bo powodem, dla kt6rego Etty H illesum zacz~la prowadzie pami~tnik, 
wcale nie byla wojna, ale intryguj'!cy, tajemniczy, pobudzaj,!cy zmysty 
i intelekt, starszy od niej 0 trzydzieSci lat m~zczyzna. Spotkala go mie
si,!c wczeSniej, nie wiedz,!c jeszcze, ie Julius Spier odegra w jej zyciu 
ro l~ szczeg61n'! . 

Postae tego zydowskiego emigranta z Niemiec - trwaly i bezdysku
syjny punkt odniesienia dla ksztaltuj,!cej si~ w okupacyjnej pulapce oso
bowoSci autorki - budzi w czytelniku najwi~cej nieufnoSci. Kim byl na
prawd~ ten uczen J unga - "psychochiromanta", ekspert od czytania z dlo
ni, kt6ry zdobyq w ten spos6b w i e dz~ 0 "pacjencie" pr6bowal 
analizowae psychologicznie ? Na fotografii widae t~gawego, elegancko 
ubranego m~zczyzn~ w towarzystwie dw6ch rozeSmianych, ale z uwag'! 
pochylaj,!cych si~ nad stolem kobie t. Ju lius Spier wr6zy wlasnie z r~ki 
jednej z nich. Druga, schowana w cien iu, to Etty. Co bardziej j,! intere
suje: wiedza 0 koleiance, kt6r,! za chwil~ podzieli si~ z nimi przybysz 
z Niemiec, czy tei on sam, jego "niesamowicie m,!dre, bardzo stare, 
szare oczy, kt6re potrafily na kr6tki czas oderwae uwag~ od ci~zkich 
ust, ale nie do konca"? Nieufnose, a moze nawet niech~e wobec postaci 
"psychochiromanty" oarasta jeszcze w czytelniku, gdy H illesum, jak wiele 
innych zafascynowanych kobiet, zaczyna regularnie odwiedzae go w ga
binecie. Opisy swoistych psychoterapii, zapisywane w pami~tniku emo
cjonalnie i szybko, pomimo zakladanej szczeroSci peine S,! niedopowie
dzen i dwuznacznosci. Zajadle walki na pi~sci , zapasy lekarza z pacjent
k,! tocz'!ce si~ na podlodze pokoju, slowa: "Tylko niech si~ pani nie 
zakocha", powtarzane jak zakl~cie z cal,! swiadomoSci,! ich nieskutecz
nosci, budowanie wzajemnej zaleinoSci opowieSciami 0 prywatnym iy
ciu terapeuty, zamiana r61, gdy lecz'!cy staje si~ leczonym - kaidy spe
cjalista uznalby to za dyskwali fi kuj,!ce naduzycie. Czyiby Julius Spie r 
mial si~ po prostu okazae otoczonym atmosferq tajem nicy oszustem? 

Nawet jeSli zaloiYl11Y, ie tak wlasnie bylo, jego pacj entk~ trudno by 
jednak nazwae bezwoln,! ofiar'!. Inteligentna, po amsterdamsku wyeman
cypowana, egcccntryczna, niepokorna ai do granic p r6inosci, wydaje 
si~ raczej swiadom,! uczestniczk,! jakiejs erotyczno-intelektualnej gry. 
Pierwsze !':trony pami~tn i ka przypominaj,! czasami r6wnte urocze, co 
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irytuj~ce, marzycielskie deklaracje zbyt pewnych siebie nastolatkow, kto
rzy nie zdqiyli jeszcze skonfrontowac swoich planow z moiliwosciami, 
jakie da im dorosla rzeczywistosc. Poznajemy pozornq dojrzalosc kobie
ty, ktora -lei~c w loiku z jednym m~iczyznq i mysl"c 0 innym - odrzu
ca wiernose w imiy wieloSci doswiadczen , bo, jak twierdzi, jej "wrodzo
na fizycznose zostala ( ... ) pod wieloma wzgl~dami przelamana i oslabio
na poprzez proces uduchowienia". Poznajemy jej biologi~: l~k przed 
niezaplanowan" ciqi~, comiesi~czne bole podbrzusza, hipochondri~ zbyt 
cz~stych dolegliwosci glowy i gardla. A jednoczeSnie intelektualne fa
scynacje: Lermontowa, Dostojewskiego, Rilkego. Poznajemy jej stosu
nek do rzeczywistoSci: "Realny swiat interesuje mnie szalenie, ale nie 
dlatego, by w nim bye i dzialae. Pasjonuje mnie przygl"danie mu si~ 

z perspektywy mojego stolu. Aby zrozumiee ludzi i ich idee, muszy po
znae rzeczywistose i jej podloie, poznae granice, w obr~bie kt6rych 
wszystko powstalo i istnieje". Konsekwencj~ wynioslosci takiego my
slenia moie bye jui tylko autoekspresja, ambitny plan powiedzenia cze
gos naprawd~ wainego, choe bez koniecznosci, a moze nawet bez po
trzeby okreSlenia, czym mialoby to bye. 

A jednak dziwne, niepotrzebne, moie nawet zle spotkanie podsta
rzalego psychochiromanty z wchodzqq dopiero w doroslose zdolnq sla
wistk~ i prawniczkq zaowocowalo w spos6b niezwykly. Nieoczekiwa
nie przekroczylo granice terapii i romansu. Zacz~lo ksztaltowae oboje
mistrza i uczennic~. Usamodzielnilo kaide z nich wewn~trznie, dopro
wadzajqc wreszcie do dobrej, spokojnej smierci, na kt6rq nieodwolalnie 
skazywalo ich wowczas iydowskie pochodzenie. Nie wiemy, czy Julius 
Spier prowadzil jakies prywatne notatki. Czym byl dla niego rozw6d 
z niemieck" ion", ktora opuScila go po dojSciu do wladzy Hitlera? W ja
kich okolicznosciach wyemigrowal? Kim byla kobieta, kt6ra, jak twier
dzil, czekala na niego w bombardowanym Londynie? Czy kochal Etty? 
Jak ocenial zag~szczajqq si~ sytuacj~? Czy mial jak"kolwiek nadziej~? 
Nauczyciel do koflCa pozostaje tajemniczy. Ale przez caly ten czas wspiera 
go obecnose kobiety - dawnej pacjentki (a pewnie i kochanki), kt6ra 
stala si~ towarzyszkq duchowej podr6iy, a moze nawet wyprzedzila go 
w niej. W swiecie, w kt6rym codziennie ginylo tysi~ce ludzi, byl pierw
szym umarlym, kt6rego zobaczyla. I ostatnim, kt6ry zmarl we wlasnym 
loiku. 

Zbieg okolicznoSci sprawil, ze dzi~ki aryjskim przyjaciolom zeszyty 
prowadzone przez Etty Hillesum zachowaly siy ai do ostatniego zdania, 
napisanego 13 pazdziernika 1943 roku: "Gdybym tak mogla bye opa
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trunkiem na wszystkie rany". Potem przychodzily jeszcze Iisty z obozu 
przejsciowego w Westerborku. Wreszcie - reIacja przyjaciela, kt6ry wi
dzial odjazd pociqgu wywoiqcego Etty i jej rodziny do Auschwitz. 

Jesli jednak uwierzymy tej ksiqice, bydziemy swiadkami niezwyklej 
przemiany. Z pensjonarskiego pamiytnika zapiski calkowicie zlaicyzo
wanej holenderskiej Zyd6wki przeksztalcajq siy stopniowo w glyboki 
dziennik duchowy. Teraz jui szczerze intymny, bo autorce - dotqd ucie
kajqcej w pozornie bezpiecznq samotnosc wlasnego biurka - przestaje 
wystarczac roia obserwatorki wlasnego "ja", komentujqcej jedynie od 
czasu do czasu nie obchodzqcy jej w gruncie rzeczy swiat zewnytrzny. 
Rzeczywistosc zewnytrzna zmienia siy bowiem dramatycznie i rna to 
swoje konsekwencje: "Mam wrazenie, ze wszystko dzieje si y przypad
kiem i ie nalezy uniezaleinic siy emocjonalnie od innych, nabrac dy
stansu do wszystkiego. Ta perspektywa wydaje siy bardzo zlowieszcza 
i towarzyszy jej wielka bezradnosC". Trzeba wiyc szukac dla siebie ra
tunku, a tym jest tylko rozumiejqca akceptacja fakt6w, kt6ra - daleka 
od biernej zgody na zlo i apatycznej rezygnacji z zycia - staje siy potyznq 
sitq. Znaleic jq mozna tylko we wlasnym wnytrzu. Tam zas kryje siy 
jak pisal niewiele starszy od Etty, ale glyboko osadzony w tradycji cha
sydzkiej Abraham H eschel - "poczucie tego, co niewyslowione". Do 
samego siebie - do najgly biej ukrytych lyk6w, oczekiwan i pragnien 
nie da siy dotrzec inaczej jak tylko poprzez Boga, w kt6rego niemal nie 
spos6b uwierzyc, w kt6rego bardzo chce siy uwierzyc i kt6ry wreszcie 
objawia siy jako pozwalajqca sobie bezgranicznie zaufac Oczywistosc. 
Objawia siy, bo Etty swiadomie - bez egzaltacji i naiwnego optymizmu 
- podejmuje mozolnq pracy, aby Go odszukac: "Jest we mnie gtyboki 
d61, kt6ry zajmuje B6g. Czasem mogy siy do niego dostac, ale czysciej 
przed jamq leiq kamienie i gruz, wtedy B6g leiy zakopany i muszy go 
na nowo wygrzebywac. Potrafiy sobie wyobrazic, ie istniejqludzie, kt6
rzy modlq siy, wznOSZqC oczy ku niebu. Ci szukajq Boga poza sobq. Inni 
pochylajq nisko glowy, chowajqc jq w rykach - mysly, ze oni poszukujq 
Boga w sobie". 

Calkowicie odciyta od tradycji przodk6w Zyd6wka, wychowujqca 
siy w ksiqzkowej nowoczesnosci, a teraz zatopiona w wydarzeniach, od 
kt6rych nie rna dokqd uciec, musi pr6bowac znaleic ratunek w sobie. 
Imponujq jednoznacznosc, up6r i konsekwencja tych mozolnych, bole
snych poszukiwan, podejmowanych przeciei przez slabq fizycznie 
i zmiennq emocjonalnie dziewczyny, kt6rq myczy dlugie chodzenie pie
chotq i kt6ra bez przerwy zaiywa aspiryny. Porusza determinacja, z jakq 
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kontroluje kaide swoje potkn ic;cie, kaidy odprysk egzaltacji i egoizmu. 
Siabosc okazuje siC; sil'l, gdy niepewn'l, calkowicie, wydawac by siC; mo
glo, opanowan'l przez zlo codziennosc zaczyna si C; traktowac jako du
chowe cwiczenie, oczyszczaj'lce cialo i duszC; przed ostateczn'l koniecz
nOSci'l, ktorej groza z dn ia na dzien jawi siy coraz wyrainiej. Stopien 
trudnosci tego cwiczenia narasta zas w miarc;, jak zwykle iycie zamienia 
siC; w zapowiedi smierci. 

Pocz'ltkowo wszystko wydaje siy zaskakuj'lco latwe. W tekScie niemal 
nie pada siC; slowo "wojna": mozna umawiac siC; na psychoterapic; za 20 
guldenow, zastanawiac siy nad "kwesti 'l kobieq", chodzic na spacery ... 
Od czasu do czasu pojawia siy tylko informacja 0 uci'liliwoSci kartek na 
maslo, zlowroibna plotka 0 jakichs obozach koncentracyjnych w dale
kich krajach na Wschodzie albo wiadomosc 0 samobojstwie znanego so
cjologa, z ktorym jeszcze niedawno mialo siC; zajycia na uniwersytecie. 
Pytla zaciska siC; niemal niezauwaienie, przekraczane S'l kolejne niemoi li
wosci : ,Wydaje siy, ie osi'lgniyto cel. Zabroniono Zydom robic zakupy 
w sklepach warzywniczych, posiadac rowery, jeidzic tramwajami i prze
bywac na ulicy po osmej wieczorem". Ale ci'lgle jeszcze "w malym cyno
wym wazonie stoi pic;c herbacianych roi". Ai w reszcie nie rna jui iad
nych zludzen, choc grozy oswaja siC; jeszcze bufonad'l: "Naturalnie to 
calkowita zaglada, ale na przekor wszystkiemu znosmy j'l z gracj'l". 

Do zaglady, ktorej nie da siC; jui un ikn'lc, naleiy siy jednak przygo
towaco Najpierw wykorzystac najprostsze metody. Niedzi elne kakao 
zast'lpic maslank'l. Cal'l bib liotekc; zredukowac do kilku ksi'liek, ktore 
zmieszcz'l siC; w walizce. Pokonywac na piechotc; kolejne kilometry, wi
dz'lC puste tramwaje, do ktorych nie wolno jednak wsi'lsc. W ten spo
sob moina un iezaleinic siy od wlasnego loika, poczucia glodu, potrze
by l'lki i lasu. Ale to nie wystarcza, jdli jedynC} o jczyzn'l - dost~pn'l 
takie w obozowym baraku gdzies w odlegtej, mroinej Polsce - uczynic 
si~ pragn ie wlasne wn~trze. N ie po to, ieby uciec od swiata, ale aby go 
tam odnaleic: ,W gruncie rzeczy jest tak, ie niebiosa iyj'l we mnie. 
Wszystko iyje we mnie. Przychodzi mi na mysl slowo z wiersza Rilkego: 
"Weltinnenraum«, wn~trze swiata". Dlatego przy swiadomoScl ludzkie j 
ograniczonoSci trzeba ci 'lgle szukac, uczciwie i krytyczn ie wsluchiwac 
si~ w siebie - w nadziei, ie kryje siC; tam cos wic;cej nii "ja", ie gdzid 
tam znajduje siC; sens. 

To bezkompromisowe wzrastanie prowadz'lce nieuchronnie do Boga 
pozwala zachowac godnosc i daje wewn~trzn'l wolnosc: "Wsz~dzie wi
dac tabliczki, ktore Z ydom broni'l dostc;pu do drog, do dzikiej na tury. 
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Ale nawe t nad tq jedynq d rogq, kt6ra nam pozostata, wisi cale niebo. 
Nie mogq nam nic zrobic, naprawd~ nic. Mogq nam troch~ utrudnic 
iycie, ograbic z d6br materialnych, z zewn~trznej wolnosci przemiesz
czania si ~, ale to my dopuszczamy si~ najwi~kszej grabieiy na nas sa
mych, gdyi bl~dnq postaWq pozbawiamy s i ~ najlepszych si l, godzqc si~ 
na poczucie bycia przesladowanymi, zniewaianymi i ci emi~ionymi, jak 
r6wniei ulegajqc uczuciu nienawisci i bufonadzie, kt6ra maskuje strach". 
Ale nie to jest najwain iejsze. Nie chodzi jui bowiem 0 i adnq terapi~ 
szkol~ przetrwania an i szko l ~ dobrej smierci. 

Bo B6g odpowiada na ten niezwykly, podejmowany bez jakichkol
wiek oczekiwan, a moie nawet i bez wia ry, samodzielny, surowy wobec 
wlasnej siaboSci wysilek kobiety. Pojawia si~ On nagle na kartach pa
mi~tnika , gdzid mi~dzy Dostojewskim, kt6ry "wykancza na r6i ne spo
soby", a kolejnym spotkaniem z 5., kt6ry "otacza zewszqd" . Pozbawio
ny oparcia w jakiejkolwiek tradycj i, kt6rq przyswoiloby si~ w dziecifi
stwie, wydaje si~ najpierw nieprzekonujqcym wymyslem literackim albo 
wynalazkiem psychoanalitycznym pisanym na przemian wielkq i mal,! 
literq. Ale tak naprawd~ jest potrzebq Boga, wolq, aby p rzyszed! , zapro
szeniem. Ta potrzeba, kt6ra szybko przestaje bye wynikajqcym z I~ku 
iqdaniem, dojrzewa do bezinteresownego zobowiqzania. Etty, rozpo
znaj,!c niechciany dotqd, iydowski los, zdaje si~ pami~tac 0 s!owach za
pisanych w Starym Testamencie: "Dzisiaj oswiadczyld Panu, ie b~dzie 

twoim Bogiem i i e b~dziesz chodzil Jego drog,! i przestrzega! Jego ustaw, 
przykazan i praw, s!uchal Jego glosu" (Pwt 26,17-18). Dlatego ewiczy 
dusz~ i ciaio. I nagle odkrywa, ie jest w niej cos, co wykracza poza ni,! 
sam'!. Odna leziony B6g okazuje si~ partnerem w toczonych codziennie 
zmaganiach. Tym, ktory wspiera, ale tabe Tyro , ktory potrzebuje wspar
cia : "Pomog~ Ci, Boie, iebys nie stracil wszystkich sil z roojego powo
du, ale z gory nie mog~ niczego zagwarantowae. To jedno widz~ coraz 
wyrai niej : Ty nie moiesz nam pomoc, to my Ciebie musimy wesprzec, 
dzi~ki czemu sami sobie przyjdziemy z pomoq. Jedyne, co moiemy ocalie 
w tych czasach, to cz,!stk~ Ciebie, ktora jest w nas. To jedyne, co jest 
istotne. Bye moie jestd my w stanie odkopae Ci~ ze spustoszonych serc 
innych ludzi. Tak, Panie, s,!dz,!c po wypadkach, wydaje mi si ~ , ie nie
wiele jui moiesz zrobic, one sta ly si~ cz~sciq tego iycia. N ie poci,!gam 
Ci~ za to do odpowiedzialnoSci. Ty potem moiesz obarczyc ni,! nas . 
N iemal z kaidym uderzeniem serca uswiadamiam sobie coraz dobitniej, 
ie nie potrafisz nam pomoc, za to my musimy wesprzec Ciebie, a tego 
domu w nas, w kt6rym mieszkasz, powinnismy bronic ai do kofica. ( ... ). 
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Przeiyjesz jeszcze we mnie chude lata, Panie, nie karmiony dostatecznie 
treSciwie przez moje zaufanie, ale uwierz mi, b~d~ nadal dla Ciebie pra
cowae, pozostan~ Ci wierna i nie wyp~dz~ Ci~ z mojego terytorium". 
Hesche! pisal w ksiqice Czlowiek l1ie jest sam: "lstotq judaizmu jest swia
domose w z a j e m nos c i Boga i czlowieka, poczucia wsp6lnoty czlo
wieka z Tym, kt6ry przebywa w wiecznej innosci. Zycie jest bowiem 
zadaniem dla Niego i dla nas, i podobnie jest z odpowiedzialnoSci'l". 
Jego uczen, rabin Byron L. Sherwin, dodawal: "Najistotniejsza chyba 
sposr6d nauk klasycznego mistycyzmu iydowskiego glosi, ie dzialanie 
czlowieka moie go przybliiae bqdi odd alae od Boga; tak wi~c ludzkie 
dzialanie moie przyspieszye bqdi op6inie mesja6skie odkupienie; idqc 
dalej: dzialanie ludzkie moie miee bezposredni wplyw na samego Boga. 
Dzialanie czlowieka moie si~ przyczynie do zjednoczenia bqdi rozbicia 
samego Boga". To wlasnie oparte na wzajemnym umacnianiu si~ Boga 
i czlowieka Przymierze daje slabej, skazanej na zaglad~ dziewczynie pew
nose i wewn~trznq sil~. 

1m wi~cej w tych zeszytach Boga, tym wi~cej swiata. Przeciei dopro
wadzila do Niego ziemska milosc. Odkrycie Go w sobie oznacza bo
wiem znalezienie Go w bliinim. A to, nie zmieniajqc nabrzmiewajqcego 
grozq biegu zdarzen, calkowicie odmienia los wlasny i innych. Najpierw 
wszelkie starania 0 normalnose mi~dzyludzkich kontakt6w Sq jedynie 
dramarycznq walkq 0 zachowanie godnosci. Jakie dziwi w okupacyjnych 
okolicznosciach prosty na poz6r fakt, i.e ZYd6wka moie okazae si~ po
mocna katoliczce, kt6ra rna problemy w nauce j~zyka rosyjskiego. Jak 
wiele sily i energii daje jedna wieczorna lekcja! Ale ratowanie wlasnego 
"ja" nie wystarcza. Nie chodzi jui przeciei wylqcznie 0 siebie, ale 0 in
nych, znanych i nieznanych, kt6rych objqe trzeba naleinq Bogu milo
sciq. Tak rodzi si~ modlirwa: poczqtkowo tylko za jednego czlowieka, 
potem za wszystkich, bo w nich kryje si~ czqstka akceptowanego jui, 
kochanego swiadomie Boga. Modlitwq, ktora jest Jego znakiem w czlo
wieku, moina uratowae to, co najwai.niejsze. Nawet wtedy, gdy wokol 
wyrastajq krematoria: "B~d~ iyla dalej z tym, co w zmarlych nieSmier
telne, a wskrzesz~ to, co w iywych umarlo. W ten sposob b~dzie istniee 
wylqcznie iycie, jeden, wielki byt, Boie". Modlitwa pozwala poczue si~ 
cz~sciq pelnej sensow calosci, rownie wainq jak wszystkie inne, bo wspol
odpowiedzialnq za Boga obecnego w drugim, nawet "zlym" czlowieku. 
Teraz moina jui dojrzale zapragnqe "bye obecnym na wielu frontach 
rozsianych na calym swiecie" i "we wszystkich obozach Europy". I re
alizowae ten zamiar, pozostajqc, jak dlugo si~ tylko da, w cieplym i bez
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piecznym domu przyjaci61. Mozna podj,!e pracy w Radzie Zydowskiej, 
wnosz'!c tam spok6j i wsp6lczucie. Wreszcie - dobrowolnie osi,!se w obo
zie przejsciowym w Westerborku, aby najprostsz'! pomocq s!uzye innym, 
zagubionym w przedsionku smierci. Miejsce "ja" na zawsze juz zajmuje 
wypowiadane bezinteresownie "ty". 

Smiere - ci,!gle niezrozumiala i niechciana - przestaje bye jednak 
zagrozeniem. Staje siy zadaniem wobec Boga, siebie i innych, drog,! do 
zrozumienia, w kt6rej nie rna juz miejsca na strach ani nienawise. I wy
razem milosci, kt6ry zaowocuje zyciem. To zas pozwala Etty postawie 
pytanie, na kt6re nie szuka odpowiedzi, ale kt6re bye moze wcale odpo
wiedzi nie potrzebuje: "Dlaczego by nie chrzeScijanstwo?" 

Jopie Vleeschhouwer zapamiyta! spokojn,! twarz Etty Hillesum, jej 
wesole "do widzenia" rzucone z odjezdzaj,!cego do Auschwitz transpor
tu oraz Bibliy w!ozon,! dzien wczeSniej do walizki. 

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

Katarzyna Wr6hlewska 

, 
Scieika 

niepod i ~ta 

Robert E. Lerner, 

The Feast of Saint Abraham. 
Medieval Millenarians and the 
Jews, 

University of Pennsylvama Press, 

Philadelphia 2001, ss. 186 + viii 

Historia relacji chrzeScijansko-zydowskich to dziedzina niezwykle 
delikatna. Nieszczysliwie, przez bardzo wiele lat obszar ten penetrowa
ny by! nieomal niezaleznie przez dwa nurty: przez badaczy dziej6w Zy
d6w europe;skich i przez historyk6w KoSciola. Nietrudno zgadn,!e, ze 
przyjmowane przez kazd,! ze stron odmienne perspektywy zaowocowa
ly dwoma r6znymi obrazami tego same go zagadnienia. Badacze dziej6w 
zydowskich zwracali uwagy na wplyw wywierany przez wladze chrze
scijanskie na szeroko pojyte zycie zydowskiej diaspory. Historycy ko
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scielni koncentrowali si~ raczej na naswie tleniu obecnosci Zydow w 10
nie swiata chrzeScijanski ego jako problemu teologicznego, a kwestie 
polityczne i spoleczno-gospodarcze niejednokrotnie postrzegal i jako 
wtorne. 

TakZe w przypadku zagadnienia relacji chrzeSci jan i Z ydow w sre
dniowieczu dwie sciei ki badan spotkaly si~ stosunkowo pozno. Holo
kaust wyostrzyl wrailiwosc chrzeScijan na te p rzejawy sredniowieczne
go antyjudaizmu, ktore badaczom i ydowskim znane byly jeszcze przed 
drugq wojnq swiatowq. Dwudziestowieczna tragedia Narodu Wybrane
go zmusita chrzesci jan do powainego rachunku sumienia, a na plasz
czyznie badawczej poszukiwania historykow chrzeScijanskich (j esli wol
no uiye takiego wyraienia) zmierzae zacz~ ly ku odnajdywaniu zapowie
dzi tragedii Z ydow we wczeSniejszych dziejach chrzeScijanskiej Europy. 

Poszukiwania korzeni europejskiego antysemityzmu zatrzymujq si~ 
zazwyczaj na okresie p6Znego sredniowiecza. Niektorzy sklonni Sq an
tysemityzm uwaiac za istotnq cz~se dziedzictwa tej epoki, w owczesnym 
antyjudaizmie 0 podloiu religijnym upatrujqc poprzednika nowoiytne
go "biologicznego" antysemityzmu. Trzeba przyznae, ie kurczenie si~ 
zakresu bezp ieczel1stwa, jakim cieszyli si~ Z ydzi , istotnie rozpocz~lo si~ 
w czasach krucjat, a t rzynaste stu lecie i ydowscy historycy uwaiajq za 
poczqtek naj ni eszcz~sliwszego okreSli w dziejach diaspory. Jednak pro
by zrozumienia sredniowiecznego antyjlldaizmu nie powinno si~ zast~
powae wynajdywan iem coraz to nowych szokujqcych jego przykladow. 
Z rozumiee antyjudaizm? Czy wykracza to jedynie poza ramy politycz
nej poprawnoSci czy tei rzeczywiScie jest zadaniem, ktorego powainy 
naukowiec nie powinien si~ podejmowaC? Moim zdaniem nie rna takich 
fenomen ow, ktorych proba rozumienia moglaby zostae a priori uznana 
za niewartq podj~cia . 

Do XIII wieku niepodzielnie panowal poglqd wywodzqcy si~ od sw. Au
gustyna, wed lug kt6rego istnienie wsp61noty i ydowskiej wewnqtrz chrze
Scijanskiego spoleczenstwa bylo swego rodzaju teologicZ11q konieczno
Sciq. Dla sred niowiecznych chrzescijan nie ulegalo WqtpliwoSci, ie B6g 
odrzucil Z ydow, a wybranstwo przypadlo w udziale KOSciolowi Chrystll
sowemu - N owemu Izraelowi . AJegoria Sary i Hagar byla dose powszech
nie odnoszona do KOScio ia i Synagogi, Z ydzi nazywani byli synam i nie
wolnicy, a chrzeScijanie synami wolnej (por. Ga 4, 21-31). Dopuszczenie 
przez Boga dalszego istnienia Zyd6w uzasadnial Augustyn dobrem chrze
Scijanstwa: wyznawcy judaizmu musieli istn iee, po pierwsze, aby spelnilo 
si~ biblijne proroctwo dotyczqce Reszty Izraela w czasach ostatecznych 
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(Iz 10,21). Po drugie, mieli oni bye - niejako wbrew sobie samym - swiad
kami uwierzytelniaj'lcymi chrzeScijanstwo jako spelnienie proroctw sta
rotestamentowych. Zydzi mieli bye straznikami Starego Testamentu. Po
jawia si ~ jednak powazny problem: wedlug takiego spojrzenia wartose 
mial jedynie judaizm biblijny. Wszelkie oddalen ie od Pisma, jakikolwiek 
wewn~trzny rozw6j judaizmu byly dla chrzeScijan niezrozumial'l slepq 
uliczk'l Bozej ekonomii. St'ld pot~pienie w 1239 roku Talmudu jako he
retyckiego odejScia od zydowskiego dziedzictwa biblijnego i - naswpuj'l
ce zar6wno przedtem, jak i potem - ataki przeciw literaturze rabinicznej. 
Trzynastowieczni Zydzi nie byli juz tacy sami jak ci za czas6w Augustyna. 
Ku oburzeniu chrzeScijan ich religia nadal byla zywa i rozwijala si~. To 
stawialo pod znakiem zapytania raison d'etre wyznawc6w judaizmu jako 
straznik6w tradycji biblijnej wewn'ltrz swiata chrzeScijanskiego. 

Nawr6cenie Zyd6w powszechnie uwazano za wydarzenie towarzy
sZ'lce koncowi swiata. St'ld tez niekt6rzy chrzeScijanie s'ldzili, ze zmu
szaj'lc Zyd6w do prze jScia na chrzeScijanstwo, przyspieszaj'l S'ld Osta
teczny. Tak wi~c problem Zyd6w w lonie spoleczenstwa chrzeScijan
skiego w spos6b nieunikniony zwi'lzany byl na plaszczyznie teologicznej 
z zagadnieniami czas6w ostatecznych i bye moze to wlasnie jest przy
czynq pojawiania si~ w sredniowiecznych doktrynach milenarystycznych 
nut wrogosci w stosunku do Zyd6w. 

Zapewne wielu chrzescijanom z p rzelomu XIII i XIV wieku bylby 
bliski pomysl Dunsa Szkota, by wi~kszose Zyd6w zmusie do przyj ~c ia 
chrztu, a "Reszt~" zeslae na odlegt'l wysp~, aby lzajaszowe proroctwo 
moglo si~ spelnic. W tym samym czasie inny franciszkanski teolog, Piotr 
Olivi, glosil , ze przyszlosc b~dzie czasem, gdy Zydzi i chrzescijanie zgro
madz'l si~ w jednej owczarni pod przyw6dztwem Eliasza. O bie wizje 
wydaj'l si~ na sw6j spos6b szalone. Autor pierwszej - doctor subtilissi
mus - byl kandydatem do kanonizacji, podczas gdy lektury dziel Piotr a 
Oliviego surowo zakazano, a jego szcz'ltki ekshumowano i spalono. Nie 
tylko jednak losy tych dw6ch tw6rc6w r6zni'l si~ diametralnie. Wizja 
Dunsa Szkota znalazla w pewnej mierze urzeczywistnienie w przyszlych 
dziejach, a pogl'ldy Ol iviego i jemu podobnych, jesli nie zostaly str'lco
ne w niebyt, to na pewno zepchni~te na margines, pozostaj'lc w sferze 
tego, "co bye moglo, a nie bylo". Dzisiaj pomysly pierwszego typu s'l 
definitywnie zdyskredytowane. A zarzucone niegdys marzenia 0 pojed
naniu odzywaj'l w r6znych ksztaltach. 

Prezentacja pogl'ld6w au torow owej "Sciezki niepodj~tej" to wta
snie temat ksi'lzk i Roberta E. Lernera. Autor poddaje analizie kilka wi
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zji czas6w ostatecznych, w kt6rych tradycyj ne nawr6cenie Zyd6w 
u k06ca dziej6w inte rpretowano inaczej niz tylko jako przyjycie przez 
nich chrzescija6stwa. "Nawr6cenie" rozumiano tu w najglybszym tego 
slowa znaczeniu: w pierwszym rz~dzi e jako nawr6cenie samych chrze
scijan, a z nimi calej ludzkosci. To radykalna duchowa renovatio mundi, 
nowy etap dziej6w ludzkosci, gdy pojedna si~ ona z Bogiem i sarna z so
b'l. Podstaw'l takiego spojrzenia na p rzyszlose ludzkosci jest wizja ery 
Ducha Swiytego wypracowana przezJoachima z Fiore. Bohaterami opo
wieSci Lernera S'l malo znane nawet specjalistom postaci milenaryst6w 
- spadkobierc6w kalabryjskiego opata. O mawiane w ksi 'lzce koncepcje 
S'l jedynie malym ulamkiem zbioru roznorakich joachimickich wizji trze
ciej ery. Lerner zajmuje siy t'l galyzi'l joachimizmu, ktora akcentuje roly 
Zyd6w u k06ca czas6w i ocenia j'l dodatnio. Wszystkie te wizje stoj'l 
w sprzecznoSci przede wszystkim z powszechnie przyjmowanym w6w
czas przez chrzeScijan zaloien iem, ze wybra6stwo Zyd6w nalezy defini
tywnie do przeszloSci. W wi~kszosci z nich Zydom przyznaje siy pozy
tywn'l i aktywn'l roly eschatologiczn'l. 

Lerner przeciwsrawia swoich p roragonistow i ich pogl'ldy zwyciy
skiej ostatecznie "kulturze przeSladowania", prowadz'lcej w konsekwencji 
do Holokaustu. Wychodz'lc z zalozenia, ze lata 1100-1250 rozpoczyna
j'l proces przemiany Europy w"spolecze6stwo przesladuj 'lce", autor 
zapoznaje czytelnika z alternatyw'l d la tej drogi . OW'l alternatyw'l mia
Iyby bye wspomniane, pochodz'lce z wiek6w od XII do XV milenary
styczne wizje odnowy swiata, ktorym wspolne jest marzen ie 0 pol'lcze
niu Zydow i chrzeScijan w jedn'l owczarni~. Mimo waikiej tezy zasy
gnali zowanej we wstypie cel autora jest w zasadzie skromny: chodzi 
o pokazanie, ze pomimo antyjudaizmu, ktory szczytowy poziom osi'l
gn'll wlasnie w omawianym okresie, tworzyli wtedy takze ludzie potra
fi'lcy mu si~ oprzee. Takie ostrozne okreSlenie jest jak najbardziej odpo
wiednie, bowiem trudno byloby tu mowie 0 szczeg61nie entuzjastycz
nym odniesieniu do judaizmu. Terminu "filo judaizm" uzywa Lerner 
jedynie w znaczeniu "wzgl~dnie bardziej laskawego stosunku do Zydow 
niz poinosredniowieczna chrzeScija6ska norma" (s. 120). 

Jako ze punktem wyjScia prezentowanych pogl'ldow jest wizja cza
sow ostatecznych wypracowana przez Joachima z Fiore, na pocz'ltku 
ksi'lzlci autor umieszcza streszczenie glownych idei J oachima i jego kr6tk'l 
biografi~ . Lerner oddaje n iew'ltp liwie sprawiedliwose kalabryjskiemu 
opatowi, nie ograniczaj'lc si~ jedynie do przypomnienia slynnej koncep
cji t rojpodzialu dziejow, lecz przyblizaj'lc takZe - w sposob kompetent
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ny i z uwzgl~dn ieniem najnowszej literatury - jej zloione zr6dla i tlo. 
Podstawq rozwaian na temat roli Zyd6w w czasach ostatecznych b~dzie 
tu przede wszystkim najbardziej znany i nosny element koncepcji Jo
achima: status Ducha Swi~tego majqcy nadejsc po statibus Ojca i Syna. 
Ow trzeci status, przez samego kalabryjskiego wizjonera opisywany wie
lorako, charakteryzuje przede wszystkim Boie prawo miloSci wyryte 
bezposrednio w ludzkich sercach. Jest to era panowania ducha, wolno
Sci, radoSci - czas, kt6rego rep rezentantami Sq mnisi, bowiem to ich 
model iycia, oparty na mi loSci, pokorze i ub6stwie, wyraia pelni~ czlo
wieczenstwa. Wai nym rysem owego przyszlego okresu jest to, ie nie 
przerasta on wcale dw6ch poprzednich er, lecz jest ich spelnieniem. 
Spadkobiercom Opata cz~sto trudno bylo zachowac t~ subtelnq r6wno
wag~ . Jedni, pozostajqc jednoznacznie w ramach ortodoksji, zaprzecza
Ii, by przyszlosc trzeciej ery miala przyniesc cos isto tnie n ow ego 
(sw. Bonawentura), inni zas smialo oglaszali nadejScie Trzeciego Testa
mentu i zniesienie dotychczasowego Kosciola. RzeczywiScie, kwestia 
nowoSci, jakq mialaby przyniesc trzecia era, to problem nastr~czajqcy 
wiele trudnoSci. Joachim pr6bowal wyjasniac t~ relacj~ za pomocq wie
lu metafor, widocznie wyczuwajqc swego rodzaju sprzecznosc tkwiqcq 
w okreSleniu czasu, kt6ry b~dqc czyms "doskonalszym" od dw6ch po
przednich, jednoczeSnie ich nie "przerasta". 

Problem powyiszy jest typowy dla mysli Joachima: zasada sprzecz
nOSci nie bardzo stosuje si~ do jego mistyczno-egzegetycznego systemu 
teologii dziej6w. Na pytanie, czy trzecia era przerasta dwie poprzednie, 
Joachim m6g1by odpowiedziec: i tak, i nie . Podobnie rna si~ rzecz z re
lacj'l Boga i narodu iydowskiego. Joachim bowiem, przyjmujqc pewnq 
form~ "odrzucenia" Zyd6w przez Boga w "chrzescijanskiej " erze Syna, 
w erze Ducha Swi~tego pozwala im powr6cic z ria dziej6w na ich gl6w
nq aren~ - w finalnym stadium historii Zydzi b~dq mieli do odegrania 
rol~ r6wnorz~dnq wobec tej danej "narodom" (chrzeScijanstwu). 

Dla Joachima istniej'l dwa "Iudy Boie", istnieje takie swego rodzaju 
dziejowa sztafeta: era Ojca to czas, gdy g16wne owoce duchowe wydawa
Ii potomkowie Serna - Nar6d Wybrany. Era Syna to czas dominacji i du
chowego owocowania "narod6w", czyli potomk6w Jafeta. Trzecia zas 
era mialaby bye czasem, gdy dwie gal~zie drzewa potomk6w Noego, a wi~c 

calej ludzkosci (trzeci bowiem syn Noego, Cham, nie pozostawil potom
stwa), b~dq owocowac i kwitnqc najbujniej - obie w r6wnym stopniu. 

W opozycji do powszechnego w sredniowieczu poglqdu 0 slepocie 
i duchowej bezplodnoSci Zyd6w Joachim przyznaje, ie w erze Syna nie 
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przestajq oni duchowo owocowae, choc zasadnicza cz<;se narodu pozo
staje niejako w uspieniu, na drugim planie dziej6w. T<; mysl w r6inych 
formach podejmujq niekt6rzy nast<;pcy wizjonera z Fiore: wspomniany 
Piotr Olivi, Jan de Rupescissa, Katalonczyk Francesc Eiximenis, Fryde
ryk z Brunszwiku i Mikolaj z Buldesdorfu, kt6rego tragiczne dzieje gwal
townie zakonczone w roku 1446 zamykajq omawiany tom. W zasadzie 
wszystkie wymienione postaci, z wyjqtkiem Piotra Oliviego, spotkala 
smierc gwaltowna i poprzedzona przdladowaniami. Trudno jednak zgo
dzie si<;, by to wlasnie "filojudaizm" byl gl6wnq przyczynq tragicznego 
fi nalu ich iycia. Pozytywne odniesienie do wyznawc6w judaizmu bylo 
jedynie komponentem chiliastycznej wizji, kt6rq w r6inych ksztaltach 
budowaly, a jui sam mi lenaryzm stawial je poza ramami ortodoksji. 

M imo ii autor podejmuje jedynie bardzo wqski wycinek problema
tyki reJacji chrzeSci jan i Zyd6w w sredniowieczu i omawia postawy na
leiqce do rzadkoSci, moina zaryzykowae tez<;, ie analiza tych wzgl<;dnie 
przyjaznych Zydom koncepcji rzuca swiatlo na charakter sredniowiecz
nego antyjudaizmu. Ow antyjudaizm, jak i postawa b<;dqca don w opo
zycji majq te same h6dla, wyrastajq na tej samej duchowej glebie. "Filo
judaizm" sredniowieczny rna tak sarno reiigijne korzenie i teologiczne 
uzasadnienie, jak i postawa mu przeciwna. M ilenarYSci dostrzegali szcze
g6lnq, sakralnq njejako, godnose Zyd6w, a wsp61na przyszlose w jednej 
owczarni i z jednym pasterzem widziana byla w perspektywie stricte 
reJigijnej. Dlatego tei autor wyrainie odcina si<; od twierdzen 0 jakims 
transhistorycznym mariaiu sredniowiecznych chiliast6w z oswiecenio
wymi ideami tolerancji czy z syjonizmem. 

N iewqtpliwq zaletq ksiqik i Lernera jest to, ie uwzgl<;dnia ona wyni
ki obydwu wspomnianych na poczqtku nurt6w badawczych. Material 
z dziedzin y, kt6rq wypadnie nam umownie nazwae "historiq antysemi
tyzmu", autor wlqcza do swoich analiz leiqcych wyrainie w obszarze 
dziej6w teologii. Naleiy podkrdlie, ie celem ksiqiki jest prezentacja 
pewnych te o Jog i c z nyc h interpretacji obecnosci i przyszloSci Zy
d6w w swiecie chrzeScijanskim. 

Uczucie niedosytu budzi jedyn ie nazbyt marginalne potraktowanie 
anali tycznej strony przedsi<;wzi<;cia: prezentacja fakt6w historycznych 
przewaia nad pr6bami interpretacji. Wspomniana teza 0 zwiqzku "kul
tury przeSladowania" i HoJokaustu, nid mialo przytoczona we wst<; pie, 
pozostaje jedynq teoretycznq ram,! przedstawionego tomu. Wydaje si<; 
ona jednak niedostatecznie powiqzana z prezentowanym materialem 
historycznym. Bye moie autor, pami<;tajqc 0 postu lacie ostroinoSci przy 
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wnioskowaniu na tern at zwiqzkow fenomenow historycznie od siebie 
odleglych, postanowil pozostawic rozstrzygni~cie problemu sarnernu 
czyteln ikowi, nieobarczonemu brzernien iern metodologicznej wstrze
mi~z liwoSci. 

KATARZ¥NA WR6BLEWSKA, ur. 1976, abso lwentka filozofii U1, 
doktorantka na Wydziale Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wroclaw
skiego. Publikowala w "Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecz
nej" . 

Krzysztof Stachewicz 

Prawdy 
wsp6fczesnego 

sceptyka 

Odo Marquard, 

Szcz~scie w nieszcz~sciu. Roz
wazania filozoficzne, 
przel. Krystyna Krzemieniowa, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, 

ss. 176 

Joachim Ritter nalezy do grona tych wspolczesnych fi lozofow, kto
rzy wyksztalcili wielu wybitnych myslicieli. Inspirujqc i zapladniajqc 
umysly swych uczniow, pozostawial im calkowitq wolnosc w wyborze 
intelektualnych drog, na ktorych poszukiwali rozwiqzan problemow fi
lozoficznych. Stqd tzw. szkola Rittera skupiala tak roznych ludzi jak 
chocby Robert Spaemann, Hermann Liibbe, Ludger Oeing-Hanhoff czy 
Odo Marquard. Ten ostatni wsporninal po latach: "Bylismy rzeczywi
Scie niewiarygodnie barwnq grupq". Obok Roberta Spaemanna to wla
snie Marquard zdobyl ogromnq popularnosc (nie tylko w N iemczech), 
glownie za spraWq skojarzenia jego nazwiska z postrnodernizmem. Sam 
Marquard wielokrotnie odcinal si~ od tego prqdu umyslowego, ale na 
niewiele si~ to zdalo. OsobiScie woli okreSlac siebie jako wspolczesnego 
"sceptyka", "sceptycznego hermeneut~" lub "transcendentnego kaska
dera". Sceptykami Sq dla niego ci wszyscy, ktorzy nie znajq nic pryncy
pialnego, gdyz rozstali si~ z filozofiq pierwszych zasad. 

M arquard znany byl dotqd polskiemu czytelnikowi z ksiqzek Roz
stanie z fi lozofiq pierwszych zasad oraz Apologia przypadkowosci. SZCZ{?

scie w nieszcz~sciu - zbior tekstow filozoficznych pochodzqcych z lat 
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1978-1994 - to swoista kontynuacja dwoch poprzedniczek. Prace Ma
rquarda nie majq wiele wspolnego z traktatami naukowymi, b~dqcymi 
wykladem jakiegos systemu filozoficznego. Stanislaw Czerniak trafnie 
charakteryzu je tworczosc Marqua rda we wst~pie do omawianej ksiqilci: 
"Preferuje ( ... ) form~ eseju, przesycony me taforami literacki styl wypo
wiedzi, lubuje si~ wafo ryzmach, ktore wykorzystuje cz~sto w celach 
perswazyjnych do zilustrowania swych fi lozoficznych tez, nie l ~ka si~ 

paradoksow j~zykowych i myslowych, a od argumentacyj nej gl~bi tego, 
co ciemne bqdi podniosle uczone, woli asocjacyjne przestworza tego, 
co blyskotliwe i dajqce do myslenia" (s. VII) . 

Ks iqiki Marquarda Sq wielowqtkowe i cechujq sit( wyjqtkowq poli
fonicznosciq. Z drugiej strony, dajq si~ w nich wyroinic tematy nieustan
nie powracajqce oraz fundamentalne idee obecne chocby implicite w je
go wywodach. To one nadajq tworczoSci filozoficznej M arquarda swo
istq jednosc. Jeieli prawdq jest, ie kaida wielka filozofia wyrasta z jednego 
fundamenta lnego doswiadczenia i jest ponawianq prob'l wyraienia na 
roine sposoby jednej mysli, to w przypadku Marquarda chodzi 0 re
fleksj~ nad "kontyngencjq" bytu ludzkiego - mowiqc j ~zyk iem filozofii 
klasycznej, nad jego przygodnosciq. 0 ile jednak dla scholastyki taki 
stan rzeczy wynikal z faktu stworzenia czlowieka przez Boga, b~dqcego 
jedynym By tern Absolutnym, i tym samym oznaczal bytowq zaleinosc 
od Niego, to w perspektywie mysli M arquarda fu ndamentem wszelkiej 
ograniczonoSci czlowieka jest jego smiertelnosc, Heideggerowskie "by
cie-ku-smierci" . Z fa ktu kontyngencji, naznaczenia bytu czlowieczego 
smiertelnoSciq, wynika Marquardowska postawa sceptycyzmu wobec 
wielkich systemow filozoficznych probujqcych opisac i wyjasnic calC} rze
czywistosc. Pisze: "Nasza smierc bowiem jest szybsza nii to, co pryncy
pialne: to wlasnie zmusza do rozstania si~ z pryncypiami" (Rozstanie 
z filozofiq pierwszych zasad, d um. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 
1994, s. 20) . Krotkosc i ycia - brevis vitae - uniemoiliwia czlowiekowi 
zatem osi qgni~cie pulapu prawdy wieczystej i skazuje na zadowolenie 
si~ prawdami cZqstkowymi, ulomnymi i zawsze niepewnymi. Kontyn
gencja czlowieka jako bytu pociqga za sobq ograniczonosc lu dzkiego 
poznania, jego nieusuwalnq niedoskonalosc. Nigdy nie osiqgniemy ab
solutnego punktu wyj§Cia w poznaniu i nigdy nie dotrzemy do pelnej 
prawdy 0 rzeczywistoSci. N iemiecki mysliciel glosi zatem konsekwent
ny antyfundamentalizm epistemologiczny, ktory rna tei rozliczne prze
loienia na sfery praktycznej filozofii oraz - po p rostu - naszego iycia. 
M arquard poszedl tu w kierunku apologii uzualizmu. Stanowisko to 
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skfania do pochwaly utarrych norm, prak ryk j obyczajow oraz glosi, ii 
obowiqzek legitymizacji ciqiy nad tym, kto chce je zmieniac. Dlaczego? 
Posluchajmy: "Istota skonczona 0 niewielkich moiliwosciach, majqca 
niewiele czasu - nie moie uzasadniac wszelkiego bycia i tego, ie cos jest 
i jakie ono jest, bqdi wszelkich obowiqzujqcych praw, lecz tylko przy
padki nietypowe. Wszystko inne (a to zawsze znaczna wi~kszosc) obo
wiqzuje zawsze dalej jako utarta praktyka, mianowicie w kontekscie 
normy" (s. 61) . Pytanie, dlaczego cos obowiqzuje, zostaje zastqpione 
przez pytanie, dlaczego rna obowiqzywac cos innego nii to, co obowiq
zuje? Z koniecznosci bowiem nasze myslenie 0 normach jest hipolep
tyczne - trzeba nawiqzywac do tego, co bylo. Przyszlosc potrzebuje za
tern przeszlosci. Tak wi~c sceptycyzm generowany przez fakt kontyn
gencji bytu ludz kiego prowadzi do swoistego tradycjonalizmu 
i konserwatyzmu! Antyfundamentalizm jest tu Scisle powiqzany z anty
relatywizmem i wynika poniekqd z tego samego ir6dla. Czlowiek jako 
istota skonczona nie jest w stanie uchwycic poznawczego absolutu, ale 
nie jest tei w stanie zmieniac wszystkiego i tym samym musi przyjqc 
zastane normy jako wiqiqce dla swego iycia bez i qdania transfaktycznej 
legitymizacji. Idea kontyngencji wiqie si~ tei Scisle z bardzo cz~sto przy
wolywanym przez omawianego mysliciela problemem kompensacji 
czlowiek Marquarda to homo compensator ("je compense, je suis"). Ze 
wzgl~du na SWq skonczonosc czlowiek powinien poprzestawac na "ma
Iym" - cieszyc si~ drobnym, kompensujqcym nieszcz~scie szcz~sciem, 
zadowolic si~ w iyciu wylqcznie cZqstkowym sensem zwiqzanym z kon
kretnymi zadaniami etc. ("Naszq podstawowq trudnosciq nie jest utrata 
sensu, ale nazbyt wyg6rowane iqdania sensu"; Apologia przypadkowo
sci, dum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 40). 

Ksiqika Szczf?scie w nieszczl!sciu sklada si~ z dziewi~ciu tekst6w, kt6re 
"stanowiq obron~ - to jest im wsp61ne - tego, co wsr6d spraw czlowie
czych doskonale nie jest: moi liwosci nieco posledniejszych, rozwiqzan 
zast~pczych" (s. 3). Ludziom n iedost~pne jest szcz~scie peine, n iczym 
niezmqcone, absolutne. Czlowiek musi zadowolic si~ "szcz~sciem w nie
szcz~sciu " , tym, co niedoskonale. N iedoskonaloSci - glosi Marquard
nie wolno lekcewaiyc, gdyi wlasnie ona jest na miar~ czlowieka - bytu 
kontyngentnego. Omawiana ksiqika w dui ej mierze jest skoncentrowa
na na jednym z ulubionych temat6w Odo Marquarda - problemie teo
dycei, kt6ry stanowi dla niego swoisty klucz hermeneu tyczny do wie lu 
zagadnien zwiqzanych z szeroko rozumianq filozofiq czlowieka (w zasa
dzie tylko ta dziedzina interesuje Marquarda) . Kwestia teodycei zostala 
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postawiona przez G. W. Leibniza w 1710 roku w jego ksiqice pod takim 
wlasnie tytulem. Zagadnienia Teodycei ogniskujq siy wok61 pytania, jak 
pogodzic istnienie w swiecie zla z istnieniem wszechmoenego, dobrego 
Boga? Skoro swiat jest dzielem Boga, to dlaczego istnieje w nim nie
szezyseie? Zdaniem M arquarda, drugq fazq teodyeei (wrycz jej derywa
tem) jest nowoczesna filozofia historii, w kt6rej odpowiedzialnoSciq za 
zlo obareza siy jui nie Boga - co w perspektywie nowoiytnego ateizmu 
jest zrozumiale - leez ludzkosc. Zatem: "najpierw ( .. . ) - w rel igii - Bog 
sprawowal sqd nad ludimi; potem - w teodycei -ludzie sprawowali sqd 
nad Bogiem; a potem, jeszcze poiniej - w krytyce - ludzie nad samymi 
sobq" (Apologia ... , s. 33 ). Marquard omawia kilka strategii radzenia so
bie z problemem zla w swieeie. Klasyczna teodycea, jak i nowoiytna fi
lozofia histori i, stosujq wspolnq strategiy - teleologizujq zlo: nieszezy
Seie jest zgodnie z tym poglqdem drogq do szczyscia. N ie byloby szcZy
seia bez istnienia nieszczySeia, innymi slowy - nie istn ialoby dobro bez 
zla. Zlo odgrywa wiye - koniec koncow - bardzo istotnq roly w naszym 
swieeie - bez malum nie ma optimum. Swiat jest najlepszy z moiliwyeh. 
Wszak pisal Leibniz: "jest niezliczona wielosc moiliwych swiatow, z kt6
ryeh Bog musial wybrac najlepszy, poniewai n ie ezyni niezego, nie kie
rujqe siy najwyiszym rozumem" l. Marquard w omawianej ksiqiee sko
mentowal to stanowisko z godnym Woltera sarkazmem: "Bismarck po
wiedzial : Polityka jest sztukq osiqgania tego, co moiliwe . Leibniz 
najwyrain iej sqdzil : Stwarzanie swiata jest sztukq tego, co moiliwie naj
lepsze" (s. 11). 

Szczyscie jest wedlug Marquarda tak Seisle powiqzane z nieszczy-
Sciem, ii moina powiedziec, ie w swiecie czlowieka jest ono zawsze 
wylqezn ie "szczySeiem w nieszczySeiu", gdyi "czyste szczySeie nie jest 
z tego swiata" (s. 5). M iydzy obu problemami istn ieje swoiste transcen
dentalne iunctim . NieszczyScie, zdaniem niemieckiego filozofa, zostalo 
uczynione wielkim tematem filozoficznym dopiero w epoce chrzesci
janskiej. W okresie patrystycznym zaproponowano bodaj pierwszq od
powiedi na pytanie dotyczqce zla. Otoi zrelatywizowano zlo razem ze 
swiatem, w kt6rym ono kwitnie, na rzecz swiata nadprzyrodzonego: 
"tutaj dominuje nieszczySeie; potem jednak - tam - zatriumfuje SZCZy
scie" (s. 8). Dzialal tu mechanizm ekskluzj i - wylqczenia przez rozum 
problemu zla wraz z pozbyciem Sly tego, co doczesne. Odpowiedi ta 

I G. W Leibniz, Teadycea. 0 dabroci Baga, wainasci cz!owieka i pachadzeniu zia, 
tlum. M. Frankiewicz, Warszawa 2001, s. 126. 
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przestala jednak wystarczac u progu swiata moderny, co poci,!gncrlo za 
sob,! poszukiwanie innych drog wyjScia z impasu teodycealnego. Teraz 
swiat uzyskal cechy absolu tnosci i radykalne pozbycie sier go I,!cznie z nie
szczersciem przestalo bye mozl iwe. Teodycea Leibniza byla zatem prob,! 
zrelatywizowania nieszczerscia w tym swiecie - wl,!czyl sicr rozum inklu
zywny, ktory "dopuscil zlo" i postanowil rozprawic sier z tym proble
mem bez ucieczki w ekskluzjer. Przemiana rozumu ekskluzywnego w in 
kluzywny to nie tylko bardziej tworcze podejscie do problemu zia, ale 
tez wielka tworcza metamorfoza intelektu, bcrd,!ca niew'!tpliw'l - twie r
dzi M arquard - zasiug'l nowozytnej teodycei. Po upadku klasycznej drogi 
teleologizuj,!cej nieszczerscie, zastosowano strategier odci'lzenia Boga z roli 
Stw6rcy - tak rodzii sier, zdaniem Marquarda, "ateizm ad maiorem Dei 
gloriam" (s. 13), a w konsekwencji powstaia nowoczesna filozofia hi
storii, ktora przed trybunai s,!dowy przywotala ludzkosc. Z kolei strate
gia neutralizacj i probuje poradzic sobie z problemem nieszczcrScia po
przez neutralizacjer tak zagadnienia samego nieszczerScia, jak i szczerscia. 
Przykladem tak iego podejScia do problemu jest dla Marquarda formal
na etyka Kanta, w punkcie wyjScia a takuj,!ca eudajmonistyczny charak
ter klasycznej filozofii moralnej. Mysliciele, ktorzy nie chcieli rozwi,!zy
wac problemu nieszczerscia za ceny pozbycia siy kategorii szczyScia, po
szli trop em idei ko mp ensacji, ro wnowaze nia zia przez do bro. 
Charakteryzuj'lc ty optyker, p isze Marquard: "NieszczyScie jest na tym 
swiecie - wystarczaj'lco lub nie, sprawiedliwie lub nie - nieszczerSciem 
rownowazonym przez szczyScie" (s. 17) . Kompensacja ta moze dokony
wac siy na drodze indywidualnej, globalnej (ontologicznej) lub pragma
ryki programu spolecznego postcrpu. Jednak kompensacje nie s'l w sta
nie zlikwidowac nieszczyScia, a poza tym czersto przypadaj,! nie tym lu
dziom, ktorych dotknerio nieszczerScie. Idea rownowaienia nie rozwi,!zuje 
wiyc definitywnie ani problemu szczyScia, ani nieszczyScia, ale tei nie 
taki byl zamiar naszego sceptyka. Te problemy - jak i inne wielkie pyta
nia filozofii - S'l nierozwi'lzywalne z powodu ograniczonoSci i swoistej 
przypadkowoSci ludzkiego poznania. W tej perspektywie Marquard 
konkluduje analizer szczerScia, dosterpnego czlowiekowi slowami Alfreda 
Polgara: "Najlepiej byioby sier nie urodzic: no, ale komuz to sier udalo?" 
(s.32). 

M arquard glosi apologier pluralizmu . O bce S,! mu prawdy "jedynie 
siuszne", nawet jeiel i s'l autorstwa jego samego. Pisze: ,~idmo kr'lzy 
po Europie: ale dlaczego, u licha, tylko jedno widmo ?Ja opowiadam siy 
za roznorodnoSci'l: wypada, aby istn ialo wiycej w idm, i wypada, aby 
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krqzyc mogly nie tylko widma, ale i nie-widma, i to liczne" (s. 116). 
Wielosc stwierdzen, wielosc opowiadan, "wielomysl" tworzq przestrzen, 
w kt6rej moze rozwijac siy wolnosc. Polimitycznosc w przeciwienstwie 
do monomitycznoSci jest tworcza i o twiera nowe horyzonty rozumienia 
i interpretacji. Marquard odrzuca filozofiy, "kt6ra nie potrafi 0 tej sa
mej rzeczy pomyslec raz tego, raz czego innego i sklaniac do dalszego 
myslenia" (Rozstanie ... , s. 118). Metodq, ktora z istoty daje pluralistyczne 
stanowiska, jest hermeneutyka, stqd Marquard uwaza jq za wspolczesnq 
form y sceptycyzmu. Dziyki niej to sarno moze zostac obleczone w nowe 
szaty i dostosowac si y do nowych czasow. Zatem: "niech zyje wielosc 
mysli" (s. 123). 

Szcz~scie w nieszcz?sciu podejmuje wiele pasjonujqcych tematow, 
proponujqc zawsze - jak przystalo na Marquarda - niekonwencjonalne, 
oryginalne rozwiqzania. Autor nie stawia ich ze smierteil1q powagq, cha
rakterystycznq dla wielu myslicieli propagujqcych swe odkrycia. Wy
znaje raczej: "jestem filozofem, ktory specjalizuje siy w popelnianiu bly
dow" (s. 78) lub powiada: "Nie mowiy, ze mam racjy, mowiy, ze taki 
jestem" (s. 72). Pisarstwo Marquarda chce prowokowac i niewqtpliwie 
w tej roli spisuje siy znakomicie. N iezwykla erudycja, blyskotliwe skoja
rzenia, genialne porownania zmuszajq wn;cz czyteln ika do wspolmysle
nia z au torem : do szukania slaboSci w jego argumentacji, do namyslu 
nad najwyrazniej swiadomie przejaskrawionymi kontrowersyjnymi te
zami. WqtpliwoSci rodzi si~ mnostwo - tak w aspekcie generaliow, jak 
i szczegolow. e zy Marquard rna racjy, opierajqc SWq filozofiy na pojyciu 
kontyngencji bytu ludzkiego rozumianej jako smiertelnosC? e zy nie je
steSmy w stanie wyjst poza niepewnosc i przypadkowosc w poznaniu 
dlatego, ze nasze zycie jest krotkie ? Przeciez problem ten - przynajmniej 
w jakims zakresie - daje siy usunqc poprzez wskazanie na nastypstwo po 
sobie kolejnych generacji . Zycie ko nkretnego filozofa jest ograniczone 
w czasie, ale juz dzieje filozofii niebotycznie ten czas wydluzajq, dziyki 
czemu ograniczenia czasowe malejq. ezy zatem smiertelnosc jest rze
czywiScie nerwem kontyngencji czlowieka ? Dalej, czy problem teodycei 
jest wszechogarniajqcy w europejskiej mysli fi lozoficznej, jak chce Ma
rquard? Z kwestii bardziej szczegolowych wskazmy na wqtpliwoSci ro
dzqce siy przy Marquardowskiej d iagnozie antyeudaj monizmu wetyce 
Kanta. e zy rzeczywiscie krolewiecki mysliciel wystqpil przeciw katego
rii szczyScia na gruncie fi lozofi i moralnej z powodu chyci zneutralizo
wania nieszczyscia? ezy nie chodzilo raczej 0 obrony integralnoSci fak
tu moralnego cechujqcego siy bezinteresownoSciq, co eudajmonizm ca/
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kowicie gubi? I jeszcze jedno, czy rna racj ~ Marquard piszqc, ii zasady 
metodoJogiczne przyj~te przez H usserla przeslaniajq fenomenologii 
"widok na rzeczywistosC" (s. 135-137) ? Czy raczej mamy tu do czynie
nia z fundamentalnym niezrozumieniem rudymentow epistemologii fe
nomenologicznej? Stawiajqc - nieco chaotycznie - te pytania, chc~ zasy
gnalizowac tylko cz~sc wqtp liwosci i sprzeciwow rodzqcych si~ we mnie 
w trakcie lektury. Moina by je mnoiyc i - ku radosci M arquarda - nvo
rzyc alternatywne propozycje. Jednak trzeba zauwaiyc, ii ci~iar proble
mowy powyiszych pytan wskazuje jednoznacznie na wag~ zagadnien 
poruszanych przez M arquarda i oryginalnosc jego propozycji . O kazuje 
si~, ie sceptycy majq bardzo duio do powiedzenia i naprawd~ warto ich 
czytac. 

John C onnelly, 16zef Smaga 
Captive University. The sovieti
sation of East German, Czech, Trzy zniewolenia and Polish Higher Education, 
1945-1956, 

London 2000 

Biorqc do r~ki t~ ksiqik~, liczylem, ii mog~ si~ z niej dowiedziec 
czegos wi~cej na temat szkolnictwa wyiszego w PRL, jako ie sam, 
w dwoch koncowych latach analizowanego okresu, bylem studentem, 
a potem pracownikiem jednej z "najczerwienszych" krakowskich uczel
ni i cos na temat funkcjonowania sytemu potrafi~ powiedziec. Nie spo
dziewalem si~ jednak, ii jej lektura b~dzie tak pasjonujqca; fakt, ii temat 
podjql ktos z zewnqtrz, n ie uwiklany w iaden sposob w opisywane wy
darzenia, dawal szans~ obiektywnego spojrzenia na problem u nas sto
sunkowo "gorqcy". 

Najpierw 0 bazie informacyjnej i materialowej, 0 ktorej amerykan
ski autor, profesor historii w slynnym Berkeley, mowi we wst~pie. Inte
resujqc si~ tym obszarem Europy Wschodniej, gl~boko wchodzil w pro
blematyk~, studiujqc jq na uczelniach USA, konsultujqc si~ tam z wybit
nymi znawcami przedmiotu, publikujqc tei sporo na te tematy, 0 czym 
informuje bibliografia. Przebadal archiwa N RD, do ktorych uzyskal 
dost~p po roku 1989, penetrowal archiwa czeskie i polskie, a jako sty
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pendysta Fundacji Fulbrighta w latach 1991-1992 przebywal m.in. 
w Krakowie, pracujqc w archiwum PAN i Biblioteki Jagiellonskiej, nad
to w pod ko niec lat 80. i w latach 90. przeprowadzil wywiady z wymje
nionymi z nazwiska 45 uczonymi z Niemiec, Polski i Czechoslowacji, 
zaangaiowanymi w latach 1945-1956 w i ycie akademickie swych kra
jow. Z centralnych i uczelnianych arch iwow partyjnych czerpal infor
macje dotychczas niedost~pne. O bfita bibliografia koncowa informuje, 
ii autor nie tylko poznalliteratu r~ dotyczqq analizowanego okresu z od
powiednim "akademickim" uprofilowaniem, zaglqdal nie tylko do rocz
nikow statystycznych, mial w r~ku sklady osobowe poszczegolnych uni
we rsytetow, badal klimat epoki, odwolu jqc si<;; na przyklad do polskich 
sporow na temat komunizmu, udokumentowanych chocby w Hmlbie 
domowej Trznadla, swiadectwie Zbigniewa Herberta, nie m6wiqc 0 dziele 
Milosza, ktorego wersja angielska (The Captive Mind) zasllgerowala mu 
tytul jego ksiqiki. Si~gal r6wniei do korespondencji prywatnej, ukazu
jqC kulisy wielu istotnych wydarzen z iycia akademickiego, jak i biogra
fii wybitnych profesorow na szerszym tie epoki lat 1945-1956. Sq tu tei 
Iiczne zestawienia i statystyki por6wnawcze. 

M otywujqC podj~cie problemu w jego chronologiczno-geograficz
nym wymiarze, Autor wyjasnia, ii ten obsza r obj<;;ty byl identycznq lub 
zbliionq "austrow~gie rskq" struktuq organizacyjnq edukacji i karier 
akademickich (stopnie, tytu ly), a mi~dzy Berlinem, Pragq czy Krako
wem istniala kiedys intensywna wymiana ludzi i idei. Okres lat 1945
-1956 jest znakomitym polem badawczym, bowiem chodzi tu, szczeg61
nie do smierci Stalina, 0 panowanie stalinizmu klasycznego, jakiego 
doswiadczyly trzy kraje "de mokracj i ludowej " Europy Srodkowo
-Wschodniej, a takie ze wzgl~du na moiliwosc por6wnania jego wersji 
"eksportowej" z oryginalem. W zwiqzku z tym autor omawia kompe
tentnie system ksztalcenia kadr akademickich w ZSRR, ewolucj~ i zmiany 
w tym zakresie, co da ciekawe wnioski por6wnawcze. 

W Polsce kwestie tego typu doczekaly si~ sporej liczby opracowan, 
kt6re wyszly spod p i6ra takich badaczy jak Piotr Hubner (gl6wnie dwu
tomowa Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953 z roku 1992 
i jego prace p6iniejsze), DariuszJarosz (Polacy a stalinizm, 1948-1956, 
2000), Hanna Swida-Ziemba (Stalinizm i spoleczenstwo polskie, 1997), 
Beata Binko czy Andrzej Garli cki oraz Andrzej Paczkowski. Poza pracq 
Hubnera czy Beaty Binko skupiajq one uwag~ na og61nych aspektach 
stalinizmu i jego ewolucji. Ksiqika amerykanskiego uczonego analizuje 
jednak szczegolny i dotqd na takq ska l ~ niepodejmowany problem znie
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wolenia komunistycznego na poziomie uniwersytetu w Polsce i Niem
czech Wschodnich (od 1949 NRD). Czechoslowacja reprezemowana 
jest tu prawie wylqcznie przez srodowisko praskiego Uniwersyte tu Ka
rola. 

Nasuwa si~ tu, oczywiScie, wspomniany p roblem "importu" albo 
jak to Autor ujrnuje - "transferu " wzorow radzieckich i w tyrn aspekcie 
ksiqzka dostarcza inforrnacji niezwykle ciekawych, szczegolnie jesli chodzi 
o roI~ radzieckich do radcow-nadzorcow, wizytujqcych "podopieczne" 
kraje. Okres powojenny w ZSRR jest kontynuacjq rozpocz~tego w la
tach 20. rygorystycznego, rnerytorycznie i instytucjonalnie, podporzqd
kowania nauki dyktatowi partyjnemu w duchll amyintelektualizmu 
i techn icznego utylitaryzrnu. Jaskrawyrn przejawem duchowego znie
wolenia byla dotk liwie odczuwana i w zyciu akadern ickirn zdanow
szczyzna, kt6ra dopelnia obrazu degradacji nauk biologicznych w po
staci obskuranckiego Iysenkizrnu. W zakresie nauk fi lozoficznych uru
charniano kolejne odcinki "frontu walki" z przejawarni nie tylko filozo
fii jako takiej, w kt6rej t~piono "obiektywizm burzuazyjny", pi~tnujqc 
w kolejnych kampaniach nowe "odchylenia", polujqc na ofiary w zgo
dzie z obowiqzujqq koniunkturq politycznq i terminologiq. N ic dziw
nego, iz - a wyrazenie to rnialo sens najbardziej doslowny - na "plaCll 
boju" pozostawali "rnysliciele" (I. Judin, I. Minc, M. Mitin, cz~sto okre
slany "Mitingiern") lqczqcy funkcje aparatczyk6w partyjnego nadzoru 
z posl llsznie odgrywanyrni rolami przekainik6w kolejnej zrniany "Iinii 
generalnej" w zakresie nauk spolecznych. A "filozo fi ~", kt6rej pornni
kiern pozostanie Kr6tki slownik (ilozo(iczny, uprawiano bezposrednio 
pod nadzorern organ6w represji. 

Nie spos6b w kr6tkim orn6wienill p rzedstawic wszystkich licznych 
wqtk6w niezwykle ciekawej ks iClZki, dlatego skupi~ si~ na najbardziej 
nas imeresujqcyrn - sytuacji polskich uniwersytet6w, odnoszqc jq do 
panujqcej w dw6ch pozostalych krajach. Warto przy tym parni~tac, po 
pierwsze, iz sta linizm nad Wislq w dziedzinie zycia akadernickiego ni
gdy nie przybral klasycznej postaci totalitarnej, czemu sprzyjal kr6tki 
czas jego praktykowania (lata 1948-1953/4), all toryte t KOScioia czy ist
nienie KUL-u, kt6ry wznowil dzialalnosc jllz 23 sierpnia 1944 roku. 
Mirno likwidacji autonornii uczelni zniewolenie lIniernozliwiala we
wn~trznie solidarna i, co Connelly podkresla, cz~sto polqczona wi~zami 
pokrewienstwa rodzinnego kadra profesorska, rnajqca wszelkie cechy 
niezaleznej korporacji. Aktywni w nallce, dydaktyce i zyciu srodowiska 
(nb. Connelly to poj ~cie zawsze podaje w cudzyslowie, uznajqc, iz an
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gielskie "community" nie oddaje w pelni jego sensu) wybitni uczeni, 
tacy jak socjologowie Jozef Chalasinski, Stanislaw Ossowski i Nina As
sorodobraj, ekonomista Adam Krzyzanowski, filozof i logik Tadeusz 
Kotarbinski, wyznaczali pulap, ponizej ktorego nie sposob bylo zejsc. 
To bardzo istotne, jesl i pamiytac, iz w ZSRR w naukach spolecznych 
poza bardzo nielicznymi uczonymi autentycznymi (filozof W Asmus, 
przebywajqcy tam w tym G. Lukacs czy ekonomista E. Warga) kr610wa
Ii donosiciele i agresywne nieuki. 

Marksizm gloszono u nas nie tylko z przymusu. Mial on, przynaj
mniej do pewnego czasu, status nauki, dlatego byl - zgoda, iz w postaci 
niezbyt naukowej - reprezentowany przez autorytety 0 renomie miydzy
narodowej jak Oskar Lange, przez umysly tak wybitne jak mlodzi Leszek 
Kolakowski czy Jan Kott. Do nieukow w zaden sposob nie mozna bylo 
tei zaliczyc urzydowych liderow marksizmu w filozofii i humanistyce -
Adama Schaffa czy Stefana Zolkiewskiego. Agresywnej, jak przystalo na 
ten etap, retoryce ortodoksji czysto towarzyszyla u nas jej praktyczna od
wrotnosc. Z poprawkq, ie i w Polsce restrykcje dotknyly wybitnych uczo
nych. Oficjalnie "urlopowano", a wiyc odsuni~to od dydaktyki, Wlady
slawa Tatarkiewicza, etnografa Jana Bystronia, polonisty Konrada Gor
skiego, filozofow J aniny Kotarbinskq i Henryka Elzenberga. Podobnie 
postqpiono z - jak to przypomina Hubner (jego stwierdzenia Sq chyba 
w tej dziedzinie nieco dokladniejsze od Connelly'ego) - "przeniesionym 
w stan nieczynny" Romanem Ingardenem. Powszechnq praktykq stal siy 
zakaz wielu publikacji, ograniczeniami nauczania objyto wybitnych logi
kow szkoly Iwowsko-warszawskiej, szczegolnie w zakresie ich glownego 
przedmiotu (s. 136); wiele katedr i zespolow poddano "reorganizacji", 
piytnowano "oderwanie nauki od iycia" czy "eklektyzm" w filozofii uni
wersyteckiej, ograniczajqc jq do zarysow historycznych. 

Zolkiewski oficjalnie postuluje odsuniycie dwoch najwiykszych po
lonistow, Juliusza Kleinera i Stanislawa Pigonia, wszelako w 1955 roku 
poprze wniosek 0 przyznanie tytulu docenta niezlomnej Marii Rzeu
skiej, ktorej rok wczesniej odmowiono prawa do pracy akademickiej 
(s. 152). Razem z Schaffem stworzq w kierowanych przez siebie insty
tucjach badawczych moiliwosc pracy nad edycjq klasykow filozofii dla 
zwalnianych profesorow (s. 164). Od siebie dodam, ii w okresie popaz
dziernikowym Z61kiewski utraci wiary marksistowskq, jako teoretyk 
i krytyk Iiteracki odgrywajqc chyba decydujqcq roly w odejsciu od do
gmatow socrealizmu. Bylem naocznym 5wiadkiem, gdy jako minister 
szkolnictwa wyiszego w marcu 1957 roku skladal on hold Kleinerowi, 
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przykl~kajqc przed jego trumnq w krakowskim kosciele Swi~tej Anny. 
Podobnie niejednoznacznie rysuje si~ w ksiqzce sylwetka partyjnego p ro
minenta - historyka Stanislawa Arnolda. Czarno-biale schematy w og6-
Ie bylyby tu niestosownosciq, 0 czym przekonuje lektura ksiqzki. 

Do instytucjonalnych przeksztalcen nauki (np. likwidacji Polskiej 
Akademii Umiej~tnoSci) zdolano u nas naklonic ludzi z nazwiskami 
naukowymi, jak pierwszy prezes PAN-u Jan Dembowski. To decydowa
10, iz niemozliwe bylo, na takq skal~ jak gdzie indziej, panoszenie si~ 
ignorant6w w zakresie nauk humanistycznych. "Srodowisko" dyktowa
10 standardy, kt6rych nie spos6b bylo lekcewazyc. 

Oczywiscie i u nas byli donosiciele czy miernoty, zatroskane "walkq 
z przezytkami w swiadomoSci". W archiwum partyjnym Connelly zna
lazl dokument, kt6rego autor bije na alarm, poniewaz "wr6g demorali
zuje mlodziez r6wniez poprzez pijanstwo i rozwiqzlosC" (s. 221). Byly 
r6wniez klopoty z "chwiejnq ideologicznie postawq" dramatycznie nie
licznej partyjnej kadry nauczajqcej, skoro konieczne bylo demaskowa
nie jej oportunizmu wobec starej moralnoSci. Wsr6d towarzyszy biorq
cych slub kOScielny znajdzie si~ bowiem i przyszly rektor UJ (s. 183
-184 ) ... 

Trudnosci, jakie napotykala ofensywa wladz, wynikaly ze slabosci 
partii (PPR, PZPR) w srodowisku akademickim. W maju 1948 zaled
wie 3,7% profesor6w i 2,9% asystent6w bylo czlonkami PPR, gdy tym
czasem do SED w uniwersytetach wschodnioniemieckich (Rostock, Jena, 
Lipsk) juz w lutym 1947 nalezalo 20-29%. Ksiqzka rejestruje, przy for
malnych raczej podobienstwach systemowo-instytucjonalnych, r6znice 
i dynamik~ procesu zniewalania, akcentujqc jego specyficzny "koloryt", 
jak uwarunkowania historyczne czy mental nose eli ty akademickiej, dziyki 
czemu poznajemy gl~biej obowiqzu jqcy w Polsce etos uczonego czy fe
nomen czeskiej "studentokracj i". 

Fakty te rzutowaly na sukcesy sowietyzacj i. Najwi~ksze w Niemczech 
Wschodnich, srednie w Pradze, najmniejsze w Polsce. Sytuacja Niemiec 
Wschodnich byla szczeg6lna, wszak stanowily one (oficjalnie do roku 1949) 
stref~ okupacyjnq, a wiyc decyzje podejmowali przyjezdni fu nkcjonariu
sze w mundurach, dlatego wplyw doradc6w moskiewskich byl tu domi
nujqcy. Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden czynnik. Po przej~ciu wladzy 
przez Hit/era wi~kszosc profesury niemieckiej zasilila szeregi N SDAP. Po 
1945, mimo dokonanej czystki kadrowej, nowym wladzom stosunkowo 
latwo bylo "pracowac" (jak okreSlano w jyzyku radzieckich organ6w re
presji wsp61praclt agenturalnq) z wielu wykladowcami, bylymi czlonkami 

159 



~ 
 ZOA RZENIA - KSl1}iKI - LUDZIE 

parti i hitlerowskiej, a "odrodzone" N iemcy mogly kontynuowac stary 
Ordnung pod lekko zmodyfikowanymi szyldami . 

Polskie tajne nauczanie okupacyjne jest fenomenem wyjqtkowym. 
W Czechach okres wojenny w zasadzie nie naruszyt iycia akademickie
go . Wykladowcy zachowali etaty i pensje, ukazywaly sir: czasopisma 
i ksiqiki (s. 89-90) . Cezuq jakoSciowq jest rok 1948, szczeg61nie "zwy
cir:ski luty" w Pradze, gdy w wyniku pomyslnych wybor6w komuniki 
przejmujq mono po l wladzy. Dlatego zniewo lenie nad Weltawq jest 
w znacznej mierze autozniewoleniem. Uderza tei kontrast w por6wna
niu z Polskq, jeSli chodzi 0 postawr: profesor6w. Cztowiek ile widziany 
przez wladze byl w Pradze solidarnie izolowany przez srodowisko, na
wet najbl iiszych przyjaci61. 

Formalnie wszr:dzie obowiqzuje jeden schemat: eliminu je si r: socjo
logir:, klasyczne nauki ekonomiczne, "buri uazyjnq" filozofir:, a ich miejsce 
zajmuje marksizm-lenin izm. Polskie restrykcje kadrowe byly stosunko
wo "aksamitne" - wszak odsun ir:ci zachowywali pensje. Sytuacja pro fe
sor6w niemieckich byla jednak 0 tyle inna, ii do momentu wzniesienia 
muru berlinskiego mogl i przechodzic na Z ach6d, z czego skorzystali 
uczeni tej miary co Nicolai Hartmann, Eduard Spranger, H ans-Georg 
Gadamer. Konieczne jest r6wniei przyjr:cie do wiadomosci glr:bokiej 
traumy, jakiej niezalei ni intelektualisci niemieccy doswiadczyli w cza
sach nazizmu, oraz okolicznoSci, ii spotkal sir: on z takq akceptacjq spo
leczenstwa. Chyba n ie wyzbyli si r: odrazy do motlochu skandujqcego 
w uniesieniu hi tlerowskie hasta, skoro tak dlugo i tak slepo przyjmowa
Ii radziecki porzqdek. Tylko po uwzgl r:dnieniu tego szczeg6lnego kon
tekstu moina zrozumiec, dlaczego znany u nas Victor Klemperer byl 
w stanie w swym dzienniku, w zapisie z 22 czerwca 1953 roku, powitac 
interwencjr: sit rad zieckich przeciwko powstan iu ludnoSci Berlina 
Wschodniego, okrdlajqc czolgi z czerwonq gwiazdq "golqbkami poko
ju" (s. 199-200). Trudno wir:c odm6wic racji konkluzji Autora : 0 ile 
"wielu polskich lub rosyjskich stalinist6w urodzilo si r: slepymi, wschod
nioniemieccy oslepiali sir: sami" (tamie). 

Nieslychanie ciekawie w wyniku kwerendy archiwalnej autora przed
stawia sir: rola radzieckich nadzorc6w, szczeg61nie w kontekk ie p6iniej 
szych tlumaczen ze strony na przyklad polskich decydent6w, ii "chcieli, 
ale nie mogli", dzialajqc w "znanych uwarunkowaniach ("ograniczeniach") 
geopolitycznych". W tym czasie, gdy w ZSRR szaleje Iysenkowszczyzna, 
wybitny biolog 16dzki prof. Jerzy Konorski publikuje w Anglii ksiqikr: nie 
pozostawiajqcq wqtpliwosci co do "marksistowsko-leninows~ej biologii". 
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Jakub Berman jest zaniepokojony, widzi koniecznose wyci'lgniercia "od
powiednich wnioskow" (s. 52), ale towarzysze radzieccy takiej koniecz
nOSei nie dostrzegaj'l. Kilkakrotnie odwiedza Warszawer na czele delegacji 
radzieckiej znany historyk Borys Grekow, przywodca stalinowskiej histo
riografii po "zdemaskowaniu" pokrowszczyzny. I kaidorazowo wyglasza 
w M oskwie pochlebne opinie na temat stanu polskiej nauki. Wielokrot
nie tei gOScie z M oskwy powstrzymuj'l, jak w przypadku Pragi, nazbyt 
lokajsk'l nadgorliwosc podopiecznych. 

M item w tym swietle jest calkowite podporz'ldkowanie dyktatowi 
moskiewskiemu iycia akademickiego trzech krajow, szczegolnie Polski, 
bo tei system "przekladal sier" na realia ich iycia odmiennie i malo "kom
patybilnie". N ie rna sladu "transferu" nad Wisler szalej'lcego w powo
jennym ZSRR antysemickiego "antykosmopolityzmu", a antysem ityzm 
marca '68 roku to oryginalne dzielo "polskiej drogi do socjalizmu". I tak 
jest na wie lu innych obszarach. 

Otrzymalismy dzielo znakomite, rezu ltat iSeie benedyktynskiego tru
du badawczego. Z pewnoSci'l wielu jego czytelnikow berdzie mialo inne 
spojrzenie na opisywane fakty. Bo tei ocena wydarzen i uczestniczqcych 
w nich ludzi moie bye i berdzie roina, gdyi odmienna bywa zawsze per
spektywa widzenia kompromisow, postaw niezlomnych czy zabiegow 
mediacyjnych. Dla jednych zabiegi te to rozumna strategia dzialania 
w danych warunkach, obrona moiliwoSci iycia i pracy uczonych, dla 
innych to "pojscie za daleko", legitymizacja wrogiej i narzuconej przez 
nowego okupanta wladzy. Dla wszystkich ksiqika stanowi material do 
refleksji nad czasem i ludimi zaangaiowanymi w proces zniewalania i ycia 
akademickiego w latach 1945-1956 w trzech - jak sier okazuje - tak roi
nych "demokracjach ludowych". Ksiqika uczonego amerykanskiego rze
telnie i uczciwie obrazuje dramaturgier procesu, jego genezer, uwarunko
wania i przebieg. Dzierki niej widzimy, jak roine byly drogi do "zniewo
lonego" uniwersytetu i jak odmienne ich rezultaty. I nie rna racji cytowany 
we wsterpie (przypis 2, s. 295) Zbigniew Brzezinski, jakoby kraje "de
mokracji ludowej" byly "replikami systemu radzieckiego". Byly to "re
pliki" 0 bardzo roinej skali wiernoSei wobec "oryginalu" . luna byla 
wschodnioniemiecka, inna czeska, znacznie od n ich odbiegala polska, 
a cechy uniformizujqce S,! tu bardzo powierzchowne. 

John Connelly - i to jest szerszy wymiar jego dziela - przybliia nas 
do odpowiedzi na wci,!i dyskutowany problem marginesu swobody, jaki 
moskiewski "hegemon" pozostawial politycznym satelitom. Czyrelnika 
polski ego nie przestaje bowiem interesowae pytanie : w jakim stopniu 
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wtadystaw Str6iewski 
owielkosci. Szkice 
z filozofii cztowieka 

"Wielkosc nie objawia sif; ani 
w wyniku zabieg6w, by jl\ osi~l\c, ani 
- gdy wydaje sif;, Ze juZ zaistniala 
w rezultacie k.rza.taniny 0 jej utrzyma
nie. Pojawia sif; sarna i chyba nie jest 
przyjmowana bez niedowierzania, nie
majl\cego zresz!:<\ nic wsp61nego z fal
sZYWl\ pokorl\. A gdy przychodzi jej 
bronic sif; przed maloscil\ lub uzurpa
cja., nie czyni tego nigdy wprost, lecz 
zawsze przez obronf; bezwzglf;dnych 
wartosci, kt6rejl\ ukonstytuowaly" . 

Wladyslaw Str6zewski, wybitny 
filozof, profesor UJ, czlonek czynny 
PAU, przewodniczl\CY Polskiego Towa
rzystwa Filozoficznego, redaktor 
"Kwartalnika Filozoficznego", czlonek 
zespolu miesif;cznika "Znak", zajmu
je sif; historil\ filozofii, ontologia., an
tropologia., teoril\ wartosci i estetykl\. 

Jest to jego czwarta ksil\Zka wy
dana przez Znak. Zamieszczone 
w niej eseje grupujl\ sif; wok61 trzech 
temat6w: los czlowieka; czlowiek isto
ta spoleczna; w stronf; wartosci. 

wladze p oszczegolnych dziedzin 
zycia PRL-u mialy charakter bez
posrednio namiestniczy, a w jakim 
korzystaly jednak ze swobody de
cyzyjnej? Na tym przykladzie wi
dzimy, jak falszywe jest obarcza
nie ca l,! win,! "systemu", bowiem 
prawie wszystko zalezalo od kon
kretnych ludzi. Dlatego powtorz\!: 
zadne uproszczenia i czarno-biale 
schematy nie s,! tu przydatne. 

JOZEF SMAGA, ur. 1937, prof. 
dr hab., p racownik naukowy 
Akademii Pedagogicznej w Kra
kowie, historyk literatury rosyj
skiej . Ostatnio wydal: Kto jest 
kim w Rosji po 1917. Leksykoll 
(wraz z G. Przebind q; 2000) 
i Rosja w XX stuleciu (2002). 
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.....- Bogdana Pilichowska 

Maleri ki Szczyrzyc 
w ielkie dobro 

Parafialny Oddzial "Caritas" Diecezji Tarnowskiej w Szczyrzycu 
kolo Limanowej powstal 4 lata temu. Zaplecze lokalowe i wszelak'l 
opiekc;: zapewniaj'l ojcowie cystersi. Opr6cz tzw. duiego Caritasu, li
cZ'lcego 15 czlonk6w, jest jeszcze maly - nalei'l do niego dzieci i mlo
dziei ze szkoly podstawowej i gimnazjum. Ten niewielki zesp61 pro
wadzi bardzo szerok'l dzialalnosc charytatywn'l, i to nie tylko na rzecz 
mieszkanc6w gminy szczyrzyckiej, ale i gmin s'lsiednich. Pomoc jest 
bardzo r6inorodna: dostarczanie lek6w, dary rzeczowe, wspieranie fi
nansowe, odwiedzanie chorych i organizacja - pol'lczonych z wyjaz
dami rekreacyjnymi - spotkan z seniorami. W szczeg61ach wygl'lda to 
tak: rokrocznie okolo 60-70 niezamoinych dzieci rna oplacone posilki 
w szkole, przed swic;:tami ubogie rodziny otrzymuj'l paczki iywnoScio
we, stale rozprowadza sic;: uiywan'l odziei, raz w tygodniu czynny jest 
punkt wydawania lek6w z dar6w. 

Wartosc dar6w materialnych w postaci lek6w, srodk6w opatrunko
wych i uiywanej odzieiy otrzymanych w ubieglym roku sic;:gnc;:la pra
wie 50 tysic;:cy, kolejne 20 tysic;:cy Caritas wypracowal sam. Na sumc;: tc;: 
zloiyiy sic;: datki z rozprowadzania lampion6w podczas bardzo uroczy
scie odprawianych naboienstw fatimskich, ze sprzedaiy zniczy i wyko
nywanych przez ma!y Caritas stroik6w swi'ltecznych, z datk6w sklada
nych w punkcie wydawania darmowych lek6w, a takie ze zbi6rek pie
nic;:inych. 

Punkt apteczny, zaopatrywany w leki i srodki opatrunkowe przez 
nasze Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej w Kra
kowie, istnieje w Szczyrzycu od 1998 roku, ale rna swoj'l wczesniejsz'l 
historic;:. Zaczc;:la sic;: wiele lat temu od przyjaini krakowskiego malien
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stwa (czlonk6w Stowarzyszenia) ze sp. ojcem Romualdem Rajem, zaj
mujCjcym si~ w klasztorze szczyrzyckim apteczkC!. Krakowscy przyjacie
Ie zawozili tam przygotowywane przez aptek~ dar6w prowadzonCj przez 
Stowarzyszenie leki ziolowe, szczeg61nie ukochane przez ojca Romual
da, kt6ry dzielil si~ nimi takie z potrzebujCjcymi spoza klasztoru. W kr6tce 
zaczCjI tei otrzymywae recepty z prosbq 0 ich realizacj~ w aptece Stowa
rzyszenia. PoczCjtkowo bylo ich kilkanaScie, ale niebawem wiese 0 moi
liwoSci uzyskania takiej pomocy zatoczyla szerokie kr~gi i ilose recept 
znacznie wzrosla. Podczas wizyty w siedzibie Stowarzyszenia opata Eu
geniusza Wlodarczyka i opiek una duchowego Caritasu ojca Kazimierza 
Kmaka, kt6ry po smierci ojca Romualda kontynuowal jego prac~, obie 
strony uznaly, ie naleiy i moina rozszerzye dotychczasowq pomoc. OJ
cowie cystersi na terenie opactwa udost~pni l i pomieszczenie na punkt 
apteczny, czlonkowie Caritasu wlasnor~czn ie zrobili regaly i znaleili far
maceutk~, kt6ra podj~la si~ jego prowadzenia. Punkt dziala w kaidCj 
niedziel~ od godziny dziewiCjtej. M ieszkancy Szczyrzyca i okolic zostali 
o tym poinformowani przez ksi~iy podczas niedzielnych mszy. Co ty
dzien kilkadziesiCjt os6b realizuje recepty. Z apteki korzystajC! gl6wnie 
trzy gminy: Szczyrzyc, Dobra i Jodlownik. Caritas przekazuje nadwyiki 
lek6w do przychodni zdrowia istniejCjcych w tych gminach . Dzi~ki temu 
bezplatnCj pomoq lekowCj moina objCje jeszcze wi~kszCj l iczb~ potrzebu
jCjcych. Z dalszych okolic przyjeidia do apteki ludnose romska. 

Szczyrzycki Caritas wspolpracuje tei owocnie z jednq z angielskich 
fundacji, od kt6rej otrzymal pieniCjdze na wyposaienie gab inetu stoma
tologicznego - zakupil najnowoczeSniejszy zestaw stomatologiczny wzbo
gacony 0 specjalistycznCj aparatur~ sluiqcq do dezynfekcji. 

Malenki Szczyrzyc - okolo 2 tysi~cy mieszkancow, pi~tnastoosobo
wa grupa spolecznik6w - to pi~kny przykiad wspolpracy ludzi KOScioia 
i organizacji charytatywnych. I - co bardzo waine - dzialalnoSci, w kto
rCj angaiowane sCj dzieci i mlodziei . 

BOGDANA PILICHOW5KA, etnograf, przewodniczC\ca zarzCjdu 5[0
warzyszenia Pomoey Obywatelskiej im . Anny Fiszerowej, honorowy 
czlonek Towarzystwa Walki z MukowiscydozC\. Tegoroczna laureatka 
nagrody miesi~cznika i wydawnictwa Znak im. Ks. J6zefa Tisehnera 
ufundowanej przez ERGO HE5TII;: w kategor ii "inicjatyw duszpaster
skich i spolecznych wsp61tworzC\cych "polski ksztalt dialogu«". 
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W tym miesi'lcu polecamy uwadze Panstwa nast~puj'lce inicjatywy: 

KATOLICKIE CENTRUM EDUKAC]I MLODZIEzY " KANA" 
ul. J ana Pawla II 

44-100 G liwice 


tel. (+ 32) 230-89-41 

fax (+32) 230-89-42 

www. kana.gliwiee. pl 


e-mail: kana@kana.gliwiee.pl 


Tw6rey "Kany" przygotowali bogatq ofertlt dla mlodyeh : ehq ieh uezyc 
jr:zyk6w oheyeh, obslugi program6w komputerowyeh, odpowiedzialnosei za 
srodowisko naturalne. Chq taki.e rozwijac ieh talenty muzyezne i seeniezne. 
Obieeujq profesjonalizm i serdeezne przyjlteie. W zamian domagajq sir: tylko 
pelnego zaangai.owania w praee osrodka. 

"Kana" powstala w 1994 roku z iniejatywy ordynariusza gliwiekiego bi
skupa Jana Wieezorka, Dziela Pomoey Katol ik6w N iemieekieh "Renovabis" oraz 
p. Waldemara Kuwaezki (jej obeenego dyrektora) . Chodzilo 0 mlodziei - 0 tyeh, 
kt6rzy nie majq co ze sobq zrobic, poehodzq z rozbityeh i biednyeh rodzin, bojq 
silt bezroboeia . Za jeden z eel6w postawiono sobie bezplatnq edukaej~ tyeh, 
ktorzy b~dqe w trudnej sytuaeji matertalneJ, nie Sq w stanie ponosic kosztow 
nauki. Uezy silt tu, oezywiScie, rzeezy praktyeznyeh: obslugi kom putera oraz 
jr:zykow (angielski i niemieeki). Dla mlodzieiy zagrozonej uzaleinieniem od nar
kotyk6w uruehomiono program profilaktyki "Noe". 

Federaeja Iniejatyw O swiatowyeh 

ul. Kozietuiskiego 21 


01 -5 7 1 Wa rszawa 

tel.lfax (+ 22) 839.68.19, 869.96.60 


e-mai l: eio@sm.pi: http : www.fio.interklasa.pl: 

biuletyn "M ala Szkola " www.malaszkola.z.pl 


Jest to zwiqzek stowarzyszen i fundaeji dzialajqeyeh na rzeez edukaeji i wspie
rajqey aktywnosc obywatelskq, glownie w srodowiskaeh wiejskieh . Celem Fe
deraeji jest m.i n. promowanie stowarzyszenia jako formy samoorganizowania 
silt spoleezensrwa oraz podnoszenie powszeehneJ swiadomosei obywatelskiej. 

W ramaeh swoieh prae Fundaeja realizuje m.in. program M ala Szkola, pro
bujqey przeeiwdzialac likwidaej i malyeh szkol i zakladac nowe (od 1998 roku 
powstalo ieh blisko 200). Wydaje rowniez miesir:eznik pod takim samym tytu
!em, w kt6rym uezy organizowania iyeia wsi i szkoly, rozwija swiadomosc oby
watelskq i udziela porad prawnyeh. Podsuwa takie pomys!y, jak oszez~dzac ener
gi~ albo jak zbudowac kot!own i~ na slomr: i zr~bki drewna, prezentuje male 
szkoly i przekonu je, i.e "dotrzec mozna wsz~dzie". 

Federaeja utrzymuje si~ dzi~ki praey wolontariuszy i wspareiu sponsorow 
prywatnyeh. 
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• To tutaj podczas potopu szwedzkiego mieszkal Jan Kazimierz. 
W podrycznikach do historii pisze siy 0 tym zazwyezaj kr6tko i tajemni
ezo: "Sehronil siy na Slqsku". W Glog6wku, 6,5-tysiyeznym miasteez
ku polozonym kolo Opola, nad rzekq Osoblogq, ta wzmianka wypelnia 
siy konkretem. Schronienia udzielila kr610wi rodzina Oppersdolff6w, 
6wezesnych wlaseieieli zamku, zbudowanego na przelomie XIII i XIV 
wieku dla ksiqzqt opolsko-raeiborskieh, w XVI wieku rozebranego i za
stqpionego trzyskrzydlowq budowlq renesansow"! . 

Teraz zamek jest zniszezony i straszy martwymi oknami. Powiewaj,,! 
W nieh strzypy srebmej tennieznej folii, zawieszonej kilka lat temu w eza
sie remontu przez tyeh, kt6rzy zamierzali przywr6eic mu dawn"! swiet
nose, ale nie wystarezylo im pieniydzy. Cdy zapada noe, W swietle ksi y
zyea to nie s"! juz strzypy folii, tylko brokatowe kotary zaciqgniyte w sali 
zamkowej, gdzie ksiqzy wydaje wieczny bal. 

Clog6wek prawa miejskie uzyskal w XIII wieku. W XV i XVI stra
wiony zostal przez dwa pozary, kt6ryeh plomienie strzelaly w tak samo 
moze obojytnie usmiechniyte niebo jak w lipeu 2002 roku. Rozkwitl 
ponownie pod wladaniem OppersdOlff6w, gospodarzy dobryeh i dbalyeh. 
Bywali tam Jan Andrzej Morsztyn i Stefan Czarnecki. Byl Beethoven, 
kt6ry na zamku napisal podobno symfoniy. Do gimnazjum chodzil Jan 
Cybis, syn sl,,!skiego chlopa, "wielki pan malarstwa polskiego", kt6rego 
ojeiec pr6bowal odwiesc od zamiaru podejmowania studi6w artystycz
nych: "Czy ty jestes hrabia OppersdOlff? Zginiesz pod plotem, szkoda 
moich pieniydzy". 

Niekt6re kamieniczki w rynku liczq sobie trzys ta lat, a niekt6re dyby 
szypulkowe w parku - blisko piycset. Dobrze zachowal siy zesp61 klasz
tomy franciszkan6w, W obrybie kt6rego znajduje siy Domek Loretanski , 
wierna kopia sanktuarium Matki Boskiej w Lore to, pielwotnie posta
wiony jako odrybna kaplica, potem obudowany wit;kszq swi,,!tyni,,! i tkwiq
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cy teraz wewnqtrz niej jako "kosciolek w kosciele". 0 liczbie odwiedza
jqcych sanktuarium pielgrzymow mowi kamien - wyilobiony ludzkimi 
stopami prog swi lityni. Na dzwonnicy majorackiej klasztornego kosciola 
"dzwon osmej godziny" ufundowany w 1645 roku przez Jerzego Op
persdorffa dla upami~tnienia ofiar diumy, ktora spustoszyia miasto 
w swoistym regulaminie fu ndator zaleca uiywae go mivdzy innymi: "co
dziennie 0 godzinie osmej rano" (skqd nazwa) oraz "kiedy czlonek ro
dziny Oppersdorff6w niesiony bvdzie do grobu". 

Po Opolszczyznie jezdzilismy na rowerach. W gmpie bylo malien
stwo, rocznik mniej wivcej '50. Kiedy pod gorkv on zostawal z tyIu, ona 
zaraz dyskretnie zwalniala. Kiedy ona chciala wy taszczye swoj plecak 
na pi~tro schroniska, on wyjql jej go z rlik i dal do niesienia koc. Cdy 
wieczorem przy robieniu kanapek klos chcial s i ~ dowiedziee od niego: 
"Zjesz tyle?", popatrzyl pytajlico na ion~. Odpowiedziala: "Zje". Przy 
ognisku on gral na gi tarze i spiewal ladnym basem, a ona, przyc isnivla 
do niego na wqskim klocku, oswietlala mu nuty latarkq i popiskiwala do 
wtom. Niemlodzi, nieladni, pivkni. 

DZ 

• Pod wieloma wzgl~dami nie dor6wnujq Tatry Bieszczadom, ie 
wspomnimy tylko liczbv odwiedzajlicych je rokrocznie turyst6w, feno
men polonin czy ukrytych w trawach i buczynach pozostalosc i dawnych 
osad lemkowskich i woloskich. Pod jednym wszakie wzgl~dem Biesz
czadow nie sposob porownae z Tatramj - do dz is nie istnieje tam nic, co 
moina by nazwae regionalnq kuchniq. I 0 ile z perspektywy historycz
nej taki stan rzeczy zdaje siv prostq konsekwencjq zniszczenia tamtej
szej kultury, 0 tyle ni c nie usprawiedliwia faktu, ie w Bieszczadach nie 
rna kuchni jakiejkolwiek, ie zm~czony wielogodzinnli tulaczkq turysta 
skazany jest na uniwersalne dla kaidego rejonu Polski menu barowe: 
bigos, flaczki, fasolka po bretOllsku i smaiona kielbasa. W dodatku spo
iyte w rownie barowej atmosferze przyczepy kempingowej . Tym milszq 
niespodziankli dia turysty pieszego, ktory wlasn ie zszedl ioltym szla
kiem z przelvczy Orlowicza, lub zmotoryzowanego, ktory zbliia si~ do 
Wetliny, bvdzie otwalta przed kilkoma miesiqcami kawiarnia "Stare 
Siolo", wbrew nazwie ofemjqca nie tylko rozmaite rodzaje kaw i herbat, 
ale takie calkiem rozsqdne menu obiadowe oraz (co w Bieszczadach 
stanowi rzadkose szczegolnq) ponad sto gatunkow wina z rozmaitych stron 
swiata. Niezwyklosci temu miejscu dodaje jeszcze i to, ie wina sen-vo
wane Sq po cenach nieznacznie tylko przekraczajqcych ich wartose han
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dlowq, a i za posilki nie placi si~ zbyt wiele. Na domiar kawiarnia urZq
dzona zostala w pieczolowicie zrekonstruowanej XVIII-wiecznej chacie 
z Brzozowa, otoczonej pi~knym ogrodem piel~gnowanym przez szalenie 
milq gospodyni~-malarky, kt6rej pejzaze mozna na miejscu podziwiac 
i - rzecz jasna - nabywac, r6wniez w calkiem przyzwoitych cenach. 

MB 

Summary 

Although over a century has passed since Friedrich Nietzsche's 
death , his puzzling popularity among professional philosophers, rebel
lious youth , and even show business moguls seems to be on the rise. Is 
this to be traced back to the topicali ty of Nietzschean criticism of Chri
stianity? Is Christianity - as the German professed - truly an ingenious 
cabal of sheep against the wolves? The authors contributing to "Znak" 's 
August issue attempt to find answers to these questions. 

Jacek Filek, Krzysztof Michalski, and Karol Tarnowski ponder, in 
a conversation with Lukasz Tischner, the possibility of refelTing to Nie
tzsche as a religious thinker in some sense. Once again the statement 
about God having died is brought up. Piotr Graczyk in his article points 
to the meaning of what happened on Golgotha as the core of Nietzsche's 
dispute with Christianity and argues that love and sacrifice in the Chri
stian understanding are ilTeconcilable with the meaning Nietzsche as
cribes them. Jacek Filek is of a different opinion, stressing basic simi
larities between the Christian and Nietzschean conceptions oflove. This 
issue 's monthly focus is rounded up with remarks and reflect ions provi
ded by Ewa Bienkowska, Barbara Chyrowicz SSpS, Adam Hernas, Wa
claw Hryniewicz OMI, Pawel Kloczowski , Malgorzata Kowalska, Grze
gorz Sowinski, Krzysztof Stachewicz, Charles Taylor, and F. Tomasz 
W~clawsk i - who have responded to our questionnaire: why do 1 / do 
I not like Nietzsche? 

The August issue of "Znak" also includes Wojciech Bonowicz's text 
on violence in the media (in furtherance to our "Diagnoses" series) , 
a talk with Stefan Swiezawski on miracles, Jan Michalski's essay on 
Polish painting in the "SoiTdarnosc" era, Janusz Poniewierski's reflec
tions on preparations for the oncoming Papal visit to Poland, as well as 
a number of reviews on recently published titles. 
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cy teraz wewnl'ltrz niej jako "kosci61ek w kosciele". 0 liczbie odwiedza
jl'lcych sanktuarium pielgrzym6w m6wi kamie6 - wyilobiony ludzkimi 
stopami pr6g swil'ltyni. Na dzwonnicy majorackiej klasztornego kosciola 
"dzwon 6smej godziny" ufundowany w 1645 roku przez Jerzego Op
persdorffa dla upamiC( tnienia ofiar diumy, kt6ra spus toszyla miasto 
w swoistym regulaminie fundator zaleca uiywac go miC(dzy innymi: "co
dziennie 0 godzinie 6smej rano" (skl!d nazwa) oraz "kiedy czlonek ro
dziny Oppersdorff6w niesiony bC(dzie do grobu". 

Po Opolszczyznie jddzilismy na rowerach. W gmpie bylo malien
stwo, rocznik mniej wiC(cej 'SO. Kiedy pod g6rkC( on zos tawal z tylu, ona 
zaraz dyskretnie zwalniala. Kiedy ona chciala wy taszczyc sw6j plecak 
na pit;tro schroniska, on wyjl'll jej go z rl'lk i dal do niesienia koc. Cdy 
wieczorem przy robieniu kanapek ktos chcial siC( dowiedziec od niego: 
"Zjesz tyle?", popat rzyl pytajl!co na ionC(. Odpowiedziala: "Zje". Przy 
ognisku on gral na gitarze i spiewal ladnym basem, a ona, przycisniC(ta 
do niego na wl!skim klocku, oswietlala mu nuty latarkl! i popiskiwala do 
wt6m. Niemlodzi , nieladni, pit;kni. 

DZ 

• Pod wieloma wzglC(dami nie dor6wnujl'l Tatry Bieszczadom, ie 
wspomnimy tylko liczbC( odwiedzajl!cych je rokrocznie turyst6w, feno
men polonin czy ukrytych w trawach i buczynach pozostalosci dawnych 
osad lemkowskich i woloskich. Pod jednym wszakie wzglC(dem Biesz
czad6w nie spos6b por6wnac z Tatrami - do dzis nie istnieje tam nic, co 
moina by nazwac regionalnl'l kuchnil!. I 0 ile z perspektywy historycz
nej taki stan rzeczy zdaje siC( prostl'l konsekwencjl! zniszczenia tamtej
szej kuItury, 0 tyle nic nie usprawiedliwia faktu, ie w Bieszczadach nie 
ma kuchni jakiejkolwiek, ie zmC(czony wielogodzinnl! tulaczkl! turysta 
skazany jest na uniwersalne dla kaidego rejonu Polski menu barowe : 
bigos, flaczki, fasolka po bretonsku i smaiona kielbasa. W dodatku spo
iyte w r6wnie barowej atmosferze przyczepy kempingowej. Tym milszl'l 
niespodziankl'l dla turysty pieszego, kt6ry wlasnie zszedl i 6ltym szla
kiem z przelC(czy Orlowicza, lub zmotoryzowanego, kt6ry zbliia siC( do 
Wetliny, bC(dzie otwarta przed kilkoma miesil'lcami kawiarnia "Stare 
Siolo", wbrew nazwie ofemjl'lca nie tylko rozmaite rodzaje kaw i herbat, 
ale takie calkiem rozsl'ldne menu obiadowe oraz (co w Bieszczadach 
stanowi rzadkosc szczeg6Inl'l) ponad sto gahmk6w wina z rozmaitych stron 
8wiata. Niezwyklosci temu miejscu dodaje jeszcze i to, ie wina serwo
wane Sl'l po cenach nieznaczn ie tylko przekraczajl'lcych ich wartosc han
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lumerze: 

] ,,1 Znowu Chrzescijanstwo Nie Dzialo", s. 12 
Wojciech Bonowicz: Opinia publiezna na obecnose przemocy w me
diach reaguje niezwykle rzadko. Prowadzimy uczone dyskusje 0 ja
kosei demokracji i edukacji, a tymczasem jej ksztalt uSlala si~ poza 
nami - bo odbieramy sobie prawo glosu. Kto wyslal do telewizji ehoe 
jeden list w sprawie przemoey na ekranie? 

Nietzsche a chrzescijanstwo, s. 32 
Piotr Graczyk: Gtos Nietzschego ma w historii europejskiej tozsa
mosci znaezenie przelomowe 0 tyle, ze zrozumiany zostae moze nie tyl~ 
ko jako glos heretyka, z ktorym zawsze mozliwy jest dialog przez odwo
tanie si~ do wspolnyeh korzeni, ale jako glos pochodz<}cy calkowieie 
z zewll<}trz chrzeseijanstwa. 

Dostrzegac znaki, s. 105 

I 
~ Stefan Swiezawskj; Czlowiek powinien bye bardzo ezujny w stosunku 

do spolkan, ktore HIU si~ przydarzaj<}. Rozpoznawac, kt6re z nich S<} 
prawdziwym znakiem. 

o ksiqice Jacka Filko, Filozofio ioko etyko, s. 129 

~ Adam Hernas: Miejscem pocz<}tk6w etyki jest jaskinia Platona, 
w ktorej prawda spotyka si~ z wolnosci<} i zostaje z nil! seisle zwil!zana. 

. . 
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