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goly - ktore mozna znaleic we wprowadzeniu Ewy Domanskiej - zasta
nowmy si~ nad zalozeniami calego przedsi~wzi~cia.
U podloza teorii znajdujemy rozroznienie mi~dzy "wydarzeniami"
a "faktami". Te pierwsze zachodzq w naturze, Sq zjawiskami, podczas gdy
te drugie stanowiq ich opis. ,~ydarzenia nalezq do porzqdku rzeczy, »fak
ty« zas do porzqdku j~zyka, asercji, orzekania" (s. 34). Wchodzqc w sfer~
"faktow", wkraczamy wi~c w sfer~ tego, co skonstruowane; w odroznie
niu od przeszloSci sans phrase, czyli naturalnego ciqgu zdarzen, "prze
szlosc historyczna" jest zawsze jakos przetworzona. White kladzie nacisk
na nieciqglosc i arbitralnosc "uhistoryczniania": z "wydarzen", skladaj'l
cych si~ na nieopisany swiat, ludzie wydobywajq najpierw "fakty" - cha
otyczne, stanowiqce przedmiot nieuporzqdkowanych "hodel historycz
nych" - a nast~pnie tworz'l z nich jakies wi~ksze caloSci .
Taka wizja podstaw wlasnej dziedziny sklania White'a do zakwe
stionowania poglqdu przyj~tego powszechnie przez "historiograficzny
establishment", ze sposrod trzech form historycznego przedstawiania
jakimi Sq rocznik, kronika i historia narracyjna - tylko tej ostatniej przy
sluguje walor pelnej "historycznosci", tylko ona zasluguje na miano hi
storii wlaSciwej. Rzecz jasna, narracyjnosc nie oznacza tu samej formy
opowiadania z poczqtkiem, perypetiami i zakonczeniem - lecz spos6b
ukazania porzqdku znaczeniowego zdarzen, ich sensownej struktuty,
ktorej nie ujawnia sama chronologiczna sekwencja. Rocznik w ogole
nie aspiruje do narracyjnosci, bo sprowadza si~ do takiej wlasnie listy,
podczas gdy w kronice narracja nie jest doprowadzona do zakonczenia:
"ustaje (... ) w terainiejszoSci kronikarza; pozostawia splot wydarzen bez
rozwiqzania". White tymczasem chce pokazac, ze rocznik i kronika S'l
nie tyle "ulomnymi zapowiedziami w pelni rozwini~tego dyskursu hi
storii", ile pelnoprawnymi formami historycznego przedstawiania, al
ternatywnymi wersjami konceptualizacji historii (s. 142-143).
Rocznik, jak zauwaza White, sklada sit: z dwoch sekwencji (przed
miotem analizy autora jest Rocznik z Sankt Gallen dotycz'lcy wydarzen
z VIII-X wieku w Galii). Pierwszy szereg to pelna lista "lat Panskich",
drugi zas to lista odnotowywanych nieregularnie zdarzen, jak na przy
klad na s. 144-145:
720.
721.
722.
723.
724.
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zaloby ehyba odwolac silt do tekstu Umysl nienasycony. 0 Andrzeju Ki
jowskim pisal tam Tomasz Burek w spos6b nastltpujqey:
Nie sledzi dokiadnie produkcji wydawniczej, nie pisuje regularnych spra
wozdan z lektury. Natomiast poprzez zawil'l mnogosc znak6w, form i symboli,
kt6re skladaj'l si~ na kultur~ literack'l - i w og6le na budowl~ humanistycznej
kultury - szuka prawdy 0 cziowieku odswi~tnym, przekraczaj'lcym siebie, zdol
nym do tw6rczego entuzjazmu. Z piod6w \'tyobrazni usiluje wydedukowac hi
stori~ ludzkoSci wolnej i m'ldrej (DN, s. 56).
RAFAt RUTKOWSKI, doktorant w Zakladzie Teorii Literatury Uni
wersytetu Mikolaja Kopernika w Torunku. Zajmuje silt najnowsz'l pol
sk'lliteratur'l i krytyk'l.

Andrzej Pawelec

Historyk czyli
prozaik?

Hayden White,

Poetyka pisarstwa
historycznego,
dum. Ewa Domanska,
Arkadiusz Marciniak,
Marek Wilczynski,
Universitas, Krakow 2000,

55.

388

Autor pomieszezonyeh w tym wyborze esej6w jest znany g!6wnie z roz
prav.ry Metahistory (1973), kt6ra - jak powiada dumaezka Poetyki - zo
stala uznana "za jedno z najwazniejszyeh dziel wsp6lczesnej humanisty
ki" (s. 10). Na czym polega donioslosc tej ksiqzki? Jak dowiadujemy silt
od samego White'a, dostrzegl on, iz XIX-wieezni historyey na podstawie
tyeh samyeh fakt6w i stosujqe si~ do regul szruki, przedstawiajq radykal
nie odmienne interpretaeje zdarzen. Uznal zatem, ze r6zniee biorq si~ nie
z lepszego ezy gorszego (bardziej lub mniej wiernego, komplernego, gl~
bokiego) wglqdu w rzeezywistosc, ale ze sposobu narraeyjnego uj~eia tego
samego materialu. Metahistoria (refleksja nad prawomoenoSciq ezy for
mq historiografii) bylaby wi~e w pierwszym rz~dzie namyslem nad typa
mi fabularyzaeji - literaekiego przetworzenia - zdarzen. Strukruralistyez
na koneepeja White'a jest bardziej zlozona, ale zamiast wehodzic w szeze
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antropologicznych, socjologicznych i psychologicznych swoj,,! intelek
tualn,,! biografi~. Esej ten jest swietnie napisan,,!, obrazow,,! opowieSci~
o samym sobie: 0 krytyku Iiterackim, ktory w czasach mlodoSci obda
rzyl kredytem zaufania nowoczesn"!, w,,!tpi,,!c,,! we wzniosle idee i wszel
kiego rodzaju wysokie wartoSci - oraz siebie sam,,! - sztuk y, a teraz, po
latach, bardzo tego ialuje. Burek zwierza si~, ie ma poczucie, ii przez
prawie czterdzieSci lat uprawial nie tyle krytyk~ Iiterack,,!, co raczej swe
go rodzaju "szarlatenerif', lansuj,,!c gl~boko antymetafizyczne dzieia,
przedstawiaj"!ce czlowieka i swiat w krzywym zwierciadle parodii, szy
derstwa, krytycyzmu i mitu. "Mowi~ - prawie, zaznacza Burek, bo od
paru lat mam tei, na szcz~scie, poczucie budzenia si~, ockni~cia, otrzez
wienia" (DN, s. 6). Owo "budzenie sif' wi~ie si~ z odkryciem, ie litera
tura, ktora zapomina 0 Absolucie lub tei swiadomie go kontestuje, jest,
by tak rzec, pusta i pozbawiona kulturotworczej mocy. Fundamentern
ludzkiej kultury musi bowiem bye wiara w transcend encj~, w to, co czlo
wieka nieskonczenie przerasta. Bez tej wiary, jak pokazal niedawno Le
szek Kolakowski w przywolywanej przez Burka ksi~ice Horror meta
physicus, dziela czlowieka i wszelkie jego poczynania jawi,,! mu si~ jako
chaotyczne i pozbawione wi~kszego sensu.
W obu tych to mach Burek zdaje si~ dowodzie, ie tworcy wspolcze
snej kultury i Iiteratury nie pozostali jednak calkowicie glusi i slepi na
sacrum; jego przeblyski s~ bowiem - mimo wszystko - wyraznie zauwa
ialne w niektorych utworach. W Dziele niczyim stara si~ krytyk poka
zae te przeblyski w niedocenionej liryce Karaska, w nierozumianej nie
kiedy krytyce Kijowskiego, w sensualistycznej, zorientowanej - zdaniern
wielu - jedynie materialistycznie czy wr~cz nihilistycznie tworczoSci
Iwaszkiewicza, w Dzienniku i Iistach jego iony, w pismach Grudzinskie
go, a nawet w mrocznej, pesymistycznej powiesci Czycza Nie wierz ni
komu. Dziennik kwarantanny natomiast przynosi podobne spostrzeie
nia 0 poezji Paula Claudela i Jozefa Kurylaka czy eseistyce Pawla Lisic
kiego i Hermanna Brocha.
Kilkudziesi~cioma odkrywczymi, sklaniaj,,!cymi do myslenia, kunsz
townymi, maj,,!cymi wymiar kulturowy krytycznoliterackimi medytacjarni
Burek udowadnia, ii jest badaczern, ktory nie poddaje si~ wspolcze
snym modom i mitom. W swoich tekstach mowi rzeczy niepopularne,
niekiedy zas nawet dla niekt6rych niewygodne; robi to jednak, jak sam
twierdzi, dla dobra nie tylko Iiteratury, lecz i calej przenikni~tej duchern
sceptycyzrnu i w,,!tpienia wspolczesnej kultury. C hc,,!c precyzyjnie na
zwae postaw y krytyka, sposob jego pracy i przyswiecaj,,!cy jej cel, nale
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Omawiana ksi'lzka, obok wartosei poznawezej i lireraekiej, rna row
niez wartose kulrurow'l. Mozna by powiedziee, ze pisz'le poszezegolne
skladaj'lee si~ na ni'l reksry, autor kierowal si~ metakryryeznym postula
tern Irzykowskiego, zawartym w znanym artykule Godnosc krytyki:
"Kryryk tak sarno jak poeta powinien zye pelnym zyeiem - a nadto brae
wei'lz udzial we wszelkieh zmaganiaeh si~ mysli absrrakeyjnej: w kultu
rze, w poliryee, w filozofii, westeryee ird."2. Dzielo niczyje jest w isro
eie wyrazem owego "zmagania si~" Tornasza Burka ze wspolczesn'l lire
rarur'l i kultur'l, Scislej: z dominuj'leymi obeenie w ieh obr~bie pr'ldami
myslowymi, kroryeh wspolny mianownik stanowi anrymetafizyeznose.
Kilkadziesi'lt lar remu, dokladnie w 1935 roku, pisal Eliot w rekseie Li
teratura i religia:
Chef( tylko oswiadezye, ii eala wsp6lczesna literatura jest skaiona tym, co
nazywam swieekoSciq, ii po prostu nie wie , ie po prostu nie pojmuje, co znaezy
prymat iyeia nadprzyrodzonego nad przyrodzonym, a wif(e rzeezy, kt6ra, moim
zdaniem, jest dla nas spraWq gl6wnq. Nie chef( sprawiae wraienia, ii tylko la
mentuj~ z irytacjq nad stanem literatury wsp6lczesnej. Zakladajqc, ie z moimi
czytelnikami, Jub tei z niekt6rymi z nich, lqczy mnie wsp6Jnota postawy, zapy
tae raezej naJeiy nie 0 to, jak temu zaradzie, lecz 0 to, jak si~ do niego wypada
usrosunkowaCl.

Zarowno w Dziele niczyim, jak w Dzienniku kwarantanny mowi
Burek 0 literaturze (i - szerzej - kulturze) XX wieku wlaseiwie to sarno
co Eliot. Rowniez eel swojej kryryeznoliteraekiej dzialalnoSci posrrzega
podobnie do autora Ziemi jalowej: rna ona mianowieie za zadanie uka
zywae stosunek kryryka do wspolczesnej literatury i kultury, ktore za
pomnialy 0 Absolueie. Burek jednak ani w Dziele, ani w Dzienniku nie
poprzestaje na sarnookresleniu si~. Pragnie ezegos wi~eej. Otoz ehee
pokazae, po pierwsze, ezym moze grozie sztuee zanegowanie przez ni'l
sfery sakralnej, po drugie zas, ze nie eala wspolczesna literatura jest, jak
dowodzil Eliot, ealkowieie "skazona swieekosei'l".
Samookreslenia dokonuje Burek od razu na wst~pie Dziela niczyje
go, ktore otwiera zaskakuj'ley - w kontekScie kryryki Iiteraekiej przelo
mu wiek6w - esej Literatura, niepowaine zajr;cie. Przedsrawia w nim
kryryk na szerokim tie dwudziestowieeznyeh tendeneji filozofieznyeh,
2 Cyt. za; K. Irzykowski, Wyb6r pism krytycznoliterackich, oprac. W Glowala, Wro
claw 1975, s. 495 .
.I Przel. H . Pr~czkowska; cyt. za: T. S. Eliot, Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 118,
119.
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swoim przedmiocie mysli wyrywa go ciemnoSciom" (DN, s. 163, 164).
W Dziele niczyim opr6cz poetyckich figur znaleic mozna r6wniez prze
pojone liryzmem poetyckie obrazy, kt6rymi inkrustowany jest niekiedy
krytycznoliteracki wyw6d. Wystarczy przywolac chociazby osobiste
wspomnienie Burka 0 Iwaszkiewiczu:
OsiedIiwszy si~ po s,!siedzku w Podkowie Lesnej, niekiedy mijalem pisarza
na podkowianskich i brwinowskich sciezkach i drozynkach. Ilez to razy pod
czas spacer6w obszedlem w pojedynk~, lub z K., Iwaszkiewiczowsk<t posiadloSC!
Latem i zim,! chodzilo sitr "w stron~ Iwaszkiewicz6w". (W naszych rozmowach
i myslach nie oddzielaIismy zazwyczaj pana Jaroslawa od pani Anny, i dla oboj
ga osmielilismy sitr uzbierac bukiet kwiat6w polnych, kiedy nadeszly ich zlote
gody). Nie spos6b bylo patrzec bez zalu i melancholii na opustoszaly, kurcz'!cy
si~ ogr6d, na coraz gl~bszy cien, w kt6rym pogr<tza1o si~ domostwo, i na obloki
niemo uczestnicqce w tym misterium czasu. Mitrdzy drzewami Stawiska jesz
cze pokazywala si~ z rzadka postac zgrzybialego poety (DN, s. 91).

R6wnie zmetaforyzowane i obrazowe s,! teksty zamieszczone
w Dzienniku kwarantanny. Szczeg6lnie jeden z nich na dlugo pozostaje
w pami~ci: kr6ciutki, dwustronicowy felieton napisany w Sopocie
4 paidziernika 1996 roku. To opis spaceru Tomasza Burka brzegiem
Baltyku. Krytyk spogl,!da na wod~ i medytuje nad tym, dlaczego Szwedz
ka Akademia nagrodzila Noblem "usadowion,! nad fosforyzuj'!cym sino
ekranem zatoh" polsk,! "Penelop~", czyli Wislaw~ Szymborsk,!, a zapo
mniala 0 "pracownikach bezkresnego morza", 0 "podr6znikach do pie
kid najdalszych historii i cywilizacji czy do metafizycznej Ultima Thule,
o Herlingu-Grudzinskim, 0 R6zewiczu, 0 Herbercie" (DK, s. 12).
Dzielo niczyje w pelni uwida.cznia nie tylko lekkosc pi6ra Burka, ale
r6wniez jego kunszt interpretacyjny. Krytyk ten nie trzyma si~ jednej,
scisle okreslonej, przyj~tej a priori metody badawczej, lecz stara si~ uka
zywac odczytywane przez siebie dzida w takich kontekstach, kt6rych
one same - jego zdaniem - wymagaj,!. Niekiedy s,! to uklady odniesienia
tak zaskakuj,!ce i odlegle, ze sam krytyk traktuje je z lekkim przymruze
niem oka (paralela pomi~dzy poetami Skamandra i tw6rcami Nowej
Fali w tekScie 0 Karasku). Przewainie jednak dobrze dumacz'! onc in
terpretowane utwory, pozwalaj,!c dostrzec je w innym niz dotychczas
swietle (najlepszym przykladem esej Co jest jeszcze do odkrycia w Iwasz
kiewiczu?, w kt6rym krytyk analizuje symbolik~ zawart'! w dzielach au
tora Brzeziny, odkrywaj,!c ich wymiar sakralny, metafizyczny) . Z cal,!
pewnosci,! wiele zawdzi~cza Burek - jako hermeneuta - lekcjom Emila
Staigera, autora pracy Kunst der Interpretation .
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O d reda kcii
Zaledwie kilka dni po papieskiej mszy w Lagiewnikach
odwiedzil nasz'l redakcj~ ksi'ldz Boguslaw Mielec, zeby po
dzielic si~ popielgrzymkowymi wraieniami. I jemu, i nam
diwi~czato jeszcze w uszach zdanie: "B'ldicie swiadkami
milosierdzia" - kaidy z nas chcial na swoj'l miar~ podj'lc
to wyzwanie. Kiedy jednak pr6bowalismy komentowac
slowa 0 "wyobraini milosierdzia" i "misterium nieprawo
Sci", przekonalismy si~, ze dotykamy rzeczywistoSci, kt6
rej do koflCa nie rozumiemy. Obiecalismy sobie wtedy, ie
spr6bujemy przekuc nasz entuzjazm nie tylko w indywi
dualne uczynki milosierdzia, ale i w intelektualn'l prac~.
Tak zrodzil si~ pomysl przygotowania specjalnego zeszytu
poswi~conego milosierdziu.
Numer zatytulowalismy prowokacyjnie Skandal milo
sierdzia, by wskazac na op6r, jaki budzi w nas "niespra
wiedliwe" przebaczenie, pochylenie nad "nieczysq" ladacz
niq czy kryminalist'l. Niech~tnie si~ do tego przyznajemy,
ale przeciez w pierwszym odruchu bierzemy raczej stron~
brata syna marnotrawnego. Jak kaplan i lewita najcz~Sciej
mijamy tych, kt6rzy znaleili si~ w biedzie, bo mur niech~
ci czy l~ku jest w nas czyms pierwotnym. Wlasnie ta "skan
dalicznosC" naprowadza nas na misterium nieprawoSci.
Ale problematyka milosierdzia wiedzie znacznie dalej
- do najgl~bszych tajemnic Tr6jjedynego Boga, kt6ry wy
daj'lc si~ na m~k~ i smierc, wybawia pogqzone w grzechu
stworzenie. Milosierdzie, 0 kt6rym pisala w Dzienlliczku
Siostra Faustyna, nie objawia wladczego majestatu Boga,
lecz wszechmoc Jego kruchej miloSci, kt6ra nie zniewala.
Wok61 tych pasjonuj'lcych kwestii kr'lzy mysl Autor6w
marcowego "Znaku".
4
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nia czytelnik6w - to sit;: jej nie wznawia. W ten spos6b zamyka si~ k61eczko
(DK, s. 68).

W kategoriach "dziela niczyjego" mowi rowniez Burek 0 poezji Ka
raska, nie tyle zupelnie nieobecnej w swiadomosci odbiorcow literatury
i na rynku ksic;,:garskim, co raczej niedocenionej w kontekscie dokonan
innych poetow Nowej Fali, 0 tworcZOSci krytycznoliterackiej Kijowskie
go, niezrozumianej przez mlodych polonistow, oraz - zwlaszcza - 0 zy
ciu i tworczosci Iwaszkiewiczow (poswic;,:cona im zostala jedna trzecia
tomu). Krytyk, zauwazaj'lc ze zarowno biografia Jaroslawa Iwaszkiewi
cza, jak i jego dzielo przed 1989 rokiem byly niepotrzebnie uwzniosla
ne, zas w latach dziewic;,:cdziesi'ltych staly sic;,: obiektem niewybrednych
drwin czy nawet szyderstw, postuluje ich reinterpretacjc;,:. Proponuje jed
nostronne dyskusje nad Iwaszkiewiczowskim pisarstwem zasrqpic deba
t'l nad jego wielkimi zaletami z jednej strony i niezaprzeczalnymi wada
mi z drugiej; debat'l, ktora pozwolilaby "dzielo niczyje" przeksztalcic
w"dzielo przemienione" (DN, s. 89). Sporo miejsca poswic;,:ca Burek
omowieniu dorobku Anny Iwaszkiewicz, pozostaj'lcej w cieniu swojego
slawnego mc;,:za. Wreszcie, jako "dzielo niczyje" traktuje takZe noweli
styczne ut\vory Herlinga-Grudzinskiego, ktorych blask przycmila slawa
Innego 5wiata.
W Dziele niczyim wazne jest nie tylko to, co i 0 jakich dzielach Bu
rek mowi, rownie istotna okazuje sic;,: kwestia stylu, jakim sic;,: 0 nich
wypowiada i sposob, w jaki je interpretuje. Zwracaj'lc uwagc;,: na styl
ksi'lzki i zastosowan'l przez krytyka metodc;,:, mozna dostrzec wartosc
Iiterack'l Dziela niczyjego. Walory estetyczne posiadaj'l zwlaszcza trzy
eseje: Slowo poety na rozstajach 5wiata i ducha, Dzielo niczyje oraz Her
linga-Grudzinskiego profil z chimerq. Teksty te napisane s'l jc;,:zykiem nie
przezroczystym, plastycznym, gc;,:stym od poetyckich figur (porownan,
metafor, hiperboJi), a jednoczesnie niezwykle precyzyjnym, swietnie
chwytaj'lcym istotc;,: rozwazanego problemu. Przykladowo: 0 poezji Za
gajewskiego pisze Burek, iz rna ona sklonnosc do "igrania z powag'l
rzeczy i, co najgorsze - do symulowania wizji lirycznej telewizyjnym,
mozna by rzec, migotaniem porownan i przenosni" (DN, s. 36); 0 Dzien
niku Grudzinskiego powiada natomiast, iz pisany byl noq "nie przy
rozedrganym plomieniu 5wiecy ani lam pie naftowej, lecz najwyrainiej
w aurze bezsennoSci, identycznej jak ta moze, na ktor'l cierpi q zazwy
czaj bohaterowie medytacji Herlinga, alba w glc;,:bokim transie sku pie
nia i marzenia, zatapiania sic;,: w sobie, gdy promien skoncentrowanej na
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Se ntymenta Iiza cia
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p aml~cl

: Pamif(c 0 Zagladzie we wsp61ezesnej kulturze
: powinna byc surowa, pokorna, bez niepotrzeb
: nyeh ornament6w. Inaezej zapomnimy to, ezego
! zapomniec nie wolno.

Kiedy przed kilkoma miesiqcami znalazlam si~ w Norymber
dze, dane mi byio uczestniczyc w obchodzonych tam wlasnie "Dniach
Zajqca" - mijato bowiem pi~cset lat, odkqd Albrecht Durer wykonal
owiany dzis legend q rysunek przedstawiajqcy to sympatyczne zwie
rzqtko. Mieszkanc6w polqczylo w tych dniach fantastyczne swi~to:
znakomite wyklady historyk6w sztuki w Muzeum Germanskim i te
atry uliczne przed kosciolem sw. Wawrzynca, multimedialna wysta
wa poswi~cona geografii Renesansu i aktorzy bawiqcy si~ z dziecia
kami na podw6rku protestanckiej parafii sw. Sebalda. Te dwa dni
przepoila radosc, nauka i duma z czegos wsp6lnego - wainego i do
brego, co kiedys wydarzylo si~ w tym midcie.
Nic nie zmqciloby zapewne mojego zadowolenia, gdyby nie przy
padek. Um6wiona z kims przed znanym norymberskim antykwaria
tern, oglqdalam witryn~ udekorowanq specjalnie na okazj~ swi~ta
pracami uczni6w jednego z tutejszych gimnazj6w: oto zajqczek ma
lujqcy portret Diirera, inny, wyci~ty z kartonu, jeszcze inny - ulozo
ny z klock6w lego. Wszystkie urokliwe, dowcipne, przemyslane. I na
5
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Dziennika kwarantannyl. Wydaje si~ bowiem, ze Tomasz Burek, decy
dujqc si~ wydac dwie ksiqzki w tym samym czasie, sugeruje, iz nalezy
czytac je razem, zwracajqc uwag~, po pierwsze, na to, jak si~ one wza
jemnie oswietlajq i w jaki sposob ze sobq korespondujq, po drugie zas na
fakt, ze zarowno zamieszczone w nich krotkie felietony, jak i dlugie stu
dia - Sq krytycznoliterackimi medytacjami nad najistotniejszymi kwe
stiami dotyczqcymi Iiteratury i kultury.
Dzielo niczyje sklada si~ z dziewi~ciu esejow. Krytyk poswi~cil je
kolejno: ogolnym rozwazaniom na temat kondycji wspolczesnej Iitera
tury i kultury (Literatura, niepowazne zajficie), dorobkowi Stanislawa
Czycza (Ostatni krzyk tamtej mlodosci), poezji Krzysztofa Karaska (Slo
wo poety na rozstajach 5wiata i ducha), krytyce Andrzeja Kijowskiego
(Umyslnienasycony), zyciu i tworczosci Jaroslawa i Anny Iwaszkiewi
czow (Dzielo niczyje; Co jest jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu?; Inna
ita sama; W innym oswietleniu) oraz dzie!u autora Innego 5wiata (Her
linga-Grudzinskiego profi/ z chimerq).
Trudno nie zauwazyc, ze ksiqzka Burka rna przede wszystkim war
tosc poznawczq. Dotyczy wszak tekstow literackich niezwykle - zda
niem krytyka - wartoSciowych, lecz z jakichs wzgl~dow nieslusznie za
pomnianych, przez nikogo "niechcianych", s!owem, nieobecnych (Iub
tez "zle obecnych") w swiadomosci historykow literatury, krytykow
i zwyk!ych czytelnikow, a niekiedy nieobecnych nawet na ksi~garskich
po!kach.
Swojq krytycznoliterackq narracj~ 0 wybitnych "dzielach niczyich"
rozpoczyna Burek od zwrocenia uwagi na dorobek Czycza, a zwlaszcza
na jeden z utworow tego pisarza, powieSc Nie wierz nikomu, ktorq okresla
mianem "absolutnie rewelacyjnej" (DN, s. 18), nie wahajqc si~ jej na
zwac "arcydzielem wsp6!czesnej prozy" (DN, s. 29). Przy czym, 0 ile
w Dziele niczyim sku pia si~ na analizie, interpretacji i ocenie tej powie
sci,o tyle w Dzienniku kwarantanny pod datq 7 marca 1998 roku wyja
wia powody, dla kt6rych naleza!o si~ niq zajqc:
Od paru lat namawiam goqco do lektury Nie wierz nikomu. Pytam, kogo
czytalas? czytales? Nie, nie czytala, nie czyta!. Okazuje si~, ie ta ksi'l.ika
- potencjalnie rozstrzygaj'l.cy glos w publicznej debacie na temat dziedzictwa
Peerelu - jest praktycznie nieosi'l.galna. Nie ma jej w ksi\!garniach i domowych
ksi~gozbiorach - to si\! jej nie czyta. Nie wzbudzila dostatecznego zainteresowa
mog~:

1 Cytujc; te ksiqiki, stosujqC nastc;pujqce skr6ty: DK (Dziennik kwarantanny) oraz DN
(Dzielo niczyje).
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gle jeszcze jedna praca: mala drewniana szubieniczka, na kt6rej wisi
pluszowe zwierzqtko. Podpis: "Norymberski proces zaj~cy". Co na
stolatek chcial powiedziee, lqczqc w tej makabrycznej zabawce dwa
tak biegunowo r6ine aspekty historii swego miasta - dzieio renesan
sowego artysty i los nazistowskich zbrodniarzy, kt6ry dokonal si~
wlasnie tutaj? Jak rozumiee ten przekaz? Czyiby sympatyczny zajq
czek swiadomie utoisamiony zostal z "niewinnymi w Norymberdze"?
To najbardziej logiczna, ale jednoczeSnie zupelnie nieprawdopodob
na interpretacja. Moie wi~c raczej wyraz niedojrzaloSci i usprawie
dliwionego wiekiem myslowego balaganu? Lecz nawet jesli tak, to
niebezpiecznego, bo nie skorygowanego ani przez rodzica, ani przez
nauczyciela, ani przez wlaSciciela antykwariatu.
A przeciei niedaleko stqd, na terenach, na kt6rych w czasach po
t~gi NSDAP odbywaly si~ Parteitagi, znajduje si~ obecnie Centrum
Dokumentacji, wnikliwie analizujqce fascynacj~ faszyzmem - norym
berski uczeii z pewnosciq bywal tam cz~sto, jeSli nie z rodzicami, to na
pewno z uwainymi, swietnie przygotowanymi do swego zawodu na
uczycielami historii, wychowania obywatelskiego czy religii. W Niem
czech, aby podjqe prac~ z dzieemi, trzeba pokonae bardzo dlugq i imud
nq drog~. Czyiby jednak - obejmujqca kolejne urodzone po wojnie
pokolenia, budzqca szacunek bezwzgl~dnosciq odkrywania trudnych
prawd i umiej~tnosciq wprowadzania w iycie wyciqgni~tych z nich
wniosk6w - edukacja pami~ci mlodych Niemc6w przeiywala kryzys?
A jeSli tak, z czego wynika owo zalamanie i jakie mogq bye jego kon
sekwencje? Nikt w Norymberdze nie potrafit odpowiedziee mi na te
pytania. "Sztuka musi bye wolna" - to najcz~stszy komentarz dotyczq
cy zajqczka z witryny antykwariatu, jaki slyszalam.
Niemal natychmiast po przyjeidzie do Krakowa zdarzylo mi si~
oprowadzae po Kazimierzu jednq z wielu grup turyst6w-pielgrzy
m6w do miejsc iydowskiej Zaglady. Tym razem byli to chrzeScijanie
(katolicy i protestanci), kt6rzy poszukiwali (tak m6wit statut ich sto
warzyszenia) "odpowiedzialnego, bo opartego na pami~ci dialogu
z judaizmem". Szefowa grupy (w malym kapelusiku, w jakim religij
ne Zyd6wki chodzq do synagogi, z bransoletkq zloionq ze srebrnych
gwiazd Dawida na r~ce i z kolczykami 0 takim samym ksztakie
w uszach) zapytana, czy jest Zyd6wkq, odpowiedziala z nieskrywa
6
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zofii czlowieka dostttpnych w jttzyku polskim. I w pelni zasluguje na
mlano summy.
KRZYSZTOF STACHEWICZ, ur. 1966, dr filozofii, historyk i teolog,
adiunkt w Zakladzie Filozofii Chrzescijanskiej UAM, autor artykul6w
i recenzji publikowanych m. in. w"Znaku", "Ethosie", "W drodze",
"Ateneum Kaplanskim", "Ruchu Filozoficznym". Wsp61autor kilku ksi q
zek zbiorowych, ostatnio wydal monografitt W poszukiwaniu podstaw
moralnosci (2001). Mieszka w Toruniu.

Rafal Rutkowski

Tomasz Burek,

Dzielo niczyje,

Medytac ie
k rytyczn 0 litera ck i e

Wydawnictwo Literackie, Krakow 2001

Dziennik kwarantanny,
Wydawnictwo Arcana, Krakow 2001

Tomasz Burek opublikowal w ubieglym roku az dwie ksiqzki kry
tyczne: Dziennik kwarantanny oraz Dzielo niczyje. Pierwsza z nich - to
zbi6r kr6tkich szkic6w literackich, recenzji oraz felieton6w, zamiesz
czanych przez badacza na lamach "Gazety Polskiej" w okresie 1996
2000. Na ksiqzktt drug'l skladaj'l sitt dluzsze studia i eseje, ktore ukazy
waly sitt od 1989 do 2001 roku w roznego rodzaju czasopismach i to
mach zbiorowych. Obie te pozycje zawieraj'l teksty formalnie i tema
tycznie niezwykle zr6znicowane, lecz jednoczesnie wyj'ltkowo jednolite
pod wzglttdem stylistycznym, metodologicznym i swiatopogl'ldowym.
Zar6wno Dziennik kwarantanny, jak i Dzieio niczyje reprezentuj'l nie
zwykle dzis rzadki typ krytyki, ktora pragnie bye sztuk 'l ; i to nie tylko
sztuk 'l pittknego mowienia 0 literaturze oraz sztuk 'l jej interpretacji, lecz
rowniez - a moze przede wszystkim - sztuk 'l kontemplacji, medytacji,
zadumy nad pisarstwem, czlowiekiem, kultur'l oraz nad sam'l sob 'l , swoim
miejscem i sensem istnienia w rzeczywistoSci minionego XX wieku.
Skoncentrujtt sitt tu na om6wieniu Dzieia niczyjego, wskazuj'lc jed
noczesnie, iz niepodobna myslee i mowie 0 tym tomie w oderwaniu od
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nym ialem: "Niestety, jestem tylko chrzeScijankq". Wobec takiego
dictum dialog z przeszloSciq - wlasnq i iydowskq - musial si~ wi~c
skonczyc na kilku grupowych zdj~ciach zrobionych przed bramq pro
wadzqq do dawnej fabryki Oskara Schindlera.
Opieka nad ludimi, ktorzy w obcej sobie Polsce poszukiwali od
powiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczqce ich wlasnej toisamo
Sci, przez wiele lat byla dla mnie szczegolnym przeiyciem. Godni
najwyiszego szacunku powojenni Niemcy zacz~li przyjeidzac do
Oswi~cimia, gdy drog~ tutaj wskazywaly wylqcznie charakterystycz
ne tab lice z dwoma grunwaldzkimi mieczami. Wymaga!o to od nich
odwagi - i to nie tylko tej najbardziej oczywistej, bez ktorej trudno
o uczciwq konfrontacj~ z groZq stanowiqq cz~sc w!asnego dziedzic
twa, i nie tylko tej najbardziej oczekiwanej w kraju tak straszliwie
poranionym wojnq, a w dodatku poddanym komunistycznej propa
gandzie. Nocowali, spiqc na pod!odze na zapleczu parafii albo u przy
godnych ludzi - cz~sto niech~tnych, a przynajmniej nieufnych. Cafe
dnie sp~dzali w Auschwitz - najpierw pytajqc, wytrwale poszukujqc
swiadkow, dokumentow, ksiqzek, potem d!ugo miiczqc, cz~sto mo
dlqc si~ w samotnoSci przy drewnianym baraku w Birkenau. Z mu 
zeum szli prosto do miasta egzystujqcego w cieniu obozu, gdzie cier
pliwie dobijali si~ w roinych urz~dach 0 klucze do zrujnowanego
iydowskiego cmentarza, aby mac wyrwac tam choc troch~ chwa
stow. Ich zdobyte w Polsce doswiadczenie nie bylo jednodniowym,
naiwnym sentymentem: po powrocie do domu szukali praktycznych
moiliwoSci przeksztalcenia go w cos tnvale owocujqcego dobrem 
przeciei w!asnie dzi~ki tym niemieckim pielgrzymom w ostatnim
dwudziestoleciu zmienil si~ oswi~cimski krajobraz, w ktorym wyro
sly miejsca refleksji, spotkania, modlitewnej ciszy. Helmut Morlok
architekt zbudowanego w latach osiemdziesiqtych Mi~dzynarodo
wego Domu Spotkan M!odzieiy - by! jednym z nich. Ksiqdz Man
fred Daeselers - obecny duszpasterz Centrum Informacji, Dialogu,
Wychowania i Modlitwy - by! jednym z nich. Dla nich wszystkich
Auschwitz okazalo si~ miejscem swoistego nawrocenia - i to nieza
leinie od tego, czy stawali si~ dzi~ki niemu religijni, czy nie.
Tacy ludzie przyjeidiajq do Polski i dzisiaj, ale - paradoksalnie 
jest im znacznie trudniej nii wtedy. Teraz, by dotrzec do najbardziej
7
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Ale gdybym zaiqdal od filozofii - choc wyglqda!oby to niemal na mojq
zarozumia!osc - aby przynajmniej raz zajt:!a sit: faktem, ie ja jestem - z pewno
sciq odpowiedzia!aby mi, ze swego punktu widzenia zresztq s!usznie: " Co ty
i rwoja egzystencja obchodzicie fi!ozofit:? Ma ona cos wainiejszego do robory.
Musi ostatecznie rozstrzygnqc problemy swiata i iycia, bytu i mysJenia. Tobq
zainteresowa!aby sit: jedynie wtedy, gdybys by! abso!utnym ja". Tak lub podob
nie by mi odpowiedzi a!a. Ale ja m6g!bym jej wtedy odrzec: "Co mnie w takim
razie obchodzi filozofia? Mam cos wainiejszego do robory, muszt: iyC!"I .

Co mnie zatem obchodzi prawda 0 smierci, ktora to prawda jest
bezsilna w konfrontacji z jej bezposrednim doswiadczeniem? Spaemann
gubi calkowicie ow subiektywny punkt widzenia i jest gluchy na pewne
tradycje filozoficzne, ktorych uwzgl~dnienie pozwoliloby dopelnic jego
analizy. Dla przykladu w ksiqzce nieobecna jest filozofia dialogu, pewne
ciekawe nurty fenomenologii francuskiej, jak chocby Jean Luc-Mariona
uj~cie bytu nie w perspektywach istnienia, lecz daru (donacyjna kon
cepcja bytU)2. Spaemann - idqc za tradycjq arystotelesowskq - osadza
swe analizy osoby w lozysku ontologicznym i kurczowo si~ tej opcji trzy
rna, zapominajqc 0 innej tradycji - dqzqcej do rozumienia losu czlowie
ka, a opartej na szeroko rozumianej hermeneutyce 3 • Rowniez fenomen
moralnosci jest rozpatrywany z perspektywy ontologicznej, co wikla go
w problem prawa naturalnego, inklinacji natury etc. Wysluchanie glosu
bezposredniego doswiadczenia na pewno byloby tu bardziej twOrcze.
Niemiecki mysliciel jest poniekqd tego wszystkiego swiadomy, gdy pi
sze: "Sarna prawda nie jest ponadindywidualnq ogolnoSciq, lecz kon
kretnym obliczem kogos indywidualnie innego" (s. 29). Nie robi jednak
z tej swiadomosci wiele uzytku, dqzqc do uchwycenia wlasnie ponadin
dywidualnej, abstrakcyjnej prawdy 0 osobach. r choc dostrzega roznict(
mi~dzy by tern a osobq, to jednak woli analizy ontologiczne nii herme
neutyczne.
Ksiqika zawiera mnostwo literowek i niekonsekwencji redakcyjnych
(np. tlumaczenie jednych zwrotow obcojt(zycznych i nietlumaczenie in
nych). Warto jednak zwrocic uwagt( l1a bardzo dobrq jakosc przekladu.
Omawiana ksiqika jest jednq z najpowainiejszych syntez z zakresu filo-

I F. Ebner, Fragmenty pneumatoiogiczne, dum. J. Doktor, w: Filozofia dialogu, red . B.
Baran, Krakow 1991, s. 93.
1 Por. ]. L.-Marion, Etant donne. Essai d'une phenomenologie de la donation, Paris
1997.
J Znakomity przegl'ld obu paradygmatow myslenia 0 czlowieku znajdzie Czytelnik
w: T. Gadacz, Filozofia cziowieka jako fil ozofia lo su, Bydgoszcz 2000.
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osobistej prawdy 0 tym, CO zdarzylo si~ tutaj przed kilkudziesi~ciu
laty, pokonac bowiem mUSZq zupelnie inne bariery. Tylko niektorzy
trafiq w Oswi~cimiu do MOSM, CIDWiM albo Zydowskiego Cen
trum Edukacyjnego - instytucji, ktore pomogq im dojrzale skonfron
towac si~ z histori q tego miejsca. Tylko niektorzy sp~dzq w Polsce
caly rok w ramach tzw. "sluzby pami~ci", ktora w Niemczech, a od
niedawna takZe w Austrii jest alternatywq dla mlodych m~zczyzn,
ktorzy nie chq ise do wojska. Ola wi~kszoSci pozostajq najrozniejsze
biura turystyczne oferujqce podroze po Polsce - a nazwa "Auschwitz"
w folderach reklamowych wpisywana jest gdzies mi~dzy Krakow,
Wieliczk~, Zakopane i Cz~stochow~ oraz nieodmiennie zaopatrzo
na w jakid wzruszajqce zdj~cie (moze to bye np. roza wyrastajqca
wprost z betonowego slupa).
Jdli zacznie si~ "standardowe" czterogodzinne zwiedzanie
Oswi~cimia 0 9 rano, jest szansa na zjedzenie obiadu na krakowskim
Rynku. Ba, mozna jeszcze napisae kilka kartek do przyjaciol i wyslac
je prosto z Muzeum. 00 wizyty w obozie zaglady przygotowac zas
moze inna usluga oferowana cz~sto w katalogach firm zajmujqcych
si~ zagranicznymi turystami - spacer po Krakowie szlakiem Oskara
Schindlera, obejmujqcy miejsca, gdzie "nakr~cony zostal slynny film
Spielberga". Olaczego nie mozna napisae tego samego zupelnie ina
czej: "zwiedzanie dawnego miasta zydowskiego na Kazimierzu oraz
terenow, na ktorych w latach 1941-1943 znajdowalo si~ getto"?
Przeciez 0 to wlasnie tak naprawd~ chodzi. Czy moze raczej 0 to
powinno chodzic. Bo praktyka jest troch~ inna. W jednej z synagog
witajq goscia wyci~te z kartonu postaci modlqcych si~ Zydow w ta
lesach i sugestyvvny glos kantora z magnetofonu, mozna wi~c przy
puszczae, ze gdy - urzeczony tym obrazkiem - za chwil~ znajdzie si~
on na Placu Bohaterow Getta, na ktorym w ciqgu kilkunastu godzin
zamordowano 3000 osob, nie zwroci uwagi na fakt, ze prozno by tu
szukac jakiegos niewielkiego choeby pomniczka. Bo i gdzie moglby
stanqe, skoro krakowski "Umschlagplatz" to dzis zajezdnia autobu
sow a i tani wyszynk pod golym niebem jednoczesnie? Po zobaczeniu
wszystkich "pamiqtek po Schindlerze" turyst~ (bo przeciez juz nie
pielgrzyma) zainteresowanego zydowskim Krakowem czeka jeszcze
jedna atrakcja - tzw. "folklor na Kazimierzu". W restauracji, nad
8
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mocy obietnicy (l'lczy si~ to Scisle z problemern perforrnaryw6w Johna
Austina). Osoba, kt6ra popada w win~ (na skutek curvatio in seipsum),
potrzebuje przebaczenia, czyli rnoiliwoSci nowego zdefiniowania si~
wobec zla, kt6re uczynila. Przebaczaj'lcy jest niejako zobowi'lzany do
tego aktu, gdyi "nikt, kto czyni zlo, nie rna pewnej wiedzy 0 tyrn, co
czyni" (s. 290). Trzeba zatern winowajcy pozwolie niejako bye na nowo,
spojrzee z dystansu na jego pogr'lienie si~ w swej osobowej centryczno
sci, co jest ir6dlern wszelkiego moralnego zla.
Czy wszyscy ludzie S'l osobarni? Spaernann nie rna w'ltpliwosci, ie
jedyna sluszna odpowiedz brzrni: tak, bo wszak "byciern osoby jest iy
cie czlowieka" (s. 305). Kryteriurn bycia osob 'l jest biologiczna przyna
leinose do gatunku homo sapiens, zatern osoby naleiy rozurniee nurne
rycznie, a nie jakosciowo. Spaernann tak konczy swe analizy:
Prawa osoby s,! prawami czlowieka . I gdyby we wszechswiecie znalazly si~
inne gatunki naturalne, kt6re S,! oiywione, maj,! czuj,!ce wn~trze i kt6rych do
rosie egzemplarze dysponuj,! zazwyczaj racjonalnoSci,! i samowiedz,!, w6wczas
nie rylko te, ale wszystkie egzemplarze tego gatunku musielibysmy uznae za
osoby, a zatem za osoby musieIibysmy na przyklad uznae bye moze wszystkie
delfiny (s. 305).

Ksi'lzka Spaernanna zachwyca erudycj'l' szerokoSci 'l perspekryw, ory
ginalnoSci 'l , a cz~sto finezj'l proponowanych rozwi'lzan. Blyskotliwe
polerniki z rnyslicielarni i trendarni w filozofii czlowieka obcyrni auto
rowi ubogacaj'l prac~ i czyni 'l lektur y przyjernn'l. A jednak analizy i twier
dzenia niernieckiego filozofa w wielu rniejscach budz 'l sprzeciw. Chc~
tu zatrzymae si~ nadjedn'l w'ltpliwosci 'l i spr6bowae znaleze pow6d,
dla kt6rego Spaernann cz~sto upraszcza i proponuje pozorne rozwiqza
nia wielu problern6w. Srniere - jak byla 0 tyrn rnowa - jest dla niego
czyrns nie tylko nieuniknionyrn, ale jak najbardziej potrzebnyrn. Usen
sownia zycie, urnozliwia rnilose, czyni egzystencj~ tw6rcz'l. Mozna by
nieco przekornie zapytae: czy w takirn razie idea nieSrniertelnoSci duszy
nie zakl6ca tej harrnonii? Czy ograniczonose czasu czlowieka tyrn bar
dziej nie czyni wartoSciowyrn czasu aktualnie przeiywanego? Ale jest tu
cos jeszcze bardziej istotnego - czy takie wydurnaczenie sensu srnierci
uliy i pozwoli dostrzec jej sens kornus, kto stan'll nad trurnn'l osoby
najblizszej? Moina powiedziee, ie analiza filozoficzna nie rna takich
arnbicji. Ona dokonuje wgl'ld6w w istot~ rzeczy i abstrahuje od kon
kretnych przeiye indywidualnego czlowieka. 0 takirn typie refleksji nad
czlowiekiern pisal trafnie Ferdinand Ebner :
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wejSciem do ktorej przez caly rok plonq chanukowe lampki, zje czu
lent i poslucha ukrainskich albo rosyjskich (!) piosenek. Na Scianie
zobaczy gipsowe reliefy: jeden z nich przedstawia Janusza Korczaka
prowadzqcego dzieci na transport.
Problem recepcji pami~ci Zaglady zawartej w materialnych (i nie
tylko materialnych) sladach zdaje si~ jednak polegae na czyms 0 wie
le bye moie grozniejszym nii jej masowose. Paradoks polega na tym,
ie powszechnose jest jednym z najwainiejszych
ezy z powszechnosci<!
sensow pami~ci 0 masowym (znaczqca jest ta
pami~ci nierozerwalnie
zbieinose slow opisujqcych krancowo roine rze
zwi<!zana bye musi
czywistosci) zlu, ktore dokonalo si~ tak niedaw
banal izacja?
no. Pytanie: czy z powszechnosciq nierozerwal
nie zwiqzana bye musi banalizacja? Jesli tak si~ stanie, zgubi si~ prze
ciei drugi, nadrz~dny sens pami~ci - jej dojrzala konstruktywnose.
Chodzi 0 to, by pami~tae "ku czemus". A to potrafi tylko pami~e,
ktora nie jest wylqcznie politycznie poprawnym emblematem. Tym
czasem rozwini~ta jui w spojny, sprawnie dzialajqcy w Europie Za
chodniej system "edukacja Holocaustowa", skupiajqc si~ na powszech
nOSci, zapomina 0 tym, jak latwo zamienie jq w niebezpiecznq, bo
niezdolnq do autentycznego, zawsze pojedynczego przeiycia maso
wose, ktora - kierujqc si~ jedynie zmiennymi emocjami - pozostaje
nieprzewidywalna i przyniese moie skutki skrajnie odmienne od prze
widywanych.
Wzgl~dami edukacyjnymi, a wi~c takie dqieniem do powszech
nosci odbioru, usprawiedliwiana jest sentymentalizacja kultury, kto
ra stara si~ mowie wsp6lczesnym 0 Zagladzie. Jakie dziela wyzna
czajq dzis myslenie 0 tym, co napi~tnowalo caly wiek XX? Oczywi
Scie najpierw i przede wszystkim - Lista Schindlera. Potem cala seria
kolejnych filmow, od Zycie jest pif?kne ai po czeski, sentymentalnie
naiwny Musimy sobie pomagac. I wreszcie ksiqiki: nierozerwalnie
zwiqzana z filmem Spielberga, choe wynikajqca z wlasnego, potwor
nego doswiadczenia getta Dziewczynka w czerwonym plaszczyku
Romy Ligockiej oraz komiks Maus Arta Spiegelmana.
W jaki sposob te wlasnie wytwory kultury ksztaltujq pami~e po
kolen, kt6re coraz rzadziej majq okazj~ porozmawiae z iyjqcymi
swiadkami tamtych wydarzen? Oto przyklad prosto z iycia. Ktore
9
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emann tak to ujmuje: "Racja moralna nie jest racj'l, ktora wchodzi w kon
kurencj~ z innymi, tak ii pojawia si~ potrzeba s~dziego. Racja moralna
albo jest decyduj'lca, albo znika" (s. 208) . Sumienie w1'lcza si~ wtedy,
gdy racja moralna staje w konflikcie z naszymi potrzebami i interesami.
Sumienie staje si~ wtedy s~dzi'l we wlasnej sprawie. Spaemann wchodzi
w zdecydowan'l polemik~ z tradycyjnym pogl'ldem, ie trzeba zawsze
post~powac zgodnie z sumieniem, nawet wtedy gdy si~ obiektywnie bl'l
dzi. Wszak - argumentuje - czlowiekowi chodzi w post~powaniu 0 praw
d~ moraln'l, 0 uzgodnienie z ni'l wlasnego czynu, a nie 0 dobre samo
poczuCie.
Osoby jako byty moralnie odpowiedzialne s'l wolne. Spaemann zwra
ca uwag~ na to, ii fenomen ludzkiej wolnosci jest zjawiskiem diametral
nie roinym od zagadnienia determinizmu czy indeterminizmu w swie
cie materii i przyrody oiywionej. Wolnosc osoby scisle wi'lie si~ z zasa
d'l samostanowienia, a wi~c z woln'l wol'l, owym przeiyciem moinoSci,
ktore zna z doswiadczenia kaidy czlowiek. Osoba jest wolna przede
wszystkim od swej wlasnej naturYi posiada j'l, ale ni'l nie jest, moie si~
do niej odnosic, dystansowac wobec niej etc. W tym procesie rol~ pierw
szoplanow'l odgrywa drugi czlowiek. To dzi~ki niemu nabieram do sie
bie dystansu, jestem wolny od same go siebie. Wolnosc jest wi~c ponie
k'ld darem, jaki drugi mi ofiarowuje i vice versa. Wolnosc otwiera czlo
wieka na idee poza nim, a tym samym uczy rezygnacji ze swej autonomii.
Osob~ wyroinia tei od innych form bytowania umiej~tnosc przebacza
nia i moinosc skladania obietnic. Osoby mog'l obiecywac, to znaczy,
"ie mog'l ustanawiac zwi'lzek z innymi osobami, ktory uzasadnia wo
bec obiecuj'lcego oczekiwanie i roszczenie do spelnienia tego oczekiwa
nia" (s. 272). Zjawisko obiecywania pozwala czlowiekowi na pewne
uniezaleinienie si~ od czasu. Czlowiek podporz'ldkowuje go sobie, de
cyduj'lc teraz, co b~dzie robil w przyszloSci, nie pozostawia tego, co
b~dzie, naturalnemu biegowi rzeczy. Mamy tu do czynienia z transcen
dowaniem wlasnych potrzeb, pragnien, zachcianek. Najbardziej typicz
nym przypadkiem obietnicy jest przysi~ga malienska , w ktorej w spo
sob nieodwolalny dwie osoby l'lcz'l swe egzystencje: "dwa iycia, dwie
biografie l'lcz'l si~ tak, ie staj'l si~ jedn'l histori'l" (s. 281). Ustanowienie
wspolnoty Josow uniezaleinia trwanie malienstwa od gry przypadkow
i nieprzewidywalnych zdarzen. Nie jestem w stanie przewidziec, co si~
wydarzy w moim i twoim iyciu, ale jestem w stanie przewidziec - na
mocy obietnicy - ie nasze iycia b~d'l pol'lczone, stanowi'lc jednosc.
W obietnicy jest obecny dar z same go siebie - inny rna do nas prawo na
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gos dnia wybralam sier z francuskimi przyjaci6Imi do Podg6rza - tam,
gdzie kiedys znajdowalo sier getto oraz ob6z pracy (zamieniony p6i
niej na ob6z koncentracyjny) w PIaszowie. Kiedy dotarlismy na miej
sce, pokazalam im dom, w kt6rym mieszkal obozowy komendant
Amon Goeth. Nie mogli uwierzye, i.e to wlasnie tutaj. W pewnym
sensie czuli sier nawet nieco rozczarowani. Dlaczego? W Liscie Schin
dlera jest scena, w kt6rej komendant obozu strzela do wierini6w
wprost z balkonu swojej willi. Z miejsca, w kt6rym naprawder stoi
ten budynek, byloby to wlasciwie niemoi.liwe. ezy jednak mord
dokonany kilkaset metr6w dalej, mniej spektakularnie, przestaje bye
mordem? Niby wiemy, i.e nie, ale przed oczami mamy wciqi. filmo
wy obraz czlowieka strzelajqcego z balkonu do uciekajqcych ludzi.
Film, kt6ry nie jest dokumentem, ale opowieSciq opartq na rze
czywistych wydarzeniach, zaczyna funkcjonowae jako najwai.niej
sze, a czersto jedyne £r6dIo informacji (w dodatku dose wybi6rcze,
bo mglista postae film owego aptekarza tylko krakowianom kojarzye
sier berdzie z doktorem Pankiewiczem - jednym z kilku Aryjczyk6w
pracujqcych w getcie, ostatnim, kt6ry dotrwal ai. do koflCa jego ist
nienia, przez caly czas zachowujqc bohaterskq uczciwose). Najwai.
niejsze przesianie Listy Schindlera - "byli dobrzy i ili Niemcy" - jest
oczywiScie prawdziwe i wai.ne. Trzeba tei. zdawae sobie sprawer z je
go przelomowosci - jeszcze calkiem niedawno, w czasach, gdy dys
kutowano 0 "niemieckiej winie zbiorowej", byloby ono niemoi.liwe.
JednakZe sentymentalna, hollywoodzka forma (owa dziewczynka,
kt6rej czerwony plaszczyk jest jedynym barwnym kontrastem w sza
rOSciach i czerniach tego filmu) sprawia, i.e tragiczny kontekst opo
wiadanego historiq Schindlera przesiania - smiere kilku milion6w
ludzi - staje sier jedynie basniowym demo A wtedy prawder 0 indywi
dualnym wyborze mierdzy dobrem a zlem, czersto wcale nie natych
miastowym i wcale nie oczywistym, przyjmuje sier zbyt latwo i zbyt
powierzchownie - albo tei. zbyt szybko i zbyt nieodpowiedzialnie
sier jq odrzuca (tym prerdzej, i.e bohater Spielberga nie jest posqgiem
bez zadnej rysy).
W czasie jakiejs dyskusji na temat sposob6w przekazywania pa
mierci 0 Auschwitz nauczyciel historii powiedzial, ze sentymentaliza
cja jest jedynym sposobem, dzierki kt6remu kolejne pokolenia berdq
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ne posiadanie natury przez osob~. Posiadanie jest wszak kategori q stric
te czasowq. Czas jest jednq z najwi~kszych tajemnic i jednym z najtrud
niejszych problem6w filozoficznych. Dobitnie wyrazil to sw. Augustyn
w Wyznaniach: "Czymze wi~c jest czas? Jesli nikt mnie 0 to nie pyta,
wiem. Jesli pytajqcemu usiluj~ wytlumaczye, nie wiem". Czas jest tak
silnie zrosni~ty z egzystencjq czlowieka, iz w pewnym stopniu uniemoz
liwia to postaw~ tzw. dystansu poznawczego, bez kt6rego adekwatne
uchwycenie przedmiotu nie wydaje si~ mozliwe. Czas jawi si~ przede
wszystkim jako zagrozenie dla istot zywych. Z drugiej strony jest wa
runkiem obiektywizacji swego wn~trza. Czasowose os6b jest scisle po
wiqzana z ich przemijalnosciq. Spaemann zdecydowanie odrzuca epiku
rejski sofizmat usuwajqcy smiere i l~k przed niq. Nie jestesmy w stanie
"nie wiedziee, ze przyjdzie chwila, gdy nas juz nie b~dzie. Ta wiedza
sprawia, ze smiere staje si~ rzeczywistosciq" (s. 139). Poprzez t~ wiedz~,
a moze jeszcze bardziej - umyka to uwadze Spaemanna - poprzez do
swiadczenie smierci os6b bliskich naszemu sercu, smiere jest obecna
w zyciu, co Heidegger wyrazil w formule sein-zu-den-Tode. Spaemann
patrzy jednak na zjawisko smierci bardzo optymistycznie. Smiere jest
konieczna, gdyz bez niej ludzkie zycie nie mialoby sensu, a przynajmniej
czlowiek nie doswiadczalby bezposrednio sensu swej egzystencji. ,;Wszyst
ko, co si~ dzieje, staloby si~ bezsensowne, poniewaz utraciloby SWq cen
nose. Wszystko, co mozna uczynie, zawsze jeszcze mozna by uczyniC"
(s. 148). Nawet milosc mi~dzy osobami nie moglaby si~ wydarzae:
"Smiere zar6wno kochajqcego, jak i kochanego jest nieunikniona; bez
tej skonczonosci ludzka milosc nie moglaby w ogole istnieC" (s. 199).
A jednak - rozwaza Spaemann - trudno nam si~ pogodzic ze smierciq
innego czlowieka, szczeg61nie ukochanego. Tu pojawia si~ idea nieSmier
telnosci duszy jako postulat milosci, "kt6ra nie potrafi pomyslec swego
konca, nie niszczqc tym samym swej wlasnej idei" (s. 199). Niemiecki
mysliciel uczciwie przyznaje, ze filozofia musi poprzestac na wskazaniu
na ow postulat niesmiertelnosci, nie potrafiqc jego spelnienia zadawala
jqCO udowodnic. Niesmiertelnose jest mozliwa, a jej idea jest gl~boko
sensowna - tyle jest w stanie powiedziee filozoficzna analiza czlowieka.
Tylko tyle i az tyle!
Jednym z najbardziej specyficznych znamion bytu ludzkiego jest
otwarcie na sfer~ moralnosci, na dobro i zlo. Swoistq busolq post~po
wania w tej dziedzinie jest sumienie, ta "najbardziej wyrazna oznaka
osoby" (s. 204). Zobowiqzanie moraine jest bezwzgl~dne i absolutne,
co Kant uwyraznil w swej koncepcji imperatywu kategorycznego. Spa
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mogly w og6le znaleic klucz do czegos tak strasznego i tak przekra
czajqcego wyobraini y jak meehaniczna Zaglada. Po ehwili dodal, ie
ta tragedia, oddalajqc siy w czasie, moie skuteeznie funkejonowac
w umyslach wylqcznie jako sehemat - oddzialujqcy jednozoaeznymi,
prostymi, przypominajqcymi basn formami. Te dwa argumenty po
wracajq dzis czysto. Mam wraienie, ie kryje si~ w nieh pewna nie
konsekweneja: nie wiadomo jui bowiem, ezy chodzi 0 zachowanie
w caloSci "surowej" prawdy, czy jedynie jej odbicia wykreowanego
w kulrurze. Marn tei wqtpliwosci, czy edukacj~ dotyezqcq najsrrasz
niejszej zbrodni, ale czasern i najbardziej heroiezoej wielkosci ezlo
wieka, wolno w jakikolwiek sposob ulatwiac - zwlaszcza w swiecie
powtarzalnego w nieskonezonosc okrucienstwa gier kornputerowyeh
i karner rejestrujqeyeh "Atak na Ameryk~".
Czasern zresztq to uproszezenie nie tylko oeiera si~ 0 banal, ale
budzi rowniei pewien niepok6j surnienia. Filrnu Zycie jest pi{!kne nie
da si~ por6wnac z Chaplinowskirni Swiatlami wielkiego miasta, gdzie
kornizrn rzeczywikie stal si~ narz~dziern rnowienia 0 czlowieku i spo
leczenstwie prawd rownie gl~bokich, co trudnych, a nawet okrut
nyeh. Sehernat klasyczoej kornedii sytuaeyjnej wloiony zostal w sce
neri~ obozu koneentracyjnego w spos6b zbyt oczywisty, z calq cha
rakteryzujqcq ten gatunek beztroskq i dlatego nie tylko nie stanowil
dla rnnie wiarygodnego swiadectwa rzeczywistosei smierci, ale nie
dal rni takZe iadnego pocieszenia. To prawda, latwiej dotrwac do
konea opowiesci 0 drodze do Auschwitz, jesli opowiadajq jq kornik
sowe zwierz~ta Spiegelrnana, ale jeszcze latwiej potraktowac t~ hi
stori~ dokladnie tak sarno, jak basn 0 Babie Jadze - jako rozrywk~
strachu, 0 ktoryrn wiadorno, ie jest nierealny. I doprawdy, nie rna to
znaezenia, jakie zwierz~ jakq nacj~ reprezentuje. Og61ne "koehajrny
si~" konczqce film Musimy sobie pomagac zbyt biernie pozwala uwie
rzyc, ie wszystko zawsze zoajduje swoj happy end. A przeciei nie
kaidy tchorz, konfident czy zbrodniarz przelarnywal (przelarnuje)
swojq slabosc, tak sarno jak nie kaidy przeSladowany byl (jest) w sta
nie wybaczyc ternu, kto go skrzywdzil- i z tq wlasnie prawdq trzeba
si~ (sarnodzielnie, choc czasern z pornoq kultury) zrnierzyc. Inaezej
nie sposob zrozurniec starego, wyrainie zdenerwowanego ezlowie
ka, ktory na iydowskirn crnentarzu w Tarnowie podchodzi do grupy
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sarno pierwotne jak doswiadczenie siebie, a z drugiej strony jest ono
warunkiem mozliwoSci przejscia od ego do sum" (s. 83). Dzi~ki trans
cendencji osoby majq dystans zarowno w stosunku do swej istoty, jak
i istnienia. Dystans ten daje mozliwosc tworczego, kreatywnego usto
sunkowania si~ do siebie i wprowadzenia zmian w "poczynanie samego
siebie" (Kierkegaard). Dystans w stosunku d o istnienia to nic inn ego jak
przezycie przygodnoSci swego bycia i zadziwienie faktem wlasnego ist
nienia. Zyjemy w swiecie, ale "rzeczywistosc nigdy nie jest dla nas tym,
czym jest. Dla nas jest zawsze czyms mniej lub wi~cej" (s. 110). Czlo
wiek interpretuje swiat, nieustannie poddajqc wlasne interpretacje re
wizji, wykraczajqc poza nie ku temu, co istnieje, a jednoczeSnie czyni~c
przedmiotem refleksji wlasne schematy interpretacji. W ten spos6b czlo
wiek buduje przestrzen czystej wyobrazni.
Jednym z wymiarow osoby ludzkiej jest religijnosc, co znalazlo sw6j
wyraz w klasycznym juz okresleniu czlowieka jako homo religiosus. Czlo
wiek jest bytem wychylony m w stron~ Transcendencji. I nawet ateizm
tego nie niwe\uje, gdyz i w jego swietle jest prawdq, "ze wymiar religij
ny nalezy do zakresu ludzkich mozliwoSci" i pozostaje "konstytutywny
dla osobowego bycia czlowieka" (s. 117). Religia odgrywa tez ogromn~
rol~ etycZl1q, gdyz umozJiwia post~powanie moraIne glownie przez od
ciqzanie odpowiedzialnoSci od przydaczajqcej i uniemozJiwiajqcej dzia
lanie odpowiedzialnoSci uniwersaJnej oraz czyniqc mozliwym przeba
czenie i uwolnienie od obiektywnej winy. Poza religiq - zdaniem Spa
emanna - jest to niemozliwe. Sankcja religijna jest tez jedynym hodlem
normatywnoSci moralnej, "tego, co z natury sluszne". W perspektywie
pozareJigijnej rna my sytuacj~ patowq: nie wiadomo, "co to w og61e zna
czy, ze cokolwiek powinnismy" (s. 118). Nawet wglqd w wartosci nie
jest nas w stanie "zmusic" do podporzqdkowania si~ powinnoSci moral
nej. Tu rodzq si~ wqtpliwoSci : czy znaczy to, ze sankcja Boga potrafi nas
"zmusiC"? Czy wyzszosc etyki "religijnej" nad "swieckq" polega na moz
liwoSci ubezwlasnowolnienia czlowieka? Zmuszenia do dzialania do
brego? To przyklad jednego z wielu skrotow myslowych Spaemanna
mogqcych powodowac fundamentalne nieporozumienia interpret"cyj
ne.
Osoba jest swiadomoSciq, doswiadcza siebie jako podmiotu. Z dru
giej strony musi posiadac natur~, gdyz w przeciwnym razie nie bylaby
dost~pna dla drugich. Podmiotowosc jest ze swej istoty terazniejsza i bez
posrednio swiadoma samej siebie wlasnie jako terainiejsza. Natura jest
zanurzona w przeszloSci i otwarta na przyszlosc. W czas jest tez uwikla
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mlodzieiy z upomnieniem: ,:VV tym miejscu nie wolno m6wic po
niemiecku". Tymczasem kultura rozumiana jako podr~cznik zacho
wan cz~sto bywa dzis form'l ucieczki od indywidualnej, wewn~trz
nej pracy nad zbiorow'l pami~ci'l.
Dlatego wlasnie na Pianist? Romana Polanskiego szlam bez prze
konania: obawialam si~ nadmiaru metaforyki, hollywoodzkiego roz
machu, sztucznoSci "w zboinym celu". Tymczasem zobaczylam "zwy
kl'l" opowiesc - jakby beznami~tn'l, a przeciei przez to wlasnie wiary
godn'l. Bez ulatwiaj'lcych przyj~cie prawdy wspornik6w: nie wiemy,
czy zrozpaczona kobieta, kt6ra w kryj6wce udusila wlasne dziecko,
aby placzem nie zwabilo esesman6w, znalazla przed smierci'l w ko
morze gazowej jakiekolwiek ukojenie i czy miala do tego ukojenia
prawo (t~ sam'l histori~ opowiada jeden z rozm6wc6w Anki Grupin
skiej w ksi'lice Wszystko po kole), wiemy natomiast, ie Niemiec, kt6ry
pom6g1 Spielmanowi przetrwac w ruinach Warszawy, zgin'll po woj
nie w sowieckim lagrze. W ten wlasnie spos6b - poprzez biograficzne
fakty - objawiaj'l si~ tei budz'lce zaufanie symbole: rynsztok warszaw
skiej ulicy zamiast trotuaru, legionowa piosenka spiewana na i'ldanie
Niemc6w tui. przed wybuchem powstania w getcie, puszka og6rk6w,
kt6rej nie spos6b otworzyc i kt6ra nieoczekiwanie staje si~ ir6dlem
ratunku. Marek Edelman powiedzial po premierze Pianisty: "Sarno
iycie. Nic mniej i nic wi~cej". Pomimo to (a moie wlasnie dlatego) nie
s'ldz~, aby film Polanskiego - uprawomocniony zar6wno losem boha
tera, jak i reiysera - zmienil cokolwiek w recepcji pami~ci Zaglady.
Po kilku tygodniach projekcji polskie kina S'l puste. Wi~kszosc zachod
nioeuropejskiej krytyki zarzuca obrazowi akademickosc i nud~. Nie
miecki nauczyciel, kt6ry od lat przywozi dzieci do Polski, aby tu m6
wic im 0 HolocauScie, nie zmieni programu tych podr6iy.
W masie powszechnie znanych, swietnie promowanych tytul6w
gin'l gdzies pozycje naprawd~ waine, bo maj'lce moc trwalego odmie
nienia swego odbiorcy. W mojej wlasnej, ci'lgle nie zamkni~tej eduka
cji pami~ci nic nie okazalo si~ doqd istotniejsze od Opowiadan Tade
usza Borowskiego (poszukuj'lcych granic czlowieczenstwa), esej6w
poswi~conych zjawisku tzw. KZ-syndromu Antoniego K~pinskiego
(przywracaj'lcych czlowiekowi obozowemu jego godnosc, a jednocze
snie staraj'lcych si~ zrozumiec rodz'lcy si~ w duszach mechanizm zbrod
12
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Co charakteryzuje bytowanie osoby? To pytanie Spaemann nieco
modyfikuje. M6wi nie 0 "osobie", lecz "osobach", gdyz osoba jest sob,!
w swiecie os6b. Zwi,!zek ten jest tak fundamentalny, iz mozna powie
dziec, ze "osoby istniej<l tylko w liczbie mnogiej" (s. 163). Czy osoby s,!
bytami posr6d innych byt6w? Czy s,! kims posr6d czegos? Byt okrdla
si~ w metafizyce klasycznej jako tresc istniej,!c<!, jako pol,!czone ze sob,!
transcendentalnie istot~ i istnienie. Czy osoba podpad a pod tak rozu
mian,! kategori~ bytu? Pisze Spaemann: "Osoby nie s,! czyms, co istnie
je. Czyms, co istnieje, s,! rzeczy, rosliny, zwierz~ta, ludzie. Fakt, ze lu
dzie s,! powi,!zani ze wszystkim, co istnieje, w spos6b gl~bszy niz wszystko
inne pomi~dzy sob,!, oznacza, ze ludzie S,! osobami" (s. 7). Niemiecki
filozof zdecydowanie odrzuca tez utozsamianie osoby z zespolem cech
sluz,!cych do jej identyfikacji. Poj~cie osoby m6wi cos 0 czyms, co jest
juz zidentyfikowane. Z uzyciem tego slowa wi,!z,! si~ implikacje stricte
normaty\vne, aksjologiczne. Polemizuj,!c z tradycj,! wywodz,!c<! si~ od
Johna Locke'a, utozsamiajqC<! swiadomosc osobowej tozsamosci z fak
tern osobowej tozsamosci, Spaemann wskazuje na fakt rozszczepienia
jaini, stanowiqcy kontr-fakt dla takiego stanowiska. Sytuacja, w kt6rej
ktos przezywa siebie jako dwie jainie, nie pociqga za sobq uznania, ze
rna my do czynienia z dwiema osobami. Poza tym czlowiek utozsamia
si~ ze sob,! w czasie, nie b~d,!c wcale swiadomym wczesniejszych, zwi,!
zanych na przyklad z dziecinsrwem, faz.
Czlowiek - co zauwazyl Martin Heidegger - jest jedynym byciem,
kt6re rna stosunek do swej egzystencji. Poprzez dystans do siebie czlo
wiek potrafi zajqc jakies stanowisko wobec swego hic et nunc. Nieko
niecznie pozytywne i afi rmaty\vne. "Osoby - pisze Spaemann - nie S,!
po prostu tym, czym Sq. Okresla je r6znica w stosunku do tego, czym Sq,
moment negaty\vnoSci" (s. 52). Czlowiek potrafi zdystansowac si~ wo
bec swego uposazenia jakoSciowego, s\vych cech i wlaSciwosci. Osoby
zyj,! poniek,!d w przestrzeni swych akt6w, ale w zadnym z nich si~ nie
wyczerpuj,!, nie utozsamiaj,! si~ z ich ci,!giem. Szczeg61nie inreresuj,!ce
dla filozofii czlowieka s,! akty intencjonalne, gdyz w nich wyrainie do
chodzi do glosu duchowa sfera osoby. Spaemann - powoluj,!c si~ na
celn,! krytyk~ psychologizmu na terenie logiki, kt6rq przeprowadzil
Edmund Husserl - uwaza, iz nie da si~ intencjonalnoSci wyjasnic czysto
psychicznie. Intencjonalnosc jest tez fundamentem transcendencji czlo
wieka, wychodzeniem ze sfery swiadomosciowej ku swiatu przedmioto
wemu. Jednak pierwszorz~dnym fenomenem transcendencji czlowieka
jest doswiadczenie drugiego czlowieka: "Doswiadczenie innego jest tak
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ni), wspomnien Rudolfa Hessa i innych esesmanow z Auschwitz (swia
dectw latwoSci, z jak'l wkracza si~ w rzeczywistosc obt~dnego zta),
Zdqiyi przed Panem Bogiem Hanny Krall (surowej ksi'lzki napisanej
na podstawie rozmow z Markiem Edelmanem, w ktorej nie ma ani
jednego niepotrzebnego slowa czy obrazu) i wreszcie - Eichmanna
w Jerozolimie Hanny Arendt (gdzie banalnosc
Pamif(c to przeciei z definicji
zla opisana zostala bez jego banalizacji).
rozpisany w czasie moz61
Wszystkie te ksi'lzki byly wobec czytelnika
poszukiwania prawdy, a nie
bezkompromisowe - niczego nie ulatwialy:
kr6tkotrwala emocja.
czasem trzeba bylo ze strachem porzucic je
w polowie, aby powrocic do lektury za rok albo za dwa. Kazaly sta
wiac pytania i cz~sto pozostawialy je bez zadnej odpowiedzi. Ale osa
dzily si~ w pami~ci na zawsze - w zupelnie inny spos6b niz melodra
mat, horror czy basn.
Trudno poradzic sobie samodzielnie z tak'l lekturq. Ta praca jest
jednak konieczna, bo tylko ona pozwala pr6bowac zrozumiec, a jed
noczesnie swiadomie godzic si~ z niemoznoSci'l zrozumienia. Pozwala
naprawd~ pami~tac, a nie szukac samousprawiedliwienia w surogacie,
kt6ry jest w gruncie rzeczy zapominaniem. Pami~c to przeciez z defini
cji rozpisany w czasie moz61 poszukiwania prawdy, a nie kr6tkotrwala
emocja. Mozna by powiedziec, ze w pracy tej potrzebne S'l wsporniki,
kt6re pomagaj'l pokonywac kolejne jej etapy. Jestem jednak przekona
na, ze Lista Schindlera nikogo nie doprowadzi ani do Eichmanna w Je
rozolimie, ani do wydawanych w niewielkich nakladach relacji swiad
kow - cz~sto chropowatych, pisanych niewprawnym pi6rem, nieatrak
cyjnych wydawniczo (warto by si~ zastanowic, czy ksi'lzka Romy
Ligockiej zdobylaby az tylu czytelnik6w, gdyby nie nawi'lzuj'lcy bezpo
srednio do filmu tytul, ktory dla wielu odbiorc6w pozostaje nadrz~dny
wobec treSci). Spielbergowski obraz jest zbyt sarnowystarczalny w swoim
filmowym makijazu. I zbyt szybko udziela jednoznacznych odpowie
dzi na pytania, kt6re jeszcze nie zostaly postawione.
N ie chodzi oczywiscie 0 pami~c zydowsk'l - ta rZ'ldzi si~ zupelnie
innymi prawami. Dobrze pami~tam trudn'l rozmow~, jak'l odbylam
niedawno z polsk'l Zyd6wk'l - urodzon'l po wojnie w zasymilowanej
od pokolen rodzinie. Opowiadala 0 odziedziczonym po rodzicach,
porazaj'lcym, choc pozornie irracjonalnym strachu odczuwanym co
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nowisk. Gl~boko osadzony w tradycji filozofii klasycznej, glownie nur
tu arystotelesowskiego, obficie czerpie pomysly filozofii nowozytnej
i wspolczesnej, nie b~dqc przy tym niewolniczo zalezny od zadnego po
glqdu i nie popadajqc w banalny akademicki eklektyzm. Spaemann filo
zofuje na wlasny rachunek, nie bojqc si~ ujawniania s\vych oryginal
nych, cz~sto bardzo niepopularnych w swiecie wspolczesnej filozofii
poglqd6w. Jako autentyczny filozof wyzej ceni prawd~ od mody czy
popularnosci.
Ksiqzka sklada si~ z osiemnastu rozdzialow, analizujqcych fenomen
osoby z mozliwie wszystkich punktow widzenia. Znajdziemy w niej
mi~dzy innymi analizy element6w konstytuujqcych egzystencj~ osob:
negatywnoSci, intencjonalnoSci, transcendencji, fikcji, religii, czasu,
smierci i futurum exactum, niezaleznosci od kontekstu, bycia podmio
tow, duszy, sumienia, uznania, wolnoSci, obiecywania i przebaczania.
Ostatni rozdzial zatytulowany: Czy wszyscy ludzie sq osobami? jest pro
bq odpowiedzi na najwazniejsze z punktu widzenia etycznego pytanie
personologii. Tlumacz polskiego wydania ksiqiki, ks. Jaroslaw Merec
ki, poprzedzil badania Spaemanna fachowq przedmowq, przedstawiajqc
autora i wprowadzajqc in medias res jego analiz.
W dziejach mysli europejskiej pojawily si~ dwie sekwencje paradyg
matycznych poglqdow na istot~ czlowieka - teorie esencjalistyczne i an
tyesencjalistyczne. Wedle pierwszych osoba jest swoistym prafenome
nem, ktory z istoty nie daje si~ sprowadzic do niczego innego. Osoba
jest bytem posrod innych bytow. W mysl drugiego stanowiska, nawiq
zujqcego do poglqdow empirystow brytyjskich, osoba jest rozpoznawal
na wylqcznie po pewnych cechach. Ich \vyst~powanie jest conditio sine
qua non istnienia osoby i jej toisamosci. 0 ile w optyce substancjaIi
stycznej kazdy czlowiek jest z natury osobq, 0 tyle dla mysIi antysub
stancjalistycznej osobq jest czlowiek posiadajqcy okreSlone cechy, jak
myslenie, swiadomosc, pami~c etc. Spor jest nie tylko istotny z perspek
tywy teoretycznego namyslu nad czlowiekiem, ale ma tez wiele funda
mentalnych implikacji praktycznych. Jeieli prawa posiada osoba ludz
ka, a nie kaidy czlowiek jest osobq, to nie kaidy czlowiek jest podmio
tem praw. Tragicznie konsekwentne wnioski wysuwa z takiego stanowiska
australijski etyk Peter Singer, uwazajqc, ii nie jest osobq male dziecko,
czlowiek uposledzony czy ci~zko chory, a zatem pozbawienie ich zycia
jest w pewnych okolicznoSciach czyms jak najbardziej naturalnym. Kto
sqdzi inaczej, najwidoczniej chce narazic si~ na zarzut "egoizmu gatun
kowego"!
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dziennie rano, gdy widzi w lustrze slady semickosci we wiasnych ry
sach. I 0 wysitku, ktory wklada, by tego strachu nie przekazac swojej
nastoletniej corce. Moja rozmowczyni nie byla histeryczkq. Nikt, kto
na co dzien nie doswiadcza tego co ona, nie rna wglqdu w iydowskq
pami~c. Problem senrymentalizacji Zaglady doryczy swiat a zza "aryj
skiej strony muru", przede wszystkim kultury zachodniej. W Polsce
trudno jeszcze mowic 0 jakimkolwiek modelu mowienia 0 iydowskiej
smierci, na razie niewielu dostrzega w ogole koniecznosc tej - nie
zb~dnej przeciei - edukacji. Ale Sq jui nauczyciele rozpisujqcy autor
skie programy nauczania 0 Shoa, powstajq nowe podr~czniki, w wie·
lu miejscowosciach zawiqzujq si~ stowarzyszenia podejmujqce rzetel
ny dialog z przeszlosciq, podobne chocby do znanego lubelskiego
osrodka "Brama Grodzka". JesteSmy wi~c w bardzo wainym momen
cie tworzenia strategii. Miejmy nadziej~, ie edukacja ksztaltujqca pa
mi~c 0 Shoa stanie si~ wkrotce czyms powszechnym. W rownym stop
niu musi si~ ona jednak okazac czyms konstruktywnym. Aby osiqgnqc
cel, przydatna jest dokladna analiza zjawisk zaistnialych w krajach,
ktore podj~ly t~ odpowiedzialnosc znacznie wczeSniej od nas. Nieza
leinie od wszelkich roinic moiemy czerpac z nich wzorce i unikac ich
bl~dow. I sprawa najwainiejsza: skoro pami~c swiadomie budowana
jest poprzez kultur~, trzeba zapytac 0 najlepszy dla tego procesu j~zyk
wyrazu.
Nie mam gotowego slownika, ale przypomina mi si~ pewna sytu
acja. Ktoregos dnia chodzilam po terenach Birkenau z mlodq prze
wodniczkq - pracownikiem oswi~cimski ego archiwum. 0 strasznej
historii tego miejsca mowila sucho i z dystansem, bez iadnych przy
miotnikow, przywolujqc rylko kolejne fakry, nazwiska, liczby, iyciory
sy. Kaide scisle informacyjne zdanie otwieralo kolejne nieogarnione
przestrzenie prawdy. To bylo wstrzqsajqce przeiycie, chociai odwie
dzalam jui Auschwitz wiele razy wczeSniej. Pomyslalam, ie chciala
bym, aby tak wlasnie zacz~la funkcjonowac pami~c 0 Zagladzie we
wspolczesnej kulturze - surowo, pokornie, bez niepotrzebnych orna
ment6w. Inaczej zapomnimy to, czego zapomniec nie wolno.
AGNIESZKA SABOR, ur. 1970, historyk sztuki, redaktor "Tygodnika
Powszechnego" .
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"Tyiko czlowiek nie jest fikcjq" - mawiaf znakomity pisarz emigra
cyjny Andrzej Bobkowski. Mysl ta doskonale oddaje personalistyczne
klimaty wspolczesnej filozofii. Na odwieczne pytanie, kim jest cziowiek,
personalizm - w szerokim sensie - odpowiada: czfowiek to osoba, czyli
byt radykalnie roiny od reszty by tow i stanowiqcy najbardziej pierwot
ny punkt odniesienia dla filozoficznej teorii rzeczywistosci. Dluga tra
dycja myslenia personalistycznego zostala w minionym stuleciu oiywiona
i poniekqd spopularyzowana przez Emmanuela Mouniera i stworzony
przez niego ruch personalistyczny. Francuski mysliciel nakreSli1 wizj~
czlowieka jako istoty cielesno-duchowej, ktora realizuje si~ w dzialaniu,
b~dqcym ekspresjq jego osobowosci (ago ergo sum). Aktywistycznq i sil
nie nasyconq wqtkami ideologiczno-politycznymi filozofi~ personalistycz
nq Mouniera trudno uznae za typicznq dla tego typu myslenia. Nie
mniej tropem Mouniera poszlo wielu innych. Dla przykladu Jacques
Maritain podjqi udanq prob~ ukazania, ii personaJistyczne uj~cie czlo
wieka nie byio obce sw. Tomaszowi i jest obecne w tomistycznej tradycji
filozoficznej. Na gruncie polskim oryginalnq pr6b~ refJeksji personali
stycznej podjql KaroJ Wojtyla, wykorzystujqC zar6wno systemowe uj~
cia tomizmu, jak i podmiotowq tradycj~ mysli wsp6lczesnej.
Skoro czlowiek jest osobq, to pytanie 0 jego istot~ zamienia si~ w py
tanie 0 osob~. Kim jest osoba? Co stanowi dJa niej momenty konstytu
tywne? Co odr6inia bycie czyms od bycia kims? Te pasjonujqce pytania
podejmuje w spos6b erudycyjny i usystematyzowany nowa ksiqika Ro
berta Spaemanna.
Spaemann, wywodzqcy si~ ze slynnej szkoly Rittera, jest myslicie
Jem konsekwentnie unikajqcym deklaracji programowych i zglaszania
akcesu do jakiegokolwiek nurtu filozoficznego. "Gdybym wiedzial, jakq
fiJozofi~ uprawiam, przestalbym filozofowaC" - deklaruje (s. VIII) . Asys
temowe filozofowanie Spaemanna zadziwia bogactwem erudycyjnym
i oryginalnymi pr6bami lqczenia krancowo r6inych - prima vista - sta
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Wladyslaw Str6i ewski

W st ron~ filozofii
mitosi erdzia
Nie istnieje pi~kno zla, istniej e pi~k no czlowieka.
Nawet czlowieka dotkni~tego moralnym zlem,
grzechem. Milosierdzie potrafi nie tylko to pi((kno
dostrzec, nie tylko zadumac silt nad losem, ktory
je spotkal, ale pragnie ten los przezwyci((zyc

W pierwszym rozdziale swej ostarniej ksiqiki: Dragi i bezdroza
milosierdzia ks. Jozef Tischner dokonal precyzyjnych rozroinien
dotyczqcych sensow "milosierdzia", "wsp6lczucia" i "litosci". Wspol
czucie okrdlii jako spos6b uczesrnictwa w iyciu uczuciowyrn inne
go cziowieka, litose - jako wstrzqs uczuciowy, ktory rodzi silt na wi
dok cudzej n~dzy, milosierdzie natomiast jako "objawienie miloSci",
jako t~ jej odmian~, "poprzez ktorq milujqcy kieruje si~ w stron~
ludzkiej biedy" (s. 20) 1.
Jak wiemy, milose niejedno rna imi~. "Milosierdzie" rna w j~zy
ku polskim ten sam rdzen znaczeniowy co "milose". Milosierdzie
jest niewqtpliwie najbliisze tej odmianie milosci, kt6rq nazywamy

Por. : "Milose ta w sposob szczegolny daje 0 sobie mac w zetkni~ciu z cierpieniem,
ubosrwem, w zetkni~cill z c a l~ historyczn~ " llIdzkq kondycj~«, ktora na roine
sposoby lIjawn ia ograniczonosc i slabosc czlowieka, zarowno fizyczn q, jak i moraJn ~ . Wla
snie ten sposob i zakres przejawiania si~ miloSci nazywa siy w jyzyku bibJijnym »milosier
dziem «" Uan Pawel II, Dives in misericordia, II, 3) .
I

krzywd~,
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obcym kr6lesrwu Bozemu okazujq si~ niezb~dne do utrzymania porzqd
ku. Rozumiemy teraz, dlaczego KOSci61 zajq! wobec nich takie, a nie
inne stanowisko" (s. 112). Czy nie slychae w tych slowach gnostyckiego
zalu, ze jednak musimy si~ z Szatanem ukladaC?
Krytyczna analiza koncepcji Girarda moze dae czytelnikowi sporo
intelektualnej frajdy, to zas oznacza, ze Widzialem szatana ... to po pro
stu bardzo udana ksiqzka. Nie potrafiq tego zmienie slabiutkie uwagi
koncowe, w ktorych Girard przedstawia pospiesznq i bardzo ogolniko
Wq analiz~ wspolczesnoSci. Jak si~ zdaje, w tych partiach Girard stara
si y przeforsowae tez~, ze "troska 0 ofiary", ktora charakteryzuje nasz
swiat, rna rodowod chrzeScijanski i powinna tego rodowodu si~ trzy
mac. Szatan pokazal swojq rwarz w nazizmie (tu Girard na jednym od
dechu wymienia Nietzschego i Hitlera!), ktory chcial uwolnie Europ~
od troski 0 ofiary. Ale Girarda bardziej (!) niepokoi "inny totalitaryzm"
(tabe przejaw Szatana), ktory malpuje dzis chrzescijansrwo i zd obywa
swiat pod plaszczykiem lewicowej, "ultrachrzescijanskiej" troski 0 ofia
ry (czytaj: idealow liberalnych, tolerancji, postmodernistycznej apologii
roznicy), ktora po pierwsze bezzasadnie oskarza chrzeScijansrwo 0 prze
moc, po drugie zas przynosi nawr6t pogansrwa. Pierwszy zarzut wydaje
mi si~ cokolwiek histeryczny, a mysl, ze chrzeScijansrwo spelnia dzis roJ~
kozla ofiarnego, na ktorego wszystko si~ zwala - mocno naciqgana i so
cjologicznie niezbyt nosna. Natomiast drugi zarzut formuluje si~ w spo
sob nader szkicowy i balaganiarski, ktory nie licuje z powagq tematu:
Antychryst pochlebia sobie, ie przyni6s1 ludziom pok6j i tolerancj«, ktare
chrzeScijanstwo im przyrzeka, ale nie przynosi. Tymczasem wsp6!czesna rady
kalizacja wiktymologii prowadzi do bardzo skutecznego powrotu obyczaj6w
poganskich, takich jak aborcja, eutanazja, niezr6inicowanie seksualne, cyrko
we popisy gogo - ale bez rzeczywistych ofiar, dzi«ki elektronicznym symula
cjom itp. (s. 196; "itp." u Girarda!).

Bye moze dostaniemy jeszcze ksiqzk y, w kt6rej Girard nieco porzqd
niej skupi si~ na tej problematyce, nie poprzestajqc na publicystycznych
kliszach. P6ki co jednak mozna te uwagi odsunqe na bok i sku pic na
zasadniczych tezach tej nowoczesnej, a zarazem tradycjonalistycznej
apologii chrzeScijansrwa.

ADAM LIPSZYC, UL 1975, zajmuje si~ wspo!czesn'l filozofi'l zydowsk'l
i myslG[ Harolda Blooma. Publikowal w "Literaturze na swiecie", "Mi
draszu" i "Znaku".
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caritas. A moze z caritas po prostu si~ utozsarnia. Mi~dzy ni q a mi
10Sciq w podstawowym i bodaj pierwotnym znaczeniu zachodzi jed
nak zasadnicza r6znica. Milosc rodzi si~ z fascynacji pi~knern. T~
prawd~ znajdujemy juz w Biblii: "JakZeS ty pi~kna, przyjaci61ko
moja, jakZeS ty pi~kna! Oczy twoje jak gol~bice. / JakZes ty pi~kny,
Mily moj i nadobny!" (Pnp 1, 15-16; dum. Cz. Milosz). W filozo
fii polqczenie rniloSci i pi~kna, jej przedmiotu i celu jej dqzenia,
zawdzi~czarny Platonowi, ktory takie jej rozumienie narzucil jako
swoisty paradygrnat calej kulturze europejskiej. Pi~kno, przejawia
jqce si~ czy to w postaci cielesnej, czy to jako wartosc duchowa, czy
wreszcie jako idea, jest tyrn, co pociqga ku sobie i sprawia, ze rnilu
jqcy pragnie si~ nie tylko zblizyc do niego, ale z nim wr~cz utozsa
mic. To sarno prawo odnajdujerny takZe w przezyciach religijnych,
zwlaszcza w rnistyce. B6g jawi si~ oto jako mysterium fascinans,
tajemnica pociqgajqca ku sobie, kt6rej dusza nie jest w stanie si~
oprzec. Bog jest Pi~knem, pi~kno - jak objawil Pseudo-Dionizy
Areopagita, jest jednym z najwazniejszych imion Boga 2 • "P6zno Ci~
umilowalem, Pi~knosci tak dawna, a tak nowa, pozno Ci~ umilo
walem. W gl~bi duszy bylas, a ja si~ po swiecie blqkalem i tam szu
kalem Ciebie, bezladnie chwytajqc rzeczy pi~kne, kt6re stworzylas.
(... ) Skosztowalem - i oto glodny jestem i lakn~. Dotkn~las rnnie 
i zaplonqlem t~sknotq za pokojem Twoim" - oto jeden z najbar
dziej przejmujqcych fragmentow Wyznan sw. Augustyna 3 • Do Boga
- najwyzszego Pi~kna - zwraca si~ takZe w milosnym uOiesleniu
swi~ta Siostra Faustyna:

o

Pi~kn oSci niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochac nie
moie. Czuj~ otchlan swej duszy bezdennq i nic jej nie wyr6wna - jeno Bog sam.
Czuj~, ie ton~ w Nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie" (Dzien
niczek, 343).

Bog odwzajemnia si~ miloSciq za milosc,
wyprzedza milosc czlowieka:

2

1
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wi~cej,

SWq milosciq

Imiona Boskie, TV, 7, w: Pisma teoiogiczll e, dum. M . Dzielska, Krakow 1997.
X, 27, dum . Z . Kubiak.

nej apologii trese chrzeScijanskiego Objawienia nie zostaje sprowadzo
na do rewelacji moralizujqcego antropologa, demaskujqcego mechani
zmy pierwotnej religii (czyli samego Girarda) . Z drugiej jednak strony,
kiedy czytamy 0 potwornej alternatywie: albo wladza Szatana pod po

staciq wojny wszystkich przeciw wszystkim, albo wJadza Szatana pod
postaciq zaklamanego porzqdku zbudowanego na krzywdzie, czlowiek
zachodzi w glow~, jak moina wyrwae si~ z tego kr~gu i wcielie w iycie
prawd~ Ewangelii. Ten sam problem pojawia si~ oczywiscie w6wczas,
gdy pytamy, w jaki spos6b niewielka grupka wiernych mogta wylamae
si~ z jednomyslnosci oprawc6w i wziqe stron~ Jezusa. W konkluzji swo
jego dzielka Girard nie ukrywa wreszcie, jak si~ sprawy majq: wantro
pologicznym kontekscie, przyznaje, to niemoiliwe. To cud i inter
wencja p raw d z i w e j boskosci. Ostatecznie wi~c nasladowanie Chry
stusa, czyli skierowanie naszego impulsu mimetycznego na wlasciwe tory
bezinteresownosci, a nie szalenczej rywalizacji, byloby nie aktem wol
nej, oswieconej woli, lecz (wbrew Girardowi, ale zgodnie z jego analiza
mi) I ask i. C6i, inaczej chyba bye nie moglo: gdyby Girard dopuScil
moiliwose, ie czlowiek sam potrafi przeniknqe mechanizmy mitu, Jezus
nie mialby charakteru boskiego, lecz wylqcznie ludzki, a chrzescijan
stwo rzeczywiScie redukowaloby si~ do calkiem swieckiej nauki dema
skujqcej wszystkie b6stwa i calkiem swieckiej troski 0 ucisnionych. Ale
wprowadzajqc p raw d z i w q transcendencj~, ktora nie podlega jui iad
nym psycho-socjologicznym wyjasnieniom, musi opuscie poziom anali
zy antropologicznej i wkroczye do krainy dogmatycznej teologii. A tak
swojq drogq: czy transcendencja islamu jest prawdziwa czy nie? Jak si~
takie rzeczy rozstrzyga?
Z pytaniem 0 trzeciq drog~ pomi~dzy wojnq a szatanskim pokojem
wiqie si~ tei problem, by tak rzec, niejasnej filozofii polityki wyloionej
w dzietku Girarda. StosujqC wobec Jezusa swoj mechanizm ofiarniczy,
Szatan uruchomil proces autodestrukcji, poniewai jego wladza zostala
ujawniona, a przez to zniszczona. Ale czy istnieje lad w stosunkach mi~
dzyludzkich, ktory nie bylby ladem szatanskim ? Girard wyrainie stwier
dza, ie nie. Naleialoby zatem przyjqe, ze chrzescijanska nowina 0 me
chanizmie ofiarniczym jest ze swej istoty zgubna i musialaby doprowa
dzie do apokaliptycznych wojen, z k torych bye moie wytonitby si~ jakis
nowy, zbawiony swiat, gdzie przemoc nie definiowalaby mi~dzyludz 
kich relacji. Girard l~kliwi e unika tych makabrycznych konsekwencji
swojej teorii i stwierdza: "To fakt, ie moce [polityczne] nigdy nie Sq
obce Szatanowi, ale nie moina pot~piae ich w czambul, bo w swiecie
113

->~

~~~~~-~!~?~~~----- - - - - --- -- - - - --- - -------------- -- --- - - -- - -- - - - -- - ---- -~ - ~
Bog nape!ni! dusz~ mojq swiadem wewn~trznym gt~bszego poznania Go,
jako najwyiszego dobra i pj~kna . Pozna tam, jak bardzo mnie Bog mituje. Przed
wieczna jest mitosc Jego ku mnie (tamie, 16).

Istnieje analogia mi~dzy mifosciq ku Bogu i milosciq do czlowie
ka. Tu takie pociqga, a nieraz porywa nas pi~kno drugiego, niekiedy
autentyczne, kiedy indziej nieledwie zmyslone. I takie tu oczekuje
my jakiejs wzajemnosci, ktora jednak moie si~ nie ziscic. Na tym
polega ulomnosc zasygnalizowanej tu analogii.
Ale nie roznice mi~dzy miloSciq Boskq i ludzkq mamy rozpami~
tywac w dalszym ciqgu. Chodzi 0 roinic~ mi~dzy mitosci q a milo
sierdziem. A jest ona wyraina i gl~boka. Przedmiotem mitosierdzia
nie jest pi~kno, lecz bieda. A tym, czego chcielibysmy byc moie ocze
kiwac, nie jest jakakolwiek wzajemnosc czy wdzi~cznosc. Do istoty
milosierdzia naleiy absolutna bezinteresownosc.
Bieda ma roine rodzaje i roine wymiary. Moina upatrywac jej jui
w samej kondycji ludzkiej, w kruchoSci, przygodnoSci naszego bytu,
w niepewnoSci ludzkiego losu. Jest bieda materialna i bieda duchowa,
ta, ktora jest rezultatem zla, ita, ktora sarna w zlu si~ pogrqia przez
grzech. Bieda nie wymaga milosci, choc jej nie wyklucza. Wainiejsze
jest jej doswiadczenie, wiedza 0 niej. "Mifpsierdzie pochyla si~ nad
tym, co wie. Milosierdzie wie nawet wtedy, gdy nie widzi i nie slyszy"
G. Tischner, Drogi i bezdroia... , s. 21). Ksiqdz Tischner odwoluje si~
do przypowieSci 0 synu marnotrawnym i stwierdza, ie "po to, aby si~
urzeczywistnilo milosierdzie, potrzeba dwu warunkow: otwarcia ojca
i nawrocenia syna" (s. 22). A takie tego, by syn ojcu zaufal.
Wydaje si~ jednak, ie niezb~dne Sq tu jeszcze pewne warunki
przedwst~pne. Ten, kto potrzebuje milosiernej pomocy, musi uswia
domic sobie t~ potrzeb~. I przyjqc jq z pokorq. Jesli zasklepi si~ w so
bie, jesli uzna, ie iadna pomoc nie jest mu potrzebna, kaida bowiem
poniiy go w jego godnoSci, milosierdzie nie znajdzie w nim moili
wosci swego spelniania. Rozpoznanie wlasnego stanu wymaga nie
jednokrotnie odwagi. Trzeba stanqc twarzq w twarz wobec prawdy
o sobie, wi~cej: trzeba oSqdzic si~ sprawiedliwie. Bo wlasnie tu jest
miejsce na t~ szczegolnq dialektyk~ sprawiedliwosci i milosierdzia.
Nie dotknie mnie milosierdzie, jeSli iyj~ w falszu, jesli nie chc~ si~
przyznac, sam przed sobq, do swej biedy.
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lenczej przemocy rozsadzaj'lcej wspolnoty, jak w mitycznym mechani
zmie eliminacji tej przemocy i stabilizacji spolecznoSci. Szatan jako prze
moc wszystkich przeciw wszystkim zniszczylby szybko swoje krolestwo,
inicjuje wiyc diaboliczn'l hecy z kozlem ofiarnym w roli glownej i w re
zultacie powoluje do zycia szatanski lad. Zarowno wojna, jak i mitycz
ny pokoj to porz'ldek szatanski. Szatan chytrze skrywa fakt, ze w istocie
za falszyw'l transcendencj'l mitycznych bostw kryje siy przemoc wobec
kozla ofiarnego, totalitarna jednomyslnose rozwScieczonego tlumu. Sa
taniczne jest tez w istocie panstwo: jest to wprawdzie jedyny lad, jaki
mamy, ale lad oparty na tych samych, podlych mechanizmach. Wyda
waloby siy wiyc, ze tak czy inaczej Szatan trzyma nas w swoich szpo
nach: alba szaleje przemoc, alba panuje oparty na niesprawiedliwosci
lad. Czy jest trzecia droga? Zdaniem Girarda otwiera j'l wlasnie Chry
stus, "haczyk", na ktory dal siy zlapae Szatan. Ksi'lzy tego swiata probo
wal wobec Jezusa zastosowae ten sam mechanizm, tymczasem dal si~
zlapae i jego falszywa wladza zostala ujawniona. Sataniczny mechanizm
zaprowadzania ladu moze dzialae tylko dziyki nieSwiadomosci uczestni
kow, zas Ewangelia odbiera wladzy Szatanowi, ujawniaj'lc schemat tego
mechanizmu. Mit jest klamstwem, a Ewangelia prawd'l, przy czym praw
d'l Ewangelii jest przede wszystkim wlasnie prawda 0 micie i mechani
zmach rZ'ldz'lcych ludzk'l kultur'l i pierwotn'l religi'l'
Ksiqzka Girarda jest zarazem blyskotliwa i irytuj'lca. Mroczna teoria
mitu i ladu wspolnoty robi spore wrazenie konsekwencj'l, spekulatywnq
odwag'l i bogactwem materialu ilustracyjnego, choe liczne powtorzenia
glownych tez s'l niebywale nuzqce. OczywiScie, moze draznie dose arbi
tralna antropologia oparta na idei mimetycznego poz'ldania jako zasadni
czej cechy okreslaj'lcej czlowieka. Jak we wszystkich tego typu teoriach
podejrzane moze siy tez wydawae wyjasnianie niemal wszystkich zjawisk
kultury jednym mechanizmem: nieuchronnie musi siy to konczye nagina
niem materialu ilustracyjnego. Wreszcie sam dobor owego materialu moie
budzie w'ltpliwosci: gdy Girard chce wskazae drastyczn'l r6znicy mi~dzy
Starym Testamentem a mitami, por6wnuje historiy oskarieniaJozefa przez
zony Putyfara z mitem 0 Edypie, zamiast odwolae si y do bardzo podob
nej historii Fedry i Hipolita. Moglby zreszt'l uzye tego przykladu, bo w tym
micie nieslusznie oskariony Hipolit ginie, ale r6inica bylaby subtelniej
sza, a w kazdym razie pominiycie tego mitu moze wzbudzae podejrzenia
czytelnika, ze Girard ulatwia sobie procedury dowodow'l.
Mozna tez wskazae wewncrtrzne osobliwosci wywod6w Girarda.
Z jednej strony czytelnik moze zastanawiae siy, czy w tej antropologicz
112

~ ___________ ____ ______ _____ ____________ __ _________'Y_~~~~0_~ _~~~?_~~~~19
Taki stan umyslu widoczny jest bardziej w przypadku biedy du
chowej niz materialnej. Latwiej przyznac si~ nam do niedostatku niz
do ulomnoSci charakteru: podloSci, niesprawie
Wspolczucie nie jest
dliwosci, zawisci, nienawisci. A takZe do tego,
warunkiem wystarczajll
ze trwonilismy i trwonimy dary, jakie byly nam
cym milosierdzia, jest
dane.
jednak jego warunkiem
Czy jest wi~c w ogole moiliwe podejscie
koniecznym.
w duchu milosierdzia do czlowieka przewrai
liwionego w swej godnosci albo czlowieka zlego, albo grzesznika
niezdaj'lcego sobie sprawy ze swego stanu?4 Wydaje si~, ze to moze
tylko Bog, zwlaszcza gdy OW'l ludzk 'l bied 'l jest grzech. Od strony
drugiego czlowieka droga jest inna: uswiadomienie sobie biedy po
stronie tego, kto gotow jest swiadczyc milosierdzie. Jesli nie rna we
mnie swiadomoSci wlasnej biedy, nie rna we mnie milosierdzia. Wspol
czucie nie jest warunkiem wystarczaj'lcym milosierdzia, jest jednak
jego warunkiem koniecznym. A jdli sam nie wiem, czymjest bieda,
nigdy nie dostrzegy jej w drugim czlowieku. I nigdy nie bydy mu
naprawdy wspolczuL
Z tego warunku zdawali sobie doskonale sprawy wielcy zaloiy
ciele tzw. zakonow iebraczych. "Siostra Bieda" towarzyszyla sw. Fran
ciszkowi z Asyiu, odk'ld uswiadomil sobie i zacz'll realizowac swoje
powolanie. 0 wyzbyciu siy wszystkiego pisal w swych notatkach
swiyty Brat Alberts. Niezwykle ostr'l swiadomosc swojej biedy miala
takZe sw. Siostra Faustyna: "Bez Ciebie jestem slaboSci 'l sam'l, bez
laski Twojej czym jestem, jak nie otchlani 'l nydzy mojej. Nydza jest
moj'l wlasnosci 'l " (1630). Wtedy dochodzi do odkrycia najglybszej
prawdy 0 milosierdziu: jesli ja, napiytnowany brakiem, swiadom swej
biedy, spelniam uczynki milosierdzia, to w gruncie rzeczy nie ja to
czyniy, lecz Ten, ktory dziala we mnie - Ojciec milosierdzia, jedyny
"Nieraz (... ) dostrzegamy w milosierdziu nade wszystko stosunek nier6wnosci po
tym, kto je okazuje, a tym, kt6ry go doznaje. I z kolei gotowi jestesmy wyci<u;nqc
wniosek, ie milosierdzie uwlacza temu, kto go doznaje, ie uwlacza godnoSci czlowieka"
(Dives in misericordia, Iv, 6).
5 ,'\x/yjsc przez upodobanie (przywiqzanie) i wol~ ze wszystkiego, co stworzone, tak
aby wszystkie stworzenia byly, jakby ich nie bylo, tak gl~bokie rna byc skupienie, w kt6·
rym dusza wchodzi do swego srodka" (cyt. wedlug: "Nasza PrzeszlosC", t. XI, Krakow
1965, s. 183).
4

mi~dzy
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matem bogotw6rczej i zalozycielskiej przemocy a histori q opowiedzia
nq w Ewangeliach, po to jednak, by ostatecznie wskazac fundamentalnq
r6znic~ mi~dzy nimi. Ot6z, jego zdaniem, tradycja biblijna jako pierw
sza przetamuje wladz~ mitu, poniewaz b i e r z est ron ~ 0 f i a r, bie
rze stron~ kozla ofiarnego. Wyjasnijmy: ludzie zyjqcy w porzqdku mi
tycznym nie zdajq sobie sprawy z faktycznego mechanizmu stojqcego za
ich rytualami ofiarniczymi i wiarq w bog6w. Wedle Girarda, wlasnie
dzi~ki tej ignorancji 6w mechanizm zamiany przemocy wszystkich prze
ciw wszystkim na przemoc wszystkich przeciw jednemu moze spetniac
swoje funkcje, to znaczy podtrzymywac istnienie ladu spolecznego. I tak
na przyklad mit 0 Edypie przedstawia kr6la Teb jako winnego zbrodni,
ktora sprowadza na miasto zaraz~ (symbol mimetycznego szalenstwa
przemocy), a jego wygnanie - jako sluszny gest przywracajqcy porZq
dek. Ale zdaniem Girarda w pewnym gl~bokim sensie Edyp jest tylko
kozlem ofiarnym. I to Biblia wlasnie ukazuje niewinnosc kozl6w ofiar
nych. Po raz pierwszy mysl ta pojawia si~ w Starym Testamencie, w hi
storii J6zefa nieslusznie oskarzonego przez zon~ Putyfara, w psalmach,
w dziejach Hioba. Nie mamy tu nigdy do czynienia z przeb6stwieniem
ofiar, a B6g jest Bogiem przesladowanych, a nie przesladujqcej wsp61
noty. Czy zatem (i sam Girard zadaje to pytanie) w Nowym Testamen
cie, wraz z doktrynq wcielenia i zmartwychwstania nie powracamy do
porzqdku mitu i mitycznej produkcji b6stw? Nie, odpowiada Girard,
wr~cz przeciwnie. Dopiero Ewangelia w petni demaskuje mechanizmy
mityczne, wlasnie dzi~ki temu, ze jest do nich tak podobna. Istotnie,
dum zqda ukrzyzowania Jezusa tak sarno, jak zqdal wygnania Edypa.
Jezus jest paradygmatycznym kozlem ofiarnym. Ale Bogiem jest nie dla
tlumu, kt6ry go stracil i dzi~ki temu uzyskal zn6w oparq na przemocy
spoistosc i wolnosc od wlasnej przemocy, lecz dla nielicznej garstki tych,
kt6rzy (poniewczasie) wylamali si~ z tej totalitarnej jednomyslnosci
i wzi~li stron~ Ukrzyzowanego. Przedstawiajqc rzecz w ten spos6b, Ewan
gelia przetamuje wladz~ mitu, poniewaz ukazuje mechanizm jego dzia
lania, a tym samym przyznaje racj~ nie tylko Jezusowi, ale i wszystkim
mitycznym kozlom ofiarnym, kt6rych smierc przynosila pok6j wsp61
no tom i kt6re byly za to posmiertnie przeb6stwiane. Innymi slowy, chrze
scijanstwo ujawnia s z a t a ii ski charakter mitu .
Tytulowy ksiqz~ tego swiata jest bowiem dla Girarda tozsamy z sa
mq mimetycznq przemocq. Nie posiada (zgodnie z tradycyjnq teologiq)
samodzielnego bytu, w caloSci sprowadza si~ do mi~dzyludzkiej, nasla
dowczej przemocy. Co ciekawe jednak, Szatan ujawnia si~ zar6wno w sza
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"Dives in misericordia". Przypomnijmy tu slowa sw. Anzelma z Can
terbury:
Zaiste, w najwyiszej i najbardziej tajemnej gl'tbi Twej dobroci ukrywa si't
ir6dlo, z kt6rego wyplywa strumien Twego milosierdzia. Chociai bowiern je
stes bezwzgl'tdnie i w najwyiszyrn stopniu sprawiedliwy, to jednak nawet w sto
sunku do zlych jestes laskawy dlatego, poniewai jestes bezwzgl'tdnie i w naj
wyiszyrn stopniu dobry. Bylbys bowiern mniej dobry, gdybys nie by! laskawy
wobec nikogo, kto Jest zly6.

Podejscie z najgltrbsz,!, autentyczn,! pokor,! do drugiego czlowie
ka nie powinno go zranic. Nie wolno mi jednak nawet pomyslec
w jego obecnoSci, ze jestem jakoby wyslannikiem Boga, dostrzeze
bowiem we mnie najzuchwalsz,! pychtr. Z drugiej strony nie wolno
wpasc wobec drugiego w falszyw,! pokortr_ Postawa prawdziwej po
kory jest darem, ktory zdobyc najtrudniej. Zwroemy sitr raz jeszcze
do Siostry Faustyny:
Nigdy si't przed nikirn nie plaszcz't. Nie znosZ't pochlebsrw, a pokora jest
tyiko prawd'l, nie rna w prawdziwej pokorze plaszczenia Si'ti choc si't uwaiam
za najrnniejsz'l w calyrn kiasztorze, to z drugiej strony ciesz't si't godnoSci'l oblu
bienicy Jezusa (1502).

Tej prawdziwej pokory uczy nas sam Chrystus_ Powiedzielismy,
ze przelamae opor wobec milosierdzia moze tylko Bog. JeSli prawd,!
jest, ze od strony czlowieka moie to uczynie tylko ten, kto sam do
swiadcza biedy, to czyi przyklad Chrystusa, Jego cierpienia, Jego
tragicznego opuszczenia na krzyzu nie wskazuje wrtrcz ekstremalnej
drogi, jak,! ise moie autentyczne milosierdzie?
Bieda, ntrdza, grzech, zlo nie mog,! stac sitr "same w sobie" przed
miotami milosci. Milose jednak na nich sitr nie zatrzymuje. Idzie i szu
ka gltrbiej. Dostrzega, ie istnieje podmiot tych przejawow zla, ze
istnieje czlowiek, ktory jest transcendentny wobec nich, mimo ie
one go dotkntrly alba ie im ulegl. W polu widzenia pojawia sitr kon
trast mitrdzy tym, co jest, a tym, co bye powinno. Rodzi sitr bol i ial,
ze stalo sitr nie to, co bye powinno, lecz zlo, ktorego powinno nie
6

Pros/ogion, r. 9; cyt. za: Mon%gion, Pros/ogion, przeL T. Wlodarczyk, Warszawa

1992, s. 152.
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lie nieustann", grozbr; zarazliwego szalenstwa przemocy. Sednem tej
mrocznej, ale ekscytuj",cej wizji kultury jest mysl, ze techniki, do kt6
rych odwoluj", sir; mity i rytualy, pr6buj",c zapobiec eksplozji przemocy,
czerpi", z tej samej gwaltownej energii i nieuchronnie wi",i", sir; z prze
moq wsp6lnoty zwr6conq przeciw niewinnej ofierze. Idea jest tu nastr;
puj",ca: zamiast pogrqiyc sir; w zaklr;tym krr;gu mimetycznej przemocy,
wsp6lnota odnajduje kozla ofiarnego, kt6ry zostaje zabity lub wygnany.
W samym rytuale ludzkiego kozla ofiarnego moie zast",pic zwierzr;, ale
struktura pozostaje taka sarna: zamiast przemocy wszystkich przeciw
wszystkim pojawia sir; przemoc wszystkich przeciw jednemu. Ofiarrr
sklada wirrc cala wsp6lnota samej sobie, by zazegnac niebezpieczenstwo
mimetycznej wojny domowej. W ten spos6b wsp6lnota zostaje scalona,
ale lekarstwem na chorob~ przemocy jest tutaj sarna przemoc, tyle ie
przemyslnie skanalizowana. Rytualy, przede wszystkim rytualy ofiarni
cze, s'" mniej lub bardziej zakamuflowanymi powt6rzeniami zaloiyciel
skiego linczu, w kt6rym wsp61nota, przeraiona wlasn", przemoq, zwro
cita si~ przeciw niewinnemu kozlowi ofiarnemu, uznala go za winnego
i stracila. Mity upami~tniaj", przejscie od chaosu do kosmosu, lecz cha
osem tym jest rzeczywista lub potencjalna wojna mimetyczna, a kosmo
sem -lad spoleczny ufundowany na akcie przemocy. Chaos zostaje wi~c
zast",piony okrutn", jednomyslnosci",. To rozumowanie rna tei jeszcze
jeden wymiar. Ot6i skoro wsp6lnota zostala zespolona dzir;ki jedno
myslnej przemocy, ofiara tej przemocy - wczesniej uznana za przyczyn~
cal ego zla - po samym gwalcie nabiera cech pozytywnych, boskich. Ofiara
przemocy zostaje przebostwiona w oczach czlonk6w wspolnoty i zmar
twychwstaje. W ten sposob tworzy si~, zdaniem Girarda, mityczne sa
crum, w ten sposob rodz", si~ bogowie - to faktycznie przeb6stwione
ofiary przemocy, kt6ra scalila spolecznosc! Za przyklad mog", tu sluiyc
mity 0 zmartwychwstaniu Dionizosa czy Ozyrysa, a takie "swi~tosC"
Edypa po wygnaniu go z Teb.
Co to wszystko rna wspolnego z Ewangeli",? Coi, podobienstwa
mi~dzy mitami zmartwyehwstania i rozmaitymi rytualami ofiarniczymi
a doktryn", chrzeseijansk", zawsze zwraealy uwag~. Girard uwaia, ie bl",
dz", zarowno ei, ktorzy w tych podobienstwach dopatruj", si~ argumen
tu przeciw tezie 0 wyj",tkowym eharakterze (i prawdziwoSci) ehrzeSci
janstwa, jak i ci, kt6rzy w imi~ apologii roznie odmawiaj", dostrzezenia
jakiehkolwiek paraleli. Twierdzi mianowieie, ie nalezy dostrzec podo
bienstwa ezy wrr;ez identyeznose mi~dzy nakreSlonym przez niego sche
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bye. JednakZe tego, co bye powinno, samej idei czlowieczenstwa,
cziowiek, choeby najbardziej napiytnowany zlem, nie moze zatracie.
Czolo ma w eierniu? ezy w brudzie?
Rozeznae tego nie moina;
Poszepty z Niebem 0 eudzie
W wargaeh ... ezy? piana bezboina!
Rzeklbys, ie to Biblii ksie;:ga
Zataezaj"ea sie;: w bloeie 
Po ktor" nikt jui nie sie;:ga,
Ii. nie ezas myslec ... 0 enoeieF

Nie istnieje piykno zla, istnieje piykno czlowieka. Nawet czlo
wieka dotkniytego moralnym zlem, grzechem. Milosierdzie potrafi
nie tylko to piykno dostrzec, nie tylko zadumae siy nad losem, ktory
je spotkal, ale pragnie ten los przezwyciyzye, a przynajmniej pomoc
w jego przezwyciyzaniu. Ewangeliczny Samarytanin nie staiby siy
archetypem czlowieka milosiernego, gdyby jedynie zaplakal nad
obrabowanym i poranionym bliinim i przekazal mu wyrazy wspol
czucia: milosierdzie urzeczywistnilo siy wtedy, gdy obmyl mu rany
i zawiozl do gospody, by mu zapewnic opieky. Ale w imiy czego to
uczynil? W imiy ratowania dobra, w imiy uznania wartosci, ktorej
nie wolno zatracic. ChrzeScijanin doda: w imiy Chrystusa, ktorego
widziee trzeba w kazdym, absolutnie kazdym czlowieku.
Niezwyklym "zmyslem" takiego wlasnie widzenia cziowieka ob
darowana byia Matka Teresa z Kalkuty:
Zdarzylo mi sie;: kiedys, i.e zabralam z uliey ezlowieka pokrytego brudem
i robaetwem, ktore zjadalo go iyweem. Tylko jego twarz pozostala ezysta. Po
ealym jego eiele pelzalo robaetwo. Zabralam go do naszego domu. Wtedy to
powiedzial: "Zylem na uliey jak zwierze;:. Umre;: jak aniol, otoezony milosei"
i trosk,,". Trzy godziny zaje;:lo nam doprowadzenie go do porz"dku, usuni.;:eie
brudu i robaetwa z jego eiala. "Siostro, ide;: do domu Boga" - powiedzial, po
ezym skona!. Rzeezywiseie, musial pojse do domu Boga z tak pie;:knym usmie
ehem na twarzy. Nigdy nie widzialam takiego usmieehu. Byl to wlasnie ezlo
wiek, kt6ry iyl na uliey niezym zwierze;:, zjedzony iyweem przez robaetvvo. A jed
nak mial odwage;:. I patrzyl w przyszlosc z nadziej". Na jego twarzy malowaly
7
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Po takich wst~pach czytelnik, kt6ry zna wczeSniejsze dziela Girarda,
rna prawo bye troch~ rozczarowany, nie wygl'lda bowiem na to, by Gi
rard wymyslil cos radykalnie nowego. ChrzeScijanstwa broni tutaj, od
woluj'lc si~ do swojej starej teorii, kt6ra h6de! religii opartych na micie
kaie poszukiwae w mechanizmach powstrzymuj'lcych kolektywn'l prze
moc. Jej pelny wyklad moina znaleie w takich ksi'likach, jak Sacrum
i przemoc czy Koziol ofiarny. Jui tam Girard powtarza swoje pomysly
do znudzenia, a kiedy przedstawia je po raz kolejny w swojej najnow
szej ksi'lice z zapalem towarzysz'lcym zwykle swieiym odkryciom, moina
si~ troch~ zirytowae. Niemniej, cala teoria jest, jak wiadomo, dose zaj
muj'lca, moina wi~c Girardowi wybaczye nieslabn'lC'! ekscytacj~ wla
snymi konceptami.
Rzuemy okiem na t~ teori~, w wersji przedstawionej w Widzialem
szatana ... Jak wiadomo jui z jego poprzednich ksi'liek, Girard nie jest
zbyt wysokiego mniemania 0 naturze i kulturze ludzkiej. Girardowski
"stan natury" bylby bardzo bliski Hobbesowskiej wojnie wszystkich prze
ciwko wszystkim (zreszt'l motyw ten zostaje na poczqtku ksi'liki przy
wolany): Iudzkosc pozbawiona specyficznych instytucji spolecznych
wstrz'lsana bylaby nieustannymi aktami przemocy. Wbrew pozorom nie
moina jednak powiedziee, ie jest to stan "zezwierz~cenia", poniewai
dla Girarda nawet na tym poziomie ludzie nie kieruj'l si~ wyl'lcznie zwie
rz~cymi, zdeterminowanymi biologicznie instynktami, lecz pobudk'l
specyficznie ludzk'l, a mianowicie poi'ldaniem nasladowczym, m i m e 
tycz n y m. Ide~ t~ - w odwr6conej formie zakazu - odnajduje Girard
w ostatnim przykazaniu Dekalogu, w zakazie poi'ldania rzeczy, kt6re
nalei'l do bliiniego. Dla Girarda czlowiek z natury nasladuje bliiniego,
co oznacza, ie z natury sklonny jest poi'ldac jego wlasnoSci , wz6r staje
si~ wi~c rychlo przeszkod'l, a ludzkosc rozdzierana jest przez nieustan
n'l gonitw~ rywalizacji i wzajemnej przemocy. Ta mysl stwarza Girardo
wi okazj~ do wygloszenia pierwszego z licznych przytyk6w pod adre
sem naszej paskudnej kultury wsp6lczesnej: gloryfikowanie wsp61zawod
nictwa i marzenie 0 nieskonczonych sukcesach to szalenstwo mimetyzmu,
"balwochwaIstwo bliiniego", a zarazem "balwochwalstwo nas samych"
(s. 23), kt6re z tym pienvszym musi popadac w nieustanny konflikt i ro
dzic permanentn'l przemoc.
Zarailiwa przemoc rozsadzaj'lca Iudzkie wsp61noty jest wi~c naczel
n'l i nieuchronn'l chorob'l czlowieka, zakorzenion'l w samej jego natu
rze. Instytucje kultury, przede wszystkim zas oparta na mit a c h religia
wraz ze swymi rytualami ofiarniczymi, maj'l za zadanie odda
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si~

spok6j i radose, poniewai ktos okazal mu milose, ktos go chcial, ktos po
m6g! mu umrzee w pokoju z Bogiem 8 •

Wszystko, co powiedzielismy do tej pory, uswiadomic mozemy
sobie raz jeszcze, czytaj'1c najpi~kniejszy w poezji polskiej wiersz 0 mi
losierdziu: Ruszaj z Bogiem Cypriana Norwida:

Przyszed! ktos kiedys i stan'll pod progiem,
M6wi'lC: "bez chleba dzis jestem! ... "
- Lecz odrzeczono mu slowem i gestem:
"Ruszaji.e z Bogiem! ... "
II
Wi~c dalej ruszyl po takiej nauce,
Westchn'lwszy w sobie:
"Zaprawd~, nie wiem, co teraz jui. zrobi~,
Tu zas - nie wr6c~ ... "
III
I lata przeszly; chleb znowu byl tanim Raz ksi~dza w drodze spotyka,
Kt6ry - szed! z Bog i e m do paralityka;
R us z a on za nim.

IV
Idzie - a drog~ wskazuj'l im wprawni
Ludzie (bo duia parafia) Ai oto patrzy, ie w miejsce utrafia,
Gdzie iebra! dawniej ...
V
Wi~c nie wszed! w dom 6w, tylko kl'lk! na progu,
Wo!aj'lc: ,;Wszechmocny Panie!
Zmi!uj si~ nad nim, moie nie by! w stanie;
Kt6i r6wny Bogu? .. "

VI
Nie powiem dalej, bo moie przel~kn~ 
To nadmieni~ tylko jeszcze:
Ze - nie zmyslili sobie tego wieszcze .. .
Bo - zbyt jest pi~kne!9

8 Na kazdy dzien. Mysii Matki Teresy, wyb6r i zestawienie Angelo Devananda, prze
klad R. Grzybowska, U. Lada-Zablocka, Warszawa 1992, s. 52.
9 C. Norwid, op. cit., s. 65-67.
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Rene Girard,

Widzialem szatana spadajqcego z nieba
jak blyskawica,
przel. Ewa Burska,
Instyrut Wydawni czy Pax, Warszawa 2002

Adam Lipszyc

Ap ol ogi a i a ntropologi a
Najnowsza ksiqika wybitnego teoretyka kultury, religio- i literatu
roznawcy przynosi, zgodnie z deklaracjq autora, a polo gil( c h r z e
sci jan s twa. Girard pragnie wykazae, ie mimo oczywistych po do
bienstw do innych religii - a moie wlasnie dzil(ki nim - chrzescijanstwo
jest wyj'!tkowe, a w pewnym sensie po prostu prawdziwe. Rzecz
jasna, nie brak dzis ludzi, kt6rzy sklonni byliby sil( z tym zgodzie, nie
mniej pomysl, by podjqe probl( przeprowadzenia dow 0 d u takiej tezy,
jest w naszych czasach dose niezwykly. Zamierzenie jest wil(c cokolwiek
niedzisiejsze, za to metody maj,! bye wielce nowoczesne: religie w og6
Ie, a chrzescijanstwo w szczeg61noSci majq tu bye analizowane z perspek
tywy antropologicznej, a nie teologicznej. Girard nie rna zamiaru do
wodzie istnienia Boga, chce natomiast ujawnie antropologiczny sens Krzy
ia, Ml(ki, Szatana i innych kategorii chrzeScijanskiej teologii, odnajdujqc
ich podloie w elementarnych strukturach ludzkiego czy raczej mil(dzy
Judzkiego swiata (przede wszystkim zas w mechanizmach mil(dzyJudz
kiej przemocy), i bronie w y j q t k 0 w 0 sci, a takie p raw d z i w 0 5 c i
Ewangelii "z antropologicznego punktu widzenia" (s. 14).
Prowokacyjny charakter calego przedsil(wzil(cia najwyrazniej sprawia mu
oJbrzymiq przyjemnosc. Zobaczymy, jak mu sil( powiodlo.
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Na kilka rzeczy warto w tym wierszu zwroClC uwag~. Przede
wszystkim na zmieniajqcy si~ sens wyrazen, w ktorych wystypuje slo
wo "Bog" - bezmyslnie, lekcewazqco w: "ruszajze z Bogiem", z pel
nq powagq we wzmiance 0 Najswiytszym Sakramencie, za ktorym
zebrak "rusza" Uak mu kazano pierwej!), wreszcie w modlitwie, za
konczonej slowami "ktoz rowny Bogu".
Druga rzecz to opis stanu tego nieznanego czlowieka, okreslone
go w pierwszym wersie jako "ktos" (co moze znaczyc "kazdy"; slyn
ny Norwidowski Quidam!): wyznanie, w pelni pokory, ze jest glod
ny, a wi~c uswiadomienie sobie biedy i ufne stani~cie przed progiem
czlowieka bogatego...
Trzecia, a zarazem najwazniejsza rzecz to owo "moze nie byl w sta
nie". Z gory dane tu zostaje rozgrzeszenie - w imi~ Boga, ktoremu
nikt nie jest rowny w milosierdziu! A modlitwa blagalna 0 milosier
dzie jest zaiste chrzescijanskq odpowiedziq na
W swiecie, w ktorym
brak milosierdzia ...
dokonuj~ silt procesy
Jest jeszcze jedna mysl ukryta w tym wier
globalizacji, nie moie
szu. Milosierdzie jest tajemniq, nalezy do ta
zabrakn~c globalizacji
jemnicy Boskosci. Nikt nie wie, czy zasluguje
duch&.
na milosierdzie czy nie, jest ono bowiem da
rem laski, nie zaslugi. Dlatego bohater tego wiersza moze powie
dziec, myslqc 0 zmariym, ktory za zycia nie uczynil mu milosierdzia:
"Ktoz rowny Bogu?". Tylko Bog nie myli si~ w swym milosierdziu.
A przypowieSc 0 bogaczu i Lazarzu kaze z lykiem i trwogq myslec
o mozliwosci niedostqpienia go.
Rozwazalismy dotqd problem mitosierdzia w skali indywidual
nej. Ale papieskie przeslanie z Lagiewnik kaze nam na nie spojrzec
w wymiarze globalnym. Or~dzie 0 milosierdziu rna dotrzec do wszyst
kich mieszkancow ziemi, rna rozchodzic si~ na Polsk~ i na caly swiat.
"Trzeba - mowil Ojciec Swi~ty - ty iskr y Bozej laski rozniecac. Trze
ba przekazywac swiatu ogien milosierdzia".
W swiecie, w ktorym dokonujq si y nieodwracalne procesy globa
lizacji, przede wszystkim ekonomicznej, ale takZe politycznej i kul
turowej, nie moze zabraknqc procesu globalizacji ducha. Przejawiac
si~ on moze w roznych postaciach, ale bodaj najwazniejsze jego urze
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TEMATY I RE F.LEKSJ£

II

OczywiScie prawdq jest, ze wsr6d niekt6rych spolecznoSci za
mieszkujqcych kraje islamu Sq i takie, w kt6rych m~zczyzna, powo
tUjqC si~ na tradycj~, rOSci sobie wr~cz prawo do posiadania kobiety
na wlasnosc, do decydowania 0 jej zyciu i smierci. W sytuacji, gdy
ludzka istota zostaje zredukowana do poziomu rzeczy, przed oczami
postronnych widz6w musi chronic kobiet~ str6j calkowicie zasiania
jqcy jej cielesnosc, z zaiozenia bardziej grzesznq anizeli cielesnosc
m~ska . Na szcz~scie to, co skrajne, jest bardzo cz~sto zaledwie wyjqt
kiem, nie zas reguiq, kt6ra musi obowiqzywae wsz~dzie. I nie zawsze
da si~ OWq skrajnose usprawiedliwic religijnym dogmatem.
Moje osobiste wrazenia mogq bye naturalnie mylqce, lecz prze
bywajqc w goscinie u mych pakistanskich przyjaci6t, wyczuwaiem za
zasionq scisiej separacji t~ delikatnq atmosfer~ intymnosci, kt6ra
wzmacniaia, jak w6wczas sqdzitem, a nie ostabiaia zwiqzki mi~dzy
m~zczyznq a kobierq. Nie czuiem dusznej pogardy dla ptci przeciw
nej, co niestety okazywaio si~ typowe dla innych region6w kraju.
Ale, rzecz jasna, kobiety w muzuimanskich domach byly dla mnie
niewidzialne, wi~c nie m6gibym w zaden spos6b przytoczye ich punk
tu widzenia. Moze powiedzialyby zupelnie co innego? A moze jed
nak - nie?

PIOTR KLODKOWSKl, ur. 1964, dr orientalisryki. Wydal : Homo my
sticus hinduizmu i islamu (1998), Jak si~ modlq hindusi (red. i oprac.
2000), Wojna swiat6w. 0 iluzji wartosci uniwersalnych (2002) . Adiunkt
w Wyzszej Szkole Informaryki i Zarzqdzania w Rzeszowie.
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czywistnienie dokonuje si~ w duchu mifosierdzia. By jednak do tego
doszio, swiat sam uswiadomic sobie musi potrzeb~ mitosierdzia.
A uczynic to moze jedynie w duchu prawdy: poprzez uswiadomie
nie sobie panujqcej w swiecie niesprawiedliwosci. Przytoczmy raz
jeszcze siowa Papieza:
To Ouch Swi~ty, Pocieszyciel i Ouch Prawdy, wprowadza nas na drogi Bo
zego milosierdzia. Przekonujqc swiat ,,0 grzechu, 0 sprawiedliwoki i 0 sqdzie"
U 16, 8), r6wnoczesnie odslania pelni~ zbawienia w Chrystusie.

Stan swiata niejednokrotnie przedstawiai Ojciec Swi~ty z najwi~k
SZq troskq i bolem. Pisai 0 tym w encyklice Dives in misericordia. Na
Bioniach mowii wr~cz 0 misterium nieprawosci, mysterium ini
quitatis. Przezwyci~zenie zia nie dokona si~ bez uswiadomienia so
bie tej tajemnicy. Dokonac si~ to musi w skali globu, tak jak dokonu
je si~ w sercu czlowieka. Ogromne, nieporownywalne z zadnq epo
kq osiqgni~cia, ktore staly si~ udziaiem naszego czasu, nie mogq prze
slonic niedostatkow ducha. Znow przypominajq si~ siowa Norwida:
- O! nie skonczona jeszcze Oziej6w praca,
N ie-prze-palony jeszcze glob - Sumieniem!JO

"Przepalenie sumieniem" - oto co wydaje si~ najwazniejsze, a za
razem jedyne, na co moze nas stac. Przepalanie sumieniem jest zada
niem wszystkich ludzi wrazliwych na dziejqce si~ w swiecie niepra
wOSci, ale spoczywa, jako szczegolny obowiqzek, na tych, ktorzy za
sprawy swiata ponoszq najwi~kszq odpowiedzialnosc.
Prawda 0 miiosierdziu, nalezqca integralnie do owej globalizacji
ducha, pozwala zywic nadziej~, ie "przepalanie sumieniem" przynie
sie oczekiwane owoce. Jesli nawet nie uda si~ nam prowadzic wszyst
kiego ku dobru, jesli nie poradzimy sobie do konca z niesprawiedli
wosciq, mamy prawo wierzyc, ze uczyni to Boskie miiosierdzie.

Milosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miloSci, jest jakby dru
gim jej imieniem, a zarazem wlaSciwym sposobem jej objawiania si~ i realizacji

10

Socjalizm , cyt. wedlug C. Norwid, op. cit., s. 22.
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od niego chcialem, a p6iniej zapewnial, ze to przeciez element cafe.
go kanonu tradycyjnej goscinnosci. Sytuacja powtarzala si~ kiUd
krotnie w innych domach, co dawalo mi do myslenia. Zrozumiale
wreszcie, iz zupelnie niechcqcy zastosowalem regul~ dobrego wy
chowania, to znaczy niby grzecznie odmawialem tego lub tamtego
j
podczas gdy gospodarz delikatnie nalegal na przyj~cie daru, udaj~Q
przy tym zdziwienie mojq odmowq. Paradoksalnie, europejska szcze!
rose oraz zupelnie nieudawane skr~powanie zostaly uznane za prze
jaw dobrego wychowania i szacunku dla pracy kobiet.
W Pendzabie m~zczyini nie wahali si~ m6wie 0 swoich zonach
c6rkach i siostrach. To nie byli Pasztuni, majqcy sw6j wlasny sura
kodeks honorowy; tutaj sprawy edukacji, zamqzp6jscia, a czase
nawet pracy zarobkowej kobiet mozna bylo dyskutowae otwarcie.
Wi~cej nawet - kobiety swobodnie wychodzily na zewnqtrz, nie no
SZqC przy tym szczelnego czadoru, a jedynie chustk~ zakrywajqcq cz~
Sciowo wlosy. Niewykluczone, ze spotykalem je na ulicy, na bazarze
lub w pobliskim sklepie. Moze nawet zamienilismy ze sobq kilka slow.
One wiedzialy, ze goszcz~ w ich domu, ja zas nie potrafilem w zaden
spos6b odgadnqe, kt6ra z nich jest mojq gospodyni q.
Ta niepoj~ta dla Europejczyka towarzyska gra miala naturalnie
swoje proste wyjasnienie. Co innego bowiem spotkae kobiet~ wsrod
anonimowego tlumu, gdzie obowiqzujq sformalizowane reguly za
chowania, a co innego rozmawiae z niq w jej wlasnym domu, gdzie
istnieje pewna atmosfera intymnoSci. Wsp6lne spozywanie posilk6w,
przyjacielska rozmowa przeplatana zartami czy nawet siedzenie w jed
nym pokoju i oglqdanie telewizji bqdi sluchanie muzyki moze stwa
rzae wi~ksze lub mniejsze emocjonalne wi~zi mi~dzy gospodarzami
i gosemi, to prawda, ze ograniczane Scislq konwencjq post~powania
wzgl~dem bliinich, ale mimo wszystko czasami dose dwuznaczne
w r6znych, nie dajqcych si~ przeciez przewidziee, okolicznosciach.
Aby wi~c uniknqe najmniejszej nawet pokusy mogqcej pojawie si~ po
jednej albo po drugiej stronie, stworzono taki system, w kt6rym do
mowa atmosfera intymnoSci mi~dzy m~zczyznq a kobieq zarezer
wowana jest wylqcznie dla czlonk6w najblizszej rodziny. Pr6b~ wej
scia na ten emocjonalny obszar uwaza si~ wr~cz za agresj~, kt6q
nalezy odeprzee, nawet z uzyciem przemocy.
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wobec rzeczywistoSci zla, ktore jest w swiecie, ktore dotyka i osacza czlowieka,
ktore wdziera si~ rowniez do jego serca i moze go "zatracic w piekle" (Dives in
misericordia, V, 7) .

W stosunkach micrdzyludzkich nie mozna kierowac sicr tylko spra
wiedliwoSciq. Nie mozna stosowac jedynie zasady "oko za oko, zqb
za zqb": tragizm sytuacji na Bliskim Wschodzie dowodnie przekonu
je 0 jej niewystarczalnoSci. Przebaczanie jest jednq z form milosier
dzia. P6ki sicr tego nie nauczymy, nigdy nie dojdziemy do kresu zia.
Jesli prawdq jest to, co zauwazylismy poprzednio: ze milosierdzie
micrdzyludzkie wymaga podejScia w duchu ub6stwa nie tylko przez
tego, komu jest swiadczone, ale i tego, kto je speinia, mozemy m6wic
o swoistej solidarnosci milosierdzia. W swej najgl~bszej istocie milo
sierdzie jest darem wzajemnym: ubogaca zar6wno przyjmujqcego, jak
i dajqcego. Wsp6lna jest bieda, kt6rej dzicrki milosierdziu staramy sicr
zaradzic. Wspolny jest nasz los w czIowieczenstwie. I wspolna osta
teczna ufnosc, ze w naszej biedzie wspomoze nas Ktos wicrkszy od nas
pod kazdym wzglcrdem, wicrkszy niz nasza milosc i nasze milosierdzie
- ,,Dives in misericordia". Pisze Siostra Faustyna:

°

]ak bardzo musisz kochac tego czlowieka, kiedy Twa milosc tak czynna dla
Stworco moj i Panie, wsz~dzie widz~ slady Twej rttki i piecz~c Twego
niego.
milosierdzia, ktore otacza wszystko, co jest stworzone (1749) .
Or~dzie

milosierdzia zostalo przypomniane SWlatu za sprawq
kogos z najpokorniejszych naszego czasu - za sprawq Siostry Fausty
ny.
0, jak goqco pragn~ , aby milosierdzie Twoje wyslawiala kazda dusza. SzCZtt
sliwa dusza, ktora wzywa milosierdzia Panskiego; doswiadczy tego, co powie
dzial Pan, ze bronil jej b ~ dzie jako swej chwaly, a ktoz si~ osmieli walczyc z Bo
giem? Wszelka duszo, wyslawiaj milosierdzie Panskie przez sw'l ufnosc w milo
sierdzie ]ego, przez zycie cale, a szczegolnie w godzin~ smierci, i nie l~kaj si'r
niczego, duszo droga, kimkolwiek jesteS.. . (598).

Do tego przesiania nawiqzal Ojciec Swicrty w Lagiewnikach. Sio
stra Faustyna, Lagiewniki, Krakow, Polska ... Stqd wicrc wyszIa ta iskra,
kt6ra rna rozpIomienic caly swiat. A wicrc nowe zadanie dla Polski?
ezy pytajqc 0 to, nie popadamy raz jeszcze w narodowq megaloma
nicr, w nOWq odmiancr mesjanizmu?
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Skorzystalem takZe z zaproszenia do znanej uczelni w Bahawalpu
rze, w ktorej przyjmowal mnie czcigodny profesor M., krewny mo
jego przyjaciela z Islamabadu. Naturalnie bywalismy rowniez w me
czetach, na bazarach czy w klasycznych czajchanach, gdzie merzczyi
ni, popijajqc herbater, dyskutujq 0 polityce, biznesie bqdi religii.
Najwazniejszy byl jednak dom. Tutaj mieszkala kilkupokolenio
wa rodzina, tworZqC<j wraz ze sluzbq bardzo zlozony spoleczny i psy
chologiczny mikrokosmos. Wieczorami siadalismy w najwierkszym
pokoju, na krzeslach lub na matach, i rozmawialismy. Obecny byl
dziadek, zawsze traktowany z szacunkiem z racji wieku i doswiad
czenia, nasterpnie ojciec, potem starsi bracia, a czasami ktorys z ku
zynow bqdi przyjaciol domu. Kobiet nie bylo. To znaczy byly, obec
ne gdzid obok, moze w kuchni, w sqsiednim pokoju albo w ogrod
ku. Mimo ze bywalem w wielu domach, rozsianych po calym kraju,
to nigdy nie zdolalem ujrzee w nim zadnej kobiety.
Widywalem za to ich dlonie. Stare i pomarszczone lub mlode,
ozdobione bransoletami i bizuteriq. Dionie podajqce gorqce placki,
dymiqce talerze z miersem, owoce oraz napoje. Niezwykly poranny
i wieczorny spektakl, dla ktorego scenq byl niewielki otwor, Iqczqcy
kuchnier z pokojem. Slyszalem tez niekiedy ich glosy. NajczerSciej przy
ciszone, cos jakby niespokojny szept, przechodzqcy nagle w niespo
dziewany chichot lub glosny, niczym nie skrerpowany smiech. Mia
lem wrazenie, ze obcujer z jakimis zenskimi zjawami, ktorych obec
nose moger wyczue w calym domu, ale ktorych nigdy osobiScie nie
spotkam. Najbardziej jednak intrygowaly mnie owoce dzialalnoSci
niewidzialnych kobiet dotycz<!ce garderoby. Zawsze czulem sier bar
dzo niezrercznie, kiedy nazajutrz po przyjeidzie w gosciner odnajdy
walem swoje ubrania juz wyprane, wyprasowane i elegancko ulozo
ne na krzesle. Tak samo bylo z bieliznq i skarpetkami. Za pierwszym
razem probowalem swoj punkt widzenia wyjasnie mlodemu gospo
darzowi, kt6ry zaprosil mnie do swojego domu. M6wilem, ze to
naprawder niepotrzebne, ze 0 bielizner i skarpetki dbam samodziel
nie, ze bardzo doceniam trosker, ale odczuwam niejakie skrerpowa
nie, kiedy widzer, jak kobiety poswi~cajq sw6j cenny czas, zajmujqc
sier rzeczami, ktore nalezq do obcego czlowieka. M6j mlody przyja
ciel kiwal glowq, usmiechal sier, jakby trocher nie rozumiejqc, czego
105

TEMAT MIESli\CA
Sqdz~, ze jeSli potrafimy zgl~biae istot~ tego przeslania, megalo
mania nam nie grozi. Znamy swoje wady. Siostra Faustyna i Lagiew
niki Sq darem, na ktory z calq pewnoSciq nie zasluzylismy. Tak sarno
jak nie zasluzylismy na to, by jeden z nas zostal powolany na Stolic~
Piotrowq i stal si~ apostolem milosierdzia. To wszystko dzieje si~
niejako ponad nami i jest takq tajemnicq jak sarna tajemnica miIo
sierdzia.
Jedno jest pewne: jeSli swiadczqcy milosierdzie winien sam bye
swiadom swojej biedy - my jestesmy. Mamy swiadomose naszej sla
bosci i win. Odsianiajq si~ przed nami zapomniane karty naszej hi
storii, nie zawsze chwalebne i godne podziwu, a niekiedy wr~cz prze
razajqce. Ale potrafimy wyciqgnqe z tego wnioski, co wi~cej: potra
fimy dae nawet przyklad swiatu. Mysl~ tu - wlasnie tytulem przykladu
- 0 tych wielkich, a zarazem najprostszych siowach, ktore polscy bi
skupi skierowali do episkopatu Niemiec, w czasie gdy wr~cz pewni
kiem bylo przeSwiadczenie, ze winq obarczona jest tylko jedna stro
na : "Przebaczamy i prosimy 0 przebaczenie". Ten gest byl przeciez
takZe wyrazem milosierdzia .
Ale co robie teraz? Jak niese swiatu prawd~ 0 Bozym milosier
dziu? I czy naprawd~ my mamy to czyniC? Mamy w naszych r~kach
wielki skarb: siowa Dzienniczka swi~tej Siostry Faustyny, zalqzek
mistyki milosierdzia. Mamy encyklik~ Dives in misericordia, homilie
i rozliczne wypowiedzi Ojca Swi~tego. Uczynmy ten skarb przed
miotem naszych przemyslen, teoretycznych i praktycznych i dziel
my si~ nim z innymi. Contemplata aliis tradere ... Stworzmy w La
giewnikach osrodek mi~dzynarodowych studiow nad myslq Siostry
Faustyny i chrzeScijanskq naukq 0 milosierdziu. 0 milosierdziu jako
imieniu Boga.
Pozostaje rzecz najwazniejsza: realizowanie milosierdzia czynem.
W dniu wyjazdu Ojca Swi~tego z Polski zginql tragicznie czlowiek,
ktory czynieniu milosierdzia oddal swoje zycie: Marek Kotanski. Jego
dzieio, podobnie jak dzialalnose takich osob jak Janina Ochojska,
ks. Arkadiusz Nowak, siostra Malgorzata Chmielewska utorowalo
drogi, ktorymi trzeba ise dalej. Milosierdzie nie spdnia si~ w s10
wach, lecz w czynach. Zamiast wznoszenia spizowych pomnikow
budujmy domy dla starcow, dla bezdomnych, dla opuszczonych ma
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kt6rej m6g1by figlarnie wystawae kosmyk wlos6w. Brak nakrycia glc
wy i noszone publicznie rozpuszczone wlosy to juz oznaka obcycl
wplyw6w, chociaz nie mozna powiedziee, ze niespotykana w swie
cie muzulmanskiego Orientu. Naturalnie dla wielu gorliwych wy
znawc6w czcigodnej tradycji rozpuszczone kobiece wlosy to gorszq
cy symbol niewieSciej seksualnosci, niepotrzebnie odciqgajqcy uwa
gtr obcych mtrzczyzn od spraw dozwolonych przez Boze prawo.
Regu!y dotyczqce zenskiego stroju stanowiq tylko fragment bar·
dzo zlozonego kodu relacji mitrdzy kobietq i mtrzczyznq. Inaczej wy
glqda to w swieckich panstwach takich jak Tunezja, Indonezja bqdi
Turcja, a inaczej w bardziej konserwatywnych spolecznoSciach Ara·
bii Saudyjskiej, Pakistanu czy Iranu. W tych pierwszych dozwolonE
Sq codzienne rozmowy, koedukacyjne miejsca pracy, a czasami na·
wet niewinne flirty; w drugich segregacja mitrdzy obydwoma pkia
mi przybiera formtr dose rygorystycznq, zas kontakt mtrzczyzny i ko
biety, niespokrewionych ze sobq, jest ograniczony do koniecznego
minimum. Rzecz jasna, wyj qtk6w od tych surowych regul bywa dose
sporo, niemniej jednak dla poboznego chlopca z muzulmanskiej roo
dziny realnie poznawalny swiat kobiet sklada sitr z matki, siostry,
babki, ciotki, a p6zniej z zony, c6rki i wnuczki, ewentualnie jeszcze
z bratanicy czy siostrzenicy. Poza nim rozciqga sitr kobieca terra inco
gnita, na kt6rej nie czuje sitr on zbyt pewnie i reaguje trochtr nerwo
wo podczas spotkan z obcymi niewiastami.
W Pakistanie dose CZtrsto przebywalem poza Islamabadem, ele
ganckq stolicq panstwa, w kt6rej sptrdzi!em kilkanaScie miesitrcy na
stypendium rzqdowym. Zapraszany przez pakistanskich przyjaci6!,
mieszka!em dluzej lub kr6cej w r6znych miejscowoSciach Pendzabu,
Sindhu, Beludzystanu czy P61nocno-Zachodniej Prowincji Granicz
nej. GOScinnose moich zmieniajqcych sitr gospodarzy pozwalala mi,
do pewnego stopnia przynajmniej, wejse w krqg codziennego zycia
zwyklej, sredniozamoznej muzu!manskiej rodziny. Jednego dnia
mog!em witrc zobaczye niewielki warsztat samochodowy, kt6rego
wlascicielem by! zawsze usmiechnitrty Iskander, opowiadajqcy ze
swadq 0 swoich klientach, kiedy indziej znowu zapraszano mnie do
kwitnqcego pomaranczowego gaju, gdzie Attar, stojqcy obok kara
wany wielbl qd6w, rozprawial 0 tajnikach orientalnego rolnictwa.
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Ks. Grzegorz Rys

Re kolekcje
Przeczytanie tej ksia.zki to do
skonaiy spos6b przygotowania si«;
do pelnego przezywania Wielkiego
Postu i swia.t Wielkiej Nocy. Zbi6r
kr6tkich medytacji nad czytaniami
ewangelicznyrni, kt6re w starozyt
nym KOSciele byiy szczeg6lnie po
lecane dla os6b przygotowuja.cych
si«; do chrztu. Punktem wyjscia roz
wazan sa. trzy fragmenty Ewange
Iii Jana - opowiesc 0 Samarytance,
o wskrzeszeniu Lazarza i uzdrowie
niu niewidomego. Wyb6r nie jest
przypadkowy. Kazda z tych histo
rii jest opowieScia. 0 tyro, jak zmie
nic wlasne tycie i pogl«;bic swoja.
wiar«;.

WLADYSLAW STROiEWSKJ

tek i porzuconych dzieci, dla iu
dzi dotkniytych nieuleczalnymi
chorobami i tragicznyrni naloga
mi. Bez rozr6zniania ich na do
brych i zlych. Fala rnilosierdzia,
ktora rna si y rozlewac na caly
glob, przyjrnie wtedy ksztalt, ja
kiego vvyrnaga rzeczywistosc tego
swiata, rzeczywistosc naszego cza
suo Sprawrny, by wlasnie to stalo
siy skutkiern owej iskry, kt6ra roz
plornienic siy rna z Lagiewnik.

WLADYSLAW STROZEWSKI,
ur. 1933, prof. dr hab ., kierow
nik Zakladu Ontologii Instytutu
Filozofii Uj, redaktor naczelny
" Kwarta lnika Filozoficznego",
czlonek PAU, przewodnicz~cy
Polskiego Towarzystwa Filozo
ficznego. Ostatnio wydal: Wok61
pi?kna (2002), 0 wielkosci do
wieka (2002).
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Piotr Klodkowski

Niewidzialne kobiety
i Niewykluezone, ze spotykalem je na uliey, na baza
: rze lub w pobliskim sklepie. Moze nawet zamienili
: smy ze sobq kilka slow. One wiedzialy, ze goszezl(
i w ieh domu, ja zas nie potrafIlem w zaden sposob
i odgadnqc, ktora z nieh jest mojq gospodyniq.

Kobiety w muzulmanskim spoleczenstwie nie muszq bye calko
wicie zaslonit;te. Wiele zaleiy od miejscowych zwyczaj6w, interpre
tacji tradycji bqdi wplyw6w obcej kultury. Oczywiscie nietrudno na
ziemiach azjatyckich zobaczyc kobiett; w szacie, kt6ra, niby rycerska
zbroja, zakrywa calq cielesnose niewiasty i jedynie niewielkie otwo
ry wycit;te w materiale pozwalajq jej widziee cokolwiek przed sobq.
Ale Z\vyczaj ten, powszechnie kojarzony z Pasztunami, wcale nie jest
obowiqzujqcy gdzie indziej. Wystarczy, by opatulila calq glowt;, po
kazujqc jednakZe starannie uksztaltowany owal twarzy. Powinna
przy tym pamit;tac, ie pozostala czt;se garderoby ma bye odpowied
nio luina, tak by w iaden spos6b nie podkreslala zanadto kobiecych
ksztalt6w, kt6re moglyby niebezpiecznie wodzie mt;iczyznt; na po
kuszenie.
Czasami jednak tradycja dopuszcza jeszcze inne rozwiqzanie,
nianowicie takie, by kobieta zarzucila na glowt; samq chustt;, spod
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Tadeusz Gadacz

Przeba czenie
Sens idei przebaczenia wyraia sil( w d~ieniu do
postawienia radykalnej i ostatecznej przeszkody
zlu, ktore przenosi sil( od czlowieka do czlowieka.

Przebaczenie jest jak odpowiedi na sny dziecka
o cudzie, ktory sprawil, i.e to, co si~ rozdado, znow
jest cate; a co zostato spJamione - znow jest czyste.
(Dag Hammerskj61d, Drogowskazy)

Doswiadczenie krzywdy, zawsze obecne w iyciu ludzkirn, stalo
si~ w ostatnirn okresie szczegolnie widzialne. Miejsce jeszcze niedaw
nych spekulacji nad przyszlo§Ciq, nad koncern historii, zaj~lo odkry
wanie tzw. gorqcej parni~ci, a wraz z niq krzywdy, przyznania si~
i przebaczenia. Mieszkancorn Jedwabnego przypornniano zbrodnie
na ich iydowskich sqsiadach, Rosjanorn i Polakorn - na wyp~dzo
nych Nierncach. Jan Pawel II przeprosil za grzechy i zlo Kosciola,
a arnerykanski prezydent - Murzynow za niewolnicrvvo. W tyrn hi
storycznyrn cisnieniu przyznawania si~ i przebaczania sarno przyzna
nie si~ i przebaczenie urasta niejednokrotnie do rangi poprawnosci
politycznej. Trudno, co prawda, nie dostrzec w tych syrnbolicznych
gestach dobrej woli, pragnienia oczyszczenia parni~ci, autentycznych
27
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Jakie bye sytym i zadowolonym, kiedy ciekawosc i wyobraznia
wei'll. podsuwaj'l cos nowego? W Dzienniku Herder nie martwi si~
jeszcze sprzecznosciami mi~dzy nakazami oswiecenia a pokusami
burzy, mi~dzy uniwersalistycznym i partykularystycznym podejsciem
do kultury, ale bardzo dobrze widzi, ze gdzieS wsr6d tylu mozliwoSci
czai si~ takie mozliwosc rozpaczy:
Boie, ktory znasz podstawowq substancj~ ludzkiego ducha i dales mu cielesn~
powtoktr, czyi jedynie dla dopetnienia caloSci alba tez zgodnie z przeznaczeniem
jednostek konieczne bylo, ieby istnialy dusze, ktore, pojawiwszy sitr na tym Swie
cie - by tak rzec - zagubione, nie wiedzq, co czyniq i czynic b~dq, nigdy nie docie
rajq tam, gdzie chq alba mysJq dotrzec, nigdy nie S,! tam, gdzie Sq, i jedynie wtedy
dzitrki dreszczowi zywotnoSci przechodzq od stanu do stanu i dziwiq sitr, gdzie si~
znajdujq? Kiedy, 0 Boze, Ojcze dusz, znajdq one spokoj i filozoficznq rownowa
gtr? Na tym swiecie? Przynajmniej na starosC? A moze ich przeznaczeniem jest
przez taki wlasnie dreszcz przedwczeSnie zakonczyc iycie, choc nigdzie wlaSciwie
nie byly, niczego naprawdtr nie zaznaly i doswiadczyly wszystkiego w pospiechu
jak przeraiony, odchodZilcy wtrdrowiec, aby na dodatek po smierci podobnej do
ich zycia rozPOCZqC nOWq podobnq wtrdrowktr?

Johann Gottfried Herder, Dziennik mojej podr6iy z roku 1769, przel.
M_ Kurkowska, opracowal i poslowiem opatrzyl T. Namowicz, Olsztyn
2002; F. Nietzsche, W~drowiec i jego cien, przeL K. Drzewiecki, War
szawa 1994.

MALGORZATA LUKASIEWICZ, ur. 1948, tlumaczka, eseistka.
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przeprosin, jak w przypadku wyznania win KOSciola przez Jana Pawla
II. Trudno tei jednak nie dostrzec publicznego i medialnego pOScigu
za kolejnymi pokrzywdzonymi i stawiania "winnych" pod pr~gie
rzem przymusu przyznania si~. Widzialne stajq si~ tei krzywdy indy
widualnych osob: rodzicow zamordowanych syn6w i c6rek, kt6rych
nie satysfakcjonujq sqdowe wyroki, a ktorych twarze ch~tnie poka
zuje si~ w telewizji, pacjent6w pokrzywdzonych przez lekarzy, dzie
ci molestowanych seksualnie, bitych kobiet czy - si~gajqc do naszej
najbliiszej przeszlosci - bitych i niesprawiedliwie wi~zionych poli
tycznych dysydentow. Bye moie ta widzialnose krzywdy wynika
ze wzrostu wrailiwosci moralnej, a bye moie takie ze zwyklej cieka
wosci. Trudno nie wspomniee tei 0 poczuciu krzywdy bardziej ukry
tym, jak smiere 65 niewinnych dzieci we wloskiej szkole podczas
ostatniego trz~sienia ziemi, poczuciu, kt6re nie znajdujqc widzialne
go i daiqcego si~ okrdlie irodla, kieruje si~ ku samemu Bogu.
Nie podejm~ tu kwestii przebaczenia publicznego, nie dlatego ie
rodzi ono wiele wqtpliwosci. Na przyklad kto, czy i jakie rna upraw
nienia do proszenia 0 przebaczenie lub przebaczania w imieniu na
rodu czy jakiejs innej wsp6lnoty. Trudno nie docenie takich symbo
licznych aktow- jak list biskup6w polskich do biskup6w niemiec
kich: "Przebaczamy i prosimy 0 przebaczenie" - ktore otwierajq nOWq
kart~ wzajemnych relacji i historii. W calym jednak swym symboli
zmie jest ono anonimowe i inne bye nie moie. Natomiast przebacze
nie jest w swej istocie zawsze indywidualne i mi~dzyosobowe. Za
chodzi mi~dzy krzywdzicielem i pokrzywdzonym, przebaczajqcym
i tym, komu jest ono udzielane.
Przebaczenie jest jedynym moiliwym sposobem poradzenia so
bie z poczuciem krzywdy duchowej, kt6rej nie jest w stanie zaradzie
prawo ani zrekompensowae iaden wyrok. Prawo moze jedynie usi
lowae zrekompensowae krzywd~ materialnq. Sqd moie przyznae
odszkodowanie dziecku pozbawionemu srodkow do iycia wskutek
morderstwa na jego rodzicach. Moie nakazae rekompensat~ za utra
t~ materialnych dobr czy dobrego imienia, w iaden jednak spos6b
nie zaradzi poczuciu krzywdy, ktore rna charakter subiektywny. Sarna
zreszq idea sprawiedliwosci w zwiqzku z wyrokiem sqdowym jest
dyskusyjna. Przykladowo, wydajqc na kogos wyrok wi~zienia, zasta
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biblioteka". Inne marzenie to Ukraina jako "nowa Grecja". Nie w tym
sensie, zeby Grekow i w ogole starozytnych nasladowac, ale zeby we
wlasnym naturalnym srodowisku, usposobieniu, talentach, obycza
jach i tradycjach znaleic irodlo rownie potyzne jak to, ktore kiedys
bilo w Grecji.
Tu, rzecz jasna, rysuje siy klopot. Aieby Ukraina albo Niemcy,
Inflanty, Rosja, ludy Ameryki i Afryki czy jeszcze jakieS inne mogly
stac siy "nOWq Grecjq", mUSZq siy "obudziC", mUSZq si y "ucywilizo
wac". Potrzebne Sq szkoly, gabinety fizyczne, biblioteki. Wiycej 
oprocz nauczyciela potrzebny jest wladca, ktory wszystkim spraw
nie pokieruje. Tylko co zostanie ze spontanicznej kreatywnosci du
cha narodowego, jesli trzeba go przepuscic przez standardowq szko
ly oswiecenia i przez rygory absolutyzmu?
Herder nie znalazl dla siebie miejsca we Francji, wkrotce wyje
chal stamtqd do Niemiec i zatrzymal siy w Strasburgu, aby poddac
siy operacji oka. Tu zetknql siy z nim mlodszy 0 piyc lat Goethe.
Wed lug niektorych historycznoliterackich kalendarzy to spotkanie
wyznacza poczqtek ruchu Burzy i Naporu.
Rysow Herdera dopatrywano siy w postaci famulusa Wagnera
i w postaci Mefista. W pierwszym monologu Fausta zas znajdujemy
slowa jakby zywcem wziyte z poczqtku Dziennika - z ustypu, gdzie
Herder w trybie warunkowym robi przeglqd roznych drog zyciowych
i skarzy siy, ze stal siy "kalamarzem pelnym pseudouczonosci, slowni
kiem sztuk i nauk, ktorych ani nie widzialem, ani nie rozumiem, (... )
repozytorium pelnym papierow i ksi'lg, ktorego miejsce jest jedynie
w izbie, gdzie siy studiuje". I od tego chcial uciec, i przed tym chcial
uchronic innych, ukladajqc swoj projekt idealnej szkoly, nauki przez
doswiadczenie. Czysciowo zrealizowal ten projekt potem w Weima
rze. Ale sam przeciez nie mogl obyc siy bez ksiqzek. W Weimarze zgro
madzil ogromnq biblioteky, licz'lC'! oko!o 8000 woluminow.
Nietzsche pisze, ze Herder "posiadal w najwyzszym stopniu zmys!
)[zeczuwania, spostrzega! i zbiera! nowalie sezonowe wczesniej niz
;vszyscy inni", "pierwszy probowa! wszystkich potraw duchowych,
akie Niemcy w ciqgu po! wieku poznosili sobie ze wszystkich dzie
lzin swiata i ze wszystkich czasow. Nigdy prawdziwie syty i zado
volony".
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nawiamy si~ nad tym i spieramy 0 to, czy czynimy to, by odizolowae
go jako potencjalnie zagrazajqcego spolecznosci, tak jak izolujemy
jadowite w~ze; zeby poddae przest~pc~ reedukacji; by ukarae sarno
zlo czynu jako czynu bez wzgl~du na jego motywy; czy wreszcie by
uzyskae rekompensat y za poniesione krzywdy. Niejednokrotnie sly
szyr.1y, ze wyrok sqdowy nie satysfakcjonuje poszkodowanych, ze
obraza ich poczucie sprawiedliwoSci czy tez nie rekompensuje ich
poczucia krzywdy. Rzecz w tym, ze zaden wyrok krzywdy nie zre
kompensuje, nawet smiere za smiere, gdyz poszkodowanemu nie
przywroci zdrowia, zamordowanemu dziecku zycia ani nie uleczy
bolu rodzicow, ktorzy muszq zye z nim do ostatnich swych dni. Zad
na sqdowa satysfakcja tego nie sprawi, gdyz czlowiek jest wartosci q
absolutnq, a zdarzenia, ktore dotyczq go jako indywidualnej osoby
Sq cz~sto nieodwracalne.
Absolutny charakter ludzkiej osoby jako wartoSci ontologicznej
odslonil w XX wieku Dietrich von Hildebrand. Choe takie wartoSci
jak zdrowie czy pi~kno mogq bye stopniowane (mozna bye mniej lub
bardziej zdrowym, a cos moze bye mniej lub
Ze wzgJC(du na ahsolutny
bardziej pi~kne) i majq swe zaprzeczenie
charakter osohy, to, co
(chorob~ i brzydot~), osobq ludzkq nie moz
czynirny innym i z innymi, rna
na bye w mniejszym lub wi~kszym stopniu.
talcie charakter ahsolutny.
Osoba ludzka nie rna takZe zaprzeczenia.
Dlatego takiej wartoSci jak ludzka osoba nie da si~ niczym zastqpie
ani zrekompensowae. Nawet Bog, kt6ry nagrodzil wiernego slug~
Hioba, przywracajqc mu maj~tnose w dw6jnas6b, nie przywr6cil mu
utraconych syn6w, a nowe dzieci nie mogly zastqpie tych, kt6re zgi
n~ly. I zyl wierny Hiob jeszcze 142 lata, jednak juz z innq pami~ciq
niz przed pr6bq, stanqWszy bye moze przed problemem przebacze
nia Bogu. Ze wzgl~du na ten absolutny charakter osoby, to, co czyni
my innym i z innymi, rna takZe charakter absolutny. Cz~sto 0 tym
zapominamy. Nie rna zatem rekompensaty krzywdy. TakZe ze wzgl~
du na ten absolutny charakter wartosci osoby przebaczenie moze
dokonae si~ jedynie pomi~dzy osobami: krzywdzicielem i pokrzyw
dzonym.
Obok tej negatywnej racji przebaczenia Biblia odslania racj~ po
zytywnq: odplacae dobrem za zlo. Milose zawsze odplaca w nad
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Woda jest ei,<iszym powietrzem; fale i pr'ldy s'l jej wiatrami, ryby jej mieszkan
eami, a dno nowym l'ldem! (... ) Jakii nowy swiat zwierz'lt, ktore iyj'l tarn na
dole w gt,<bi morza tak jak my na ziemi, a my zupelnie nie 0 nieh nie wiemy,
o ieh ksztalcie, poiywieniu, srodowisku, odmianaeh, istoeie!

Takim l'ldem do odkryeia jest tez nasz swiat na ziemi, swiat kul
tury (zreszt 'l wedlug Herdera najScislej powi'lzany z warunkami na
turalnymi). Herder szuka "poez'ltku rodu ludzkiego", ehee przesle
dzic "histori'r r6inyeh epok i obszar6w". Tym doeiekaniom przy
swieea wizja swiata znajduj'leego si'r wei'lz w ruehu, zmiennego,
dynamieznego, p'rkaj'leego od moiliwyeh wariant6w. Nie ehodzi
o wypelnienie luk i systematyzaej'r wiedzy, raezej 0 szezeg61n'l po
staw'r poznawez'l - tak 'l , kt6ra ueieka od ustalonego, szezelnego
obrazu i entuzjastyeznie ezepia si'r wszystkiego, co moze ten obraz
zmienic. Kaida zagadka, kaidy znak zapytania staj'l si'r w6wezas wspa
nial'l obietnicq.
Korzenie Greeji w Egipeie ezy Fenieji, Etrurii w Egipeie ezy w Fenieji, a moze
w Greeji? A korzenie Polnoey w Azji ezy w Indiaeh alba u tyeh, ktorzy tarn zyJi
od zawsze? A sk'ld wywodz'l si,< nowoiytni Arabowie) (... ) Coi za dzielo 0 ro
dzie ludzkim! 0 ludzkim duehu! Kulturze swiata! Wszystkieh obszarow! eza
sow! Ludow' Nurtow!

Jui tu, w Dzienniku, zaznaeza si'r dylemat, odt'ld wei'li rozszcze
piaj'ley mysl Herdera. Jak pogodzic wielosc eywilizaeji z jednosci~
rodzaju ludzkiego? Skupiac si'r na indywidualnyeh znamionaeh, na
narodowyeh odr'rbnoseiaeh ezy szukac wsp61nego w'ltku przewod
niego? Wazniejsze S'l r6iniee ezy ezlowieezenstwo jako takie?
Odkrywanie przeszlosei niejako symetryeznie otwiera niezwykle
widoki na przyszlosc, pobudza do kreslenia ealkiem nowej mapy
swiata. W Dzienniku Herder eh'rtnie rozwaia upadek 6wezesnych
pot'rg, Franeji, Anglii i Holandii, i jeszeze eh~tniej zastanawia si~ nad
przyszlymi szansami innyeh narod6w. Tak jakby gasil na firmamen
eie jedne gwiazdy i zapalal nowe. Jednym z jego marzen jest eywili
zaeyjny awans kraj6w nadbaltyekieh, w ezym on sam mialby ode
grac waln'l rol'r' "Kurlandia, kraj swobody i ub6stwa, wolnoSci i za
m'rtu, teraz pustynia moralna i literaeka. Czyi nie moglaby stat si~
siedzib 'l i siedliskiem wolnoSci i nauki? ... (... ) Pierwsz'l rzeez'l jest tu
100

~

___

_

__

_

u

__

u

____

__

m

___

_

_

__

u

_

m

_

__

____

__

_

u

_

__

__

u_

Ji':~~~_S_~ S:~~~~_Z

miarze, jest niezasluzonym darem. Nie tylko nie odbiera skradzionej
sukni, ale gotowa jest dae drugq. Tylko ten jest zdolny zrozumiee
logik~ przebaczenia, kto zdolny jest zrozumiee takq logik~ milosci.
A kto przebacza, takq wlasnie logik~ mitosci wyznaje.
Czy przebaczenie moze czegos dokonae? Przebaczenie wydarza
si~ pomi~dzy przebaczajqcym i krzywdzicielem, kt6ry niejednokrot
nie pragnie przebaczenia. Oczekujqcy przebaczenia pragnie, by wszyst
ko bylo tak jak dawniej, by dokonal si~ cud cofni~cia czasu i zda
rzen. By nie bylo tego, co bylo, by to zostalo wymazane, usuni~te.
Ten cud, pod pewnym wzgl~dem, moze si~ zdarzye poprzez gest prze
baczenia. Przebaczenie nie jest, co prawda, zdolne przywr6cie zycia
zmartym, zrekompensowae cierpienia, moze jednak pod pewnym
wzgl~dem przywr6cie to, co bylo. JeSli pokrzywdzony, przebaczajqc,
uzna, ze nie czuje juz krzywdy, mogq zostae przywr6cone wi~zi mi~
dzy nim a krzywdzicielem.
Czynione zlo i przebaczenie zamyka si~ w kr~gu. Nikt z nas nie
jest bez winy. JeSli nie potrafimy zdobye si~ na przebaczenie innym,
mozemy liczye si~ z tym, ze ktos, idqc naszymi sladami, nie przeba
czy i nam, gdy b~dziemy tego przebaczenia potrzebowali. Nie wie
my, czy ktos potrzebuje przebaczenia. Ale jeSli go potrzebuje? Sens
idei przebaczenia wyraia si~ w dqzeniu do postawienia radykalnej
i ostatecznej przeszkody zlu, kt6re przenosi si~ od czlowieka do czlo
wieka. Pisal ks. J6zef Tischner:
Gdyby zawsze i kaidy za doznane zlo odplaeal takim samym zlem, nie by
loby widac koflCa zla_ Ktos kiedys musi wzniesc si~ ponad zakltrte kolisko prze
moey i zemsty, ktos musi pierwszy powiedziec "dose". Radykalne "dose" nie
tylko stawia tamtr zlu, ale takie stanowi akt przemiany zla w dobro. Rzueony
kamien powraea ehlebem. W przemianie zla w dobro odslania sitr prawdziwa
moe dueha ludzkiego. Nie jest to moe burzenia, leez sila tworzenia 1•

Powstrzymanie si~ od zemsty, uwolnienie si~ od nienawiSci nie jest
jednak jeszcze przebaczeniem, co najwyzej moze bye wst~pnym stop
niem do niego prowadzqcym. "Przebaczenie jest aktem pozytywnym,
w kt6rym pozytywna wartose grzechu zostaje dobrowolnie zlo:lona

I
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,W drodze", Poznan 1984, s. 115-116.
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sza (... ) Jednak dopiero wtedy widzimy, jak moina bylo sp6iytko
wac moiliwo§Ci, ktorych nie wzi~lismy pod uwag~" . Podroi sprzy
ja takiemu spojrzeniu na siebie i na swiat, ktore poniekqd budzi do
zycia owe inne, zaniechane moiliwo§Ci. Podroi morska jest zreszq
raczej figurq myslowq nii bezposrednim hodlem impulsow i wra
zen. Sytuacja czlowieka na morzu wydaje si~ Herderowi modelem
idealnej sytuacji poznawczej: oto czlowiek wyrwany ze zwyklego
otoczenia, "bez ksiqiek i przyrzqdow", filozofujqcy "z natury",
poznajqcy wszystko na wlasnq r~k~. Tym poglqdom odpowiada
nakreslony w Dzienniku szczegolowy program edukacji szkolnej.
Dla kontrastu mozemy przeczytac zacytowany w poslowiu Tade
usza Namowicza list, w ktorym Herder skariy si~ na ci~ikq nud~
zeglugi, kiedy to ciqgle trzeba oglqdac to sarno niebo, ten sam oce
an i te same delfiny.
Zycie na morzu okazuje si~ tei wla§Ciwym laboratorium mitolo
gii, uczuc religijnych i literatury. Herder przylqcza si~ do koncepcji
religii naturalnej: pisze 0 poczuciu grozy wobec zywiolu i 0 sklon
nOSci ieglarza do wypatrywania opatrznosciowych znakow i wska
lowek. Ciekawsze Sq wywody 0 poezji, literaturze, "fabule". Otoz
ieglarz wyruszajqcy na morze liczy si~ z przygodami i niespodzian
<ami. Totei nastawiony jest z gory na niezwykle zdarzenia i nagle
)dmiany losu w iyciu, a takie w historiach, ktore slyszy.
:qierzy w oie i opowiada je inoym. (... ) Wreszcie pojawia si~ spos6b mysleoia,
:t6ry pozwala wierzyc i uznawac za mo zliwe wszystkie te opowiadania 0 ryce
zu z tab~dziem , opowieSci Johna Maodeville'a etc ., i nawet jesli nie uwaza si~
:h za prawdziwe, mimo to opowiada si~ je i w oie wierzy.

Taka marynistyczna geneza literatury sluiy oczywiScie wlasnemu
lrogramowi Herdera. Czyli programowi, ktory odrzuca klasyczne
.'lorce, widzi w poezji pierwotnq sil~ tworczq, holduje emocjom,
eni wyobrazni~ - programowi, ktory zaplodnil potem ruch Burzy
Naporu, romantykow, a jeszcze duzo pMniej poetow z kr~gu Geor
ego. Ponadto mimochodem, acz dobitnie, Herder wprowadza tu
ardzo dobry wyroinik tego, co sam nazywa poetyckim "sposobem
lyslenia " alba "logikq zdolnosci tworzenia poezji". Chodzi 0 ow
:czegolny typ wiary, jaki wzbudza i jakiego potrzebuje literatura.
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w ofierze, a wi~c aktem, ktory zaklada odruch zemsty, a nie jego brak"2
- pisal Max Scheler. JeSli powstrzymanie si~ od zemsty wygasza zlo
w pokrzywdzonym, to przebaczenie otwiera mozliwose dobra w krzyw
dzicielu.
StosujqC uzyteczne kryterium dokonanego przez Nicolai Hart
manna podzialu wartosci na wartosci niskie-silne i kr uche -wysokie,
przebaczenie nalezaloby zaliczye do wartoSci kruchych i wysokich.
Wartosci wysokie, jak wiadomo, charakteryzujq si~ tym, ze nie mogq
bye chronione prawem i nakazane, na przyklad tak jak chronione
prawem mogq bye zycie lub wlasnose, czyli w artosci niskie-silne.
Wartosci wysokich mozemy sobie co najwyzej zyczye i pragnqe. Mogq
one wyplywae jedynie z wolnosci. Dlatego takZe warunkiem i zro
diem przebaczenia jest wolnose, gdyz przebaczenie jest darem i da
rem jest tez przyj~cie przebaczenia. Dlatego przebaczenie si~ z-da
rza. Je$1i za warunek przebaczenia uznajemy przyznanie si~ do winy,
do uczynionej krzywdy, to sam akt tego wyznania musi bye wolny.
Nie ma i nie moze bye zadnego przymusu przyznania si~ , wyznania
win. Cz~sto I~k przed prosbq 0 przebaczenie zwiqzany jest z obawq
bycia wydanym dluznikowi, stania si~ p rzedmiote m do jego dyspo
zycji, upokorzenia, oczekiwania w przed pokoj u laski. "Nadal zatem
przyznanie si~ do winy - pisala Barbara Skarga - wiqzemy z nie
ustannym przymusem i upokorzeniem. Jesli takie skojarzenia tkwiq
w swiadomosci ludzi, nie mogq oni dostrzec ani jego walorow poli
tycznych, ani etycznych, i trudno im zrozumiee fakt, ze przyznanie
moze miee zgola inny sens, ze w innych okolicznoSciach moze bye
zalqzkiem wielkiego dobra... " (Wyznanie, "Tygodnik Powszechny"
or 17/2002). Wyznanie winy powinno wyplywae z wolnoSci, gdyz
nie powinno obawiae si~ upokorzenia. I sam akt przebaczenia powi
nien wyplywae z wolnosci : ktos przebacza, bo chce przebaczye. Nie
powinna wiedziee lewica, co czyni prawica. Takie przebaczenie dzwiga
i jest szansq nowego dobra.
Gt~bi~ tak rozumianego przebaczenia w pelni wolnosci odslania
biblijna przypowiese 0 marnotrawnym synu i milosiernym ojcu. Syn
powrocil, gdyz chcial; wybral si~ w drog~ jako wolny czlowiek, kto
2 Resentyment

a mora/nose, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 125.
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Cztowiek w podr6zy
Sytuacja czlowieka na morzu wydaje si4( Herdero
wi modelem idealnej sytuacji poznawczej: oto
czlowiek wyrwany ze zwyklego otoczenia, "bez
ksi'lzek i przyrz'ldow", filozofuj'lcy "z natury" ,
poznaj'lcy wszystko na wlasn'l r4(k4(.

Maj,!c 25 lat, Herder byl juz dojrzalym obywatelem republiki
uczonych, oczytanym w roznych dziedzinach, zorientowanym w naj
nowszych pr,!dach intelektualnych i spragnionym, by cos z tym zro
bic. Opuscil Ryg~ i statkiem odbyl podroz do Francji. Owocem tego
zdarzenia jest Dziennik mojej podr6iy z roku 1769. Z typow'! kon
strukcj,! diariusza czy relacji podrozniczej rna on niewiele wsp61ne
go. Jest natomiast fantastycznym dokumentem nienasyconych pra
gnieii, fantazji i pasji odkrywania swiata, gdzie projekty wlasnego
zycia mieszaj,! si~ rozkosznie i bezladnie z planami tycz'!cymi calej
ludzkosci. Niekt6re z zanotowanych tu mysli Herder rozwijal w poz
niejszych pismach, sam Dziennik opublikowany zostal dopiero
w 1846 roku, grubo po smierci autora.
Zaraz na pocz,!tku Herder, odnotowawszy dat~ rozpocz~cia pod
roiy, robi kapitalnq wolt~: pisze, co mogloby si~ zdarzyc, gdyby
nie wyruszyl w podroz, gdyby byl swego czasu wybral inne studia
i w ogole - gdyby wszystko by to inaczej. "Kaide pozegnanie oglu
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ry nie liczyl nawet na przebaczenie. Ojciec, kt6ry wyszedl mu na
przeciw, nie wiedzial, jakimi motywami kieruje si~ syn. Nie wiedzial,
czy chce prosie 0 przebaczenie czy moze 0 pieniqdze. Wyszedl, nie
stawiajqc zadnych warunk6w wst~pnych. I dopiero w gdcie jego
otwartych rqk, w otwartej przestrzeni wolnoSci i akceptacji syn do
swiadczyl wielkoSci swej winy. W zyciowej praktyce wyglqda to cz~
sto zupelnie inaczej: ojciec, widzqc powracajqcego skruszonego syna,
wysyla drugiego syna jako negocjatora, aby ustalie warunki przeba
czenia i powrotu. Je§li nawet zostanq one spelnione, przebaczenie
nie rodzi wesela, jak w biblijnej przypowiesci, lecz doswiadczenie
zgorzknienia i upokorzenia. Jdli przebaczenie upokarza, nie jest prze
baczeniem. Bye moze nie nalezaloby przebaczae, gdyby przebacze
nie mialo upokarzae i rodzie zgorzknienie. Czy jednak przebaczenie
zawsze powinno bye bezwarunkowe?
Po otwarciu teczek Stasi w Niemczech niekt6rzy obywatele z ar
chiwalnych dokument6w dowiadywali si~, ze to ich wlasny brat do
nosil na nich przez wiele lat. Tak bylo mi~dzy innymi w przypadku
znanego niemieckiego dziennikarza Joachima Trenknera, kt6ry za
pytal: Czy moze brat przebaczye bratu? I odpowiedzial: moze, pod
warunkiem jednak, ze krzywdziciel stanie najpierw wobec brata i opo
wie, dlaczego to uczynil. Celem takiej rozmowy nie jest jednak upo
korzenie, lecz prawda. Bye moze on to uczynil, gdyz nie mial sily
oprzee si~ szantazowi i zastraszeniu ... Rozmowa moze odslonie praw
d~, ze granice mi~dzy krzywdzicielem a pokrzywdzonym przebiega
jq inaczej, niz wydawalo si~ doqd, ze krzywdzqcy takie zostal gdzies
kiedys przez kogos skrzywdzony.
Znamy biblijne slowa: "Przebacz im, bo nie wiedzq, co czyniq".
Gdyby wiedzieli, co czyniq, bye moze by tego nie uczynili. Jak jed
nak rozumiec te slowa? Jdli ktos uczynil cos nieumyslnie, popelnil
raczej blqd, anizeli skrzywdzil- zasluguje zatem raczej na pouczenie
niz na kar~. JeSli ktos niechqcy nadepnql nam na nog~, jest to prze
jaw niezgrabnosci, a nie niegodziwoSci. Moznawi~c puscic taki uczy
nek w niepami~e, ale nie przebaczye. Przebaczenie moze dotyczyc
dzialania swiadomego i rozmyslnego. Ktos uczynil krzywd~, bo chcial
jq uczynie. Chcial, gdyz byl wolny. Co zatem znaczy: "nie wiedzq, co
czyniq"? Je§li usilujemy na przyklad zrozumiee, dlaczego ktos mole
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wiem mu 0 miloSci nadziei/ i braterstwie//{... ) A jak nam si~ urodzi/
ten ehlopiee to mu powiem:/ tu jest swiado tu eiemnosc/ tu jest prawda
tu falsz/ tu strona lewa tu prawa// I b~dzie iyt w jasnosei" (ibidem,

s. 112-113).
Co pozostalo po nieprzewidzianyeh przez Norwida XX-wieez
nyeh przygodaeh ezlowieka i poj~c: "poezja", "dobro", "nie" ?27
Dokonuje si~ w poezji R6iewieza proees delaieyzaeji moralistyki i jej
j~zyka. Sam zas poeta, uiywajqe metafory Kazimierza Wyki, jest "prze
mytnikiem", kt6rego zawartosc bagaiy nie zgadza si~ z eelnq dekla
raejq. To jedna z tajemnie tej tw6rezosei - jak Heideggerowski poeta
ezasu marnego, R6iewiez "sledzi tropy zbieglyeh bog6w"28.

RADOSLAW ROMANIUK, ur. 1975, polonista, doktorant w Zakla
dzie Literatury XX wieku ow, krytyk literacki i tlumacz . Publikowal
m.in. w to mach Almanachu mysli rosyjskiej (Wok6l Tolstoja i Dostojew
skiego, Warszawa 2000; Wok6l Leontiewa i Bierdiajewa, Warszawa 2001)
i "Przeglqdzie Filozoficzno-Literackim". Mieszka we wsi Orzeszkowo
na Bialostocczyznie.

27

2R

Por. T. R6i ewicz, MO., 12.
Por. M. Heidegge r, C6i po poecie?, op. cit. , s. 219.
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stowal kogos seksualnie i dowiadujemy si<r w rozmowie, ie sam byl
w dziecinstwie molestowany, zmienia si<r perspektywa oceny jego
wolnoSci. Nie jest to powodem usprawiedliwienia okropienstwa
uczynku. Przebaczenie nie zaciera roinic mi<rdzy krzywdzicielem
i skrzywdzonym, nie zapomina win. Slowa biskupow polskich do
niemieckich: "przebaczamy... " nie mialy na celu zapomnienia nazi
zmu. Kaide zlo, a szczegolnie tak wielkie, musi pozostae w pami<rci
jako przestroga.
"Bog stworzyl swiat, ktory nie jest najlepszym z moiliwych, ale
zawiera wszelkie stopnie dobra i zla. My jestdmy w punkcie, gdzie
jest moiliwie najgorszy. Bo 0 stopien niiej zlo staje si<r niewinno
sci,!" - pisala Simone Weil (Wybor pism, s. 146). Skoro jednak nie
potrafimy przenikn'!e tajemnic ludzkiej egzystencji, nie znamy do
konca motywow i przyczyn ludzkiego post<rpowania, a ludzka egzy
stencja jest w swych korzeniach mroczna, nieprzejrzysta i tajemni
cza, naleiy spraw<r s,!dzenia pozostawie Bogu, Temu, Ktory wie.
Przebaczenie wydarza si<r najcz<rsciej wowczas, gdy wczdniej
pojawia si<r prosba 0 przebaczenie. A jesli si<r nie pojawia? Jak widae,
wyst<rpuj,! co najmniej dwie formy przebaczenia. Pierwsza, przedsta
wiona w biblijnej przypowiesci, gdy syn powraca do ojca, to znaczy
krzywdziciel szuka przebaczenia, pragnie 0 nie poprosic. Jest tei druga
forma, kiedy to ojciec idzie do syna, pokrzywdzony idzie do swego
krzywdziciela z or<rdziem przebaczenia. Trudno nie przywolac tu
obrazu Jana Pawla II odwiedzaj,!cego w wi<rzieniu Ali Agc<r. Trudno
nie rozumiec racji pokrzywdzonego, ktory gotow jest przebaczye,
jesli jego krzywdziciel zwroci si<r 0 przebaczenie; trudno tei jednak
nie wzruszye si<r obrazem pokrzywdzonego, ktory nie tylko na to nie
czeka, ale sam niesie przebaczenie.
Metafora ojca i syna moie bye jednak pod pewnym wzgl<rdem
myl'!ca. Ojca wi,!ie bowiem z synem wi<rz milosci. A latwiej jest prze
baczyc, gdy si<r kocha. Co zatem wowczas, gdy z krzywdzicielem nie
wi,!ie nas uczucie bliskosci? Latwiej takie jest przebaczye, gdy po
strzega si<r wtasne iycie jako dar. Ale moina postrzegac swoje iycie
jako cos, co mi si<r naleiy. Wowczas zla, kt6re nas dotyka, doswiadcza
my jako krzywd<r, cos, co odbiera nam lub narusza nasz'! wlasnose. 1m
wi<rksze rna my poczucie wlasnoSci iycia, tym wyisze poczucie krzyw
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nie tzw. "stabilny system moralny", ktorego posiadanie Roiewicz
neguje - sklania do okreslenia poety mianem moralisty. Wi~cej na
wet - jdli przypomnimy zdanie 0 erotyku wspolczesnym, ktory opie
wa glod i brak, moina owo paradoksalne utoisamienie rozszerzyc
na wiersz religijny, moiliwy jako opis pustki po Bogu, odejScia Boga.
R6iewiczowski bez, z refrenem: "iycie bez boga jest moiliwel iycie
bez boga jest niemoiliwe" (bez, PL., 7), podobnie jak wiersze, kto
rych swoistym bohaterem jest obsesja poety: "Nic", byiyby wi~c
"wsp6lczesnq" poezjq religijnq.
"C6i po poecie w czasie marnym?" - pytai Martin Heidegger.
"Nie tylko zbiegli bogowie i zbiegi B6g, lecz w dziejach swiata "''Y
gasi blask boskosci. (... ) [Czas] (... ) Zmarnial ai tak, ie nie potrafi juz
rozpoznac, ie brak Boga jest wlasnie brakiem"26.
Mi~dzy dwoma narodzinami, opisywanymi w Roiewiczowskiej
Galqzce oliwnej, rozciqga si~ przestrzen odejScia Boga. Narodzenie
uj~to w metafory zwiqzane z przyjSciem na swiat jednoczesnie Chry
stusa i Kaina, matka jest Mariq i Ewq. " Zwiastowanie" powtarza si~
w momencie przyjscia na swiat wnuka Marii-Ewy. Raj, czy tei judej
skq pustyni~, zastqpita klatka Giodomora, kufer jarmarcznego sztuk
mistrza, ktory jednoczdnie nabiera cech narz~dzia m~ki: "oto ja
w magicznej skrzynil przebity stu ostrzami! widz~ niebol jak wywro
cony spodekJ z goiqbkiem i zielonq gaiqzkq" (P. I, 111). Tajemnica
narodzin pozostaia jednakie znakiem nadziei, dotkni~ciem wiary,
nadziei i mitoSci. Sam symbol - gaiqzka przyniesiona przez goi~bic~
na pokiad arki Noego, znak ustqpienia wod potopu - wiqie si~ z szan
Sq, nadziejq, nawet gdy - jak w ostatnim akcie Ewangelii - zostal
opatrzony pi~tnem fatalizmu.
Adam i Kain (dzieio Boie, syn Boiy i jego potomek morderca)
kt6ry tutaj, "przebity stu ostrzami", jest rowniei "drugim Adamem",
Chrystusem, kt6ry "wie wszystko" - swiadomie skrywa przed no
wonarodzonym cz~sc infernalnego doswiadczenia, powtarza boskie
dzieio porzqdkujqce. Wiersz konczy deklaracja: "jak nam si~ urodzil
ten chiopiecl to mu powiern/ ie swiat jest dobry i pi~kny/( ... ) opo

26

M . Heidegger, C6i po poecie?, przel. K. Wolicki,

1997, s. 222 ; 21 7.
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dy. Nic nam sicr jednak nie naleiy. Z perspektywy swiata wszystko moie
wydawae sicr przypadkiem. Przygodne jest sarno nasze iycie, ktore jest,
ale bye nie musialo. Nie wiadomo, dlaczego jesteSmy zdrowi, skoro
bardzo niewielkie zmiany kodu genetycznego powoduj"l u tylu nie
winnych istot cicrikie genetyczne choroby. Nie wiadomo, dlaczego ktos
przechodzil poboczem drogi akurat w tym momencie, gdy przejeidial
pijany kierowca. To, co z perspektywy swiata jest przypadkiem, z per
spektywy wiary religijnej jest opatrznosci"l. Jednak i w jednym, i w dru
gim wypadku jest darem: darem losu b"ldi darem Boga. Zawsze mo
globy przeciei bye z nami inaczej. Kiedy postrzegamy nasze iycie jako
dar, wzrasta w nas wielkodusznose i bardziej sklonni jestesmy daro
wac innym, wiedz"lc, ile nam podarowano.
Przebaczye warto ze wzglcrdu na siebie samego. Jest to sposob
uwolnienia sicr od cicriaru pami<tci. Ola tych, ktorzy nie potrafi"l prze
baczye, nie rna nadziei na przysztose albo tei te nadzieje S"l powainie
ograniczone. Wszystko, co najlepsze, jui by to, ale przemin<tio. Oni
niczego jui nie oczekuj"l. Przebaczenie, uzdrawiaj"lc pami<te, uwalnia
od cieriaru przesztosci i pozwala z nadziej"l patrzee w przyszlose. Jed
nak wyiszym rodzajem przebaczenia jest przebaczenie ze wzglerdu
na drugiego, ze wzglerdu na sprawcer.
Poniewai przebaczenie jest trudne i czasami dojrzewamy do nie
go wiele lat, wydaje sier ono miee roine stopnie: powstrzymanie sier
od zemsty, wyzbycie sier nienawiSci, uwolnienie sier od urazy. WlaSci
we przebaczenie jest jednak ostatnim aktem za
Milosc siebie i przeba
mykaj"lcym, oddaj"lcym winer krzywdziciela
czenie sobie jest warun
w
Boskie rerce. Bez przebaczenia nie moie ona
kiem milosci i przebacze
przejse w rerce Boga, gdyi pozostaje takie w na
nia Bogu. Gdyi takie Bog
szych
rerkach. Olatego nie mO:l,emy ztoiye daru
potrzebuje ludzkiego
w
swi"l-tyni,
je§li mamy cos przeciw bratu.
przebaczenia.
Obok przebaczenia innym rownie trudno 
a moie czasami trudniej - jest przebaczye sobie samemu. Umiejert
nose przebaczania sobie jest pochodn"l mitosci samego siebie. Je§li
milose bliiniego jest na miar<t miloSci siebie (" ... jak siebie samego"),
to przebaczye innym potrafi tylko ten, kto umie zdobye sier na wiel
kodusznosc wobec siebie i umie sobie przebaczyc. "Przebaczae temu,
kto prosi 0 przebaczenie, jest rzecz"l pierkn"l, znak to bowiem ufnoSci
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wagi! blaznem bez kr61a" (Rozmowa z ksif:ciem, P. I, 477). Poezja
R6iewicza przyjmuje na siebie rodzaj misji chrystusowej - jak pisal
cytowany jui Krzysztof Unilowski: bierze na siebie "odkupienie swiata
poprzez dobrowolne dzielenie jego losu"23. Tak wi~c tropami Chry
stusa w tw6rczosci R6iewicza doszlismy do Chrystusa-R6iewicza czy
- scislej m6wi qc - wr6cilismy do Eklezjastesa-R6iewicza.
Autor Plaskorzeiby, potrafiqcy ironizowae na temat poj~e zaczerp
ni~tych ze sfery idei, kt6re "Sq tylko wyrazami", potrafi r6wniei si~
gae wr~cz do retoryki koScielnej. Point~ wiersza Poemat r6wnocze
sny: "m6dlmy si~1 aby slad czlowieka na Ksi~
Z perspektywy z gor,! pol
iycul nie byl sladem mordercy" (Pt., 75) nie
wieku okreSla Roiewicz sw'!
do konca da si~ odczytae jako parodystyczne
poezjl( mianem "hudowania
wykorzystanie dyskursu religijnego, raczej jest
swiata", drogi do "Nowej
to swiadomy i dokonany serio wyb6r j~zy
Jerozolimy", "Nowego
ka, w kt6rym moina wyrazie, jui bez ironii,
Czlowieka".
ostateczoq powag~ problemu. Podobnie me
tafora "piekla" zoajduje u R6iewicza r6wniei odczytanie najzupel
niej serio. W opublikowanej w "Odrze" rozmowie przywolywal po
eta teologicznq teori~ Jerzego Nowosielskiego, kt6ry "uwaia, ie to,
co w tej chwili przeiywamy, jest formq piekla i agonii cywilizacji" 
dodajqc mimochodem: "w wielu sprawach si~ z Nowosielskim zga
dzam, jak na przyklad w »sprawie« tego piekla, w kt6rym si~ jui
zoajdujemy, a nie dopiero znajdziemy"24. To wielkie, drapieine, ro
snqce "Nic", kt6re przychodzi na swiat "z czlowieka". "Nic", wierzy
poeta, moina jednak zapelnie czy inaczej: trzeba wierzye, ie jest to
moiliwe. I z perspektywy z g6rq p6l wieku okrdla R6iewicz SWq
poezk mianem "budowania swiata", drogi do "Nowej Jerozolimy",
"Nowego Czlowieka" C'>"", Pt., 23), jak gdyby - pisal 0 tym Mie
czyslaw Orski - "Ocalony" mial bye "solq ziemi w tej kwarantannie
ku ewentualnej nowej erze"25. I wlasnie owo ciqgle, heroiczne wy
pelnianie "Nic", ukryta medytacja 0 tym, co moie bye "Czyms" - bo
2J K. Unilowski, Sp6iniony moralista ... , op. cit., s. 52.
" Poeta po koncu swiata. Z Tadeuszem R6iewiczem rozmawiaiq j. Kiernicka, S. BereS,
,Odra" 5/2000, s. 47; 55.
15 M. Orski, Mit smierci swiata, czy/i tropem pewnych wqtk6w tw6rczoSci R6iewicza,
,Odra" 7-8/1987, s. 36.
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w samego siebie" - pisal Thomas
Hobbes (Elementy filozofii, t. II,
s. 134). Milose siebie i przeba
czenie sobie jest takZe warun
kiem milosci i przebaczenia
Bogu. Gdyz takZe Bog potrzebu
je ludzkiego przebaczenia. Sq bo
wiem takie doswiadczenia w zy
ciu czIowieka, kt6re niosq nie
poj~te
poczucie krzywdy
i cierpienia. lch symbolem moze
bye cierpienie Zyda, fryzjera
w Auschwitz, ktory gold glowy
idqcych pod prysznic, a w rze
czywistosci do gazu. Ktoregos
dnia zobaczyl kqtem oka swojq
zon~, kt6ra zostaia przywiezio
na kolejnym transportern i staia
w kolejce do niego. Strzygi jq
w rnilczeniu, chociaz wiedzial, ze
idzie na srniere. Nic jej nie po
wiedzial, rozstali si~ bez slowa.
Jaki sens rna swiat, w ktorym
dziejq si~ takie rzeczy? Takie Bog
potrzebuje przebaczenia, przy
najmniej za niepoj~te cierpienie.
TADEUSZ GADACZ, ur. 1955,
filozof, wykladowca Collegium
Civitas w Warsz awie. Wydal
m.in.: Wolnose a odpowiedzial
nose. Rosenzweiga i Li vinasa
krytyka Heglowskiej filozofii
ducha (1990), 0 umiej(ttnosci
i ycia (2002).

WKRorCE W SPRZEDAZY
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SW. Brat Albert

Mysli wyszukane
Wyb6r: Wojciech Szulczy"ski
By! patriot!\, powstancem sty
czniowym, artyst,\ malarzem
i ojcem ubogich. Jak powiedzia!
o nim kard. Karol Wojtyla, ,,rzuco
ny na kolana przed majestatem
BoZym, upad! na kolana przed ma
jestatem czlowieka - i to najbied
niejszego, najbardziej uposledzo
nego, przed majestatem ostamie
go nc;dzarza".
Prezentowane w niniejszyrn
zbiorku fragmenty pism, zaczerp
nic;te z bardzo r6znych :h6de!
i dotycz,\ce tak pozornie odJeglych
temat6w jak sztuka i wiara, wiC;
cej 0 nim powiedz,\ niz wszystkie
napisane na ten temat ksi,\Zki.
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moralistyki staje si~ w tw6rezosei R6zewieza pr6bq ueieezki od sytu
aeji komunikaeyjnej kultury masowej, kt6rq uj'll poeta w znakomi
tym, lakonieznym zdaniu : byle kto, m6wi do byle kogo, byle COj
"nie z glosnik6wl m6wi do niezegol 0 niezym" (Nic w plaszczu Pro
spera, P. II, 102). Tak wi~e tutaj Ktos m6wi do Kogos, 0 Czyms - tak
najkr6eej mozemy zdefiniowac "mora listyk~" R6zewicza. Jest to
moralistyka wewn~trznie sprzeczna, neguj'lca siebie sam'l' postulu
jqca nowy j~zyk i nOWq przestrze(\ aksjologicznq, w kt6rej poj~cia
odzyskaj'l akcydensy wartoSci.
Sokratejsk'l obron~ Glodomora, powt6rzon'l d ek laracj~ Chry
stusa-Obeego czlowieka, mozna uznae za rozwini~eie credo poezji
R6zewicza: "ja zamkni~ty w klatce nikomu nie obiecuj~ przemienie
nia, uwolnienia, wybawienia ani rozwiqzania ... siedz~ w klatce i chc~,
aby ludzie patrz'lc na mnie uswiadomili sobie swoj'l niedol~, zeby
r6wnoczesnie jakos siC( zabawili moim kosztem, zeby si~ rozerwali...
ja nie karmi~ pseudomistyeznyeh glod6w i nie budz~ ich w naszej
mlodziezy... Nie czekajcie ... nie rna tajemniey... i nie b~dzie" (T. II,
296).
To artysta podejmujqcy gest Chrystusowy, swiadom smiesznosci
tego gestu. 0 bohaterze poematu Spadanie Krzysztof Unilowski pi
sze: "Jego gest negaeji opiera si~ na uprze dnim zdepreejonowaniu
wszelkieh gest6w moralizatorskieh (... ). C hodzi zatem 0 gest pusty,
ufundowany - najdoslowniej - na niczym. Zycie i moral nose wza
jemnie popyehaj'l si~ ku nicosci, zas o racja moralisty rna jedynie
wartose retoryeznego popisu, jeSli nie ezczej paplaniny"22. - Ksi,!i~,
jesteS eiekawy, co robi poeta wsp6kzesny? - zapytuje R6zewiez w Roz
mowie z ksi?ciem. "Oboj~tny m6wi/ do obojC(tnychl oslepiony daje
znakil niewidomym" (P. I, 476-477). To prorok bez proroetwa, bez
eudu, bez dobrej nowiny odmiany - przekroczenia ludzkiej kondy
eji, powstrzymania kryzysu cywilizaeji i kultury. Prorok, ktory miast
dzielie si~ "dobrq nowin'l'" prawdq, miast zbawiae, "zabawia" po
ezjq - eelebruje "drogC( krzyzow'l w wesolym miasteczku". Prorok
bez tego, kto go poslal, kt6ry jest "glosem bez echal ciC(zarem bez
22 K. Unilowski, Sp6inio11y moralista. 0 Nietzsehealiskim dziedzietwie w poemaClt
"Spadal1ie" Tadeusza R6iewicza, w: Siowo za slowo. Szkiee 0 tw6rczosci Tadeusza R6iewi
eza, pod red. M. Kisiela, W. W6jcika , Katowice 1998, s. 51.
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Czego nie w iemy
o mHosierdziu?
Z ks. Tomaszem Wyclawskim
rozmawia Lukasz Tischner
NIilosierdzie jest slowem, ktore dobrze ilustruje,
jak w Bogu si~ znajdujemy. Slowa "znajdujemy"
uzywam w tym wypadku w dwojakim sensie
jako "przebywamy" i jako " jesteSmy odnalezieni,
uratowani".

tUKASZ TISCHNER: Zwyklo sif m6wic, ze milosierdzie zaklada pew
nq nierownowagf mifdzy tym, kto milosierdzie swiadczy, i tym, kto
je przyjmuje. Bylaby to nierownowaga mifdzy jakqs silq i slabosciq.
Oczywiicie sila i slabosc moze przybierai rozmaite odcienie - w przy
powiesci 0 Synu Marnotrawnym bfdzie to przede wszystkim przeciw
stawienie grzechu i bezgrzesznosci, z kolei obraz Milosiernego Sama
rytanina kaze raczej myslei 0 sile i slabosci fizyc znej. ezy rzeczywi
scie ta dysproporcja jest wyroinikiem milosierdzia?
KS. TOMASZ WI;,CtAWSKI: Bylbym ostroiny z pochopnymi usta
leniami. Nie jest przeciei tak, ie my sami z siebie i z gory wiemy
o Bogu, jaki jest. Poznajemy Go z Jego dzialan. Poznajemy Go przez
to, ie si~ do nas zwraca, a poniewaz wskutek ludzkiego upadku spo
tyka si~ z czlowiekiem jako Bog milosierny, dlatego tei sam daje si~
nam poznac wlasnie poprzez pryzmat takiej relacji. Z tego mozna
oczywikie wyprowadzic przekonanie, ze Bog, ktory przychodzi, rna
cos, czego mi brak (w przeciwnym razie moglbym wyratowac sam
36
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niecznosc plyniycia do brzegu, na ktorym stoi Wydkarz, zastypuje
koniecznosc plyniycia do brzegu, u ktorego czeka "cierpliwe nic".
W takim wypadku zwyciyst\vem bylby opor wobec obojga sit. Bylo
by nim zatrzymanie siy w "teraz". "Musialem wiyc zatrzymac ruch.
I zdawalo mi si y, ze tylko jeden czlowiek na swiecie moze tego do
konac. Poeta. Byl to czlowiek (a moze jest a moze bydzie) zdolny do
zatrzymania siebie do przeciwstawienia a nawet do polkniycia tam
tego Wydkarza" (idem).

V. Bez i gafqzka oliwna
,,(.. .) odsuniycie Boga ot\viera przestrzen, w ktorej rodzi siy swiat
nowoczesny" - pisze Don Cupitt w swym projekcie "teologii po
BOgu"19. Rozewicz, okreSlony przez nas mianem wspokzesnego Ekle
zjastesa, nieoczekiwanie staje w pozycji kaplana-kaznodziei owego
"nowoczesnego", nie teocentrycznego swiata, ktorego mieszkancy
uwolnili siy od terroru wewnytrznych zakazow, dekalogu, poczucia
grzechu, rozterek i glodu poszukiwania. Kaznodziei walcz,,!cego, kto
rego broni,,! jest ironia: "za t"! bram,,!/ nie rna piekla// pieklo zostalo
zdemonrowane/ przez teolog6w/ i psychologow glybi// (... ) ze wzgl y
dow humanitarnych! i wychowawczych" (brama, NP., 31). Humani
tarn"! wersj,,! piekla jest "piekielko" ("proszy siy nie bac/ to tylko
nocny lokaI! kawiarenka", Statek widmo, NP., 34).
J uz przed laty Kazimierz Wyka pisal 0 moralistyce R6zewicza jako
"niecierpliwej i wzmozonej obserwacji wartoki zaprzeczonych i pod
wazonych"20. I roly swiadka XX-wiecznych przyg6d czlowieka ("po
wazny smiertelnik! nie tanczy" - pisal w ut\vorze R6iewicz Milosz 21)
t"!czy poeta z ironicznym dystansem, kt6ry kaze opatrywac cudzy
;lowem zarowno ponowoczesny dyskurs liberalizmu moralnego, jak
proby ozywienia jyzyka moralistyki, na przyklad w wierszu Od ju
ra sif zmienif (ZFR., 119-124). Jednak "skompromitowany" jyzyk
.9 D. Cupitt, Po Bogu. 0 przyszloSci religii. Od tradycYinei wiary po nowCf wizj~ religii ,
lum. P. Sitarski, Warszawa 1998, s. 112.
10 K. Wyka, Arkadia pot~piona? , W: tegoi , Baczyftski i R6i ewicz , op. cit., s. 162.
2' Cz. Mitosz, To , Krak6w 2000, s. 78.
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siebie), ale rownoczeSnie ze Bog zgadza si~ na czlowieka takiego,
jakim jest - ze spotyka go na jego poziomie. I w tym sensie nierow
nowagi, 0 ktorej Pan wspomnial, nie rna. Dose zawile to dumacz~,
ale chodzi mi 0 to, ze Bog pozwala nam si~ poznae, wychodzqc od
rzeczywistosci czlowieka, ale nie konczqc na niej.
Trzeba zdawae sobie spraw~, ze wszystkie tworzone przez nas
okreslenia Boga - zarowno metafizyczne, jak i religijne - biorq si~
z doswiadczenia ludzkiego. Nie da si~ tego uniknqe, bo innej drogi
nie mamy. A jednak takie charakterystyki, ktore mowiq 0 Nim przede
wszystkim jako 0 mocy, 0 Kims, kto nie jest niczym ograniczony,
ostatecznie nie znajdujq potwierdzenia w tym, jak my doswiadcza
my obecnosci Boga, skoro On objawia si~ wlasnie w relacji do nasze
go ograniczenia i slabosci - objawia si~ dlatego nie tylko jako mocny
i nieograniczony, ale takZe jako slaby i ograniczony.

Wkroczylismy od razu na poziom teologiczny, a ja chcialbym zatrzy
mac si? jeszcze na obszarze relacji czysto ludzkich. Czy nier6wnowaga
wpisana jest w milosierdzie, kt6re wydarza si? mi?dzy ludimi?
Jesli patrzy si~ na relacj~ milosierdzia od zewnqtrz, to rzeczywiscie
mozna powiedziee, ze istnieje jakas nierownowaga - ktos mial cos,
czym obdarzyl tego, kto znalazl si~ w biedzie. Kiedy si~ jednak pa
trzy od wewnqtrz (wszystko jedno czy od strony ofiarowujqcego, czy
otrzymujqcego), okazuje si~, ze wymiana jest obopolna. 0 nierow
nowadze mozna mowie w tym sensie, ze przyczyna sprawcza milo
sierdzia lezy po stronie obdarowujqcego. A przeciez rownoczeSnie
musz~ powiedziee 0 okazji do dzialania, ktora jest po stronie obda
rowanego, bo ktos, komu mog~ okazae milosierdzie, jest dla mnie
samego darem - zaproszeniem do dobra.

Jednak w przypadku winy moralnej - jak w opowiesci 0 Synu Marno
trawnym - istnieje pewna obiektywna przyczyna, kt6ra nie jest tylko
okazjq. W tym kontekScie owa nier6wnowaga jest wyrainiejsza.
To prawda. Rodzi to cz~sto liczne kontrowersje. Niedawno Pani Stec
ka, ktora w Poznaniu zajmuje si~ opiekq nad samotnymi matkami,
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rakteru ludzkiego zycia, Watowskiego zamkniycia "w czterech scia
nach b6Iu", w celi smierci. Jest zn6w krzyzem-klatk 'l , Chrystusow~
i ludzk 'l .
Podobny motyw niewoli, unieruchomienia, napotkamy w poetyc
kiej prozie Zlowiony, gdzie dodatkowym elementem predestynacji
ludzkiego zycia, opr6cz nieublaganego nurtu rzeki, w kt6rej trzeba
plyn'lc - od brzegu do brzegu, od ir6dla do ujscia - jest zylka i ha
czyk. Bohater zostal zlowiony, byc moze w chwili "gdy polkn'll pana
boga" lub w momencie odpowiadaj'lcym biblijnemu zerwaniu owo
cu z drzewa wiadomoSci.
Kim jest wiyc wydkarz? Kim jest ten, kto "stal u ir6dla i przy
ujSciu tej rzeki, kt6r'l plyny", kto "stoi na obu brzegach. I na tym od
kt6rego odbilem, odplyn'llem i na tym do kt6rego ply ny, a wlaSci
wie nie plyn y ale jestem zmuszony plyn'lC" (P. II, 238)? Wydkarz,
ci'lgn'lcy Zlowionego do brzegu, stanowczo, z niezmienn'l sit 'l , jest
postaci 'l maj'lcq cechy Chrystusa (metafora "Rybaka", tutaj r6wniei
pelni on roly przynyty, " polkniytego boga") i wizerunku Boga Ojea
(biblijna metafora "pocz'ltku i konca"). To postac symbolizuj'lca ze
wnytrzn'l nieublagan'l sil y, wrog'l wobec ludzkiego instynktu iycia
i wolnoSci, za to w pelni solidarn'l z fatum smierci.
Zlowiony konstatuje mozliwosc "plyniycia w bogu" i plyni~cia
innego, plyniycia "tam gdzie mnie czeka cierpliwe nic", w swoistej
wake z Wydkarzem. Plyn'lc w Bogu, m6wi bohater, "nie bylem miesz
kancem ziemi i zycia, ale mieszkancem nieznanego iywiolu, boga
kt6ry zostal wymyslony" (ibidem, s. 239) . Nie czulem w swoich ustach
rani'lcego metalu, ale plyniycie w kierunku pocz'ltku bylo niemoili
wym oszustwem; "kiedy zobaczylem, ie wracaj'lc wracam pozornie,
zrozumialem, ze muszy plyn'lc tam gdzie mnie czeka cierpliwe nie.
(... ) Od czasu kiedy poczulem w moich wnytrznoSciach niepok6j,
zacz'llem si y szarpac. Krwawilem z ust" (ibidem). Haczyk w ustaeh
"ofiary" Boga l'lczy poemat ze slynnym "zaprzeczonym Credo", wier
szem Ciern, w ktorym B6g jest cierniem, "kt6ry rozdziera/ nasze oczy
ustal terazl i w godzinie smierci" (P. II, 266).
Zmagania z ludzk 'l kondycj'l zyskuj'l w Zlowionym postac walki
o wolnosc toczonej z Wydkarzem-Bogiem, a potem paradoksu wol
nOSci przy braku mozliwoSci realizacji najglybszych pragnien. Ko
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prosiia 0 pomoc teologicznq, by odeprzec zarzuty stawiane przez
ludzi, ktorzy nie zawsze chcq wesprzec jej dzialalnosc. Pytala, co rna
odpowiedziec ludziom, ktorzy si~ oburzajq: "Kobiety, ktoryrn po
magacie, zyjq sobie jak chcq, nieodpowiedzialnie rodzq dzieci, a my
mamy za to piacic!". Widz~ tu rzeczywiScie pewnq trudnosc. Nie
mozna calkowicie wykluczyc odpowiedzialnosci moralnej i powta
rzac komus: "Cokolwiek zrobisz, ja ci pomog~", bo moze to bye
odczytane jako swego rodzaju zach~ta do zla, ale z drugiej strony
r6wnoczeSnie sam sobie, niekoniecznie glosno, musz~ umiec powie
dziec: "Cokolwiek siy stanie, ja ci pomogy". Trzeba tylko uwazac,
zeby takie deklaracje nie stawaly si~ latwym rozgrzeszeniem dla in
nych - ani dla tych, kt6rzy sami wp~dzajq si~ w klopoty, ani dla tych,
kt6rzy im nie chq pom6c.
W Dives in misericordia Papiei pisal, ie milosierdzie odr6inia od in
nych dobrych uczynk6w to, ie obie strony (obdarowujqca i przyjmu
jqca) cos sobie dajq. Ksiqdz wypowiedzial przed chwilq podobnq mysl.
Co jednak daje ten, kt6ry jest w biedzie? Czy rzeczywiscie daje? Wy
glasza si? na ten temat wiele moralistycznych formulek, ale one naj
cz?sciej tylko zaciemniajq spraw?
Mog~

tylko odwolac si~ do wlasnego doswiadczenia. 0 tym, ze na
st~puje taka \vymiana, przekonalem si~ w tych wypadkach, kiedy
odmawilem pomocy komus, kto byl w rzeczywistej potrzebie. My
sl~, ze pojawiajqce si~ w takich momentach poczucie straty nie rna
charakteru wyIqcznie emocjonalnego. Nie chodzi tez tylko 0 zaprze
paszczenie okazji do dobrego uczynku.

Co zatem tracimy?
Tracimy cos ze swego zycia. Przy czym, mowiqc umownie, "wielkosc
przest~pstwa" moze bye nieznaczna - nikt nie umarl z glodu, nie
wykrwawil si~ (choe trzeba bye wyczulonym, by zbyt Iatwo nie roz
grzeszac samych siebie, bo czasem sprawa jest powazna). Jednak nie
zaleznie od rozmiarow tego niedoszlego daru, czlowiek traci siebie
to, kim magI bye, a nie jest. Tak rozumiem mysl Papieza, kt6ra wy
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Mikolaj Bierdiajew - jest nie tyle niemozliwe, co nie do zniesienia
i prowokuje ucieczk~ lub zlo 17.
Ten sam mo tyw ucieczki w wierszu z tomu Regia zostal polqczo
ny, z jednej strony, z metafoq rzeczywistosci oglqdanej przez zaslo
n~, metaforq Platona i apostola Pawla, wyznaniem wiary w istnienie
rzeczywistosci idealnej, z drugiej zas strony, z N ietzscheanskim mo
tywem "slaboSci" jak o zrodla owej wiary. Pisze Roiewicz: "rzeczy
wistoW ktorq oglqdalern! przez brudnq szyb~/ w poczekalni// ujrza
lern! twarZq w twarz// slaby/ odwrocifem si~/ od mojej slabosci// od
wrocifem si~/ od zludzer1! na piaskach/ moich slow/ ktos nakreSlil
znak/ ryby/ i odszedl" (* <." , P.ll, 298). Ucieczk~ moiemy wi~c w tym
utworze odczytywac jako odwrocenie si~ od wiary - slaboki, od
nadziei przeczuwanego, lecz obcego swiata metafizyki ("slaby/ od
wrocilem s i~/ od mojej slaboSci") l8 . W Widzialem Go bohater ucie
ka, zbyt slaby, by n ie zadajqc pytania "co to jest prawda?", spojrzec
w twarz prawdy - twarz "Obcego czlowieka", ktoryjest wyrzutem
sumienia, "uporczywie twierdzi/ ze wlasnie nas szuka/ lecz my go nie
znamy/ kto to jest" (Obey ezlowiek, P. 1,512).
Stygmat odmiennosci, znaCZqcy Roiewiczowskiego Chrystusa,
w krqg literackich realizacji tej postaci wlqcza bohatera dramatu
Odejseie Glodomora. Jest to postac, ktorq ksztaltuje tajemnica inne
go i ycia, odmiennej skali wartoSci, zagadka klatki, w ktorej przeby
wa Kafkowski bohater. Za tq tajemnicq musi kryc si~ ch~c slawy,
zysku, musi kryc si~ "jakis szwindel", uwaia otaczajqca Glodomora
publicznosc, nie dopuszczajqca moiliwoSci istnienia istoty 0 innym
systemie wartoSci ("niezadowolenie z siebie" jako motor glodowki
w opowiadaniu Kafki) , istoty r6iniqcej si~ nawet fizjologi q.
W Rozewiczowskiej dramatycznej realizacji motywu noweli Kaf
ki klatka Glodomora nabiera charakteru szklanych klatek z prac
Bacona, tworzqcych obraz w obrazie, przestrzen spot~gowanego
wizualnego nap i ~cia i zarazem czytelnq metafor~ ograniczonego cha
17 Por. R. Ro maniuk, Filozofia 6smego dnia. Eschatologiczne chrzeicijaltst wo Mikolaja
lierdiajewa, W: Wok61 Leo ntiewa i Bierdiajewa. Almanach mysli ro syjskiej, po d red. J.
) obieszewskiego, Warszawa 2001, s. 106-11 7.
18 Podobny pomysl inrerpreracyjny przyjmowal Rysza rd Prz ybylski (p or. Droga do

~maus,

"Odra" 11/1970, s. 126).
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plywa z jego calosciowej wizji antropologicznej. Papiez mowi 0 "da
rze z siebie" jako 0 warunku "budowania siebie". Wlasnie dlatego
tak podkresla, ze w akcie milosierdzia obie strony S,! obdarowane.

Nie wszysey glosno sif do tego przyznajq, ale milosierdzie budzi w nas
instYllktowny opor. Obawiamy sif, by akt milosierdzia nie oznaezal
poblaiania dla grzeehu, by nie sprzyjal eierpiftnietwu ezy eynizmowi
tyeh, ktorzy na pomoe oezekujq. Co takiego sprawia, ie tak trudno
bye na tym swieeie milosiernym?
Najprostsza odpowiedi brzmi: grzech pierworodny. Przy czym pe
wien rodzaj zamkni~cia, nieufnoSci pojawia si~ po obu stronach (ob
darowuj,!cego i przyjmuj,!cego). Trudnosc
Milosierdzie wnajgl«thszym
wi,!ze si~ nie tylko z dawaniem - przeciez
sensie tego slowa moie si«t
ludzie cz~sto tez nie chq przyjmowac po
pojawic tylko mi«tdzy ludzmi
mocy, bo uwazaj,!, ze sami dadz,! sobie rad~.
zhawionymi.
Otoz to zamkni~cie na dar jest nieszcz~sciem
podobnego rodzaju co l~k przed oszustwem, naduzyciem, ktory osla
bia ch~c niesienia pomocy. Czy te przeszkody S,! do pokonania?
Wydaje mi si~, ie do koflCa nie potrafimy ich wykorzenic, bo doty
kamy tu tajemnicy grzechu pierworodnego. Z tego wzgl~du mysl~,
ze milosierdzie w najgl~bszym sensie tego slowa moze si~ pojawic
tylko mi~dzy ludimi zbawionymi. W Ewangelii cz~sto powraca za
ch~ta: "Okazano warn milosierdzie, wi~c okazujcie milosierdzie".
Oznacza to cos wi~cej nii tylko prost,! zaleznosc przyczynowo-skut
kow'!: ktos wyswiadezyl dobro , to trzeba je teraz okazac innym.
Chodzi 0 inn,! sytuacj~ - zostaleS uzdrowiony, wi~c mozesz poruszac
si~ bez przeszk6d. OczywiScie trudno kogokolwiek zmusic do tego,
by wszedl w sytuaej~ zbawienia. Nigdy nie b~d~ wiedzial, ezy ten,
z kim I'!czy mnie relaeja milosierdzia, chce stan'!c przed Bogiem i in
nyrni ludirni w czystoSci i prawdzie. Dlatego poezucie niepewnoSci
pozostaje. Ale nie rna innego wyjScia - trzeba ryzykowac.

o takim bezwarunkowym milosierdziu mowi przypowiese 0 Dobrym
Pasterzu. On nie ezeka na skruehf, nawroeenie "zagubionej owey",
ale idzie za niq.
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wet nie wlaSciciel zakladu, ale pomocnik, czytalby gazety... " (PR. IJ
369-370).
J ednak idylliczny, krdlony ze wsp6lczujqq czuloSciq i przymru
zeniem oka obraz malomiasteczkowego wsp6lczesnego Chrystusa,
"pomocnika rzemidlnika", nie moze przeslonie tragicznych realiza
cji motywu "Chrystusa teraz", kt6ry - naznaczony stygmatem od
miennoSci - staje siy czlowiekiem z peryferii spoleczenstwa, domo
kqzq, kloszardem. Jednym z wierszy poety, w kt6rym motyw Chry
stusa jako "O bcego czlowieka" znalazl mistrzowskq realizacjy, jest
utwor Widzialem Go. Jego strategia estetyczna polega na balansowa
niu miydzy ikonografiq sfery religijnej (kolorystyka i gest ikonogra
fii Chrystusa) i elementami smietnika cywilizacji, miydzy sfer~ este
tycznego sacrum i profanum. Sprowadza siy to do odkrycia elemen
t6w sakralnych w zdesakralizowanej rzeczywistoSci, odnalezienia
Bogoczlowieka w spiqcym pijanym wloczydze. Wiycej: Widzialem Go
staje siy bodaj jedynq w tworczoSci R6zewicza pr6bq kontaktu z roz
poznanym "Synem Czlowieczym". Kontaktu skazanego na niepo
wodzenie, choeby z racji odleglosci wobec ,,wielkiego-Dalekiego",
tutaj symbolizowanej przez przestrzen dziel~q spi~cego na parko
wej lawce kloszarda i poety-spacerowicza.
Na niezadane pytanie Pilata ("chcialem go obudzie/ i spytae raz
jeszcze/ co to jest prawda") bohater wiersza otrzymuje bezslowl1q
odpowiedi: "pochylilem si y nad nim/ i poczulem zepsuty oddechl
z jamy/ ustnej// (... ) otworzyl oczy/ i spojrzal na mnie". Raz jeszcze
stykamy si y z tajemniq R6zewiczowskiego - tym razem podw6j
nego - milczenia, by wyrazie rzecz srodkami frazeologicznymi: mil
czenia, ktore jest "pytajqcym milczeniem" i "milczqq odpowiedziq".
Odpowiada wszak nie ten, kt6ry "cos wie", lecz taki, kt6ry "wie
wszystko". Jego milczenie mozemy polqczye z milczeniem opisy
wanych przez poety storturowanych cia!. I posiadana przezen "wie
dza" jest tak samo nieprzekazywalna, czy raczej przekazae j~ jest
zdolny obraz, spojrzenie, wszelako okazuje si y ponad miary zyj~ce
go.
Widzialem Go konczy przejmujqca ucieczka od "Obcego do
wieka", kt6ra nabiera wymiaru ucieczki od Boga. Chrystus - rozpo
znany - moze bye nie do wytrzymania, jak dobra, kt6re - pisal 0 tym
I

90

~ _________ _______ ?_~._ T?~~?~_~ _'Y~_~~~~~~~ _~~?~f~'Y_~_ ~~~~!!?~!:~~~
Ty przypowiese rozumiem wlasnie jako wyjasnienie, na czym polega
grzech pierworodny. Warto uzmyslowie sobie, ie owca nie gubi sitr
przez SWq zlosliwose, ale zwyczajnie: ire to, co rna przed pyskiem,
i w pewnym momencie dochodzi na skraj przepasci. Tak gubiq sitr na
ogol takie ludzie - idq za tym, co wydaje im siy w tej chwili najlep
sze, i okazuje si y, ie wpadli w pulapky, z ktorej sami nie potrafiq siy
jui wydobye. Wtedy mogq bye tylko wyratowani, czyli zbawieni.
Tak pojmujy rzeczywistose grzechu pierworadnego - mam wraie
nie, ie nawet w przypadku pierwszego czlowieka jego odstypstwo
nie musialo bye w pelni swiadomym wlasnego zla przekroczeniem
przykazania. W opowieSci z Ksiygi Rodzaju mowa jest 0 pewnym
uprawnionym oczekiwaniu, kt6re okazuje siy jednak pulapkq - bo
przeciei mac dobro i zlo nie jest sarno w sobie rzeczq niegodziwq.
Rozumiem grzech pierworodny jako cos, co wydarza siy w iyciu
kaidego czlowieka. Tak czy inaczej zwracamy si y ku czemus, co w na
szym przekonaniu obiecuje nam dobrq przyszlosc (i zwracamy si y ku
temu jak ku Bogu!), lecz okazuje siy, ie to nie Bog tylko nasze falszy
we pragnienie i ie jesteSmy w smiertelnej pulapce, z ktorej sami nie
potrafimy siy wydobyc.
W Dives in misericordia padajq intrygujqce slowa: "Bog objawia swoje
milosierdzie w sposob szczeg6lny rowniez i przez to, ze pobudza czlo
wieka do »milosierdzia« wobec wlasnego Syna, wobec Ukrzyzowane
go". To mocne stwierdzenie - czlowiek moze okazac milosierdzie, a za
tem pochylic sif nad samym Bogiem. W tym kontekScie zastanawia
mnie, dlaczego Papiez uzyl cudzyslowu. Czy czlowiek moze okazac
Bogu milosierdzie bez cudzyslowu?
To uiycie cudzyslowu wynika z teologii daru - dobra i laska nie po
chodzq od czlowieka, on nie jest ich irodlem. Z drugiej strony nie
oznacza to, ie dobro, kt6re czyni y, nie jest moje wlasne. To r6wno
cZeSnie dar od Boga i owoc mojej wolnoSci. Z tego wzglydu ja takie
uiylbym cudzyslowu.

Pojawia sif tu jednak paradoks. Bo cudzyslow kaze postawic pytanie,
czy w takiej relacji Bog nie okazuje milosierdzia samemu sobie.
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ru wlasnego i bliznich: "milczalo niebol milcza!a ziemial jdli usty
szat g!osl kt6ry p!ynqli z ziemi wody i niebal to by! to g!os drugiego
cz!owieka" (W srodku zycia, P. I, 406).
Na przeprowadzonq w 1998 roku przez "Znak" ankiet~ Kim
jest dla mnie Jezus Chrystus? R6iewicz odpowiada w charaktery
styczny spos6b. Przede wszystkim m6wi, ie nie moie odpowie
dziec. Jednakowoi, zaprzeczajqc moiliwosci odpowiedzi, odpo
wiada. "Nie mog~ zadoscuczynic Panskiej prosbie - zwraca si~ do
redaktora miesi~cznika - poniewai Jezus Chrystus jest dla mnie
zbyt wainq Osobq - jest kims Bliskim i tak Wielkim-Dalekim, ie
pisanie 0 Nim staje si~ prawie niemoiliwe"16. Podobnie jak w jed
nozdaniowej odpowiedzi na ankiet~ w tw6rczoSci R6iewicza
Chrystus zostaje zasloni~ty ("Nie mog~ zadoscuczynic (... ) pros
bie (... ) pisanie 0 Nim staje si~ prawie niemoiliwe") i odsloni~ty
("jest dla mnie zbyt wainq Osobq - jest kims Bliskim i tak Wiel
kim-Dalekim"). Tak wi~c - odczytajmy jeszcze raz to zdanie - ist
niejq osoby zbyt waine, 0 kt6rych winno si~ milczec, i w tw6r
czosci R6iewicza takq "zbyt wainq Osobq" jest Chrystus. Z dru
giej zas strony, jak moglismy si~ przekonac, Chrystus nie
w wymiarze ,,wielkiego Dalekiego" (Nauczyciela, Mistrza, "Syna
Czlowieczego", Syna Boiego), lecz jako "ktos Bliski", jako "Oso
ba" wypelnia przestrzen R6iewiczowskiej sztuki, stanowiqc jednq
z jej centralnych postaci, centrum antropologii poety, kladk~ mi~
dzy "umarlym" Bogiem a "umadym" cz!owiekiem.
Jest to niemal bez wyjqtku Chrystus, kt6ry wraca "tu w naszq
okolic~" (Moja c6reczka, PRo I, 370). Bohater opowiadania zwie
rza si~: ,,0 panu Jewsie myslalem zawsze alba z litosciq, albo z po
dziwem, mysla!em 0 nim zawsze jako 0 mlodym czlowieku, kt6ry
bal si~ smierci, wyp~dzal powrozem handlarzy ze swiqtyni, rozma
wiat z »Iadaczniq«... pan Jews to bliski czlowiek, bo cata Tr6jca
Swi~ta to jui zupelna geometria i algebra (... ) Pan Jezus chodzi!by
teraz po ulicach naszego miasta w garniturze w paski, w niemod
nej jui jesionce, w spodniach z mankietem ... jakis rzemieSlnik, na

16

T. R6iewicz, "Znak" 10/1998, s. 41.
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Nie! To jest jedna z najwi~kszych tajemnic, jesli chodzi 0 rozumienie
laski. Otoi moiemy nazywac prawdziwie swoimi zaslugi, ktore nie
Sq nasze. Tak jak jestesmy stworzeni przez Boga, tak tei jestdmy
przez Niego zbawieni. Moina powiedziec, ie i stworzenie, i zbawie
nie Sq dla nas konstytutywne. Wszystko, co z tego wynika, pochodzi
od I>oga, choc rownoczesnie jest naszym dzielem! To, co moje, za
wsze powstaje w dialogu z Bogiem.

To jest nielatwe do zrozumienia, bo wkraczamy tu w rzeczywistosc
wolnosci, kt6ra zaklada przeciei autonomif! darczync6w, niezdeter
minowanie ich dzialan przez jakqs instancj~ zewn~trznq.
Tego rodzaju trudnosc bierze si~ najcz~Sciej stqd, ie odruchowo my
slimy 0 wolnosci jako 0 relacji mi~dzy dwoma niezaleinymi od sie
bie, partnerskimi podmiotami (oba nie wiedzq, co zrobi druga stro
na, nawiqzujq dialog, by ustalic, kto za co odpowiada). W takim ujy
ciu Bog ponosi odpowiedzialnosc za to, jaki jestem, ja zas za to, ie
odpowiedzialem na Jego wezwanie.
Skoro jednak ten model myslenia rodzi tyle znakow zapytania,
to moie jest niewlasciwy? W moich probach teologicznych staram
si~ zaproponowac cos innego, choc nie mog~ powiedziec, ie up ora
lem si~ z trudnosciami. Usiluj~ opisywac stosunek czlowieka do Boga
w kategoriach odniesienia do przyszloSci. Jdli spoglqda si~ na rela
ck mi~dzy czlowiekiem i Bogiem w ten sposob, pewne kwestie siy
wyjasniajq. Kiedy odnosz~ si~ poprzez kaide
Tak jak przyszlosc nie jest
moje dzialanie do przyszlosci, wtedy mogy
widzialna jako przyszlosc,
powiedziec, ie w pewien sposob - lepiej lub
tak Bog nie jest widzialny
gorzej - Sciqgam na siebie to, co rna nastqpic.
jako Bog.
Niemniej to, jaka jest ostatecznie moja przy
szlosc, okazuje si~ dopiero wtedy, kiedy ona przyjdzie, kiedy staje siy
terazniejszoSciq. Przyszlosc sarna zatem zawsze nam si~ wymyka.
Cz~sto przywolujy w tym kontekscie slowa, ktore znalazly si~ w ty
tule ksiqiki ks. Andrzeja Bardeckiego - "zawsze jest inaczej". Nawet
wtedy gdy potrafi~ uwzgl~dnic wszystkie okolicznosci i przyczyny,
zawsze wychodzi na koncu cos innego, co jest z pewnoSciq moje, ale
zarazem odbiega od tego, czego oczekiwalem. Widz~ tu zarazem
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iycia Boga: jest strainikiem zlota, sakralizujqcym ludzkie materialnt
powodzenie, uswi~cajqcym srodki, ktorymi zostalo zrealizowane. Jes\
I
"jei niebieski" towarem podlegajqcym kupnu-sprzedazy, promocj,
i reklamie na targowisku ulicy, gdzie "ludzie biegnq ludzie jadq luj
dzie krzyczq". "Obok w czerwonym kosciele/ groiq jeszcze smieszni
pieklem! obiecujq niebo/ zachwalajq wiar~ ojcow naszych.// Sprytn
z rybim okiem! i brodq jak lisia kita z miedzi! nabil sto tysi~cy n~dza·
rzy w butl~ (... )/ Mrowisko si~ mrowi./( ... ) Bzdura obluda falsz" (Mi
lose, P. 1,47-48).

IV. Obey eztowiek, Gtodom6r, W,dkarz
Obok jedynego w tworczoSci Roiewicza wiersza, w ktorym pod
miotem mowiqcym jest Chrystus - wiersza Nieznany list, skargi Je
zusa na ludzkq potrzeb~ niezwyklosci, cudu, zakonczonej zatartym
na zawsze przeslaniem - znajduje si~ utwor Obey ezlowiek. Jest on
dalszym ciqgiem monologu Chrystusa, pozbawionego szaty ewange
licznego nauczyciela, nie majqcego uczniow, mocy czynienia uwiary
godniajqcych j przykuwajqcych uwag~ cud6w, obcego i bezdomne
go: "czy mog~ zostae z wami/ jeden dzien noc/ jestem czlowiekiem!
nie jestem obcy/ patrzycie na mnie/ przez judasza/ nie zdejmujqc lan
cuchow/ przez drzwi zatrzasni~te// jestem zm~czony/ chc~ usiqse przy
waszym stole/ znamy si~ przeciei/ od narodzenia Chrysrusa (... )/ musz~
warn opowiedziee/ 0 sobie 0 was/ chc~ warn powiedziee/ ie nie rna
tajemnicy/ nie czekajcie" (P. 1,512-513).
Oczekiwany Godot to "dobry czlowiek", kt6ry "powie mi kim
jestem" (Drzwi, P. 1,428). Jedynq dost~pnq tajemniq jest tajemnica
chrystusowego wymiaru "Obcego". Jest to klamra spinajqca antro
pologi~ R6iewicza: czlowiek nie moze bye ewangelicznym "synem
Boiym", bo "B6g umarl", a syn powstal przeciwko ojcu, tak wi~c
obie kategorie stracily swoj aksjologiczny sens. Czlowiek jest Chry
stusem, bo Chrystus jest czlowiekiem. "Umarly" czlowiek moze
zmartwychwstae w osobie "umarlego" Boga. Doswiadczenie "smier
ci" transcendentnego Boga stawia przed czlowiekiem wyzwanie nie
tyle ubostwienia siebie samego, co odkrycia chrystusowego wyrnia
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analogit;: do niewidzialnoSci Boga i Jego wspomagajqeej mnie laski
tak jak przyszlose nie jest widzialna jako przyszlose, tak Bog nie jest
widzialny jako Bog. Kiedy Jego dar ujawnia silt w moim zyeiu, ujaw
nia sit;: nie jako "Bog", ale jako moje zyeie, moja terazniejszose, moja
wolnose, moj dobry wybor.

Tadeusz Gadacz w swoim artykule 0 przebaczeniu dopowiada do mysli
o mozliwosci okazania "milosierdzia" Bogu cos wifcej. Przywoluje
wstrzqsajqcq historif fryzjera z Auschwitz, strzygqcego tych, ktorzy
rzekomo mieli sif potem znaleic pod prysznicem, a w rzeczywistosci
trafiali do gazu. Jednym z transportow przyjechala jego zona, a on
ogolil jej glowf, nie wypowiadajqc ani slowa ostrzeZenia. W tym kon
tekScie Tadeusz Gadacz mowi wrfcz, ze w obliczu niepojftej ludzkiej
krzywdy takie Bog potrzebuje przebaczenia.
To moze zabrzmiee jak zbyt latwe wyjasnienie, ale nie powiedzial
bym, ze w takim przypadku doehodzi do rozmowy z Bogiem. To
raezej dyskusja z samym sobq - tego, kogo takie straszliwe nieszezt;:
seie dotyka, i tego, kto probuje je zrozumiee, czyli przebaczye. A ja
kie jest w tej tragedii miejsee Boga? Chyba nie da sit;: tego rozstrzy
gnqe. W tym sensie obawialbym silt powiedziee, ze chodzi tu po pro
stu 0 przebaezenie Bogu. Z drugiej strony ten konkretny czlowiek
tak to moze odczuwac. Ktos, kto postrzega swiat jako pewien lad,
w ktorym trwa niezmqeona rozmowa z Bogiem, doswiadezywszy
takiej katastrofy, rna prawo ezue i powiedziee, ze Bog zawiodl. I w tym
sensie moze przebaezye Mu lub nie. Tylko ezy rzeczywiseie odnosi
sit;: to do Boga? Moim zdaniem nie, bo jestem przekonany, ze Bog
by! w tym nieszezt;:sciu ealkowieie po stronie tego fryzjera, choe spo
tykajqe sit;: z nim oko w oko, pewnie nie odwazylbym silt mu tego
tak powiedziee. W takich sytuaejaeh wszelkie tezy generalne, sofi
styezne popisy nie majq sensu - ten czlowiek si y przekona i ja si y
przekonam, jak jest naprawd y.

Dochodzimy w tym miejscu do tajemnicy nieprawosci, 0 ktorej wspo
minal niedawno Papiez na krakowskich Bloniach. Chcialbym zadac
pytanie dose pyszalkowate i wlasciwie nieprzyzwoite (gdyz zn6w za
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niowej koronie" (Drzwi, P. II, 138), "Bog wszechmocny ktory mie
szat/ gorycz do stodyczyl wisi na scianie bezradnyl i ile namalowa
ny" (Kasztan, P. I, 73).
Dystans, z jakim poeta przywoluje owe obrazy, zarowno sarno
dziecinstwo, jak i Chrystusa-Boga, oddala w doment; zamierzchlej,
niernal archeologicznej przesztoSci. W wierszu Rok 1939 wyznaje:
"zloit; na cmentarzul gdzie nie powstanq z martwychl niepotrzebne
smieszne rekwizytyl Boga tak malutkiego jak
Swiat upadly, na kt6ry
lipowy swiqtek! oda biatego, ktory jest ptasz
przychodzi Nowonarodzony,
kiem! na gatqzcel czlowieka ktorym nie bt;dt;"
witajllc go, nie pozostawia
(P. I, 24). Bog okazal sit; lipowym swiqtkiem,
wlltpliwosci, ze znalazl si~
orzel ptaszkiem, czlowiek - marzeniem
w piekJe.
o czlowieku. Pit;kny mit "Pana Jezusa" od
chodzi wraz z innymi mitami iycia rodzinnego i spolecznego. Od
chodzi wraz z ludimi, ktorzy go pielt;gnowali. "To gipsowe dzieciqt
ko dzis sit; urodzilo i dzis umado. Za malo jest to oddechow, ieby je
ogrzac i powolac do iycia" (Wigilia w obcym miescie, P. I, 529).
Swiat upadly, na ktory przychodzi Nowonarodzony, witajqc go,
nie pozostawia wqtpliwosci, ie znalazl sit; w piekle. Chrystus rodzi
sit; z pit;tnem smierci, w rejonach, w ktorych latwiej 0 rekwizyty pie
kielne nii zapach sian a i pastelowe kolory kOScielnej betlejemskiej
stajenki. Staje sit; dodatkowym cit;iarem dla umt;czonej "rodziny czlo
wieczej".
Tajemnica narodzin antycypuje mt;kt; i smierc krzyiowq. Pojawia
sit; obraz "malego Boga" krwawiqcego "w bialych chustach dziecin
stwa" (Ciern, P. II, 266) czy motyw szkieletu "kopalnego Boga", opi
sywanego jako fenomen archeologiczny l4. W koncu i katedry zosta
Dq skojarzone z "iebrami umarlego Boga", ktory (czy to swiadome
nawiqzanie do blyskotliwego porownania ksit;dza Baki: "Aza nie
wiesz,l ie smierc jak jei"?15) zostal okreSlony jako "jei niebieskil na
bity na tysiqc iglic wieil katedr bankow" (Gotyk 1954, P. I, 350).
"Jei niebieski" to "zloty cielec", bog swiqtyn i bankow, kamienia
i zlota. Oto - mowi Roiewicz - jeden ze sposobow posmiertnego
Por. T. R6zewicz, Kamieniolom, P. Il, 144.
tegoi, Uwagi , oprac. A. Czyi, A. Nawarecki, gwasze].
Lebenstein, Lublin 2000, s. 62.
14

15

J. Baka, Mlodym uwaga, w:
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klada, ie moiliwa jest na ten temat wiedza zobiektywizowana), ale
zarazem jedno z najtrudniejszych i najwainiejszych dla chrzescijmi
stwa: dlaczego trzeba bylo ai ofiary Krzyia, tak ekstremalnej postaci
milosierdzia, by odpowiedziei na zlo i biedy s'wiata?
\Vielu ludzi pyta 0 cos przeciwnego: czy ofiara Krzyza wystarczy?
Bo przeciez istniejq niewyobrazalne zbrodnie, nie tylko na pojedyn
czych ludziach, ale na calych narodach, ktore mozna uznac za strasz
Iiwsze niz ukrzyzowanie. Tak wi~c niektorzy b~dq si~ niepokoic dra
stycznosciq ofiary Krzyza, inni przeciwnie - b~dq mowie, ze w zesta
wieniu z bezmiarem ziemskiej nieprawosci m~ka Jezusa nie jest czyms
dose wielkim. Mysl~, ze takie "odmierzanie" prowadzi nas w slepy
zaulek. Pytanie 0 to, dlaczego Jezus znalazl si~ na Krzyzu, rna sens
jedynie jako namysl nad tym, skqd zlo i skqd cierpienie. Tylko wtedy
mozna probowae mowie 0 Krzyzu, kiedy uzna si~, ze chodzi 0 praw
dziwe zmierzenie si~ Boga ze zlem i cierpieniem. Ofiara na Krzyzu
to stani~cie po stronie, po ktorej dzieje si~ niesprawiedliwosc, tak,
by ona we mnie uderzyla. NajproSciej rzecz ujmujqc, chodzi 0 akt
solidarnosci Boga z cierpiqcym stworzeniem. Trzeba to przyjqc i nie
zastanawiac si~, dlaczego to bylo ukrzyzowanie.

Trudnosc ze zrozumieniem tajemnicy Krzyia wiqie si~ tei z naszymi
wyobraieniami 0 relacji Syna i Ojca. Wielu ludzi pyta: jesli Bog jest
wszechmocny, to dlaczego zezwolil na m~k~ swego Syna? Czy tak
wolno post~powac Ojcu?
Nie jest latwo rozwiac t~ wqtpliwosc, bo wszyscy jestesmy wi~znia
mi tradycyjnych wyobrazen religijnych. Mozna najwyzej si~gnqc do
Ewangelii, by pokazae, ze taki prosty schemat - ojca, ktory wszyst
kim wlada, i syna wykonujqcego jedynie polecenia - nie znajduje
w niej potwierdzenia. PrzypowieSci Jezusa, lqcznie z tq najwi~kszq
) zyciu i smierci, jakq jest Jego Pascha, rozbijajq taki "paternalistycz
lY" obraz relacji Ojca i Syna. Z drugiej strony jednak nie mozemy
)pierac si~ wylqcznie na negatyvmych charakterystykach Boga, bo
1a czyms musimy si~ rozumnie oprzec. Dlatego nie nalezy zbyt pr~d
<0 odsylac do lamusa tradycyjnych poj~c.
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I w koiicu postac z wiersza Rozwarte - "stoiek z kyp'l wlosow n
szczycie". "Jego ryce byly rozrzucone rozwarte tak szeroko (... )/ Glo
wa miaia ksztalt czarnego/ dlugiego futeralul z ktorego wyjyto skrzyp
cel Zyby umieszczone byly pionowol miydzy uchem i okiem" (P. I

424).
Potencja obrazowa staje siy w poezji Roiewicza form'l refleksj~
filozoficznej, metafora i obraz zastypuj'l dyskurs intelektualny. PoJ
etyckie obrazy, podobnie jak komplementarne wobec nich plastycz,
ne realizacje motywu Ukrzyiowania Francisa Bacona, probuj'l bye
jak pisano 0 obrazach Bacona - "niewypowiadaln'l miar'l naszej
moralnoSci, naszej rozpaczy i naszej bezsilnoSci; naszym niegodnym
przyzwoleniem na ukrzyiowanie swiata"12.
Roiewicz obrazy odczlowieczonego ciaia podnosi do wymiaru
quasi-religijnej medytacji 0 wspolnej kondycji czlowieka i Boga,
w kaidej z postaci opatrzonych cechami odwoluj'lcymi si y do iko·
nografii myki Chrystusa portretuj'lc czIowieka-Chrystusa, a wiyc
i czlowieka-syna Boga. Kaid 'l myky i smierc przedstawia jako m~·
czeiisk'l smiere czIowieka i Boga, sytuuj'lC zdarzenie w wymiarze fak·
tu, ktory winien odcisn'lc siy w materii swiata, po ktorym cos ulega
zmianie . Taki jest tei pojawiaj'lcy siy w wierszu Drewno Chrystus
jui bez maski: "idzie na czworakach ( ... )11 w cierniowej obroiy/
z opuszczon'l glow'll zbitego psa" (P. I, 383).

III. Pan Jezus, "Jei niebieski"
Nieodl'lcznym rekwizytem wspomnieii dzieciiistwa - czasu, kie·
dy "Ias byl laseml Bog Bogiem/(... ) spalo si~ w stodole na sianie"13 

jest "Pan Jezus", kolejny wizerunek Chrystusa w poezji R6iewicza.
Oleodrukowy "Swi~t)T obrazek" symbolizuje porzqdek rodzinnego
domu oparty na opoce tak trwalej jak widzialny, dotykany, ludzki
i dobry "Pan Bog". W poezji tej pojawia si y wiyc "serce Jezusa w cier

11

E. ] edJinska, Fran cis Bacol1: "W cierpiel1iu jest i rodlo wielkiej sztuki", "Odra" 7.8

(4 76-477)/2001, s. 63.
lJ

86

T. R6zewicz, Acheron w sarno poludl1ie, P. II, s. 126-127.

~ _________ ______ _~_~,_!9_~~~~_~ _~~_~~~~~~~ _~~?~~'Y_L~_ ~~~~!_I?~~~~~
Zatrzymajmy si(! jeszcze przy wszechmocy. Papiez rozpoczql kazanie
w tagiewnikach od cytatu z Dzienniczka Siostry Faustyny: ,,0 nie
poj(!te, niezgl(!bione Milosierdzie Boze, / Kto Ciebie godnie uwielbic
i wyslawic moze / Najwi(!kszy przymiocie Boga / wszechmocnego ... "
W jakim sensie milosierdzie jest najwit;!kszym przymiotem Boga Wszech
mocnego? Czy milosierdzie nie uniewainia w gruncie rzeczy tego, co
tradycyjnie kojarzymy ze wszechmocq?
Jesli przyjmuje si<r, i.e wszechmoc oznacza, i.e "wszystko mog<r", to
wtedy rzeczywiScie trudno odnieSc jq do milosierdzia. Ale wszechmoc, 0 j~ki~j tu , mow~, jest innego rodzaju.
Przypommajq m! S!<r p1<r kne slowa kardynala
Walte:a ~a,spera: ,:potrzeb~ ~s,7echmocy, by da
rowac Sl<r ! 'wydac calkowlCle , a zarazem "by
dawac, nie narzucajqc, by zachowac niezalei.
nose i wolnosc obdarowanego". Taki jest sens
Boi.ej wszechmocy, ktora nie definiuje si<r po
przez to, i.e Bog wszystko moze (na przyklad potrafi stworzyc czwo
rokqtny trojkqt), ale przez milosc, ktora nie zniewala. ReJacja kocha
nia wprowadza dodatkowo element szczegolnej "bezradnoSci", cze
gos niespodziewanego, co wiqze si<r z bezwarunkowym otwarciem
na drugiego - on moze zawieSc moje wst<rpne oczekiwania, ale ko
cham wlasnie jego czy jq, a nie moje idealne wyobrazenie 0 nich.

Taki jest sens Bozej
wszechmocy, ktora nie
definiuje si'r poprzez to,
ze Bog wszystko moze, ale
przez milosc, ktora nie
zniewala.

Kluczowe jest tu chyba slowo relacja ...
Dotykamy tu szerszego probJemu, jak mowic 0 Bogu. Moim zda
niem, jesli chcemy uprawiae rozsqdnq teologi<r, musimy koncentro
wac si<r na tym, co wydarza si<r m i <r d z y roznymi osobami, a nie na
tym, czym one Sq "same w sobie" bez relacji. Na pierwszym miejscu
stoi nie myslenie substancjalne, lecz relacyjne. Bog nie okreSJa siebie
jako XY, ale jako Milosc, czyli wlasnie w reJacji.

Zastanawiajqce sq intuicje Siostry Faustyny, ktora w swojej "koron
ce" wkracza pomi(!dzy Ojca i Syna: "Ojcze Przedwieczny ... ofiaruj~
Ci Cialo i krew Twojego Syna ... za grzechy nasze i calego swiata". Jak
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zakorzenionej w kulturze antropomorficznej metafory Boga, prze
staj,!c wskazywac na siebie samego. Inaczej dzieje si~ w przypadku
cialludzkich, portretowanych przy uzyciu srodkow poetyckich od
woluj,!cych si~ do ikonografii Ukrzyzowania, tam gdzie mamy do
czynienia z Chrystusem - um~czonym, martwym czlowiekiem. Nie
trzeoa zaznaezac, ze istot'! tego obrazu jest mozliwosc istnienia sa
kralnego elementu rozkladaj,!cego si~, um~ezonego ciala. Ii po kl~
see idei "czlowiekoboga" Roiewiez kontempluje (martwego) Bogo
czlowieka.

II. Zakatrupiony
,,wojna na ziemi i niebie" pol,!czyla w poezji Roiewicza meta
for~ "drzewa swiata" z symbolem krzyza, na ktorym umad cz/o
wiek, sprowadzony z jednej strony do wymiaru storturowanego,
odczlowieczonego ciala, z drugiej zas do roli kata zadaj,!cego cier
pienie z nieludzk,!, a obq rowniei zwierz~tom, rozkosz,! 11. Nie jest
niczym nieoczekiwanym fakt, ie taktyk,! opowieSci 0 "smierci czlo
wieka" staj,! si~ analogie do m~czenskiej smierci Chrystusa-czlo
wieka. "Pogardzone cia/o", ktore zawis/o na "drzewie swiata" daw
nych poetow, drzewie-symbolu bozonarodzeniowej nadziei, cialo
umieraj,!ce na smietniku cywilizacji, przybiera Chrystusowe ksztal
ty. Jest pierwszym Roiewiczowskim obrazem Chrystusa. Plastyka
opisu ciala przywoluje kulturowe wizje m~ki i poniienia Ukrzyio
wanego. Oto trzy obrazy: w opowiadaniu Owoc iywota jeden z za
rnordowanych partyzantow: "leial z otwartymi oczarni i ustami.
Dlugie czarne wlosy otaczaly jego twarz. R~ce mia/ dziwnie uloio
ne, dlonie odwrocone do nieba, jakby chcial nabrac w nie swiat/a"
(PR. I, 19-20).
"Zakatrupiony/ desk,!/ na smietniku Pier Paolo/ probuje z mar
twych wstac/ czolga si~/ w slonce leci" (Zakatrupiony, P. II, 388).

11 Por. T. R6zewicz, Drzewo, P. I, s. 298. Nota bene, "adresatem" wiersza jest Chry
,rus, jak wskazuJe refreniczne pytanie: "C6i. ci powiesz~1 na gal~zi drzewa ... " - pojawia
;i~ w nim analogia do drzewa boionarodzeniowego.
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czlowiek moze ofiarowac Bogu Ojcu krew Jego Syna? Ksiqdz Tischner
pisal, ze Siostra Faustyna wkracza w zycie wewn{!trzne w Trojcy Swi{!
tej. Jak rozumiei obecnosc teologii trynitarnej u Faustyny?

NajproSciej moina odpowiedziee tak: czlowiek nie jest zewnytrznq,
ale wewnytrznq spraWq Boga Tr6jjedynego i tam, gdzie dochodzi do
glosu prawdziwe doswiadczenie Boga, pojawia siy tei ta trynitarna
intuicja. Tak wlasnie dzieje siy w przypadku Faustyny, kt6ra prostym
jyzykiem, z nalecialoSciami poboinosci jej czas6w, wyraia glybokie
prawdy 0 Trojcy Swiytej. Ale analogie do takiej odwagi znajdziemy
u sw. Katarzyny ze Sieny czy u Hansa Ursa von Balthasara.
Wszyscy oni wychodzili od doswiadczenia mistycznego. W przypadku
Balthasara od przezyc bliskiej mu osoby - Adrienne von Speyr.

Doswiadczenie mistyczne jest chyba niezbydne, by otworzye siy na
ty perspektywy, bo dop6ki czlowiek spoglqda na Boga od zewnqtrz,
dopoty nie przejdzie mu nawet przez glowy, ie sam moie bye we
wnytrznq spraw'l Tr6jjedynego Boga. Tego nie da siy wymyslie, to
moina tylko poznae.
Slowa 0 ofiarowaniu krwi Syna, ktore pojawiajq si{! w"koronce",
wprowadzajq pewnq trudnosc. Nietzsche porownywal m{!k? Syna do
poganskich rytualow przeblagalnych, usmierzajqcych gniew rozsier
dzonego Boga. 0 jakiego rodzaju ofierze jest mowa w"koronce"?

Komplikacja bierze siy st'ld, ie nie potrafimy calkiem abstrahowae
od tych poganskich zwyczajow. Slowo ofiara odnosi nas takie do
rytualow "kozla ofiarnego". Podstawowy sens sl6w "koronki" wy
raia siy w slowach: "Popatrz - przychodzy z krwi 'l ". Mysly, ie Fau
styna czy ludzie powtarzaj'lcy ty modlitwy nie maj'l swiadomoSci ry
tualno-ofiarniczej. Oni wiedz 'l , ie splynyla na nich krew Syna i ie
l ni 'l wlasnie staj'l przed Ojcem. To nie jest dzialanie magiczne, licz'l
:e na jakis zamierzony efekt. Chodzi 0 uznanie swojego miejsca
w tym, co siy zdarzylo - ja jestem tym, kt6ry moie stan'le przed
rob 'l , bo przenika mnie i obmywa krew Twego Syna.
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wieka" przypiecz~towala depersonalizacja, "sprowadzenie osoby do'
kawalka somy w generalnym »przyroscie naturalnym «"8. Oto ci~
paradoksow: "smiere Boga" oglasza "martwy" czlowiek, nalezalo'
umrzee, aby przekonae si~, ie "Bog jest martwy". I jesli Bog obecnyi
kiedys w ludzkim iyciu, wplywajqcy na idealy, postawy i wybory,
odszedl w sfer~ martwego mitu, jeieli idea Boga nie kieruje jui ludz
kimi moralnymi wyborami - jego "brak" musi wypelnie czlowiek
samym sobq, aby (zacytujmy Gombrowicza) "nie sterczee w pustym"9.
Jdli "Bog jest martwy", na czlowieka spada zadanie ubostwienia si~.
Podstawowy problem antropologii Roiewicza moina wi~c ujqe w py
taniu: jak martwy czlowiek moze bye jedynym bogiem? Stqd Roze
wiczowskie poszukiwania elementu Iqczqcego "dawnego" czlowie
ka i "dawnq" sfer~ sacrum.
Cytowany jui wiersz Ocalony konczy deklaracja: "szukam na
uczyciela i mistrza". Pomijajqc kwesti~ tytulow, przynaleznych do
leksyki biblijnej, oczekiwany "mistrz" rna cechy Chrystusa ("niech
przywroci mi wzrok sluch i mow~") i Stworzyciela, Boga Ojca ("niech
jeszcze raz nazwie rzeczy i poj~cia/ niech oddzieli swiatlo od ciem
no§Ci"). Z podobnym modelem stykamy si~ wielokrotnie, gdy R6ze
wicz, krdlqc portret Chrystusa, lqczy elementy ewangelicznego ob
razu Jezusa i cechy przynaleine biblijnemu Bogu Ojcu.
Fakt to 0 tyle istotny, ie Chrystus zostaje przez poet~ usytuowa
ny w dwoch wymiarach: ludzkim i sakralnym, nawet gdy ten ostatni
jest zaledwie sladem sacrum, sladem "rozkladajqcego si~ absolutu"IOj
nawet gdy poszukiwanie "nauczyciela i mistrza" ma jedynie wymiar
tragiczny, gdyz postae 0 poszukiwanych atrybutach nie istnieje. Po
tencjal semantyczny "Chrystusa" jako motywu literackiego zawiera
w sobie historyczno-literacki obraz Jezusa Chrystusa i trese zwiqza
nq z plaszczyznq wiary, czyli Chrystusa-Bogoczlowieka. Trzeba pod
kreslie, iz nie zawsze w poezji Roiewicza mozna te plaszczyzny od
dzielie, mozliwe to jest w nielicznych wypadkach, kiedy Chrystus
(na przyklad poprzez wizerunek, "swi~ty obraz") staje si~ rodzajem
S K. Wyka, Problem zmiennika gatunkowego w pisarstwie R6iewicza,
czynski i R6iewicz, Krakow 1994, s. 233.
9 W Gombrowicz, Ferdydurke, Krak6w 1987, s. 247.
, 0 T. R6iewicz, Kartki.. . , op. cit., s. 562.
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Kiedy czytamy w Apokalipsie: "wyplukali szaty w krwi Baran
ka", to nie rna to nic wspolnego z poganskimi rytualami ofiarniczy
mi. Nie pojawia siy tu akcent na wylanie krwi, przemoc sakralnq, ale
na to, ie jestdmy teraz zdolni bye z Bogiem. OczywiScie trudno po
minqe calq obrazowose zabitego baranka, ktora wiqie tradycjy iy
dowsko-chrzeScijanskq takie z rytami poganskimi, ale najistotniej
sze jest tu znalezienie siy w Boiym wnytrzu.

Inna komplikaeja, na ktarq napotykamy, kiedy myslimy 0 milosier
dziu, wiqie sif ze sprawiedliwoseiq. W Dives in misericordia mowa
jest 0 tym, ie blogoslawienstwo z Kazania na garze skierowane do
milosiernyeh "objawia niezglfbionq jednosc Ojea, Syna i Dueha Swi{!
tego, w ktarej milosc, ogarniajqe sprawiedliwosc, daje poezqtek milo
sierdziu, milosierdzie zas objawia samq doskonalosc sprawiedliwosei".
To zawile, ale ehyba glfboko prawdziwe wytlumaezenie relaeji mi{!
dzy sprawiedliwoseiq i milosierdziem. W jakim sensie milosierdzie jest
warunkiem sprawiedliwosei?
Milosc i sprawiedliwosc Boga nie Sq przejawami jakiejs skompliko
wanej osobowosci, ale postaciami tej samej relacji Boiej milosci.
Gdyby milosierdzie mialo przybierae ksztah niesprawiedliwoSci czy
poblailiwoSci, zaprzeczaloby to sensowi Boskiej milosci, gdyby spra
wiedliwosc przyjmowala formy niemilosierdzia czy okrucienstwa,
klociloby siy to z Boiq miloSciq. Kaide zafalszowanie relacji pociqga
za sobq zafalszowanie obrazu tego, z kim mnie ona Iqczy.
U Feuerbacha jest mocne pytanie i odpowiedi: "Co pozostaloby
z Boga, gdyby odjqe od niego miiosC? Zqdny krwi heretykow po
twor!". To pokazuje absurdalnose takiego substancjalnego myslenia
o Bogu, by moina w drodze eksperymentu odejmowae rozmaite przy
mioty, takie sprawiedliwose. Za kaidym razem, gdy "pozbawimy"
Boga jakiejs Jego wlaSciwosci, staje nam przed oczami karykatura
albo wprost bestia. Nie jest tak, ie dopiero sprawiedliwose uzupel
niona 0 milosierdzie tworzy peiny obraz Boga. Sprawiedliwose jest
w Nim tak sarno milosierdziem jak milosierdzie sprawiedliwoSciq.
Ale jednoczesnie oba slowa Sq potrzebne, nie moiemy zastqpie jed
nego drugim.
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nadziei, miloSci. Dlatego R6zewiezowskie "nie wierz~" oddala si~
ad "nie wiem" Noblistki i jako najblizszego s<!siada rna deklaraej~
"wiem" - jest wiedz<! 0 relatywnym i symbolieznym eharakterze
wartoSci i poj~c opatrywanyeh wartoseiuj<!eymi znakami.
Od poetyekiego debiutu weida si~ R6zewiez w postac wsp6icze
snego Eklezjastesa, powtarzaj<!e w<!tpliwosei biblijnego kaznodziei:
"To s<! nazwy puste i jednoznaezne:/ ezlowiek i zwierz~/ milosc i nie
nawiSC! wr6g i przyjaeiel/ eiemnosc i swiatlo.// ezlowieka tak si~ za
bija jak zwierz~ (... )./ Pojyeia s<! tylko wyrazami ("')'/ Jednako wazy
enota i wystypek ... " (Ocaiony, p. I, 21). Jest Eklezjastesem-kaplanem
smierei humanistyeznej i religijnej idei ezlowieka oraz tego, co z czlo
wiekiem, ludzk<! duchowoSci<! i kultuq zwi<!zane ("umiera czlowiek
i b6g, (... ) ezlowiek i nadzieja, czlowiek i milosC", Teraz, MO., 10).
Eksperyment z nadezlowiekiem, dzialaj'lcym w sferze poza do
brem i zlem, zakonczyl siy wielkim mordem - smierci<! czlowieka
i smierei<! Boga. (Czy tez, okreslmy to inaezej, smierci'l podw6jn<!:
podw6jn'l smierci<! czlowieka i podw6jn<! smierci'l Boga). W obliczu
tej innej, blizszej katastrofy "smierei czlowieka", Nietzscheansk<!
"smierc Boga" okre§la R6zewicz mianem "problemu XIX-wieczne
go"4. "Smierc Boga" zyskuje status filozoficznego banalu, metafory
poehwyconej przez kultury masow'l, wl<!czonej w kr<!g zwi<!zk6w
frazeologicznych. Jest w poezji R6zewicza stwierdzeniem "zagryzio
nym" przez cudzysl6w (by posluzyc siy sformulowaniem Edwarda
Balcerzana 5 ) i jej frazeologia, jako obosieezne narzydzie owej tekstu
alnej zbrodni, obraca siy przeciwko ludzkim autorom.
W osobie czlowieka, "co zostal stworzony na obraz i podobien
stwo Boga"6 (a wiyc czlowieka - "ezytelnego znaku istnienia i mowy
Boga"7), zamordowano - powtarza R6zewicz - wiary w metafizycz
ne korzenie czlowieczenst\lIJa, boski pierwiastek natury mordercy
i ofiary, jak tez i nadzieje niemieckiego filozofa na odnalezienie trans
cendentnego pierwiastka "w samym sobie". Doslown'l "smierc czlo
Por. T. R6iewicz, przygotowanie do wieczoru autorskiego, PRo II, s. 230.
Por. R6i ewicz - jakim go widz~? Dyskusja panelowa, W: Zobaczyc poet~. Materialy
kon(erencji "Tw6rczoSi Tadeusza R6iewicza", UAM Poznan, 4-6.11.1991, pod red. E. Gu
derian-Czalinskiej, E. Kalemby-Kasprzak, Poznan 1993, s. 179.
6 T. R6i.ewicz, Kartki wydarte z dziennika, PRo II, s. 562.
7 Por. W Hryniewicz OMI, Tajemnica milczenia Boga, "Znak" 2/1995, s. 2.
4

5
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Instynktownie jednak wydaje sif!, ze odjf!cie Bogu przymiotu sprawie
dliwosci uczyni mniej spustoszenia niz odjf!cie przymiotu milosier
dzia.
Ale jednak uczyni tyle sarno ... Zastanowrny si~, co by si~ stato, gdy
bysrny powiedzieli: "Bog jest tak bardzo rniiosierny, i.e ai. niespra
wiedliwy". Widzimy zupeiny absurd.

Takie myslenie, kladqce nacisk raczej na milosierdzie niz na sprawie
dliwosc, pojawia sif! w kontekScie spekulacji eschatologicznych. Ci,
ktorzy mowiq 0 zbawieniu wszystkich ludzi, wspominajq 0 istniejq
cym, ale jednak pustym piekle.
Nieporozumienie bierze si~ chyba stqd, i.e wielu ludzi uwai.a, Ii. spra
wiedliwosc rnusi si~ konczye skazaniem. Tymczasern sprawiedliwosc
Boga polega na tyrn, i.e ona nie oznacza pot~pienia, chociai. go nie
wyklucza. Nie jest to sprawiedliwosc, ktora ocenia czlowieka nieza
lei.nie od aktu Boi.ego zmilowania si~ nad grzesznikiem, ale wlasnie
w zwiqzku z relacjq milosierdzia. Sprawiedliwose (uznanie czy OSq
dzenie grzechu) i Boi.a laska wzrastajq rownoczeSnie. Nie da si~ odlq
czye jednego od drugiego.

Chcialbym w tym miejscu zacytowac jeszcze inne slowa Papieza, tym
razem z encykliki Redernptor hominis, w ktorej czytamy 0 Bogu Ojcu:
"A milosc Jego nie cora sif! przed niczym, czego w Nim Samym doma
ga sif! sprawiedliwosc. I dlatego Synowi swojemu nie przepuscil, ale
Go "dla nas grzechem uczynil« (2 Kor 5, 21)". Jak rozumiec uzupel
nianie sif! milosci i sprawiedliwosci w wewnf!trznym zyciu Boga? Co
oznacza owo czynienie Jezusa grzechem dla nas?
Znow najlepiej chyba pojmowae t~ relacj~ jako akt solidarnosci z cier
piqcyrn i doswiadczonym przez zlo stworzeniem. "Grzechem uczy
l1it" oznacza - On staje naprawd~ jak grzesznik. Nie w imi~ grzeszni
<ow, ale jako grzesznik. Jest taki poruszajqcy tekst Balthasara, mo
Niqcy 0 tym, i.e Ojciec musi wiecznie odrzucae grzech i zlo, z jakim
;taje przed Nim Syn, a zarazem lqczqca ich wi~i nigdy nie zostaje
47

M

RADOStAW ROMANJUI(

w ustach poety skrotem definicji rownym "nie wiem" Wislawy Szym
I
borskiej. Przyjmuje Roiewicz postaw~ "skromnego ,malego realisty"l
i rodzaj etosu realisty (0 bohaterze opowiadania Smierc w starych
dekoracjach pisze: "nawet tonqc nie chwyta
Trudno we wspolczesnej
si~ mistyki; (... ) moie prymitywny, ale zacho
polskiej literaturze
wuje godnosc i dum~", PRo II, 221) dopelnia
o artystlt, ktory z wiltksUl
zgoia oswieceniowym racjonalizmem, tak ze
nieufnosci'l, traktowalby
nie bez powodu dla jego polemik z Czesia
takie kategorie jak metafi
wem Miloszem szuka si~ analogii w dyskusji
zyka, sacrum, Bog.
klasykow z romantykami 3 • "Boj~ si~ wszelkiej
mistyki jak ognia - deklaruje - jestem racjonalistq, jestem materiali
stq... (... ) mistyka przeraza mnie i smieszy... (... ) DiabIy, anioly, dobre
i zle duchy, to moje dziecinstwo, teraz jui do tego nie dorastam"
(Rozmowy ciqg dalszy, PRo II, 222-223).
Trudno we wsp6lczesnej polskiej literaturze 0 artyst~, kt6ry
z wi~kszq nieufnokiq, przechodzqcq niekiedy w obrazoburstwo, trak
towalby takie kategorie jak metafizyka, sacrum, Bog. Kategorie, zda
niem poety, przynalezne przeszloki - dzieci6.stwu czIowieka i dzie
cinstwu swiata. 0 swej "poezji nagiej" mowi, ze trudniejsze nii odej
kie od form tradycyjnej poetyki bylo dla niej "odci~cie si~ od
metafizyki", stworzenie programowej "poezji pozbawionej tajemni
cy". (Rzecz jasna, "tajemnica" oznacza tu pewien spos6b artykulo
wania doswiadczenia tajemnicy, sposob pozbawiony form przyna
leznych swoistym rekwizytorniom tajemnic: sferze religii czy litera
tury romantyzmu). "Bylem jak matka - pisze - ktora przerywa
dzieciom zabaw~ i wola: »Jui czas do domuk Dzieci bawiq si~ w ko
niki albo w lokomotyw~, a matka wola: »ChIopcy, na obiad! « (...)
Matka nie bierze tego pod uwag~, ze dzieci biorq krzesio za lokomo
tyw~, kawalek zloionego papieru za ptaka, 10M... Wziqlem na siebie
niewdzi~cznq w poezji rol~ matki-realistki ... (... ) przetwalem gry i za
bawy, czary i nabozenstwa... " (ibidem, S. 228). M6wiqc Scislej: prze
rwala je rzeczywistosc, skazujqc teocentrycznq wizj~ swiata na trwa
nie w sferze przynaleznej dziecinstwu ludzkosci. Przerwaly je kata
strofy, ktore spotykaly w XX wieku ewangeliczne cnoty wiary,
J Por. M. Janion, Nadmiar b6lu, W: tejie, Zyjqc tracimy iycie. Niep okojqce tematy
egzystencji, Warszawa 2001, s. 197-1 98.
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zerwana. Wyobrazam to sobie jako odrzucenie grzechu i zla w tak<}
gl~bi~, ktora si~ga samego "jqdra ciemnoSci", a zarazem Bog sam
sob 'l si~ga po czlowieka do tego oceanu nieprawoSci, jak obejmuj<}
cym wszystko czerpakiem, i przychodzi na ratunek. Gdyby 0puScic
to "stan'll jak grzesznik", wtedy nie byloby wiadomo, 0 co chodzi.
Wowczas Jezus pozostawalby wylqcznie adwokatem, ktory repre
zentuje przed Bogiem swego "klienta", ale ten, kogo reprezentuje,
ani go zi~bi, ani grzeje.
A jaka jest w tym dramacie rola Ducha Swiftego?

W teologii trynitarnej to Ouch Swi~ty jest tq wlasnie niemozliw<}
do zerwania wi~ziq Ojca i Syna. On pozostaje Tym, kto l'lczy. Bal
thasar mowi 0 Jezusie: "Jako ucieleSnienie grzechu nie moze jui
znaleic oparcia w Ojcu, utozsamil si~ bowiem z tym, co Bog wiecz
nie musi odrzucac. A przeciez On jest Synem, ktory moze si~ ro
dzic i czerpac zycie tylko z tego Zrodla, ktorym jest Ojciec, st<}d
Jego nieskonczone pragnienie niedost~pnego Boga. To pragnienie
plonie w Nim jak wieczny ogien w ciele, duszy i duchu. Ouch Swi~ty,
ktory jako Ouch Ojca prowadzit Go przez cale ziemskie zycie, jest
teraz tylko ogniem tego pragnienia: jednoczy Ojca i Syna, rozpina
j'lC ich wzajemn'l milosc poza granice wytrzymalosci". W podob
nym kierunku zmierza Eberhard Jungel, ktory napisai: "docieramy
do trynitarnego znaczenia slowa »Bog jest miloSci 'l « . Bog, ktory
utozsamia si~ z umarlym Jezusem, sam odnosi si~ tak do siebie sa
mego, ze dzieli opuszczenie Jezusa przez Boga. Takie stwierdzenie
jest jednak tylko wtedy sensowne, jesli mowi 0 realnym rozroinie
niu w samym Bogu. Na ile Bog odroznia si~ od siebie samego i wla
snie w ten sposob w jednoSci z ukrzyzowanym Jezusem znosi opusz
czenie przez Boga Ojca, jest Bogiem, ktory dokonuje pojednania.
Bog jedna swiat ze sob 'l , skoro w smierci J ezusa staje jako Bog OJ
ciec przeciw Bogu Synowi, nie zrywaj'lc przy tym jednosci. Prze
ciwnie: dopiero jako Bog przeciw Bogu, jako Ojciec przeciw Syno
wi, Bog ukazuje si~ jako Ten, ktory jest. To Bog Ouch sprawia, ie
Ojciec i Syn w smierci Jezusa w rzeczywistym odroinieniu, a wi~c
przeciw sobie, S'l jednym".
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Ch rystu s Rozewicza
Ci~gle, heroiczne wypelnianie "Nic", ukryta
medytacja 0 tym, co moze bye "Czyms" - bo nie
tzw. "stabilny system moralny", kt6rego posiada
nie R6zewicz neguje - sklania do okreslenia poety
mianem moralis ty.

Droga krzyzowa w wesolym miasteczku. Czy to jest
droga wsp6lczesnej poezji?
(Tadeusz R6zewicz, przygotowanie do wieczoru autor
skiego, PRo II, 255-256 1)

I. "Nie wierz~"
,~ te osiemdziesiqte urodziny nie wierzty. Ciqgle sity dziwity" 
rozpoczql Tadeusz R6iewicz przem6wienie na uroczystosci wrtycze
nia mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskie
go 4 kwietnia 2001 roku 2 • 6w autocytat wiersza Cient staje sity

I Cytaty utworow Tadeusza Roiewicza b~d~ oznaczane za pomoc~ skrorow: P. I, II Doezja, r. 1-2, Krakow 1988; T. I, II - Teatr, r. 1-2, Krakow 1988; PRo I, II - Proza, r. 1
~, Krak6w 1990. PL. - Plaskorzeiba, Wroclaw 1991; ZF. - zawsze fragment, Wroclaw
1996; ZFR. - zawsze fragment, recycling, Wroclaw 1998; MO. - Matka odchodzi, Wro
:law 1999; NP. - noiyk profesora, Wroclaw 2001. Cyfry rzymskie oznaczaj~ kolejne romy,
Irabskie - numery stron.
2 przem6wienie Tadeusza R6iewicza, w: Uroczystosc wrf!czenia dyplomu Doktora Ho
loris Causa Uniwersytetu Warszawskiego Tadeuszowi R6i ewiczowi, Warszawa 2001, S. 12.
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Dopiero te cytaty uzmyslawiajq w pelni, jak malo wiemy 0 milosier
dziu ... Ksiqdz Profesor nie chce, by przyklejano ludzkie etykietki Bogu,
ale czy milosierdzie nie jest jednak jednq z najbardziej uiytecznych,
jakie sq nam dost~pne, bo otwierajqcych na najg/~bsze tajemnice Tr6j
jedynego Boga?
To prawda. Ale to przeciez nie jest "etykietka". Myslenie 0 milosier
dziu kaze nam patrzee na Boga jako na Kogos, kto jest dla nas calq
naSZq przyszlosciq. Orwiera, nie zamyka. Pokazuje rzeczywistose,
w ktorej da si~ zye - zanim doswiadczylem milosierdzia, nie moglem
zye, a teraz juz mog~. Milosierdzie jest takie slowem, ktore dobrze
ilustruje, jak w Bogu si~ znajdujemy. Siowa "znajdujemy" uzywam
w tym \'I)'padku w dwojakim sensie - jako "przebywamy" i jako "je
steSmy odnalezieni, uratowani".
KS. TOMASZ WI;:CtAWSKl, ur. 1952, prof. dr hab., teoJog. W latach
1989-1996 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Pozna
niu, w latach 1998 -2002 dziekan Wydzialu Teologicznego Uniwersyte
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czlonek Mi~dzynarodowej Ko
misji Teologicznej w Rzymie.
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Apokatastazy, rozumianej jako nadzieja na ocalenie wszystkich
i ostateczne pojednanie stworzen ze Stw6rcq, nie mozna nikomu
narzucic. Nadzieja szuka zrozumienia i uzasadnienia: spes quaerens
intellectum. Wielu bl~dnie utozsamia jq z doktrynalnq pewnoSci~
i oczywistoSciq. Jeszcze gorzej, jdli przypisuje si~ jej, ze glosi jakis
automatyzm zbawienia. Ona powinna pozostac nadziejq. Dorasta si~
do niej i dojrzewa przez cale zycie.
Nurt nadziei na powszechne zbawienie przetrwai do dzisiaj, po
mimo oficjalnych pot~pien i pr6b zepchniycia na obrzeza swiadomo
Sci koscielnej. To nie "rzewny wytw6r emocjonalny ludzi religijnych"
- jak chce ks. Bartnik, w kt6rego wywodach trudno dopatrzyc si~ oznak
wsp6tczucia dla zatraconych - lecz inny spos6b widzenia spraw osta
tecznych. Giosili jq nie tylko "kloszardzi Koscioia", lecz ludzie wiel
kiego formatu, wrazliwi na los kazdego stworzenia, takZe tego zagu
bionego. Nadzieja to nie tani sentymentalizm religijny, lecz mqdrosc
umyslu idqca w parze z mqdrosciq serca. Ona rodzi si~ tam, gdzie ludz
kie myslenie przenikni~te jest poczuciem solidarnoSci, wsp6tczuciem
i gl~bokim pragnieniem ocalenia wszystkich zatraconych. Nie jest to
nadzieja irracjonalna, choc przekracza cz~sto wymogi rygorystycznych
praw logiki. Ale Boska logika to przede wszystkim logika mitosci i mi
losierdzia. Wi~cej spraw dzieje si~ w niebie i na ziemi, niz to potrafiiy
odgadnqc i zrozumiec rzesze teolog6w.

WACLAW HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, prof. teologii, ekumenista,
'wykladowca KUL, czlonek Miydzynarodowej Komisji Mieszanej ds.
Dialogu Teologicznego miydzy KOSciolem rzymskokatolickim i Koscio
lem prawoslawnym, autor wielu ksi'lzek, m.in.: Chrystus nasza Pascha
(1982), Nadzie;a zbawienia dla wszystkich (1989), Dramat nadziei zba
wienia (1996) , Chrzesci;anstwo nadziei (2002), Nadzie;a uczy inaczej
(2003).
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1st za krzyki e m
ludzkosci
Z Jeanem Vanierem rozmawiajq
Wojciech Bonowicz
i Lukasz Tischner
Dzis po raz pierwszy w historii Kosciola zaczyna
si~ u powszechniac idea malenkosci i ranliwosci
Boga. Kosci61, kt6ry naucza wyl~cznie 0 Boiej
wszechmocy, zamyka sobie dost~p do ludzi.

WOJCIECH BONOWICZ I LUKASZ TISCHNER: Podtytul Pana
ksiqi ki Koehac az do kOI1ca, ktora ukazala si{? ostatnio w polskim
przekladzie, brzmi: Skandal umywania nag. To dosi zaskakujqce po
lqczenie. Dlaczego w swiecie, w ktorym iyjemy, mycie komus nog rodzi
zgorszenie?
JEAN VANIER: Powrocmy do s!ynnej seeny z Ewangelii. Piotr, kto
ry nie ehee si~ zgodzic, by Jezus umy! mu stopy, uosabia rodzaj ludz
ki. On nie akeeptuje s!abosei, cierpienia, zwlaszeza u przywadey. Ta
niezgoda jest w nas wszystkieh. Zadna kobieta nie ehee urodzic nie
petnosprawnego dzieeka. Kiedy myslimy 0 uposledzonym, stabym
dzieeku, cos si~ w nas buntuje. Zdarza si~, ze gtosz~ konfereneje
w szko!aeh katoliekieh we Franeji. Mawi~ wtedy do pi~tnasto-, szes
nasto-, siedemnastoletnieh dziewez,!:t 0 Aree, 0 tym, co w niej od
krytem. I bywa, ze stysz~ tak,!: refleksj~: "JeSli b~d~ miata w sobie
potwora, to si~ go pozb~d~". Wielu mtodyeh ludzi boi si~, ze urodzi
im siy dzieeko z uposledzeniem. Nie eheemy przyj,!:c tego, co stabe,
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Bardomiej pi - 0 mniej zaborcze rozumienie ortodoksji, moiliwe do
pogodzenia z roinymi stanowiskami, jesli chodzi 0 interpretacjer spraw
przekraczajqcych kompetencje ludzkich autorytetow.
Zbawienie dokonuje sier na drogach, ktore zna jedynie Bog. Nie
wiemy, przez jakie szczeliny potrafi On wniknqc w tajniki wolnosci
stworzema i swojq niestrudzonq miloSciq uwolnic od egoizmu, kto
ry jest chyba najwierkszq przeszkodq do zbawienia. Jego boska i su
werenna wolnosc potrafi znaleic dosterp do chorej wolnosci stwo
rzenia. Dlaczego taka nadzieja, wolna od automatyzmu i determini
zmu, mialaby nie byc do pogodzenia z naukq katolickq ?
Dzielq nas poglqdy - rzecz krucha i ulomna. To, czy ktos rna ta
kie czy inne przekonania 0 zbawieniu, nie przekreSla faktu, ie pozo
staje czlowiekiem wierzqcym w tego samego Pana ludzkoSci i swia
tao Nawet poglqdy uznawane za nieortodoksyjne nie czyniq nas ate
istami ani wrogami. Roiniqc sier szlachetnie i odnoszqc do siebie bez
wrogoSci, pozostajemy razem w tym samym KoSciele. Roinice po
glqdow eschatologicznych nie Sq powodem do wykluczania inaczej
myslqcych z KoSciola. Jest w nim miejsce dla wszystkich, takZe dla
poszukujqcych. Nikt nie rna monopolu na praw
Nadzieja po\\inna
der. Wszyscy jesteSmy pielgrzymami do Prawdy
pozostac nadziej'l.
Jstatecznej - przybliiamy sier do niej, ale jej
Dorasta siC( do niej
AI pelni osiqgnqc i wyrazic nie moiemy. Dopiero
i dojrzewa przez cale
ciedys - jak wierzymy - odsloni sier ona w do
zycJe.
terpnej dla stworzen pelni. Nie kaidy jednak jest
klonny zaakceptowac ten stan w stosunku do siebie i innych. Wierk
zosc wierzqcych woli jasne i autorytatywne rozwiqzania, zwalniajq
e od trudu osobistego myslenia.
Teologia serwowala w przeszlosci zbyt wiele gotowych odpowie
zi, przekraczajqcych gran ice ludzkiej kompetencji. Potrzebna jej
lierksza trzeiwosc i wierksza skromnosc poznawcza. Wielu spraw nie
ojmiemy do konca. Muszq pozostac nierozstrzygnierte, dopoki cho
limy w wierze, a nie w widzeniu ostatecznych ksztalt6w swiata.
I I Zob. O. Clement, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchq ekumenicznym Bar
Imiejem I, przel. ]. Dembska, M. Zurawska, Warszawa 1998, s. 231. Por. tahe wypo
edi Patriarchy na temat eschatologicznych pogl~d6w Katechizmtt Kosciola Katolickiego
: W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia, s. 15, 176).
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nie chcemy trwae w postawie siuiby. A zatem Ewangelia objawia cos,
co jest skandaliczne.
Jest rzeczq znamiennq, ie mycie nog w iadnym razie nie staio si~
codziennym zwyczajem Kosciola. Owszem, w Wielki Czwartek ksi~
ia myjq stopy ludziom, ktorych nogi wczesniej wyszorowano na t~
okaz;~ ... Kiedy podczas Swiatowego Dnia Mlodzieiy w Paryiu myto
nogi okafo 2000 ludzi, pewien duchowny srwierdzil, ie tylko ksi~ia
majq do tego prawo... A przeciei przeslanie Jezusa bylo dokladnie
odwrotne. Chrystus nie mowii, ie tylko O n rna mye innym nogi.
Nauczai, bysmy czynili to sobie nawzajem.
Wszystkie ludzkie organizacje majq ksztait piramidy - na szczycie
widzimy wiadz~, sil~, pieniqdze, reputacj~ i honor, na dole znajdujq
si~ "ludzie zbyteczni", niepeinosprawni, emigranci. Jezus przewraca
wszystko do gory nogami. On przechodzi od obrazu piramidy, gdzie
rzqdzi wiadza i siia, do obrazu ciaia, gdzie kaidy rna wlasciwe sobie
miejsce. Nie naleiy stqd wyci'lgae wniosku, ie nie powinno bye bi
sku pow i papieia. Istniejemy rownoczeSnie w kilku porz'ldkach.
Dobrze ujql to Sw. Augustyn: jako czlowiek, jestem waszym bratem,
ale w Kosciele jestem waszym pasterzem. Jednak ludziom bardzo
trudno zrozumiee sens owego bratersrwa, bycia jednym ciaiem. To,
co si~ kryje pod tymi sformulowaniami, sprzeciwia si~ modelowi
edukacji. W procesie ksztaicenia dziecko musi bye przeciei posiusz
ne rodzicom, wychowawcom, ktorzy mowi'l mu, co rna robie. Ten
model przeniesiony zostaje pozniej na inne instytucje.
Dzi§ po raz pierwszy w historii Koscioia zaczyna si~ upowszech
1iae idea malen koSci i ranliwoSci Boga. Ludzie buntuj'l si~ przeciw
Nszechmocnemu Bogu . Pytajq: co O n tam robi u gory? Nie odpo
.viada na moje modlitwy, nie interesuje si~ ziemskimi sprawami! Sie
hi sobie wygodnie z zaloionymi r~kami! Kosciol, ktory naucza wy
qcznie 0 Boiej wszechmocy, zamyka sobie dost~p do ludzi.
Ogromne wraienie zrobil na mnie pami~tnik Etty H illesum - wspa
liaiej kobiety, ktora zgin~ia w Oswi~cimiu. W swoich notatkach na
)isafa, ie nie prosi Boga 0 to, by jej pomogi, poniewai to Bog potrze
luje jej, by ona mogia pomoc Jemu. Bog pragnie, by orworzyla Mu
woje serce, aby mogl do niego wejse i iye peiniej na tym swiecie. Je§li
ie otworz~ mego serca, On nie moie do niego wejse, b~dzie wciqi
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Widac tu wyrainie apologetyczny charakter wywodow Bartni
ka. Ich autor broni tradycyjnej nauki KOSciola najlepiej, jak potra
fi. Szanujt; jego intencje i przekonania. Tezom tym jednak brak rze
telnej analizy tekstow biblijnych i patrystycznych. Ks. Bartnik nie
rozumie przeslanek, na ktorych opierali sit; glosiciele apokatasta
tycznej nadziei. Nie negujt;, iz niektorzy sposrod nich mogli odda
lac sit; od nadziei na rzecz swoiscie pojt;tej pewnoSci. Jeden z naj
wybitniejszych teologow prawoslawnych XX wieku, Sergiusz Bul
gakow, glosil apokatastazt; nie tylko w formie nadziei, ale rowniez
jako doktrynt;. Przekonywal, ze jdli mogl to czynic w IV wieku sw.
Grzegorz z Nyssy, nigdy przez Kosciol nie pott;piony, to nie widac
racji, dla kt6rych nie moglby podobnie myslec takze teo log w cza
sach wspokzesnych.
Nie przeczt;, ze z jednej strony istnieje mozliwosc zbawienia, z dru
giej zas nie-zbawienia. Caly spor toczy sit; wokol wiecznosci stanu,
ktory Chrystus nazwal zatraceniem w Gehennie. Istota wolna moze
sit; zatracic w swej wolnoSci (raczej: w swawoli). Jednak wolno mi
(i powinienem) miec nadziejt;, ze Bog potrafi uleczyc charq wolnosc
i ze czyni to nieustannie, nie zadajqc jej gwaltu. Nie rna tu zadnego
automatyzmu zbawienia; istota wolna tak dlugo nie osiqgnie zba
wienia, dopoki go dobrowolnie nie zapragnie. Prawdziwy szacunek
dla wolnoSci to nie pozostawienie jej samej sobie w stanie zatrace
nia, lecz wyprowadzenie jej z tego stanu. Oro iScie Boska troska 0 oca
lenie daru wolnoSci. Liczne teksty biblijne dajq mi takq nadziejt;. Trze
ba je tylko dostrzegac, nie lekcewazyc ich, a co najmniej traktowac
z rownq powagq jak teksty mowiqce 0 Gehennie. Dramat polega na
tym, ze dokumenty Magisterium braly pod uwagt; tylko jednq czt;sC
wypowiedzi biblijnych, a pomijaly te, ktore dajq nadziejt; na ocale
nie wszystkich.

o bordziej otworte rozumienie ortodoksji
Od lat upominam sit; 0 prawo nadziei na powszechne zbawienie
w ramach ortodoksji rozumianej jako otwarta, przyjazna poszukiwa
niom i pytaniom. Upominam sit; - podobnie jak niedawno patriarcha
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ponad nami. Idea milcz'lcego, unizonego Boga objawia, ze kochae lu
dzi to nie znaczy bye potyznym, szczodrym Panem, lecz raczej - stac
siy ranliwym.
Pamiytam piykny tekst patriarchy Atenagorasa I z Konstantyno
pola. Pod koniec zycia (na pocz'ltku lat 70. ubiegiego stulecia) napisal:
"Jestem teraz rozbrojony. Przez cale zycie toczyiem wojny z samym
sob'l, chcqc miee racjy, ostatnie slowo. Teraz jestem rozbrojony. Slu
cham ludzi i slyszy w nich to, co dobre i piykne. Nie muszy juz miec
racji. Slyszy w ich projektach cos piyknego. Nie muszy miee swoich
projektow. Jestem teraz rozbrojony". To wszystko wpisuje siy w typ
duchowo§Ci, ktory w gruncie rzeczy mozna nazwae duchowosci'l n01l
-violence. Jej istota to bycie rozbrojonym w obliczu wroga.

Kiedy pytalismy 0 nasz swiat, w ktarym mycie nag jest skandalem,
mielismy takie na mysli zbiorowe iluzje kierujqce naszq wyobrainiq.
To one tworzq przeszkody, ktare nie pozwalajq nam sif! otworzyc, uznac
naszq ranliwosc i pogodzic sif! z niq. Ktare z tych iluzji sq, Pana zda
niem, najsilniejsze i najbardziej niebezpieczne?
Wszyscy zyjemy posrod iluzji. Potrzebujemy ich. One pojawiaj'l si~,
kiedy dziecko po raz pierwszy czuje siy zranione, odrzucone przez
Wszyscy iyjemy wiluzji.
rodzicow lub zagrozone. By przetrwae, musi
Gdybysmy nie tworzyli
zywie w swojej swiadomosci i podswiadomo
iluzji, umarlibysmy
sci iluzjy, iz jest dobre i piykne. Cala trudnosc
polega na tym, by przejse od iluzji, ideaiu, do
z powodu depresji.
rzeczywistosci. To sarno dotyczy zycia w Ko
§Ciele. On takZe moze bye potyzn'l iluzj'l - jest tak piyknie i wspania
Ie, ale pewnego dnia banka mydlana pyka i wtedy wielu ludzi od
chodzi. Podobnie bywa w maizenstwach: ludzie pobieraj'l siy, jest
cudownie i znow... czar pryska.
Wrocy do Piotra, bo jego zachowanie jest bardzo typowe. On zyl
iluzj'l, jaki powinien bye Jezus: mocny, tryumfuj'lcy itd. Kiedy nad
szedl czas proby, Piotr zaiamal siy i zaparl: "Nie znam tego cziowie
ka". Nie dlatego ze ogarn'll go lyk, ale dlatego ze pykla mydlana ban
ka iluzji. Potrzeba byio czasu, zeby siy odnalazL Wszyscy zyjemy w ilu
zji. Gdybysmy nie tworzyli iluzji, umarlibysmy z powodu depresji.
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interpretacja wydarzen eschatologicznych, inna wrailiwosc dogma
tyczna, inna perspektywa rozumienia Boga, czlowieka i los6w swia
tao Czy chrzescijanstwo rna pomnaiac ludzkie lyki? Czy to jest jego
zasadniczym poslannictwem? Dlaczego nazywamy je religi q nadziei?
Starochrzescijanska kategoria 7rapaKA'707c;' m6wi 0 dodawaniu otuchy
i ZaCi1ycie. Klemens Aleksandryjski pisal u zarania chrzescijanstwa,
ii wychowuje ono do religijnoSci "protreptycznej" i jest religiq 0 cha
rakterze zachycajqcym: 7rpOljJ£7lTlK'7 yap '77ra(Ta tkofTijJna9•
Mogy zgodzic siy z twierdzeniem, ie haslo "wychowania bez stre
s6w" nie jest wyrazem mqdroSci, lecz - jak to czysto bywa - bezmysl
nej poblailiwoSci i ucieczki od rzeczywistej troski 0 los dziecka. Nie
oznacza to jednak, ie stresy trzeba mnoiyc. Wychowanie oparte na
strachu i karach przynioslo swiatu wielkich zbrodniarzy (Hitler, Sta
lin, Mao Tse-tung, Ceau~escu)1 0 . B6g nie jest z pewnoSciq "naiwnq
niankq", lecz najmqdrzejszym Pedagogiem. A kt6ry ze zwolennik6w
eschatologii nadziei przeczy temu, ie jest On "Nieskonczonym i Nie
ogarnionym Misterium"?
Pod koniec swych vvywod6w, w tonie nieco zlagodzonym, ks.
Bartnik ponownie daje wyraz swojej niechyci do apokatastazy, wciqi
rozumianej jako mechanizm lub determinizm powszechnego zbawie
nia. Przeciwstawia jq poglqdowi m6wiqcemu 0 moil i w 0 sci zba
wienia wszystkich:
Moina - i naleiy - glosic moiliwosc zbawienia wszystkich pod pewnyrni
;varunkami oraz iywic nadziejy powszechnego zbawienia, ie ja i ie wszyscy
udzie zbawi'l siy dziyki lasce Boga. Lecz nie moina glosic, ani ie kros siy fak
ycznie potypil, ani ie zbawienie jest i bydzie fakrern numerycznie powszech
lym, co rwierdzi apokatastaza. Tego nam Chrystus nie objawil. Nadzieja po
vszechnego zbawienia jest zatem jak najbardziej usprawiedliwiona, i B6g tego
hce, a "u Boga wszystko jest moiliwe" (Mk 10, 23-27), ale apokatastaza, we
Ilug kr6rej wszyscy siy zbawi'l faktycznie, nie jest nauk'l karolick'l, a nawet go
lzi w personalistyczny charakter chrzescijansrwa (.. .). Totei nauka ta jest ci'lgle
-rzez KOSci61 odrzucana (... ). Ci'lgle powtarzanie przez KOSci61 swej nauki rna
woj'l moc wiary, nie jest tylko taktycznym zabiegiem wychowawczym (s. 269) .

Paidagogos, I, 1, 3.
Zob. W Hryniewicz, N adzieja uczy inaczej, rozdzial VII: Wych owanie do nadziei.
subne nastrPstwa bl~dnych metod wychowania.
9
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Z drugiej strony wszystkie iluzje Sq niebezpieczne - bo nas zamy
kajq. A ktore Sq najgroiniejsze? Chyba te, ktore kazq nam myslee, ze
jestesmy albo calkowicie dobrzy, albo calkowicie iii. Ofiarq tej pierw
szej padl brat syna marnotrawnego. Dzis wielu Amerykanow zyje
w iluzji, ze Sq obywatelami najwspanialszego kraju. Bardzo znamien
ny jest pod tym wzgl~dem List obywateli Stanow Zjednoczonych do
przyjaci61 w Europie podpisany 10 kwietnia 2002 roku przez wielu
v,rybitnych naukowc6w, dziennikarzy, intelektualistow. Znalazly si~
w nim niezwykle inteligentne wywody, ktore mialy dowiesc, ze cy
wilizacja sh'Vorzona przez Stany Zjednoczone jest osmym cudem
swiata. Kiedy go czytalem, myslalem sobie: no tak, to wszystko praw
da.. . Po chwili jednak zacz~ly si~ budzie wqtpliwosci: a co z syste
mem wi~ziennich'Va, niesprawiedliwosciq spoleczoq, przepasciq mi~
dzy bogatymi i biednymi? Ci Amerykanie zyjq w iluzji - jak Rzymia
nie w czasach Jezusa.
Jak niszczye iluzje? Nie zrobi si~ tego za pomocq artykulow
prasowych. Jedna z iluzji spolecznych to przekonanie, ze ludzie
z uposledzeniem Sq zboczencami, ze majq problemy seksualne. To
jest mit, uprzedzenie. J ak z tym walczyC? Ludzie przychodzq na
moje konferencje, sluchajq 0 tym, ze uposledzeni nie Sq "tr~dowa
ci", bijq brawo, ale kiedy spotkajq potem osob~ niepetnosprawnq,
instynktownie od niej uciekajq. By przejse od iluzji do rzeczywisto
sci, trzeba zywego doswiadczenia. To mogq bye przezycia trauma
tyczoe: zatamania, kryzysy, ktore Sq w zyciu naprawd~ waine. Tra
gedia z 11 wrzesnia 2001 moie przynieSe dobre owoce, jeSli Ame
rykanie zacznq si~ powainie zastanawiae nad pytaniem, dlaczego
kraje arabskie nie lubiq Ameryki. W Stanach Zjednoczonych jest
teraz coraz wi~cej osob, ktore podejmujq takie kwestie. Niestety,
cz~sto zdarza si~ tak, ie kryzysy jeszcze wzmacniajq iluzje zamiast
Ie OIszczye.

Pozostanmy przy postaci Piotra. Widai wyrainie, jak w jego wyobrai
~i stopniowo narasta kryzys. Kiedy Jezus po raz pierwszy przepowia
fa swq m~k~, Piotr protestuje. Wtedy Jezus wypowiada zaskakujqco
nocne slowa: "Zejdi mi Z oczu, szatanie!".
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i uwlaczalaby stworzeniu czlowieka na Jego obraz i podobienstwo!
Nieodwracalne samozatracenie istot rozumnych byloby porai.k~~
Boskiego planu stworzenia i zbawienia.

Nie dat nam 80g ducha trwoil iwosci
Jeszcze bardziej przeciwstawia si~ Bartnik tym, ktorzy twier
dzq, ie "piekla w ogole nie ma". Ue§li ma tu na mysli zwolennik6w
eschatologii nadziei dla wszystkich, to gruntownie si~ myli. Nie
zaprzeczamy realnosci stanu Gehenny, czyli zatracenia. Opowiada
my si~ jedynie za jego tymczasowosciq i charakterem terapeutycz
nym 8).
Usuwajqc pieklo, chce si~ zaslonie rzeczywistose l~ku, a nawet bojaini Bo
iej. To dzis taka moda na calym swiecie zachodnim. Probuje si~ stworzye swiat
bez J~ku. W calej kuJturze zakrywa si~ fakt smierteJnoSci, choe jednoczeSnie
pokazuje si~ bez przerwy zabijanie dla zabawy, jak w fiJmach. Tymczasem jakis
l~k jest elementem kaidego iycia. Czlowiek J~ka si~ nieszcz~Scia, zwierz~ l~ka
si~ drapieinika, roslina J~ka si~ ciemnosci. Rowniei i stres jest dJa psychiki nie
unikniony. Musi bye tylko odpowiednio przezwyci~iony. Nie przez puste zane
gowanie go slowami. "Wychowanie bez stresow" jest programem glupc6w.
A wreszcie nie moina sobie tworzye obrazu Boga jako "naiwnej nianki". Bog to
Nieskonczone i Nieogarnione Misterium (s. 268).

Trudno zaprzeczyc, ie l~k jest elementem iycia - petni on w znacz
nej mierze funkcj~ ostrzegawczq. W kulturze wielu ludow przypisy
wano mu rol~ inicjacyjnet. Nie moina jednak, zwlaszcza w sferze re
ligii, pozostac na etapie inicjacji. Nawet bojain Boia, jak mowi Pi
smo, jest tylko "poczettkiem metdroSci" (Ps 111, 10). "Albowiem nie
dal nam Bog ducha trwoiliwosci (llVCVj.la JElAiac;), ale mocy i milosci,
i trzeiwego myslenia" (2 Tm 1, 7).
Zwolennicy uniwersalizmu nadziei nie ulegajet modzie swiat" za
chodniego. Co powiedziec 0 wiekach tradycji powszechnej nadziei
w chrzescijanstwie wschodnim? Dlaczego tam wlasnie przetrwala ona
bardziej nii w chrzescijanstwie zachodnim? To nie moda, lecz inna
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Zob. Puste pieklo?, s. 252 nn.
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"JesteS Mi zawad q [scandalon], bo myslisz nie na spos6b Bozy, leo
ludzki". Piotr glosi rzeczywistosc ludzkq, a Ewangelia przepowiada
cos zupelnie innego.

Zn6w mamy slowo "skandal"...
Mamy tu w og6le ciekawq gr~ sl6w, poniewaz greckie "scandalon",
kt6re dumaczymy jako "zgorszenie", oznacza doslownie kamien, 0 kto
ry siy potykamy. Jezus dopiero co nazwai Piotra skai,!, kamieniem, na
kt6rym zbuduje sw6j KoscioL A teraz m6wi: "Jestes kamieniem, 0 ktory
si~ potykam". Kamien, na kt6rym zbudowany jest KOSciol, moze stac
siy kamieniem, kt6ry gorszy, przeszkadza. Sam Kosci6i moze stac si~
kamieniem, 0 ktory wielu si~ potknie i przewr6ci - jeSli przestanie
myslec "na sposob Bozy" . Bardzo trudno jest przyj,!c mysl Boga 0 cier
pieniu. Dlatego reakcja Piotra jest naturalna: w kazdym z nas cierpie
nie budzi lyk. Piotr chce odegnac czame mysli, chce dodac J ezusowi
otuchy. I wtedy slyszy: "Zejdz mi z oczu, szatanie!".

Interpretujqc ten cytat doslownie, moina by pomyslee, ie swiat rna
naturf diabelskq.
Nie!
Co rozumie Pan zatem przez slowo "szatan", kt6re tu sif pojawia?
"Szatan" to tyle, co wr6g, oskarzyciel. Slowo "szatanie" skierowane
do Piotra oznacza w tym wypadku: "dziaiasz przeciwko mnie".

Czy jest to tylko figura retoryczna czy tei pojawia sif tu odniesienie
do jakiejS zlej istoty?
Nie wiem. Wiem tylko, ze ludzkosc zrodziia si~ w grupach - kultura
japonska, chinska, mezopotamska... Kazda grupa miaia swych bog6w
i rytuaiy zwiqzane z piodnoSci,!, umieraniem. Kazda miaia poczucie, ze
jest najlepsza. Ale nagle zaczyiy si y stykac ze sob,! - nast,!piiy kryzysy
i zaiamania. "Czy obcy chq nas zniszczyc? Oni zagrazaj,! naszemu bez
pieczenstwu, nie uznaj,!, ze jestesmy najlepsi". Tajemnica Jezusa polega
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m'lk piekielnych taka "przejsciowosC" to stanowczo za malo. Dlate
go glosi tez~ 0 scislym paralelizrnie wiecznoSci piekla i wiecznoSci
zycia zbawionych: "JeSli slowo »wieczny « (ogien; m~ka - Mt 25,
41.46) w odniesieniu do piekla oznacza tylko )}dluzszy okres czasu «,
nie wiecznosc, to i w odniesieniu do nieba, na przyklad »zycie wiecz
ne« musialoby oznaczac to sarno, czyli »zycie tylko do konca wieku «
(eonu)" (s. 268).
Autorowi tych slow trzeba przypornniec, ze bezkrytycznie po
wtarza tradycyjne stanowisko eschatologii, ktore nie jest bynajrnniej
jedynie mozliwyrn i uprawnionyrn. Biblijne analizy slowa "wieczny"
wskazuj'l na niewspolrniernosc wiecznoSci zycia w Bogu i "wieczno
sci" stanu zatracenia. Pisalern 0 tyrn w innych publikacjach 5 •
Wiecznosc w sensie Scislym (aeternitas) przysluguje jedynie Bogu.
To On daje w niej udzial zbawionym. Wiecznosc stworzen w Bogu
pozostaje rozna od absolutnej wiecznoSci sarnego Boga. Jest to, jak
mowili scholastycy aeviternitas, wiecznosc rnaj'lca swoj pocz'ltek, choc
nie maj'lca konca. Sam Tomasz z Akwinu, daleki przeciez od nadziei
zbawienia dla wszystkich, uczyl, ze "w piekle nie rna prawdziwej
wiecznosci, lecz raczej czas" (in inferno non est vera aeternitas, sed
magis tempus)6, jakkolwiek "nieskonczony", nacechowany zrnien
nOSci'l rn'lk7.
Ks. Bartnik nie rna zrozumienia dla idei piekla jako stanu przej
;ciowego, terapeutycznego i tyrnczasowego. Dla niego kara piekla
:0 nie terapia, ale wymog naruszonego porz'ldku swiata, konsekwen
:ja wolnoSci i obrazy wyrz'ldzonej nieskonczonernu Bogu.
Moja wrazliwosc teologiczna jest inna: ostateczna i nieodwracal
1a kara wyczerpywalaby si~ jedynie w swej negatywnosci i nie sluiy
aby niczernu. Bylaby kar'l dla sarnej kary, odwetern sprawiedliwosci
lOzbawionyrn elernentu poprawczego. Taka kara, jak uczyli w staro
;ytnoSci chrzescijanskiej zwolennicy nadziei, bylaby niegodna Boga

5 Zob. W Hryni ewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich, s. 102 nn.; Dramat Iladziei
0awienia, s. 92 nn .; Dr6g nadziei jest wiele, w: Puste pieklo ? Spor wokol ks. Waclawa
lryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich , red . ]. M ajewski, Warszawa 2000, s. 318
n.
6 S.Th. I, 10, 3 ad 1, ad 2.
7 I-II , 67, 4 ad 2; Suppl. 97 , 1, ad 3.
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na tym, ze przyszedt, by zburzyc mury: "A tu juz nie rna Greka ani
Zyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyncy, Scyty, niewolnika,
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus" (Kol 3, 11-12).
Jezus burzy mury, a zarazem niszczy poczucie bezpieczenstwa po
to, by ludzie mogli si~ spotkac. Bez Jezusa by toby to niemozliwe.
Pi~knie ujmuje to List do Efezjan: "Uezus] jest naszym pokojem. On,
kt6ry obie cz~sci [ludzkosci] uczynit jednoSciq, bo zburzyt rozdziela
jqcy je mur - wrogosC" (Ef 1, 14-15). Co dzieje si~ bowiem, gdy
mury upadnq? Pojawia si~ l~k. "Myslatem, ze mam racj~! Moi rodzi
ce twierdzili, ze B6g btogostawi naszej grupie!" Pami~tam relacje
Zyd6w czy muzutman6w, kt6rzy przeszli na chrzescijanstwo. Ile za
znali b6Iu z powodu odrzucenia przez swoje srodowisko, rodzin~ ...
Tacy ludzie przechodzq przez okres gt~bokiego l~ku.
Oskarzyciel nie chce, by grupy si~ rozpadty. Piotr woli czue si~
bezpieczny ze swojq grupq, miee pewnose, ze nalezy do tych, kt6
rzy zostali wybrani ... To sarno obserwujemy w naszym KoSciele.
Jedna z najwspaniaIszych inicjatyw, jakie si~ niedawno pojawity, to
upowszechniony przez Papieza Dekalog z Asyzu na rzecz pokoju z 24
stycznia 2002 roku . Jego drugie przykazanie m6wi: "Zobowiqzu
jemy si~ wychowywae ludzi we wzajemnym szacunku, aby mogto
dojse do pokojowego i solidarnego wsp6tistnienia mi~dzy czton
kami r6znych narodowoSci, kultur i religii". Piqte zas: "Zobowi q
zujemy si~ do szczerego i cierpliwego dialogu, nie zwazajqc na to,
co nas dzieli jako mur nie do pokonania, lecz przeciwnie, uznajqc,
ze spotkanie z odmiennoSciq innych ludzi moze stae si~ okazjq do
wi~kszego wzajemnego zrozumienia". Warto zestawie t~ deklara
cj~ z dokumentami z czas6w wypraw krzyzowych ... Kiedy ludzie jq
czytajq, dziwi q si~: "Myslatem, ze tylko KOSci6t katolicki rna racj~,
a teraz Papiei m6wi, ie wszystkie religie powinny bye powaiane".
Czujq si~ zaniepokojeni. Taki l~k dat 0 sobie szczeg6lnie znac po
Soborze Watykanskim II.
Nie uwaiam, ie kazdy, kto chce utrzymywae bariery, jest "szata
nem", ztym duchem, m6wi~ tylko, ze pod takimi reakcjami skrywa
si~ l~k. A l~k tworzy miejsce, w kt6re moze wkroczyc szatan. Kiedy
ogarnia nas trwoga, potrzebujemy grupy, bo tam czujemy si~ bez
..
.
pleCZlll, szanowalll ...
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OczywiScie, Stworca respektuje wolne decyzje stworzonej wol
nosci. Jego dar pozostaje w procesie stawania si~ dopoty, dopok
wolnosc nie osi<!gnie swej ostatecznej celowoSci. Jeieli w koncu - pO:
okresie omylek, buntu i oporu - odnajduje ona samq siebie, staje si
wolnoSciq uzdrowionq, gotOWq do ostatecznej decyzji za Bogiem
Tak, w slad za wielkimi Ojcami KOSciola Wschodnie,go (Klemense,
Aleksandryjskim, Grzegorzem z Nyssy, Dydymem Slepym, Maksy
mem Wyznawcq, Izaakiem Syryjczykiem), pojmuj~ terapeutyczny sens'
Gehenny.
Absurdalnie brzmi zarzut ks. Bartnika 0 banalizacji zla, cierpie
nia i smierci. Stawiac go moie jedynie ten, kto nie slucha argumenI
tow drugiej strony i kieruje si~ jedynie wlasnym wyobraieniem na
temat ideowego przeciwnika. Tak tei rozumiem dalsze tyrady lubel
skiego teologa :
JeSli Bog doprowadzi wszystkich do siebie faktycznie, numerycznie i me
chanicznie, to po co cala ekonomia zbawcza? Po co Chrystus? Po co Jego Ofia
ra? I zycie? Po co Stary Testament i dzieje religijne Izraela? Po co przykazania
Boze ? Po co w ogole religia ? Po co objawienie i Pismo? Po co laska nadprzyro
dzona? Po co wychowanie czlowieka? Po co modlitwa? Po co marzenia i idealy?
Po co kary za zbrodnie? No, i po co sarna teologia? Owszem, moze past odpo
wiedi, ze po to, by nie cierpiec kaini w "przejSciowym piekle", ale Je§li si~
twierdzi, ze piekla w ogo le nie rna, nawet "chwilowego" ? Apokatastaza zbytnio
odpowiada mentalnoSci antychrzescijanskiej (s. 268).

I znow pojawia si~ tu argument 0 zbawieniu "numerycznym
i mechanicznym", a wi~c z gory zagwarantowanym. Naprawd~: Bart
nik walczy z wiatrakami, ktore sam skonstruowaL Wedlug niego bez
wiecznego piekla wszystkie Boskie inicjatywy zbawcze Sq zb~dne i nie
potrzebne. Twierdzi przy tym, ie "apokatastaza zbytnio odpowiada
m entalnoSci antychrzeScijanskiej". A czy pomyslal, chocby przez chwi
I~, ile duchowych spustoszen sprowadzila na chrzescijanstwo dok
tryna 0 wiecznoSci piekla 4 ? Czy to wlasnie nie jest mentalnosc anty
chrzescijanska, podwaiajqca wiarygodnosc Ewangelii?
W przytoczonym wyiej fragmencie Mysli eschatologicznej poja
wia si~ aluzja do "przejSciowego piekla". Dla obroncy wiecznoSci
4 Zob. J. Delumeau, Grzech I strach. Poczucle willY w kulturze Zachodu XlII-XVIII
przel. A. Szymanowski, Warszawa 1994.
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Jest rzeczq znamiennq, ze wszystkie grupy wykluczajq ludzi z upo
sledzeniem. Niepetnosprawni zawsze prowadzq nas poza grupt;, be
nikt ich nie chce.

Nasze pytanie bylo nieco prowokacyjne, bo zauwazylismy, ze w swo·
ich wystqpieniach i ksiqzkach nie uzywa Pan slowa "szatan". Dlacze·
go? Czy jest to slowo nieprzydatne czy moze obawia si~ Pan niezrozu
mienia?
Uzywam raczej slow ,,It;k'' i "strach", bo bardzo sit; bojt; przeklina
nia ludzi, utozsamiania ich ze zlymi duchami, co oczywiScie nie
oznacza, ze nie rna zlych duchow. Kiedy czyta sit; 0 gwalcicielach,
pedofilach, zbrodniarzach wojennych, mozna zobaczye, jak docho
dzi do aktow bestialstwa. Zaczyna sit; od strachu, potem narasta
uporczywy It;k, a wreszcie wydarza sit; cos zaskakujqcego i nastt;
puje jakieS pt;knit;cie. Przemoc jest bardzo daleka od pewnoSci, zde
cydowania. Pojawia sit; w momencie przypominajqcym utratt; tchu.
Czuje sit; wtedy moc, by kogos zabie. Wierzt;, ze zabojstwo drugie
go to apogeum It;ku. Widzialem, jak takie moce rodzq sit; we mnie
samym. Nie mogt; powiedziee, ze kryje sit; w tym szatan, ale w jed·
nym momencie sila niepokoju, braku poczucia bezpieczenstwa jest
tak wielka, i.e trzeba bye bardzo ostroznym, by powstrzymae sit; od
agreSJl.
Unikam zatem slowa "szatan", bo obawiam sit;, i.e ui.ywajqc go,
rozmijamy sit; ludzkq rzeczywistoSci q i przeskakujemy od razu w wy
miar tego, co demoniczne.

WTaz ze swoimi niepelnosprawnymi przyjaci6lmi z Arki byl Pan przed
kilku laty w Oswi~cimiu. Zdj~cia z tego pobytu robiq ogromne wra
zenie. Jak patrzy Pan na tego rodzaju zbrodnie, kt6re zdajq si~ przekra
czac ludzkq miar~? Wkraczamy tu chyba w rzeczywistosc demonicz
nq? Hitler oczywiscie nie byl diablem, ale sila, kt6rq wprawil w ruch,
wydaje si~ demoniczna.
Tak, ona jest demoniczna, ale jak - mowiqc
pieczenstwo demonizowania ludzi?
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istot~ wolnq i tw6rczq - czlowiek jest obdarzony zdolnosciq podej
mowania wlasnych decyzji, to on ksztaltuje sw6j los. Wolnose jest
zatem darem i zadaniem do urzeczywistnienia. Jest ona jednak przede
wszystkim udzialem w wolnosci Boga, zdolnosci q otwarcia si~ na
Niego jako na Dobro Ostateczne. Wolnose jest darem dla wiecznosci
- jej celem jest sam B6g.
Tajemnica wiecznego zwiqzku mi~dzy istoq stworzonq a Stw6r
q jest wpisana w samq natury wolnosci. Oto konsekwencja ikonicz
no§Ci czlowieka stworzonego na obraz i podobienstwo Boga. Nie
zniszczalnose obrazu Boga w czlowieku domaga siy ostatecznego
otwarcia na wiecznose. Dar wolnosci niesie w sobie obietnicy i na

dziej~.

Miarq prawdziwej wolnosci jest 'itopien otwarcia si y na dobro,
prawdy i pi~kno. 1m bardziej ktos otwiera si~ na Boga, tym bardziej
urzeczywistnia si~ jego wolnose. llk dlugo wolnose odrzuca Boga,
tak dlugo nie moze osiqgnqe swej ostatecznej celowosci, dla kt6rej
zostala stworzona. M6wimy wtedy 0 wolnosci chorej, zniewolonej,
przyzywajqcej Uzdrowiciela i Wyzwoliciela 3 (juz od starozytnosci jed
nym z okreslen Chrystusa jest: APIOT6~ laljJ6~, Christus Medicus). Zle
decyzje wolnosci to stan choroby wymagajqcej leczenia. Ale wolnose
chora, zaslepiona i zniewolona nie przestaje bye darem Boga, nie
ustannie jq nawiedzajqcego i pociqgajqcego ku sobie.
Wolnose to dar dramatyczny. Ludzkie "tak" i "nie" wzglydem
Boga nie majq tego samego charakteru ostatecznosci; nie mozna ich
traktowae jako paralelnych mozliwo§Ci wybo
Jeie/i wo/nosc - po
ru, odznaczajqcych si~ takq samq cechq osta
okresie huntu i oporu 
:ecznosci i definitywnosci. Prawdziwie wiecz
odnajduje sam~ siehie,
1a moze bye tylko decyzja za Bogiem - jedynie
staje silt wolnoscill
N Nim wolnose staje si~ ostatecznie nieodwo
uzdrowionll·
alna. Decyzje negatywne Sq tymczasowe,
!oniczne (wcov- wiek, dlugi okres czasu, kt6rego koniec jest dla nas
liewidoczny), ale nie wieczne, w takim sensie, w jakim wieczny jest
edynie sam B6g.
J Chodzi tu 0 przyzywanie w samych gtf(biach bytu stworzonego, 0 epiklezf( bezglo
n~ (=x:aJ.ia; - przyzywam), wrf(cz ontyczn~, id~q w parze Z anamnez~, czyli ontycznq
am if(ci~ 0 swoim statusie bycia jedynie stworzeniem.
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Na terenach zajytych przez hitlerowcow (takZe w Polsce) istnialy
szkoly, w ktorych wychowywano ludzi do okrucienstwa. Brano male
dzieci i odpowiednio je stymulowano - przez zastraszanie, budzenie
zqdzy zadawania b6Iu ... Te dzieci nie byly demon ami, ale rzeczywi
§Cie dorastaly w warunkach, kt6re trzeba nazwac demonicznymi.
Poproszono mnie kiedys, zebym odwiedzil w wiyzieniu czlowie
ka, kt6ry zabil piyc kobiet. Gdy wszedlem do jego celi, zamurowalo
mnie: byl blokiem lodu bez zadnych emocji. Potem przeczytalem
historiy jego zycia: jako dziecko byl wykorzystywany seksualnie, spo
tykal siy wylqcznie z nienawisciq, wiyc musial zbudowae wok61 sie
bie bariery. Woly probowae zrozumiec bariery, jaka w nim powstala,
niz m6wie, ze jest opytany, kropie go swiyconq wodq. To czlowiek,
kt6remu ktos inny moze pom6c zrozumiee, kim jest. Duze wraienie
zrobila na mnie ksiqika siostry zakonnej Helen Prejean Dead Man
Walking: An Eyewitness Account of the Death Penalty in the United
States. Na jej kanwie powstal film Przed egzekucjq. To wstrzqsajqca
his tori a zab6jcy dwojga nastolatkow - Patrick a Sonnier. Wychowa
ny w kulturze przemocy i narkotykow, w wiyzieniu calkowicie za
mknql siy w sobie. A jednak siostra Prejean potrafila do niego do
trzec, nawiqzac z nim kontakt, przebic siy przez mur agresji. Tuz przed
smierciq zdqzyl jeszcze powiedziec siostrze Prejean: "Kocham ciy",
a ojcu swej ofiary: "Przepraszam".
Pr6bujy zatem pokazac, ie przemoc rna przyczyny psychologicz
ne. Ludzie, kt6rzy wychowali siy wsr6d przemocy, nie Sq diablami.
Oni nie byli kochani. Niepokoi mnie, ze zbyt latwo przechodzi Sly
od stwierdzenia obecnosci mocy demonicznych do demonizowania
os6b. W mojej wsp6lnocie dzialala kiedys asystentka, ktora zmagala
siy z chorobq psychicznq. Wspaniala kobieta, ale ataki choroby zmie
nialy jq nie do poznania. Ktos, kto odwiedzil jq kiedys w szpitalu
psychiatrycznym, stwierdzil, ze jest opytana. Potem modlono siy nad
niq. Nastypnego dnia popelnila samob6jstwo, a w jej kieszeni znale
ziono liscik do mnie.
Przyczyna tragedii byla oczywista. Dop6ki dziewczyna rozumia
la, ze jest chora, miala nadziejy na wyzdrowienie. Kiedy uslyszala, ie
;iedzi w niej diabel, a po modlitwach choroba wciqz nykala jej cialo
. duszy, wtedy widziala jui tylko jedno wyj§Cie - samob6jstwo. Po
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opierajq si~ na jednostronnej egzegezie tekstow biblijnych i nie przyj
mujq do wiadomoSci tej interpretacji, ktorq przedstawia eschatolo
gia nadziei2.
Bartnik mnozy dalej swoje zarzuty:
Apokatastaza (... ) rozbija i splaszcza tajemnicy zbawienia oraz "poprawia"
Stw6rcy i Odkupiciela. Po drodze depcze jeszcze wiele prawd: 0 wolnoSci czlo
wieka, 0 naturze grzechu, 0 sprawiedliwoSci Bozej, 0 wiecznoSci, 0 absolutnej
sprzecznOSci miydzy dobrem a zlem moralnym... Podstawowe tajemnice boskie
i ludzkie przedstawia jako papierowe i jednokolorowe. Banalizuje takZe zlo
moraine i fizyczne, cierpienie, ofiartt, smiere, choroby, ciyzary iycia, koniecz
nose pracy i nieuniknionose trud6w (s. 268).

Trudno powaznie traktowac tego rodzaju list~ grzechow popet
nianych rzekomo przez zwolennikow apokatastazy. Moim zdaniem,
tajemnic~ zbawienia "splaszcza" raczej ten, kto nie potrafi gl~boko
wniknqc we wszystkie wqtki zlozonego przekazu biblijnego, w swia
dectwa tradycji patrystycznej oraz racje teologiczne przemawiajqce
przeciwko doktrynie wiecznego piekla. Nie mozna tez jednym tchem
mowic 0 "deptaniu wielu prawd". Kto ze zwolennikow wlaSciwie
poj~tej apokatastazy "depcze" prawd~ 0 wolnoSci osoby, 0 grzechu,
sprawiedliwosci i wiecznosci? Kazde z tych poj~c wymaga gl~bokie
go namyslu, a nawet reinterpretacji. Kazde mozna rozumiec w swie
tIe innych kategorii myslenia niz te, ktore oferuje tradycyjna escha
tologia. Aby uzasadnic wiecznosc piekta, przeciwnicy powszechnej
nadziei zbawienia powolujq si~ na przyklad na wolnosc istoty ro
zumnej. 0 Boskim respekcie dla wolnosci mowi q jednak takZe przed
stawiciele eschatologii nadziei.

Terapia chorej wolnosci
Podstawowa przeslanka antropologii chrzeScijanskiej glosi, ze Bog,
stwarzajqc cztowieka, nie chcial miec niewolnika ani manekina, lecz
2 Zob. W. Hryni ewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii I~ku do
eschatologii nadziei, Warszawa 1989, ss. 71-88; 95-105; reni.e, Dramat nadziei zbawienia.
Medytacje eschatologiczne, Warszawa 1996, ss. 84-125; reni.e, Nadzieja uczy inaczej, roz
dzial I-III.

72

~

Z JEAN EM VANIEREM ROZMAWIAJ1\ WOJCIECH BONOWICZ I LUKASZ TISCHNER

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

wtarzam wiyc: istniejq demoniczne moce, kt6re wykorzystujq niepo
k6j i lyk. Ale ludzie nie Sq diab!ami.

Psychologiczne interpretacje sq bardzo przekonujqce, ale ekstremalne
formy przemocy zdajq si~ przekraczac poziom l~ku. W wielu relacjach
pojawiajq si~ opisy m6wiqce 0 niezwyklym uniesieniu i poczuciu sily,
kt6re towarzyszq najbardziej bestialskim aktom zbrodni. Tymi obl~d
nymi czynami kieruje tei jakas przeraiajqca logika. Tych zjawisk nie
da si~ chyba wytlumaczyc wylqcznie w kategoriach l~ku.
Istnieje w nas bardzo mocna swiadomosc nieskonczonosci, a ten, kto
niszczy, zbliia siy do sit nieskonczonosci. Duio latwiej zburzyc kate
dry, nii jq postawic. By dac iycie dziecku, potrzeba dziewiyciu miesi~
cy. By je zabic i zobaczyc krew, wystarczy moW jakims sensie to, co
memo Warto przeanalizowac pod tym kqtem
nieskonczone, jest bliisze
Manifest surrealizmu Andre Bretona; pojawia si~
burzeniu nii budowaniu.
tu szczegolne doswiadczenie estetyczne zwiqzaWlasnie dlatego doswiad
ne z przemOCq i niszczeniem. W jakims sensie to,
czenie uniesienia towa
co nieskonczone, jest bliisze burzeniu nii budo
rzyszy zbrodniom, aktom
waniu. Wlasnie dlatego doswiadczenie uniesie
destrukcji.
nia towarzyszy zbrodniom, aktom destrukcji. To
jest doswiadczenie sity, ktore kieruje nami wszystkimi.
Problem polega na tym, i.e tysknimy do tego, co nieograniczone,
ale istniejemy w skonczonym ciele. Taka jest przyczyna, dla ktorej
ludzie siygajq po narkotyki - odurzenie daje im poczucie bliskosci
tego, co nieskonczone. Zawsze istnialo w nas pragnienie, by bye kims
nieskonczonym.

Zwracal Pan uwag~ na niebezpieczenstwo demonizowania ludzi, na
bariery, kt6re rodzi przemoc. Czy wobec zla mamy zatem pozostawai
bierni? Jest taki werset w Ewangelii sw. Mateusza: "Nie stawiajcie
oporu zlemu" (Mt 5, 39), po ktorym padajq slynne slowa 0 nadsta
wianiu drugiego policzka. Czy oznaczajq one, ie zlu nie powinnismy
si~ sprzeciwiac?
Jezus powiedzia!: "Moja godzina jeszcze nie nadeszla". Jaka to go
dzina? - tego nie wiemy. Nie wiemy, jak zatrzymac zlo. Ono wei'lZ
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bylo religii, odkupienia Chrystusowego; Chrystus znaczylby tyle sarno co Zara
tustra, Budda, Mahomet, a wreszcie [tylel co kai.dy ateista albo nawet zloczyn
ca. Nie byloby rzeczywistego grzechu, lecz tylko konwencja lub zlo papierowe.
(... ) Czlowiek nie bylby osobq, nie mialby wolnoSci ... (5. 106).

Pytam: ktory z myslicieli chrzeScijanskich kiedykolwiek tak sta
wial to zagadnienie?! LubeJski teoJog przeciwstawia si~ zwoJenni
kom soteriologicznego uniwersalizmu, nie znajqc ich rzeczywistych
poglqdow. Rozprawia si~ zatem z wydumanym przeciwnikiem: na
rzuca mu twierdzenia, ktorych ten nigdy nie glosil.

Spor 0 wiecznosc piekta
Problemem kluczowym jest przede wszystkim wiecznosc tego sta
nu, ktory w j~zyku biblijnym nazywa si~ Gehennq, a ktory pOiniej
sza tradycja nazwala pieklem. Bartnik opisuje go jako "odrzucenie
jedynej Milosci na rzecz wiecznej nienawiSci
Bog, respektuj'lc ludzk'l
i rozkladu wlasnej osobowosci". Wedlug nie
woln08c, nie pozostawia
go "do istnienia piekla wystarczy, ze jest szatan
jej samej sobie, ale j'l
i aniolowie jego, ktorzy raz na zawsze odrzuci
leczy i przemienia.
Ii Boga w wolnoSci" (s. 106). I dodaje: "Bog
szanuje wolnosc i nie zbawia nikogo na sil~, wbrew woli. Pieklo jest
konsekwencjq wolnoSci osoby".
Oto najcz~sciej powtarzane tezy tradycyjnej eschatologii w obro
nie doktryny wiecznego piekla. lej zwolennicy nie przyjmujq do wia
domoSci tego, co eschatologia nadziei mowi 0 wolnoSci czlowieka,
kt6rq Bog respektuje, ale kt6rej nie pozostawia samej sob ie, lecz jq
pociqga swoim pi~knem i dobrem, leczy i przemienia.
Kto apriorycznie przeciwstawia si~ :lle poj~temu uniwersalizmo
wi nadziei, ten szafuje argumentami polemicznymi, nie sluchajqc ra
cji drugiej strony: "Apokatastaza wyraza marzenia czlowieka 0 raju,
szcz~sciu, 0 milosnej jednosci calego stworzenia ze Stw6rcq i 0 zyciu
bez niezrozumialych tajemnic ostatecznych. (... ) Zasadnicza teza
o zbawieniu wszystkich wychodzi poza objawienie" (ss. 267-268).
Czy rzeczywiScie apokatastaza - rozumiana jako nadzieja - "wy
:hodzi poza objawienie"? Zwolennicy doktryny wiecznego piekla
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jest obecnc. B~dziemy je przyjmowae, b~dziemy ranieni. Istniejq pew
ne zasady non-violence, ktore m 6wi q, jak wytrzymae zto, nie si~gajqc
po przemoc. Ale w koncu ... trzeba bye gotowym na smiere. Kolbe,
Gandhi, arcybiskup Oscar Romero szli w tym kierunku. O statecznie
jedynym sposobem, by stawie op6r zlu, jest wystawie si~ na smiere.
Ale nie za pr~dko ... [smiech]

Czy wlasnie dlatego takie krzyz jest skandalem?
Pozwolie si~ zabie, stae si~ zupeinie bezbronnym - tak, to skandal.

Czy krzyz przynosi odpowiedi na ludzkq przemoc? W pewnym sensie
wszyscy jesteimy naznaczeni znamieniem Kaina. Czy krzyz zmazuje
ten stygmat?
N ie rna ludzkiej odpowiedzi na zlo. Jesli B6g inspiruje ludzi i daje im
sil~, wtedy taka odpowiedz si~ pojawia. Istnieje ludzki wzrost, ale
potem mozemy tylko wsluchiwae siy w przeslanie Ewangelii, nasla
dowac Jezusa, tak jak umiemy. Mahatma Gandhi czy Oscar Romero
draznili ludzi, wzywajqc ich do miloSci. Nie powiemy, ze Oscar Ro
mero wybieral krzyz. O n wybiera1 mi1osc, sprawiedliwosc. Cz10wiek
sam nie wybiera tego, ze zostanie zabity.
Jezus pokaza1 drog~. My pr6bujemy niq kroczye, ale nie wiemy,
:!okqd nas ona zaprowadzi.

::;zy Boiq odpowiedziq na zlo jest milosierdzie?
~OZq

odpowiedziq jest zawsze mi1osierdzie, przebaczenie. Tak jak
lstatnio m6wi1 ru, w Krakowie, Papiez; "Na wszystkich kontynen
ach z gl~bin ludzkiego cierpienia zdaje siy wznosic wo1anie 0 milo
ierdzie . Tam, gdzie panuje nienawisc i chyc odweru, gdzie wojna
>rzynosi b61 i smierc niewinoych, potrzeba 1aski milosierdzia, kt6re
oi ludzkie umys1y i serca i rodzi pok6j". KOSci61 powioieo stac siy
la swiata dobrym Samarytaoioem, gotowym zatrzymac si~ przy cz1o
rieku wo1ajqcym 0 pomoc, kimkolwiek by 00 byl. Trzeba isc za krzy
iem ludzkoSci! Papiez widzi, w ktorq strooy zmi erza swiat. Widzi,
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sugerowac jego ostroine otwarcie na perspektywy uniwersalizmu
nadziei. Rzecz w tym jednak, czy jest w tej postawie konsekwentny.
Autor Mysli eschatologicznej traktuje nauky 0 apokatastazie jed
noznacznie jako k 0 n i e c z nos c i pew nos c powszechnego zba
wienia. ]ego zdaniem, rna ona charakter deterministyczny i jest czyms
w rodzaju przymusowej amnestii ze strony Boga, nie respektujqcego
wolnosci rozumnego stworzenia. Ta "fantazja eschatologiczna" - po
wiada Bartnik - jest oparta na blydnych przeslankach "idei cyklicz
nei", a wiyc "cyklicznego, w gruncie rzeczy niechrzeScijanskiego sche
matu nastypowania po sobie roinych swiatow" (ss. 266 i 267). We
dlug niego mysliciele chrzeScijanscy przejyli od Grekow pewne
elementy tej koncepcji i na niej budowali teoriy apokatastazy. Wie
rzyli, ie w powtarzajqcych siy cyklicznie pozaziemskich warunkach
egzystencji bydq mogli zbawic si y ci wszyscy, ktorzy nie pojednali si~
z Bogiem za iycia ziemskiego. Zdaniem ks. Bartnika, podobne idee
gloszy rowniei i ja w swoich publikacjach, jakkolwiek teoriy ty od
rzuci! Kosciol (por. ss. 105 -1 06) .
Zbyt wiele rzeczy naleialoby wyjasnic, aby pokazac, jaki jest m6j
poglqd i moja nadzieja w odniesieniu do tych zagadnien. Uczynilem
to zresztq w jednej z ostatnich ksi qiek 1 . Tam rowniei podjqlem pr6
by wyjasnienia motywow, dla ktorych - moim zdaniem nieslusznie
potypiono poglqdy Orygenesa.
Apokatastaza to nie determinizm, lecz przede wszystkim wyraz
n adz i e i na to, ii Bog zdola pokonac wszelki opor grzesznego stwo
rzenia i pojedna ze sobq najbardziej nawet zbuntowane istoty. Po
wtarzam: chodzi 0 nadziejy, a nie 0 pewnosc czy wrycz koniecznosc.
Wlasciwe rozumienie sensu apokatastazy wyklucza pojmowanie
jej w sensie "zbawienia mechanicznego" i strukturalnego.
Tymczasem Bartnik zaklada, ie istnieje w chrzeScijanstwie nurt
myslenia 0 "zbawieniu strukturalnym" i niezaleinym od osobowej
godnosci istot rozumnych - i podejmuje z nim polemiky:
Gdyby zbawienie byio powszechne struktur alnie, to byt nie mialby budowy
opozycyjnej: dobro - zlo, prawda - nieprawda , iycie - smierC, nie trzeba by

1
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W. Hryniewicz, N adzieja uczy inaczej, Warszawa 2003.

_~ __~}~_~ ~~~ ~~~!~~~J'!_~?~!,!~~I~~~?!~!~~!,!~_~~?_~!~~}_~y~~!}?~!,!~
ie uczniowie Jezusa

b~dq

musieli 0puScie bezpieczne enklawy i st
si~ przyjaciolmi ubogich, odrzuconych, skreSlonych.

Zaskakujqce, ze w Panskich tekstach slowo "milosierdzie" takie do
rzadko si? pojawia.
Wol~

mowie 0 przebaczeniu. A w przypadku milosierdzia rozumi~
nego jako "dzialalnose dla innych" mowi~ po prostu 0 obecnosc
Zostalismy nauczeni tego, by "czynie dobro drugiemu". W porZqC
ku - ale wizja Ewangelii idzie duio dalej. Jezus objawia nam, ie t
ubogi czyni nam dobro. Ubogi jest irodlem iycia. Nie chodzi wi~
tylko 0 to, ieby mu cos dae, ale 0 to, by trwae z nim w komuni
i tym samym iye w komunii z Bogiem. "Kiedy wydajecie uczt~, ni<
zapraszajcie waszych krewnych ani zamoinych sqsiadow" - mow
Jezus. - "Zrobcie przyj~cie dla ubogich, chromych, kalekich i niewi
domych". To nie do pomyslenia! Wielu z nas powie: "Wzi~liby mnie
za wariata, gdybym tak zrobiJ". Mamy kolejny skandal...
Ktos tu, w Krakowie, zwrocil mi uwag~, ie wybierajqc pomaga
nie innym, czlowiek cz~sto kieruje si~ jakims swoim interesem, cos
stara si~ sobie zrekompensowae. Krotko mowiqc, jego intencje nie
Sq czyste. No coi.... W swoim iyciu szukalem najpierw poczucia sily.
Ten rodzaj kontaktow, ktory wyznaczalo wydawanie i wykonywanie
rozkazow, byl dla mnie latwiejszy; nie musialem si~ za bardzo anga
iowae, wszystko bylo sformalizowane. Bye moie balem si~ troch~
relacji z kobietami. W kaidym razie dopiero spotkawszy osoby z upo
sledzeniem, odkrylem swiat wi~zi, ktorego wczesniej nie znalem.
Wi~c powiedzialem tej osobie: "Nie wiem, czy moje intencje Sq
czyste. I nie wiem, czy dobrze robi~ to, co robi~. Ale jestem taki
szcz~sliwy... " .
JEAN VANIER, ur. 1928, oficer rnarynarki, dr filozofii, b. wykladowca
Uniwersytetu w Toronto, zaloiyciel ruchu "Arka" i wsp61zaloiyciel ru
chu ,;Wiara i swiatlo", zajrnujqcych sicr osobarni z uposledzeniern urny
slowym. Jest jednym ze wsp6lczesnych autOrytet6w iycia duchowego.
W Polsce wydano m.in. nastcrpujqce jego ksiqiki: Wsp61nota (1985),
Wsp6lnota miejscem radoici i przebaczenia (1985), Mfzczyznq i niewia
stq stworzyl ich do zycia w prawdziwej miloici (1988), Zranione cialo
(1993 ),Jezus, dar miloici (1994), Kazda osoba jest historiq iwiftq (1999),
Kochac az do konca. Skandal umywania n6g (2002).

60

TEMATY I REFLEKSJE

Waclaw Hryniewicz OMI

Nie roz u miany
u niwersal izm nad zi e i
W odpowiedzi
ks. Czeslawowi Bartnikowi
Nadzieja przek r acza cz~sto wymogi r ygorystycz
nych praw logiki. Ale Boska logika to przede
wszystkim logika milosci i milosierdzia. Wi((cej
spraw dzieje si~ w n iebie i na ziemi, nii to potrafi
ly odgad n,!c i zrozumiec rzesze teolog6w.

Wi eki marginalizowania nadziei na zbawienie wszystkich pozo
stawity gt~boki slad w mentalnoSci teolog6w i og6tu chrzeScijan.
Skurkiem jest brak zrozumienia dla odmiennej tradycji eschatolo
gicznej: nauka 0 wiecznym piekle jawi si~ wr~cz jako ostoja moral
nOSci, oznaka respektu Stw6rcy dla darowanej przez Niego wolnosci
i ostateczna gwarancja powagi ludzkiego zycia.
Niewiele zrozumienia dla nurtu chrzescijanskiej nadziei okazuje
na przyklad ks. Czestaw Bartnik, autor v.rydanej niedawno Mysli escha
tologicznej (Lublin 2002). Owa nadzieja na zbawienie wszystkich to
dian "fantazja eschatologiczna" (s. 105) i "rzewny v.rytw6r emocjo
nalny ludzi religijnych" (s. 269). Z drugiej strony Bartnik przyznaje,
ze "trzeba miec - co do siebie, co do swoich, a nawet co do wszyst
kich - nadziej~, indywidualnq i spolecznq, ze wola zbawcza b~dzie
doprowadzona - choc sposobami wiadomymi tylko Bogu - do pozy
tywnego finalu. A wi~c mozliwosc powszechnego zbawienia, ale nie
koniecznosc lub pewnosc (... )" (s. 106). 5twierdzenia te zdaj q si ~
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Temat Bozego Milosierdzia odsyla nas przede wszystkim do du
chowosci s. Faustyny Kowalskiej, polecamy zatem: Dzienniczek.
Milosierdzie Boze w duszy mojej (Krak6w 1993) oraz prac~ jej kie
rownika duchowego, ks. Michala Sopocki, Milosierdzie Boga
w dzielachJego (t. I: Londyn 1958, t. II: Rzym-Paryz-Londyn 1961,
t. III: Paryz 1962, t. IV: Paryz 1966).
Nie spos6b zagl~biac si~ w teologiczn,,! problematyk~ Milosier
dzia bez znajomosci mysli Papieza, zwlaszcza encykliki Dives in
misericordia. Jej tekst, razem z towarzysz'!-cymi mu komentarzami
(m.in. ksi~zy M. Jaworskiego, J. Kudasiewicza i J. Tischnera), zna
leic mozna w pracy Encyklika Jana Pawla II 0 Bozym Milosier
dziu "Dives in misericordia". Tekst i Iwmentarz (Krak6w 1981).
Koniecznie trzeba lez si~gn,,!c do papieskich przem6wien wygloszo
nych podczas sierpniowej pielgrzymki, na przyklad do ksi,!-iki: Bog

bogaty w milosierdzie. Jan Pawel II w Polsce 16-19 VIII 2002.
przem6wienia i homilie (Marki 2002).
Filozoficzn,,! refleksj~ na temat Milosierdzia uprawial ks. J6zef
Tischner, autor ksi"!ieczki Drogi i bezdroza milosierdzia (Krak6w
1999) oraz altykulu Malenlwsc i jej nwcarz, zamieszczonego w ksi"!i
ce Milosc nas rommie (Krak6w 2000). Wielkim teologiem Milosier
dzia jest Hans Urs von Balthasar, autor m.in. Teologii misterium
paschalnego (Krak6w 2001). W spos6b niezwykle interesuj,,!cy pi
sz"! 0 Milosierdziu teologowie: Jean-Miguel Garrigues, Bog, w kto
rym nie rna w ei zla (Poznan 1996); ks. Waclaw Hryniewicz, autor
trzytomowego Zarysu chrzescijanskiej teologii paschalnej (Lublin
1987-1991), ks. J6zef Kudasiewicz i ks. Henryk Witczyk, Kon

templacja Chryst usa - ilwny milosiemego Ojca. Medytacje biblij
no-kerygmatyczne (Kielce 2002) oraz ks. Tomasz W~clawski, Chry
stus naszej wiary (poznan 1994).
Na koniec ksi,,!zki 0 sw. Faustynie: Ludmila Grygiel, Zawie
rzyc Bozemu milosierdziu. Mistyka Siostry Faustyny (Krak6w
2000); Jan Grzegorczyk,Kaida dusza to inny swiat (Poznan 1998);
Maria Winowska, Prawo do milosierdzia. Poslannictwo siostry
Faustyny (Paryz 1974); oraz ks. Andrzej Witko, Boza tajemnica
Milosierdzia. Swi{:ta Faustyna i nabozenstwo do Milosierdzia Bo
zego (Krak6w 2002).
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fil""·

Anselm Grun

Jezus 
nauczyciel
Zbawienia.
Ewangelia sW.
Mateusza
tlum. Grzegorz Sowinski
Kolejna z serii ksi1¢ek o. Anselma
Gruna 0 EwangeJiach i ewangelistach,
tym razem poSwi~cona Ewangelii Sw.
Mateusza - "ulubionej Ewangelii wcze·
snego Kosciola", najcz~sciej czytanej
podczas nabozet1stw i r6wniez najczc;
Sciej komentowanej. Dla Mateusza - pi
sze 0_ Griin - "bye chrzescijaninem to
przede wszystkim: bye uczniem Jezu
sa". Dlatego jego Ewangelia rna przede
wszystkim wymiar eryczny, przypomi
na chrzescijanom. lie maj1\ bye ,,5011\ zie
mi i Swiadem Swiata". To przekazane
w niej wezwanie Jezusa do Swiadome
go przezywania wlasnego iycia poma
ga wsp6lczesnemu czlowiekowi odna
lef e jego prawdziwie duchowy sens.

ANNA SWIDERKOWl'iA

A Jego milosc jest zawsze milosci~
milosiern'l, t'l, kt6r'l j~zyk hebraj
ski nazywa hesed. Znaczy to, ie
i nasza milose rna bye taka, a za
tern nie tylko milosierna, ale
i wierna wiernoSci'l samego Boga,
Moze po tych kr6tkich i nie
pelnych rozwazaniach latwiej
nam bydzie zrozumiec, dlaczego
16 sierpnia 2002 roku Jan Pawel
II zakonczyl swoj'l homili~ w ta
giewnikach, uzupelnia)'lc nieco
wezwanie z Koronki do Milosier
dzia Bozego. Ojciec niebieski pa
trzy bowiem nie tylko na peln~
b61u myky, lecz i na ostateczne,
nadaj'lce jej sens, zwyciysrwo swe
go Syna. I dlatego mozemy si~
dzisiaj mod lie:
Ojcze Przedwieczny,
dla bolesnej m~ki i zmartwychwsta
nia Twego Syna,
miej milosierdzie dla nas i calego
swiata!
Amen.

ANNA SWIDERKOWNA, ur.
1925, prof. dr hab., historyk, pa
pirolog, filolog klasyczny, popu
laryzatorka wiedzy 0 kulturze sta
rozytne j, tlumaczka z jc;:zyk6w
greckiego, lacinskiego, angie!
skiego i francuskiego. Ostatnio
wydala: Rozmowy 0 Biblii (wyd.
VII, 2001), Rozmow 0 Biblii ciqg
dalszy (wyd . Iv, 2001) oraz Roz
mowy 0 Biblii. Nowy Testament
(wyd . II, 2001).
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BIBLIA A SWIAT WSPOLCZ E SNY

Anna Swiderk6wna

Bogaty
w m ilos ierdzie
Pan zqda, by czlowiek na Jego milosierdzie odpo
wiedzial takim samym milosierdziem zwroconym
do braci. A milosierdzie Boga jest milosciq i wier
nosciq zarazem - i to niezlomnq, bo tak naprawd((
jest wiernosciq sobie samemu.

Od ostatniej polskiej pielgrzymki Ojca Swi~tego (sierpien 2002),
polqczonej z wizytq w Lagiewnikach, mowi si~ duzo 0 milosierdziu
Bozym, przypominajqc przy okazji encyklik~ Dives in misericordia
("Bogaty w mi!osierdzie"), wydanq juz w 1980 roku. Obawiam si~
jednak, ze wiele osob, jesli nawet zajrzy do owego dokumentu, po
minie liczne dolqczone don przypisy, szczegolnie ten najwazniejszy
(nr 52) - i najtrudniejszy dla przeci~tnego polskiego czytelnika! 
ktory stara si~ wyjasnic wlasciwe znaczenie slow hebrajskich, duma
czonych najcz~sciej przez mi!osierdzie, lask~, laskawosc, a ezasem
litosc. Wbrew pozorom nie jest to wcale sprawa blaha. Zle zrozu
mienie, 0 co tu wlakiwie chodzi, moze prowadzic do znieksztalce
nia obrazu Boga, a zwlaszcza relacji, jaka nas z Nim !qczy.
Rzecz w tym, iz mi!osierdzie utozsamiamy nieraz z litokiq, a li
tosci na ogo! nie chcemy od nikogo. Dopatrujemy si~ w niej (nieraz
zreszq nieslusznie) jakiegos cienia pogardy ezy lekeewazenia. Istot
nie, moze (choc nigdy nie powinno) si~ to niekiedy pojawic w sto
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kolo niego kaplan, a potem lewita, lecz 'laden z nich si~ nim nie za
interesowal. Mysleli zapewne przede wszystkim 0 zachowaniu swej
czystoSci rytualnej ... Ai wreszcie pojawil si~ Samarytanin (trzeba tu
dodac, 'le Samarytanie byli szczeg61nie nienawidzeni przez Zyd6w
i uwa'lani za mieszanc6w etnicznych, odszczepienc6w i bl~dnowier
c6w). Tylko on jeden zwr6cil uwag~ na le'lqcego bezsilnie nieszcz~
snika.
Wzruszyl si'r gl'rboko, podszedl do niego i opatrzyl mu rany, zalewajqc je
i winem; potem wsadzil go na swoje bydi'r, zawi6z1 do gospody i piei'r
gnowal go. Nast'rpnego zas dnia wyjql dwa denary, dal gospodarzowi i rzekl:
"Miej 0 nim staranie, a jesli cos wi'rcej wydasz, ja oddam tobie, gdy b'rd'r wra
oliw~

cal".

Opowiedziawszy to, Jezus zwr6cil si~ do uczonego w Prawie ze
slowami, kt6re zapewne go zaskoczyly: "Kto z tych trzech okazal
si~, wedlug t\vego zdania, bliinim tego, kt6ry wpadl w r~ce zboj
cow?". Dczony prosil przeciei 0 rozstrzygni~cie, kogo ma uwa'lac za
tak bliskiego sobie, ieby ta bliskosc zmuszala go do pomocy w przy
padku zagro'lenia. Wbrew pozorom zdarza si~, ie i my dzisiaj rozu
mujemy w spos6b podobny: "takiemu to nie rna co pomagac, bo na
to nie zasluguje!".
Jezus jednak zadane Mu pytanie po prostu odwraca. Nie chodzi
iui 0 to, kto jest godny, ieby go traktowac jako bliiniego, lecz 0 to,
(to dowi6dl, 'le jest bliinim dla tego nieszcz~snika. Dczony nie po
:rafi zdobyc si~ na wym6wienie nazwy znienawidzonego ludu. Od
)owiada zatem w spos6b opisowy: "Ten, ktory okazal mu milosier
hie" (doslownie po grecku "ten, kt6ry uczynil mu milosierdzie").
\ w6wczas Jezus mu m6wi: "Idi, i ty czyn podobnie" (tk 10, 25
17). Jako swego rodzaju komentarz do tych sl6w moina by tu dodac
eszcze inne powiedzenie Jezusa: "Bqdicie milosierni, jak Ojciec wasz
~st milosierny" (tk 6, 36).
Zegnajqc si~ ze swoimi uczniami (wedlug Ewangelii sw. Jana),
ezus pozostawia im polecenie niezmiernie trudne: "To jest moje
nykazanie, abYScie si~ wzajemnie milowali, tak jak Ja was umilo
ralem" (J 15, 12). Znaczy to, 'le wzajemna milosc uczniow ma wzo
)wac si~ na tej, jakq darzy ich On sam - i to ai po ofiar~ z iycia.
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sunkach mi~dzy ludimi. Milosierdzie Boie jest jednak czyms nie
zmiernie powainym, calq powagq wszechpot~gi Boga. Tyle tylko, ie
slowa, jakirni pr6bujemy je oddac w j~zyku polskim, nie zawsze od

powiadajq sfowom hebrajskim.
W Biblii hebrajskiej spotykamy dwa okreSlenia, nieraz durnaczo
ne przez "milosierdzie", choc kaide z nich rna inne zabarwienie,
a moina nawet powiedziec, ie one nigdy dokladnie si~ nie pokrywa
jq. Jedno z nich to rahamim . Chodzi tu 0 milosc serca, takq, kt6ra
niejako sarna z niego si~ wyrywa i jest pelna uczucia (rah amim to
doslownie liczba mnoga od rehem, "lono matczyne"). Drugie z tych
dwoch slow, hesed, nie znajduje dokladnego odpowiednika w iad
nym ze znanych mi j~zyk6w. Wiqie si~ zas Scisle z "przymierzern".
Dla nas "przymierze" jest poj~ciem ze swiata wielkiej polityki. Przy
mierza zawierajq ze sobq pansrwa, dawniej robili to krolowie lub
naczelnicy plemion. Hebrajskie "przymierze" rna znaczenie niepo
r6wnanie szersze, okreSla bowiem roinego rodzaju z:wiqzki i umo
wy, takie i te zawierane pomi~dzy poszczegolnymi ludimi, takie jak:
przyjain, maliensrwo, lecz rowniei uklad dotyczqcy na przyklad
prawa do korzystania ze studni. Takie przymierze mieSci si~ najlepiej
w kategoriach relacji mi~dzyosobowych. Jest nie tyle traktatem, ile
raczej obietnicq, zobowiqzaniem, okreslonym sposobern iycia ze sobq
dwoch partner6w, swego rodzaju formq ich wzajemnego zwiqzku,
kt6ry trzeba zachowywac w zmieniajqcych si~ okolicznoSciach i sy
tuacjach. W Biblii hebrajskiej zwiqzek taki tworzy i podtrzymuje
Dodstawa moralna okreSlana wlasnie slowem hesed. Jest to wiernosc
Przymierza i milosc, ktora jest jego korzeniem, a zarazem tryskajq
:ym z tego Przymierza ir6dlem, milosc darrnowa, dobroczynna
wzbudzajqca odpowiedi czlowieka.
Jui tlumacze Septuaginty (najstarszy przeklad Biblii hebrajskiej
la j~zyk grecki, pochodzqcy z III-II w. przed Chr.) mieli klopot z od
laniem tego slowa po grecku, choc znali na pewno lepiej od nas
grek~\ i hebrajski. Wsz~dzie tam, gdzie tekst biblijny m6wi 0 hesed
\oga, tlumaczyli to slowo przez greckie eleos (milosierdzie), a w slad
a nimi sw. Hieronim (Wulgata, przeklad lacinski) pisal misericordia.
)awniej Pismo Swi~te dumaczono prawie zawsze z Wulgaty, sqd
~i w starych polskich (zwlaszcza katolickich) przekladach tak cz~63
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winien wyrazic siy w pelnym darze z siebie, w calkowitym zawierz6
niu i radosnym oddaniu siy woli Pana. Ale to jeszcze nie wystarcza
JeSli hesed jest w jakiejs mierze milosci q - milosierdziem, to i czlo
wiek musi odpowiedziec tym samym. Nie darmo prorok Ozeas:
oskarial swoich rodakow, ie hesed ich "podobny jest do chmur 0 sw~
taniu albo do rosy, ktora prydko znika", i powtarzal, ie wlasnie he
sed jest tym, czego Bog od nich pragnie zamiast krwawych ofiar Z(
zwierzqt (Oz 6, 4.6; w BT hesed jest tu tlumaczony przez "milosC").
W Ewangelii sw. Mateusza to zdanie z Ozeasza powtarza siy nawel
dwukrotnie: "Chcy raczej milosierdzia (eleos) niz ofiary" (Mt 9,
I
12, 7). Pan zqda, by czlowiek na Jego milosierdzie odpowiedzial
takim samym milosierdziem zwroconym do braci. A milosierdzi
Boga jest miloSci q i wiernoSci q zarazem - i to niezlomnq, bo tak na"
prawd y jest wiernoSci q sobie samemu.
Jezeli prawd y ty odkryl juz w VIII wieku przed Chr. prorok Oze
asz, nalezaloby sqdzic, ie tym latwiej przyjdzie jq pojqC, kiedy Bog'
urodzi siy na naszej ziemi jako Czlowiek. Tymczasem my nadal mamyl
trudnoSci w zrozumieniu, ie ten Pan milosierny rownie:i od nas ocze
kuje milosierdzia. Zdanie takie wyglqda niemal na bluzniersrwo.
A przeciez nie kto inny, a sam Chrystus mowi nam: "Zaprawdy, po
wiadam warn: Wszystko, co uczyniliScie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, MnieScie uczynili" (Mt 25, 40). A own "wszystko"
to wymienione w tekScie czyny milosierdzia wobec potrzebujqcych:
glodnych nakarmic, spragnionych napoic, obcych przyjqc do domu,
nagich przyodziac, chorych i wiyzniow odwiedzic.
Milosierdzie to nie jest ograniczone godnoSciq czy niegodnosciq
cierpiqcego. Przekonal siy 0 tym pewien uczony w Prawie, ktory chqc
wystawic Jezusa na prob y, zadal Mu pytanie, co rna czynic, ieby
osiqgnqc zycie wieczne. Nauczyciel z Nazaretu zapytal wowczas tego
fachowca: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?". Uczony po
slusznie wyrecytowal przykazanie miloSci Boga i blizniego, chqc si~
jednak jakos usprawiedliwic, :ie z tak oczywistq spraWq zwraca si~
do Jezusa, dodal jeszcze: "A kto jest moim bliznim?"
Wtedy Jezus opowiedzial mu histori y 0 czlowieku, ktory napad
niyty, obrabowany i poraniony przez zbojcow lezal bezsilny przy cz~
sto uczyszczanej drodze wiodqcej z Jerozolimy do Jerycha. Przeszedl

131

66

B

ANNA SWlDERK6WN,

sto pojawia si~ "milosierdzie". W nowszych jest go znacznie mniej
Dlaczego?
Otaz trzeba pami~tac, ze hesed to postawa Obll partneraw, za
rawno we wszelkich zwi'lzkach czy przymierzach ludzkich, jak
w Przymierzu z Bogiem. I tu wlasnie zaczynaj'l si~ trudnoSci. Moze,
my oczywiscie mawic 0 milosierdzill Boga wobec ludzi. W Bibh
hebrajskiej jednak odpowiedzi'l na hesed Boga jest hesed czlowiekal
A nam si~ wydaje, ie slowo "milosierdzie" nie spelnia tu wlaSciwd
roli. Totez dzisiejsze przeklady proponuj'l raine inne tlumaczenia'
Najcz~Sciej bywa to laska albo laskawosc. Niestery, niczego to ni~
naprawia. Tu takZe nie sposab przeciei myslec 0 wzajemnoSci! Pozol
staje chyba rylko milosc, moie "milosc wybrania", przy rym milosG
czynna, pojmowana jako nastawienie woli. Hesed si~ czyni, a nie czuje"
uczucie wyraia natomiast rahamim. Aby to lepiej zrozumiec, dobrze
b~dzie przyjrzec si~ dwam wersetom greckim Nowego Testamentu
i to w dodatku pochodz,!cym z najbardziej greckiej Ewangelii SW.I
Lukasza. S'l. to -- rzecz godna uwagi -- wersery z dwach kanrykaw,
Magnificat i Benedictus, ktare pierwotnie byly zapewne wykorzysta
nymi przez Ewangelist~ hymnami liturgicznymi.
Jego milo s i e r d z i e z pokolenia na pokolenie
nad tymi, ktorzy si\ Go boj'l" (tk 1, 50).
Dzi\k.i s e r dec z n e j lit 0 sci naszego Boga,
z jak'l nas nawiedzi z wysoka Wschodz'lce S!o/lce" (tk 1, 78)

Nie ulega w'!tpliwoSci, ie "milosierdzie" (gr. eleos ) z wiersza 50
to hebrajski hesed, a "serdeczna litosC" (gr. splanchna eleos, doslow

nie: "wn~trznoSci milosierdzia") z wiersza 78 to niezbyt zr~czny prze
klad hebrajskiego slowa rahamim. Warto pami'rtac, ze w dwach kan
rykach, powtarzaj'lcych si'r codziennie w Liturgii Godzin, pojawiaj'l
si~ oba te tak waine okreslenia dorycz'lce naszej relacji z Bogiem.
o ich wainoSci swiadcz'l. chyba najlepiej wielkie slowa, jakimi
Bog na Synaju niejako przedstawia si~ Mojieszowi. Oto jak duma
czy je Biblia Tysi'lclecia: "Jahwe, Jahwe, Bog milosierny i lagodny,
nieskory do gniewu, bogary w lask~ i wiernosC" (Wj 34, 6). Ponie
wai jest to zdanie niezmiernie istotne, kt6re - przytaczane doslow
64
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nie lub z niewielkimi tylko zmianami - odnajdujemy w wielu ksi~
gach Biblii, pozwalam sobie na prob~ zblizenia nieco tego tekstu do
oryginalu hebrajskiego. Tak wi~c pierwsze tu okreSlenie Boga to przy
miotnik rahum, pochodzqcy z tego samego rdzenia, co rah"mim.
Mozna go wprawdzie tlumaczye przez "milosierny", lecz rownie
dobrze - a ze wzgl~du na zabarwienie uczuciowe nawet lepiej - przez
"litosciwy". Drugi z kolei przymiotnik to nie "lagodny", lecz "laska
wy"; w zakonczeniu zas czytamy jeszcze : "bogaty w hesed i wiernosC",
przy czym "wiernosC" odpowiada hebrajskiemu slowu wyrazajqce
mu przede wszystkim "niezawodnosC". Proponowalabym zatem tlu
maczye ten werset: "jahwe, jahwe, Bog litosciwy i laskawy, nieskory
do gniewu, bogaty w milosierdzie i wiernose". Ktos moze wolalby
oddae te ostatnie slowa jako "bogaty w milose i wiernosC", ale nie
zapominajmy, ze Septuaginta wsz~dzie tam, gdzie chodzi 0 Boga,
konsekwentnie wybiera jednak eleos.
Zarowno to okrdlenie Boga, jak i jego echa szczegolnie cz~sto
pojawiaj'l si~ w Psalmach. Przypomn~ tu fragment Psalmu 103, kto
ry powraca do niego wielokrotnie:
LitoSciwy jest Jahwe i laskawy,
nieskory do gniewu i bogary w hesed.
Nie zapami~tuje si~ w sporze,
nie plonie gniewem na wieki.
Nie pOst~puje z nami wedlug naszych grzech6w
ani wed lug win naszych nam nie odplaca .
Bo jak wysoko niebo wznosi si~ ponad ziemiq,
tak moiny jest hesed Jego dla bogobojnych.
Jak odlegly jest wsch6d od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy [... )
Dni czlowieka Sq jak trawa,
kwitnie on jak kwiat na Iqce.
Wystarczy, ie wiatr go musnie, jui znika
i wszelki slad po nim ginie,
Lecz hesed Jahwe jest wieczny dla bogobojnych,
a Jego sprawiedliwosc dla syn6w ich syn6w.
(Ps 103, 8-12.15-1 7 ; przeklad BT ze zmianami autorki
wg tekstu hebrajskiego)

Mowilismy juz, ze odpowiedziq na hesed musi bye rowniez he
;ed. W jaki sposob Bogu rna odpowiedziec czlowiek? jego hesed po
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Saraceni przybyli po raz pierwszy.

Jak widac, annalista uznal, ze w niekt6rych latach nie dzialo si~ nic
godnego zanotowania. Zdaniem White'a, ta niekompletnosc relacji nie
musiala go wcale niepokoic, podobnie zresztq jak nieciqglosc i brak
zwiqzku przyczynowego mi~dzy zapisanymi faktami, gdyz sp6jnosc prze
kazu gwarantowal sam rejestr dat. "Wsp6lczesny uczony poszukuje pel
ni i ci",glosci w porzqdku zdarzen; dla annalisty obie te cechy zawierajq
si~ w nast~psrwie lat. Kt6ry z tych dw6ch typ6w oczekiwan jest bardziej
»realistyczny «?" - retorycznie zapytuje autor.
White nie musi na to pytanie odpowiadac, bo na gruncie zalozen
jego koncepcji jedynq strukturalnq cechq wydarzen jest ich chronolo
giczne nast~psrwo - cala reszta (czyli relacje znaczeniowe) rna miejsce
w j~zyku, wi~c jest rezultatem konstrukcji. Rocznik jest wi~c co naj
mniej r6wnie "realistyczny" jak historia narracyjna. Ba, jest w przeko
naniu autora bardziej "uniwersalistyczny", gdyz po prostu rejestruje
zdarzenia w porzqdku chronologicznym, gdy tymczasem historia narra
cyjna jest efektem szeregowania zdarzen "pod wzgl~dem ich znaczenia
dla kultury lub grupy" (s. 148).
R6wne prawo do "obiektywizmu" rna, zdaniem White'a, kronika,
choc jest niejako historiq na zam6wienie, reprezentuje interesy jakiegos
protektora czy jakiejs lokalnej spolecznosci. Ma oczywiscie form~ nar
racyjnq, tyle ze "urywa si~ nagle bez jakiejkolwiek konkluzji" (s. 170),
a wydarzenia przescigajq fabul~, dopisujq do niej ciqg dalszy. Ta forma
tez jest "realistyczna", skoro sekwencja zdarzen nie rna nigdy naturalne
go zakonczenia, zawsze jest jakieS "potem".
W swietle tych wniosk6w pojawia si~ pytanie 0 atrakcyjnosc formy
narracyjnej w historiografii: skoro rzeczywistosc moze r6wnie dobrze
jawic si~ jako "prosta sekwencja bez poczqtku i konca" albo jako "sze
reg [urwanychl sekwencji [narracyjnych]", to dlaczego historycy uznali,
ze swiat przejawia si~ w formie opowieSci? Pokusa czy moze potrzeba
narracyjnego "zamkni~cia" pojawia si~ w momencie, kiedy zasadq or
ganizacji zdarzen - w miejsce poczucia uczestnicrwa w pelni "Iat Pan
skich" bqdi podporzqdkowania jakiemus lokalnemu autorytetowi (pa
tronowi czy dynastii) - staje si~ pansnvo z jego strukturq spoteczno
politycznq (rzeczywisty podmiot dziej6w wedlug Hegla) . Dopiero taki
autorytet jest zarazem doczesny (w odr6znieniu od Boga, kt6ry sytuuje
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si~

poza historiq) i - moina sqdzie - wystarczajqco pojemny (w odroi
nieniu od obiektu lojalnosci kronikarza), by mogl pelnie rol~ trwalego
moralnego centrum. Tylko w odniesieniu do takiego podmiotu moili
we jest (i bodaj konieczne) narracyjne "zamkni~cie": historycy, utoisa
miajqc si~ z autorytetem panstwa czy narodu, postrzegajq sekwencje
zdarzen jako elementy czy tei kolejne odslony moralnego dramatu, w kto
rym taki podmiot uczestniczy.
White s'ldzi, ii wpisanie narracyjnoSci w rzeczywistose (ktora - jak
pami~tamy - jest sarna w sobie jedynie zbiorem sekwencji) "wynika z pra
gnienia, by zdarzenia (... ) prezentowaly spojnose, integralnose, pelni~
i kompletnose obrazu iycia, ktory moie bye tylko wyobraieniowy"
(s. 169). Innymi slowy, nadzieja historykow, ie odkrywajq "prawdziwe
dzieje", jest pokrewna wierze mitycznej, ii swiat rna sens wyznaczony
przez bostwa czy inne sily wyisze. W obydwu przypadkach mamy do
czynienia z antropomorfizacj'l swiata, z przemodelowaniem go w taki
sposob, by czlowiek poczut si~ w nim u siebie.
W istocie rzeczy White przyjmuje pozytywistyczne zaloienia (odryb
nose faktow od wartosci/interpretacji), by na tym gruncie zdemaskowac
narracj~ historycznq jako sposob ukrytego moralizowania ("przedstawie
nia tego, co moraIne, pod postaciq tego, co estetyczne", s. 170). Poniewai
w skali historycznej poszczegolne fakty nigdy nie dajq podstawy do stwier
dzenia, "jak to naprawd~ bylo", kaida prezentacja sensownej calosci 
niezaleinie od przyj~tych rygorow - jest podejrzana. Z tego ascetycznego
punktu widzenia pasjonowanie si~ historiq - wlasciwe dla Zachodu - jest
przejawem jakiejs "ciemnej, fantazmatycznej potrzeby" (s. 36). Historyk
rna oczywiscie obowiqzek znae fakty, ale "prawda 0 faktach" rna bodaj
tylko znaczenie negatywne: sarna w sobie (bez wartoSciujqcej interpreta
cji) nie wystarczy do skonstruowania koherentnej wizji przesztosci; moie
jedynie pozwolie na korekt~ znieksztalcen wprowadzonych pod presjq
terazniejszych potrzeb i oczekiwan. Jak powiada autor:
Jestem przekonany, ze najwazniejszym spolecznym zadaniem historyka jest
nie tyle ustalanie prawdziwej wersji przeszlych wydarzen, ile posredniczenie
mi~dzy tym, co naukowa relacja 0 przeszlosci moze nam zgodnie z prawd'l 0 tej
przeszloSci powiedziec [czyli niewiele - A.P.], a tym, co pami~c, dzialaj'lc pod
presj'l nakazow moralnych, domaga si~, by 0 niej powiedziec (s. 35).

Nie dziwi wi~c, ie White nie uwaia prawdy za drogowskaz: "Praw
da oczywiScie jest waina, ale tylko dlatego, ie cz~sto ukrywa rzeczywi
stosi:" (s. 27; jak rozumiem, idzie 0 to, ie pokazywanie prawdy - z na
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tury rzeczy cZ'lstkowej - moze sluzye manipulacji, bye podstaw'l do
moralizowania) .
SlaboSci'l powyzszej koncepcji jest zapozyczona z nauk przyrodruczych
wizja historii jako sekwencji fakt6w, kt6rym trzeba dopiero nadawae sens.
Oczywiscie, tak r6wniez bywa - w przypadku sytuacji, 0 kt6rych niewiele
wiadomo, wi~c na podstawie ulamk6w wiedzy trzeba postulowae jak'lS
calose pozwalajqq zrozumiee to, co si~ zachowalo. Normq jest wszaki:e
sytuacja odwrotna: nie rna iadnych golych danych, gdyz wszystkie Sq juz
wpisane w jakqs interpretacj~, podane z pewnego punktu widzenia. White
jest tego swiadom, ale sugeruje, ze to nic rue zmienia: chaos wydarzen po
pro stu przeksztalca si~ w chaos j~zykowych fakt6w - ir6del historycznych
- kt6re nalezy jakos uporzqdkowae. Tymczasem ir6dla nieodmiennie ofe
rujq czyj'lS wersj~ wypadk6w, Sq zbiorem konkurencyjnych relacji, cz~scio
wo sprzecznych opowiesci. Domena historyka przypomina wi~c bardziej
poletko wymiaru sprawiedliwoSci niz aren~ pracy przyrodnika: jego zada
niem jest dotrzee do owych odmiennych uj~e i wywazye ich trafnose.
Weimy banalny przyklad sqdowniczy - kolizj~ samochodowq. Nikt
nie w'ltpi, ze doszlo do sduczki, lecz w przypadkach spornych (kiero
wanych na wokand~) istniejq co najmniej dwie wersje zdarzenia, w kt6
rych sprawca i ofiara zamieniajq si~ rolami (np. Iks, kt6ry musial gwal
towanie hamowae, twierdzi, ze zostal najechany przez Igreka, a Igrek,
wyprzedzony nieco wczeSniej przez Iksa, powiada, ze ten zajechal mu
drog~). Rolq policji jest zebranie materialu dowodowego wykraczajqce
go poza same relacje stron (droga hamowania, trzeiwose, swiadkowie),
by uprawdopodobnie jednq z wersji, kt6rq prokurator przedstawi sqdo
wi. Widae tu jasno, ze fakty (poza samym zderzeniem, kt6rego zaistnie
nia nikt nie kwestionuje) pojawiajq si~ dopiero w kontekScie konkuren
cyjnych relacji - majq na celu je potwierdzie b'ldi podwazye. Widae
takZe, ze relacje/interpretacje Sq mozliwe dopiero na gruncie przyj~tych
praktyk spolecznych, norm - w tym przypadku jest to "udzial w ruchu
drogowym" (w ramach kt6rego pewne zachowania uchodzq za bezpiecz
ne, a inne za ryzykowne bqdi naganne). Reasumujqc, w punkcie wyjscia
jest zawsze jakis ludzki swiat, rzeczywistose spoleczna, na tie kt6rej tie
wyst~pujq odmienne interpretacje dzialan uczestnik6w, w odniesieniu
do kt6rych pojawia si~ potrzeba fakt6w - mozliwie bezspornych da
nych.
A zatem historyk, spisujqc dzieje dowolnego podmiotu czy okresu,
musi nie tyle zebrae nagie fakty i podae je w jakims ukladzie fabular
nym, ile ustosunkowae si~ do istniejqcych (auto)interpretacji (uczestni
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k6w i swiadk6w, ale r6wniei obserwator6w, komentator6w, koleg6w
po fachu), co wymaga z jednej strony odsloni~cia szerszego tla norma
tywnego, z drugiej zas - ustalenia fakt6w, kt6re mogq przes'ldzie 0 wia
rygodnoSci odmiennych wersji. Poniewai obydwa te zadania Sq bodaj
niewykonalne in extenso, efektem pracy historyka b~dzie kolejna inter
pretacja (na okiadkach ksiqiek tego rodzaju, zwlaszcza biograficznych,
cz~sto pada okrdlenie "definitywna", co jest oczywiScie zabiegiem ko
mercyjnym). Nic wi~c dziwnego - by powr6cie do przykladu, kt6ry za
inspirowal White' a - ii XIX-wieczni historycy r6inili si~ odczytaniem
sensu tych samych zdarzen, gdyi te z natury rzeczy byly wieloznaczne,
sporne. Wielose interpretacji wcale nie jest dowodem na to, ie autorzy
puszczajq wodze fantazji, uprawiajq powieSciopisarstwo (co imputuje
historykom White) - moie bye ona konsekwencjq prostej nieznajomo
Sci kontekstu czy istotnych fakt6w, niewystarczajqco pojemnej perspek
tywy bqdi r6wnoprawnosci konkurencyjnych wersji.
White kilkakrotnie wyraia zdumienie, ie wydarzenia moina przed
stawiae tak, jakby "opowiadaly SWq wlasn q histori~". Tymczasem dzieje
ludzkoSci to nie jakid nieme fakty, ale wieloglos aktor6w wyst~pujq
cych we wlasnej sprawie. Bye moie wi~c historyk jest rzeczywiscie po
dobny do prozaika - nie dlatego jednak, i.e fragmentaryczne dane twor
czo przeksztalca w spojnq fabul~, lecz dlatego, i.e pozwala przemowie
swoim bohaterom i sprawiedliwie ukazuje ich racje.
ANDRZEJ PAWELEC, Uf. 1964, dr filozofii, eseista, tlumacz. Pracuje
w Instytucie Filologii Angielskiej UJ.
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Powazny filolog, a zaj,!1 si~ podgl,!daniem ... Kiedy doktor Marek
Troszynski czyta Raptularz, czyli notatnik Juliusza Slowackiego, powo
duje nim zarazem powinnosc akademicka, jak i wScibskosc pospolita,
czyli ogolnoludzka pokusa zagl,!dania innym w to, co intymne. Ale liczy
tez chyba na to, ze odnaleziona prawda - najbardziej osobista i niejako
"najczystsza" w tej "brudnopisowej" wersji - okaze si~ objawieniem ...
Bo jesli autor takich bazgrolow jest znanym pisarzem, wtedy wszyst
ko, co zap i s a I, uznajemy za nap i san e przez niego - i to usprawie
dliwia nasze sobie z nim poczynanie. Odr~bnosc dziela literackiego od
wszelkiej pisaniny staje wi~c pod znakiem zapytania. No bo czy Pan JS,
wielki poeta, mogl w ogole zapisac cos prywatnie, nie napisawszy zara
zem fragmentu swego opus magnum? Bliska sercu Marka Troszynskiego
teza, ze wszystko, co (i "jak") zapisal Poeta, stanowi jego dzielo, wynika
z przekonania, ze owym dzielem jest w istocie on sam - Juliusz Siowac
ki, osoba duchem i cialem w swych pismach obecna. Dowiedzenie te
goz zdaje si~ sekretnym celem tej ksi,!zki. W istocie bowiem mamy przed
sob,! swiadectwo zarliwej wiary w istnienie osoby jako takiej, wi~c oso
by Autora w szczegolnosci, i wyznanie wiary w niego jako czlowieka po
prostu, jako tego, ktory mowi prawd~ 0 sobie.
Epok~ tekst6w jako nieuwarunkowanych struktur znakowych mamy
za sob,!. Jesli, jak twierdzi autor, "wraca si~ dzis do czlowieka i prawdy,
kt6q ze sob,! niesie", to nie jest to bynajmniej powr6t do niewinnoSci
biografizmu. Czytanie zapiskow raptularzowych Poety odbywa si~ bo
wiem przy uzyciu narz~dzi wypracowanych przez krytyk~ tekstologiczn,!,
t~ zimn,!, bezduszn,! i precyzyjn,!. Troszynski z pewnosci,! zdaje sobie spra
w~ z uwarunkowan wlasnej lektury, nawet jesli czasami ostentacyjnie
manifestuje swoj,! staroswieckosc. Podgl,!danie Juliusza Slowackiego przez
okienko Raptularza przebiega wszakZe niczym dochodzenie, sledztwo lub
kabalistyczna egzegeza. Oto rezygnuje si~ tu swiadomie z hierarchii, jed
nako traktuj,!c arcydziela poezji i rozklad jazdy dylizansow, zapis wielkie
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go objawienia i rachunki na drobne sumy. Oznacza to, iz pisanie trakruje
badacz jako "slad" egzystencji, nie zas jako retorycznq kreacj~. Tak nie
daloby si~ pomyslee przed v.,rynalezieniem "pisma" literarury, czyli teorii
teksru. Tak nie mozna by pomyslee przed uznaniem pisarstwa za intymne
doswiadczenie duchowe. Tak si~ mysli w XX wieku.
ezy to blqd anachronizmu? Bynajmniej, to jeszcze jedna z ukrytych
intencji tego, pozornie nieskladnego, dzielka. Oto w wizerunku osobo
wym Juliusza Slowackiego mamy portret nowoczesnego pisarza. Bye
moze nawet on sam nie bylby zdolny tak siebie zobaczye, ale tak jawie
si~ moze dzisiejszym czytelnikom, ktorzy majq juz "nowoczesnosC" za
sobq, a wi«c mogq ujrzee wyraznie jej poczqtek. Pomimo naukowej rze
telnosci zatem nie jest to portret autora Raptularza jako postaci histo
rycznej, bo tez chyba nie moze bye czyms takim konterfekt, staromod
nie zwany duchowym. Troszynski stworzyl Slowackiego na miar~ swo
jego zaufania. I to wlasnie sprawia, ze jego ksiqzka staje si~ fascynujqcq
przygodq hermeneutycznq, czyli ... duchowq
W swej wlasnej metodzie pisarskiej autor zdaje si~ podqzae tropem
nauczyciela, dajqc niejako lekcj~ poglqdowq. Oto ksztalt swojej sylwy
calkiem serio wyprowadza ze wskazowek zawartych metaforycznie
w Raptularzu. To jak czyta poetycki zbior zapisk6w, jakq nadaje mu for
m«, uznaje za wskazowk~ kompozycyjnq swojej roboty krytycznej. JeSli
wi~c Slowacki pisze 0 celtyckim grobowcu z Pornic, ze to "cudny sklad
kamieni", to badacz traktuje ten zapis z zaufaniem godnym relikwii, jak
zaszyfrowane wskazanie. "Jest to - powiada - sugestia perspektywy row
nowazqcej dzialania celowe i przypadkowe, symbol wiodqcy wraz z in
nymi tropami do bogatej tradycji sylwicznej, ktora wytworzyla form~,
generalnie kwestionujqcq zasadnose podzialow gatunkowych". Sklad
tworzy si« przypadkowo, bo bez planu rzucamy na jedno miejsce ka
myczki doswiadczen, wszakie z zewnqtrz daje si~ on zobaczye juz jako
"sklad" wlasnie, wi«c forma ztozona, wewn~trznie uporzqdkowana; i to
stanowi 0 "cudownoSci" takiego tworu koniecznosci, kaprysu i woli,
bo patrZqcemu z daleka objawia si~ jako znak, nabrzmialy sensem tekst.
Otoz tak z pewnoSciq nie jest, ale tak bye moze - iowa mozliwose
jest dla nas znacznie bardziej interesujqca. Kiedy przeto Troszynski kom
ponuje swojq ksiqzk~, przyjmuje t~ romantycznq (modernistycznq?) teo
ri~ "dziela otwartego" jako "zamkni~tego" w czasie fragmentu i sam
wlqcza do swojej ksiqzki "przypadki" najzupelniej prywatne. Tym spo
sobem dzielo poety i dzielo badacza przylegajq do siebie jak polowki
runicznego kamyka.
136

ZOARZENIA - KSIAZKI - LUOZIE

o "konstrukcyjnym" charakterze dociekliwosci autora swiadczy sam
uklad "sylwy" skomponowanej z r6znych gatunk6w prozy krytycznej.
We wst~pie, pr6cz deklaracji metodologicznych, znajdziemy wyrazne
podkreslenie, iz gl6wnym przedmiotem zainteresowania biografiCl tw6rcy
Kr6la Ducha jest wielka duchowa przemiana, jaka przydarzyla mu si~
w roku 1844, kiedy wchodzil w wiek m~ski i, jak to zwykle bywa "na
polowie czasu", zabral si~ za bilans mlodosci. Nieco wczesniej nabyl
czerwony notes, w kt6rym znalazly si~ nieskladne zapiski, a mi~dzy nimi
ita notka 0 "widzeniu" nad brzegiem oceanu. Gdyby tych kilka zdan
nie zachowalo si~ do naszych czas6w, znalibysmy innego Slowackiego.
Tym sposobem 6w "brudnopis" pisarza okazuje si~ jego "najwazniej
szym" dzielem, centrum jego osobistego kosmosu. Tenze pugilares po
traktowal wi~c Marek Troszynski jak "dziurk~ od klucza", przez ktorCl
oglClda duchowe krolestwo poety.
Punktem zwrotnym, chociaz w istocie tylko bardziej wyrazistym, byla
wizja z nadatlantyckiego Pomie. Od wspomnienia tejze zaczyna si~ ksiClz
ka, jej mistycznym swiatlem rozjasnia badacz pourywane zapiski wizjo
nera, aby zakonczyc opisem wycieczki do bretonskiego miasteczka, ni
czym wizjq lokalnq. Zatem z Pomic do Pomic przebiegajCl interpretacje
fragment6w z Raptularza. IdClC za pomyslami autora, rzec by mozna, iz
kazdy znak na jego kartach odslania si~ niczym kamyki na dnie oceanu
podczas odplywu. Zjawisko takie, charakterystyczne dla bretonskiego
wybrzeza i szczeg61owo opisane w ksiqzce, uznaje Troszynski za swoisq
prefiguracj~ wyobraien z Kr6la Ducha. 80 tez przede wszystkim mi
styczna przemiana Siowackiego i radykalna odmiana jego pisarstwa SCI
w tej ksiqice zadaniem badawczym. Oto dokonalo si~ przeobrazenie
egotycznego mlodzienca w dojrzalego mt;:zczyzn~, swiadomie biorClce
go na siebie ponadindywidualne obowiClZki. Do wytropienia jest zatem
szlak tej duchowej pielgrzymki pisarza ku "Jerozolimie mistycznej", czyli
wewn~trznej twierdzy duchowosci europejskiej.
Ten, kt6ry wciela si~ w bohaterow polskiej historii, jest przecie w isto
cie animatorem zachodniej cywilizacji. Nie przypadkiem interesujq go
celtyckie monumenty, egipskie piramidy i groby Agamemnona. Slowac
ki, jak Norwid, doskonale wie, czego chce od swiata duch-literat, kt6ry
w nim siedzi. Szuka i znajduje - material na swoje poetyckie budowle.
Tym samym poemat-traktat 0 duchowym wladcy dziej6w - wobec kt6
rego Raptularz jest jakby brudnopisem, szkicem, wstt;:pem - odpowiada
dantejskiej summie poetycko-teologicznej i, tak ulubionemu przez Ju
liusza, poematowi Tassa. Troszynski, czytajqc notatnik poety, chce "od
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czytae" niejako wewnc:trzny negatyw tego, co wkr6tce objawi sic: po
ematem. WszakZe fascynuj,!ce w tej lekturze inrymnych notatek jest ito,
ze nie wychodzi sic: tu w istocie poza sam tekst, jego rc:kopismienny
wizerunek. Troszynski nie rylko czyta, on tez patrzy, mierzy, studiuje
ruch rc:ki. Jako wydawca pism Mistrza, wchodzi w spory (czasem nuz,!
ce dla laika) z uczonymi i edytorami, ale zawsze nadaje im sens, nie
waham sic: rzec, duchowy. I okazuje sic:, ze poeta w swoich najbardziej
inrymnych zapiskach przechowuje zarodek wielkiej interpretacji dzie
j6w swiata!
Zdawae by sic: moglo, ze pr6ba wyprowadzenia rys6w duchowosci
tw6rcy ze slad6w jego pisaniny rylko ograniczy nam widzenie do tzw.
"osobowoSci pisarskiej", a wic:c raczej ukryje czlowieka, nizli go przy
blizy czytelnikom. WszakZe do Siowackiego taka metoda pasuje jak ula!.
Bo wlasnie rola pisarza jest dian czyms wic:cej niz rylko spoleczn,! i za
wodow,! pozycj,!, jest form,! egzystencj i, czyli sposobem realizowania
sic: osoby. Siowacki, jak nikt przed nim, umie skorzystae z egzystencji
literata, czyni,!c z pisania metodc: pracy nad sob,!. I nie idzie tu wcale
o autokreacjc:, przeciwnie: pisanie jest dla niego dzialaniem duchowym,
dzic:ki kt6remu odslania i realizuje siebie - osobc: metafizycznie okre
slon,!. Dlatego tak wazne s,! swiadectwa rc:kopis6w, pr6by i poprawki;
one pozwalaj,! zrekonstruowae przebieg owych "ewiczen ", rym samym
ujrzee nie rylko to, kim byl Pan JS inrymnie, ale i to, kim chcial bye ...
i moze, ostatecznie, zosta!'
Z ksi,!zki Troszynskiego daje sic: odczytae etapy tej duchowej podr6
zy wehikulem pisma. Oto karierc: literata rozpoczyna fascynacja ksi,!z
kami, namic:tne oddanie literaturze. Bc:d,! z tego czynie zarzut pisarzo
wi, ze jest wt6rny i sztuczny. Ale dzic:ki tej mlodzienczej gor,!czce poeta
szybko dojrzewa, czyli zdrowieje, co ujawnia sic: z kolei jego slawnym
ironicznym dystansem. Slowacki-dandys to juz ktos, kto w panstwie sztu
ki czuje sic: wladq, bo wie, ze jest u siebie, od urodzenia. To daje mu
sily, by dystans do pisaniny zamienie na dystans do wlasnego talentu,
kt6ry uswiadomiony szybko stanie sic: poslusznym narzc:dziem dokopy
wania sic: skarb6w wic:kszych niz eleganckie wersy. Jego slawetna blusz
czowatose, zwraca uwagc: Troszynski, jest wic:c znakiem uwolnienia sic:
od literatury, bez potrzeby mickiewiczowskiego gestu jej odrzucenia.
Dyskutuj,!c z najwic:kszymi arrystami Europy, szuka wsr6d nich miejsca,
kt6re rylko jemu przeznaczone bc:dzie wypelnie. Tak wic:c to, co wydaje
sic: intertekstu aln,! gr,!, okaze sic: odnajdywaniem kulturowej misji pisar
stwa. A "wydaje sic:" i "okazuje sic:" to jemu samemu, zawodowemu pi
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sarzowi, swiadomemu swej wladzy nad sobq i literaturq. Tym samym
Siowacki sprowadza Iiteratur~ na jej wlasciwe miejsce, sluzebne i godne
- przymusza "j~zyk giytki" do mowienia prawdy.
COZ to jednak znaczy mowie prawd~, skoro jest ona Tajemniq? "Ta
jemnica nie jest po prostu dana, nie moze bye opisana ani tez wyrazona,
przekazana wprost: mozna pokazac tylko wlasnq do niej drog~". Dlate
go wlasciciel czerwonego kajetu i tropiciel zawartego w nim zapisu Sq
obaj "tlumaczami prawdy", blqdzq w labiryncie znakow, z nadziejq je
dynie i zaufaniem, bez gotowej wizji przyszloSci. "Prawda - pisze Tro
szynski, wpadajqc raz po raz w styl Mistrza - musi bye wydarta moq
ducha, kt6rego silnym dqzeniem jest jej osiqgni~cie".
Dlatego bada siy tu niejako sam "proces pisania, ktory jest funkcjq
dynamicznq, rosnie pod pi6rem i nie zaciera sladow pracy". To z kolei
niemal doskonale przylega nie tylko do formy Raptularza, ale i do sa
mej jego tresci, czyli genezyjskiej filozofii poety. Jej istotq jest wszak
"staly proces przekraczania narzuconych przez formy swiata widzialne
go ograniczen" w celu ostatecznego osiqgni~cia jednoSci. Jednosci, do
dajmy, tylez oczywistej, co nieprzewidywalnej, "ktorej nie rna si~ prawa
porzqdkowae wedlug doswiadczen". Filolog nader trafnie por6wnuje
literackie myslenie Slowackiego z metodq wspotczesnych dekonstruk
torow. W istocie zarowno dzisiejszy postmodernistyczny adorator cha
osu, jak i dziewiytnastowieczny wyznawca tajemnego ladu skierowujq
swojq krytyk~ przeciw temu samemu wrogowi - porzqdkowi narzuco
nemu przez arogancki rozum. Sylwa, kobierzec, raptularz to odwrot
nose encyklopedii. Tak, po omacku, b~dzie pisal Proust, Joyce, Musil...
Czy nie jest tym rowniez ... Biblia?
Tego nie mozna napisac, to si~ zap i s u j e wlasnie, kiedy jest si~
zarazem panem i slugq tekstu. Kim trzeba si~ stac, by si y objawilo cos
tak uniwersalnego w przypadkowym zbiorze najbardziej osobistych no
tatek? Oto z wyrafinowanego estety rozwija siy osoba "uboga duchem";
jakby dokonal siy proces destylacji, z wielu doplywow zostala jedna czysta
struga. Ale nie jest to gwaltowne zaprzeczenie samemu sobie, pierwotny
estetyzm byl niezbydnym ewiczeniem wst~pnym, treningiem zmyslow,
umyslu i w koncu "ducha". Ten proces polega wi~c rowniez na unie
waznianiu siebie, aby uczynic miejsce owemu "kr610wi" dziejow, kt6ry
tym samym, jako efekt procesu sublimacji, okazuje si~ bardziej tworem
kultury niz psychiki. Duchowose artysty zostala uksztaltowana, czyli
stala si~ wrazliwsza, dopiero teraz zdolna bydzie do ujrzenia prostoty
w prostactwie, mocy w przemocy, zarliwoSci w fanatyzmie ... A to wszyst
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ko za spraWq literatury, a wiyc rzeczy ludzkiej, og61nie dostypnej; litera
tury, kt6ra rna sens i wartose, bo jest sposobem docierania do sensu.
Siowacki-mistyk to nie wybraniec jakis, ale ecce homo, kazdy z nas w swej
najlepszej kondycji.
Badacz i wydawca Raptularza zwraca uwagy na zawartq w tym dziel
ku gry przypadku i porzqdkowania, wolnoSci i woli, ale tez zarazem 
obiektywnego swiata i wewnytrznego doswiadczenia, z kt6rych zadne
nie jest przecie bardziej prawdziwe, dopiero ziqczone dajq "obraz" nie
roziamany. Takie myslenie 0 formie artystycznej, kt6ra w pelni "przy
staje" do doswiadczenia, znajdzie w przyszioSci filozoficzne uzasadnie
nie w systemie genezyjskim poety-wizjonera. Mistrz slowa szuka teraz
wiasciwego, a wiyc adekwatnego wyrazu (potem Norwid nazwie to "od
powiednioSciq") juz nie tylko treSci swego przeslania, ale wr~cz wypr6
bowuje sam,! form~ poslannictwa, dobija si y ksztaltu duchowego dzia
iania, kt6re mogloby siy realizowae za pomoq tekstu. Ale tekstu jako
sladu tego szczeg61nego sposobu zycia - pisanialczytania.
Taki trop wiedzie nie ku znaczeniom, ale wprost ku prawdzie, ktorej
nie da si y odczytae, bo ona chce, by za ni,! podqzae. Nieskladne notatki
wci,!gaj,! ... w objawienie. Bo "moze prawda sarna, wcielaj,!c siy w slo
wo, objawiaj,!c siy w dyskursie, prowadzi do jego dekonstrukcji". Kiedy
dzielo pisarza pozostaje niegotowe i niedopelnione, wowczas jego
"otwartosC" nabiera wartosci moralnej - domaga si y wsp6luczestnika.
Czytaj'!cy dol,!cza niejako do pisz,!cego i razem rozpoczynaj,! now'! przy
god y. "Literatura - pisze Troszynski - rna do odegrania szczeg6ln'! roly:
jej prawdziwym powolaniem jest artykulowanie sensu byd,!cego zaro
dem wielkiej idei, wlasnie - Poczycie". To nie ub6stwienie literatury, to
postawa kogos, kto j,! w sobie ujarzmil i rna odwag~ j,! wykorzystae, ale
tez swiadom jest ograniczen, wie, ze literatura to niezbydny, ale jednak
tylko - pocz'!tek. Ktos taki musial bye pierwej oczytanym chlopcem
z dobrego domu, dandysem i sztukmistrzem, wreszcie zawodowym pi
smakiem, aby w koncu dojrzee do przeznaczonej mu roli ... Mistrza?
Duchowego wladcy duchow, ktore mialy w nim mieszkanie?
No wiasnie, co u kresu? Uczniowie? Siowacki rozwija siy nader kon
sekwentnie i rozwija siebie, niemal wszystko zawdzi~cza wlasnemu wy
silkowi. To predestynuje go do roli nauczyciela (a nie proroka), bo dro
ga, kt6r,! przebyl, nadaje si y do nasladowania. Na§laduj, idi za mn,!, ale
sam, nie wiedziony za ryky i na pasku doktryny - takim przeslaniem
m6wi,! do nas Siowacki, Norwid, Pan Cogito. Kim jest ta Osoba, wcie
lona w poet6w? Oto mamy przed sob,! archetyp Chrystusa jako nauczy
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ciela i mistrza (wybaczcie mimowolny patos), ktory jest przecie pod
skornym d'lzeniem polskiego artysty romantycznej formacji az do na
szych czasow. Ale czyz nie jest on tez owym Czlowiekiem Doskonalym,
rozci'lgnit;tym na kwadracie "matematycznej wiary" (tak'l wyznawal J5),
jakiego malowat humanista Leonardo? Jego wizerunek wyciskajq teraz
na monetach wloskiej wersji euro...
ARTUR GRABOWSKI, ur. 1967, pisarz, wykladowca U), mieszka w Kra
kowie i Rzymie .

Slawomir Rusin

Walter Burkert,

Staroiytne kulty misteryjne,

Ap etyt
na prawdQ

dum. Krzysztof Bielawski,
Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2001

Od pocz,!tkow istnienia ludzkoSci czlowiek pragnie poznac to, co
przed nim ukryte. Pragnienie owo nasila sit;, gdy pr6bie odszyfrowania
prawdy towarzyszy aura niezwyklosci. Dzieje sit; tak w przypadku sta
rozytnych misteriow. Istniej'l one w naszej swiadomosci w postaci wielu
stereotypow, w przewazaj'lcej czt;sci powstatych nie tyle z inicj atywy
samych zaangazowanych, ktorzy rzekomo mieli wprowadzac w bl'ld la
ikow, ile raczej w wyniku nie do koflCa udanych badan naukowcow i nie
zmordowanych poszukiwaczy sensacji. Bezradni wobec sk,!pej i10Sci iro
de! dotycz'!cych tego tematu, stworzyli oni cale mnostwo mniej lub bar
dziej trafnych twierdzen i teorii.
Wiedziony tym samym pragnieniem poznania prawdy, sit;gn'llem po
wydan,! niedawno przez bydgoskie wydawnictwo Homini ksi,!zkt; Staro
i ytne kulty misteryjne. Jej autor - filolog klasyczny, historyk, religioznaw
ca i antropolog kulrury Walter Burkert - jest zasluionym profesorem
Uniwersyteru w Zurichu, znanym przede wszystkim ze swoich badan do
tycz'!cych wplywu ryrualu ofiarniczego na powstanie szruki dramatycz
nej. Jego odkrycia staly sit; dla wielu "ostatnim glosem nauki na ten te
mat". Redaktor ksi,!zki, Krzysztof Bielawski, zauwaza, ze Burkert pod po
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rz'ldkowal swoj'l drogy naukow'l trzem zagadnieniom: studiom nad rytu
alem oraz jego zwi'lzkami z kultami misteryjnymi i tragedi 'l greck 'l ; bada
niom nad orfizmem i pitagoreizmem oraz nad wplywem ,;Wschodu" na
mysl greck'l ; probie pol'lczenia dociekan filologiczno-literaturoznawczych
i religioznawczych z podejSciem antropologicznym skoncentrowanym na
zachowaniach archetypicznych. Obranie tej wlasnie drogi, jak slusznie
twierdzi Bielawski, zadecydowalo w duiej mierze 0 sukcesach Burkerta
na polu badan nad staroiytn'l religi 'l greck'l .
Interesuj'lca nas ksi'lika powstala w oparciu 0 cykl wykladow, ktore
autor wyglosil na Uniwersytecie Harvarda w kwietniu 1982 roku.
W czterech skladaj'lcych si y na ni 'l rozdzialach poruszonych zostalo wiele
istotnych zagadnien dotycz'lcych staroiytnych kultow. Szczegolnie wai
ne wydaj'l si y rozwaiania na temat osobistych potrzeb wtajemniczonych
(potrzeb zarowno doczesnych, jak i wiecznych), roinorodnosci, struk
tury i roli spolecznej omawianych kultow, tresci teologicznych kryj'l
cych siy za misteriami i, wreszcie, doswiadczenia niezwykloSci - najbar
dziej eksponowanej cechy kultow misteryjnych
\Y/e wprowadzeniu znajdziemy, jak siy okaie w trakcie lektury, nie
zbydne - z powodu braku odpowiadaj'lcych im terminow w jyzyku
wspolczesnym - objasnienia staroiytnych terminow greckich dotycz'l
cych misteriow. Przyznac jednak naleiy, ie terminologia ta jest tak obfi
ta, ii mimo jej wydumaczenia na pocz'ltku ksi'liki, rozumienie na biei 'l 
co przytaczanych w tekscie greckich okreslen moie nieobeznanemu z te
matem czytelnikowi przysporzyc nieco problemow.
Burkert sku pia siy w swej ksi'lice glownie na najbardziej znanych
i charakterystycznych kultach, do ktorych nalei 'l misteria: eleuzyjskie,
Dionizosa, Mitry, Wielkiej Macierzy (Magna Mater), Izydy i Ozyrysa.
Skrupulatne siyganie do hode! i opracowan dotycz'lcych owych zagad
nien (przypisy stanowiC) ponad 25% zawartoSci tego dzie!a) pozwaJa
autorowi unikn'lc tak charakterystycznych dla badan nad tym tematem
uogolnien i stereotypow. Co wiycej, Burkert nie tylko nie popada w ste
reotypy, lecz takie stara siy wykazac ich nieprawdziwosc. Po pierwsze,
odiegnuje siy od poinego, przypadaj'lcego na okres Cesarstwa, datowa
nia misteriow. Wedlug niego pojawily siy one znacznie wczeSniej, bo
w VI wieku przed Chrystusem (kult eleuzyjski), a niektore, jak obrzydy
zwi'lzane z BoginiC) Matk 'l , odprawiane byly w swiecie greckim jui
w okresie archaicznym. Po drugie, polemizuj'lc z badaczami takimi jak
Cumont i Reitzenstein, autor nie zgadza siy z przypisywaniem religiom
misteryjnym "wschodniego" pochodzenia i ducha. Uznaje fakt, ie Mi
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tra "przyw~drowal" z Iranu, a Magna Mater z Frygii, ale wed lug niego
owe b6stwa byly jedynie "odbiciem starszego modelu czy to Eleuzis, czy
to Dionizosa, ewentualnie obydwu". Po trzecie, zaprzecza tezie 0 du
chowej naturze misteri6w, wedlug kt6rej kulty te przygotowywalyby
jedynie grunt pod powstanie chrzeScijanstwa lub spelnialyby dokladnie
t~ sam,! co ono rol~. Nie mozna oczywiScie zaprzeczyc Iicznym podo
bienstwom pomi~dzy religiami misteryjnymi a chrzeScijanstwem i ist
nieniu przypadk6w l,!czenia obu tych "obrz'!dk6w" przez gnostyk6w,
ale nie stanowi to potwierdzenia hipotezy, ze greckie misteria zmierzaly
wprost ku chrzescijanstwu. Burkert widzi raczej w misteriach swoist,!
form~ religii woty\'1nej, obecnej w pewnym stopniu takZe w chrzesci
janstwie, "w kt6rym nie potrafit jej wykorzenic ani protestantyzm, ani
racjonalizm". W takiej formie religii, mimo iz czlowiek zwraca si~ ku
bogu, "wiara" i "zbawienie" "nie implikuj,! nawr6cenia". Zdaniem au
rora, r6znice mi~dzy kultami misteryjnymi a chrzescijanstwem wynika
j,! z oczekiwan wobec boga czy bog6w. W chrzeScijanstwie gl6wny na
cisk kladzie si~ na perspektyw~ zbawienia, zjednoczenia si~ z Bogiem po
smierci, choc nie pomija si~ r6wniez aspektu powodzenia w zyciu do
czesnym. W kultach misteryjnych natomiast wtajemniczenia, obrz~dy
i formuly prowadz,! przede wszystkim do zapewnienia sobie szcz~scia
tu i teraz. Na potwierdzenie tej teorii Burkert przytacza swiadectwa na
temat kult6w Dionizosa i Meter, w kt6rych szal telestatyczny, prowa
dz'!cy do wybuchu dlugo tlumionych emocji, byl "lekiem na wszelkie
choroby i najwi~ksze udr~ki, kt6re n~kaly niekt6re rody za jakies staro
dawne przewiny". W tym przypadku misteria mialy przede wszystkim
pelnic rol~ terapeutyczn'!, prowadzic do wewn~trznego oczyszczenia,
wyzbycia si~ bolesnych doswiadczen z przeszloSci i odczucia "ulgi zmie
szanej z radosci'!". Jednak - jak twierdzi Burkert, przywoluj,!c na swiad
ka Arystofanesa - nie zawsze przynosily one zamierzony skutek: "na nic
nie zdaly si~ ani teletai korybant6w, ani Hekate z Eginy, ani inkubacja
w sanktuarium Asklepiosa", uzalezniony od proces6w s,!dowych ojciec
bohatera as zn6w "wybiegl do s,!du z tympanonem Meter w dloni".
Wedlug autora nie mozna jednak calkowicie odrzucic tezy, ze w nie
kt6rych kultach, na przyklad eleuzyjskim, Dionizosa czy Mitry, temat
blogoslawienstwa po smierci lub zbawienia nie byl obecny. Zdarzaj'! si~
bowiem irodla, w kt6rych te kwestie S,! poruszane : na przyklad zlota
plytka z Hipponionu przedstawiaj,!ca "mystai i bakchoi w swiecie pod
ziemnym, krocz'!cych po swi~tej drodze ku wiecznej rozkoszy", czy swia
dectwo Plutarcha m6wi,!ce, ze pewien rodzaj wtajemniczen przynosl
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po smierci. Niestety nie posiadamy ani wystarczaj'lcej wiedzy,
ani takiej ilosci h6del, by padly tu jakies ostateczne wnioski.
Obce chrystianizmowi i trudne dzis do zrozumienia jest r6wniez
wsp61istnienie bogatego i wewn~trznie zr6znicowanego, ale jedno
cZeSnie jednego i stalego "konglomeratu starozytnych religii", gdzie
wtajemniczenie w jedne misteria nie przeszkadzalo uczestniczeniu
w innych. Nie mozna tez, jak udowadnia Burkert, przeprowadzic
analogii pomi~dzy kultem, jakim otaczano umieraj'lcych i na nowo
rodz'lcych si~ "misteryjnych" bog6w, a wspominaniem przez chrze
scijan smierci i zmartwychwstania Chrystusa. Aby ulatwic czytelni
kowi zrozumienie tych problem6w i pom6c w oderwaniu si~ od "mo
noteistycznego" sposobu myslenia, w ktorym jedna religia wyklucza
drug'l, w ksi'lzce "przyj~to zdecydowanie poganskie spojrzenie na
starozytne misteria".
Wlasnie w takim duchu Burkert podejmuje pr6b~ zgl~bienia teolo
gii misteryjnej. Niezwykle trudne to zadanie, dlatego ze w por6wnaniu
z liczb 'l zachowanych dzielliteratury teologicznej starozytnego judaizmu
i chrzeScijanstwa, liczba r6wnie znacz'lcych tekst6w dotycz'lcych pogan
skich kult6w misteryjnych jest znikoma. Nie posiadamy dzis zadnych
tekst6w misteryjnych i wedlug autora nigdy nie b~dziemy ich posiadac.
Burkert kategorycznie wyklucza mozliwosc odkrycia poganskiej biblio
teki z tekstami misteryjnymi na miar~ Nag Hammadi, gdyz wed lug nie
go taka biblioteka nigdy nie istniala, poniewaz to, co w misteriach naj
cenniejsze, bylo "niewypowiadalne". Nie chodzi tu jedynie 0 podtrzy
mywanie tajemnicy, ale pozostawanie "poza mozliwoSciami werbalizacji".
GI6wnym zadaniem poddaj'lcych si~ wtajemniczeniom (teloumenoi),
opr6cz uzyskania okreSlonego rodzaju wiedzy, bylo doswiadczanie i prze
zywanie, kt6rego, chocby nawet chcieli, nie byli w stanie opisac.
Nie mamy takZe dost~pu do "swi~tych opowieSci" (hieroi logoi), do
ksi'lg, z kt6rych korzystali kaplani. Przekazywaly one nieznane szczeg6
Iy z zycia bog6w, ich cechy, a takZe modlitwy, rytualy i zakl~cia magicz
ne. Aby, pomimo tego dotkliwego braku, przynajmniej w cZ~Sci poznac
teologi~ misteryjn'l, Burkert dociera do h6del posrednich. S'l to teksty
gnostycko-hermetyczne, papirusy z tekstami magicznymi i greckie po
wieSci. Pod'lzaj'lc za innymi badaczami, wyr6znia takZe poziomy wyja
sniania logoi 0 misteriach, S'l nimi: mit, alegoria i metafizyka. Dzi~ki
temu udaje mu si~ odkryc cale bogactwo przekaz6w i symboli tego, co
mozemy nazwac teologi 'l misteryjn'l, a nast~pnie uprzyst~pnic to czytel
nikowi.
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Badacz nie omieszkal tabe zajqe siy doswiadczeniem niezwyklosci,
jakie towarzyszylo wtajemniczeniom. Co wazne, traktuje ten temat jak
najbardziej powaznie. Moze 0 tym swiadczye umieszczenie 162 przypi
sow na 20 stronach rozdzialu, w ktorym pisze 0 tym wlasnie zagadnie
niu. Opierajqc siy na mozliwie wszystkich dostypnych mu materialach,
stara siy ukazae czytelnikowi rzeczyv,ristose "bezposredniego spotkania
z b6stwem". Na ostatnim etapie tego spotkania, jak mial powiedziee
Arystoteles, "nie powinno bye juz zadnego poznania czegokolwiek, a je
dynie doswiadczenie i jakas przemiana umyslu". Na czym zatem pole
galo to tajemnicze doswiadczenie? Wydaje siy, ze w wielu kultach pole
gala ono na doprowadzeniu wtajemniczanego do kresu wytrzymalosci
poprzez nykanie, sprawianie bolu i upokarzanie, a bye moze nawet sta
wianie go na granicy zycia i smierci, by w ostatecznoSci "oszolomie go
piyknem i rozmachem, tak aby mogl on doznae wielu mistycznych wi
zji". Na potwierdzenie tych slow Burkert cytuje Plutarcha:
dusza [w chwili smiercil doznaje cierpien podobnych do tych, kt6re odczuwa
czlowiek celebrujqcy wielkie wtajemniczenie. (... ) najpierw wloczy silt po ma
nowcach, do znuzenia chodzi w k6lko, jakies przeraiajqce droiki w ciemnosci
prowadzq donikqd; potem nagle u kresu tych wszystkich rzeczy popada w pani
kit i driy, i poci silt, i wpada w zdumienie. A potem jakies cudowne swiatlo
wychodzi ci naprzeciw, czyste okolice i lqki pozdrawiajq cilt, peine dzwiltkow
i tanca, i uroczystych i swilttych slow, i swilttych wizji; i wtedy wtajemniczany,
teraz jui doskonaly, siada wolny i pozbawiony wszelkiego skrltPowania, prze
chadza silt z wiencem na glowie, celebruje uroczystosc razem z innymi swi~tymi
i czystymi ludzmi i spogJqda w dol, na niewtajemniczonych, na nieczysty dum
w blocie i mgle pod swymi stopami.

Uezestnietwo w misteriach bylo dla starozytnych przezyciem nie
zwyklym, bylo to: "najbardziej przerazajqce i najbardziej oszalamiajqee
doswiadezenie boskosci dostypne dla ludzi" (Eliusz Arystydes). Burkert
jednak nie koncentruje siy jedynie na przedstawianiu doznan wtajemni
ezanych. Zastanawia siy nad prawdziwoSciq podejrzen 0 uzywanie nar
kotykow, organizowanie orgii seksualnych, stosowanie tortur ezy nawet
skladanie ofiar z ludzi. Nie generalizuj e. Stara siy nie tyle przedstawie
og61nie fakty dotyezqce misteri6w, co odkrye speeyfiky kazdego kultu
z osobna. Pr6ez przedstawiania naukowych faktow, stara siy oddae at
mosfery tamtych wydarzen, przezyeia ludzi. Niestety, jak sam przyzna
je, bez bezposredniego doswiadezenia wtajemniczenia w misterium, nie
mozna zrozumiee tego, co tam siy dzialo, co przezywal mista. Nawet
wyjawienie tajemnicy misteri6w przez ich uezestnik6w, a przypadki ta
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kie si~ zdarzaly (Burkert przywoluje dwa), owocowalo wsrod niewta
jemniczonych tylko niezrozumieniem i rozczarowaniem.
Ksi,!zka Burkerta nie nalezy do wyj,!tkowo opaslych dzie!, tekst wla
Sciwy wraz z wprowadzeniem autora liczy zaledwie 160 stron. Zawiera
ona jednak wielkie bogactwo cytowanych hode! i olbrzymi ladunek
wiedzy. Swoj,! erudycj,! autor powala czytelnika na kolana. Daje si~ po
znac jako wytrawny historyk, antropolog, filolog, religioznawca, filo
zof. Posiada przy tym jakie wazn,! i niezwykle rzadk,! wsrod naukow
cow cech~ - pisze interesuj,!co. Bogactwo ksi,!zki najlatwiej odkryc, si~
gaj,!c po ni,! powtornie. Za kazdym razem znajduje si~ cos innego, cos
nowego i intryguj'!cego. Wrazenie robi takie jej opracowanie metodo
logiczne: pi~tnastostronicowa bibliografia, indeksy (autorow nowozyt
nych, autorow i postaci starozytnych, terminow greckich i lacinskich,
geograficzny i rzeczowy) oraz ilustracje. Czy dzielo Burkerta zaspokaja
pragnienie poznania prawdy 0 misteriach? Mimo calego bogactwa wie
dzy, a moze wlasnie dzi~ki niemu, zdecydowanie nie. Apetyt rosnie
w miar~ jedzenia.
SLAWOMIR RUSIN, ur. 1976, doktorant na wydziale Historii Koscio
la PAT, sekretarz redakcji miesi~cznika "List".

Piotr Majewski

Aleksander Kobzdej,

Zmagania z materiq,

Magiczne
malarstwo
Aleksandra
Kobzdeia

komisarz wystawy:
J6zef Grabski,
GaJeria PoJskiego Domu Aukcyjnego
"Sztuka", Krak6w-Warszawa 2002

Wystawa malarstwa Aleksandra Kobzdeja, zorganizowana - w 30.
rocznic~ smierci artysty - przy wspoludziale Instytutu Badan nad Sztuk,!
"Irsa", stwarza okazj~, by przyjrzec si~ dzielom dot,!d rzadko lub wcale
nie pokazywanym, pochodz,!cym po cZ~Sci ze zbiorow rodzinnych. Cho
ciaz organizatorom wystawy udalo si~ szeroko zaprezentowac kolejne
etapy tw6rczoSci przedwczesnie zmarlego malarza, nie zobaczymy tu
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obrazow, dzi~ki ktorym Aleksander Kobzdej wpisal si~ do historii sztuki
powojennej na pozycji urastajqcej do rangi symbolu. Okres realizmu
socjalistycznego, w ktorym slynny i wielorako interpretowany obraz
Poda; ceg/~ (1950 r.) przyniosl Kobzdejowi pierwsze zaszczyty i ogolne
uznanie (nie opuszczajqce artysty ai do smierci w roku 1972), reprezen
tuje pomet iony (1953 r.) upozowanej na przodowniczk~ pracy. Za
miast rysunkow z podroiy do Chin i Wietnamu, ktore staly si~ wyda
rzeniem wystawienniczym i propagandowym roku 1954, mamy olej
przedstawiajqcy Kobiety wietnamskie, namalowany jui po przyjeidzie
artysty do kraju na podstawie szkicow wykonanych z natury.
"Dokuczano Olkowi tym jego okresem realizmu - pisal w roku smierci
malarza Tadeusz Konwicki na lamach "Literatury« - ale kiedy teraz prze
glqdam owe treSciowe obrazy, okazuje si~ - wstyd powiedziec - ie Sq
ciekawe, niejednokrotnie swietne". RzeczywiScie, proba spojrzenia na
Kobzdeja okiem nieuprzedzonym ideologicznie przynosi skutek natych
miastowy: zarowno "soce", jak i poiniejsza tworczosc malarza posiada
wysokq rang~ artystycznq. Deprecjacja estetyki realizmu socjalistycznego,
a jednoczeSnie wysoka pozycja malarza posrod aparatu zarzqdzajqcego
kulturq czas6w "odwiliy" otworzyla przed Kobzdejem moiliwosc wlq
czenia si~ w nurt sztuki Zachodu. Bez wqtpienia potrafil on t~ szans~
wykorzystac. Po kr6tkim okresie maniery "matissowskiej" w roku 1957
Kobzdej namalowal sw6j pierwszy obraz taszystowski - biale pl6tno z siatkq
niespoko;nych linii. Pozostanie odtqd gorqcym or~downikiem idei "no
woczesnoSci", jego sztuka na zawsze zatraci doslownosc, stanie si~ tajem
nicza i nieprzyst~pna, a przez to magiczna i metafizyczna.
Jak wiadomo, nie tylko Kobzdej "zachlysnql si~ wolnoSci q", oswo
badzajqc si~ z kaganca realizmu socjalistycznego. Wraz z nim cale poko
lenie budzilo si~ na progu drzwi uchylonych nareszcie na Zach6d. Nie
wszystkim dane bylo si~ przez nie przecisnqc, niekt6rym jednak zdarza
10 si~ to nader cz~sto - i do nich wlasnie naleial Aleksander Kobzdej.
Kilka prac z roku 1957 przypomina chinskie kaligrafie. Wykonane tu
szem na bibule japonskiej i p16tnie stanowiq z jednej strony dalekie echo
podr6iy do Chin, a z drugiej Sq etapem przejsciowym do obraz6w z lat
nast~pnych, ktore przyniosq artyScie mi\dzy innymi II nagrod~ na V
Biennale w Siio Paulo w roku 1959. Sam autor podkrdlal inspiracje da
lekowschodnie dla ukonstytuowania si~ charakterystycznej formy abs
trakcyjno-figuralnych dziel tego okresu. 0 ile jednak sztuka Orientu na
uczyla Kobzdeja gestu i rozmachu, to trudno oprzec si~ wraieniu co do
zwiqzk6w bogatej, reliefowej faktury i zgrubien farby w obrazach z konca
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lat 50. z metodq malarskq Dubuffeta, Tapiesa czy innych europejskich
malarzy materii. W latach 1957-1958 Kobzdej odbyl podr6ie artystyczne
po Europie Zachodniej, mi<rdzy innymi ze studentami warszawskiej ASp,
gdzie od 1954 roku byl profesorem Katedry Malarstwa. Umoiliwily mu
one bezposredni kontakt ze sztukq Zachodu. Na przelomie lat 50. i 60.
Kobzdej malowal juz "po europejsku", nie zatracajqc jednak oryginal
nOSci, czego dowodem byly liczne entuzjastyczne om6wienia jego prac
przez cenionych krytyk6w modernizmu (na przyklad Pierre Courthiona
czy Petera Seltza) w odpowiedzi na wystawy w Paryzu i Nowym Jorku
w roku 1960 i 1961. Aleksander Kobzdej byl jednym z wielu artyst6w
polskich wystawiajqcych z powodzeniem w centrach 6wczesnego swia
ta artystycznego i byl jui w6wczas w pelni malarzem materii.
Kompozycje z tego czasu eksponujq niezwykle subtelnq i r6inorod
nq faktur<r g<rsto polozonej farby. Cz~sto Sq to collages polqczone z tra
dycyjnq technikq olejnq na pl6tnie. Barwy Sq gl~bokie, ich tonacje zie
miste, a jednoczesnie robiq wrazenie eleganckich i szlachetnych. Ma
larz bowiem nigdy nie przestal bye kolorystq i cenil malowanie "z oka",
zgodnie z naukq wyniesionq z pracowni Eugeniusza Eibischa w krakow
skiej ASP. Kompozycje z reguly zawierajq aluzj~ do figury czlowieka,
jakies dalekie nawiqzanie do postaci zaznaczonej symetrycznym ukla
dem element6w .w pionie. AJbo inaczej: uklad form przywodzi na mysl
portret - masywna glowa, ramiona, postae zredukowana do rudymen
tow. Ich dostojna i pot~zna forma nabiera sily i wyrazu dzi~ki st~zalej
masie materii malarskiej. Patrzqc na te obrazy, nOSZqce charakterystycz
ne tytuly: Okres!ony, Wyst~pny, Przygaszony, Pogodny, trudno nie do
strzec podobienstw do "figur na osi" Jana Lebensteina. Zbieznose po
etyki na pewno nieprzypadkowa (co ciekawe, dla obu artyst6w ten czas
jest momentem ich mi~dzynarodowej slawy). Wlasnie tytuly odslaniajq
emocjonalne nasycenie prac Kobzdeja z konca lat 50. Malarz portretuje
czlowieka w og6le, jakby chcial zawrzee w skomplikowanym znaku
malarskim i zakodowae w elementach formy jego dramat, na poly zwie
rz~cq natur~ i gl~bokq jain. Jednak cechq szczeg6lnq tego malarstwa jest
nieprzystawalnose jednej interpretacji, co wi~cej: swiadome dqienie
malarza do takiej postaci formy, ktora uniemoiliwi jednowymiarowe
przezycie obrazu; chcial on prowokowae, ale nie mowil wprost, aneg
dot~ odwieszal na kolek, ale nie pozostawial widza oboj~tnym.
W 1961 roku w rozmowie ze Zbigniewem Herbertem AJeksander
Kobzdej m6wil 0 wielowarstwowoSci interpretacji malarstwa wspokze
snego, a jednoczeSnie ubolewal nad naduiywaniem w j~zyku 0 sztuce
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pokcia abstrakcji. Dla niego obraz byl konkretem jak krzeslo czy stol
("Tyle ie nie moina na nim postawic talerza" - wtorowal mu Herbert).
Ale jeSli celem powstania obrazu jest jego istnienie jako przedmiotu po
srod przedmiotow, to jego funkcja jest szczegolna. Jest fetyszem, "zna
kiem, gestem ludzkiego porozumienia" - definiowal ow przedmiot Kobz
dej, wyznaczajqc mu pozycje niemal magiczne, zgodne zreszq z pierwot
nym znaczeniem fetyszu, ktorego zadaniem jest sprowadzenie na ziemi~
bostwa. A zatem malarstwo bylo dla niego wowczas magicznym procede
rem, za ktorym stoi wielka pokusa wiedzy tajemnej, a rolq arty sty jest
odnowienie starych metafizycznych funkcji sztuki. Jesli jednak dzielo rna
objawiac nadnaturalne wlasciwosci, to zadanie owo musi byc zrealizowa
ne j~zykiem czystych form plastycznych - przekonywal malarz.
P6ina tworczosc Kobzdeja zdaje si~ potwierdzac jego przywiqzanie
do koncepcji dziela-przedmiotu. Wlasnie reliefy-przedmioty skladajq si~
na cykl Szczelin z koflCa lat 60.; podobnie jest z ostatnim cyklem Hors
cadre. Obie grupy prac Iqczy swoista przestrzennosc, wyjscie poza plasz
czyzn~ i ramy obrazu. W Szczelinach jest jeszcze zachowana postac ob
razu. Powierzchnia plotna ulega rozbiciu, rozczlonkowaniu, a z powsta
lej w ten spos6b szczeliny "wylewa si~" poskr~cana i bezforemna masa.
W ostatnim cyklu Kobzdej dokonal definitywnego wyjscia poza malar
stwo: nie rna tu jui obrazu sztalugowego, artysta odrzuca ram~ i plasz
czyzn~. Powierzchnia prac jest gladka, ale pofaldowana, pelna zagl~bien
i wypukloSci, przypomina jakby fragmenty ciala. Sq to wlaSciwie rzeiby
ksztaltowane w przestrzeni przy uiyciu niemalarskich material6w: me
talowej siatki zatopionej w iywicy poliestrowej. Jedynym malarskim ele
mentem jest tutaj kladziony powierzchniowo i ze zmiennym nasyceniem
kolor. 1 wlasnie wowczas, docierajqc do granic malarstwa, Kobzdej nie
spodziewanie dochodzi tei do kresu iycia.
W sztuce A1eksandra Kobzdeja znaleic moina wqtek odmienny od
"ci~ikiej" formy malarstwa materii i cyklow lat ostatnich. To gwasze i ry
sunki peine kompozycyjnej fantazji i wysokiej kolorystycznej kultury. Sq
wsr6d nich szkice do cykIu Hors cadre, widac tei charakterystyczne moty
wy figuraJne przypominajqce malarstwo materii przelomu lat 50. i 60. Sq
one zapisem koncepcji ksztaltowania formy i stanowiq cenny dow6d pro
cedury dochodzenia do wlasciwego wyrazu prac malarskich, ale cz~sto Sq
tei samodzielnymi kompozycjami pelnymi uroku i urody.
Wystawa Zmagania z materiq pozwala zapami~tac Aleksandra Kobz
deja przede wszystkim jako malarza "szcz~sliwej godziny" dla polskiej
sztuki powojennej, kiedy osiqga ona mi~dzynarodowe uznanie (nie trwa
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ono zbyt dtugo, jest za to bardzo intensywne). Kobzdej jest jednym z bo
haterow "polskiego cudu", beneficjentem rozgtosu sztuki polskiej oko
to roku 1960. Na tym tei polega osobisty "cud Kobzdeja". Jego twor
czosc z koflCa lat 50. potrafila zatrzec niechlubny flirt z realizmem so
cjalistycznym. Wowczas mu to wybaczono. Dzisiaj jeszcze wyrainiej
widac, ie nie bezpodstawnie.
PIOTR MAJEWSKI, doktorant w Instytucie Historii Sztuki KUL. Pu
blikowal w "Kresach".
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- -- , / Maria Osterwa-Czekaj
Mifosierdzie
zobowiqzuie

Wspomnienie olanuszu Starczewskim

"Bqdicie swiadkami milosierdzia!", wezwal Ojciec Swi~ty na zakon
czenie swojej homilii - zawierzenia swiata Bozemu Milosierdziu, w kra
kowskich tagiewnikach a.D. 2002.
Takim "swiadkiem milosierdzia" byl dla mnie Janusz Starczewski.
Poznalam go w 1984 roku, na jednym ze spotkan (zakonspirowanych,
oczywiscie!) formujqcego si~ wowczas w Krakowie - z inspiracji Anny
i Stanislawa Pruszynskich - Ruchu "ku Cywilizacji MiloSci".
Spotykali si~ tam ludzie, ktorzy bez wzgl~du na polityczne okolicz
nOSci nie chcieli bezczynnie patrzee na pogrqianie si~ spoleczenstwa
w apatii i chaosie, szukali sposobow, by pomagae. Podstawq dzialania
mialo bye apostolstwo swieckich. Pomysly (chodzilo 0 to, ieby cos ro
bie, a nie tylko konspirowae) byly rozne; Janusz Starczewski wyroinial
si~ zdecydowanymi sqdami, praktycznoSciq i pewnq nawet namolnoSciq
w forsowaniu swoich pomyslow, mowilo si~, nawet czasem z niecierpli
wOSciq: "Ach, ten Janusz i jego milosierdzie zobowiqzane!".
Janusz chcial bowiem, aby w czasie licznie i roinymi drogami na
plywajqcych do Polski "darow" wyczulie ludzi na potrzeby innych.
"Korzystajqcy z darow ludzi swiata (... ) niech rozwaiq we wlasnym
sumieniu, w jaki sposob mogq splacic ten dlug moralny potrzebujqcym
w parafii ...
Oprocz modlitwy za ofiarodawcow proponujemy nast~pujqce for
my splaty dlugu moralnego: piel~gnowanie niedol~znych, odwiedzanie
samotnych, (... ) korepetycje, (... ) porady administracyjno-prawne, (... )
naprawianie instalacji ... " itp. - to fragment z napisanej, wydrukowanej
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i rozdawanej przez Janusza ulotki z charakterystycznym sercem i napi
sanym "solidarycq" slowem: DAR.
Rozdawal te ulotki wsz~dzie i wszystkim, jeidzil na przyklad do Cz~
stochowy, gdzie stale odbywaly si~ spotkania takich czy innych grup piel
grzymow i prosil organizatorow 0 5 minut przy mikrofonie, chodzil po
parafiach, objechal wszystkie kurie biskupie w Polsce (oczywiScie wszyst
ko ze swojej kieszeni rencisty). Nie byte latwo : apostolat swieckich nie
byl ani dobrze rozumiany, ani mile widziany przez wi~kszosc probosz
czow, a tu jakis iniynier z Krakowa chce, ieby cos robie w parafii ...
Nie wiedzialo si~ wtedy wiele 0 nowych znajomych. 0 Januszu wie
dzialam tylko, ie byl wykladowq AGH, pasjonowal si~ - pragmatyk! 
surowcami wtornymi; wiedzialam tei, ie przez kilka tygodni leial na
kardiologii i tam uswiadomil sobie, ie rna roine "zadluienia moraIne",
bye moie dane mu bylo dotkn~c tajemnicy Boiego Milosierdzia. Jak
wyszedl, przyjaciele zaprowadzili go do Pruszynskich.
Pochodzil z Wolynia (ostatni raz widzialam go w 1997 r., opowia
daj~c stowarzyszeniu Wolyniakow 0 swoim pobycie w tucku), w latach
90. aktywnie dzialal we Wspolnocie Polskiej, zaloiyl tei stowarzyszenie
kardiologiczne (nazwy nie pami~tam, na szcz~Scie nie naleialam. Sly
szalam, ie Janusz, spotykaj~c na ulicy nieznajomego, nadmiernie t~gie
go przechodnia, mowil: "niech si~ Pan zapisze, na pewno kiedys zacho
ruje Pan na serce!").
Nie znajdujqc odpowiedniego wsparcia dla swojej akcji wsrod pol
skich proboszczow, pojechal z ulotkami i plakatami do Watykanu. Opo
wiadal potem: "Gadam i gad am, Ojciec Swi~ty slucha cierpliwie, wreszcie
pyta: no a coi to jest to milosierdzie zobowiqzane, czym si~ roini od
tego zwyklego milosierdzia? - Wyobraini~, Ojcze Swi~ty, WYOBRAZ
NI1\!"
Janusza nie rna jui mi~dzy nami. A ja mysl~ sobie, jak bardzo by si~
ucieszyl, gdyby przeczytal papieski list Nova millennia ineunte: "Pa
trzebna jest dzis nOwa »wyabrainia milosierdzia «, ktorej przejawem
b~dzie nie tyle i nie tylko skutecznasc pomocy, ale zdolnosc bycia blii
nim dla cierpi~cego czlowieka, solidaryzowania si~ z nim, tak aby gest
pomocy nie byl odczuwany jako poniiaj~ca jalmuina, ale jako swiadec
two braterskiej wspolnoty dobr".
MARIA OSTERWA-CZEKAJ, absolwentka Wydzialu Form Przemyslo
wych ASP w Krakowie, w latach 1991-2000 dziennikarka TVp, obec
nie niezaleina reporterka.
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W tym

miesi~cu

polecamy uwadze Pans twa

Ogolnopolski bank informacji
o noclegowniach i jadlodajniach dla bezdomnych
(041) 366-48-47; e-mail: bezdomni@caritas.pl
www.caritas.pl
www.bezdomni.pl
Og61nopolski informator dotycz'lcy punkt6w pomocy bezdomnym opubli
kowala kielecka Caritas. Zawiera on spis kilkuset schronisk, noclegowni i ja
dlodajni - plac6wek, do kt6rych mozna w dzien roboczy skierowac bezdomne
go i w kt6rych otrzyma on pomoc (przynajmniej gor'lcy posilek). Informator
moina zamawiac pod adresem: ul. Urz~dnicza 7 B, 25-729 Kielce.
Jednoczesnie kielecka Caritas uruchomila calodobowy telefoniczny bank
informacji: (041) 366-48-47; e-mail: bezdomni@caritas.pl (trwaj'l starania 0 uru
chomienie bezplatnej infolinii umoi.liwiaj'lcej kontakt telefoniczny z bankiem).
Informacje 0 punktach pomocy dla bezdomnych S'l r6wniez dost~pne w In
ternecie : www.caritas.pl(nalezyklikn.lcikonk~ - Pomoc bezdomnym: bank
informacji) i www.bezdomni.pl

Jubileusz Duszpasterstwa Akademickiego "Na Miasteczku"
w Krakowie
Historia DA "Na Miasteczku" rozpocz~la si~ 5 X 1958 r. - tego dnia
w krakowskim kosciele XX. Misjonarzy przy parafii Najswi~tszej Maryi Pan
ny z Lourdes ks. Albin Malysiak (obecny biskup) odprawil pierwsz'l Msz~ sw.
i wyglosil kazanie dla student6w. Przypadaj'lC'l w tym roku 45. rocznic~ tego
wydarzenia pragniemy uczcic, organizuj'lc Spotkanie Jubileuszowe, ktore
odb~dzie si~ w dniach
31 maja - 1 czerwca 2003 w Krakowie.
Program oraz formularz zgloszeniowy s'l dost~pne pod adresem:
www.da45.prv.pl
Informacje i przyjmowanie zgloszen:
Boguslaw Musial, ul. Lelewela 20/60, 38-400 Krosno, tel. (607)796-294.
Serdecznie zapraszamy do udzialu w spotkaniu
wszystkich pokolen czuj'lcych wi~z duchow'l z DA "Na Miasteczku"!
ks. Antoni MICIAK CM, duszpasterz akademicki
i ORGANIZATORZY
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1ak da1eko sj~ga Podha1e? M6wi si~, ze tak da1eko, jak daleko
g6ra1skie portki. To znaczy - tam, gdzie jeszcze Sq tacy, kt6rzy
chcq w portkach g6ra1skich chodzic. Moze bye ich nawet wi~cej w Chi
cago czy Toronto nii w niejednej podtatrzanskiej wsi. Ale tei - nic w tyrn
dziwnego. Dla tych, kt6rzy pod Tatrami zosta1i, tradycja to takie wspo
mnienie glodu i upokorzenia; to d1atego w podtatrzanskim pejzazu tak
wiele dzis dom6w wyg1qdajqcych obco, pozbawionych sty1u i srnaku.
Dla tych, kt6rzy wyjecha1i, tradycja to cz~sto jedyna odpowiedz na pyta
nie, kim jestem.
"Podhalanie - pisze Antoni Kroh w malej monografii Tatry i Pod
hale (Wydawnictwo Do1nos1qskie 2002, seria: "A to Polska wlasnie ... ")
- Sq chyba jedynq polskq grupq etnograficznq, kt6ra zabiera ze sobq
w swiat gwar~, str6j, toisamosc, dum~ plemiennq. (... ) Cdy posel g6ral
ski paraduje po sejmie w stroju, rzecz natura1na. 1es1i to sarno czyni
posel spod Sandomierza czy Kielc, wyg1qda jak przebrany". Ale bo tei
kultura podhalanska stala si~ w ciqgu ostatnich stu pi~cdziesi~ciu 1at
wainq cz~sciq kultury po1skiej, a g6ral-Podhalanin - wr~cz synonirnern
"prawego Polaka": patrioty, katolika, czlowieka ci~zkiej pracy i niezlom
nych zasad. Mitologia Podha1ajest zresztq bardzo bogata, a swietne (ostre
przede wszystkirn) pi6ro Kroha potrafi jq nicowac w taki spos6b, by miej
sca podziwu i egzaltacji nie zaj~la pogarda. Trzeba bowiem podkres1ic,
ie autor - tak tu, jak i w glosnej ksiqice Sklep potrzeb kulturalnych
(1999) - rozprawia si~ nie tyle z wlasnymi mitami Podhalan, i1e z mita
mi, kt6re wytworzone (i utrwa1one) zostaly przez 1udzi "d61skich" i im
przede wszystkim mialy poprawic samopoczucie.
Przewodnik6w po Tatrach i Podhalu (tyrn geograficznym i tym kul
turalnym) nie brakuje. Ksiqzka Antoniego Kroha wyr6inia si~ wsr6d
nich wszechstronnosciq, gaw~dziarskim ta1entern autora, a tabe jego
zaangaiowanym stosunkiem do opisywanej sprawy. Dobrze jest pami~
tac na przyklad, ie - wbrew temu, co i od 1udzi w g6ralskich portkach
uslyszec moina - Tatrzanski Park Narodowy nie byl pomyslem stali
nowskim, a kultura Podha1a, ten "rezerwat polskosci", jest calosciq po
•

si~gajq
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wstal'l ze scierania sift wplywu roznych kultur karpackich, calosci'l, ktorej
"istot'l byla nieustanna wewn<;trzna wymiana".
Wojciech BOIWwicz

• Komu powierza sift rezyseri<; w Hollywood? PrzeSwiadczonym
o swej wyj'ltkowosci skonczonym lub niedocenionym artystom, dziwa
kom zrywaj'lcym pod byle pretekstem zdj<;cia i neurotykom nie cierpi'l
cym podrozy. Tak twierdzi Woody Allen, ktory z nieukrywan'l satysfak
cj'l pokazuje w swym najnowszym filmie Koniec z Hoolywood mialkosc
amerykanskich produkcji z fabryki snow. Robi to, jak zazwyczaj, zalto
bliwie i przekomie, opisuj'lc perypetie altysty zapadaj'lcego pod wply
wem stresu na psychosomatycznll utrat<; wzroku. Historia ta pozwala mu
obnazyc paradoks produkcji filmowych i wyszydzic wszechobecnosc
mediow. Allen uzywa sobie na pluskaj'lcych sift w basenach z cygarem
w z<;bach producentach, ktorzy wydaj'l na swe fryzury tyle, ile pi<;cio
osobowa rodzina na calomiesi<;czne utrzymanie. Z jakim odbiorem spo
tka sift film nakr<;cony przez niewidomego rezysera? Zdradz<; jedynie,
ze zupelnie inaczej przyjmie go Europa, inaczej zas Stany Zjednoczone
Uak zreszt'l wi<;kszosc filmow samego AlIena).
Osoby od lat sledz'lce poczynania neurotycznego bohatera filmow
AlIena b<;d'l czekaly na ironiczno-zgryzliwe dialogi i jazz. Trzeszcz'lca
plyta z dobr'l muzyk'l pobrzmiewa, ale zamiast wielopi<;trowych dialo
gow tym razem obserwujemy gagi rodem z Chaplina. Nie mog'lcy sift
porozumiec z wlasnym synem (zbuntowanym rockmanem 0 wdzi<;cznym
przezwisku ,,Swinia"), porzucony przez zon<; (0 zgrozo, odchodzi do pro
ducenta!), zalosny, obijaj'lcy sift 0 meble rezyser troch<; sift postarzal.
Na list<; swoich fobii, na ktorej krolowal dot'ld seks, wpisuje choroby
i problemy z zasni<;ciem.
Ale ta przypadlosc wieku pozwala mu na swiat popatrzec z duzym
dystansem i stwierdzic, ze: "Na swiecie zyj'l dwa rodzaje ludzi - dobrzy
i zli. Dobrzy ludzie dobrze spill, za to wydaje sift, ze zli lepiej bawi'l sift
na jawie". Podobnie jak artysci kr<;c'lcy zle hollywodzkie filmy.

Agnieszka Pleti
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JEDENASTA
Mifosierny" WIECZOREM

IIJestem B6g

Fragment biblijnej Ksi~gi Szemot
(34, 6-7)1 z komentarzem rabin6w

Tekst:
6 Obecnosc Boga objawila si~ przed nim. I [Bog] oglosil: Jestem
Bog Milosierny przed tym, jak zgrzeszysz, i Bog Milosierny po tym,
jak zgrzeszysz i powrocisz. Wszechpot~zny, Wspolczujqcy i taskawy,
Cierpliwy, Bogaty w Dobroc i Prawd~. 7 PrzechowujqCY dobroc dla
tysi~cy [pokolen], wybaczajqcy przewinienie i bunt, i wykroczenie.
Ten, przed ktorym nie ukryje si~ zaden grzech, i ktory rozlicza prze
winienie ojcow na synach i na wnukach, do trzeciego i czwartego
[pokolenia] .
Tlum. Ewa Gordon i rabin Sacha Pecaric
Komentarz:
Ad 34:6
Jestero Bog Milosierny przed tyro, jak zgrzeszysz, i Bog Milosierny
po tyro, jak zgrzeszysz i powrocisz - dosl. "Haszem Haszem". Jest to
atrybut Milosierdzia. Pierwsze Imie; Haszem odnosi sie; do milosierdzia
Boga, kt6re rna On dla grzesznika, zanim ten zgrzeszy, a drugie lmie;
Haszem odnosi sie; do milosierdzia Boga, kt6re rna On dla grzesznika,
gdy ten juz popelni grzech i zrobi teszuwe; (okaze skruche;). (Raszi)
On jest Przyczynq, kt6ra czyni "cos z niczego" (jesz meein) i zapew
nia egzystencjy wszystkiemu, co istnieje, bo nie rna utrzymania dla zad
nego istnienia z wyjqtkiem tego, co pochodzi z Jego istnienia. (Sforno)
Wszechpotc;i:ny - El. To r6wniez jest atrybut Milosierdzia. I dlatego
jest napisane: "Boze, Boze (Eli, Eli), dlaczego mnie opuscileS" (Tehilim
22:2), a nie byloby wlaSciwe zwracac sie; do Boskiego atrybutu Sprawie
dliwosci ze slowami: "dlaczego mnie opusciles". (Raszi)

J
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Zdolny do wszystkich czynow, ktore Sq zgodne z Jego wolq, co jest
przeciwienstwem czynow wyplywajqcych z naturalnej sily, ktora dziata
powodowana koniecznoSciq dziatania, a nie wolnym wyborem. (Sfomo)
Wspolczuj,!cy - Dla tych, ktorzy Sq winni, lagodzqc ich kar\!, kiedy
wolajq do Niego, jak jest powiedziane : "wotaj,! i Bog slyszy" (Tehilim
34:18). On widzi takZe niedol\! uciskanego, jak czytamy: "rzeczywiScie
zobaczylem ucisk" (Szemot 3 :9). (Sfomo)
i Laskawy - On jest laskawy i dobry dla tych, ktorzy Go btagajq,
nawet gdy w pelni na to nie zaslugujq. (Sfomo)
Cierpliwy - Wydluza czas Swojej cierpliwosci, zanim wpadnie
w gniew, i nie spieszy si\! z wykonaniem kary, gdyz czeka, by grzesznik
dokonat skruchy. (Raszi)
Wobec sprawiedliwych i grzesznikow, tak aby mogli pokutowac
(Bawa Kama SOb). (Sfomo)
Bogaty w Dobroc - Dla tych, ktorzy potrzebujq tagodnoSci, gdyz
nie majq wystarczajqco wielu zaslug. (Raszi)
Przechyla szal\! wagi w stron\! dobroci, gdy ktos jest sqdzony, jak
mowi,! nasi m\!drcy: "On przebacza pierwszy grzech" (Rosz Haszana
17a). (Sfomo)
i Prawd~ - Aby wyplacic hojnq nagrod\! tym , ktorzy wypelniaj,! Jego
wol~. (Raszi)
On jest cierpliwy, ale zatrzymuje Swojq naleznosc, jak mowiq nasi
m\!drcy: "Grzech, sam w sobie, nie jest wybaczony" (Rosz Haszana 17a)
i jak jest powiedziane: "Ktory nie rna wzgl~du na osob\!" (Dewarim
10: 17); "Awraham nie mogt uratowac Jiszmaela ani Jicchak Esawa" (San
hedrin 1 04a); "ani nie bierze tapowki" (Dewarim 10: 17); "Micwa nie
uniewaznia grzechu" (Sota 21a). (Sfomo)

Ad 34:7
Przechowujqcy dobroc dla tysi~cy [pokolen] - Bog przechowuje
dobro, ktore czyni cztowiek wobec Niego. (Raszi)
On przechowuje dla synow zaslugi ojcow, aby czynic dobro synom
ze wzgl~du na ich ojcow. (Sfomo)
dla tysi\!cy [pokolen] - Przez dwa tysiqce pokolen. (Raszi)
wybaczajqcy przewinienie - Grzech popetniony z premedytacjq.
(Sfomo)
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i bunt - Grzech popelniony jako bunt przeciwko Krolestwu Nieba.
(Sfomo)
i wykroczenie - Prowokacj<: dodanq do buntu, podobnie do: "Kiedy
czynisz zio, wtedy si<: radujesz" (jirmija 11: 15). "Bunt" i "wykroczenie"
nie Sq przebaczane w taki sam sposob, dlatego tez te atrybuty Sq wyli
czone oddzielnie. (Sfomo)
Ten, przed kt6rym nie ukryje si~ zaden grzech - Wedlug pszat (zwy
klego znaczenia) oznacza to, ze Bog nie wybacza grzechu calkowicie, ale
wymierza kar<: grzesznikowi malymi dawkami. Nasi rabini uczyli, ze
oznacza to, iz Bog wybacza tym, kt6rzy okazali skruch<:, lecz nie wyba
cza tym, ktorzy jej nie okazali. (Raszi)
Chociaz oczysci tych, ktorzy pokutujq z milosci, co jest pokutq, kt6
ra "si<:ga Tronu Chwaly" (joma 86a), jak m6wiq nasi m<:drcy: ,,wyst<:pki
Sq liczone jako zaslugi" (joma 86b), i 0 kt6rych jest powiedziane: "Z pew
nOSciq b<:dzie zyl" (jechezkiel 33: 15) - ale jednak nie oczYSci z grzechu
nawet tych, kt6rzy pokutujq, jeSJi ich pokuta jest wywolana tylko stra
chern przed karq. (Sfomo)
kt6ry rozlicza przewinienie ojc6w na synach - Gdy trwajq w grzesz
nym post<:powaniu swoich oj cow. Musi tak bye, gdyz zostalo juz powie
dziane w innym miejscu, ze "Ja, Haszem, tw6j B6g, ktory [wymierza]
kar<: [za] grzech ojc6w na synach, (... ) tym, kt6rzy Mnie nienawidzq".
(Szemot 20:5)
Czeka z wytraceniem niegodziwych na tej ziemi, az miara ich win
b<:dzie pelna. Ta pelnia przychodzi, gdy ich niegodziwose osiqga taki
poziom zla, ktory niweczy nadzieje na pokut<:. (Sfomo)
do trzeciego i czwartego [pokolenia] - JeSli p6zniejsza generacja jest
bardziej niegodziwa niz wczeSniejsza, podobnie do: "zawzi<:li si<: w swoim
uporze i post<:powali gorzej niz ich ojcowie" (jirmija 7:26). (Sfomo)
i czwartego [pokolenia] - Miara Bozej dobroci jest wi<:ksza niz mia
ra kary, w stosunku jeden do pi<:ciuset, gdyz w odniesieniu do miary
dobra napisane jest: "wyswiadcza dobro do tysi<:cznego [pokoleniaJ"
(Szemot 20:6). (Raszi)
JeSli trwajq w czynieniu zla. (Sfomo)

Tlum. komentarzy: Katarzyna Czerwinska, Joanna Czopnik, Ewa
Gordon, Henryk Halkowski. Redaktor: rabin Sacha Pecaric
Powyzszy tekst stanowi fragment zydowskiego t1umaczenia Tory na j<:zyk
polski: Tora Pardes Lauder. Ksi~ga druga: Szemot, kt6ra ukaze si<: wkr6tce
nakladem Stowarzyszenia Pardes, Fundacja Ronalda S. Laudera.
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Summary

In recent years the number of those who hold God's mercy in spe
cial veneration has been on a marked increase. Much of this was begun
by the preaching and ministry of Sister Faustyna Kowalska of Krakow's
Lagiewniki. Last year's Papal visit to Poland came off as one great cele
bration of God's mercy, as highlighted when the Pope ceremoniously
dedicated the new Sanctuary of Lagiewniki. What yearnings within
modern man's heart does this cult's popularity point to? What truths
does God's mercy swathe in mystery? These were the questions that we
found of primary interest in the course of preparing Znak's March issue.
Provocatively enough, this issue has been entitled The Scandal of
Mercy to draw attention to the inner opposition this "unjust" forgive
ness must come in for when an "iniquitous" prostitute or a "loathsome"
drunkard receives mercy. Reactions of repugnance and mortification
are common to us all and indeed seem archetypical. It is exactly that
"scandalousness" of mercy, and the helplessness it presupposes, that the
founder of L'Arche Community Jean Vanier speaks of in his conversa
tion with Znak's editors. The Krakow philosopher Wladyslaw Stroiew
ski has been asked to delineate for us the differences between mercy,
pity, compassion, and in the last instance, love itself. One of the key
Biblical stories telling of divine mercy is that of the prodigal son and the
merciful father. This is the image that the philosopher Tadeusz Gadacz
takes as his point of departure in order to sketch his mini-phenomeno
logy of forgiveness. In this issue's main body we also publish a conver
sation with F. Wttclawski, who ponders how to understand God's omni
potence in the light of divine mercy.
Our March issue also brings an essay by Agnieszka Sabor on pop
culture's sentimentalizing of memory; F. Waclaw Hryniewicz's response
to F. Czeslaw Bartnik's critical remarks; reviews of recently published
books; and our regulars: Anna Swiderkowna's Bible and the Modern
Man and Piotr Klodkowski's The Orient's Delicious Taste. Last but not
least, this issue also contains an analysis of Christ's portrayal in the
writings of Tadeusz Roiewicz, and - in Malgorzata Lukasiewicz's regu
lar column - a description of Herder's "travel journal".
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Muzeum Narodowe w Krakowie
zaprasza na wystawy

~

Imago Poloniae. Dawna RzeczPospolita na mapach, dokumentach
i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczanskiego
8 lutego - 30 marca 2003, Gmach GI6wny MNK
Wystawa pokazuj'lca zbiory gromadzone prtez jednego
czlowieka. sklada si~ z dw6cb cz~sci: historycznej
(dokumenty pergaminowe, r~kopisy, starodruki i ksi'liki
z dedykacjami) opisuj'lcej dzieje Polski aZ po czasy nam
wsp61czesne oraz kartograficznej (dawne mapy. widoki
oraz plany miast) pokazuj'lcej ziemie nalez'lce
do Rzeczypospolitej Obojga Narodow (Polski i Litwy)
od pocZ'ltku XVI wieku po trzeci rozbior Polski w 1795 r.
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Tworczosc Jacka Malczewskiego
w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
21 lutego - 15 marca, Arsenal Muzeum Ksiltzltt Czartoryskich
Eksponowana w Muzeum Narodowym w Krakowic
wystawa jest najwi~ksz,,- prezentacj,,- dzicl Jacka
Malczewskiego, jak'l kiedykolwiek pokazywano poza
Lwowsklj Galeri,! Sztuki. Zobaczy': b«dzie mozna
najlepsze prace artysty w duzej micrzc nigdy nie
prezentowane polskiej publicznosci (50 obraz6w i szkic6w
olejnycb oraz 15 rysunkow i akwarel).

Tadeusz Makowski 1882-1932
28 lutego - 4 maja 2003, Gmach GI6wny MNK
Wystawa prezentujc w obszemym wyborze dziela
Makowskiego z rMnycb okres6w tworczosci z lat
od 1900 do 1932 roku: obrazy olejne. akwarele, rysunki
i grafiki. Na ekspozycji pokazano przyklady r6morodnych
tematow, kt6re inspirowaly artyst~. S,,- to motywy religijne,
pejzaze. martwe natury, portrety, akty, kompozycje
figuralne. tematy muzyczne, a przede wszystkim obrazy
przedstawiaj'lce s wiat ulubionych bohater6w
Makowskiego - dzieci. pokazane w sccnach domowych,
w pracowni artysty, w pejzaZu wiejskim, na drodze.
w przebraniach kamawalowych, w maskach.

~
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Sentymental izacja pami,ci, s. 14
Agnieszka Sabor: Chodzilalll po lerenach Birkenau z Illlod'l przewodnicz
kq. 0 strasznej historii tego miejsca Illowila sucho i z dystansem, bez zad
nych przymiolnikow... PomyslaJam, ze chciatabym, aby lak wlasnie za
cz((la funkcjonowac pallli((c 0 Zagladzie we wspolczesnej kulturze 
surowo, pokomie, bez niepotrzebnych omamentOw. Inaczej zapomnimy
10, czego zapomniec nie wolno.

Czego nie wiemy 0 mifosierdziu?, s. 37
ks. Tomasz W((clawski: Takie charakterystyki, klore mowiq 0 Bogu przede
wszystkim jako 0 mocy - 0 Kims, kto nie jesl niczym ograniczony - osla
tecznie nie znajduj'l potwierdzenia w tym, jak my doswiadczamy obecnosci
Boga, skoro On objawia si(( wlasnie w relacji do naszego ograniczenia i sla
bosci. Objawia si(( nie tylko jako mocny i nieograniczony, ale tahe jako
slaby i ograniczony.

Chrystus R6iewicza, s. 82
Radoslaw Romaniuk: Trudno we wsp6Jczesnej polskiej lileraturze 0 ar
tyst((, ktory z wi((ksz'l nieufnosci'l, przechodzqc'l niekiedy w obrazobur
stwo, traktowalby takie kategorie jak metafizyka, sacrum, Bog. Kalegorie,
zdaniem poety, przynalezne przeszlosci - dziecinstwll czlowieka i dzie
cinstwu swiata.

o ksiqice Rene Girarda
Widzia/em szatana spadaiqcego z nieba iak blyskawica, s. 109
Adam Lipszyc: Gloryfikowanie wspolzawodnictwa i marzenie 0 nieskon
czonych sukcesach to szalenstwo mimetyzmll, "balwochwalslwo bliinie
go", a zarazem "balwochwalstwo nas samych", ktore z tym pierwszym
musi popadac w nieustanny konflikt i rodzic pemlanenln'l przemoc.
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