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Od redakcii 

To czwarty numer naszego pisma zawieraj'lcy zap is wy
klad6w (oraz towarzysz'lcych im dyskusji) wygloszonych 
w ramach Uniwersytetu Lataj'lcego Znaku. N iestety juz 
ostatni. Bo ULZ - z przyczyn od nas niezaleznych - musial 
zawiesic swoj'l dziaralnosc. 

Byc moze odrodzi si~ on, niczym feniks, w czasach lep
szych dla kultury. 

Osobom zainteresowanym Uniwersytetem Lataj'lcym 
Znaku, na kt6rego "zaj~ciach" co miesi'lc spotykaly si~ 
setki os6b, przypominamy, ze wyktady te mozna znaleic 
w numerach: 569 (paidziernik 2002: Ryszard Kapuscin
ski, Jerzy Jarz~bski, ks. M ichal H eller i ks. Tomasz W~
dawski), 573 (Juty 2003 : Norman Davies, ks. Andrzej Szo
stek, Lukasz Turski, Mieczyslaw Tomaszewski i Karol Tar
nowski) i 579 (sierpien 2003: Chantal Millon-Delsol, 
Czeslaw M ilosz, Czeslaw Por~bski i ks. Grzegorz Rys). 
W numerze biez'lcym znalazly si~ zapisy spotkan z abp . 
Alfonsem Nossolem, Piotrem Klodkowskim i Ann'l Swi
derk6wn'l. Abp Alfons Nossol - Sl'lzak: czlowiek pograni
cza narod6w i kultur - opisuje d'lzenia ekumeniczne 
w kontekkie jednocz'lcej si~ Europy. Z kolei badacz cywi
lizacji Orientu Piotr Klodkowski sledzi przyczyny tak wy
rainej po 11 wrzeSnia 2001 "globalizacji nienawiki" i za
stanawia siy, co sprawia, ze potrzebujemy wroga, by okre
slic wlasn'l tozsamosc. Zas Anna Swiderk6wna, autorka 
znakomitych Rozm6w 0 Biblii, snuje opowieSc 0 warstwie 
mitycznej obecnej w Pismie Swi~tym. 

W numerze publikujemy takze drug'l cz~sc eseju Krzysz
tofa Michalskiego 0 Nietzschem, tekst Anura Grabowskie
go poswiycony Mickiewiczowskiej wizji "Europy ducha" 
i "diagnozy" Konrada K~dera 0 kryzysie ekonomicznym, 
kt6ry dotkn'll polskie czasopisma kulturalne. 
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DlAGNOZY 

Konrad C. K~der 

Co si~ dzieie 
z czasop •ismami• 

kul tu ralnymi? 

Liczba pism kulturalnych jest polskim fenome
nem. Nigd zie indziej w Europie nie rna ich tak 
wiele. Bye moze z punktu widzenia rynku jest ich 
za duzo i Sll za slabe ~ dlatego ledwie willzll koniec 
z koncem lub Sll zarnykane. Ale skoro Polacy 
wlasnie w ten spos6b chCll brae czynny udzial 
w kulturze, to dlaczeg6z im tego bronie? 

Dychawiczny rynek czasopism kulturalnych przezywa wlasnie 
kolejn'l gl~bok'l zapasc. Do polowy roku wiele pism praktycznie za
wiesilo swoj'l dzialalnosc, ratuj'lc jesieniq resztki rynkowej wiarygod
nosci numerami l'lczonymi, kilka zas przestalo si~ ukazywac lub zmie
nito period na rzadszy. Pow6d? Banalny ~ brak pieni~dzy. Nie bylo
by w tym nic dziwnego, od kilku lat stan taki jest bowiem w Polsce 
"normalnosci'l", gdyby nie fakt, ie zmiany dotkn~ly pisma znane i
wydawalo si~ - dobrze sytuowane, bo niezaleine od panstwowej kie
sy. Przestal si~ ukazywac poznanski miesi~cznik kulturalny "Arkusz", 
wydawany przez Oficyn~ Wydawnicz'l "Glos Wielkopolski", zas 
miesi~cznik "Res Publica Nowa", wydawany przez Sp61dzielniy Pra
cy "Polityka", zamienil siy w kwartalnik. Czyiby po "zmierzchu ty
godnik6w", jaki nast'lpil w latach 90., pocz'ltek nowego wieku przy
ni6s1 nam "zmierzch miesi~cznik6w"? A moie zaczql zanikac zwy
czaj wydawania, redagowania i czytania czasopism kulturalnych? Co 
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jednak zrobic z faktem, ze internetowy portal Witryna Czasopism.pl 
w ci'lgu dw6ch lat zwi~kszylliczb~ odnotowywanych czasopism kul
turalnych 0 ponad 100 tytul6w? Nie uwzgl~dniajqc przy tym efeme
ryd, czyli takich czasopism, kt6re wydaly mniej niz trzy numery. 

Zmiana 

Kiedy mowa 0 czasopismach kulturalnych, warto zastrzec, ze nie 
chodzi wy1'lcznie 0 czasopisma literackie. Choc najcz~Sciej z litera
tur'l kojarzone, czasopisma kulturalne zajmujq si~ w zasadzie wszyst
kimi dziedzinami sztuki i rodzajami aktywnoSci spolecznej. To, co je 
wyr6znia lub przynajmniej powinno wyr6zniac sposr6d innych pism 
ksztaltujqcych opini~, to poziom refleksji - wysoki, jakkolwiek nie 
si~gajqcy wyzyn abstrakcji wlaSciwych pu blikacjom naukowym - oraz 
mozliwie niekomercyjne nastawienie. Przy czym ksztaltowanie opi
nii nast~puje nie tylko poprzez publikacj~ tekst6w krytycznych bqdi 
ana liz, ale takZe przez prezentowanie zjawisk i dziel artystycznych. 
Stanowczo nie nalezy uzywac do opisu czasopism kulturalnych slo
wa "niszowe", kt6re to slowo uwypukla finansowy aspekt czasopi
smienniczego przedsi~wzi~cia. Czasopismo kulturalne nie moze bye 
"niszowe", gdyz jego wydawca nie nastawia si~ na wynajdowanie 
niezagospodarowanych segment6w rynku, a redakcja nie zaspokaja 
potrzeb odbiorc6w - raczej pr6buje owe potrzeby (jesli oczywiScie 
mozna 0 mysleniu m6wic jako 0 potrzebie) w miar~ mozliwosci ksztal
towac, kierujqc si~ motywami wyzszymi niz merkantylne. 

Og61nie rzecz biorqc, ch~c ksztaltowania opinii przybliza w po
tocznym mniemaniu czasopisma kulturalne do duzych medi6w, 
w rywalizacji z kt6rymi Sq, rzecz jasna, bez szans (sily zdecydowanie 
nie te) oraz wciqz jeszcze powoduje skojarzenia z PRL-owskq misjq 
"wychowywania spoleczenstwa", kt6rq, w granicach udzielanych 
koncesji, prowadzic mieli dzialacze kultury i intelektualisci. Tym
czasem w latach 90. nastqpila pod tym wzgl~dem wyraina zmiana. 
Nie tylko zludzenia tycz'lce mozliwosci rywalizacji intelektualistow 
z duzymi rynkowymi graczami zostaly skutecznie rozwiane, czego 
ostatnie akordy mamy okazj~ obserwowac na przykladzie "Arku
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sza" i "Res Publiki Nowej", ale tei mordercze prawa ekonomii we
spot z rownie mordercz<\ polityk<\ samorz<\dow i Ministerstwa Kul
tury zmienity czasopisma kulturalne w inicjatywy obywatelskie 
z nielicznymi wyj<\tkami - niekoniunkturalne politycznie. 

Kultura sprywatyzowana 

Liczba pism kulturalnych (Witryna Czasopism.pl odnotowuje 
ponad 400 ukazuj<\cych si~ tytutow, z tego okolo 300 w wersji kla
sycznej, papierowej) jest polskim fenomenem. Nigdzie indziej w Eu
ropie nie rna ich tak wiele. Bye moie z punktu widzenia rynku jest 
ich za duio i, w wielu tego slowa znaczeniach, s<\ za slabe - dlatego 
ledwie wi<\i<\ koniec z koncem lub s<\ zamykane. Ale skoro Polacy 
wlasnie w ten sposob chq brae czynny udzial w kulturze, to dlacze
goi im tego bronie? Raczej naleialoby ku temu stwarzae warunki, 
maj<\c na uwadze to, ie Polak niepismienny i 0 horyzontach ograni
czonych edukacj<\ szkoln<\ oraz programami telewizyjnymi to dopraw
dy w<\tpliwy wzorzec. Z tej perspektywy patrz<\c, to nie czasopism 
jest za duio, tylko czytelnikow za malo. Jednak tego typu perspekty
wa u samorz<\dowcow i urz~dnikow panstwowych to poboine iycze
nie. Od lat prowadz<\ oni wobec malo atrakcyjnego jako argument 
w gierkach politycznych partnera poIityk~ dzikiej "prywatyzacji". Ta 
nie polega, rzecz jasna, na podejmowaniu prob wyszukiwania dla 
czasopism inwestorow, tylko na przerzucaniu odpowiedzialnoSci za 
ukazywanie si~ danego czasopisma na wydawc~ lub redaktora na
czelnego, ktory slyszy, ie wychodzenie pisma to jego "prywatna spra
wa", bo "nie rna pieni~dzy". Mantra ta jest powtarzana z cich<\ na
dziej<\, ie nieprzyjemny proces zamkni~cia tyrulu zalatwi niewidzial
na r~ka rynku. Dekoniunktura gospodarcza i dziura w budiecie nie 
maj<\ tu ai tak wiele do rzeczy, s<\ raczej wygodnym pretekstem. 
W rezultacie inicjatywy czasopismiennicze s<\ finansowane przede 
wszystkim dzi~ki programom grantowym fundacji, "chodom" i cza
sem poswi~ceniu "sprywatyzowanych" osob, a fikcja rachunku eko
nomicznego jako kryterium przyznania dotacji, jakkolwiek trakto
wana przez urz~dnikow ze smierteln<\ powag<\, jest calkowita. 

7 

http:Czasopism.pl


~ 
 KONRAD C. KF,:DER 

Komu dotacj,? 

Od panstwa bezposrednio bye moze - nikomu. Oczywiscie, nie 
mozna odmowie rzqdowi prawa prowadzenia polityki kulturalnej 
za pomoc'l finansowania roznych przedsi~wzi~e. Ale w sytuacji braku 
zainteresowania wspieraniem czasopism, czego dowodem jest ab
solutnie skandaliczna historia realizowania tegorocznych dotacj i 

Dalekosiftinym celem 
byloby stworzenie systemu 

finansowania czasopism 
kulturalnych I~cz~cego 

srodki publiczne, 
pozarz~dowe oraz srodki 

sponsor6w komercyjnych. 

ministerialnych , byloby bodaj lepiej dla 
wszystkich, gdyby lancuch pokarmowy, 
w ktorym obowiqzkowym posrednikiem 
jest panstwo lub samorzqd, zostal skroco
ny. Z as pieniqdze mogly trafiae krotsz'l 
i szybszq drogq od obywateli do wydaw
cow. Mechanizm rynkowy, 0 czym mam na
dziej ~ wszyscy S'l juz przekonani, nie jest 

alternatyw'l, czy raczej - jest alternatywq nazbyt topornq. Pewnym 
rozwiqzaniem mogtoby bye, przykladowo, dotowanie prenumerat 
czasopism kulturalnych dla bibliotek szkolnych i publicznych - za
miast dotowania wydawania samych czasopism. Dalekosi~znym 

celem by toby jednak stworzenie systemu finansowania czasopism 
kulturalnych l'lczqcego srodki publiczne, pozarzqdowe oraz srodki 
sponsorow komercyjnych. Elementem tego systemu powinna bye 
sprawna wspolpraca agend panstwa z organizacjami pozarzqdowy
mi, nie najgorzej radzqcymi sobie z prowadzeniem programow gran
towych. A przede wszystkim zwi~kszenie udzialu czyte lnikow 
w finansowaniu czasopism, do czego mozna dqzye, promujqc moz
liwose bezposredniego przekazywania 1 % podatku od osob fi zycz
nych na rzecz organizacji prowadz'lcych dzialalnosc kulturaln'l, 
a wi~c , na przyklad, wydajqcych czasopisma. A takze promujqc pre
numerat~ jako fo rm~ docierania do czasopism. To ostatnie mini
malizowaloby straty - srednie zwroty czasopisma kulturalnego kol
portowanego w kioskach i salonach prasowych wynoszq SO%! Moze 
najwazniejsze by toby jednak zasadnicze obnizenie - z pomocq In
ternetu - kosztu dotarcia do czyte lnika. 
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W sieci 

Internet jest jakqs gwarancjq, ze czasopisma kulturalne pozosta
wione samym sobie nie zniknq - te najbardziej zdeterminowane, po
zbawione wi~kszych dotacji zapewne przeniosq si~ do sieci. Juz teraz 
wiele z uwzgl~dnionych w Witrynie Czasopism.pl tytu16w rna swoje 
sieciowe wersje lub tez ukazuje si~ wylqcznie w internecie. Jednak 
z ewentualnego zaniku obiegu papierowych czasopism kulturalnych 
trudno robic cnot~ , dla wielu odbiorc6w, na przyklad tych nie majq
cych do Internetu dost~pu, oznaczaloby to rozbrat z lekturq. Z dru
giej strony - przez Internet mozna dotrzec do tych czytelnik6w, kt6
rzy winny spos6b Sq dla niskonakladowych czasopism zupelnie nie
osiqgalni. To nie tylko kwestia pokoleniowoSci i stylu odbioru tresci 
kulturalnych, ale i geografii - w malej miejscowoSci !atwiej polqczyc 
si~ przez telefon z sieciq nii doczekac w pobliskim kiosku wyboru 
ambitnych czasopism. Takie czytajqcy po polsku odbiorcy z innych 
kraj6w dostajq swojq szans~. 

Najwyzszymi pozycjami w budzecie czasopism Sq nieodmiennie 
koszty papieru i druku. Problemem dla wydawc6w Sq r6wniez wyso
kie koszty tradycyjnego kolportazu i jego niska efektywnosc, do cze
go przyczynia si~ brak srodk6w na reklam~ i promocj~. Niewielkie 
otrzymywane obecnie dotacje mozna by z wi~kszym pozytkiem prze
znaczyc na wydawanie czasopisma w Internecie. Mozna by, ale po 
pierwsze nikt dotacji na wydawanie pisma w internecie nie dostanie, 
gdyz takowych samorzqdy, Ministerstwo Kultury i fundacje nie przy
znajq (chyba jedynym wyjqtkiem jest tu finansowany przez miasto 
Wrodaw "Tin": www.tin.pl). po drugie zas, wydawanie w Interne
cie ciqgle postrzegane jest jako malo prestizowe. Jednak, podejrze
warn, gdyby autorzy internetowych publikacji zacz~li otrzymywac 
normalne honoraria, prestii tych publikacji poszybowalby w g6r~. 

Optymalnym rozwiqzaniem jest, jak si~ wydaje, wykorzystywa
nie Internetu do promocji wersji papierowych, zbierania i oplacania 
prenumerat, udost~pniania archiw6w i numer6w biezqcych, wedle 
uznania - za darmo lub odplatnie. Wszystkie te mozliwoSci Sq od 
strony technicznej w zasi~gu r~ki i niedrogie. W nieco dalszej per
spektywie mozna takie mysiec 0 wykorzystywaniu Internetu i tech
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nologii druku na z'ldanie do przygotowywania dokladnie tylu, ilu 
b~dzie zamawiaj'lcych. 

P6ki co Internet jest niezlym inkubatorem nowych inicjatyw cza
sopismienniczych. B~d'lc medium tanim i stosunkowo powszechnym, 
pozwala nowej inicjatywie wystartowac, zaistniec i okrzepn'lc. Daje 
czas na znalezienie srodk6w na wersj~ papierow'l. Dla pism od daw
na b~d'lcych w obiegu jest natomiast szans'l na dodatkowe dochody 
i rozszerzenie kr~gu czytelnik6w. Jednak spontanicznego wykorzy
stywania Internetu dla ce16w promowania ambitnej kultury nie moz
na traktowac jak listka figowego maj'lcego zakryc brak sensownej 
polityki wobec srodowisk skupionych wok61 czasopism kulturalnych. 
Uzdrowienia wymaga system ich finansowania, na razie pokraczny 
i oparty na falszywych przeslankach. 

KONRAD C. KJ;,DER, ur. 1965. Autor prozy (Antologia tworczosci post
natalnej, 1996), ksiqieczek parapoetyckich i szkicow krytycznoliterac
kich. Redaktor Witryny Czasopism.pl, prezes Fundacji Otwarty Kod 
Kultury. Redaktor naczelny "FA-artu", tworca i redaktor naczelny (do 
2001) dwumiesi~cznika "Opcje". 
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TEMAT MIESI1\CA 

Abp Alfons N 05501 

Jednosc Kosciol6w, 
iednosc Europy 

, 	Tradycja chrzescijanstwa zawiera ofertft takiej 
perspektywy, w kt6rej moze zostae urzeczywist
niona humanizacja ludzkiej przestrzeni zyciowej 
i kultury. Przyjftcie tej oferty moze ocalie euro
pejskie spoleczenstwa przed postftPujllq autode
strukcjll, przed "kulturll smierci" - na horyzoncie 
nie jawi sift howiem zadna inna oferta, zaden inny 
etos, kt6ry m6glhy tego dokonae. 

Papiez Jan Pawel II w homilii wygloszonej z okazji 1000. roczni
cy smierci sw. Wojciecha, 3 czerwca 1997 roku w Gnidnie, powie
dzial: 

Do prawdziwego zjednoczenia konrynenru europejskiego droga jeszcze jest 
daleka. Nie b~dzie jednosci Europy, dopoki nie b~dzie ona wspolnot'l ducha . 
Ten najgl~bszy fundament jednosci przynioslo Europie i przez wieki go umac
nialo chrzescijanstvfo, ze swoj'l Ewangeli'l, ze swoim rozumieniem czlowieka 
i wkladem w rozw6j dziejow ludow i narodow. Nie jest to zawlaszczanie historii. 
Jest bowiem historia Europy wielk'l rzek'l, do kt6rej wpadaj'l rozliczne doplywy 
i strumienie, a r6i.norodnosc tvforz'lcych j'l tradycji i kultur jest jej wielkim 
bogactvfem . Zqb toi.samosci europejskiej jest zbudowany na chrzescijanstvfie. 
A obecny brak jej duchowej jednosci wynika glownie z kryzysu tej chrzescijan
skiej samoswiadomosci. 

Kontynuujqc niejako mysl Ojca Swi~tego, chcialbym podjqc pro
blem jednosci KOSciol6w i przedstawic go na de owego "kryzysu 
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chrzescijanskiej samoswiadomosci", by wykazac, ze jednosc Koscio
low jest niezbydnym warunkiem przezwyciyzenia tego kryzysu i 
w konsekwencji - istotnym czynnikiem formowania duchowo-kul
turowej jednoSci Europy jutra. 

I. Wielopostaciowy wymiar wsp6tczesnej cywilizacji 
europejskiej 

1. W kontekscie interesujqcej nas problematyki rOZUlTIleC 
bydziemy "Europy" jako ow czasowo-przestrzenny region ludz
kiej historii, w ktorym chrzeScijanstwo, na dlugo przed uformo
waniem siy nowozytnych spoleczenstw, stalo siy dominujqCCj fo rmq 
kulturowej interpretacji ludzkiego doswiadczenia. W tym to czaso
wo-przestrzennym regionie ludzkiej histori i judeochrzeScijanska tra
dycja wraz z calq jej wielopostaciowoSciq stala siy wiqzqcym ho
diem usensownienia i fundamentem tozsamoSci cywilizacji euro
pejskiej. 

Duchowo-kulturowa tozsamosc Europy jest amalgamatem ele
ment6w kultury Grecji i Rzymu, judaizmu i islamu, a takZe cywili
zacyjno-kulturowych osiqgniyc Iud6w celtyckich, germanskich 
i slowianskich. T a etniczna, ku lturowa i historyczna wielorakosc 
europejskiego dziedzictwa nie moze jednak przeslonic faktu, ze 
bez wqtpienia to w lasnie Europa byla tym czasowo-przestrzen
nym regionem, kt6ry pierwszy otwarl siy na dzialanie chrzeSci
janskiej wiary, tworzqc p rzez to podwaliny - opartej na biblijnym 
objawieniu - duchowo-kulturowej jednosci i tozsamosci. W efek
cie hisrorycznego spotkania Ewangeli i z Iud ami Europy zrodzila 
siy specyficzna europejska i chrzeScija6ska zarazem postac kuItu
ry oparta na wierze w osobowego Boga, ktory stwarzajqc czlo
wieka na swoj obraz i podobienstwo, obdarzyl go niezbywalnq 
godnosci q. Antropocentryzm chrzeScijanskiej wizji czlowieka 
i swiara, nauka Biblii 0 tym, ze ludzka egzystencja wlqczona jest 
w hisroriy zbawienia, chrzeScijanskie wartosci wiary, nadziei i milo
sci - to wlasnie Sq "chrzescijanskie korzenie" Europy, kt6re tak 
doglybnie przenikajq jej duchowo-kulturowq srruktury, ze bez 
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odwolania sit;: do chrzeScijanskich kategorii nie moina w petni 
zdefiniowac europejskiej toisamosci. 

2. JednoczeSnie jednak "Europa" to takie ten czasowo-prze
strzenny region, gdzie w ciqgu ostatnich stuleci wykrystalizowala 
sit;: zasadniczo nowa forma spoleczno-ekonomicznych relacji, krora 
okreSlana bywa mianem industrializacji lub - bardziej wyczerpujq
co -- modernizacji. Proces owej modernizacji wkroczyl pod koniec 
lat 60. w nOWq fazt;:, ktora charakte ryzuje sit;: radykalnq duchowq 
reorientacjq. Tak zwany postmodernizm, jako zradykalizowany 
modernizm, okazal sit;: dla chrzeScijansko uformowanej Europy iro
diem daleko idqcych destruktywnych konsekwencji i jako taki stal 
sit;: znaCZqcym historycznym zjawiskiem, ktore zmusza do posta
wienia pytania 0 wspohaleinosc pomit;:dzy postmodernizmem 
a nasilajqq sit;: erozjCl chrzeSci janskiej religii. 

Jest oczywiste, ie postmodernizm jui od d luiszego czasu kon
stytuuje obraz swiata w radykalny sposob roiniqcego sit;: od tego, 
ktory przez wiele wiekow formowalo chrzeScijanstwo. Byl to bo
wiem obraz swia ta, w ktorym wymiar religijny stanowil nie tylko 
fundament egzystencji kaidej poszczegolnej osoby, ale takie kultu
rowe i legitymizacyjne ramy caloSci spolecznych relacji. 

Tego w lasnie wintegrowania w chrzescijanstwo jako instancji 
chroniqcej jednosc iycia pozbawiona zostala jed nostka w okresie 
modernizmu. W raz z O swieceniem rozpoczql sit;: w europejskiej 
kulturze niepowstrzymany, jak sit;: wydaje, proces sekularyzacji, ktory 
przez stopniowe "odczarowywanie swia ta" (Max Weber) dopro
wadzil do glt;:bokiego kryzysu religii. Zaistnienie linii podzialu mit;:
dzy KOSciolem, panstwem a spoleczenstwem, a wiyc oddzielenie sit;: 
profanum od sacrum, emancypacja nauki, ekonomii i polityki 
w stosunku do autorytetu religii stanowiq najbardziej charaktery
styczne cechy europejskiego procesu sekularyzacji. 

W slad za nowoiytnym procesem sekularyzacji postt;:powala, 
nasilajqca sit;: w swej radykalnosci, krytyka religii, ktora osiqgnt;:la 
swoj szczyt w generalnym zakwestionowaniu religijnego swiato
poglqdu. Punktem wyjScia tej krytyki bylo racjonalistyczne czy 
oswieceniowe odrzucenie Boga w imit;: rozumu. Tresci wiary uzna
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ne za sprzeczne z rozumem utraciiy autorytet ostatecznej instancji 
prawdy. Wyzwolony rozum, autonomiczna ludzka ratio, stal sit; je
dynym kryterium myslenia i dzialania, pierwotnym ir6dlem wszel
kiej prawdy. 

Proces modernizacji doprowadzil do zr6inicowania jednolitej 
niegdys i hierarchicznie uporz<1dkowanej struktury spoleczenstwa 
i do formowania sit; ci<1gle rosnqcej liczby system6w partykular
nych. Owe autonomiczne systemy, takie jak polityka, nauka, go
spodarka czy technika, i podlegajqce im sektory, na przyklad infor
matyka, komunikacja czy nawet przemysl rozrywkowy, nie kierujq 
sit; normami opartymi na wyiszych wartosciach czy celach, lecz je
dynie dorainymi, autonomicznymi wymaganiami efektywnego 
funkcjonowania. 

3. Rozpad struktury spoieczenstwa na poszczeg6lne segmenty 
i usamodzielnianie sit; r6inych dziedzin iycia pociqgnt;ly za sobq 
wyizolowanie sit; indywiduum z tradycyjnych wit;z6w pochodze
nia, stanu i w koncu takZe religii. Wprawdzie jednostka uzyskala 

Relatywizacja dotychczas 
obowillzujllcych norm 

prowadzi czt(sto do 
otwartego odrzucenia 

wszelkiej odpowiedzialno
sci, a radykalna subiek

tywnosc staje sit( jedynym 
kryterium postt(powania. 

dzit;ki temu przyrost indywidualnych wolno
Sci, z drugiej jednak strony postawiona zosta
la wobec nasilajqcego sit; przymusu dokony
wania wyboru mit;dzy wciqi pomnaianymi 
moiliwosciami dzialania. Pozostawiona samej 
sobie i swemu rozumowi jako jedynemu in
strumentowi poznawania rzeczywistoSci, nie 
moie jui, jak niegdys, odwolac sit; do spolecz
nie ustalonego porzqdku swiata. Zamiast tego 

otrzymuje ofertt; wielosci swiatopoglqd6w. W miejsce wszechobec
nej prawdy rna do dyspozycji mniej lub bardziej wygodne prawdy 
cZqstkowe i rozmaite oferty sensu i widzenia swiata. 

Posrodku tego nadmiaru ofert dotyczqcych swiatopoglqd6w, 
racjonalnosci i prawd, kt6re w opinii publicznej konkurujq 0 wit;k
szy wplyw i akceptacjt;, obecna jest takie chrzeScijanska wizja swia
ta , ale jui tylko w randze jednego z wielu kontrahent6w. "Swiat 
religii" zaszeregowany zostal do jednego z wielu "swiat6w party
kularnych", jakie wciqi tworzy kompleksowy system spoleczny, 
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i sytuuje sitr mniej lub bardziej r6wnoprawnie obok swiata pracy, 
polityki, rozrywki czy nawet swiata fantazji. Co witrcej - i powiedzmy 
to z cal'l otwartosci'l - nowoczesny swiat, kt6ry uformowal sitr 
w Europie, jest - tak jak on sam siebie rozumie - w gruncie rzeczy 
areligijny. Wsp6kzesny swiat nie odwoluje sitr juz do duchowych 
h6det, do ostatecznego sensu, do niepodwazalnych norm i warto
sci. Chrzescijanstwo i jego wartosci - przekazywane przez stulecia 
w nauce, ksztakeniu, wychowaniu i w kulturze, a takie w literatu
rze i sztuce - przestaly bye ostatecznym fundamentem doswiad
czenia sensu i zbawienia. 

Relatywizacja wszystkich dotychczas obowi'lzuj'lcych norm pro
wadzi CZtrsto do otwartego odrzucenia wszelkiej odpowiedzialno
Sci, a radykalna subiektywnose staje sitr jedynym kryterium posttr
powama. 

Tragiczn'l konsekwencj'l braku odniesienia wsp6kzesnego czlo
wieka do sensu, do norm i duchowych warto§Ci jest kryzys orien
tacji, wyobcowanie i duchowa pr6znia. Lapidarn'l charakterystyktr 
czlowieka postmodernizmu odnajdujemy u Tadeusza R6zewicza. 
"Zdawalo sitr - pisze poeta - ze bez wiary, nadziei i milosci czlo
wiek nie moze zye ( ... ), ale pod koniec XX wieku rodzi sitr w nas 
podejrzenie, ze ten ssak moze rozmnazae sitr bez milosci, moze zye 
bez wiary i umierae bez nadziei"l . 

II. Zadania Kosciota wobec sekularyzujqcej si~ Europy 

1. PosttrPuj'lca dechrystianizacja europejskiego spoleczenstwa 
stawia Kosci61 przed zasadniczym pytaniem: W jaki spos6b w konku
rencji z wielorakimi ofertami sensu i widzenia swiata moze on w to 
zlaicyzowane spoleczenstwo wniese ortrdzie Ewangelii i uczynie je 
wiarygodnym, a przez to umocnie ow "najgltrbszy fundament jed
nosci Europy"? 

Papiez Jan Pawet II w li§Cie skierowanym do Rady Konferencji 
Episkopatow Europy (2 stycznia 1986) napisal: 

'T. R6iewicz, Niepok6j. Wyb6r wierszy z tat 1944-1994, Warszawa 1995, s. 670. 
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Spoleczenstwo europejskie wkroczylo w now'! faz~ historycznego zd,!zania 
ku przyszloSci. Siygaj,!cym glyboko i kompleksowym przemianom w dziedzinie 
kultury, polityki, etyki i duchowoSci, kr6re nadaly nowy ksztalt socjalnym koor
dynarom Europy, odpowiad ac musi nowa Jakosc ewangelizacji, kt6ra nieprze
mijaj,!ce orydzie zbawienia formuluje w spos6b przekonywaj'!cy dla dzisie)szego 
czlowieka2 • 

T~ przywolanq przez Ojea Swi~tego "nOwq jakose ewangeli
zaeji" uznae naleiy za rozstrzygajqq odpowiedi KOScioia na wy
zwania nowoezesnosei. Odpowiedi ta oznaeza zarazem, ie Ko
sei61 ehee uezynie wszystko, by sprostae zadaniu gloszenia powszeeh
nego przeslania Ewangelii w nowym poli tyezn o- kul turowym 
universum. Oznaeza takie, ii KOSci61 chee podjqe wyzwania no
woezesnosei, a nie uehylac si~ od tej konfrontaej i przez przyj~eie 
strategii odizolowania i obwarowywania si~ na wz6r "obl~ionej 
twierdzy" (ks. J6zef Tisehner). Jui bowiem raz na przelomie XIX 
i XX wieku KOSci61 popelnil blqd samoizolaej i. Kultywowany przez 
katolik6w, neoseholastyeznie uformowany swiatopoglqd, kt6ry 
przez dominujqq kultur~ nie zostal zaakeeptowany jako partner 
dialogu, stal si~ jedynie ehroniqq przed modernizmem "strefq 
bezpieezenstwa" i nie stanowil prawdziwego wyzwania dla no
woezesnej swiadomoSci. Skutki tego "vyobeowania byly niekorzyst
ne nie tylko dla ehrzeScij anskiej wiary, ale takie dla nowoezesne
go spoleezenstwa. Zasi~g oddzialywania wiary ograniezony zostal 
do wewn~trznej przestrzeni kOScielnej, a "post~p" z biegiem eza
su zaezql ulegae splaszezeniu do wymiar6w ezysto teehnologicz
nego pragmatyzmu. W tym sensie Kosei61 XIX i XX wieku w nie
malym stopniu przyezynil si~ do powstania bl~dnej opinii, ie eman
eypaeja ezlowieka moiliwa jest do osiqgni~eia ty lko w opozyeji 
do KOScioia i ehrzeSeijanstwa. I wlasnie mi~dzy innymi swiado
mose tyeh doswiadezen sprawia, ie zaehowawczy odwr6t do en 
klaw wlasnego przekonania i odmowa wsp61pracy w dziele kszt:ll
towania oblieza przyszlej Europy nie Sq dla Kosciola iadnq alter
natywq. 

2 Jan Pawelll, list do Rady Konferencji Episkopat6w Europy, cyt. za: N. H. Legrand, 
Les eveques d'Europe et fa nouvelle evangelisation, Paris 1991, 5.29. 
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2. Perspektyw~ otwarcia wytyczyl dJa Kosciola II Sobor Waty
kanski. Zaslugq Soboru jest przede wszystkim to, ze Kosciol nie stal 
si~ wyobcowanq z og61noludzkiego rozwoju wsp61notq 0 mental
nOSei getta. Programowe punkty ci~i.koSci Vaticanum Secundum 
dialog ze swiatem i dialog z innymi Kosciolami i Wspolnotami chrze
Scijanskimi oraz odnowa KOSciola - swiadczq 0 tym, ze KOSei61 
katolicki zrozumial, jak wai.nq rzeCZq jest jego obecnosc w swiecie 
w sensie ewangelicznego swiadectwa i autentycznosc tego swiadec
twa. Wlasnie w obecnej dobie "kryzysu chrzeSci janskiej samoswia
dornosci" KOSci6l w calej peini zdaje sobie spraw~, i.e brak jedno
Sei chrzeScijanskich Kosciolow jest radykalnyrn zakwestionowaniem 
autentycznoSei ewange licznego swiadectwa. 

Jan Pawei II w liScie apostolskirn Tertia millennia adveniente 
(1 994), ogloszonyrn z okazji zblii.ajqcego si~ trzeciego milenium 
chrzescijanstwa, napisal : "U schylku obecnego tysiqclecia Koscio l 
powinien zwrocic si~ z jeszcze zarliwszyrn blaganiem do Ducha 
Swi~tego, proSZqCGo 0 lask~ zjednoczenia chrzeScijan. Jest to pro
blem kluczowy dla ewangelicznego swiadectwa w swiecie" (nt 34). 
A w wydanej rok p6iniej pierwszej w dziejach KOScioia encyklice 
ekurnenicznej Ut unum sint zaangazowaniu na rzecz ekumenizmu 
nadal rang~ "imperatywu chrzeScij anskiego sumienia" (nr 8). 

Slowa Papieza Sq wzmocnionym echem orzeczenia II Soboru 
Watykanskiego zawartego w dekrecie 0 ekumenizmie Unitatis re
dintegratio: 

Jednym z gl6wnych zamierzen swi~tego Soboru powszechnego Warykan
skiego II jest wzmozenie wysilk6w w celu przywr6cenia jednoSci wsr6d wszyst
kich chrzeScijan. (, ' ,) Podzial [chrzescijan] otwarcie sprzeciwia si\! woli Chrystu
sa i jest zgorszeniem dla swiata, a nadto przynosi szkod\! najswi\!tszej sprawie 
gloszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (DE, 1). 

3. Z II Soborem Watykanskim, jego konstytucjq dogmatycznq 
o KOSciele Lumen gentium (1 964), w szczeg61nosci zas z dekretem 
o ekumenizmie Unitatis redintegratio (1964) zwiqzany jest przeto
mowy, nieodwracalny proces przemian, dzi~ki ktorernu ekumenizm 
stal si~ jednym z zasadniczych elernent6w myslenia 0 Kosciele. 
o historycznej korekcie postawy KOScioia katolickiego w stosunku 
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do innych Kosciol6w i wyznan chrzescijanskich przesqdzila nowa 
wizja KOScioia i oparty na niej nowy soborowy model ekumenii. 

Przedsoborowy model ekumenii opieral silt na ekskluzywnej 
identyfikacji KOScioia Jezusa Chrystusa z KOSciolem rzymskoka
tolickim. W konsekwencji urzeczywistnianie jednoSci moglo silt 
odbywae jedynie na drodze powrotu "braci odlqczonych" do Ko
sciola rzymskoka tolickiego. Z namiennq charakterystyky tego 
modelu ekumenii - nazwijmy jq "ekumen iq powrotu" - zawie
rajq slowa encykliki Piusa XI Mortalium animos z 1928 roku: "Nie 
rna innej d rogi prowadzqcej do zjednoczenia wszystkich chrzeSci
jan jak tylko droga wspierania powrotu wszystkich odlqczonych 
braci do prawdziwego KOScioia Jezusa Chrystusa, od kt6rego siy 
w nieszczysny spos6b oddzieli li". W duchu "ekumenii powrotu" 
wypowiedzial siy takie Pius XII w eklezjologicznie donioslej en
cyklice Mystici Corporis z 1943 roku, zapewniajqc tych, kt6rzy chq 
powr6cie na lono KOScioia katolickiego, ze KOSci61 czeka na nich 
"z otwartymi ramionami, i to nie tak, jak oczekuje siy na obcych, 
ale jak oczeku je silt na tych, kt6rzy wracajq do wlasnego oj cow
skiego domu". 

Przelomowa doni os lose ekumenicznego dzieia II Soboru W aty
kanskiego polega na tym, ze odrzucil on koncepcjy "ekumenii po
wrotu" na rzecz nowej soborowej koncepcji, kt6rq najtrafruej na
zwae mozna "ekumeniq komuni i". 

4. Punktem wyjScia i punktem odniesienia soborowego modelu 
ekumenii nie jest juz Kosci 61 kato licki w jego konfesyjnym kszta!
cie, ale KOSci61 Jezusa Chrystusa. Sob6r nie utozsamia ekskluzyw
nie - jak w ujyciu przedsoborowym - KOScioia Jezusa Chrystusa 
z KOSciolem rzymskokatolickim, ale m6wi, ze KOSci6! Chrystusa 
subsistit (trwa, urzeczywistnia siy) w KOScie le kato lickim. "To jest 
ten jedyny Kosci6! Chrystusa - g!osi konstytucja dogmatyczna 
o KOSciele Lumen gentium - kt6ry wyznajemy w Symbolu wiary 
jako jeden, swiy ty, powszechny i apostolski. ( ... ) KOSci61 ten, usta
nowiony i zorganizowany w tym swiecie jako spo!ecznose, trwa 
(subsistit) w KOSciele katoIickim, rzqdzonym przez Nastypcy Piotr a 
oraz biskup6w pozostajqcych z nim w komuni i" (or 8). 
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W tym oswiadczeniu so borowym Kosci61 rzymskokatolicki 
wyznaje, ze jest konkretnq historycznq spolecznosciq, w kt6rej 
w spos6b autentyczny i prawdziwy "subzystuje" - urzeczywistnia 
si~ - Kosci61 Jezusa Chrystusa, ale r6wnoczesnie tez wskazuje na 
analogiczne "subzystowanie" - urzeczywistnian ie si~ - Chrystuso
wego KOSeiola w innych Kosciolach i Wsp6lnotach chrzeScijan
skich. Jan Pawei II , inte rpretujqc to w encyklice Ut unum sint, 
m6wi bardzo dobitnie: "Poza granicami wsp6lnoty katolickiej nie 
rozciqga si~ pr6znia eklezjalna. Liczne elemen ty wielkich warto
Sei (eximia), kt6re w Kosciele katolickim Sq integralnie wlqczo
ne w pelni~ srodk6w zbawienia i dar6w laski tworzqcych Kosci61, 
znajdujq si~ takie w innych Wsp61notach chrzeScijanskich" (nr 13). 
Papiez posuwa si~ nawet do stwie rdzenia, ze jakkolwiek "eiemen
ty uswi~cenia i prawdy" obecne Sq "lqcznie i w calej pelni" w Ko
Seiele ka tolickim, to jednak w innych Wsp61notach "pewne aspek
ty chrzeScijanskiej tajemnicy Sq czasem ukazane bardziej wyrazi
scie" (nr 14). 

Te wlasnie elementy "uswi~cenia i prawdy" obecne w calej 
pelni w KOSeiele katolickim i w r6znym stopniu w innych Wsp61
notach chrzescij anskich stanowiq - w mysl Soboru i papieskiej en
cykliki - obiektywnq podstaw~ ekumenii poj~tej nie jako powr6t 
do Kosciola katolickiego, ale jako pozostawanie z nim w nigdy do 
konca niezerwanej komunii (por. Ut unum sint, 11). "Ekumenia 
komunii" polega wi~c na coraz pelniejszym, coraz bardziej zgod
nym z Ewangeliq "subzystowaniu", urzeczywistnianiu, manifesto
waniu si~ KOSeioia Chrystusowego zar6wno w Kosciele katolic
kim, jak w innych Kosciolach i Wsp61notach chrzescijanskich, tak 
by wszystkie KOSeioly i Wsp61noty, zblizajqc si~ do Chrystusa, zbli
iyly si~ takie do siebie. "Ekumenia komunii" urzeczywistnia si~ 
przez coraz peiniejszq partycypacj~ we wsp61nych dobrach zba
wienia, w jednej Ewangelii, w jednym Duchu, w jednym Jezusie 
Chrystusie, w jednym i yciu Tr6josobowego Boga. Joseph Ratzin
ger posluiyl si~ kiedys formulq: "Pozostac Kosciolami i stac si~ 
jednym Kosciolem". 

Wielkie dzieio zblizenia i pojednania (komunii) chrzeSeijanskich 
Kosciol6w i Wsp6lnot moze si~ wi~c dokonac jedynie za cen~ oso
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bistego nawrocenia i instytucjonalnej odnowy. Sobor zawar! ty praw
dy w lapidarnej wypowiedzi: "Rzeczywisty ekumenizm nie istnieje 
bez wewnytrznej przemiany" (DE, 7). 

W swietle tego wymagania wyznanie "bIydow, niewiernosci, 
niekonsekwencji i zaniedbaii" Koscioia i prosba 0 ich przebaczenie 
z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrzescijaiistwa stanowi - odwaiyl
bym siy powiedziec - najbardziej doniosly, jak dotqd, akt ekume
niczny pontyfikatu Jana Pawia II. 

Struktura soborowego ujycia ekumenii jako communio wska
zuje, ie upragniona jednose KOScioia to nie jest scentralizowany 
uniformizm, ale jednose w pojednanej i akceptowanej wielorako
sci opartej na przekonaniu, ie wieloksztaltne konfesyjne dziedzic
two jest uprawnione i naleiy do bogactwa iycia calego Kosciola. 
Ekumeniczna jednose KOScioia nie jest osiqgniyciem kompromisu 
za ceny wzajemnych ustypstw, ale obustronnym ubogacaniem siy, 
"wymianq darow", jak okresla to Jan Pawel II (por. Ut unum sint, 
28). Istotne jest to, ie soborowy model ekumenii rozumianej jako 
communio czyni koscielne Wspolnoty chrzeScijaiiskie rownopraw
nymi partnerami ekumenicznego dialogu i otwiera realnq perspek
tyw~ spelnienia testamentu J ezusa Chrystusa: "aby wszyscy byli 
jedno" a17, 21). 

III. Ekumenizm w stuibie prawdziwej integracji Europy 

1. Kardynal Walter Kasper, przewodniczqcy Papieskiej Rady 
ds. Popierania JednoSci ChrzeScijan, zapytany 0 termin osiqgniycia 
konfesyjnej jednoSci odpowiedzial iartobliwie, ie sceptycy utrzy
mujq, ii nastqpi ona w Dniu Ostatecznym, a sceptycy-pesymiSci 

Wtrzecie tysi~clecie dodajq.' ie w mi~Scie Lutra  Wittenberd~e 
hrzeScijanstwo wkroczylo n~st,!pl to w Dmu Ostatecznym, ale dop~ero 

z glt;bokimi ranami Wleczorem. JezelI nawet zdecydowana wlyk
podzialow. szose chrzescijan nie podziela opinii scepty

kow i pesymistow jui choeby tylko z racji tak 
doniosiego wydarzenia, jakim bylo podpisanie w 1999 roku przez 
KOScioIy luteraiiskie i KOSciol rzymskokatolicki "Wspolnej Dekla
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racji" potwierdzajqcej zgodnosc poglqdow co do - cenrralnej dla 
Reformacji - nauki 0 usprawiedliwieniu, to jednak nie zmienia to 
bolesnej prawdy, ze w trzecie tysiqclecie chrzeScijanstwo wkroczy
io z gi~bokimi ranami podzialow. 

Najbardziej brzemienne nast~pstwa dla historyczno-konfe
syjnego obJicza Europy wiqzq si~ z liniq podziaiu, ktora powstala 
na skutek rozlamu Europy na dwa kulturowo odmienne swiaty 
po upadku rzymskiego imperium. Linia ta oddziela ludy, ktore 
przyj~ly chrzeScijanstwo wprost z Rzymu lub za posrednictwem 
celtyckich bqdi germanskich misjonarzy, od ludow, do ktorych 
chrzescijanstwo dotado poprzez "Drugi Rzym" - BizancjumlKon
stantynopol. Ta historyczna linia rozgranicza Europ~ Wschodniq 
- w szczegolnosci zas swiat Slowian - na chrzescijanstwo iacinskie 
i grecko-prawoslawne. 

2. Dezintegrujqcy potencjal konfesyjnego podzialu mi~dzy 
Wschodem a Zachodem jest w pierwszym rz~dzie rezultatem od
miennego przebiegu procesu cywilizacyjnego obydwu regionow Eu
ropy. Wschodnie Cesarstwo Rzymskie po definitywnym upadku 
w roku 1453 znalazlo duchowo-kulturowq kontynuacj~ w prawo
slawnych narodach i ich Kosciolach, ktore z Bizancjum przej~ly hie
rarchicznq struktur~ koscielnq i liturgiczno-rytualne formy zycia 
KoSciola. 

Odziedziczona z Bizancjum "symfonia" Kosciola i panstwa, 
przede wszystkim zas brak takich duchowo-kulturowych procesow 
transformacyjnych jak humanizm, Renesans, Reformacja, Oswie
cenie, ktore nast~powaly w zachodnim chrzeScijanstwie, sprawit, 
ze w swiecie prawoslawia nie doszlo do rozdziaiu KOSciola i pan
stwa ani do wyemancypowania si~ spoleczenstwa obywatelskiego 
w stosunku do panstwa. 

Polityczny przeiom 1989 roku uwyrainit jeszcze jednq, zamro
zonq niejako przez komunistyczny rezim konfesyjnq lini~ podzialu 
przebiegajqC'l pomi~dzy Kosciolami prawoslawnymi a przywroco
nymi do nowego zycia KOSciolami unickimi lub lacinskimi KOScio
lami wschodnimi. Wspieranie KOSciola unickiego przez Rzym spo
tyka si~ z ostrym sprzeciwem ze strony prawoslawia, ktore zarzuca 
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Kosciolowi unickie mu, ie w przestrzeni prawoslawnej odgrywa on 
- jak to wyrazil jeden z atenskich hierarchow - rol~ "konia troj an
skiego". 

W konflikcie mi~dzy Kosciolami katolicko-unickimi i katolic
ko-Iacinskimi z jednej strony a Kokiolami prawosiawnymi z dru
giej zderzajq si~ historycznie uwarunkowane roszczenia prawosla
wia do terytorialne j wylqcznosci z uniwersalnym rozu mieniem 
Kokiola przez katolik6w, co w duiej mierze utrudnia prowadze
nie ekumenicznego dialogu na plaszczyinie spraw doktrynalnych. 

3. Kosciol lacinski obarczony jest nie tylko dziedzictwem rozla
mu z Kosciolem wschodnim, lecz takZe wewn~trznym rozlamem 
zapoczqtkowanym koscielnym ruchem reformy przez Marcina Lu
tra w drugim i trzecim dziesi~cioleciu XVI wieku . Katolicko-prote
stancka linia podzialu, jakkolwiek w aspekcie doktrynalno-teolo
gicznym 0 wiele gl~bsza od poprzednich, nie jest jednak zasadniczo 
obciqiona urazami i resentymentami natury etniczno-narodowej 
i spoleczno-politycznej. 

Rozdarcie i podzial chrzeScijanstwa w obliczu jednoczenia si~ 
Europy, w obliczu nasilania si~ tendencji globalizacyjnych, ktore 
wyraiajq si~ poszukiwaniem coraz to nowych drog i form integra
cji, odbierane Sq jako coraz bardziej raiqcy anachronizm, przede 
wszystkim jednak jako cos, co - jak glosi soborowy Dekret 0 eku
menizmie - "otwarcie sprzeciwia si~ woli Chrystusa i jest zgorsze
niem dla swiata, a nadto przynosi szkod~ najswi~tszej sprawie glo
szenia Ewangelii" (DE, 1) . 

Mowiqc obrazowo, ale nie mniej dobitnie: w obliczu jednoczq
cej si~ Europy chrzescijanstwo i jego Koscioly prezentujq si~ jak 
rozbite zwierciadlo, ktore tylko bardziej lub mniej fragmentarycz
nie odzwierciedla to, 0 czym chrzeScijanskie KOScioly majq swiad
czyc i co stanowi racj~ ich istnienia - Osob~ Jezusa Chrystusa, jedy
nego Zbawcy i Posrednika. "Zgrzeszylismy - mowi Jan Pawel II 
w bulli Incamationis mysterium (1998) - i dlatego oblicze Oblubie
nicy Chrystusa nie moze jasniec pelniq blasku" (nr 11), a kardynal 
Lehmann wyraia t~ bolesnq prawd~ lapidarnym stwierdzeniem: 
"Rozdarcie i podzial chrzeScijanstwa jest najwi~kszq przeszkodq dla 
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Koseiola w wypeinianiu jego zadan, w ponoszeniu odpowiedzial
nOSci za EUrop<::"3 . 

Z tej wlasnie raeji 22 kwie tnia 2001 roku w Strasburgu przyj<::
ta zostala przez wszystkie Koseio ly ehrzeScij anskiej Europy tzw. 
Charta Oecumenica . Owa "Karta Ekumeniezna" jest widoeznym 
swiadectwem przeswiadczenia ehrzeScijanskich Koseiolow, ze ich 

ekumeniezna jednosc jest rozstrzygaj'lcym warunkiem wiarygodno
Sci chrzeSci janskiego or<::dzia we wspolczesnej Europie, a takze 
tego, ze chrzeScijanski etos stanowi istotny czynnik w budowaniu 
Europy jako wspolnoty dueha. 

4. Z aangazowanie Kosciola na rzecz "budowania Europy jako 
wspolnoty ducha" wi'lze si~ dzis z problematyk'l swiatopogl'ldowo 
neutralnego, demokratyeznego panstwa prawa. 

Liberalnodemokratyezny, swiatopogl'ldowo neutralny system 
z natury rzeczy nie moze decydow ac 0 wartosciach, priorytetaeh, 
idealaeh, 0 sensie zyeia, samourzeezywistnianiu si<:: ezy humaniza
eji. W konsekwencji znaezy to, ze w tym systemie metafizyczne py
tanie 0 prawd<:: pozostaje zasadniczo otwarte lub pomini~te . No
woezesne panstwo budowane jest na zasadzie swieekosci oddzie

lonej od religii instytueji panstwow ej , wolnoSci religijnej i rownoSci 
wszystkieh religii wobec prawa. D ramatycznym aspektem tego sta
nu rzeezy jest to, ze demokratyezne, sw iatopogl'ldowo neutralne 
pans two nie moze najwyzszyeh wartosci i ostatecznyeh norm uza
sadniac, odwoluj'lc si~ do okreslonej filozofii ezy religii, a przeeiez 
funkcjonowanie panstwa jest w sposob konieezny zalezne od norm 
i wartosci. Nieuehronnie powstaje wi~c py
tan ie, kto w tego rodzaju systemie ustana
wia kryteria dobra i zla, prawdy i falszu i ezy 
w konsekweneji system ten nie pozostawia 
czlowieka w przestrzeni, w kto rej brak pod
stawowych zyeiowych orientaeji. T en egzy

Jednll z najbardziej ele
mentarnych potrzeb 
czlowieka jest potrzeba 
wiltzi z sensem, wartosciami . . 
I normaml. 

stenejalny dramat pot<::guje to, ze nadmiar informaeji 0 wyklueza
j'leyeh sit; wzajemnie systemaeh wartoSci i norm, ideologii, filozo

.l K. Lehmann, Nowa Europa - fikcje i wizje. Doswiadczen ia i wyzwania z perspekt y
wy Kosciola, W : Europa - fundament jednoSci (red . A. Dyius), Warszawa 1999, s. 192. 
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fii, pogl'ld6W na zyeie i religiy utrudnia okrd lenie wlasnej postawy 
w sprawaeh moralnoSci ezy religii, a raz zajyta postawa zdaje siy 
bye wei'lz podawana w w'ltpliwose. 

A przeeiez zyeie, jezeli rna bye w pelni akeeptowane, wymaga 
ostateeznego ukierunkowania i usytuowania w perspektywie sen
su. Jedn'l z najbardziej elementarnyeh potrzeb ezlowieka jest po
trzeba wiyzi z sensem, wartoSciami i normami. Jezeli ta potrzeba 
nie zostanie zaspokojona takie w przestrzeni religii i Koseiot6w, 
jezeli nikt i nie nie przekazuje podstaw owej orientaeji, hierarehii 
wartoSci i sensu zycia, grozi to pr6zniq sensu i norm, a ponure do
sw iadczenia dopiero co minionego stuleeia m6wiq nam, ezym taka 
pr6znia moze zostac zapeiniona. 

Z tego tez powodu Kosci6i nie moze w gloszeniu orydzia Ewan
gelii i w publicznej realizaeji wiaSciwej mu misji zaj'lc postawy rezer
wy czy wrycz negacji w stosunku do liberalnodemokraryeznego po
rzqdku konsrytucyjnego i do autoryzowanego przezen polirycznego 
systemu. Postawy "kryrycznej sympatii" dla demokraeji, tzo. dla tu 
i teraz jedynie godnej cziowieka poliryeznej formy zyeia4 

, powinien 
KOSci61 zachowac takie i wtedy, kiedy w tej demokraej i istniejq ostre 
kontrowersje wok6i - najezysciej - niezgodnoSci swieekiego usta
wodawstwa z religijno-moralnymi przekonaniami ehrzdeijan. 

5. Nowoczesn'l historiy postypu zdominowalo przeSwiadczenie 
o nieograniczonych wrycz mozliwoSciach nauki i jej prakryeznyeh 
zastosowan. Bezkryryezna wiara w postyp sprawiia, ze nauki przy
rodnicze, a p6iniej takie nauki humanistyczne zerwaly wiyzy z teo
logiq, a w koncu r6wniez i te, kt6re lqezyly te nauki z erykq. Utoro
walo to drogy do oczywistej - jak siy wydawalo - zasady dzialania: 
to, co ezlowiek potrafi, moze takie realizowae. Oszalamiajqee suk
cesy naukowo-techniezne przeslanialy przez dlugi ezas zasadniezy 
problem tego sposobu myslenia, ujawnily go wyrainie dopiero eko
logia i inzynieria generyczoa, ukazujqC realnq mozliwosc destrukeji 
przyrody i istory ludzkiej - cziowieka jako ezlowieka. Powr6t do 
norm, do wartoSci, a rym samym do etyki stal siy dla wsp6lczesne

• Por. encyklika Centesimus annus, 46. 

24 



TEMAT MIESlt\CA 

go czlowieka spraw,! "bye albo nie byC". Potwierdza to nasilaj,!cy 
si~ w postmodernistycznym spoleczenstwie kryzys orientacji, z kt6
rym wi,!zq si~ frustracje, obawa 0 przyszlose, ucieczka od rzeczywi
stosci w alkoholizm i narkomani~, zorganizowana przest~pczose, 

skandale korupcyjne w polityce i gospodarce, a takZe totalne roz
luznienie zasad elementarnej przyzwoitosci w przemysle rozryw
kowym, z coraz szybciej kr~qq si~ w nim spiral,! przemocy, nie
obyczajnoSci i cynizmu. W oplataj,!cej swiat i pozbawionej wszel
kie j transcendencji sieci medialnej premiowane i nobilitowane S,! 
raczej postawy amoralne, jezeli tylko zwi~kszaj,! liczb~ odbiorc6w, 
a krok po kroku lamane S,! tabu przemocy i seksu, tabu, kt6re et
nologia i socjologia uwazaj,! za istotne w ludzkim wsp6lZyciu. 

I wlasnie dzisiaj, w okresie relatywizmu wartosci, utraty orien
tacji i zaniku wi~zi, w okresie szeroko rozpowszechnionego permi
sywizmu i bezwstydnego cynizmu chrzeScijanski etos moze stae si~ 
dla ludzkich sumien oparciem, emocjonaln,! przystani,! , miejscem 
zadomowieni a, przede wszystkim zas moze on ukierunkowae zycie 
i nadac mu sens. 

Tylko religia, a nie zadna ideologia i nie zaden system filozo
ficzny czy polityczny, potrafi ponad wszelk,! w,!tpliwosc uzasadnie, 
dlaczego moralnose, wartosci etyczne i normy maj,! bye czyms wi~
cej anizeli spraWq osobistego gustu, oportunizmu czy spolecznej 
konwencji; dlaczego normy i wartoSci maj,! obowi,!zywae bezwa
runkowo, a nie tylko tam, gdzie wydaj,! si~ wygodne, i dlaczego 
maj,! obowi,!zywae kazdego z nas, niezaleznie od klasy, rasy i so
cjalnego statusu. Dla religii bowiem, w odr6znieniu od polityki, to, 
co ludzkie, ugruntowane jest w tym, co Boskie. 

6. Okres nowoczesnosci jest w historii ludzkoSci bezpreceden
sowym czasem nieograniczonych niemal obietnic i oczekiwan. No
woczesne spoleczenstwo generuje spos6b myslenia, w kt6rym rosz
czenie do bezkryzysowej egzystencji jest wr~cz sprz~gni~te z ocze
kiwaniem dtugiego i naznaczonego sukcesem zycia. Nic wi~c 
dziwnego, ze w kontekScie takich oczekiwan niepowodzenie, wina, 
rozczarowanie, a przede wszystkim cierpienie, choroba, starosc, 
umieranie i smierc odbierane S,! jako przeciwne w stosunku do 
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dominuj'lcego pojmowania zycia. Tabuizowanie cierpienia i praw
ne przyzwolenie na jego biologicznq eliminacj« przez eutanazj« 
swiadcz'l 0 nieludzkich rysach nowoczesnego zsekularyzowanego 
spoleczeiistwa, 0 tym, ze wyobcowuje ono i zaciera istotny wymiar 
bycia i wspolbycia czlowiekiem. Nowoczesne spoleczeiistwo, tabu
izujqc "inwalidztwo ludzkiego byru" (Leszek Kolakowski), sprawia, 
ze czlowiek sam nie potrafi wydobyc sensu z przydaczaj'lcej realno
sci cierpienia, obecnego w historii ludzkosci i w indywidualnym zyciu 
czlowieka. Moze tego dokonac jedynie z pomoq chrzescijaiiskiej 
wiary, ktora uczy, ze wprawdzie "Mitosc Boza nie ocala przed cier
pieniem, ale ocala w cierpieniu" (Hans Kung). Sens ludzkiego cier
pienia i smierci, a takZe peiny sens ludzkiego zycia ujawnia wiara 
w zbawcze dzialanie Boga w Jezusie Chrystusie. Albowiem w Oso
bie i losie Jezusa z Nazaretu, w Jego zyciu, smierci i zmartwych
wstaniu Bog definitywnie objawil czlowiekowi siebie i swojq uni
wersalnq wol« zbawienia. T a prawda stanowi rdzeii chrzescijaiiskiej 
wiary i rownoczeSnie uniwersalne or«dzie dla wszystkich ludzi. 

Miejscem uniwersalnego or«dzia chrzescijaiiskiej wiary jest nie 
co innego, jak wlasnie nowoczesne spoleczeiistwo, z jego nasilaj'lcy
mi si« symptomami autodestrukcji i dehumanizacji. Dlatego tez 
KOSciol bardziej niz kiedykolwiek jest dzisiaj wezwany do tego, by 
kompleksowosc postmodernistycznej rzeczywistoSci rozszyfrowac 
jako miejsce wiary, by w tej rzeczywistosci realizowac swoje po
slannictwo. Powazne zagrozenie zarowno dla Kosciola, jak i dla 
europejskiego spoleczeiistwa powstaloby wtedy, gdyby poczucie 
niekompetencji i nieefektywnoSci, zrodzone z post«puj'lcej dechry
stianizacji Europy, sklonilo Kosciol do wycofania si« z poczuciem 
urazy ze zsekularyzowanej "europejskiej sceny", tak by dalszy roz
woj wydarzeii "pozostawic ich wlasnemu biegowi". Odpowiadalo
by to dokladnie temu, co Romano Guardini okreSlil kiedys jako 
"pozostawienie swiata przez chrzescijan jego wlasnemu losowi". 
W tym sensie wypowiada si« rowniez wybitny protestancki teolog 
Wolfhart Pannenberg: 

Ponowna ewangeJizacja narod6w Europy, w kt6rej wiara jest wyobcowana 
za spraw~ sekularyzmu, jest dzis potrzeb~ chwili, nie ty lko dla Kosciola, lecz 
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takie dla jednosci europejskiej. Potrzebna jest ona po to, aby chrzeScijanskie 
dziedzictwo, a z nim kulturowe wplywy chrzescijanstwa zostaly iywe wsr6d 
narod6w Europy. Taka ponowna ewangelizacja moze jednak zdobyc niezbitdnq 
si11t przekonywania tylko w duchu chrzescijanskiego ekumenizmu5 • 

Ow "duch chrzeScijanskiego ekumenizmu" powinien si~ wy
raiae nie tylko w dqieniu do przezwyci~ienia r6inic doktrynal
nych, ale takie - co w aspekcie praktycznym dla jednosci Europy 
o wiele wainiejsze - w zajmowaniu wsp61
nego stanowiska i wypowiadaniu si~ jednym 
glosem w sprawach dotyczqcych etycznych 
wartosci i norm moralnych. Jest to palqca 
potrzeba chwili, poniewai chodzi 0 podsta

Zakladanie, ze zrastanie sic; 
Europy dokona sic; bez 
napic;c i konfliktow, jest 
iluzj,!_ 

wowe dla ochrony godnosci osoby ludzkiej i przyszlosci rodzaju 
ludzkiego sprawy, takie jak problem eksperyment6w iniynierii ge
netycznej, prokreacji, traktowania ludzkiego embrionu, aborcji 
i eutanazji. Jeieli problemy te nie stanq si~ przedmiotem konsensu 
chrzescijanskich KOScio16w i europejskiego prawodawstwa, to zapis 
w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej m6wiqcy 0 "niepo
dzielnej i uniwersalnej wartoSci i godnoSci czlowieka", kt6ra prze
ciei stanowic rna istotny element kolektywnej europejskiej toisa
mosci, stanie si~ wydrqionq od wewnqtrz, pusq formulq. 

Zakiadanie, ie zrastanie si~ Europy dokona si~ bez napi~e 
i konflikt6w jest i1uzjq. Regiony i kraje Europy uformowane przez 
cz~sto przeciwstawne doswiadczenia historyczne i kulturowe mogq 
osiqgnqc autentycznq jednosc, odwolujqc si~ do istniejqcych jui 
mi~dzy nimi elementarnych wi~zi. Nalezq do nich wsp61ne miesz
kancom Starego Kontynentu korzenie chrzeScijanskiej kultury i wy
rastajqca z tej kultury wsp61na wizja czlowieka i swiata. 

TreSci chrzeScijanskiej wiary i uformowane przez niq kategorie 
myslenia i dzialania - jezeli nawet funkcjonujq dzis juz tylko w ze
swiecczonej postaci - stanowiq istotny element europejskiej trady
cji i tym samym europejskiej tozsamoSci. 

Jezeli jednose naszego kontynentu rna bye trwalym, a nie efe
merycznym tylko zjawiskiem w jego historii, to musi ona bye rozu

5 W . Pannenberg, Ewangelia ;ako czynnik wsp61czesnych zmian w Europie, 
W: Europa - fundament ;ednofci, dz. cyt., s. 183. 
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miana jako pojednana i zintegrowana wsp6lnota wartoSci i kultu
ry, w kt6rej nie moze zabraknqc duchowo-kulturowej tradycji chrze
scija6stwa. Tradycja ta zawiera oferty takiej perspektywy, w kt6
rej moze zostac urzeczywistniona humanizacja ludzkiej przestrzeni 
zyciowej i kultury. Przyjycie tej oferty moze ocalic europejskie spo
leczenstwa przed postypujqCq autodestrukcjq, przed "kulturq smier
ci" - na horyzoncie nie jawi siy bowiem zadna inna oferta, zaden 
inny etos, kt6ry m6g1by tego dokonac. Dlatego tez rozstrzygajq
cym postulatem wiarygodnosci tcjie oferty dla wsp6tczesnej Euro
py jest ekumeniczna jednosc chrzeScijanskich Koscio16w. Albowiem 
tylko ona moze skutecznie pom6c scalonej Europie jako "wsp61no
cie ducha" zbudowac trwalq i nosnq dla niej samej i calego swiata 
"cywilizacjy" bqdi "kultury zycia i milosci" Gan Pawelll}. 

Dyskusja 

Wielu polskich katolik6w kieruje bardzo powaine slowa krytyki pod 
adresem przystqpiel1ia Polski do Unii Europejskiej. Jakich argumen
t6w uiywa Ksiqdz Arcybiskup, ieby uzasadnii swoje prounijne sta
nowisko? Eurosceptyczl1i wiemi mogq przeciei poczytywai poparcie 
akcesji za zdrad(! ... 

W dyskusji na ten temat powinnismy unikac okreSlen takich jak: 
"zdrada", "wrogosC", "przestypstwo". Kiedy ich uzywamy, to - za
miast prowadzic dialog - ferujemy wyroki, co niczego nie ulatwia 
am nie wyjasnia. 

Jako ekumenista, akceptujy wszelkie jed n 0 c zen i e s i y lu
dzi, zWlaszcza jesli dokonuje siy ono w prawdzie, dobru, piyknie, 
a do tych wlasnie fundament6w czlowieczego bytu dotrzemy, gdy 
uda nam siy przebrnqc przez wszystkie jalowe przepychanki wok61 
UE. Oczywi§cie, znam argumenty krytyk6w: ze karta jednoSci eu
ropejskiej i ewentualna przyszla konstytucja nie rokujq zbyt wiele 
nadziei (pada w niej wprawdzie okrdlenie: "nietykalna godnosc 
ludzka", ale nie zaakceptowano terminu : "chrzescijanstwo". 
W Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej nie dopuszczono 
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nawet sformulowania: "wartoSci duchowo-religijne") . Poszczegol
ne zapisy Sq bardzo wazne, jed nak najwazniejsza jest nasza ch~c 
zachowywania tych wartoSci, zycia nimi. Jednoczenie musi pr~dzej 
czy poiniej doprowadzic do wi~kszej sprawiedliwosci, solidarno
sci, wspolodpowiedzialnosci. 

W 2003 roku przypada setna rocznica urodzin wielkiego pis a
rza niemieckiego Reinholda Schneidera, w okresie nazistowskim 
skazanego na oboz koncentracyjny, z ktorego, ci~zko chary, zostal 
wyzwolony przez Amerykanow . Po wojnie Schneider stwierdzil, iz 
to my, chrzeScijanie, musimy siebie samych i innych nauczyc, jak 
"zabic zabijanie". Wtedy b~dzie mozna mowic 0 trwalym i prawdzi
wym pokoju . 

Jeden ze sluchaczy stwierdza: "Pochodzf! ze Slqska Cieszynskiego i na 
wlasne oczy widzf!, ze ekumenizm w praktyce to jedynie okazjonal
ne, CZf!sto puste gesty. Zawarcie mieszanego katolicko-ewangelickie
go malzenstwa stanowi ciqgle wielki problem. Dla strony katolickiej 
wiqze sif! to z upokarzajqcq procedurq przelamywania niechf!ci kolej
nych instancji koscielnych. lnformacje 0 ksif!iach otwartych, nasta
wionych ekumenicznie rozchodzq sif! pocztq pantoflowq i powstaje 
wraienie, jakoby dzialali oni p611egalnie. Czy nie obawia sif! Ksiqdz 
Arcybiskup, ze brak oddoln ego nastawienia ekumenicznego moze 
okazac sif! istotnq przeszkodq dla budowania jednosci?". 

Praca u podstaw nie jest latwa. Potrzeba wiele czasu, wysilkow, 
informacji, zeby wzniosle idee zawitaly pod strzechy . To zadanie 
KoSciola. Autora tego pytania mog~ uspokoic: Komisja ds. Dialogu 
Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej pra
cuje na najwyzszym szczeblu nad nowym projektem "umowy", tzw. 
pastoralnq instrukcjq dotyczqq mali:enstw mieszanych. To ogrom
ny post~p. Mamy tu wspaniale wzory - najatrakcyjniejszy jest wlo
ski: porozumienie dotyczqce mali:enstw mieszanych zawarte mi~
dzy Kosciolem rzymskokatolickim a Kosciolem Metodystow i Wal
densow. To porozumienie, dostosowane do naszej rzeczywistosci, 
rna stac si~ fundamentem umowy, nad ktorq wlasnie pracujemy. 
Mamy wszyscy swiadomosc tego, ze dawna instrukcja nie zdaje eg

29 



~ 
 ABP ALFONS NOSSOL 

zaminu, a dla Episkopatu sprawq ogromnej wagi jest, aby nowa jak 
najszybciej trafila do rqk proboszczow i aby jui. wi~cej nie zdarzaly 
si~ upokarzajqce sytuacje, tym bardziej bolesne, jesli zdamy sobie 
spraw~, i.e chodzi przeciei. 0 zawiqzanie nowej wspolnoty milo sci 
i i.ycia! Podobne prace trwajq nad umowami dotyczqcymi chrztu. 
Dawniej istnial np. zakaz proszenia niekatolika na drugiego swiad
ka chrztu. Tak sarno bylo po stronie luteranskiej: swiadkiem nie 
mogl byc katolik. A dzis jest inaczej. Referowalem jui. zasadnicze 
zr~by nowej umowy, w ktorej zapisano wyraznie: skoro jeden swia
dek jest katolikiem, drugi nie musi nim byc. 

Problem i cala trudnosc w tym, i.e w drai.liwych kwestiach 
wchodzq w gr~ silne emocje i aprioryczne uprzedzenia. Na nowo 
rozszarpujemy wiele swiei.o zabliznionych ran. W Komisji ds. Dia
logu spotykamy si~ z reguly dwa razy do roku, a czasem - gdy po
jawia si~ jakis problem niecierpiqcy zwloki - nawet cz~sciej. Pierw
szy punkt tych naszych spotkan stanowi omowienie najbardziej 
aktualnych, bolesnych czy radosnych spraw ekumenicznych w na
szej Ojczyznie, a takZe za graniq. Prawd~ mowimy sobie bardzo 
szczerze w oczy, a przede wszystkim uczymy si~ jq - w milosci 
wprowadzac w czyn. I tu, mam nadziej~, odniesiemy sukces, pomi
mo naszej bardzo silnej polskiej emocjonalnosci, ktora zwykla nam 
przeslaniac argumenty racjonalne, zdroworozsqdkowe. 

Jak Ksiqdz Arcybiskup ocenia stan ekumenicznej swiadomosci pol
skiego Kosciola? Jak uczyc ludzi ekumenizmu? 

Trzeba zaczqc od siebie. Nawracac si~ nieustannie do Chrystusa, 
coraz cZ~Sciej pytac samego siebie, czy naprawd~ robi~ w tym wzgl~
dzie wszystko, co w mojej mocy. Samo zachowywanie przykazan, 
pozostawanie na poziomie "musz~" - to za malo. Trzeba wyst~po
wac z tworczymi inicjatywami, nie tylko bazowac na Scisle tomi
stycznej, i.e tak powiem, wizji wartosci (prawda, byt, dobro), ale 
i na wizji augustynsko-bonawenturianskiej. Hans Urs von Baltha
sar zwykl byl podkrdlac, i.e Bog, stwarzajqc swiat, pod koniec, pod 
wieczor dnia ostatniego zobaczyl, i.e wszystko bylo dobre. Tak po
daje Wulgata. Tekst oryginalny Septuaginty posluguje si~ jednak 
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okrdleniem: "piykne". A piykno - jak nam podpowiedzial Nor
wid - "ksztaltem jest miloSci". Potrzeba nam w naszej wierze wiy
cej urzekajqcego piykna, a nie tylko kurczowego trzymania siy prze
pisow prawniczych i lyku, ieby im nie uchybie. Bog jest nie tylko 
Dobrociq i Prawdq, ale takie Piyknem, MiloSciq bez miary. 

OczywiScie, nigdy dose ekumenicznej otwartosci, ale to nie zna
czy, i ebysmy siy mieli zapierae naszej toisamoSci wyznaniowej, zeby
smy mieli dqzye do chrzescijanstwa zneutralizowanego. Niektorzy 
twierdzq, ie najlepiej mowie 0 KOSciele chrzeScijanskim, zamiast 
uzywac okreslen: "katolicki", "ewangelicki" czy "prawoslawny". 
Ale chrzeScijanstwo jest niezwykle bogate, opiera siy na tajemnicy 
Boga, ktory stat siy cztowiekiem. Nie sposob tej tajemnicy wypo
wiedziec monosylabami. Prawda, w ujyciu Hansa Ursa von Baltha
sara, jest ;ak najpiykniejsza, doskonale wykonana symfonia. Do tej 
symfonicznoSci prawdy musimy siy przyzwyczaic, by nie spoglqdae 
na niq - i na naszq przynaleinose wyznaniowq - wylqcznie przez 
pryzmat prawa, gdyi pozbawiamy jq wtedy wymiaru radoSci. Za 
starymi katechizmami przywyklismy powtarzae, ie naczelnym obo
wiqzkiem cztowieka jest przymnazanie Bogu chwaly. Ale Boga naj
lepiej chwalimy przez nasze wlasne szczyscie, naSZq radosc. Dlatego 
tez na pytanie 0 jutro chrzescijanstwa i ekumenizmu w Polsce i na 
calym swiecie zawsze odpowiadam tak: "Spojrzmy smialo w przy
szlosc i zawolajmy: Gaudium et spes! (radose i nadzieja), nigdy zas: 
Bonjour, tristesse! (witaj, smutku)". 

Kolejne pytanie dotyczy regionu bliskiego sercu Ksi~dza Arcybiskupa. 
Europa chce si~ zjednoczye, ale rozrywana jest tei przez wewn~trzne 
kon{likty - na przyklad dqienia separatystyczne w Kraju Baskow, 
ktore u poczqtkow wydawaly si~ dose niewinne, a potem okazaly si~ 
groZne. Jak ocenia Ksiqdz Arcybiskup sytuacj~ na Slqsku Opolskim? 
Czy tendencje separatystyczne, nacjonalistyczne mogq tu wziqegor~? 

Na Slqsku Opolskim raczej nie, bo nasza mniejszosc niemieeka sta
je siy eoraz bardziej polska: lqezy siy przez dzielenie - jui istnieje 
kilka frakeji. Poza tym to, co najgrozniejsze, mamy juz za sobq. 
Slqsk Opolski nie chee autonomii, 0 autonomiy gospodarezq wola 
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wet wypowiedziec takich ch~ci, bo posqdzono by na: 
paratystyczne i odsqdzono od czci i wiary. Na pOCZq 
roku '89, przedstawialo si~ to zupelnie inaczej. Ale ( 
mniejszosci niemieckiej na Slqsku nie rna iadnego za~ 
nie rna iadnej zlowrogiej ideologicznej fascynacji. 

Slqzacy Sq bardzo pragmatyczni. Co mnie najbard; 
chq inwestowac w siebie, uczyc si~. Wi~kszosc ludzi II 
skuje wyksztalcenie zasadnicze i dzi~ki podw6jnemu paszi 
jeidia do Holandii albo do Niemiec, do pracy. Przyjmu 
platne zaj~cie, a i tak zarobek bywa dwukrotnie wyisz} 
I zaprzepaszczajq najlepszy okres iycia, gdy czlowiek moi, 
jac, bogacic duchowo. Bo potem jui mu siy nie chce ucz 
tam, jak sam musialem walczyc 0 to, by m6c kontynuo~ 
Mama mi powtarzala: "Synku, kiedy zaczniesz wreszcie 
nie wyiyjesz. Ty bys jeno pisol, czytol. Ty umrzesz, wcz 
p6zniej ciy zadepczq. Zycie polega na pracy, naucz siy prac 

Jednak, dziyki Bogu, i w sferze ksztalcenia dokonal : 
jakis przelom - stalo siy to za przyczynq Uniwersytetu Op! 
Jest on najwi~kszym darem nieba dla naszej slqskiej ziemi. 
na zmiana, bo nas, Slqzak6w - czy jesteSmy tu, w Polsce 
Zachodzie - tak jak Galilejczyk6w zdradza nasza mowa. 
nie tak ch~tnie szlismy na studia poza nasz region, bo czic 
kr~powal. A teraz endlich moiemy doma sztudirowac! [br 

Dwa lata temu przy wejsciu do kosciola sw. Jakuba w Nysi 
tab/ice, na ktorych spisano dzieje tej swiqtyni w trzech jFyka( 
ce z tekstem polskim i angielskim podawaly histori~ kosciol, 
sow piastowskich, a tab/ica w j(!zyku niemieckim pomijala 
300 lat. W rozmowie z proboszczem naleiqcym do mniejs2 
mieckiej dowiedzielismy si(!, ie to on odpowiada za teksty !a 
taka manipulacja nie wywoluje napi~c pomi~dzy Polakami a 
mi w diecezji opolskiej? 

W pytaniu tym kryje si~ metamanipulacja. Proboszcz 
ks. Mikolaj Mr6z, nigdy nie naleial do mniejszosci nie 
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W Nysie prawie w og61e jej nie rna, pozostaio zaledwie kilku daw
nyeh Slqzak6w. (Na marginesie dodam, ze jest za to duze bezrobo
eie. Nikt nie ehee inwestowae na Slqsku O polskim, nawet Niemey. 
Oni inwestujq we Wrodawiu, w Katowieaeh, Krakowie, Warsza
wie, au nas bojq si~ posqdzenia 0 nieezyste zamiary, odstraszajq ich 
tez specyficzne rygory, zakazy). 

Opolszczyzna historycznie przez ponad 200 lat przynalezaia do 
Czech i Moraw, potem przez 200 lat do Aus trii i prawie 200 lat do 
Prus. Te trzy wymiary kulturowe przenikajq si~ , tworzq naSZq rze
ezywistose i stanowiq niezwykie bogactwo. Przeeiez tzw. ekume
nizm polityczny to r6wniez jest pewien rodzaj "wymiany dar6w". 
Nam, Slqzakom, jest si~ naprawd~ bardzo trudno jednoznacznie 
okrdlie narodowosciowo. Pami~tam, ze gdy immatrykulowaiem 
sic; w 1957 roku na KUL-u, sekretarka spytaia mnie: "A to ksiqdz 
ze Slqska ... Polak czy Niemiec?" Ja na to: "Albo Czech, prosz~ pani. 
Mam dose sldadania wyznan wiary politycznej. Sqdziiem, ze to ka
tolicka uezelnia, a pani mnie przepytuje z politycznego credo. Dla
czego nas tak zawsze podejrzewacie?". To tragedia Slqzak6w: nas 
bardzo cz~sto postrzegano jako obywateli drugie j kategorii. Przed 
1945 rokiem uwazano nas za "Wasserpolak6w" - Polak6w "roz
wodnionych". Natomiast po 1945 roku bylismy w wielu wypad
kach tez Polakami "drugiej kategorii". 

Dlatego pokiadam wielkq nadziej~ w ekumenizmie, kt6ry bez 
formowania Europy zjednoczonej, zintegrowanej jako wsp6lnota 
dueha, si~ nie ostoi. Nie powinnismy si~ tego bae. 1m wi~ksza jed
nose, gotowose do podejmowania wsp6lnyeh inicjatyw, akceptacja 
innosci jako bogactwa, tym wi~ksza szansa, ze uda sic; stworzye cos 
zupelnie nowego. Ojeiee Swi~ty w czasie czwartej pielgrzymki do 
Polski (1991), przemawiajqe w warszawskim kOSciele ewangelieko
augsburskim pod wezwan iem Tr6j ey Przenajswi~tsze j , powie
cizia!, zebysmy wreszeie skonczyli z utoisamianiem przynaleznosei 
wyznaniowej z narodowoSciq. Koniec z historycznymi, porozbioro
wymi szablonami: Rosjanin - prawos!awny, Niemiec - ewangelik, 
Polak - katolik. Papiez doda! jeszeze: "C6z by z nas byli za bracia 
i siostry w Chrystllsie, gdybysmy si~ wzajemnie tylko tolerowali ?". 
Musimy si~ w naszej r6znorodnoSci zaakceptowae i z niej czerpae. 
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To nas nauczy pokory, to nam uswiadomi, ze nie rna my monopolu 
na prawd~. Ekumenizm gruntuje si~ przez nawrocenie serca, stwa
rzanie jak najwi~kszej przestrzeni Duchowi Swi~temu. Ogranicza
nie si~ tylko do tak zwanej ekumenicznej strategii to za malo. Trze
ba tu gl~boki ej teologii i dogl~bnej znajomoSci teologii poszczegol
nych wyznan chrzeScijanskich, a nawet - w dobie zainicjowanego 
przez Ojca Swi~tego ekumenizmu interkonfesyjnego - uzupelnie
nia tej wiedzy rowniez przez dialog mi~dzyreligijny. Dialog pojmo
wany jako macierzysty j ~zyk ludzkoSci. W tym wzgl~dzie wszyscy 
musimy si~ jeszcze bardzo wiele nauczyc. 

Czy Kosci61 hoi si~ dialogu z rzeczywistosciq. postmodernizmu? Moze 
troska 0 jednosc wynika z obawy przed wlasnq. slabosciq., kt6ra ujaw
ni si~ w takiej konfrontacji? Czy mozna "ochrzcic" postmodernizm, 
tak jak ochrzczono kiedys Arystotelesa, innymi slowy: czy mozliwe 
jest chrzescijanstwo postmodernistyczne? 

KOSci ol boi si~ tego dialogu, bo takiej epoki jeszcze nie mielis
my; tego "dziwnego ssaka", jak pisal Rozewicz, dopiero poznaje
my. To zupelna nowosc w naszym doswiadczeniu historycznym 
i antropologicznym, nowosc, wobec ktorej nie rna co udawac choj
raka. Ale pomimo braku wprawy w tym dialogu, nie mozemy zlek
cewazyc wyzwania rzuconego przez postmodernizm. Musimy si~ 
wi~c zdobyc na odwag~. Jak powiedzial Romano Guardini: zdra
dzi libysmy swiat, pozostawiajqc go sobie samemu. Odwieczne 510
wo stalo si~ cialem i zamieszkalo mi~dzy nami - a zatem chrzeSci
janstwo zasadza si~ na miloSci ziemi, miloSci zycia. Ostatni arty
kul naszego Credo - "wierz~ w ciaia zmartwychwstanie" 
dowartosciowuje cialo. N a tym polega chrzeScijanski uniwersa
lizm, in tegralne widzenie czlowieka. Nie znamy ostatecznego 
ksztaltu i czasu owej pojednanej roznorodnoSci, do ktorej chce
my dqzyc, zna jq tylko Ouch Swi~ty, ale choc z pewnoSciq sami nie 
zdolamy takie j ekumenii "spreparowaC", nie wolno nam zaprze
stac dzialan i prob. 

Mysl~, ze realne jest "chrzeScijanstwo postmodernistyczne", tak 
jak mozliwe stalo si~ chrzescijanstwo pooswieceniowe. Z resztq, 

34 



TEMAT MIESII\CA 

samo oswiecenie tez okazalo si~ bardzo "cennym" doswiadczeniem: 
nauczylo nas pokory. Zauwazmy, ze w krajach, kt6re nie przeszly 
przez oswiecenie, kwitnie i szerzy si~ fundamentalizm. Wci,rz pyta
my: kto z nas ma wi~cej prawdy? I jak bardzo z tego posiadania 
prawdy jesteSmy dumni! Ale zapytajmy tez czasem pokornie: kogo 
z nas Prawda ma wi~ce j ? 

O jciec Swi~ty m6wi, ze niekt6re aspekty tajemnicy chrzeSci
janskiego bytu lepiej dochodzq do glosu poprzez inne wyznania 
niz w naszym, rzymskokatol ickim uj~ciu. Moja osobista dewiza 
ekumeniczna brzmi: wszystkim nam - chrzeScijanom wywodzq
cym si ~ z wielkiego "tr6jkqta" (rzymski katolicyzm, prawoslawie 
i reformacja) - potrzeba jeszcze 0 wiele wi~cej katolickiej szero
kOSei, ewangelickiej gl~bokoSei i prawoslawnej dynamiki. Kato
licka szerokosc to teologia rzeczywistosci ziemskiej, wezwanie, by 
nie bac si~ Wcielenia, nie bac si~ zobaczyc Boga jako Tego, k t6ry 
dal si~ polozyc do bydl~cego ilobu, kt6ry uklqkl przed czlowie
kiem w Boze Narodzenie. Gl~bia ewangelicka, czyli oltarz Slowa 
Bozego. My, katolicy, przyst~pujemy do niego w takim wymiarze 
dopiero od II Soboru Watykanskiego i zawdzi~czamy to takZe 
ewan gel ic kim, poreformac yjny m Wsp 61 notom i Kosciolom. 
I wreszcie dynamizm prawoslawny. Swi~ty Pawel bardzo cz~sto 
posluguje si~ slowem dynamis, okreSlajqc moc Ducha Swi~tego. 
Chodzi tu 0 wymiar pneumatologiczny, wymiar Ducha Bozego. 
Zapominamy 0 nim, wszystko chcielibysmy zrobic sami. Walter 
Kasper, obecny przewodniczqcy Papieskiej Rady ds. Popierania 
JednoSci ChrzeSeijan, napisal kiedys: "Okumene ist nicht mach
bar", jednoSci nie da si~ wypracowac - moze nam jq podarowac 
Duch Swi~ ty. Ekumenizm nie jest strategiq, kompromisem, szu
kaniem naj mnie jszego wsp61nego mianownika. Przeciwnie: jest 
on szukaniem najwi~kszego wsp6lnego mianownika, Jezusa Chry
stusa. Bo choc wciqz jeszcze wierzymy inaczej, ale nie wierzymy 
w innego, lecz w tego samego Chrystusa. 

Te trzy elementy: katolicka szerokosc, ewangelicka gl~bokosc 
i prawoslawna dynamika, mogq uczynic naszq religi~ atrakcyjnq 
i przyczynic si~ do powstania nowego ksztaltu postmodernistyczne
go chrzeScijanstwa. Tym, czego chrzeScijanstwo si~ nigdy nie po
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Wactaw Hryniewicz OMI 
Ko~ci6t jest jeden. 
Ekumeniczne nadzieje nowego 
stulecia 

Zbior esejow 0 tematyce ekume
nicznej, ktory pozwala zrozumiec 
pasjE:, z jak" ks_ Wadaw Hryniewicz 
traktuje ekumenizm_ Sk'ld bien:e siE: 
ta wrazliwosc na "inne ksztalty reali
zacji chrzescijailstwa", inne religie czy 
inne drogi odkrywania Prawdy? Oto 
jak pisze 0 tyro ks. Hryniewicz: "Wia
ra pojE:ta jako zaufanie w ostatecznq 
nadwyzkE: sensu nad bezsensem i 
absurdem jest dla mnie bezcennym 
swiattem. Rozumiem jednak tych, 
ktorzy id" inn" drog" i winny spo
sob nadaja, sens wtasnemu zyciu. (. ..) 
Prawda rna swoj" wewnl(trzna, moc. 
Nie trzeba jej nikomu narzucac ani 
drapie:i:nie bronic". 
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zb«dzie, jest nadzieja, krora wi
dzi dalej, milosc, ktora widzi gl«
biej, i wiara, krora widzi inaczej. 

Rozmow~ prowadzili 
Jaroslaw Gowin 

i Janusz Poniewierski 

ABP ALFONS NOSS OL, ur. 
1932, teolog, prof. dr hab., or
dynariusz opolski, czlonek Pa
pieskiej Rady ds. Popierania Jed
noki Chrzekijan, czlonek miy
dzyn arodowych komisji ds. 
dialogu z Kokiolem prawoslaw
nym i luteranskim, przewodni
CZqCY Rady ds. Ekumenizmu 
Episkopatu Polski. Laureat Aug
sburskiej Nagrody Pokojowej. 
Wydal m.in.: Bye dla, czyli my
slei sercem. Z ks. bp. Alfonsem 
Nossolem rozmawia ks. Jerzy 
Szymik (1999), Ekumenizm jako 
imperatyw chrzescijaliskiego su
mienia (2001) i Brucken bauen. 
Wege zu einem christlichen Eu
ropa (2002) . 
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Piotr Klodkowski 

Globo lizocio . ., .
nienowisci 
Q p~kni~ciu wewnqtrzcywilizecyjnym 
i nowym wizerunku wroge 

Do ideowych i dyplomatycznych p~kni~c docho
d zi w czasie, gdy przemoc nie ogranicza si~ do 
samego slowa, ale objawia si~ w coraz cz~stszych 
uderzeniach terroryzmu. Zaraz jednak dodajmy, 
ze ta najbardziej skrajna forma przemocy jest w 
duzym stopniu wlasnie skutkiem tworzenia si~ 
wizerunku wroga. 

Ksztaltowanie wizerunku wroga jest ezynnoSciq prawdopodob
nie tak starq jak nvorzenie malowidd naskalnyeh. Z dzisiejszej per
spektywy wydawac by si~ wi~e moglo, ze nie juz nowego wymyslic 
nie mozna i ze ta jedna z najmniej sympatyeznyeh dzialalnoSci ludz
kieh powiela jedynie to, co istnialo juz wieki temu. W tym przypad
ku ealy problem polega jednakZe nie tyle na kreatywnoSci nvoreow, 
ile raezej na zastosowaniu istniejqeyeh negatywnyeh wzoreow w prak
tyee polityeznej; praktyee, ktora nierzadko bywala prawdziwym hor
rorem historii. 

Naturalnie obraz "wroga" opiera si~ w duzej mierze na stereoty
paeh. Owe stereotypy zas, jezeli nawet odbijajq slabym swiadem jakqs 
ez~sc prezentowanej przez nieh rzeezywistosei, to znaeznie wi~eej 
mowiq 0 ieh t\Voreaeh oraz tyeh, ktorzy do owyeh stereotypow si~ 
odwolujq. Ale nawet gdybysmy ostateeznie uznali, ze oparte na ste
reotypaeh wizerunki wroga kiepsko lub zupelnie falszywie odbijajq 
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rzeczywistosc, to zaraz musielibysmy jednak przyznac, ze paradok
salnie stanowi'l one takie niezwykIq siIrr, mog'lcq trr rzeczywistosc 
zmieniac. Nie pierwsze to bowiem wydarzenie w historii, ze falszy
we albo raczej polprawdziwe obrazy wroga przyczyniaj'l sirr do jak 
najbardziej prawdziwych tragedii. 

N a pocz'ltku XXI wieku swiat wydaje sirr bardzo mocno poprrka
ny. Czrrsto owe prrknirrcia nie S'l tylko wyznaczone liniami graniczny
mi poszczegolnych cywilizacji, ale pojawiajq sirr wewnqtrz nich sa
mych. Od dawna nie mowiono tak bardzo minorowym tonem 0 kry
zysie transatlantyckim, nie bylo tak wiele medialnej agresji, brrd'lcej 
konsekwencjq wybranej strategii politycznej, a moze raczej wynikajq
cej z odmiennej skali wartoSci. Ameryka dla wielu Europejczykow 
jawi sirr jako bezwzglrrdny hegemon, narzucajqcy przemocq swoje 
wartosci, Europa zas - przede wszystkim N iemcy i Francja postrzega
ne S'l w Stanach Zjednoczonych jako kraje tchorzliwe, obludne i nie
wdzirrczne. T akie w panstwach europejskich wzajemne obrzucanie 
sirr obelgami jakos nie zmalalo po zakonczeniu operacji militarneJ 
w Iraku. Polska zostata wirrc w "Sliddeutsche Zeitung" obwolana 
"ostem trojanskim" Ameryki, natomiast Niemcy i Francja - chociaz
by slowami Andre Glucksmanna - europejskimi strusiami, bezmysl
nie chowajqcymi gtowrr w piasek w obliczu wirrkszego zagrozenia 1

• 

OczywiScie, owo prrknirrcie transatlantyckie nie jest wyiqcznie 
sporem "w rodzinie", lecz w duzej mierze dotyczy problematyki bli
skowschodniej czy - szerzej nawet - caloSci cywilizacji islamu, obec
nej przeciez w samej Europie. To naturalnie nie wszystko, albowiem 
catosc ztozonego obrazu nalezatoby uzupelnic dodatkowo jeszcze 
o Izrael, a moze raczej 0 odbior poli tyki tego panstwa w krajach 
muzu lmanskich, w Europie i Stanach Zjednoczonych. Okazuje sirr 
bowiem, ze stare - i wydawaioby sirr skompromitowane - wzorce 
antysemickie zaczynajq wracac pod nieco zmienionq postaci'l w wie
Iu zakqtkach globu. 

Na nieszczrrscie do ideowych i dyplomatycznych prrknirrc docho
dzi w czasie, gdy przemoc nie ogranicza sirr w zadnym razie do same-

I Par. Andre Glucksmann, Europa, ein Vogel St rau(J, "Die Diplomatische Welt" , 
12 April 2003. 
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go slowa, ale objawia si~ w coraz cz~stszych uderzeniach terrory
zmu. Zaraz jednak dodajmy, ze ta najbardziej skrajna forma przemo
cy jest w duzym stopniu wlasnie skutkiem tworzenia si~ wizerunku 
wrogaj wizerunku, kt6ry z jednej strony jest nam cz~sciowo znany 
z historii, lecz z drugiej zdaje si~ bye takZe produktem zjawisk zupel
nie wsp6tczesnych. Nie bardzo tylko wiadomo, czy - lub w jakim 
stopniu - lekcja historii okaie si ~ pomocna w rozumieniu procesu 
eskalacji nienawisc i. 

Europa a islam - stary i nowy wizerunek wroga 

Wrogose czy co najmniej niech~e wzgl~dem cywilizacji islamu od 
dawna jest obecna w kulturze europejskiej. Niespecjalnie to moze 
zdumiewajqce, jako ze Europejczycy od dawna byli zaangazowani 
zbrojnie i ideowo w walk~ z muzuimanami. Wojny z islamem od 
VIII do XVII wieku stanowily po prostu cz~se europejskiej historii. 
Krucjaty rozpocz~te przez papieza Urbana II pod koniec XI wieku 
byly w sredniowieczu jednym z punkt6w odniesienia calosci historii . 
Na P61wyspie Iberyjskim sarno pans two i jego tozsamosc uksztaho
wafo si~ wfasnie pod wpfywem walk i wyp~dzenia muzulman6w. 
Mozna zalozye, ze owa ofensywa militarna i ideologiczna, zdobyta 
w czasach rekonkwisty, byfa jak najbardziej na miejscu w p6iniej
szym procesie podbijania obu Ameryk i tworzenia tamtejszych impe
ri6w kolonialnych. Istotnymi wydarzeniami byly takZe spory z Tur
kami osmanskimi, kt6re w duzej mierze uksztahowafy stosunek Eu
ropy do cywilizacji islamu. Kolejny zas etap budowania wizerunku 
muzurmanina to, oczywiscie, wyprawy kolonialne poszczeg6lnych 
kraj6weuropejskich. 

W swoim stynnym "kazaniu wojennym" w 1529 roku Luter uznaf 
Turk6w za spelnienie biblijnych ostrzezen przed karq Bozq, podob
nych do ostrzezen przed potopem lub katastrofq Sodomy i Gomory. 
Ouzo p6iniej , w XIX wieku, kiedy Holendrzy prowadzili podb6j 
Archipelagu Malajskiego, najwi~kszy op6r stawial i islamscy miesz
kancy sumatrzanskiego Acehu, traktujqcy swojq militarnq powinnosc 
jako diihad. Holendrzy odnieSli sukces dopiero wtedy, gdy poslu
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chali rad orientalisty Snoucka Hurgronje, ktory stwierdzil, ie z ali
mami - muzulmanskimi uczonymi, nie moina w iaden sposob pojse 
na kompromis; naleiy ich zmiaidzyCl. W XX wieku David Lloyd 
George, premier brytyjski, nazwal muzulmanow tureckich "ludzkim 
rakiem, petzajqcq gangrenq w ciele krajow, ktore zrujnowali swymi 
rzqdami". Natomiast pewnym podsumowaniem polemik z islamem 
byly slowa francuskiego jyzykoznawcy i orientalisty Ernesta Renana, 
ie "kluczow q spraWq dla rozumnego i naukowego ducha aryjskiego 
jest pokonanie irracjonalnej semickiej umyslowosci islamu". 

OczywiScie, nie mozna w zaden sposob stwierdzic, ze ow anty
islamizm byl decyduj'lcym czynnikiem w polityce pa6stw europej 
skich. To, ze islam jako znaCZqca si la militarna przestal siy jui liczyc 
w XIX czy nawet jeszcze W XVIII wieku, mialo ogromne znaczenie 
dla procesu tworzenia miydzynarodowych imperiow: brytyjskiego 
b'ldz francuskiego. N ie postrzegano wowczas islamu jako zagroze
nia, wrycz przeciwnie - jako sojusznika w woj nach toczonych miy
dzy poszczeg6lnymi panstwami Zachodu. W ci'lgu obu wojen swia
towych politycy i wojskowi europejscy zrobi li bardzo wiele, aby po
zyskac poparcie muzulmanow, co moze bylo 0 tyle latwiejsze, ze 
wyznawcy islamu stanowili znacznq CZySC poddanych brytyjskich, 
francuskich czy holenderskich. Na przyklad podczas I wojny cesarz 
Wilhelm przedstawial siy wrycz jako przyw6dca muzulmanow; po
dobne gesty szacunku wzglydem islamu czynil sam Benito Mussoli

Po 11 wrzeSnia 2001 
roku obawy, a zarazem 
dy~kusje 0 "zagroieniu 
islamskim" bardzo si~ 

nasilily. 

ni, zresztq mocno zainteresowany trwalq obecno
sciq W loch w polnocnej Afryce. Z kolei Brytyj
czycy przybierali niemal pozy swojego bohatera, 
Lawrence'a z Arabii, ktory wyslany z misjq poli
tycznq do Arabow, zjednal ich dla Albionu w wal
ce przeciw imperium tureckiemu. 

Po wielu latach obojytnoSci wzglydem swiata islamu, co bylo skut
kiem wycofania siy mocarstw europejskich z polityki kolonialnej, 
sytuacja zaczyla siy radykalnie zmieniac w latach 70. Naj pierw szok 
naftowy spowodowany podwyzkq cen ropy, p6Zniej rewolucja is

2 Por. F.Robinson, Historia 5wiata islamu, tlum. J. W. Kozlowska, Warszawa 2001, 
s.94. 
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lamska w Iranie, a w latach 80. wojna w Afganisranie zaczr:ty na 
powr6t budzie zainteresowanie swiatem islamu. N aruralnie czynni
kiem wzmacniajqcym byla i jest coraz wir:ksza obecnose imigranr6w 
z kraj6w muzulmanskich w Europie, nie zawsze w pelni akceptujq
cych zastany porzqdek polityczny i spoleczny. Zaczr:to dostrzegae 
rez coraz silniejszy fundamentalizm islamski, kt6ry stopniowo bywal 
zaliczany do najpowazniejszych zagrozen w globalizujqcym sir: swie
cie. Po 11 wrzeSnia 2001 roku obawy, a zarazem dyskusje 0 "zagro
i eniu islamskim" bardzo sir: nasilily. 

Zachodni antyislamizm, jak sugeruje chociaiby Fred H alliday, rna 
dwa oblicza. Z jednej strony to odgrzewanie starych uprzedzen i sprze
dawanie ich w populistycznym opakowaniu, z drugiej - cos jakby 
rodzaj antyislamizmu strategicznego stanowiqcego (wedlug polityk6w 
i ludzi medi6w) powazne wyzwanie nie tylko dla kraj6w europej
skich, ale r6wniez dla USA. Antymuzulmanski populizm widoczny 
jest, co nie powinno dziwic, w wypowiedziach francuskiego Frontu 
Narodowego Le Pena. Otwarte wezwanie do repatriacji nawet 3 mi
lion6w imigrant6w z p6Inocnej Afryki dalo poczqtek bardzo agre
sywnej dyskusji, majqcej nierzadko wydzwir:k nie tylko antymuzul
manski, ale i antyarabski. W Szwecji przyw6dca Nowej Demokracji 
Ian Wach oswiadczyl: "Musz~ przyznac, ie w Szwecji nie br:dzie zbyt 
wielu meczet6w", a Viviane Franzen, inny prawicowy polityk, zadaia 
dose retoryczne pytanie: "Jak dIngo poczekamy na to, ie szwedzkie 
dzieci br:dq bily pokiony w stron~ M ekki?". N ajbardziej jednak zdu
miewajqcq przemian~ przechodzi Holandia, do niedawna wzorzec mir:
dzykulturowej tolerancj i. Byly szef populistycznej partii, Pim Fortuyn, 
mimo oskarzen medi6w 0 sianie nienawiki, zdobywa posmiertnie 
coraz wir:kszq popularnosc. Jego krytyka holenderskiego establish
mentu szla w parze z podwazaniem zasad funkcjonowania wielokul
turowego i wieloetn icznego spoleczenstwa. Islam nazywal on wr~cz 
"zacofanq re ligiq, kt6ra nie przeszIa przez pralkr: oswiecenia i huma
nizmu" . Tego typu sformulowania, wczesniej slyszane jedynie w krr:
gach skrajnej p rawicy, staly sir: po 11 wrzeSnia niezwykle nosne. Od
setek H olendr6w, kt6rzy zaczynajq kwesrionowae panujqcq dotych
czas "politycznq poprawnosC" i wzorem Fortuyna gotowi Sq rozwiqzae 
"problem islamski", wydaje sir: duio wi~kszy , aniieli dotychczas Sq
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dzono. Podczas jednej z dyskusji w holenderskim radiu pewien slu
chacz, przedstawiajqcy siy jako Dawid, stwierdzil, ze "fundamenta
lizm islamski jest smiertelnym zagrozeniem dla Holandii i Europy, 
a umiarkowany islam to kon trojanski w Europie. Albo zmusimy ich 
do przejscia na chrzescijanstwo, albo za jakis czas bydziemy mieli 
w Holandii szari'at". Tak daleko nie posuwal siy nawet sam Fortuyn3 . 

Najwiykszym jednak rozglosem w calej Europie odbil siy slynny 
esej Oriany Fallaci Wscieklosi i duma, w kt6rym muzulmanie przed
stawiani Sq jako niemal diabelskie istoty zagrazajqce tozsamoSci ku l
turowej Europy. Oriana pisze: 

Osama bin Laden rwierdzi, ze cala planeta Ziemia musi bye muzulmanska, 
ze musimy nawr6cie si~ na islam, ze po dobroci albo pod przymusem nas nawr6
ci, ze w rym celu nas masakruje i w dalszym ci'lgu b~dzie nas masakrowal. ( ... ) 
Jednak ta rzecz si~ nie rozstrzygnie, nie wyczerpie wraz ze smierci'l Osamy bin 
Ladena. Poniewaz Osam6w bin Laden6w S'l juz dziesi'ltki rysi~cy, i to nie tylko 
w Afganistanie czy krajach arabskich. S'l wsz~dzie, a najbardziel zaciekli s'l w!a
snie na Zachodzie . W naszych miastach, na naszych ulicach, na naszych uniwer
sytetach, w osrodkach badan nad technologi'l. Nad t'l technologi 'l, kt6q kazdy 
glupek moze si~ poslugiwae. Krucjata trwa juz od dawna. I dziala jak szwajcar
ski zegarek, podtrzymywana przez wiar~ i perfidi~ porownywan'l jedynie z wiar'l 
i perfidi 'l Torquemady, kiedy byl zwierzchnikiem Inkwizycji . W istocie, per
traktowae z nimi jest rzecz'l niemozliw'l. Dyskutowae - nie do pomyslenia. Trak
towae ich z wyrozumialosci'l, tolerancj'llub nadziej'l jest samob6jstwem. A kto 
mysli inaczej, jest naiwny4 • 

Tuz przed interwencjq militarnq w Iraku Oriana Fallaci w kolejnym 
eseju: Wscieklosi, duma i zwqtpienie postawila sprawy bardzo jasno: 

Europa przestala bye EuroP'l' Stala si~ kalifatem islamskim, jak Hiszpania 
i Portugalia w czasach Maur6w. Miesci w sobie 16 milion6w muzulman6w, trzy 
razy ryle, ile Ameryka (trzy razy wi~ksza od Europy). Pe/no w niej mul!6w, 
ajatollah6w, imam6w, meczet6w, turban6w, br6d, czador6w - i biada temu, 
kto jest przeciw5 . 

Wizerunek malowany przez Oriany Fallaci nie jest z pewnosciq 
zbyt wyrafinowany intelektualnie. Niewykluczone jednak, ze wta-

J Za: nGazeta Wyborcza", J. Pawlicki, Rok po Pimie. Mord poJit yczny, 07.05.2003. 
4 "Corriere della Sera", 29.09.2001; cyt. za: Zamach 11 wrzesnia. Wyb6rpttblikacji, 

Warszawa 2002. 
5 "Corriere della Sera", 14.03.2003; przedruk: "Forum", 24-30.03.2003. 
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snie dzi~ki pewnej intelektualnej prostocie, a moze raczej nalezaloby 
powiedziec: inte lektualnemu ubostwu, polqczonemu do tego 
z ogromnq dawkq negatywnych emocj i, ow wizerunek jest, bardziej 
lub mniej otwarcie, akceptowany przez rzesze Europejczykow. 

N ieco czym innym jest natomiast specyficzny antyislamizm, kro
ry mozna nazwac straregicznym. Jest on obecny w Europie z racji 
bliskoSci samego islamu, a takze z powodu reinterpreracji pewnych 
zalozen politycznych, powstalych w Stanach Zjednoczonych. Pewien 
wzorzec antyislamizmu strategicznego stanowi analiza przedsrawio
na przez sir Alfreda Shermana, bylego osobistego doradcy Margaret 
Thatcher. Wedlug niego "muzuimanie zagrazajq Europie, przy czym 
zagrozenie narasta powoli, zas same panstwa zachodnie zrobily nie
mal wszystko, aby je zwi~kszyC". Sherman rozwaza kilka czynnikow, 
ktore jakoby miaiy doprowadzic do owego "niebezpieczenstwa". 
Sposrod nich najwazniejsze to : 1) nieodpowiedzialna polityka imi
gracyjna w Europie, krora doprowadzita - jak twierdzi - do powsta
nia coraz bardziej agresywnej kilkunastomilionowej mniejszoSci mu
zulmanskiej ; 2) alienacja swieckiej T urcj i przez Uni~ Europejskq, ktora 
zmusza ten kraj do nawiqzywania coraz blizszych zwiqzkow z kraja
mi muzulmanskimi; 3) agresywna po
lityka Niemiec na Balkanach prowadzo
na z zamiarem rozbicia J ugoslawii 
i oslabienia Serbii; 4) wsparcie Waty
kanu dla tej polityki i "uporczywe nad
skakiwanie Papieza krajom arabskim 
bez wzglttdu na interesy mniejszoSci 

Problemy dotycz'!ce spraw 
integracji z obc,! pocz'!tko
wo kultur,! zawsze b((d,! 
istnialy i nierzadko mog'! 
miee dose dramatyczny 
wytnlar. 

chrzeScijanskiej w tych krajach". Innym jeszcze czynnikiem jest zanik 
wartosci chrzeScijanskich i zachodnich z powodu nieznajomosci hi
storii Europy, w tym zagrozenia ze strony islamu. Sherman konklu
duje, ze wszystko to jest oznakq upadku wiary zachodnich intelektu
alistow i politykow we wlasne wartosci6 . 

Naturalnie, wspolna pokojowa egzystencja muzulmanow, chrze
Scijan i Zydow w poprzednich wiekach nie byla moze tak doskonala 

6 A. Sherman, Islam 's New Drive into Europe, "Bulletin of the Je rusalem Institute for 
Western Defense", vol. 6, nr 3, pazdziernik 1993, eyt. za: F. Hallid ay, Islam i mit kon
(rontacji, dum. R. Piotrowski, Warszawa 2002, s. 186. 
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i pelna toleraneji, jak uwazajq niekt6rzy wyznawey islamu, ale nie 
byla r6wniez w zadnym razie jakims eiqglym pasmem przesladowan 
"niewiernyeh", jak przedstawiajq to osoby, widzqee w religii muzul
manskiej "zaprzysiyglego wroga" eywilizaeji Europy bqdz Ameryki. 
Poza tym kilkunastomilionowa spoleeznose muzulman6w w Euro
pie weale nie musi stanowie jakiegos smiertelnego zagrozenia, jak 
pr6buje to udowodnie ehociazby Oriana Fallaci. Oczywikie, proble
my dotyczqce spraw integracji z obq poczqtkowo kulturq zawsze 
bydq istnialy i nie rzadko mogq miee dose dramatyczny wyrniar, ale 
bardziej chodzi loby tu 0 kwestie ekonorniczne, a nie czysto ideolo
giczne bqdz religijne . Przeciez jezeli islam bylby zaprzysiyglyrn wro
giern cywilizacji europejskiej, to wobec tego powinnisrny rniee do 
ezynienia z ciqglyrni aktami terroryzrnu w Paryzu, Londynie czy Ber
linie bqdz tez z co naj rnniej ezystyrni aktarni nieposluszenstwa oby
wateli wyznania islamskiego wzglydem swieckiego, europejskiego 
panstwa. A nic takiego siy nie dzieje. Sq, naturalnie, przypadki bul
wersujqee opiniy publicznq na Zachodzie, takie jak agresywny anty
semityzm niekt6rych muzulman6w, wygwizdanie M arsylianki przez 
franeuskich wyznawc6w Proroka w czasie meczu Francja-Algieria czy 
chociazby szeroka naglosniona sprawa Rushdiego, ale czyny przypi
sywane jednej grupie muzulman6w nie powinny bye w zadnym razie 
interpretowane jako typowe dla nich wszystkich. To zresztq bylaby 
polityka ogromnie niebezpieczna w Europie i rzeczywikie pchajqea 
do jakiejs przyszlej totalnej konfrontacji . 

Niemniej jednak, 0 ile oskarzenia islamu jako religii czy tez rnu
zulman6w w ealoSci 0 jakqs przyrodzonq i nieusuwalnq wrogose 
wzglydem cywil izacj i zachodniej Sq dose latwe do obalenia, 0 tyle 
jednak podobne zarzu ty wzglydern sarnych tylko fundamentalist6w 
islarnskich nalezy traktowae znacznie powazniej . M amy tu zresztq 
do ezynienia z dose nietypowq sytuacjq. Gdy bowiem rozrnai te oskar
zenia, na przyklad wzglydem Zyd6w, Sq z oczywistych powod6w 
przez nieh samych odrzucane jako najzupelniej absurdalne, to rzecz 
rna siy zupelnie inaczej w przypadku fu ndamentalist6w islarnskich. 
Siowa 0 potypieniu przez zwolennik6w fundamentalizrnu systemu 
demokraeji liberalnej, swieckoki panstwa, r6wnego statusu myzczyzn 
i kobiet czy r6wnouprawnienia religii nie Sq bynajmniej llznawane 

44 



TEMAT MIESL,\CA 

przez samych oskarzanych jako bezsensowne - wr~cz przeciwnie, 
zgadzaj'l si~ z nimi, nierzadko dorzucaj'lc kilka innych kwestii, ktore 
mog'l jeszcze bardziej wzmocnic wzajemny obraz "wroga". Jeden 
z nestorow wspokzesnego fundamentalizmu islamskiego Sajjid Abu 
ai-Ala M aududi pisai : 

Powiadam warn, moi bracia muzulmanie, zupelnie szczerze: demokracJa stoi 
w calkowitej sprzecznosci z wasz'! wiar,!. Islam, w kt6ry wierzycie, r6ini sir;: 
calkowicie od tego okropnego systemu. Nie rna iadnej zgody mir;:dzy islamem 
a demokracj,! , nawet w najbardziej d robnych kwestiach, jako ze i w nich poja
wiaj,! sir;: sprzecznoSci nie do pogodzenia. Gdzie panuje system [demokracji za
chodniej], tam nie rna miejsca dla islamu. Kiedy zas islam dochodzi do wladzy, 
tam nie rna miejsca dla demokracji7 

. 

Podobnego zdania byi Sajj id Kutb, obok Maududiego najwazniej
szy przedstawiciel nurtu fundamentalizmu. Ki lkuletni pobyt w Sta
nach Zjednoczonych w zaden sposob nie przekonal go do wartosci 
swiata euroatlantyckiego, wr~cz przeciwnie uznawaf on owe wartosci 
niemal za herezj~, czyli - jak to sam wyrazai - "za bozyszcza stworzo
ne przez cziowieka". Dodatkowo jeszcze Kutb zyskai chwal~ m~czen
nika za spraw~, albowiem oskarzono go 0 spisek przeciwko swieckiej 
wtadzy w Egipcie i stracono w 1966 roku. Wydaje si~ nawet, ze slowa 
Kutba, mimo ze napisane kilkadziesiqt lat temu, w zaden sposob nie 
straciiy dla wielu muzulmanow swojej aktualnosci. 

Przyw6dztwo czlowieka Zachodu w swiecie ludzi zbliia SIr;: do koflCa nie 
dlatego, ze cywilizacja zachodnia materialnie zbankrutowala alba utracila swoj,! 
gospodarcz,! czy militarn,! silr;:, ale dlatego, ie zachodni lad odegral juz swoj,! 
rol r;: i nie dysponuje tyrn zespolern wartoSci, kt6re dawaly rnu przewag~. ( ... ) 
Naukowa rewolucja si~ sko6czyla, podobnie jak "nacjonalizm" i terytorialnie 
ograniczone spolecznoSci, jakie za jego istnienia sir;: zrodzily. ( .. . ) Przyszla kolej 

sna islam . 

Tego typu sformulowania mogq, OCzYWlscle, jedynie utrwalac 
uprzedzenia zywione w stosunku do muzulmanow w Europie b'ldi 
Stanach Zjednoczonych. Poza tym skal~ zjawiska zagrozenia wzmac

7 A. Maududi, Islam and Modern Civilization, reprint Cairo (wersja w j,zyku arab· 
skim), bd. , s. 98-99. 

" Sayy id Qurb, Ma'alim fi at-tariq (Drogowskazy), K,lir 1964, s. 4-5, dum. J. Danecki . 
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niajq jeszcze informacje 0 coraz szerszym poparciu dla ruchow fun
damentalistycznych w wiel u krajach islamu, a takie dane na temat 
aktow terrorystycznych, przypisywanych wlasnie fundamentalistom. 
Wydaje si~, ze w takiej sytuacji nawolywania do tolerancj i Sq dla 
wielu sceptykow jedynie pustymi gestami, jakims wqtpliwym rytu
alem politycznej poprawnoSci. Ale calose zjawiska wcale nie jest czar
no-biala, jak moglby sugerowae postronny obserwator. Fundamen
talizm islamski nie jest w i adnym razie zj awiskiem jednorodnym, nie 
ma jakiegos fundamentalistycznego wszechmuzulmanskiego centrum 
religijno-politycznego, a wyrazane opinie i deklaracje 0 zasadach funk
cjonowania idealnego panstwa islamu niekoniecznie uzupelniajq si~ 
nawzajem. To prawda, ie fundamentalizm muzulmanski - w przeci
wienstwie do innych fundamentalizmow - jest zjawiskiem duzo bar
dziej znaCZqcym i jego przesianie, dzi~ki globalnym srodkom przeka
zu, dociera do ponad miliarda wyznawcow, co naturalnie wskazuje 
na rzeczywistq skal~ pojawiajqcych si~ problemow. Sqdz~ jednak, i e 
niezwykle istotllq, ale cz~sto przemilczanq cech~ fundamentalizmu 
stanowi fakt, iz jest on najbardziej slyszalnym glosem sprzeciwu 
tyle ze nie bezposrednio kierowanym do Europy czy Stanow Zjedno
czonych, ale przede wszystkim do rzqdow panstw muzulmanskich, 
w zdecydowanej wi~kszoSci swieckich. Od kilku, kilkunastu lat mamy 
bowiem do czynienia z dose niezwyklym fenomenem. Islam staje si«r 
bodajze najbardziej dynamicznq religiq na swiecie, zdobywajqc coraz 
wi~cej wiernych, ale zarazem panstwa muzulmanskie doswiadczajq 
gl~bokiego kryzysu politycznego i gospodarczego, ktory zaczyna wr«rcz 
zagrazae ich istnieniu. Fatalne wyniki ekonomiczne, stan bardziej lub 
mniej bolesnej dyktatury (i to mimo pozornych gestow niby-demo
kratycznych), wreszcie ogromny przyrost naturalny - wszystko to 
sprawia, ze ta cz~se swiata zaczyna przypominae ogromnq beczk~ pro
chu powoli turlajqq si ~ w stron~ ognia. Swieckie pomysly nacjonali
zmu czy socjalizmu w krajach muzulmanskich niemal doszcz~tnie si~ 
skompromitowaly, a nie wyglqda na to, ieby na horyzoncie oprocz 
nurtu fundamentalizmu pojawialy siy naprawd~ znaczqce grupy opo
zycjonistow, bydqcych w stanie przedstawie porywajqq wizj~ prze
budowy panstwa. FundamentaliSci stanowiq wi~c zagrozenie nie tyle 
dla Zachodu, ile bardziej dla dyktatur nadal panujqcych w panstwach 
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muzulmanskich, jako ze podwazajq same fundamenty funkcjonowa
nia takiego panstwa. Dlatego tez dla wielu wladcow ogromnie po
dzielonej, swieckiej cZ~Sci cywilizacji islamu, ale rowniez i dla Arabii 
Saudyjskiej oraz lranu, waznq metod q kanalizowania coraz gorszych 
nastrojow swoich muzulmanskich poddanych jest podtrzymywanie 
koszmarnego wizerunku "wroga zewnytrznego", czyli Stanow Zjed
noczonych, Izraela, a w dalszej kolejnosci - Wielkiej Brytanii. W tym 
miejscu - jak w zadnym innym - spotykajq si~ dyktatorzy nOSZqcy 
tytul prezydentow bqdi krolow oraz przywodcy rozmaitych odlamow 
salafijja, czyli fundamentalizmu wlasnie9 

• Na nieszcz~scie tego typu 
pojedyncze na pozor "wewnqtrzcywilizacyjne p~kni~cie" prowadzi 
w globalizujqcym si~ swiecie do kolejnych p~kni~e, i to nie tylko mi~
dzy roznymi obszarami kulturowymi, ale i wewnqtrz nich samych. 

Toksyczne napi~cia w swiatowym czworokqcie 

M amy wi~c klasyczny czworokqt: kraje muzulmanskie - Izrael -
Stany Zjednoczone - Europa, czworokqt uwiklany w gr~ politycznq, 
ideologicznq, spolecznq i medialnq. Na istniejqce klisze, dose prymi
tywne - przyznajmy, nakladajq si~ nowe ksztalty wizerunk6w wroga 
i scenariusze przyszlych wydarzen, ktore obecnie mogq budzic zdu
mienie swojq niewiarygodnq interpretacjq. Moina chyba zaloiye, ie 
stan politycznego i ideowego napi~cia na swiecie jest doskonalq glebq, 
na ktorej rozwijajq siy najbardziej nawet kontrowersyjne pomysly. 

Dla wielu muzulmanow koncepcje Bialego Domu Sq tylko cz~
kiowo polityczne, bo tak naprawd~ chodzi tu 0 specyficznq misj~, 
ktora powinna zostac zreal izowana wlasnie na terenie Bliskiego 
Wschodu. I nie idzie tu 0 zadnq demokracj~, walk~ z terroryzmem 
czy bezpieczenstwo ekonomiczne. Niemala grupa muzulmanow jest 
bowiem przekonana, ze religijne poglqdy ewangelickich fundamen
talistow, jak si~ ich okresla, majq ogromny wplyw na calq polityk~ 
bliskowschodniq Bialego D omu, czy szerzej - polityk~ wzgl~dem 

9 Po r. B. Rubin, The Real Roots of Arab Anti-Americanism, "Foreign Nfairs", N o
vember/December 2002. 
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swiata islamu. Ten aspekt religijny, czy raczej milenaryjny, wydawae 
siy moie postronnemu obserwatorowi malo istotny, zwlaszcza kiedy 
amerykanscy przywodcy wyrainie starajq siy podkreSlae jak najzupel
niej swiecki powod ewentualnych konfl iktow. Jednak tego typu za
pewnienia w iaden sposob nie wystarczajq. Gdy dochodzi do jak naj 
bardziej realnych operacji militarnych Stanow Z jednoczonych na Bli
skim Wschodzie, bardzo silnie podgrzewa siy stare resentymenty, jak 
rowniei wykorzystuje siy najrozmaitsze teorie spiskowe, ktore znaj 
dujq coraz wiykszq liczby sluchaczy. Wedlug Hasana Nasrallaha, se
kretarza generalnego H ezbollahu, administracj a amerykanska wywo
dzi siy obecnie z chrzeScijanskiego syjonizmu i opiera znacznq czyse 
planow oraz dzialan na proroctwach i pewnych wersetach Pisma Swiy
tego. Rzecz w tym, ie - jak wyjasnial to wiernym podczas szyickiego 
swiyta Aszura (2003 r. ) - USA zakladajq swoje bazy na Poiwyspie 
Arabskim, a takZe w Iraku, "poniewai ich Pismo i zawarte w nim 
proroctwa dajq do zrozumienia, ie przywodca, jakiego oczekujq mu
zulmanie, rna przybye z M ekki i ie swych wielkich czynow dokona na 
Polwyspie Arabskim". Nic wiyc dziwnego, ie dla niektorych muzul
manow glownym celem wojsk amerykanskich jest wlasnie walka 
z tym wodzem, ktory przyjdzie, by zjednoczye wspolnoty. Na dow6d 
przytoczonych tez cytuj e siy poglqdy tych, ktorych uwaia siy za ewan
gelickich fundamentalistow z otoczenia prezydenta Busha, takich jak 
Pat Roberston czy Jerry Falwell. Wedlug ich nauki - tak przynajmniej 
interpretujq to ich muzulmanscy komenta torzy - narod i ydowski jest 
nadal "narodem wybranym", mimo istnienia Kosciola Chrystusowe
go; podobnie narodziny panstwa Izrael Sq spelnieniem proroctwa bi
blijnego, ktore rna bye jakoby zawarte w Starym i Nowym Testamen
cie. Z kolei przytaczane poglqdy innych autor6w, jak chociaiby H al 
Lindsey (ktorego pozycja The Late Great Planet Earth stata siy bestsel
lerem), wskazujq, ie owem u odrodzeniu Izraela powinny towarzy
szye pewne symboliczne wydarzenia, na przyktad odbudowa swiqty
ni jerozolimskiej zburzonej w roku 70 przez Rzymian. Oczywiscie 
problem w tym, ie akurat na jej miejscu stoi obecnie meczet Omara 
(Kopula na Skale), w pobliiu ktorej znajduj e siy z kolei Al-Aksa, jedna 
z najwiykszych swiytosci islamu. T ak wiyc stworzenie nowej swiqtyni 
musi z koniecznoSci oznaczae wyburzenie meczetow Omara i Al-Aksa, 
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co naturalnie byloby wypowiedzeniem totalnej wojny catemu swiatu 
muzulmanskiemu. Dalszy opis wydarzen przypisywany Lindseyowi 
to niemalie scenariusz filmu science-fiction. Mamy wi~c ogromn,! bi
tw~. Po jednej stronie stoj,! w niej wrogowie Izraela, ktorzy przypllsz
czaj,! szturm na Jerozolim~, po drugiej - "prawi m~iowie", oczekuj,!
cy na nastanie tysi'lcletniego Krolestwa Chrystusowego. Ostatecznie 
wojna ta konczy si~ uiyciem broni nuklearnej i zwyci~stwem wyznaw
cow owego Krolestwa 10. 

Nie dziwmy si~ jednakie, ie tego typu dziwaczna doktryna mile
narystyczna znajduje posluch wsrod wielu bardziej czy mniej radykal
nych wyznawcow islamll. Skoro sami muzulmanie si~gaj'l po pis rna 
ewangelickiej prawicy amerykanskiej, to - jak sami uwaiaj ,! - jedynie 
dlatego, by zrozumiec "istot~" polityki Stanow Zjednoczonych, ktora 
wtasnie pod wplywem owej prawicy rna byc realizowana. 

Naturalnie, kluczowym elementem jest tutaj kwestia panstwa Izra
el, postrzeganego przez wi~kszosc muzulmanow niemal jako przed
tuienie Stanow Zjednoczonych. OczywiScie, nietrudno znaleic uza
sadnienie dla tego typu pogl'ldow. Wedtug 
sondaiu Instytutu Gallupa 67% repllblika
now popiera Izrael, a tylko 80/0 - Palestyn
czykow. Co jednak najbardziej intryguj ,!ce, 

Poparcie dla Izraela idzie 
cz-:sto w parze z niech-:ci1! 
w stosunku do islamu. 

to fakt, i e wedtug owego sondaiu jedynie 45% Arnerykanow iydow
skiego pochodzenia, zwi,!zanych z Parti,! Demokratyczn'l, popiera 
polityk~ premiera Ariela $zarona. Stanowisko republikanow wyja
snia Gary Bauer, przewodnicz'lcy organizacji Arnerykanskie Warto
sci, byty kandydat na prezydenta, twierdz,!c, ii "Biblia nie pozosta
wia w'ltpliwoSci co do tego, ie Izrael to ziemia obiecana Zydom 
przez Boga". Podobny pogl'ld wyraia Roberta Combs przewodzqca 
Koalicj i ChrzeScijanskiej, najwi~kszemu ugrupowaniu religijnej pra
wicy, wyjasniaj'lc jeszcze, ze ataki terrorys tyczne w Izraelu S,! wyni
kiem zbyt tagodnej polityki wobec Palestynczykow. 

T ak si~ sktada, ie poparcie dla Izraela idzie cz~sto w parze z nie
ch~ci,! w stosunku do islamu, co w duiym stopniu komplikuje poli

10 Por. artykul Fady Nouna Poligon Pana Boga, publikowany w "L'Orient Le Jour", 
7.04.2003; przedruk: "Forum" 22-27.04.2003. 
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tyky Bialego Domu, kt6ry w iaden spos6b nie chcialby lqczye obu 
tych spraw. Wspomniany jui Jerry Falwell oswiadczyl, ie prorok 
M ahomet by! terrorystq, co - jak siy moina domyslae - zostalo dose 
jednoznacznie przyjt;te przez swiat muzulmanski. Co prawda, kazno
dzieja ten, zapewne naciskany przez amerykanskich dyplomat6w, 
przepraszal p6iniej i wyjasnial, ie nie chodzilo mu ,,0 prawdziwych, 
przestrzegajqcych prawa muzu!man6w", ale nie moina siy bylo po
zbye wraienia, ie p6iniejsze oswiadczenie bylo jakieS nie calkiem 
szczere. Z kolei wielebny Franklin Graham - syn slynnego Billa Gra
hama, uznawanego za jednego z najwit;kszych kaznodziej6w prote
stanckich w USA i bliskiego przyjaciela prezydenta Busha seniora 
oswiadczyl wprost, i e islam jest "przewrotnq, pelnq przemocy reli
giq zla". W wywiadzie dla telewizji NBC przypomnial zas dobitnie, 
ie " to nie metodYSci ani luteranie uderzyli samolotami w te budynki, 
ale ludzie, kt6rzy wyznajq islam"ll. 

Takie sformulowania rozpowszechniane Sq w wielu krajach mu
zulmanskich i podawane jako przyklad "narastajqcej wrogosci" Ame
rykan6w wobec swiata muzulmanskiego. Dodatkowo lqczy sit; je ze 
slowami wypowiadanymi od kilkunastu lat przez ekstremistycznych 
polityk6w izraelskich, usilujqc w ten spos6b wskazae wsp6lnq jako
by platformt; dzialania obu panstw. 

Przez dlugi czas negatywnym uJubiencem wielu islam skich me
di6w byl chociaiby rabin Meir Kahane i jego ruch : Kach. Sednem 
jego przeslania bylo wezwanie do przymusowej deportacji wszyst
kich Arab6w z Izraela. W swoich przem6wieniach Kahane nazywa! 
wrt;cz Arab6w rakiem bqdz karaluchami. "Zr6bcie mnie ministrem 
obrony na dwa miesiqce i nie zobaczycie ani jednego karalucha! 
m6wil do swoich zwolennik6w - obiecujt; warn czysty Erec Jisrael! 
Dajcie mi wiadzt;, abym sit; z nimi rozprawil! "12. Z kolei w latach 90. 
przewodniczqcy Publicznego Komitetu Obrony Godnosci Ludzkiej 
rabin M ordechaj Jedidja W einer wezwal rzqd, by wykorzystal narZq
dy Arabow zabitych podczas intifady do przeszczepow, tak by unik-

II Por. A. Rogozinska-Wickers, Z Bibliq w Bia lym Domu, "Rzeczp ospolita", 2-4 maja 
2003. 

12 Cyt. za : "Jewish Press", 12.01.1990 i Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel's 
Radical Right, Oxford 199 1, s. 239. 
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n'lc koniecznosci pobierania ich ze zwiok Zyd6w, czego zabrania 
judaistyczna ortodoksja. W tym samym czasie rabin Owadja Josef, 
przyw6dca partii Szas, jasno wyrazil podczas kazania sw6j pogl'ld, ze 
"Arabowie Sq gorsi od najdzikszych zwierz'lt" 13. 

Oczywiscie, tak radykalnego nastawienia nie spos6b znaleic wsr6d 
znacznej wi~kszoSci polityk6w izraelskich, ale zn6w - to, co skrajne 
i ekstremistyczne, bywa przedstawiane jako reprezentatywne dla ca
lOSci, i to zar6wno przez media, jak i polityk6w nastawionych co 
najmniej niech~tnie w stosunku do panstwa Izrael. Ow zabieg, dose 
powszechnie stosowany na swiecie wzgl~dem innych narodowosci 
b'ldi wyznan, nie tylko wzmacnia istniej'lce wizerunki wroga, ale 
r6wniez tworzy lub modyfikuje stare jego wersje. 

Antyizraelizm i nowe sojusze ideowe 

Przyktady takich modyfikacji zostaly przedstawione podczas kon
ferencji, kt6ra odbyla si~ w 2003 roku w jerozolimskim Osrodku 
Badan nad Antysemityzmem Vidala Sassoona. Od razu zaznaczmy, 
ze uczestnik6w konferencj i, pochodz'lcych z Izraela, Europy i Sta
n6w Zjednoczonych, trudno byioby zal iczye do grona zwolenni
k6w Ariela Szarona . Bardzo cz~sto krytykowano bowiem post~po

wanie premiera na Zachodnim Brzegu Jordanu, kt6re - wediug 
profesora Yehuda Baura, zajmuj'lcego si~ problematyk'l Holocau
stu - jest w duzej mierze przykladem naruszania praw czlowieka 
przez Izrael. 

G16wnym jednak przedmiotem analizy byio dosc zaskakujqce zja
wisko, kt6re mozna by okrdlie jako now'l form~ antysemityzmu. 
Obecnie wi~c trudno m6wie 0 dyskryminacji Zyd6w ze wzgl~du na 
ich narodowosc, chodzi tu przede wszystki m 0 swoisty "antyizra
elizm", co oznacza nie tylko sprzeciw wobec polityki izraelskiej, lecz 
bardziej 0 odmawianie Zydom prawa do samostanowienia. Kluczo
wym momentem jest tutaj swoiste poj~cie H olocaustu, tyle ze z za

13 eyt. za: F. Halliday, Islam i mit konfrontac;i, dum. R. Piotrowski , Warszawa 2002, 
s. 193 . 
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mian,! rol. Tak wiyc Izraelczycy przedstawiani Sq jako nazi§Ci, 0 Pale
sty6czykach zas mowi siy jako 0 nowych Zydach. Oskarienia uczest
nikow konferencji dotycz'! nie tylko skrajnych grup islamskich, ale 
rowniei zachodnioeuropejskiej lewicy, ktora - jak twierdzi profesor 
Irwin Cotler z Kanady - szerzy nienawisc do Izraela pod haslami 
walki z nazizmem i apartheidem. Podawane przyklady Sq kontynu
acj,! starych teorii spiskowyeh, znanyeh rowniei i w Polsce. Przesla

lntyizraelizm, 0 ktory 
skarza siC( zachodnio

europejsk'llewicC(, 
widoczny jest przede 

vszystkim w mediach. 

nie jest nieskomplikowane - Zydzi korzystajq ze 
swej wladzy, aby spiskowac i przej,!c kontroly nad 
swiatem. T ak wiye po internetowyeh witrynach 
muzulma6skieh radykalow kqi,! teorie, ie tak na
prawd y to Zydzi stojq za zamachami z 11 wrze
snia i katastrof,! promu kosmieznego Columbia. 

Z kolei egipska telewizja nadala serial w 41 odcinkach, ktory nawiq
zuje do znanej falszywki - Protokol6w M~drc6w Syjonu, gdzie w bar
dzo dobitny sposob prezentowany jest ow rzekomy spisek iydowski. 
Wedlug arabisty, profesora M enaehema M ilsoma, islamska propa
ganda nieustannie dehumanizuje Zydow, ukazujqc ich czysto jako 
malpy lub swinie. Zostaj'! tei wskrzeszane stare opowie§Ci 0 tym, ie 
Zydzi mord uj,! dzieei i pijq ieh krew. 

Celem muzulmanskiego antysemityzmu, jak twierdz,! uezestnicy 
konferenej i, jest w takim razie zanegowanie Holocaustu, a przez to 
podwaienie legalnego prawa do istnienia samego pa6stwa Izrael, ktore 
prezentowane jest jako twor niezwykle opresywny wzglydem Ara
bow ezy - szerzej - muzulmanow. Tego typu zabieg pozwala - i tu 
znow niezwykly paradoks - na zawi,!zanie sojuszu z niektorymi przy
najmniej Europejezykami. 

Z kolei ow an ty izraelizm, 0 ktory oskaria siy zachodnioeuro
pejsk,! lewiey, widoezny jest przede wszystkim w mediach. Co ude
rza w pojawiaj,!cych siy sformulowaniaeh, to polqczenie pa6stwa 
Izrael wy1'leznie z polityk,! przeSladowan Palestynczykow, nazywanq 
"apartheidem" albo w skrajnej form ie: ludobojstwem. Tego typu 
asoej aeje S'l, jak twierdzq badacze zjawiska antysemityzmu, niezwy
kle eharakterystyezne dla zaehodnioeuropejskiej lewicy. Czym to 
tiumaezyc? M elanie Philips w swoim eseju publikowanym w "The 
Spectator" wyjasnia: 
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CZ~Sciowo wynika on ze starych, antyimperialistycznych i antyzachodmch 
uprzedzen. Po cZ~Sci jesr ro konsekwencja pogl,!du, i e ofiara mi mog,! bye tylko 
ludzie bezbronni, dlarego rei mieszkancy Trzeciego Swiara nie mog'! bye mor
dercami, a kaidy akr samoobrony ze srrony spoleczenstw zachodnich, a wi~c 
rakie lzraeJa, musi bye rrakrowany Jako agresja. Jest ro r6wniei postmoderni
styczna desrrukcja obiektywnosci i prawdy, kt6ra prowadzi do hegemonii klam
stwa. A poniewai lewica walczy z moralnosci,! i umia rkowaniem, rna wspanial'l 
okazj~, ieby rozprawie si~ z narodem, kt6ry wymyslil te reguly 14. 

Naturalnie, istnieje w takim przypadku niebezpieczenstwo (na 
CO wskazaf chociaiby laureat Nagrody Nobla Imre Kertesz), ie wro
gose w stosunku do Izraela jako panstwa dose fatwo moie przero
dzie sitt we wrogose w stosunku do samych Zyd6w, kt6rzy wcale nie 
mUSZq bye obywatelami Izraela. Ich pochodzenie etniczne, i to nie
zaleinie od tego, czy mieszkajq we Francji, Anglii, Stanach Zjed no
czonych czy Polsce, jest kojarzone z politykq rzqdu izraelskiego. Stqd 
jui bardzo niebezpieczny krok ku - by tak rzec - klasycznemu anty
semityzmowi. 

Obecnie mielibysmy do czynienia z niezwykJym paradoksem. Izra
el czy tei sami Zydzi majq wi~c swojego sojusznika w prawicy ame
rykanskiej, dose cz~sto oskarianej wczesniej 0 antysemityzm, zas prze
ciwnikiem wydaje sitt wobec tego lewica zachodnioeuropejska, koja
rzona wlasnie z tolerancjq i walkq z rasizmem. Co wi~cej , owa lewica 
jest w tym przypadku bardzo bliska poglqdom dose skrajnych grup 
islamskich, kt6re z kolei Sq solq w oku prawicy ewangelickiej. Obraz 
to nieco uproszczony, bo zapewne po obu stronach jest niemalo tych, 
kt6rzy majq odmienny punkt widzenia, niemniej jednak to pewien 
sygnal szerszego zjawiska. 

Spr6bujmy podsumowae raz jeszcze stanowisko poszczeg6lnych 
stron konfliktu: prawica amerykanska, i yczliwie nastawiona wzgl~

dem Izraela idose wrogo wzglttdem muzulman6w, nast~pnie wy
znawcy islamu (przede wszystkim ci 0 dosyc skrajnych poglqdach), 
dla kt6rych Izrael to kamien obrazy, a polityka Stan6w Zjednoczo
nych jest antymuzulmanska i an tyarabska, oraz cz~sc lewicy zachod
nioeuropejskiej oskariajqcej Izrael 0 wi~ksze lub mniejsze zbrodnie, 

" M. Phillips, Lewa glowa hydry, "The Spectator", 22.03.2003, przedruk: "Forum", 
7.04-13.04.2003; tamie relacja 0 konferencji w Jerozolimie. 
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Stany Zjednoczone zas 0 narzucanie innym swoich zasad i niespra
wiedliwe traktowanie muzulmanow. 

W kaidym z tych wariantow pojawia siy islam, ktory (z liczbq 
ludnoSci siygajqcq miliard trzysta milionow) staje siy jdli nie decydu
jqcym, to przynaj mniej niezwykle istotnym elementem w caiym spo
rze. N a zakonczenie sprobujmy wiyc spojrzee na kultury muzuima6skq 
z nieco innej strony: jako na czyse wspokzesnej Europy. Jest to spoj
rzenie istotne, poniewai liczba muzuimanow na naszym kontynen
eie siyga jui kilkudziesiyeiu milionow, a w razie akeesji Turcji do 
Unii Europejskiej bydq oni odgrywae duio wiykszq roly nii dotych
ezas w histori i cywilizacji euroatlantyckiej. 

Unia swiecko-chrzescijansko-muzutmanska 

Islam obeeny jest w Europie niemal od same go poezqtku swojego 
istnienia. Pierwszy etap to oezywiScie przesziosc, i to dose odlegla: 
muzulmanskie rzqdy w H iszpanii miydzy VIII i XV wiekiem, na Sy
eylii - od IX do XI wieku, bqdi w poludniowych Wloszech - miydzy 
IX a X wiekiem. Kiedy cywilizaeja muzuimanska trwaia jeszcze na 
terenie Polwyspu Iberyjskiego, podboje mongolskie w XIII wieku 
daiy poczqtek kulturze islamskiej w zupelnie innej cZySci naszego 
kontynentu. Potomkowie najeidicow utworzyli liezne organizmy 
panstwowe, a ich pozostaiosciq Sq grupy Tatarow bqdi innych wspol
not tureekojyzyeznych osiedlajqee siy od srodkowej Woigi ai po Kau
kaz i Krym. Sposrod nich niektorzy dotarli jeszcze dalej na zaehod 
i poinoc Europy - do Polski, na Litwy, Biaiorus ezy do Finlandii. 

Z kolei, gdy muzuimanie zostali stopniowo wyparci z Hiszpanii 
przez chrzeSeijan, swojq ekspansj y od strony Poiwyspu Baikanskiego 
rozpoczynali Turey osmansey. Konsekwencj<j diugiej historii podbo
jow, zakonezonyeh w XIX stuleeiu, jest do dzisiaj obeenosc wspol
not muzuimanow na terenach Grecj i, Buigarii, Rumunii czy Bosni. 
W drugiej poiowie XX wieku osiedlili siy na naszym kontynencie 
wyznawey islamu pochodzqcy z dawnych kolonii europejskich: we 
Francji byli to najezyseiej dawni mieszkaney arabskiej Afryki poinoe
nej, w Wielkiej Brytanii - Pakistanezyey i Banglijezyey, w Holandii
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Indonezyjczycy. Do nich dolqczyli jeszcze T urcy, podejmujqcy pracr; 
w Niemczech czy Bosniacy - w Austrii. I to wlasnie w stosunku do 
ostatniej fali muzulmanskich przybyszow w Europie, a nie do wy
znawcow islamu chociaiby z poludniowej czr;Sci kon tynentu, kiero
wane Sq slowa rozmaitych oskarien czy wyraiane wprost obawy 
o przysziq europejskq toisamosc kulturowq15 . Zwiqzane jest to natu
ralnie z faktem, ie wysoki przyrost naturalny wsrod muzulmanow 
zamieszkalych w panstwach europejskich mogiby w najblii szych la
tach OWq toisamosc znaCZqCO zmienic. Ale rzecz jest przeciei duzo 
bardziej ziozona. Po pierwsze, trudno m6wic 0 jednej, niepodzielnej 
wspolnocie muzulmanskiej w Europie, ktora stanowilaby jakies po
waine zagroienie . Podzialy etniczne, jr;zykowe, a wreszcie ideowe 
bardzo utrudniajq, a nawet uniemoiJiwiajq stworzenie wymarzonej 
ummy, czyli religijnej wsp6lnoty. P6ki co, nie mozna wir;c m6w ic 
o muzulmanach jako wyizolowanej grupie spoleczno-religijnej , kt6rq 
wir;cej dzieli, aniieli Iqczy z pozostalq czr;Sciq spoieczenstwa. Po dru
gie, Europa jest by tern wielokulturowym, w ktorym coraz trudniej 
br;dzie 0 jakqs "czystq rasowo" odmianr; polityki, a tym bardziej sztu
ki, literatury czy chociaiby muzyki pop. Toisamosci etniczne nakla
dajq sir; na przekonania religijne i grupy jr;zykowe. Kto wie, czy sym
bolem przyszlej Europy nie jest chociaiby filozof, dziennikarz i pisarz 
- Pierre Hassner, ktory sam siebie przedstawia jako "Rumuna 0 fran
cuskim wyksztakeniu, Francuza rumunskiego pochodzenia, Zyda 
wychowanego w religi i katolickiej, wykladaj'lcego ponadto na ame
rykanskim uniwersytecie we Wloszech"16. Wielu europejskich mu
zulman6w br;dzie mogio identyfikowac sir; nie tylko ze swoimi wsp61
wyznawcami, ale takie z kultuq nowego kraju zamieszkania, jednym 
z jr;zyk6w europejskich bqdz lokalnq wspolnotq. Przykladowo: niech 
br;dzie to muzulmanin, Brytyjczyk pochodzenia pakistanskiego, z jr;
zykiem ojczystym angielskim, zamieszkaty w Niemczech i pracujqcy 
w mir;dzynarodowej korporacji z siedzibq w Stanach Zjednoczonych. 
Kims innym br;dzie z kolei muzulmanin urodzony we Francji, ktore

15 Por. arryku! na ten temat: A. Skowron-Nalborczyk, Europa z chustq na glowie, 
"Wip~" , marzec 2003 (numer poswi~cony isiamowi - [slam u bram) . 

16 Por. P. Hassner, K01! iec pewnikow; eseje 0 wojnie, pokoiu i przemocy, dum . 
M. Ochab, Warszawa 2002. 
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go ojciec pochodzi z M aroka, matka zas z Belgii, ktorego jc:zykiem 
ojczystym jest francuski, a on sam pracuje dla lewicowej gazety dru
kowanej w Paryzu. Amin Maalouf, bc:dqcy przykladem owego nawar
stwiania sic: poszczegolnych tozsamoSci, tak pisze 0 sobie: 

Ilei to razy, odk,!d w roku 1976 0puScilem Liban, aby zamieszkac we Fran
cji, zapytywano mnie, i to w najlepszych intencjach, czy czujt; sit; "raczej Francu
zem" czy tei "raczej Libanczykiem". N iezmiennie odpowiadam: ,,1 jednym, 
i drugim! ". N ie wynika to z troski 0 zachowanie tu jakiejkolwiek r6wnowagi lub 
o to, ieby sprawiedliwoSci stalo sit; zadosc, lecz z proste j przyczyny, ie daj~c 
inn~ odpowiedz - sklamalbym. To, co powoduje, ii jestem sob~ i nikim innym, 
to fakt, ie pochodzt; z pogranicza dw6ch panstw, dw6ch czy trzech ;t;zyk6w, 
kilku kultur. Dokladnie te wlasnie czynniki okre slaj~ mo;'! toisamosc. Czy byl
bym bardzie; szczery, gdybym ampu towal CZt;SC siebie samego ?1 7 

Proces owej "amputacji kulturowej" i, w konsekwencji, politycz
nej moglby jednak zachodzie, gdybysmy zredukowali tozsamose wielu 
muzulmanow do tozsamoSci wylqcznie religijnej. Oznaczaloby to 
poczqtek procesu izolacji rosnqcej liczebnie grupy wyznaniowej od 
reszty spoleczenstwa i wzmocnienie silnych juz resentymentow po 
obu stronach. W chwili gdy islam jako calose zacznie bye coraz po
wszechniej postrzegany jako realne zagrozenie, wic:kszosc muzulma
now moze wybrae tylko tc: tozsamose, ktora zostanie postawiona pod 
prc:gierz opinii publicznej - czyli wylqcznie samq przynaleznose reli
gijnq. Ta zagrozona i potc:piana przez innych czc:se wlasnej tozsamo
sci brrdzie wobec tego wymagala obrony, co z kolei moze naprawdy 
doprowadzie do potencjalnego - poki co - "zderzenia cywilizacji", 
tym razem juz na kontynencie europejskim. Zaraz jednak dodajmy, 
ze proces europeizacji islamu musi bezwzglrrdnie isc w parze z innym 
procesem, mianowicie eliminacji skrajnych elementow fundamenta
lizmu, ktory rzeczywiscie stanowi niezwykle powazny problem 
w calej cywilizacji muzulmanskiej. 

Powtorzmy raz jeszcze : islam jest juz od dawna czc:sciq dziedzic
twa europejskiego. To, czy nadal bc:dzie w przyszlosci cZC:Sciq dobrze 
dopasowanq i wzbogacajqcq europejski system wartoSci chrzeScijan
skich i swieckich, zalezy nie tylko od samych muzulmanow. Jezeli 

17 A. Maalouf, Zab6jcze toisamosci, dum. H. Lisowska-Chebab, Warszawa 2002, s. 7. 
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jednak tworz"!cy sir: od kilkunastu lat obraz "wroga" zwycir:iy - ito 
nie tylko w Europie, ale takie w Stanach Zjednoczonych, Izraelu czy 
krajach muzulmanskich - to wkr6tce moie sir: okazac, ie, nie daj 
Boie!, Samuel Huntington mial racjr:. Kto wie, czy wobec tego naj
wainiejsza granica owego zderzenia nie br:dzie przebiegala wlasnie 
w Europie. O sobiScie mam nadziejr:, ie jednak nie. Chociai... histo
rii, zwlaszcza tej najmniej spodziewanej, nigdy nie da sir: tak do kon
ca przewidziec. 

Dyskusja 

Na poczqtek pytanie 0 intrygujqcy przedmiot leiqcy przed Panem na 
pulpicie: co to takiego? 

PIOTR KLODKOWSKI: Ma on bardzo szczegolne znaczenie. Ale, 
m6wi,,!c szczerze, chcialem go uiyc pod koniec spotkania. Proszr: wir:c 
o odrobinr: cierpliwosci. 

Skora zaczynamy od tajemnic, ujawnijmy takie - proszqc sluchaczy 
o zachowanie spokoju - ie pan Piotr Klodkowski jest talibem ... i ie 
studiowal w jednej z pakistanskich szk61 koranicznych, gdzie uczylo 
sif! r6wniei wielu przyszlych przywodcow Afganistanu w wojnie z Rosjq, 
a potem ze Stanami Zjednoczonymi. 

Slowo wyjasnienia. "Taliban" w jr:zyku urdu to po prostu studenci. 
Mog~ wi<;c m6wic, ze bylem tali bern, br:d,,!c studentem uczelni mu
zulmanskiej. Tylko w tym sensie. 

Duio m6wil Pan 0 globalizacji nienawisci, 0 niepokojq.cym jej nara
staniu. Czy w takim razie istnieje jakas uniwersalna wartose, jakas 
plaszczyzna, na ktorej cywilizacja chrzescijanska i cywilizacja islamu 
moglyby sif! spotkae i porozumieC? 

W wykladzie wyrazilem przekonanie, ze czlowiek rna wiele tozsa
mosci. Nie ksztaltuje nas wyl,,!cznie nasza religijnosc, na ni,,! bowiem 
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naklada siy toisamosc etniczna, a takie pewne credo poliryczne. Byl
bym wiyc przeciwny traktowaniu muzulmanow wylqcznie jako wy
znawcow islamu. Takie redukowanie osobowoSci jest bardzo niebez
pieczne. J eidiqc po calym swiecie i wizytujqC dose czysto kraje mu
zulmanskie, dostrzegam, ie kaidy czlowiek (zaraz siy poprawiam: 
niemal kaidy czlowiek) chce nade wszystko iye w spokoju, normal
nie funkcjonowae. JeSli ta potrzeba pozostaje niezaspokojona, przyj
dzie w koncu dzien, gdy ucisniony postanowi swe pragnienie zreali
zowae, nie przebierajqc w srodkach. 

Na jakiej plaszczyinie porozumiee siy z muzulmanami? To dla 
nas istotny problem. Istnieje rzeczywiscie kilka ognisk zapalnych 
w kontaktach miydzy Europq Zachodniq a islam em. Diametralnie 
roinimy siy poglqdami na roly rodziny. Dla muzulmanow rodzina 
jest czyms absolutnie podstawowym i niezaleinie od tego, czy Sq zwo
lennikami fundamentalizmu czy tei modernizmu muzulmanskiego, 
opowiadajq siy za tradycyjnym jej modelem. Ale jui ich stosunek do 
poliryki - co ciekawe - wyrainie siy zmienia. Coraz wiycej wyznaw
cow islamu zgadza siy, a przynajmniej zgody takq deklaruje, na sys
tem poliryczny, ktory moina nazwae demokracj'l. luna rzecz, co mu
zulmanie pod rym pojyciem rozumiejq. 

Naleiy tei zadae sobie pytanie, jak do porozumienia dqiye. Czy 
poliryka francuska wrycz przymuszajqca dziewczyta do zrzucenia 
chust, ktore symbolizujq islam, jest wlasciwa? A moie naleialoby, 
jak w Wielkiej Brytanii, zezwolic na ich noszenie? Bo czy z pomocq 
naciskow i groib zdolamy przekonac wyznawcow islamu do warto
Sci europejskich, czy pozyskamy nowych czlonkow wspolnory euro
pejskiej? Kiedys w Irlandii zadalem mojemu przyjacielowi, muzul
maninowi, pytanie, czy on, posiadajqc jui paszport irlandzki, moie 
siy dostosowae do spoleczenstwa europejskiego? Dose dlugo siy za
stanawial i wreszcie odpowiedzial: "Nie mogy zaakceptowae faktu, 
ie w Europie Zachodniej jest ryle rozwodow, ie aprobowane Sq mal
ienstwa gejow, ie tak bardzo przemieszane Sq role myiczyzny i ko
biery, ie tak niefrasobliwie traktuje siy rodzicow. To calkiem obce 
mi rzeczy. Dlaczego mam siy wyrzekae swojej skali wartosci? Czy 
naprawdy jest gorsza nii wasza?". Spor ciqgnql siy dose dlugo. Do 
konsensu nie doszlismy, ale jego slowa, ktore przytoczylem, dajq nam 
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ehyba do myslenia. Nie jest przeeiez tak, ze to my zawsze mamy 
calkowitq raej~, a ten drugi weale. 

W swej ksiqice Wojna swiat6w stwierdza Pan, ie wartosci uniwersal
ne sq iluzjq. Czy tak jest rzeczywiscie? Czy istotnie idea - na przyklad 
- godnosci istoty ludzkiej to jedynie powstala w kr~gu cywilizacji chrze
sCljanskiej opinia? 

W ksiqzce rozwazalem wlasciwie dwie kwestie: wolnoSci wyznania 
i wolnoSci slowa. Pr6bowalem pokazae, ze znalezienie kompromisu 
w tych sprawach jest prawie niemozliwe. Skoro muzulmanie traktujq 
swojq religi~ bardzo powaznie i postulujq kar~ smierci za odejscie od 
wiary - trudno tu myslee 0 porozumieniu. Ta sprawa wiqze si~ tez ze 
swobodq wypowiedzi, bo pewne sposoby krytykowania religii Sq nie
dopuszczalne. Swojq drogq, wielu wyznawcom islamu w og6le nie 
przychodzi do glowy, by krytyki dokonywae. Rodzi si~ wi~c pytanie, 
jak rozumiee uniwersalnose "godnoSci czlowieka"? Przeciez muzul
manin, kt6ry porzuca islam i szuka prawdy religijnej ehociazby 
w chrzeScijanstwie, zostaje wyrzueony poza nawias spoleczenstwa 
muzulmanskiego. To moze nie cz~ste, ale bardzo wyraziste przykla
dy, kt6re nalezy brae pod uwag~. 

A problem relacji mi~dzy m~zczyznq a kobietq? W tej, kluezowej 
przeciez, kwestii r6znica mi~dzycywilizacyjna jest ogromna. Jezeli 
wierzye badaniom przeprowadzonym przez instytucje mi~dzynaro
dowe (mam tu na mysli tzw. skal~ wartoSci akceptowanych w po
szezeg6lnych krajach), r6wnouprawnienie m~zczyzny i kobiety jest 
w wi~kszosci kraj6w muzulmanskich odrzucane. Mozna zaobserwo
wac ciekawe zjawisko: ludzie mlodzi, do 25. roku zycia, stajq si~ 
bardziej konserwatywni od swoich rodzic6w. Niegdys Huda asz-Sza
rawi, majqc lat 23, zdj~la zaslon~ z twarzy, co symbolizowalo odrzu
cenie tradycji. Przyklasn~lo jej wiele kobiet w Egipcie i w innych 
krajach muzulmanskich. Uznaly to za krok we wlasciwym kierunku. 
Ale ich c6rki ponownie zalozyly chusty - jak widae przemiana swia
domoSci nie nastqpila. Oezywiscie powrotu do tradycji w krajaeh 
muzulmanskich nie nalezy od razu odbierac jako tendencji do poni
zania kobiet. Ja w kazdym razie tak tego nie odbieram. Po prostu: 
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kobieta rna w kulturze islamu zupelnie innq rol~, wyznawcy islamu 
inaczej takZe rozumiejq godnosc czlowieka. 

Jaki jest wifx obszar autonomii kobiety w krajach muzulmanskich? 
Mamy przeciei wciqi przed oczami wizerunek Arabki osloni(!tej cza
dorem i ukrywanej w gl(!bi domu. Jakie wartosci kobiece sq waine dla 
m(!zczyzn w swiecie islamu? 

To bardzo zlozona kwestia, bo przeciez nie rna jednorodnego "swia
ta islamu". W Arabii Saudyjskiej, czyli monarchii wahhabickiej, ko
biecie nie wolno nawet prowadzic samochodu, z kolei w Turcji ko
biety pelniq funkcje polityczne - podczas rewolucji swieckiej zrow
nano w prawach, przynajmniej formalnie, obie pkie. W Republice 
Islamskiej Pakistanu, kraju, gdzie panuje szariat, premierem byla ko
bieta - Benazir Bhutto. 

Rzecz ciekawa: nie tylko m~zczyini dqzq do tego, aby pozycja 
kobiety byla - w zachodnim rozumieniu - nierowna. Same kobiety 
domagajq si~ oddzielnych szkol dla chlopcow i dziewczqt, uniwersy
tetow - zenskich i m~skich. Prob~ zniszczenia tego symbolu kobiety 
muzulmanskiej, jakim jest kwef, uznaly wr~cz za swoistq liberalnq 
inkwizycj~. Wielu kobietom zdj~cie zaslony wydaje si~ rownoznacz
ne z rozebraniem si~, rozneglizowaniem. To my uznajemy chusty za 
form~ dyskryminacji, nie kazda jednak muzulmanka - domyslam si~ 
- podziela ten punkt widzenia. We Francji wyznawczynie islamu okry
wajq twarze dobrowolnie, tak jak z wlasnej woli trwajq w czystosci 
az do slubu. Musimy przyznac, ze rna to wartosc, podobnie jak od
rzucenie narkotykow, niespozywanie alkoholu czy wieprzowiny. 
W tym m~zczyini przytakujq swym zonom i corkom. Czy mozna 
nazwac to dyskryminacjq? Panuje opinia, ze ruch emancypacyjny 
moglby zmienic oblicze islamu. Z moich rozmow z kobietami mu
zulmanskimi wynika jednak, ze - w ich poj~ciu - tylko i wylqcznie 
m~zczyzna powinien zabezpieczac rodzin~ finansowo. To jego obo
wiqzek. A takie przekonanie godzi przeciez w istot~ ruchu emancy
pacyjnego. Poza tym, czy rozdzial kolejek, miejsc spotkan, miejsc 
pracy dla kobiet i m~zczyzn, nie jest jednak oznakq szacunku dla pki 
zenskiej? Wedlug mnie jest. 
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OczywiScie nie neguj~ ze w wielu miejscach kobiety Sq traktowa
ne przez m~zczyzn brutalnie. Na poludniu Pakistanu, na terenie pro
wincji Sind, doszlo do wydarzenia, ktore wstrzqsn~lo nie tylko paki
stanskq, ale i europejskq opiniq publicznq. Mqz oskarzyl zon~ 
o zdrad~, za co ukarano jq, oslepiajqc, obcinajqc jej j~zyk i nos. Ko
bieta ta wystqpiia pozniej w filmie dokumentalnym nakr~conym dla 
BSe. Egzekucja nie wynikaia jednak z przeslanek religijnych, muzul
manie zasadniczo nie akceptujq takich zachowan. Gor~ wziql obyczaj 
silnie zakorzeniony w tej akurat cZ~Sci kraju. Musimy w ocenach 
zachowae duzq ostroznose, by za regul~ religijnq nie uznawae norm 
obyczajowych tak naprawd~ funkcjonu jqcych gdzid obok religii. 
Zauwazmy, ze w fundamental istycznym Iranie pozycja kobiety nie 
byla tak fatalna, jak w Afganistanie. Sami Iranczycy pot~piali talibow 
za to, co wyrabiali z kobietami - jeden z ajatollah6w stwierdzit wr~cz, 
ze ich post~powanie kompromituje caly islam. Spor 0 kobiet~ trwa 
wi~c r6wniez wewn<jtrz swiata islamu. 

Ostrzega Pan przed stereotypami wojowniczych muzulman6w, ale 
mi~dzy wierszami przyznaje Pan takie, ze fundamentalizm rzeczywi
scie stanowi niezwykle powazny problem w cywilizacji islamu. Czy 
niemuzulmanie mogq w jakis spos6b pom6c muzulmanom w wyzwa
laniu si~ spod wplyw6w fundamentalist6w? 

Pytanie, powiedzialbym, fundamentalne. Nad odpowiedzi<j na nie 
Iamie sobie glow~ wielu dyplomat6w, polityk6w, naukowc6w w ca
lej Europie i w Stanaeh Zjednoczonyeh. Powiem tak: nie wierz~, 
zeby nacisk - medial ny, dyplomatyczny czy jakikolwiek inny - zmie
nil panstwa muzulmanskie. Te bardzo trwale i zaehowawcze kultury 
bye moze zaakceptujq niekt6re wymogi, ale w spos6b powierzchow
ny, na inne nie zgodz<j si~ nigdy. Dlatego tez nie przekonuje mnie 
polityka na przyklad wladz franeuskich: walka 0 tak drobne rzeczy 
jak chusta prowokuje wyznawe6w islamu do wrogiego traktowania 
panstwa europejskiego. 

Powinnismy natomiast pr6bowae pom6e muzulmanom w stwo
rzeniu czegos, co mozna by okrdlie mianem euroislamu, czyli po
m6e im rzeczywiScie przyjqe i realizowae niekt6re koncepeje, warto
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Sci cywilizacji europejskiej. W jaki sposob? Przede wszystkim przez 
edukacj~. Juz w szkole podstawowej powinny bye klasy mieszane, 
prowadzone przez dobrze do tego przygotowanych pedagogow. Za 
wzor dla muzulmanow zyj,!cych w Europie postawilbym muzulma-· 
now polskich - Tatarow. Jest ich zaledwie kilka tysi~cy, ale dosko
nale wtopili si~ w spoleczenstwo. Mimo ze wyznaj,! inn,! religi~, Set 
przykladnymi obywatelami Rzeczypospolitej . Kto wie, czy nie nale
zaloby wlasnie polskiego rozwi,!zania propagowae na szersz'! skal~ 
w innych cz~sciach Europy? 

Sprawa jednak komplikuje si~ obecnie 0 tyle, ze Polska stala si~ 
jednym z licz'!cych si~ graczy w grze 0 Irak. We wrzesniu zeszlego 
roku polska administracja i wojsko obj~ly tam jedn'! ze stref. Nadzo
rujemy swi~te miejsca szyizmu, czyli mniejszosciowej odmiany isla
mu, a nasze post~powanie juz teraz wplywa w sposob zasadniczy 
na obraz Polski w oczach muzulmanow. Nie chc~ absolutnie szukae 
zadnych analogii, ale przypominam, ze glownym motywem ataku na 
WTC byla dla Osamy ben Ladena obecnose Amerykanow na swi~tej 
ziemi islamu. Teraz my st'!pamy po ich swi~tej ziemi. I bye moze to, 
ze Polacy maj,! jednak wi~kszy respekt dla religii i odmiennosci (co 
wynika z naszej historii) stanie si~ naszym atutem, istotnym wkla
dem w dialog z wyznawcami islamu. 

Bo kolejn,!, niezwykle istotna spraw,! jest dialog. Istnicje wielka, 
nieustaj,!ca potrzeba spotkan i debat chrzescijansko-muzulmanskich. 
Bez dialogu - ktory oczywiScie sam w sobie nie wystarczy - sytuacja 
moze siy rozwin,!c w bardzo zlym kierunku. Mamy male pole ma
newru, wi~c wykorzystujmy kazd,! mozliwose. 

Polski udzial w - jak Pan to nazywa - "sieci napi~c", to z jednej strony 
obecnosc Polak6w jako sojusznik6w Stan6w Zjednoczonych w Iraku, 
z drugiej zasnasze wejScie do wielokulturowej Unii Europejskiej. Jakie 
zagrozenia moze rodzic ta nowa sytuacja? 

S,!dz~, ze problemy dotycz'!ce wielowyznaniowosci, wieloetniczno
sci - tak pal,!ce w Europie Zachodniej - niedlugo stan,! si~ problema
mi naszymi, bo Polska b~dzie wschodni,! rubiez'! Unii. Przyrost natu
rainy w naszym kraju jest prawie rowny zeru! Jezeli to si~ nie zmieni 
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w ciqgu najblizszych kilkunastu bqdz kilkudziesi~ciu lat, b~dziemy 
zmuszeni przyjqc jakqs cz~sc emigrantow. A my w ogole nie jestesmy 
przygotowani na t~ nowq rzeczywistosc. Brak dyskusji, brak jakich
kolwiek propozycji rozwiqzania problemu. 

Jestem tlumaczem j~zyka urdu i dose cz~sto uczestnicz~ w spo
tkaniach z emigrantami, ktorzy dotarli do Polski. Sq to Pakistanczy
cy, jak rowniez muzulmanie pochodzqcy z Indii. To calkiem spora 
grupa. Tak duza, ze w chwili obecnej, 0 czym si~ glosno nie mowi, 
nie ma juz miejsc w osrodkach dla uchodzcow. Nie wiem, na ile te 
liczby Sq prawdopodobne, ale oficerowie strazy granicznej sugerujq, 
ze ch~tnych na przerzut do Polski i dalej, do Niemiec, nalezy juz 
liczye w setkach tysi~cy. Wielu z tych ludzi nie mozemy deportowae 
z bardzo prozaicznego powodu: nie majq przy sobie paszportow albo 
podajq falszywe nazwiska. Wtedy ambasada kraju, z ktorego uchodz
ca przybyl, twierdzi, ze nie jest on obywatelem ich panstwa. Co wi~c 
z nim zrobiC? T akich osob b~dzie coraz wi~cej. I coraz wi~cej przy
byszow z krajow muzulmanskich b~dzie studiowalo w Polsce. To tez 
trzeba wziqe pod uwag~. 

Natomiast bardzo pozytywne wieSci doszly mnie z Iranu i z Ku
wejtu. W tamtejszych mediach, nie wiem skqd, ale jednak pojawily 
si~ informacje, ze Polacy zgodzq si~ na uczestnictwo jednostek mu
zulmanskich w przywracaniu stabilizacji w Iraku. To wzbudzilo 
ogromny entuzjazm wyznawcow islamu. Na razie wi~c postrzegajq 
nas oni jak najlepiej - i oby tak pozostalo. 

Musimy si~ zatem liczye z naplywem emigrant6w muzulmanskich do 
Polski w czasie, gdy my sami, podobnie jak Zach6d, przezywamy kry
zys mocnej moralnosci, kryzys wartosci chrzescijanskich. Tymczasem 
przybysze muzulmanscy przyniosq ze sobq t~ wlasnie mocnq moral
nose. Czy naleialoby si~ wi~c takie spodziewae ekspansji religijnej is
lamu - w Europie i w naszym kraju? 

Na tym polega paradoks, ze tak tradycyjny przeciez islam jest row
noczeSnie religiq niezwykle dynamicznq. Z rozmow z muzulmanami 
w Europie wyciqgnqlem wniosek - bye moze subiektywny i dla kogos 
krzywdzqcy - ze ludzie ci podchodzq do swojej religii bardzo powaz
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nie, duzo powazniej nil. wielu chrzescijan. Zdumiewajqca jest ta ich 
wiara, czysto wsparta przekonaniem 0 wyzszoSci islamu nad innymi 
wyznaniami. To wyroznia mlodych muzulmanow i muzulmanki spo
srod ich rowidnikow: Francuzow, Niemcow czy Brytyjczykow. Bry
tyjczycy podajq, ze co roku w Wielkiej Brytanii nawraca siy na islam 
okolo 80 tysiycy osob. W Stanach Zjednoczonych mowi siy 0 60-70 
tysiqcach nawrocen rocznie. Nie jestem w stanie zweryfikowae tych 
danych, ale Sq one dose prawdopodobne. Nie wiemy tei do konca, 
kim Sq osoby, ktore wybraly islam. Nie zmienia to jednak faktu, ze ta 
religia wydaje siy dla wielu atrakcyjna. 

Jeden z muzulmanow wyjasnit mi to zjawisko w nastypujqcy spo
sob: czlowiekowi, ktory rna klopoty z sobq samym, obowiqzek modli
twy piye razy w ciqgu dnia narzuca dyscypliny. Niekorzystanie z uzy
wek czyni go zdrowszym. Poza tym islam rna szczegolnq cechy: daje 
poczucie przynaleznoSci do wspolnoty. Podrozujqc po krajach islamu, 
czysto widzi siy ludzi wykonujqcych podczas modlitwy gesty te same 
od ponad tysiqca lat, w niezmienny sposob wypowiadajqcych te same 
od wiekow slowa w tym samym jyzyku. Juz ta zewnytrzna forma, ten 
rytual robi ogromne wrazenie. Kiedy mieszkalem w akademiku w Pa
kistanie, codziennie moglem obserwowae, jak muzulmanie z calego 
swiata w nim uczestniczq. To taki cement duchowy, to ich jednoczy. 

ezy mozemy cos przeciwstawie islamowi? Nie wiem, czy w og6
Ie cos przeciwstawiae trzeba. Nalezy po prostu w odpowiedni spo
s6b rozmawiae z wyznawcami islamu i, oczywiScie, bezwzglydnie eli
minowae fundamentalizm. Unia swiecko-chrzescijansko-muzulman
ska, proszy mi wierzye, oto nasza przyszlose. 

Skoncentrowalismy si? na islamie, ale problem zderzenia cywilizacji 
dotyczy przeciei takie innych region6w globu. Prosz? wi?c na zakon
czenie naszkicowac pozostale cz?sci globalnej mapy nienawisci, czyli 
wskazac inne punkty zapalne w dzisiejszym swiecie. 

Obecnie niezwykle antymuzulmanskim krajem Sq chociaiby Indie, 
do tej pory uznawane za bardzo tolerancyjne. Kilkakrotnie slyszalem 
tam haslo: "Sq dwa miejsca dla muzulman6w: Pakistan albo cmen
tarz". Wobec takich postaw nie wydaje siy dziwne, ze wlasnie w In
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diach dochodzi do najbardziej krwawych utarczek miydzy wyznaw
cami wojujqcego hinduizmu (ktory przeobraza siy w groinq religiy) 
a wyznawcami islamu. 

Zywy pozostaje tez problem diaspory chinskiej. W roznych czy-
Sciach Azji Poludniowo-Wschodniej mieszkajq najzamozniejsi Chin
czycy, w duzej mierze wyznawcy chrzescijanstwa. Tych kilka pro
cent Chinczykow kontroluje w poszczegolnych krajach (jak chocby 
w Indonezji) prawie 50% finansow. Uwaza siy, ze w Taj landii, Indo
nezji, Malezji majq oni status podobny do dawnego statusu Zydow 
w Europie. Sq bankierami, przedsiybiorcami, prawie nigdy nie anga
zujq siy w polityky. Chinczykom wlasnie, ktorzy bywajq uwazani za 
demony, przypisuje siy stwierdzenie: "N iewazne, kto trzyma krOWy 
za giowy, wazne, kto jq doi". Postrzega siy ich nie tylko jako obcych 
etnicznie, ale i obcych pod wzglydem religijnym. I co pewien czas 
dochodzi do pogromow antychinskich. Najokrutn iejsze mialy miej
sce w Indonezji, jak chocby siynne pogromy w Glodoku pod koniec 
ubieglego wieku. A Chiny Ludowe odplacajq siy, kreujqc wizerunek 
terrorysty - zakonnika tybetanskiego. Rzqd komunistyczny pod przy
krywkq wojny z terroryzmem realizu je wiasne, zbrodnicze cele. To 
wielka tragedia tego regionu. 

Pozostaje rozwiklanie zagadki tajemniczego przedmiotu ... 

Trzymam przed sobq mlynek modlitewny przywieziony z Nepalu, ale 
zwiqzany z buddyzmem tybetanskim. W srodku znajduje siy modli
twa, napisana wlasnie w jyzyku tybetanskim. Na zakonczenie naszego 
spotkania chcialbym tym mlynkiem zakrycic, wyrazajqc nadziejy, ze 
uda siy nam jednak nawiqzac dialog miydzy kulturami i ze czeka nas 
wspolna, pokojowa przysziosc [Piotr Klodkowski kryci mlynkiem]. 

Rozmow~ prowadzili 
Krystyna Strqczek i Jaroslaw Gow in 

PIOTR KLODKOWSKI, UL 1964, dr orientalistyki. Wydal: Homo 
mysitcus hinduizmu i islamu (1998) ,jak sif modlq hindusi (red . i oprac., 
2000), Wojna swiat6w? 0 iluzji wartosci uniwersalnych (2002). Adiunkt 
w Wyiszej Szkole Informatyki i Zarzqdzania w Rzeszowie. 
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Anna Swiderk6wna 

Biblia mi,dzy mitem 
a historiq 

Nasze miej sce w historii zaleiy od przesziosci, 
z ktorej wyroslismy, i niejako przygotowuje nas 
do przyszlosci, ku ktorej idziemy. Taka jest tei 
typowa koncepcja historii w Biblii. 

Czym wlaSciwie jest Biblia: zbiorem mitow czy opowiesci histo
rycznych? Ani jednym, ani drugim. To wielki ksi~gozbior, na ktory 
zlozyly si~ pisma nalezqce do najrozniejszych gatunkow literackich. 
Znajdziemy tam mi~dzy innymi takZe fragmenty pisane j~zykiem 
mitycznym i teksty historyczne, choc zawsze trzeba pami~tac, ze hi
storia tworzona w czasach starozytnych rozni siy bardzo od tego, co 
rozumiemy pod tym poj~ciem dzisiaj. 

Obowiqzujqcy kiedys w KOSciele katolickim podzial znajdowal 
w Biblii tylko trzy gatunki literackie. Byly to ksi~gi historyczne, dy
daktyczne i prorockie. Podzial ten nie byl najszcz~sliwszy, bo to on 
na przyklad spowodowal zaliczenie do ksiqg dydaktycznych Psalte
rza, b~dqcego przeciez spiewnikiem - zbiorem pidni i hymnow; 
niektore z nich majq wprawdzie charakter mqdroSciowy, ale w zad
nym wypadku nie mozna traktowac tego zbioru jako lektury dydak
tycznej. Podobnie mi~dzy ksi~gi prorockie trafila Ksi~ga Jonasza, 
ktora tu jednak nie nalezy, a nie jest rowniez opowiadaniem histo
rycznym. Wreszcie za historyczne uznano ksi~gi: Estery, Judyty 
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i Tobiasza, majqce z historiq mniej wi~cej tyle wspolnego, ile nasze 
powiesci historyczne, zwlaszcza te pisane na przelomie XIX i XX 
wieku. A nawet dwie Ksi~gi Kronik nie Sq kronikami w Scislym tego 
slowa znaczeniu. 

Nalezy przede wszystkim wyraznie rozroznic histori~ rozumianq 
jako ciqg wydarzen historycznych, czyli cos, co dzialo si~ naprawd~, 
i histori~ - jako opowiadanie 0 tych wydarze
niach. To s,! dwie zupelnie rozne rzeczy. My 
tymczasem ciqgle jeszcze myslimy, ze moze 
i powinna istniec h istoria obiektywna. T akiej 
historii (oczywiscie mysly 0 historii pisanej) 

Historia moie bye 
obiektywna nawet wtedy, 
gdy pewne szczeg61y 
lekcewaiy. 

nie rna. Abp Stanislaw G,!decki, p isz,!c 0 ksi~gach historycznych Sta
rego Testamentu, stwierdza, ze historia obiektywna jest legendq stwo
rlOn,! przez XIX-wieczny racjonalizm. Histori~ zawsze pisze czio
wiek, a gdyby nawet pisal j,! komputer, to i tak lOstanie on zapro
gramowany ludzk,! r~k,! . 

Podam jeden przyklad : przed I wojn,! swiatow,! (i jeszcze jakis 
czas po niej) historycy angielscy postrzegali Aleksandra M acedon
skiego jako wielkiego m~za , ktory niosl swiado kultury ciemnym, 
barbarzynskim ludom. Widzieli w nim pozytywny prawzor angiel
skiej kolonizacji . Natomiast po II wojnie swiatowej niektorym ba
daczom tenze Aleksander jawil s i~ jako starozytny Hitle r. Wiele za
lezy zatem od punktu widzenia. Historyk powinien, oczywiscie, 
o tym pami~tac i w miar~ mozliwoSci wystrzegae si~ subiektywi
zmu, lecz w pelni nigdy mu si~ to nie uda. Pisze on bowiem zawsze 
w oparciu 0 teksty, ktore powstaly wczesniej, korzysta wi~c ze hodel, 
ktore tez nie s,! obiektywne. Teoretycznie wiemy, ze obiektywizm 
historyczny to zludzenie, ale wiele osob nadal jeszcze myli prawdzi
wose tekstu historycznego z dokladnosciq w przedstawieniu wszel
kich szczegolow. A przeciez historia moze bye w znacznej mierze 
obiektywna nawet wtedy, gdy pewne szczegoty lekcewazy. Dzieje 
si~ tak choeby dlatego, ze kazdy z naocznych swiadkow widzi tro
ch~ inaczej . Kiedy zyla moja matka, mimo ie bylysmy sobie bardzo 
bliskie, wiele wydarzen z naszego wspolnego iycia przyjmowalo 
w naszych wspomnieniach ksztalt odmienny - kaida z nas patrzyla 
na nie od troch~ innej strony. 
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Historia w gruncie rzeczy powinna zawsze l'lczyc opowiadanie 
o przeszlosci z prob'l zrozumienia kazdorazowego teraz, jak rowniez 
z otwarciem siy na przyszlosc. Nasze miejsce w historii zalezy od 
przeszloSci, z ktorej wyroslismy, i niejako przygotowuje nas do przy
szloSci, ku ktorej idziemy. Taka jest tez typowa koncepcja historii 
w Biblii - tam, gdzie mamy rzeczywiscie do czynienia z tckstami hi
storycznymi. 

Zeby p rzekonac siy, ze Biblia nie jest jedynie "swiyt'l histori'l" 
(a zatem: w caloSci, w scislym sensie, tekstem historycznym), warto 
przeanalizowac Ksiygcr Wyjkia - nasze jedyne irodlo wiedzy 0 wyj
kiu z Egiptu. Dawniej uwazano, ze zapisem historycznym, ktory 
o tym wydarzeniu opowiada, s'l rozdzialy od 12 do 15 wl'lcznie. 
Tymczasem w ich obrybie wystypuj'l az trzy gatunki literackie. Roz
dzialy 12 i 13 (do wiersza 16) to teksty liturgiczne opisuj'lce, jak 
nalezy obchodzic Paschcr. Dalszy ci'lg rozdzialu 13 i caly rozdzial14 
to proza epicka, ktora, nieco wyolbrzymiaj'lc, opowiada to, co siy 
wydarzylo. "WyolbrzymiaC" nie oznacza jednak "falszowac". Izra
elitom rzeczywiscie grozila zaglada, a Bog uratowal ich w ostatniej 
chwili. Rozdzial15 natomiast jest hymnem przypisywanym Mojze
szowi, choc na pewno nie caly od niego pochodzi. Wielu z tych wier
szy Mojzesz nie mogl ulozyc. Za jego czasow nie bylo jeszcze filistyn
skiej ziemi (w. 14) ani swi'ltyni Jahwe "na gorze Bozego dziedzic
twa" (w. 17). Sam hymn jest mimo wszystko bardzo stary, na co 
wskazuje chocby nazwanie Boga "wojownikiem", okreslenie, ktore 
juz w Septuagincie (przeklad na jyzyk grecki z III w. przed Chr.) 
zostalo zamienione na "niszcz'lcy wojny". 

Jezeli ktos chcialby zobaczyc, jak wygl'lda biblijny tekst histo
ryczny, odeslalabym go do Drugiej Ksiygi Samuela. Mozna zacz'lC ty 
lektury od rozdzialu 5, ale lepiej przeczytac rozdzialy 9-20. Jest to 
opowieSc 0 tzw. sukcesji po Dawidzie - krwawym sporze 0 nastyp
stwo tronu. Potem pojawiaj'l sicr "uzupeinienia" (cztery rozdzialy: 
21-24), w ktorych znow mowa jest 0 samym Dawidzie. Calosc wiencz'l 
dwa rozdzialy (1-2) Pierwszej Ksicrgi Krolewskiej. Dowiadujemy siy 
z nich, jak Salomon, najmlodszy syn Dawida, zostal ostatecznie jego 
nastypq. Jest to opowiadanie historyczne, nosz'lce jeszcze slady epoki, 
w jakiej powstawalo. Jego pierwotnym autorem byl zapewne ktos, 
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kto albo sam przeiY'val opisY'Vane wydarzenia, alba przynajmniej 
rozmawial z ludimi b~dqcymi ich uczestnikami. To, co znajdujemy 
w Biblii, jest poiniejszq redakcjq tej opowieSci. Ksi~gi jozuego, S~
dziow, dwie Ksi~gi Samuela i dwie Krolewskie powstaly bowiem nie 
wczeSniej nii w VI wieku, w czasie wygnania, jednak ich autorzy 
i redaktorzy korzystali niewqtpliwie ze hode! wczeSniejszych. 

Takie w pierwszych jedenastu rozdzialach Ksi~gi Rodzaju nie 
naleiy szukac tekstow historycznych. Brak ich wsrod roznych wyst~
pujqcych tutaj gatunkow literackich. Owszem, tak w Biblii, jak i na 
przyklad w literaturze greckiej, mozna mowic 0 najwczeSniejszych 
poczqtkach historiografii tam, gdzie pojawiajq si~ genealogie, co nie 
znaczy jednak wcale, ie te, ktore w tych rozdzialach znajdujemy, 
odpowiadajq dokiadnie rzeczywistosci. Niemniej wskazujq one na 
przygotowanie Izraela do spotkania z Bogiem. 

Czym jest zatem te jedenascie rozdzialow Ksi~gi Rodzaju? To po 
prostu pewnego rodzaju wst~p do historii Izraela, a tym samym i do 
historii ludzkosci. Dzisiaj napisalibysmy taki wst~p j~zykiem teolo
giczno-filozoficznym, ale wtedy takiego j~zyka jeszcze nie bylo. W o
bec tego "pisalo si~ obrazami". 

Celowo zajmuj~ si~ tu poczqtkiem Ksi~gi Rodzaju, poniewaz mamy 
mowic 0 micie. Zwrocmy uwag~ na rzecz bardzo ciekawq: w pierw
szym rozdziale Ksi~gi Rodzaju historia staje si~ teofaniq - objawie
niem si~ Boga, ktory daje si~ poznac ludziom przez to, co czyni, 
i przez to, co stwarza. To jest mysl calkiem nowa, ale wyrazona sta
rym j~zykiem (zwiaszcza w drugim i trzecim rozdziale). Dawne ga
tunki literackie, znane swiatu poganskiemu, Sq tutaj przej~te i po
traktowane w zadziwiajqcy sposob. W tych tekstach znajdujemy frag
menty zarowno legend, jak i czegos, co mozna nazwac mitami. Czym 
r6zni si~ jedno od drugiego i czym w ogole Sq te gatunki? Legenda to 
upami~tnienie jakichS wydarzen i faktow historycznych. Zostajq one 
na og6111pi~kszone, wyolbrzymione, korzeniami jednak tkwiq w hi
storii. Natomiast mit to cos zupe!nie innego. 

M6wiqc 0 micie, mamy jeszcze wi~ksze obciqzenia nii w6wczas, 
gdy mowimy 0 historii. Mit pozostaje dla nas tym, czym lIczynil go 
skrajny racjonalizm XIX wieku, to jest tym wszystkim, co nie mieSci 
si~ w ramach rzeczywistosci, co przeciwne jest faktom historycznym. 
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Wladyslaw Kopalinski w Slowniku wyraz6w obcych zaskakujqco utoi
samia mit z basniq lub legendq i okreSla go jako "podanie bajeczne 

Mit jest iywy, poki Illczy I0 powstani~ swi.at~, boga~h albo legendarnych 
sil( Z kultem. bohaterach. Jezeh pytame, czym Jest napraw

d~ mit, postawimy czlowiekowi wyksztalcone
mu (ale nie historykowi i nie religioznawcy), uslyszymy prawdopo
dobnie jak,!s definicjy, ktora b~dzie odwolywac si~ do mitologii grec
kiej . To naturalne, bo jeieli nasz rozmowca cos wie 0 jakiejs mitologii, 
to wlasnie 0 greckiej. Slowo "mit" wywodzi si~ zresztq z greki, a tam 
mythos oznacza slowo, mow~, rozmow~, jak rowniei opowiesc (nie
raz fantastycznq lub legendarnq) i bajk~ (krotkie opowiadanie proza
iczne lub wiersz, w ktorym wyst~pujq zwierz~ta lub rosliny mowiqce 
ludzkim j~zykiem; pointq jest najcz~sciej zamykajqcy calosc moral). 
W 9 rozdz iale Ksi~gi S~dziow spotykamy jedynq, 0 ile mi wiadomo, 
wyst~pujqcq w Biblii bajk~. Drzewa rozprawiajq tam ze sobq, bo 
postanowily wybrac krola i nie wiedzq, ktore z nich rna nim zostac. 
Co ciekawe, chociai opowiesc ta znalazla si~ w Pismie Swi~tym, nikt 
nie probuje dowodzic, ie Pismo naucza, ii kiedys drzewa mowily 
i wybieraly krola. Dlaczego? Bo w tym przypadku, nawet nie wie
dzqc 0 tym, umiemy rozpoznac gatunek literacki. Klopot pojawia si~ 
dopiero tam, gdzie go rozpoznac nie potrafimy. 

Wrocmy do mitu greckiego. Mircea Eliade zwrocil uwag~ na bar
dzo interesujqce zjawisko : mit jest iywy, poki lqczy si~ z kultem. 
W spoleczenstwach, ktore nim iy.jq, nazywa si~ go "historiq praw
dziwq" w odroinieniu od wszelkich legend i basni, czyli "historii 
zmyslonych" - opowiadanych dla zabawy i przyjemnosci. OpowieSci 
mityczne S,! czyms bardzo powainym, takie w6wczas, kiedy nie uda
je si~ nam rozszyfrowac ich ostatecznego sensu. Tymczasem mit, 
z kt6rym mamy do czynienia jui u najstarszych poet6w greckich, jest 
czysto literacki i cz~sto nie ma zwiqzku z kultem. To odr~bna, specy
ficzna forma literacka b~dqcq czyms odmiennym nii przekazywany 
ustnie mit pierwotny, kt6ry stanowit przedfilozoficznq, symbolicznq 
pr6b~ interpretacji swiata i odpowiedzi na podstawowe pytania 
np. 0 relacje mi~dzy swiatem/czlowiekiem a Bogiem. Znana nam 
mitologia grecka, choc oparta na tradycyjnych podaniach, ma cha
rakter literacki: byla pisana i tworzona ciqgle na nowo, wciqi dopa
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sowywana do nowych gust6w, zapatrywa6 i kryteri6w artystycznych. 
Poetom i pisarzom greckim nigdy nie przychodzilo do glowy, ze ktos 
maglby zqdae od nich utrwalenia i przekazywania dalej nienaruszo
nej tradycji, totez zmieniali mit i przeksztalcali go zgodnie z wlasnym 
poczuciem pi~kna i potrzebami epoki. 

W swiecie Izraela wszelkie tradycje - i te ustne, i te spisywane 
r6wniez ulegaly zmianom, lecz zmiany te byly niejako "kontrolowa
ne" przez przekonanie, ze jest to slowo Boze i ze trzeba zachowae 
takZe takie teksty, kt6re musialy juz bye niezrozumiale nawet dla 
ostatecznych autor6w-redaktor6w. Grecy natomiast nie mieli reli
gijnej doktryny, zadnych prawd wiary ani ksiqg swi~tych. Dlatego 
mity przeksztalcali, a nawet tworzyli calkiem nowe. W pewien spo
s6b wsp61zawodniczyli z nimi nawet filozofowie greccy, kt6rzy tak
ze pisali pi~kne mity filozoficzne, ale jest to juz zupelnie co innego 
niz mit pierworny. 

Izrael, podobnie jak inne ludy starozytnego Wschodu, nie mial 
wlasciwego j~zyka, ktorym m6glby przekazae swoje refleksje filozo
ficzne czy teologiczne, poslugiwal si~ wi~c czasem obrazowym i sym
bolicznym j~zykiem mit6w, aby wyrazie najgl~bsze prawdy i nawet 
objawienie Boze. Mozna powiedziee za Burrowsem, ze "mit jest ga
tunkiem czy formq literackq, kt6ra wyraza wlasciwq czlowiekowi 
potrzeb~ poznania b6stwa, nie w drodze abstrakcji i metafizyki, lecz 
w spos6b konkretny" (to bardzo wazne zastrzezenie, bo Hebrajczycy 
byli nieslychanie konkretni). Warto tez zacytowae Eliadego: "Mity 
odkrywajq struktur~ rzeczywistoSci niedost~pnq empiryczno-racjo
nalnej zdolnoSci poznawania ( ... ), mit objawia, gl~biej niz to jest 
mozliwe dla doswiadczenia rozumowego, samq struktur~ b6stwa, ( .. . ) 
jako autonomiczny akt ducha - si~ga rzeczywistosci naprawd~ trans
cendentnej, a nie jest tylko symbolem proces6w wewn~trznych", do 
czego chciano go sprowadzie. I jeszcze jedno okre§lenie mitu, defini
cja ks. prof. J6zefa Kudasiewicza: "Mit jako forma literacka to spo
s6b symboliczny, obrazowy i popularny opowiadania 0 rzeczywisto
Sci religijnej" . 

Warto zaznaczyc, ze choe autorzy biblijni korzystajq z j~zyka mi
tycznego, bardzo starannie oczyszczajq "cegielki" przej~te ze swiata 
poga6skiego (oczywiscie, czasem cos si~ im wymknie lub tez nie za
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uwazq czegos, co my dzisiaj mozemy dostrzec stosunkowo latwo). 
Przyglqdajqc sier temu "oczyszczaniu", ograniczy sier do kilku zaled
wie tekstow. 

Ksiergy Rodzaju otwiera kapitalny werset: " Na poczqtku Bog 
stworzyl niebo i ziemiy". T ak sier ziozylo w moim zyciu, ze choc 
moja rodzina pozostawaia raczej obojertna religijnie, bylam zawsze 
poboznq katoliczkq. I przyznajy, ze pierwszy rozdzial Ksiygi Ro
dzaju raczej mnie denerwowal. Z loscil mnie on tak dlugo, poki nie 
zobaczylam go na tie mitologii bliskowschodniej, z ktorej przeciez 
wyrasta. W tedy dopiero ocenilam podobienstwa i roznice. To, co 
tam czytamy, az do polowy 4 wersetu d rugiego rozdzialu, rna for
mer hymnu liturgicznego na cZeSc jedynego Stworcy nieba i ziemi. 
Wszystko jest tu stworzo ne - tabe to, co gdzie indziej (nie tylko na 
Bliskim Wschodzie, ale i w Grecji) bylo uznawane za bostwa: ciala 
niebieskie, stonce, ksierzyc, gwiazdy (w tekScie biblijnym Sq to "lam
py", ktore Bog wiesza na sklepieniu nieba, zeby pomagaly ludziom 
tworzyc kalendarz i odrozniac dzien od nocy). Z jednej strony jest 
wszystko, z dr ugiej: tylko Bog. 0 Nim nic siy nie mowi. Jest O n 
natomiast Jedynym, ktory dziala, a dzialanie to jest nieslychanie 
proste: rzekl i stalo sier. 

Wszystkie znane mi kosmogonie Sq zarazem teogoniami, co ozna
cza, ze powstawanie swiata Scisle wiqze sier z rodzeniem siy bogow
dlatego ze rodzq siy coraz to nowi bogowie, powstaje: niebo, ziemia, 
ksiyzyc, gwiazdy, morze i wszystko inne. Poczqtek Ksiergi Rodzaju to 
jedyny tekst, w kt6rym mowa jest tylko 0 kosmogonii. Nie znajduje
my w niej genealogii Boga, nie slyszymy, zeby mial On zony (albo 
zony), nie dowiadujemy sier niczego 0 Jego dzieciach ... I nas to nie 
zdumiewa, bo myslimy zawsze w kategoriach monoteizmu (nawet 
nasi ateisci Sq na ogol monoteistami, gdyz odrzucajq jedynego Boga 
raczej niz wielu bog6w). Trzeba zatem uswiadomic sobie, ze wtedy, 
kiedy ten tekst powstal- prawdopodobnie na przelomie VI i V wie
ku - nigdzie w znanym mi swiecie starozytnym takiego Boga nie 
bylo. I to jest naprawder zadziwiajqce! 

Zajrzyjrny teraz do "historii rajskiej" (okreSlenie calkiem nie 
naukowe, lecz chyba dla wszystkich jasne). To tekst znacznie star
szy niz ten, ktory otwiera Biblier. Tutaj Bog jest przedstawiony an
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tropomorficznie. Na koncu trzeciego rozdzialu sporzqdza odzienie 
ze sk6r dla wygnanej juz pary pierwszych ludzi, a w si6dmym roz
dziale (na poczqtku potopu) zamyka ark~ za Noem, jego rodzinq 
i wszystkim, co wraz z nimi znalazlo tam schronienie. Autorom 
chodzilo 0 pokazanie, jak B6g troszczy si~ 0 ludzi nawet grzesz
nych i jak czu wa nad ich ocaleniem. Pragn~li wytlumaczyc, ze B6g 
jest Panem pelnym milosci, a nie jakqs bezosobowq Sitq. A ponie
waz n ie mieli jeszcze j~zyka teologicznego ani takich poj~c jak "oso
ba", musieli posluzyc si ~ obrazami. 

A oto jeszcze jeden przyklad: jak m6wi drugi rozdzial Ksi~gi Ro
dzaju, "B6g ulepil czlowieka z prochu ziemi i tchnql w jego nozdrza 

tchnienie zycia". W mitach wschoclnich, egip- Wedlug Biblii czlowiek jest 
skich i mezopotamskich, czlowiek takZe b~1 z natury dobry. 
leplOny z mulu czy ghny. Mul ten stanowd Zio przr.jdzie dopiero przez 
element zlemskl, ale potrzebny byl Jeszcze ele zenvanie relacji z Bogiem. 
ment boski. W Mezopotamii ten dodatek sta
nowila krew zlego boga, zabitego przez innych bog6w. Czlowiek 
wedlug mitologii bliskowschodniej juz od stworzenia rna w sobie cos 
z ziemi i z b6stwa, ale to b6stwo, kt6re w nim tkwi, jest zle. Nato
miast wedlug Biblii czlowiek powstaje z prochu ziemi, lecz - aby 
m6g1 zye - otrzymuje takZe tchnienie Boga, Boga Mocy i Milosci. 
Tak wi~c tutaj czlowiek jest z natury dobry. Zlo przyjdzie dopiero 
przez zerwanie relacji z Bogiem. 

W pewnym starym poemacie, zwanym od imienia jego bohate
ra Atrahasis, a pochodzqcym zapewne z XVIII w. przed Chrystu
sem, znajdujemy zabawnq histori~ 0 poczqtkach ludzkoSci. Mlodzi 
bogowie zbuntowali si~ przeciwko starym, bo ci obciqzali ich jaki
mi§ niezwykle znojnymi pracami - doszlo wi~c do ostrego starcia. 
Starzy bogowie zostali obl~zeni na pewnej g6rze i sytuacja ich nie 
byla latwa, az w koncu jeden powiedzial: "Sluchajcie, oni majq ra
cj~. Przeciez nie mozna tych mlodych bog6w tak bardzo m~czye. 
Stw6rzmy czlowieka - jego obciqzymy q pracq". A jaki jest cel stwo
rzenia czlowieka w Biblii? On takZe rna pracowae (to nieprawda, ze 
w raju panowalo lenistwo), ale rna pracowae dla siebie samego. 
Bog umieszcza go w posadzonym przez siebie ogrodzie, zeby pie 
I ~ g now a 1 drzewa i ich dog I q d a I (to Sq slowa, kt6re okre
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slajq kaidq prac~, lqcznie z pisaniem ksiqiek). Czlowiek z natury swojej 
potrzebuje pracy (jak wiedzq 0 tym dobrze lekarze i psycholodzy), 
lecz jej owoce Sq dla niego. 

I kolejna istotna roinica: w mitologiach Wschodu nie rna bli
skiej analogii do biblijnego opisu snvorzenia kobiety. Tu natomiast 
pojawia si~ cos zdumiewajqcego: zar6wno w pierwszym, jak i dru
gim rozdziale Ksi~gi Rodzaju kobieta jest snvarzana jako istota row
na m~iczyinie (zapis ten powstaje w kulturze, w ktorej kobieta jest 
tak naprawd~ niewolnicq m~iczyzny!). W rozdziale drugim Bog naj
pierw usypia m~iczyzn~, nast~pnie wycina mu zebro, by z tego iebra 
"zbudowac" kobiet~. Moim zdaniem, wlasciwy klucz do tego tekstu 
kryje si~ w slowach, ktore m~iczyzna wypowiada, widzqc znienacka 
przed sobq kobiet~. Wola on wtedy: "Ta dopiero jest kOSciq z mo
ich kOSci i cialem z mego ciala!" (na widok zwierzqt nic takiego nie 
przyszlo mu do glowy). To hebrajski idiom. Zajrzyjmy teraz do Dru
giej Ksi~gi Samuela: tam, na poczqtku piqtego rozdzialu, Dawid juz 
jest kr6lem, ale wciqi jeszcze panuje tylko w Hebronie. I oto przy
chodzq do niego przedstawiciele wszystkich dwunastu "pokolen" 
Izraela i m6wiq mu: "My jesteSmy nvoje kosci i nvoje cialo", to 
znaczy: jestesmytacy jak ty, jesteSmy nvoimi najbliiszymi krewny
mi. To wlasnie mowi tei pierwszy m~iczyzna 0 pierwszej kobiecie: 
ona jest taka sama jak ja. Ale nie tak bylo w czasach autorow, kto
rym t~ "rajskq histori~" zawdzi~czamy. Dlaczego? Bo przyszedl 
grzech: kobieta teraz b~dzie ulegac m~iowi, gdyi b~dzie go poiqda
la, a on b~dzie nad niq panowal. 

Zobaczmy jeszcze inny przyklad okruchow mitologicznych w Pi
smie Swi~tym. W mitach bliskowschodnich glowny bog, na przyklad 
Marduk w Babilonii, musial stoczyc walk~ z otchlaniq slonych wod 
niszczqcych, ktora byla boginiq i nazywala si~ Tiamat. Tiamat wyda
la ze swego lona straszliwe ponvory, ktore zagrazaly nie tylko swia
tu, ale i samym bogom, ai Marduk, zaprowadzajqc lad powszechny, 
stoczyl z nimi i z ich groinq macierzq zwyci~ski boj. W Starym Testa
mencie pozostalo troch~ sladow tej walki: piqtego dnia Bog snvarza 
zwierz~ta morskie i tymi pierwszymi zwierz~tami Sq ponvory mor
skie. "Ponvor" to po hebrajsku tannin, czasem dumaczony jako 
"smok" (niektore ponvory zachowaly nawet swoje imiona indywi
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dualne, na przyklad : Rahab lub Lewiaran). W Ksiydze Izajasza, 
w rozdziale 5 1, znajdujemy wezwanie do Mocy Bozej: "Przebudi 
siy, przebudi! Przyoblecz w moc, 0 ramiy Jahwe! ( ... ) Czyzd nie Ty 
przebilo tannin [w polskim przekladzie: "smoka"]? Czyzes nie Ty 
osuszylo morze, wody Wielkiej Otchlani, uczyniio drogy z dna mor
skiego, aby przejse mogli wykupieni?". Takich tekstow jest wiycej, 
zwlaszcza w Psalmach, na przyklad : "Ty ujarzmild morze SWq po
tyg'l, skruszyles glowy smokow [tanninim] na morzu . Ty zmiazdzy
les lby Lewiatana" (Ps 74,13-14). Jednoczesnie na poczqtku Ksiygi 
Rodzaju wielkie potwory morskie, wlasnie owe tanninim, otrzy
mujq pierwsze Boze blogoslawienstwo. Bog blogoslawi im, zeby 
byly plodne i zeby siy mnozyly. Malo tego. W'Psalmie 104 spoty
kamy Lewiatana dobrotliwego, ktory igra w morzu (nie jest zupei
nie pewne, czy to on sam igra w morzu czy tez to Bog z nim igra). 
No i wreszcie Psalm 148 - miejsce, ktore kocham. To Psalm, ktory 
wzywa wszystko w swiecie do chwalenia Boga: "Chwaicie Boga z 
ziemi, potwory [tanninim] i wszelkie morskie otchlanie" (to liczba 
mnoga od tehom - odpowiednika Tiamat, rej srrasznej bogini nisz
cZ'lcej). To juz nie jest demitologizacja, to jest odwrocenie calej 
syruacji 0 180 stopni. Potwory, ktore w swiecie pozabiblijnym czy 
poganskim walczyly z bogiem, S'l tutaj wzywane do oddawania Bogu 
holdu. Tak potrafi'l postypowac autorzy biblijni, choe oczywiScie 
nie zawsze to siy im udaje. 

Na koniec wspomnijmy 0 potopie, a Scislej: 0 ofierze, jak'l ski ada 
Bogu Noe (Rdz, rozdzial 8). W poemacie Atrahasis rowniez mamy 
opis potopu. Tam takZe bohater sklada ofiary dzit;:kczynnq Bogu 
i wowczas - jak powiada poemat - bogowie, czuj'lC mil'l won "zgro
madzili sit;:, jak muchy wokol ofiarnika". Ten obraz jest dla nas smiesz
ny. Autorzy biblijni tez uwazali, ze tak nie mozna i dlatego napisali 
tyJko: "Pan poczul milq won". Na tym sit;: jednak nie skonczylo: 
w wielu Psalmach (i nie tylko tam) pojawia sit;: zdanie, ze Bog, ktory 
przyjmuje ofiart;:, czuje mil,! won. 0 muchach nie rna tu mowy, ale 
won pozostala - oto klasyczny przyklad oczyszczania, w tym przy
padku niepelnego, bo jednak zostalo cos z mitu. Bog Noego nie scho
dzi na ziemit;:, nie w'!cha ofiary i nie rna zamiaru jej jeSe, poczul jed
nak jej won. Ta "mila won" bt;:dzie zawsze wyrazem tego, ze Bogu 
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cos siy podoba - ze nasza prosba zostala przyjyta. Nie darmo prze
ciei rowniei w liturgii zachowalismy kadzidlo. 

Nie bojmy siy zatem tego, co mityczne. Nie szukajmy w pismach 
sprzed tak wielu wiekow naszego rozumienia historii. Nie probujmy 
decydowac, jakimi gatunkami literackimi Bog rna prawo siy poslugi
wac. Wsluchajmy siy raczej w Jego Slowo, ktore w swej dobroci Sam 
zechcial wcielic w slowo ludzkie. 

Dyskusja 

Powiedziala Pani Profesor, ie cZfsto mamy klopoty z rozpoznaniem 
gatunkow wystfpujqcych w Biblii i ie stqd wlasnie biorq sif trudno
sci interpretacyjne. Jednq z takich historii, z ktorq trudno nam sobie 
poradzic, jest opowiesc 0 ofierze Izaaka. W rozmowach z Elibietq 
Przybyl, zebranych w ksiqice Chodzic po wodzie, mowi Pani, ii ta 
historia rna pokazac, ie ofiar z ludzi skladac nie wolno. Z drugiej 
strony rna sif jednak wrai enie, ie taka interpretacja odcina moili
wosc rozumienia tej historii jako prawdziwej. Powoduje, ie od razu 
przechodzimy na poziom interpretacji moralnej, porzucajqcpytanie: 
czy cos takiego - i w takich dokladnie warunkach - wydarzylo sif 
naprawdf? 

Bardzo trudno powiedziec, czy wszystko tak wlasnie siy zdarzylo. To 
nie jest tekst historyczny w tym znaczeniu, jakie my nadajemy temu 
pojyciu. To saga - przekazywana ustnie historia rodowa. Mamy tu 
gotowosc do zloienia ofiary - obustronnq, bo jest do niej gotow nie 
tylko Abraham. Kiedy obaj, ojciec i syn, docierajq na gory Moria, 
Izaak, diwigajqcy drewno na stos ofiarny, mowi: "jest drzewo, noz 
i ogien, a gdzie ofiara?". Na to Abraham odpowiada: "Pan sam znaj
dzie sobie ofiary". 

Sq dwie mozliwosci dumaczenia tego tekstu. Z jednej strony mozna 
go rozumiec jako odpowiedi wymijajqcq. Abraham nie chce powie
dziec synowi, ie to on wlasnie jest ofiarq. Moina to jednak rozumiec 
inaczej, tak jak sw. Pawel: ie Abraham wbrew nadziei uwierzyl, ii 
Bog ty sprawy sam jakos rozwiqze. 
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Zydzi majq do nas pretensje, ie posiugujemy siy tu okresleniem 
"ofiara Izaaka". Przeciei - mowiq - Abraham tej ofiary nie zioiyi, on 
tylko zostai wezwany do jej zioienia. Dla Zydow to, co wydarzyio 
siy na gorze Moria, to akeda - "zwiqzanie" Izaaka. To siuszne podej
scie. Jest przy tym rzeCZq pewnq, ie choc Izaak poczqtkowo nie wie
dzial, 0 co chodzi, to kiedy ojciec go zwiqzal i poloiyl na stosie, 
wszystko pojqi i nie bronit si~. Poddai si~ woli ojca i woli Boga. 
Zwiqzany i poioiony na stosie ofiarnym Izaak jest obrazem - typem 
J ezusa na krzyiu. 

Moim zdaniem, dla Abrahama nie to nawet byio najtrudniejsze, 
ie Izaak byl jego jedynym i umitowanym synem, lecz to, ie byl on 
warunkiem spetnienia wszystkich Boiych obietnic. Gdyby Izaak wte
dy rzeczywiscie zginqi, co by si~ z nimi staio ?! Tu trzeba pami~tac 
o jeszcze jednym aspekcie tej historii. Wiara Abrahama to nie wiara w 
Boga w naszym rozumieniu, czyli wiara w to, ie Bog jest. Dla postaci 
ze Starego (i Nowego) Testamentu to, ie Bog istnieje, byio oczywi
stosciq. Jeieli Jezus zarzuca swoim uczniom brak wiary, chodzi Mu 
nie 0 wi a r ~ w Boga, tylko 0 z a wi e r zen i e Bogu. Abraham 
zdaje tu egzamin ze swojego nieograniczonego zawierzenia Bogu. 

W kultach poganskich bardzo dlugo praktykowano ofiary z lu
dzi, zwiaszcza z synow lub corek. W klasycznym swiecie greckim 
tego jui nie rna, ale odnajdujemy takie historie w mitach greckich. 
Potwierdza to pi~kna tragedia Eurypidesa Ifigenia w Aulidzie. Woj
ska greckie zgromadzone w Aulidzie, porcie Attyki, nie mogq odply
nqc do Troi ze wzgl~du na nieprzychylne wiatry. Te wiatry wzbudzi
ia Artemida, obraiona na naczelnego wodza Agamemnona. Bogini 
iqda od niego zloienia w ofierze najstarszej corki, Ifigenii. Kiedy 
Ifigenia jest prowadzona na ofiar~, pojawia si~ lania (w opowieSci 
o Izaaku byl to baran), a ona sarna zostaje porwana przez Artemid~ 
do jej swiqtyni w Taurydzie (Krym). 

Wiemy, ie ofiary z dzieci skladano owczesnie przed rozpocz~
ciem jakiegos wainego przedsi~wzi~cia - np. budowy swiqtyni czy 
paiacu krolewskiego. Potwierdzajq to archeolodzy. OpowieSc 0 Abra
hamie to powiedzenie tym zwyczajom: "nie". Bog doprowadza Abra
hama do samej gran icy, ale w ostatnim momencie wstrzymuje jego 
r~k~, mowiqc mu: "nie". 
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A jak rozumiei prolog Ksifgi Hioba, ezyli zaklad mifdzy szatanem 
a Bogiem? 

I prolog, i epilog Ksiygi Hioba to teksty bardzo stare, znacznie star
sze od samego poematu 0 Hiobie. Autor tej ksiygi zyt prawdopodob
nie w V wieku i nie odpowiadal mu, bye moze, ten "dogmat mqdro
Sci" z ksiqg sapiencjalnych: przedstawianie Boga jako Tego, kt6ry 
czlowieka sprawiedliwego wystawia czasem na cierpienie, ale osta
tecznie zawsze ratuje go z opresji, natomiast czlowieka podlego ska
zuje na to, by placit za swoje winy i to jeszcze na tym swiecie, bo 
tamten swiat byl wtedy pojyciem blizej nieokreslonym. 

Tak wiyc autor poematu 0 Hiobie, nieznany nam z imienia, po
stanowil odpowiedziee tym, kt6rzy usilujq Boga usprawiedliwiae, 
i wykorzystal w tym celu bardzo stare opowiadanie prozaiczne, po
chodzqce bye moze jeszcze z X wieku. Podzielil je na dwie czysci: 
z jednej zrobil prolog, z drugiej - epilog. Dodal tylko postacie przy
jaci6l Hioba, kt6rych nie bylo w tekScie oryginalnym. Miydzy te dwa 
fragmenty prozaiczne wlozyl sw6j wielki poemat. Pisany jest on 
w formie dialogu, czego nigdzie indziej w Biblii nie znajdujemy. Sza
tan, kt6rego spotykamy tylko w prologu, nie jest szatanem w naszym 
rozumieniu, lecz zgodnie z hebrajskim znaczeniem tego slowa - prze
ciwnikiem, oskarzycielem lub oszczercq. 

Ten szatan wystypuje na "dworze" Boga mniej wiycej w takim 
charakterze jak btazen na dworze kr6lewskim. Pr6buje on sprowo
kowae Boga: "Nic dziwnego, ze Hiob Ciy chwali, skoro jestes dla 
niego taki dobry". Kiedy interpretujemy ten tekst, musimy brae pod 
uwagy czas jego powstania i form y Iiterackq. Trzeba tez pamiytae, ze 
jest to opowiadanie ludowe. 

Biblia jest - jak Pani Profesor w trakeie wykladu wielokrotnie powta
rzala - dzielem wielowarstwowym, zloionym z najr6iniejszyeh ga
tunk6w literaekieh. Hermeneutyka biblijna pr6buje te warstwy od sie
bie oddzielac i porzqdkowac. Czy nie oznaeza to, ie poprawna, rzetel
na lektura Biblii wymaga takiej wlasnie hermeneutyki, ezyli 
gruntownego przygotowania? Czy lektura Biblii bez takiego przygoto
wania nie oddala nas od jej wlaseiwego sensu? Kr6tko m6wiqe: ezy 
odezytywania Biblii naleiy sif uezyc? 
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Tak, dobrze jest si~ tego uczyc. Wszystko, co pisz~ od dwudziestu 
mniej wi~cej lat, zmierza do tego, ieby ulatwic ludziom czytanie Bi
blii. Jest to lektura szczegolnie trudna dzisiaj, kiedy ze szkoly nie 
wynosimy w zasadzie iadnego przygotowania do rozumienia swiata 
staroiytnego. Ja jestem filologiem klasycznym, historykiem swiata 
hellenistycznego, czyli tego, w kt6rym powstawaly najp6Zniejsze ksi~gi 
Starego Testamentu. Do Jerozolimy przychodz~ ze swiata poganskiego 
i to mi pomaga, ale przypuszczam, ie wi~kszosc z Panstwa nie rna 
takiego przygotowania. 

Mam ten przywilej, ie od 1948 roku czytam Nowy Testament 
w j~zyku oryginalnym, to znaczy po grecku, co jest waine, bo - po
wiedzmy to sobie uczciwie - kaidy przeklad jest przeklamaniem 
i kaidy jest na sw6j spos6b niedoskonaly. 

JeSli mamy takq moiliwose, powinnismy korzystac ze wszystkie
go, co moie nam pom6c w czytaniu Biblii. JeSli takiej moiliwoSci 
(czyli dost~pu do komentarzy) nie rna my, moi.emyliczyc na pomoc 
Ducha Swi~tego. Powinnismy si~ do Niego modi ie, czytajqc Bibli~. 
OczywiScie, mam na mysli tych z nas, kt6rzy wierzq. Ci, ktorzy nie 
wierzq, b~dq jq czytac z innym nastawieniem - ale niech tei czytajq, 
bo wszystko moie si~ wtedy wydarzyc. 

Kiedys, w rozmowie z ks. bp. Pieronkiem, powiedzialam, i.e uwa
iam za wielkq lask~ to, ii moje ksiqiki sCI dobrze przyjmowane przez 
dwie najtrudniejsze grupy odbiorc6w: z jednej strony Sq to ludzie 
niewierzqcy, a z drugiej strony - ksi~ia. Biskup Pieronek odpowie
dzial mi na to: "Widzi Pani, my uczymy kleryk6w umiej~tnoSci mo
wienia kazan, wi~c oni potem przez cale iycie jui tylko m6wiq i piszq 
kazania. A Pani na szcz~scie nikt pisania kazan nie uczyl". 

Problemy z rozumieniem tekst6w biblijnych sq rzeczywiscie bardzo 
cz~sto zwiqzane z ich tlumaczeniem. Ksiqdz Waclaw Hryniewicz 
w ksiqice Nad przepasciami wiary przytacza fragment Z Izajasza 
o cierpiqcym Sludze. Po polsku brzmi on tak: "Spodobalo si~ Panu 
zmiaidiyc go cierpieniem ", natomiast w wersji niemieckiej i francu
skiej wyglqda nast~pujqco: "Pan znalazl upodobanie w swoim 
zmiaidionym cierpieniem Sludze". To jednak cos zupelnie innego. Skqd 
taka duia, mo:i;na powiedziee: dramatycznie duia, r6inica? 
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W takim wypadku jedynym wyjseiem jest odniesienie si~ do tekstu 
hebrajskiego. Kiedy pisaiam 0 Ksi~dze Izajasza, poslugiwalam si~ 
r6inymi przekladami: dwoma franeuskimi, angielskim, niemieekim 
i dwoma polskimi. Cz~sto znajdowalam takie miejsea, kt6re w kai
dym przekladzie wyglqda!y inaezej. Kiedy wobee tego si~galam do 
orygina!u, okazywalo si~ niekiedy, ie kaidy z dumaezy mial raej~, to 
znaczy: kaidy tekst moina bylo tlumaezyc na roine sposoby. Frag
ment 0 eierpiqcym S!udze naleialoby zatem porownac z oryginalem. 
Niewykluczone, ie okazaloby si~, ii racj~ majq zarowno tlumacze 
polsey, jak i francusey czy niemieeey. 

Wspomniala Pani Profesor, ie Hebrajczycy kochali konkret, w przeci
wienstwie do Grekow, dla ktorych waine bylo przede wszystkim to, 
co ogolne. Czy nie jest tak, ie wlasnie przez to hebrajskie umilowanie 
szczegolu mit biblijny duio trudniej oddzielic ad warstwy historycz
nej? On si? z tq warstwq zlewa i jakos do niej upodabnia z powodu 
ogromnej liczby dat, wydarzen czy imion, jakimi jest nasycona Biblia 
- czyli takich szczegolow, jakich w greckich podaniach mitycznych nie 
spotykamy. 

Powiedzmy sobie od raw, ie zw!aszcza w przypadku Pi~eioksiygu 
Mojieszowego mamy do czynienia z tq najpozniejszq warstwq, to 
znaezy warstwq kaplanskq, kaplanskq teodyceq. Kaplani zaez~li gl~
biej pracowac nad Pi~cioksi~giem Mojieszowym w wiekach VI-V, 
chqc nadac Biblii charakter bardziej naukowy. Jesli wi~c znajdujq 
Panstwo w jakims tekscie Pi~cioksi~gu duio informacji szczeg6!o
wych (nazw geograficznych, opisow wojsk i ich liczebnoSci itp.), jest 
to na pewno tekst kaplanski. Taki by! po prostu sposob pisania, ale 
nie moina powiedziec, ie dotyczylo to mitu. Poczqtek Ksi~gi Rodza
ju, to znaezy hymn na cz~sc jedynego Stworcy nieba i ziemi, nie za
wiera iadnych liczb ani nazw geograficznych. A to takie jest tekst 
kap!anski, tylko nie calkiem typowy. 

Mamy do Pani Profesor pytanie dotyczqce tym razem Ewangelii. Sw. 
Mateusz, opisujqc smierc Jezusa na krzyiu i Jego zmartwychwstanie, 
relacjonuje, ie towarzyszyly temu zjawiska nadprzyrodzone, na przy
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klad trz?sienie ziemi, rozstifpowanie si? skal i wychodzenie ludzi z gra
bow. Jak razumiei ten fragment? Dlaczego ten opis wyst?puje tylko 
u sw. Mateusza, a nie ma go u innych ewangelistow? 

Relacje 0 mt;ce Jezusa zaj mujq bardzo duio miejsca w kaidej Ewan
gelii i wykazujq pewne roinice, ale tei i duie podobiensrwa. Na tyle 
duie, ii uwaia sit;, ie historia mt;ki byla prawdopodobnie spisana 
przez Ewangelistow jako pierwsza. Tonie znaczy oczywik ie, ie kai
dy z nich zapisal jq w identyczny sposob. Mateusz (27, 50-53) 
o smierci Jezusa pisze tak: 

AJezus raz jeszcze zawolal donosnym glosem i wyzion'll ducha . A oto zaslo
na przybytku rozdarla si~ na dwoje z g6ry na d61 [0 rozdarciu zaslony pisze 
r6wniei Sw. Marek - A.S.], ziemia zadriala i skafy zacz~ly p~kac . Groby si~ 
otworzyly i wiele cial Swi~tych , kt6rzy umarli, po",:,stalo . I wyszedlszy z grob6w 
po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do M iasta Swi~tego i ukazali si~ wielu. 

Na marginesie wyjasnijmy, co oznaczalo wowczas slowo " swit;
ty". Sw. Pawel nazywa Koryntian 5wit;tymi, choc wedlug naszego 
potocznego rozumienia tego slowa na pewno jeszcze 5wit;tymi nie 
byli. Rozumie on jednak przez to, ie jako naznaczeni pieczt;ciq chrztu, 
naleiq jui do Boga. 

Wrocmy jednak do pytania. Po pierwsze, gdyby cos takiego rze
czywikie sit; zdarzylo, oczywiste jest, ie pisalby 0 tym nie tylko Ma
teusz. Po drugie, groby sit; orworzyly, a skaly sit; rozpadaly w mo
mencie smierci Jezusa. Ale przeciei Jezus umar! w piqtek wieczorem, 
a powstal z martwych w niedzielt; ranD (albo w nocy z soboty na 
niedzielt;), zatem ci zmartwychwstajqcy musieliby czekac w grobie 
na ten fakt, a to przeciei nie mialoby sensu. Jeieli wit;c b~dziemy 
chcieli rozumiec ow tekst doslownie, nic nie pojmiemy. To jest kla
syczny przyklad j~zyka jui: tym razem nie mitycznego, lecz apokalip
tycznego. 

Prosz~ przeczytac uwainie po polsku (choc wi~kszy sens mialoby 
przeczytanie tego po grecku) 15 rozdzial Pierwszego Listu do Ko
ryntian sw. Pawla. Pawel adresuje go do korynckich chrzeScijan, to 
znaczy ochrzczonych pogan, ktorzy wierzq, co prawda, i e Jezus zmar
twychwstal (poniewai byl O n postaciq niezwyklq), ale trudno im 
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uwierzyc, ie sami tei zmartwychwstanq. Pawel mowi im: jdli nie 
wierzycie, i e zmartwychwstaniecie tak jak Chrystus (0 tym, ie Chry
stus zmartwychwstal, Pawel wiedzial, bo sir;: z Nim spotkal- nie byla 
to wir;:c jui wiara), proina jest wasza wiara i daremne jest nasze na
uczanie. Kiedy czytalam te slowa pierwszy raz, nie bardzo rozumia
lam, 0 co chodzi. Wydawalo mi sir;:, ie Pawel chce udowodnie Ko
ryntianom, ie Chrystus zmartwychwstal - tymczasem on chce ich 
przekonae, ie sami zmartwychwstanq. Dla Pawla jest oczywiste, ie 
zmartwychwstanie Chrystusa stanowi poczqtek zmartwychwstania 
powszechnego. To spojrzenie apokaliptyczne, dzisiaj trudne dla nas 
do przyjr;:cia. Minr;:lo prawie 2 tysiqce lat od smierci Jezusa (umar! 
On prawdopodobnie 7 kwietnia 30 roku) - i to rna bye poczqtek 
naszego zmartwychwstania? Wlasnie tak. 

Kiedy mowimy, ie Jezus zmartwychwstal trzeciego dnia, ten "trzeci 
dzien" to cytat z Ozeasza (pierwszego z tzw. prorokow mniejszych, 
w katolickich Bibliach umieszczanego po Danielu, w protestanckich
po Ezechielu), z rozdzialu 6: "Chodzcie, powroemy do Pana [to jakby 
akt pokuty Izraela - A.S.]! On nas zranil i On tei uleczy, O n to nas 
pobil, O n ranr;: zawiqie. Po dwu dniaeh przywroci nam iyeie, a dnia 
trzeciego nas dzwignie i iye br;:dziemy w Jego obeenosci" (w. 1-2). 

Nie rna tu mowy 0 zmartwyehwstaniu, lecz tylko 0 tym, ie choe 
Bog nas poranil, O n nas takie podzwignie. W hebrajskim oryginale 
jest tylko tyle. O zeasz iyl w polowie VIII wieku przed Chrystusem, 
natomiast wIll wieku ezy na poczqtku II , kiedy ten tekst przeklada
no z hebrajskiego na grek~, dumacze napisali: "trzeeiego dnia zosta
niemy wskrzeszeni i iye br;:dziemy w Jego obecnoSci". A w parafrazie 
aramejskiej, pochodzqcej z II wieku naszej ery, ezytamy jui: "Oiywi 
nas w dniu pocieszenia, jakie musi nadejse; w dniu, w ktorym przy
wroei iycie umar!ym, nas takie wskrzesi i iye br;:dziemy w Jego obee
noSci". To dosye dziwne (pamir;:tajmy, ie w jr;:zyku apokaliptycznym 
ezas liezy sir;: inaezej) i odmienne od naszego sposobu myslenia: zmar
twychwstanie J ezusa staje sir;: poczqtkiem naszego zmartwychwstania. 
Nie chodzi 0 to, kiedy to nastqpi, tylko 0 to, ie wszysey zmartwych
wstaniemy. Co nie znaczy, oczywiscie, ie nasze zwloki wyjdq z gra
bow, tak jak przedstawiajq to w swoieh straszliwyeh obrazach sre
dniowieezni czy renesansowi malarze. Zmartwychwstanie J ezusa nie 
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jest prostym powrotem do iyeia - to przejScie przez smierc w iyeie 
zupelnie nowe. I podobnie b~dzie z nami. Dlatego zmartwyehwsta
nie Jezusa jest w j ~zyku apokaliptyeznym poezqtkiem zmartwyeh
wstania powszeehnego. To jednak jui nie mit, leez apokalipsa. 

Rozmow{! prowadzili 
Michal Bardel i Lukasz Tischner 

ANNA SWIDERKOWNA, UL 1925, prof. dr hab., historyk, papirolog, 
filolog klasyczny, popularyzatorka wiedzy 0 kulturze starozytnej, tlu
maczka z j~zyk6w: greckiego, lacinskiego, angielskiego i francuskiego. 
Ostatnio wydala: Rozm6w 0 Biblii ciqg dalszy (wyd. IV, 2001), Rozmo
wy 0 Biblii. Nowy Testament (wyd. II, 2001) oraz Prawie wszystko 
o Biblii (2002). 
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Znakomitym uzupelnieniem wykladu poswit;conego "jed
nosci Koscio16w i jednosci Europy" bt;dzie lektura ksiqiek 
abp. Alfonsa Nossola: Ekumenizm jako imperatyw chrze
scijanskiego sumienia. Przez dialog i pojednanie ku eku
menicznej jednosci (2001) , Bye dla, czyli myslee sercem. 
Z ks. bp. Alfonsem Nossolem rozmawia ks. ]eTZY Szymik 
(1999) oraz Brilcken bauen. Wege zu einem christichen 
Europa (2002). Warto sit;gnq{: r6wniei do pracy, kt6ra po
zwoli nam zorientowac sit;, czym w og61e jest ekumenizm 
i jaka jest jego historia - np. do ksiqiki Leonarda Gorki SVD 
i Stanislawa C. Napiorkowskiego OFMConv: Kosci61 czy 
Koscioly? Wybrane zagadnienia z ekumenizmu (1995). 

Dobre wprowadzenie w problematyky poruszanq przez Pio
tra Klodkowskiego stanowi Zderzenie cywilizacji Samuela 
Huntingtona (1997); polecamy r6wnieiFundamentalizm re
ligijny Bassama Tibi (1997) , Zab6jcze toiamosci Amina 
Maaloufa (2002) i Pierre'a Hassnera Koniec pewnik6w. 
Eseje 0 wojnie, pokoju i pTZemocy (2002). Czytelnik6w, kt6
rzy chcieliby jeszcze lepiej zrozumiec, na czym polega kultu
rowe zderzenie ze swiatem islamskim, odsylamy do pracy Fre
da Hallidaya Islam i mit konJrontacji (2002). 

Aby posze~zyc SWq wiedzt; na temat Biblii, warto sit;gnqc 
do prac Anny Swiderkowny: Rozmowy 0 Biblii (1994), Roz
mOw 0 Biblii ciq-g dalszy (1996) , Rozmowy 0 Biblii. Nowy 
Testament (2000). Polecamy r6wniei ksiqikt; ks. lozefa Ku
dasiewicza Biblia, historia, nauka. Rozwaiania i dysku
sje biblijne (1978) oraz wyb6r tekst6w (pod red. J. Kudasie
wicza) Biblia dzisiaj (1970). Tych, kt6rym to nie wystarczy, 
zapewnamy, ie materialu do rozmyslan nad biblijnq historiq 
i mitem dostarczq im tacy autorzy jak: Andre LaCocque, Paul 
Ricoeur (Myslee biblijnie, 2003) czy Northrop Frye (Wielki 
Kod. Biblia i literatura, 1998). 
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Krzysztof Michalski 

Plomien 
wiecznosci (II ) 

To nie ja jestem podmiotem iyeia -leez Zaratustra 
we mnie. Zaratustra - kt6ry nie jest szeweem, 
eiesl'b kaplanem, filozof'em ezy eelnikiem; kt6ry 
nie jest kims - ani tym, ani owym. Ale tei, poten
ejalnie, Zaratustra to kaidy z nas - 0 tyle, 0 ile jest 
w kaidym z nas sila przezwyeit(ienia wszystkiego, 
ezym sit( jest. 0 ile iyeie, jakie iyjemy, to "ogien". 

5. 0gieri 

Metafora "ognia" uczy nas, ze we wszystkim, co robi~, w kazdym 
momencie mojego zycia kryje si~ "blyskawica" palqca wszystko, co 
wiem - czy inaczej: ze moje zycie nosi w sobie potencjal nieograniczo
nej wolnosci, ze jest bezwarunkowo tw6rcze1

• A "jako tw6rczose 
notuje Nietzsche - wszelka wiedza musi tez bye nie-wiedzq". 

Plutarch przytacza w pewnym miejscu dziwacznq na pienvszy rzut 
oka opini~ - pisze Hegel - ze najlepszq duszq jest ta, kt6ra jest naj
bardziej sucha. "Suche - komentuje t~ opini~ Hegel - oznacza tu 
»ogniste«; stqd dusza, kt6ra jest najbardziej sucha, to czysty ogien ... 
zycie sarno". 

Suche tchnienie, gorqcy wiatr, ogien: zycie sarno. 

Pierwszq cz~sc tego teksru opublikowalismy w numerze 584 (nr 1/2004). I 
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Metafora ognia jest, naturalnie, starsza nii Plutarch. Tradycja, 

o kt6rej tu pisz~, zaczyna si~ od Heraklita: "Porz,!dek swiata - pisze 
Heraklit - ten sam dla wszystkiego, co istnieje, nie powstal ani dzi~ki 
Bogu, ani dzi~ki czlowiekowi -lecz byl to zawsze, jest i b~dzie wiecznie 
iywy ogien, co w miar~ wybucha i w miar~ gasnie". 

Co Heraklit mial na mysli, trudno powiedziec. Z perspektywy 
naszego problemu waina jest, jako punkt wyjScia, interpretacja sto
ik6w, popularna p6iniej takie, w zmodyfikowanej wersji, wsr6d 
Ojc6w Kosciola. Wedle stoik6w "ogien" jest elementem przenikaj,!
cym wszechswiat, kt6ry spoczywa w nim jak g,!bka w gl~biach oce
anu (to metafora swi~tego Augustyna). Czy inaczej: swiat dla sto
ik6w jest jak wiecznie czynny wulkan, kt6ry raz po raz wybucha 
i niszczy powstal,! z wystyglej jui lawy g6r~, w kt6rej si~ kryje. 

Posluchajmy jednego ze stoik6w: 

JeSli w twym smutku - pisze Seneka do Mareji - moie ei sprawic radosc 
przeznaczenie wspolne wszystkim istotom, wiedz, ie nie nie utrzyma si~ w tym 
miejseu, na ktorym stoi, leez wszystko rozwali si~ w gruzy i uprowadzi ze sob,! 
dlugi ezas trwania. Urz,!dzi sobie zabaw~ nie tylko z ludimi - jak nikla odrobina 
rzeezy podleglyeh przemoey losu! -leez rowniei z okolieami, z krajami, z ez~· 
sci ami swiata. Z dolinami zrowna eale lancuehy gorskie. Gdzie indziej nowe 
bloki skalne wydiwignie pod niebo. Poehlonie morza i rzeki zawroei w ich bie
gu. Zerwie stosunki l'!ez'!ee ze sob,! narody. Rozwi,!ie wi~zy spoleeznosei i wza
jemnego wspoliyeia ludzi. Gdzie indziej w przepastne rozpadliny wtqei miasta. 
Trz~sieniem ziemi wzruszy je z posad. Z najgl~bszej czelusei zionie tchnieniem 
pomoru. Wylewami wezbranyeh wod przykryje kaid'! zamieszkal,! krain~. Po 
zatopieniu ealego kr~gu ziemskiego wytraei wszelkie stworzenie. W nieogarnio
nyeh plomieniaeh b~dzie w ogien i zgliszeza obracac wszystko, co jest smiertel
ne. Kiedy nadejdzie pora, ie swiat zaeznie si~ spalac, by si~ na nowo odrodzic 
z popiolow, weedy wszystkie istoty wlasnymi silami b~d,! si~ unieestwiac. Gwiazdy 
b~d,! si~ zderzac z gwiazdami. I kiedy wszystka materia stanie w plomieniaeh, 
w jednej masie ognistej palic si~ b~dzie wszystko, co dzisiaj swieei we wzorowym 
porz'!dku. My rowniei, dusze blogoslawione, ktore za zrz,!dzeniem losu jui otrzy
malysmy dobra wieezyste, kiedy Bog uzna za rzeez swsown'!, aby wszystkie ogro
my zburzyc do szez~tu wsrod powszechnego obracania si~ wniweez wszeehrze
ezy, i my same staniemy si~ drobnym dodatkiem do pot~inego zniszezenia 
i przeksztalcimy si~ w pierwotne iywioly. 

Swiat - tak jak tw6j b61, twoje troski, tw6j smutek, twoje wspo
mnienia, Marcjo - zginie kiedys w uniwersalnym, ostatecznym, poia
rze. Nic, co smiertelne, nie ostoi si~ w nim ("Cokolwiek stoi, rna upase", 
napisze Seneka do Lucyliusza): ostoi si~ tylko to, co na tyle dobre, ze 
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wieczne. W ten spos6b apokaliptyczny poiar oczYSci swiat, wroci go 
pierwotnej niewinnoSci - by powstal na nowo, z popiolow. 

Nie rna wi~c powodu, by rozpaczac bez miary za tym, co straco
ne (jak ty, Marcjo, za swoim ukochanym). Takie rozpacz, takie smu
tek przemin'!. To wspolny los wszystkich ludzi, wszystkich rzeczy. 
Gdy to zrozumiesz - i zwrocisz si~ mysl,! i iyciem ku temu, co trwale 
i wieczne - znajdziesz pocieszenie, odnajdziesz radosc. 

W tym "poiarze swiata" Ojcowie Kosciola (niezaleinie od tego, 
czy dzielili przekonanie stoikow 0 jego periodycznym powrocie) roz
poznali pozniej "ogien S,!du Ostatecznego": ogien, ktory czeka na 
grzesznikow, by zniszczyc w nich brud grzechu i oczyscic ich dusze, 
przygotowuj'!c je na spotkanie Boga. Mogli si~ przy tym powolywac 
na swi~tego Pawla, ktory tak pisal do Koryntian: 

A ezy ktos ... wznosi [swoim iyeiemJ budowor ze zlota, srebra, drogieh ka
mieni lezy] z drzewa, sian a, slomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele ; dzien s'ldny 
bowiem to pokaie, gdyi w ogniu sior objawi, a jakie jest dzieto kaidego, wypr6
buje ogieil.. Jesli ezyjes dzieto ... si~ ostoi, ten zaplat~ odbierze; jeW ezyjes dzieto 
splonie, ten szkodor poniesie, leez on sam zbawiony b~dzie, tak jednak, jak przez 
ogieil. (1 Kor 3, 12-16). 

"Gdy bowiem do Boiego stworzenia, kt6re od pocz,!tku jest do
bre, wprowadzamy grzechy i nami~tnosci wynikaj,!ce z naszych wy
st~pkow - komentuje t~ mysl Orygenes - wow
czas ze zlotem i srebrem mieszamy miedz, cyn~ 
i olow i potrzebny jest ogien, aby je oczyScic. 
Uwainie zatem powinnismy baczyc, abysmy 
wowczas, gdy si~ zbliiymy do tego ognia, mogli 

To, co w nas naprawdft 
waiDe - slad Boga 
jest bezpieczne, takie 
W OgnlU. 

przejsc przezen bezpiecznie i jak zloto, srebro czy drogie kamienie, 
w ktorych nie rna skazy zepsucia, nie spaleni, lecz raczej wyprobowa
ni zostali". 

"A pod jego [grzesznika] pot~g,! - ostrzega prorok Izajasz - za
plonie ogien jak poiar i swiatlosc Izraela stanie si~ ogniem, a jego 
Swi~ty ptomieniem, kt6ry w jednym dniu spali i pochronie jego cier
nie i oset" (Iz 10, 16-17). 

Ogien, 0 ktorym tu wsz~dzie mowa, jest sprawdzianem, miaq na
szego iycia; oddziela to, co upodabnia nas do Boga i co, w zwi,!zku 
z tym, jest w nas trware, co jest wieczne, czego ogien nie zniszczy (zro
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to, srebro, drogie kamienie) - od calej reszty, podlejszego pochodzenia 
(drzewo, siano, sloma, miedi, cyna i olow, ciernie i oset), ska-zanej na 
pastwy plomieni. To, co w nas naprawdy waine - slad Boga - jest 
bezpieczne, takie w ogniu; ta cz'!stka nas "zl,!czy siy z boskim Logosem 
jak roziarzone do bialosci ielazo z ogniem" (Orygenes). 0 ile jestesmy 
na podobienstwo Boga, nie potrzebujemy siy obawiac spalenia . 

Wiedza 0 tym przynosi bezpieczenstwo, spokoj, pociechy. W ten 
sposob ogien oczyszcza nas, leczy nas z choroby na swiat. Niszczy 
w nas zlo - to zlo, i tylko zlo, podlega spaleniu: 

diabel ... zostal wrzueony do Jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje silt te i zwie
rZIt i falszywy prorok, i bltd,! d rltezeni dniem i noq na wieki wiek6w... I smier<:, 
i piek!o zostaly wrzueone do jeziora ognistego; cwo jezioro ogniste to druga 
smier<:. I jeieli ktos nie byl zap isany w ksiltdze iywota, zostal wrzueony do jezio
ra ognistego (Ap 20, 10. 14-15) . 

Ogien niszczy zto - czy inaczej: to, co przemija, me Jest warte 
przetrwania, jest zle. Czas, jako taki, jest zly. Smierc jest zla. Po k,!
pieli w plomieniach zostanie w nas tylko to, co dobre, co wieczne, co 
nie zna czasu. Bij,!ce w gory, tancz'!ce miydzy ziemi,! a niebem plo
mienie ognia s,! (w tej wykladni) jak ludzkie ryce, w)'ci,!gaj ,!ce siy ku 
gorze, w tysknocie za wyrwaniem siy z czasu, niepokoju, strachu, 
smierci - w niebo wiecznosci i spokoju. 

Ale moie Heraklit mial na mysli co innego? M oie takze opowie
sci Starego i Nowego Testamentu dopuszczaj ,! inn ,! interpretacjy? 
Posluchajmy Hegla: 

Poiar 5wiata, 0 kt6rym mial rzekomo m6wic Heraklit, ogien, kt6ry po pew
nym ezasie ... spali swiat, to nie, tylko fantazja. Najbard;:iej jednoznaczne frag
menty demonstruj,! wyrainie, ie Heraklitowi nie ehot!zi 0 zaden poiar 5wiata, 
lecz 0 nieustaj,!cy ogien... 0 i ycie w og6le, 0 og61ny proces uniwersum. 

OgieIl, twierdzi wiyc Hegel, to metafora zycia, zycia po prostu. 
"Ogien to absolutny niepokoj, absolutny rozklad wszystkiego, co ist
niej e. W ogniu wszystko przemija - ale i on sam; takie on sam nie 
trwa". Ana tym wlasnie polega iycie: ie nieustannie zmienia siy, ie 
nieustannie siy staje. Zycie to nie zmiana jednego w drugie; nie cho
dzi 0 to, ze zycie raz jest tym, a kiedy indziej tamtym (jak aktor czy 
hochsztapler) . Kazda postac zycia zawiera w sobie z koniecznosci 
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odniesienie do czegos innego (to znaczy: do siebie jako innej: prze
sziej, przysziej), zadna tozsamosc, jakq mozemy odkryc w zyciu, nie 
jest zrozumiaia bez zawartego w samym jej poj~ciu zr6znicowania 
(ze przemija). 

Stawanie si~, przemijanie, proces to (sqdzi Hegel) nie cos, co si~ 
z nami dzieje, choc mogloby nie. To nie rzeka, w kt6rq mozna wejsc, 
by potem wyjsc. Stawanie si~ , proces Sq wpisane w poj~cie kazdej 
postaci zycia z osobna. Zadna z nich nie da si~ pojqC inaczej, w ode
rwaniu od tego, ze si~ staje. To nie jakis zmieniajqcy si~, stajqcy, 
przemijajqcy podmiot pozwala nam zrozumiec zmian~, stawanie si~, 
przemijanie (argumentuje Hegel). Wydaje nam si~ tylko, ze rozumie
my zmian~ dlatego, ze potrafimy odr6znic od siebie dwa stany rze
czy jakiegos jej podmiotu: jakies "przed" od jakiegos " po" (dusq 
Maczalskq od tej samej, choc juz nie takiej samej, bo po kuracji od
chudzajqcej: Maczalskiej szczupiej). Nie, twierdzi Hegel: zr6znico
wanie, odniesienie do innej formy samego siebie -:- a wi~c zmiana, 
stawanie si~, proces - wsp61tworzq sens kazdego stanu rzeczy z osobna. 
Dlatego ogien - ten "absolutny niepok6j" - tak dobrze, sqdzi Hegel, 
nadaje si~ na metafor~ samego procesu zycia, zycia jako procesu. 

"Ogien" nie jest juz, w tej interpretacji, naZWq jakiegos (perio
dycznego czy nie) zdarzenia, (powtarzajqcego si~ nieskonczenie bqdi 
jednorazowego) konca swiata, nie jest zewn~trznq (w stosunku do 
zycia) interwencjq, kt6ra oddzieli plewy od ziarna, slom~ od zlota, 
to, co przemija, od tego, co wieczne, co naprawd~ jest. "Ogien" na
zywa teraz wlasnie to, c;o naprawd~ jest: zycie sarno. 

Co wi~cej: 6w ogien nie jest procesem zewn~trznym tahe w sto
sunku do mnie, podmiotu; nie jest czyms, co mi si~ przydarza, narzu
conym mi z koniecznosciq sprawdzianem, kt6ry rna wykazac, co je
stem wart. Nie, twierdzi Hegel, ogien-zycie to ja sam, to moja tozsa
mosc - czy raczej : "ja", to wlasnie nie tozsamosc, to zmiana, stawanie 
si~, przemijanie. Przemijanie wszystkiego wok61 - i moje; jedno nie 
da si~ pojqC bez drugiego. 

Ogien: stawanie si~ - a wi~c "byt" i "nie-byt" zarazem, nie "cos", 
co jest - to istnienie sarno, bycie sarno. Por6wnujqc zycie, por6wnu
jqc istnienie do ognia, wydobywamy na jaw fakt, ze nie da si~ ono 
pojqC z punktu widzenia "czegos" (cokolwiek by to byio), ze nie da 
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si~ ono zrozumiee z punktu widzenia jakiejs toisamosci, jako toisa
me ze sobq. Bo wlasnie nie jest. Bowiem kaidy moment iycia jest 
rozdarty, nie-toisamy, wewn~trznie, nieuleczalnie zroinicowany: staje 
si~ . Wlasnie to znaczy, ie "jest". 

Hegel dobrze rozpoznal to rozdarcie, to zroinicowanie, t~ ran~ 
istnienia. JednoczeSnie probowal je z powrotem zlqczye, zjednoczye, 
uleczye - bowiem uwaial, ie tylko tak moie je uczynie zrozumialy
mi. W rezultacie w oczach Hegla stawanie si~ - moje i swiata - oka
zuje si~ "procesem", ktory gdzies, jakos si~ zaczyna - i gdzieS si~ 
konczy, procesem, ktorego poszczegolne elementy, od poczqtku do 
konca, powiqzane Sq ze sobq wewn~trznqlogikq ("dialektykq"), two
rZqC w ten sposob zrozumialq calose. To, co inne w roinicy, ulega 
w ten sposob przyswojeniu, asymilacji. Roinica, rozdarcie istnienia, 
jego stawanie si~, znajduje ramy, w ktorych moina je pojqe, zrozu
miee. Wprawdzie momenty stawania si~ nie roiniq si~ jui, w oczach 
Hegla, jak rzeczy, wprawdzie nie utoisamia on roinicy mi~dzy jed
nym a drugim momentem iycia z roinicq mi~dzy dwoma przedmio
tami (jak gruba Maczalska i Maczalska, ktora jui spadla na wadze), 
wprawdzie nie pojmuje on tego, co "inne", tego, do czego odnosi si~ 
kaidy moment istnienia, jako "innego przedmiotu", "innej tresci"
niemniej jednak takie t~ in nose, do ktorej odnosi si~ z koniecznoSci 
kaidy moment mojego istnienia, t~ jego drugq stron~, Hegel wiqie 
(dialektycznq) logikq w jednq calose tym, co dane. Chwyta innose, 
roinice, w siee racjonalnosci. Oswaja. 

Leczy w ten sposob rozdarcie iycia. Czy inaczej mowiqc: rozdar
cie, zroinicowanie istnienia - dzi~ki ktoremu "bye" znaczy "stawae 
si~" - jest i dla Hegla ranq, ktora wymaga uleczenia, patologiq, ktora 
czeka na lekarstwo: czas jest infekcjq bycia. 

Gdy przyjrzymy si~ wnikliwie grze plomieni - zdaje si~ mowie 
Hegel- odkryjemy w niej pewien wzor, pewnq regularnose, pewnq 
logik~. Takie ogien (a wi~c i stawanie si~) stosuje si~ do pewnej logi
ki, plonie wedle pewnego porzqdku. Wlasnie dzi~ki temu moiemy 
go zrozumiee. 

Takie Hegel rozumie wi~c ostatecznie ogien - stawanie si~, zmia
n~, czas - z punku widzenia toisamosci, porzqdku, jednosci; takie i 
w jego oczach ogien symbolizuje (konieczny, i przez to zrozumialy) 

90 



TEMATY I REFLEKSJE 

brak, zak16cenie, rozpad (tozsamosci, porzqdku, jednoSci). Takie 
Hegel uwaza, ze mozna objqc zycie wiedzq - i w ten spos6b znalezc 
zagrozonq czasem pelniy, znaleic calosc, znalezc spok6j: pociesze
nie. Takie dla Hegla wiedza moze bye lekarstwem na rany zadane 
przez czas. 

Heidegger podejmuje kolejnq pr6by rozumienia naszej metafory: 
"Dla zrozumienia slowa »ogien« [tak jak go uzywa Heraklit] wazne 
jest - pisze - zeogien rozjasnia, zarzy siy, buzuje 
i otwiera jakqs przestrzen - lecz takie iz trawi, 
zapada siy w sobie i niknie, zamyka i gasnie. Ogien 
plonie i w ten spos6b oddziela jasnosc od ciem
nosci; wybuch plomieni wiqze i dzieli jasnosc 
i ciemnosC". W ten spos6b wybuch plomieni, roz
palenie si~ ognia - nagle: bo czy wybuch plomie

Zycie jako "ogien" 
- to jednosc, ktora nie 
usuwa roznic, nie 
stwarza wsp61nego 
mianownika miftdzy 
mml. 

ni moze bye "stopniowy", czy moze byc "powolny"? - tworzy "prze
strzen", w kt6rej cos moze dopiero siy pojawic. W jednym okamgnie
niu, w jednym momencie - jak blyskawica - wybuch plomieni odr6znia 
ciemnosc od jasnoSci, sprawia, ze slowa "ciemnosC" i "jasnosC" na
bierajq dopiero w odr6znieniu od siebie jakiegos sensu. To 6w mo
ment wybuchu, ta blyskawica, definiuje - pisze Heidegger - istoty 
ognia. Wiedzial to juz - twierdzi - Heraklit: "Swiatem kieruje blyska
wica, pisal, »blyskawica« oznacza wieczny ogien". 

W interpretacji Heideggera ogien, gra plomieni, symbolizuje zycie 
jako gry, w kt6rej, ciqgle na nowo, powstajq i znikajq wszelkie r6zni
ce - i kt6ra tym samym tworzy i niszczy warunki mozliwosci wszyst
kiego, co jest. To gra, kt6rej nie da siy sprowadzic do niczego inne
go, wyjasnic zadnymi zewnytrznymi warunkami. Gra, kt6ra nie roz
wija siy wedle zadnego planu, w kt6rej nie rna zadnej wewnytrznej 
logiki; to zr6znicowanie, kt6re nigdy nie ustaje, kt6re nigdy nie osiq
gnie konca. Zycie jako "ogien" - to jednosc, kt6ra nie usuwa r6znic, 
nie stwarza wsp6lnego mianownika miydzy nimi: gra plomieni sym
bolizuje zr6znicowanie, kt6rego poszczeg6lne elementy, to, co siy 
w nim r6zni, nie Sq powiqzane ze sobq zadnq logikq, zadnq dialek
tykq, zadnymi regulami, zadnymi prawami. W takim ogniu-zyciu nic 
siy nie moze ostac, nic przetrwac, nawet on sam; taki ogien nie jest 
znanq skqdinqd, niezmiennq strukturq, nie jest systemem odniesienia 
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(i w tym sensie "pomostem", "oparciem") pozwalajqcym zrozumiec, 
co si~ w jego ramach dzieje. 

"Ogie6" to teraz (gdy idziemy sladami Hegla, Heideggera - a nie 
stoik6w) metaforyczny wyraz sposobu, w jaki swiat istnieje, metafo
ryczna odpowiedz na pytanie, co to znaczy, ze cos "jest". To zycie, 
niedajqce siy objqc zadnq logikq, zadnq wiedzq, zycie buzujqce za, zda
waloby si~, niezmiennymi postaciami rzeczy: "gdybys widzial ostrzej, 
zobaczy\bys, ze wszystko jest w ruchu: tak jak plonqcy papier zwija si~, 

tak tez wszystko przemija i zwija si~ przy tym" (Nietzsche). To wlasnie 
taki ogie6 przynosi ze sobq w swiat nietzschea6ski Zaratustra. 

Opowiesc 0 w~dr6wkach Zaratustry zaczyna si~ od jego zejscia 
z gar, w doliny. "Czy chcesz zaniesc w doliny swoj ogie6?" - pyta 
Zaratustr~ spotkany po drodze pustelnik. Owszem, to wlasnie jest 
cel Zaratustry: zaniesc ludziom ogien, sw6j ogien, ogien, ktorym jest 
on sam. Zapalic ludzkie dusze. "To, czego was ucz~ - mowi Zaratu
stra - bierze si~ z mojego ognia... z ognia, kt6rym sam plon~ ... , 
z mojego ognia, kt6ry chc~ wlae ... do ducha". 

Ogien wlany do ducha: tak powstaje gorqcy wiatr. "M~drzec 
mowi 0 sobie Nietzsche-Zaratustra na innym miejscu - jest jak wiel
ki ognisty zar, co wywoluje sw6j wlasny wiatr, wiatr, ktory go jesz
cze bardziej rozpala i niesie dalej". Taki mydrzec, to ktos, kto czuje 
zar plomieni pod chlodnq powierzchniq zjawisk, to ktos, kogo "parZq 
rzeczy, ktore innym wydajq si~ zimne" . 

Zaratustra chce bye "pozarem dla wszystkich suchych dusz". Dla 
dusz "suchych" - a wi~c podatnych na ogien, zapalnych (przypo
mnijcie sobie cytowane przez Hegla miejsce z Plutarcha). "JesteScie 
dJa mnie wyschni~q trawq i stepem - notuje Nietzsche-Zaratustra 
ale ja chc~ z was zrobie rozprzestrzeniajqcy si~ pozar". Jestescie "wy
schni~tq, czekajqq na pozar trawq, bardziej niz wody pragniecie 
ognia" - tak jak w y s c h n i ~ t e, porozrzucane w dolinie k 0 sci 
zmarlych w wizji proroka Ezechiela (Ez 37, 1-14) czekajq, by Bog 
przywrocil je do zycia. 

"Moja ksiqzka - napisze Nietzsche do przyjaciela 0 Taka rzecze 
Zaratustra - jest jak wulkan". M a si~ z niej wylae gorqca lawa, ktora 
zapali dusz~ kazdego, kto przeczyta i zrozumie. (Ten sam obraz - "wul
kan" - co u stoikow; ale jakie inna jego interpretacja! Dla stoikow 
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"wulkan" byl metaforq porzqdku swiata, periodycznie stajqcego 
w pochlaniajqcych wszystko, co smierteine, plomieniach. Dla Nie
tzschego "wulkanem" jest Zaratustra, kt6ry budzi we mnie sily istnie
nia, podpala mojq duszy i tym samym podpala swiat i sprawia, ze wszyst
ko, czego siy dotkny - nie tylko to czy tamto - staje siy, nie trwa). 

W ten spos6b - zapalajqc nasze dusze Zaratustra chce dae nam 
zycie, wyzwolie w nas zycie. Bowiem "zycie to oznacza dla nas ciqglq 
zmiany w swiado i plomien wszystkiego, czym jesteSmy, wszystkie
go, co nas dotyczy". Zaratustra zapaia nasze dusze, w ten spos6b 
powolujqc nas do zycia. Czy inaczej : Zaratustra jest ogniem, co bu
zuje w nas, gdy zyjemy. Niebezpiecznym ogniem: zadna osiqgniyta 
juz forma czlowieczenstwa, zaden ksztalt dotychczasowego zycia, 
zadna postae swiata, zadna instytucja nie moze mu siy oprzee. Wszyst
ko, co dotqd okreslalo nas jako ludzi, zaczyna siy chwiae, kruszye, 
staje pod znakiem zapytania. TakZe to, co naj drozsze, najbardziej 
kochane, najbardziej wlasne - ba, to przede wszystkim: bowiem wla
snie najdrozsze, najbardziej kochane, najbardziej wlasne wiqze nas 
najsilniej z tym, co jest, z zastanym, z tu i teraz. "Rozbie serce, peine 
uwielbienia i szacunku, wlasnie wtedy, gdy jest najbardziej z czyms 
zwiqzane": oto, do czego jestesmy wzywani przez Zaratustry. Wzy
wa nas - ale i siebie: sam "rozbija swoje serce peine milosci dla swych 
przyjaci61, dla swoich zwierzqt, d la wszystkiego, co kochal...". 

"Niech Slowo Boze wypali nasze dusze - napisze Orygenes - tak, 
bysmy sluchajqc go, m6wili : »Czy to nie nasze serce stanylo w plo
mieniach? «". 

Musicie wiyc "odrzucie nie tylko ciqzqce Warn kajdany - ostrze
ga nas ZaratLlstra - musi nadejse dla Was godzina ucieczki od Wa
szych najdrozszych... Musisz bye got6w, by porzucie swojq kobiety, 
sw6j kraj, wszystko, co Ci pozyteczne, najdrozszq Ci wiary... ". 

D . H. Lawrence tak pisze, jakby wt6rujqc Nietzschemu, 0 takim 
momencie pykajqcych sere: 

W k0l1CU wychodzq w morze, ci ludzie morza. Wikingowie wyruszajq zn6w 
w drogt:. Rodziny rozpadajq sit:. Idi w morze, idi w morze, pili serce. Zostaw 
SWq milosc i dom. Zostaw SWq milosc i dom. Milosc i dom to smiertelne majaki. 
Kobieto, co ja mam z tobq wsp61nego? To jui koniec. Consummatum est. Ukrzy
iowanie W ludzkosc skonczylo sit:. Wracajmy do dzikich, taj emnych i ywiol6w: 
do ogromnego, destruktywnego morza. A1bo do ognia. 
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Dopiero ten ogien da Ci wolnosc. 
Lawrence pisze 0 wyruszajqcych w morze marynarzach; maryna

rze Sq tei ulubionq publicznoSciq Zaratustry. Nie przypadkiem: ma
rynarz - tak jak linoskoczek, tak jak artysta - iyje niebezpiecznie. Te 
zawody wymagajq gotowosci do porzucenia tego, co zastane - i zary
zykowania nieznanego. Cokolwiek to nieznane moze ze sobq przy
niesc. Dlatego wlasnie zycie marynarza, linoskoczka, artysty jest dla 
Nietzschego swiadectwem zycia, jakie jest. Jest swiadectwem wpisa
nego w iycie niepokoju, buzujqcego w nim ognia. Niepokoju, co nie 
da si~ usmierzye. Ognia, co nie da si~ ugasie. P6ki zyje. 

A zatem: "Budujcie swoje miasta na Wezuwiuszu! Wysylajcie swoje 
statki na niezbadane morza! Zyjcie w wojnie z sobq i z pokrewnymi 
Warn ludzmi!". To wezwanie Zaratustry do nikogo (w szczegolno
Sci) i do wszystkich, wezwanie do zycia w kaidym z nas, iycia, ktore 
nie da si~ zamknqe w zadnej formie, zadnej charakterystyce, zadnej 
toisamosci. 

Slowa Zaratustry majq rozniecie ow tlqcy si~ w nas ogien, wy
zwolie w nas zaschle w te czy inne formy iycie; majq bye jak "zar", 
jak "palqca lawa", jak "gorqcy wiatr", w ktorym roztapia si~ wszelki 
lod, skuwajqcy ,;rzek~ czasu", jak "pozar" wyschni~tego stepu, jak 
"ogien" pochlaniajqcy suche kOSci zmadych, jak "mlot", rozbijajqcy 
skamieniale, martwe jui formy iycia. 

Gdy mowi~ w tym kontekscie, za Nietzschem, 0 "wolnoSci", 
o "wyzwoleniu" - 0 wolnoSci , 0 wyzwoleniu, ktore przynosi nam 
ogien Zaratustry - nie mam, naturalnie, na mysli m 0 j e j wolnoSci, 
nie chodzi mi 0 wyzwolenie Krzysztofa Michalskiego z opresywnych 
dotqd warunkow zycia. Nie mowi~ takZe 0 wyzwoleniu ukrytego 
bye moze we mnie prawdziwego czlowieczenstwa, istoty gatunko
wej czlowieka, potencjalu, jaki rozwinqlby si~ we mnie i zblizyl mnie 
do idealu czlowieczenstwa, gdyby nie te wszystkie paskudne okolicz
nosci (ucisk czlowieka przez czlowieka na przyklad). Nie, wolnose, 
o ktorej m6wi~, jest absolutna - a wi~c nie rna zadnej miary. To 
wolnose iycia, przezwyci~iajqca, spalajqca wszelkie przeszkody, wol
nose zycia, co podminowuje, pali wszellq tozsamose. 

W rezultacie "czlowiek [czlowiek, jakiego znamy, jakiego moze
my sobie wyobrazie, wszelka postae czlowieka] jest czyms - m6wi 
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nam Zaratustra - co trzeba przezwyci<::iyc". Nie pO to, ieby osiqgnqc 
jakis ideal, nie po to, by zastqpic czlowieka jakims innym, lepszym 
gatunkiem ("nadczlowiekiem"). Nie, to przezwyci<::zenie nie rna prze
ciei iadnej miary, nie nast<::puje w imi<:: czegos: jest wyrazem absolut
nej wolnosci iycia, co jak ogieii pali kaidq postac czlowieczeiistwa, 
wszystkie jego miary, kaidy ideal, wszelkq toisamosc. Przezwyci<::ze
nie, kt6re jest krokiem w nieznane, w nicosc. "Trzymam w r<::ku mlot 
- kaie powiedziec dojrzalemu i szcz<::sliwemu Zaratustrze Nietzsche 
- kt6ry przezwyci<::iy czlowieka... " I chce nas nauczyc, "jak filozofu
je si<:: mlotem" (podtytul Zmierzchu bozyszcz). (Nieco p6zniej napi
sze Kafka w likie do przyjaciela: "ksiqika musi byc siekierq na za
marzni<::te morze w nas"). 

Czy nie podobnie m6wi B6g ustami proroka Jeremiasza: "Czy 
moje slowo nie jest jak ogieii ... czy nie jest jak mlot, kruSZqcy skal<::?" 
(Jr 23, 29). 

Nie wszyscy naturalnie chq sluchac takiego wezwania. Trudno 
oczekiwac, ieby slowa, kt6re "wypalajq dusze", slowa, kt6re "sta
wiajq serce w plomieniach" - a wi<::c slowa, kt6re zagraiajq wszyst
kiemu, co nam drogie, wszystkiemu, co kochamy - trudno oczeki
wac, ieby takie slowa spotkaly si<:: z powszechnym entuzjazmem. 
Zaratustra chce bye "poiarem" - a przez to i "niebezpieczenstwem 
dla wszystkich suchych dusz" - dlatego pustelnik pyta niosqcego 
ogieii do miasta Zaratustr<::: "Nie boisz si<:: kar, jakie czekajq na pod
palacza?". 

Nietzsche uwaia, ie nowoczesna kultura Zachodu jest wyjqtko
wo wroga takiemu wezwaniu: my, wsp6kzesni, nie jesteSmy dobry
mi sluchaczami Zaratustry. Jui pierwsza przemowa Zaratustry do 
zebranych tlumnie na rynku mieszkanc6w miasta spotyka si<:: z bra
kiem zainteresowania i jawnq niech<::ciq: "Gdy Zaratustra skoiiczyl 
m6wie, ktos sposrod tlumu zawolat: »Dosye jui slyszelismy ... «. I dum 
smial si<:: z Zaratustry... ". 

"Gdy Jezus dokoiiczyl tych mow - opowiada swi<::ty Mateusz 
dumy zdumiewaly si<:: [Luter dumaczy: gorszyly si<::] Jego naukq" 
(Mt 7, 28). Bowiem, naturalnie, nie tylko wspokzesni broniq si<:: 
przed slowami Zaratustry. Choe (zdaniem Nietzschego) istniejq spe
cyficzne, historyczne przyczyny, dla ktorych ludzie dzisiejszej kultu
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ry bardziej niz inni starajq siy uodpornic na Zaratustry - to jednak 
stanowi on, tak jak go przedstawia Nietzsche, niebezpieczenstwo nie 
tylko dla nas, nie tylko dla naszej kultury. Kazda "kultura - notuje 
Nietzsche - jest jak cienka skorka jablka pokrywajqca zarzqcy siy cha
os"; wszyscy jesteSmy, wszyscy bylismy, wszyscy bydziemy "suchq 
trawq" w oczekiwaniu na ogien. Kazda kultura buduje wiyc mecha
nizmy obronne, kazdy czlowiek, kazda "sucha dusza" pragnie wody, 
ochrony, pocieszenia. 

Tlum wysmiewa Zaratustry - zdumiewa siy, gorszy jego slowami 
- bo Zaratustra (Zaratustra-gorqcy wiatr , Zaratustra-podpalacz, Za
ratustra-mlot) chce zapalic serca, zapalic dusze, rozbic wszystko, co 
najdrozsze. Bowiem Zaratustra przynosi ze sobq niepokoj, ryzyko: 
wolnosc - gdy tymczasem ludzie, ktorych spotyka, chq, by ich zo
stawic w spokoju. Wiasnie na tej potrzebie - na potrzebie "bezpie
czenstwa przed ogniem i zlodziejami" - zbudowane jest, twierdzi 
Nietzsche, nowoczesne spoleczenstwo. "Dzisiejszy czlowiek - pisze 
w Jutrzence - modli siy do bezpieczenstwa jak do najwyzszego Boga" . 

"Odglos naszych krokow - mowi Zaratustra do spotkanego 
w lesie pustelnika 0 swych wspolczesnych - brzmi dla nich zbyt sa
motnie w pustych ulicach. I gdy lezqc w swoich lozkach w nocy, na 
dlugo przed wschodem slonca, slyszq czyjd kroki, pytajq: dokqd idzie 
ten zlodziej ?" 

Ten sam niepokoj, ten sam strach, ty samq potrzeby zamkniycia 
drzwi, ochrony snu, mial na mysli swiyty Pawei, gdy pisal: "Dzien 
Panski przyjdzie tak, jak zlodziej w nocy" (1 Tes 5,2). 

Dlatego falszywymi prorokami Sq dzis ci, twierdzi Nietzsche, kto
rzy ludzq nas iluzjq wiecznego spokoju i namawiajq do oparcia ladu 
spolecznego na tej iluzji. Bo przeciez wieczny pokoj to wroga zyciu 
fatamorgana, zyciu, ktore wszak z istoty jest niepokojem, ryzykiem, 
otwarciem na nieznane i nowe. Ale podobnych falszywych proro
kow mial juz kiedys na mysli i prorok Ezechiel: tych, co zwodzq iud, 
"mowiqc: »Pokoj « - a nie masz pokoju" (13, 10). Tymczasem "to 
mowi Pan Bog: Biada tym, ktore szyjq wezglowka pod wszelki lokiec 
ryki, a czyniq poduszki pod glowy kazdego wieku na ulowienie dusz! " 
(13, 18). A wiyc (Pan B6g, wedIe Ezechiela, do nas wszystkich): "ro
zedr~ poduszki wasze!. .. " ( 13 ,21). 
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potrzebnej dla zrozumienia slow Zaratustry: "Nie masz odwagi, by 
si~ spalic, boisz s i~ swej zguby; w ten sposob nigdy nie staniesz si~ 
czyms nowym. Co dzis nas uskrzydla, ubarwia, wzmacnia i ubiera, 
niech jutro b~dzie tylko popiolem". Ale czy komukolwiek, kiedy
kolwiek latwo bylo to zrozumiec? Czy odwaga tego rodzaju - od
waga do samospalenia, odwaga do ciqglej wojny z samym sobq 

~oze. by~ kiedykolwiek n~tura;nym zachowa- Zaratustra: gorllcy 
mem Jaklegokolwlek czlowleka. wiatr, co roznieca ogien 

Wszystko, czym jestem, wszystko, czym je iycia i tym ogniem 
stesmy - mowi nam ustami Z aratustry Nietzsche podpala swiat, jaki jest: 
- kazda postac swiata to przyszla ofiara ognia, to duch. 
przyszly popiol: "gdybys widzial ostrzej ", zoba
czylbys j~zyki tego ognia wsrod smiejqcych si~ ludzi na rynku, w tle 
naszej codziennej krzqtaniny, tak wydawaloby si~ waznej, tak absor
bujqcej. A wi~c (Zaratustra): "Biada temu wielkiemu miastu!! - Chcial
bym widziec jui ten slup ognia, w ktorym zostanie spalone" . Kryty
ka kultury nowoczesnej (tego towarzystwa ubezpieczeniowego prze
ciw pozarowi i zlodziejom) splata si~ tu z przeslaniem 0 naturze 
ludzkiej (ze czlowiek zyje, 0 ile przezwyci~za samego siebie). Stqd 
tak bliskie Zaratustrze Sq slowa Chrystusa: "Biada warn, ktorzy si~ 
teraz smiejecie" (tk 6, 25) . 1 te: "Przyszedlem, zeby przyniesc ogien 
na ziemi~; ach, jak bardzo pragn~, zeby stala juz w plomieniach!" 
(tk 12,49). 

Zaratustra: gorqcy wiatr, niewidoczny dla naszych oczu, wiatr, 
co roznieca ogien zycia i tym ogniem podpala swiat, jaki jest: duch. 
Plomien, ktory przynosi zagtad~ - ale i wyzwolenie: wyzwolenie zycia, 
nieustannie zmieniaj'lcego si't, a wi~c ciqgle nowego. Slup ognia, ktory 
zwiastuje koniec - tym, co maj'l odwag~ widziec, tym, ktorzy gotowi 
S'l ruszyc w morze - ale i pocz'ltek. "I choc zwykle jestem niewidocz
ny - mowi 0 sobie Zaratustra - to na masztach samotnych zeglarzy 
i odkrywcow chc~ si~ pokazac jako plomien". 

1 raz jeszcze Biblia, tym razem Stary Testament: "a Pan szedl przed 
nimi na okazanie drogi ... w slupie ognistym" (Wj 13 , 21). 

Co nam zatem data analiza metafory ognia? Zbiegaj'l si~ tu, rue
taforycznie, wszystkie dotychczasowe wqtki: wlany w dusze "ogien" 
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rodzi "gor'lcy wiatr", ktory topi lad i w ten sposob wyzwala "rzek~ 
czasu". 

"Ogien" okazuje si~ przede wszystkim metafoq radykalnej nie
ci'lglosci ludzkiego istnienia. 0 ile jestem "such'l traw'l" w oczekiwa
niu na "pozar", w ktorym splony, 0 ile istot'l mojego zycia jest buzu
j'lcy gdzies w jego podziemiach "ogien", ktory w kazdej chwili moze 
mnie, calego mnie, obj'lc swoimi plomieniami, "ogien", ktory nie 
pozwala mi na d1ugo stan'lc, pogodzic si~, usn'lc, ktory kaze mi, bym 
"zostawil sw'l mi10sc i dom" - 0 ile jestem takim "ogniem" - 0 tyle 
kazdy moment mojego iycia jest szans'l nowego pocz'ltku, szans'l 
zaczycia ca1kiem na nowo, od niczego. W tym sensie kaidy moment 
mojego zycia jest jedyny w swoim rodzaju, nie rna nic wspolnego 
z innymi, czy raczej: jest "jeden" - ale nie jeden sposrod wielu. Jest 
poza rozroinieniem na liczb~ pojedyncz'l i mnog'l. To absolumie nowy 
pocz'ltek, narodziny z popio1ow - czy lepiej: z nicoSci wszystkiego 
innego. Scisle bior'lc, okreslenie "nowy" jest tu nie na miejscu - bo
wiem termin "nowy" zaklada odroinienie od czegos, co "stare", "daw
ne", "dotychczasowe", gdy tymczasem "ogien-zycie" zaczyna siy do
piero w tym momencie, calkowicie od nowa, a wi~c nie rna w de 
czegos, co "stare" czy "dawne", od czego mog1by si~ odroznic. 

Gdy mowi~ 0 "dwoch roinych momentach" mojego iycia (wczo
rajszy spacer, dzisiejsza wizyta u lekarza), mam na mysli innego ro
dzaju momenty (u1oione jeden po drugim jednostki czasu: chwile) 
i inn ego rodzaju roinice (dwoch stan ow rzeczy). Zak1adam wowczas 
jak'ls ci'lglosc (nastypuj'lcych po sobie chwil), zakladam tei cos, co 
w tej ci'lgloSci ulega zmianie (moj zyciorys). Tymczasem metafora 
"ognia" pokazuje rozerwanie tej ci'lglosci, wydobywa na jaw moje 
zycie jako absolutn'l nie-ci'lglosc, absolutne zroznicowanie, absolut
ny pocz'ltek, w kazdym swoim momencie. 

JeSli chcemy znaleic odpowiedz na pytanie 0 czas, 0 zrod1o i na
tur<r przemijania, to powinnismy jej szukac - tego uczy, jak s'ldz~, 
metafora "ognia" - wlasnie w tym niepowtarzalnym, jedynym mo
mencie iycia. Nie w porownaniu ze sob'l dwoch (czy wi~cej) chwil, 
dwoch stanow rzeczy. Bowiem takie porownanie (dwoch stanow rze
czy) pokaze nam co najwyzej roinic~ miydzy twarz'l pomarszczon'l 
i gladk'l, mi~dzy pryszczem i jego brakiem - ale nie pozwoli przeciei 
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odszukac na twarzy sladu, kt6ry swiadczy, ie jej jui nie rna, ie prze
min~la. Zeby uznac, ie mloda twarz na fotografii "byla", nie "jest", 
trzeba sk,!din,!d wiedziec, co to znaczy "byla". R6znica mi~dzy dwo
rna momentami - tu spacer, tam wizyta u lekarza - nie potrafi nam 
wyjasnic, dlaczego tam ten spacer "byl", ta wizyta u lekarza "wlasnie 
jest". Przemijanie, stawanie si~, czas to r6znica innego rodzaju niz 
wszelkie zr6znicowanie stanow rzeczy, zroznicowanie momentow. 
Stawanie si~, przemijanie, czas to poprzedzaj,!ce wszelk,! tozsamosc 
(a wi~c i "spacer" czy "wizyt~ u lekarza") wewn~trzne zroznicowa
nie tego jedynego - choc nie jednego wsr6d wielu - momentu, co 
"plonie", "spala si~" bez reszty, "zeslizguje si~ [lapse] w nicosc, jak
by zdmuchni~ty [blasted away] przez niewidoczny ogien" (Borges). 
I tylko w tym sensie: jest. 

Dwa momenty mog,! si~ od siebie r6znic jak "przeszlose" od "te
razniejszoki" czy .,przyszlosci" - 0 ryle, 0 ile ta roznica (czas) juz jest 
ustanowiona. 0 ile kazdy moment, z osobna, jedyny, poza wszelkim 
kontekstem innych, "staje si~", "przemija". 0 ile iycie jest porwane, 
radykalnie nieci,!gle. Bez tej radykalnej nieci,!glosci iycia, bez tego 
jedynego w swoim rodzaju zr6znicowania, jakie odkrywa metafora 
"ognia", czas bylby niezrozumialy. 

Ow jedyny w swoim rodzaju, jedyny, choc nie jeden wsr6d wielu 
moment istnienia - to moment, w kt6rym si~ znajduj~, to moja obec
nose w swiecie. Mowi,!c "moment", nie mam tu na mysli "tego mo
mentu" ("dzis") w odr6znieniu od "tamtego" ("wczoraj", "jutro"); 
chodzi mi raczej 0 to, jak jestem. I wlasnie dzi~ki temu, ze jestem tak, 
a nie inaczej - ie istniej,!c "plon~" - wszystkie te "wczoraj", "dzis" 
i "jutro" staj,! si~ mozliwe. 

Czas nie jest zatem niezalezny od tego, co robi~, co ludzie robi'!. 
Czas wybucha w kazdym moim gekie, w kazdym ruchu, na kazdym 
kroku: moje zycie, w kazdym swoim momencie, podminowuje za
stany swiat, stawia pod znakiem zapytania wszystko, co "jest", co 
"trwa". Czas plynie, swiat przemija - dzi~ki "plomieniom" mojego 
zyCla. 

Inaczej m6wiqc: 0 ile "bye" znaczy: "stawac si~" - 0 tyle jedyny 
sens, jaki rna dla mnie "bycie" ,jaki rna "istnienie", to sens, jaki temu 
istnieniu nada moje zycie. "Byt" i "zycie" nie dadz,! si~ od siebie 
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oddzielie. M oje i ycie, ludzkie i ycie jest jedynq drogq do zrozumienia 
stawania si~, do zrozumienia nieustannie stajqcego si~ istnienia. 

Pami~tajmy jednak, i e mowiqc "iycie", "moje" czy "ludzkie iycie", 
nie odwoluj~ si~ do poj~e historycznych, socjologicznych czy biolo
gicznych. Nie mowi~ 0 "ludzkim gatunku", 0 "ludzkiej historii" czy 
o tym, co jui wiemy 0 specyfice ludzkich zachowan spolecznych. 
Czy moie raczej: nie tylko 0 tym. Gdy mowi~ : "ludzkie iycie", nie 
probuj ~ odroinie go od i ycia mrowki czy wielblqda; nie zakladam, 
ie wiem (choe moie nie do konca), co to czlowiek. Poniewai nie 
wiem. Nie mog~ wiedziee. Gdy mowi~: "iycie czlowieka", nie zakla
dam iadnego "podmiotu" tego iycia, "czlowieka", ktory czynilby 
ow proces, "iycie", zrozumialym (jako inne, na przyklad, nii iycie 
mrowki czy wielblqda). "Zycie", 0 ktorym mowi~, nie rna podmiotu 
- czy moi e: nie rna jednego podmiotu. W kaidym momencie i ycia 
jego podmiot - jakis podmiot - tworzy si~ na nowo. Zycie, w kai
dym swoim momencie, stawia kaidq form~ czlowieczenstwa - takie 
kaidq biologicznq, spolecznq, historycznq - ,pod znakiem zapytania. 
Ba, zycie stawia pod znakiem zapytania sarno czlowieczenstwo: 
wszystko to, co uwaiamy - wszystko jedno kiedy, wszystko jedno 
gdzie, wszystko jedno kto - za niezbywalnq jego istot~. "Czlowiek to 
cos, co powinno bye przezwyci~ione". 

Dlaczego wi~c w ogole nazywam i ycie "moim", "naszym", "ludz
kim" ? Bo "iycie", 0 jakim mowa, toczy si~ w naszych dzialaniach, 
w naszych gestach, w tym, co robimy. Tylko tu. Tyle i e znaczenie tego 
matego slowka "my" jest otwarte, nigdy do konca niedefiniowalne. 

Tonie ja jestem podmiotem i ycia - lecz Zaratustra we mnie. 
Zaratustra - ktory nie jest szewcem, cieslq, kaplan em, filozofem czy 
celnikiem; ktory nie jest kims - ani tym, ani owym. Ale tei, poten
cjalnie, Zaratustra to kaidy z nas - 0 tyle, 0 ile jest w kaidym z nas 
siia przezwyci~ienia wszystkiego, czym si~ jest. 0 ile iycie, jakie zyje
my, to "ogien", 

Proba zrozumienia czasu, ktory ptynie, prowadzi, jak widae, 
z koniecznoSci do pytania 0 czlowieka - a z drugiej strony opo
wiese 0 naturze ludzkiej przeplata s i~ nierozerwalnie z opowiesciq 
o swiecie, ktory si~ staje. "Czas jest rzekq, ktora porywa mnie ze 
sobq - napisze Borges - ale to ja jestem tq rzekq. ( ... ) To ogien, 
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stancja, Z ktorej jestem zrobiony". A ja? Kim jestem ja? Kim jest 
czlowiek? "Ten rWqcy, rozsypujqcy s i ~ w popiol ogieo - pisze Sta
nislaw Brzozowski w swoim Pami?tniku - to ciqgle poczynanie, ni
gdy dna, nigdy przystani ... to jest czlowiek". Inna odpowiedz nie 
jest mozliwa. 

T~ fundamentalnq, istotnq charakterystyk~ zycia, jakie zyjemy, 
Nietzsche opatruje, jak wiemy, naZWq "wola mocy". 0 "woli mocy" 
mowi Nietzsche, w Zaratustrze, ze jest "biczem z zaru na najtwardsze 
z twardych serc, ze [jest] ciemnym plomieniem zywych stosow, ze 
[jest] trz~sieniem ziemi, niszczycielkq grobow, blyskawicq znaku za
pytania za pospiesznymi odpowiedziami" - krotko mowiqc, ze cha
rakteryzuje zycie jako nieznajqcy nieprzezwyci~zalnego oporu wysi
lek zmiany, zmiany, ktora nie da s i ~ ujqC w zaden schemat racjonal
nOSci, w zaden plan (skqd-dokqd). Zmiany, ktora zrywa wszelk'l 
ciqglose, wszelkq wspolnot~ z tym, co przedtem, z tym, co moze 
potem, wyrywa kazdy moment zycia z kontekstu innych momentow 
- a wi~c takie z kontekstu czasu jako nast~pstwa chwil, jako roznicy 
mi~dzy wczoraj a dzisiaj. 

Zycie jako plomieo; spalajqcy si~ moment, bez zwiqzku z tym, co 
bylo i co b~dzie. W tym sensie: "wiecznosC". Zycie; wola mocy; 
wysilek, ktory przezwyci~za wszystko, ktory krok po kroku groma
dzi wokol mnie nast~pstwo chwil, ciqglose czasu, czyniqc mnie tym, 
a nie innym, Michalskim, nie Maczalskq - wysilek, ktory tym samym 
stawia mnie na plaszczyznie wiecznoSci. 

"Ten nieskooczenie maiy moment - pisze Nietzsche - to wyisza 
rzeczywistose i prawda, blysk wiecznej rzeki". "Blysk wiecznej rze
ki": wiecznose jako wymiar czasu, bez ktorego czas jest nie do poj ~

cia - to jedyna wiecznose. Nie rna innej. Wiecznosc jako nieskooczo
ne trwanie, wiecznosc przeCZqca czasowi - to zludzenie. "To, co nie 
przemija - pisze Nietzsche w Do Goethego - to tylko metafora". 

"Przeciw wartosci wszystkiego, co wiecznie takie sarno ... war
tose tego, co najkrotsze i naj bardziej przemijajqce, uwodzicielski zlo
ty blysk na brzuchu w~za zycie ... " 

"Blyskawica znaku zapytania" za wszystkim, co wydaje nam si~ 
ostateczne, "blysk wiecznej rzeki ... uwodzicielski zloty blysk na brzu
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chu w~za zycie": dla Nietzschego, jak dla Heideggera, istota "ognia" 
sku pia si~ w obrazie symboliwj'lcej nieci'lglosc, naglosc, momental
nose "blyskawicy". Ow ogien-blyskawica wpisany nieodwolalnie 
w moje zycie, rwie jego tkank~, czyni kazdy jego moment mozliwym 
nowym pocz'ltkiem - i w ten sposob zarazem stawia 6w moment 
poza zwi'lzkiem z wczoraj i jutro, w perspektywie wiecznoSci, i spra
wia, ze zycie plynie, nie stoi, ze r6znica mi~dzy przeszloSci'l i przy
szloSci 'l jest w og6le mozliwa. 

JeSli jednak "ogien", jakim jest zycie, rozrywa ci'lglosc chwil, czy
ni'lc kazd q z nich jedynym w swoim rodzaju momentem, absolutnym 
pocz'ltkiem, to czy to dziwne, ze zycie - a wi~c czas, przemijanie 
boli? Ciqglose chwil stanowi przeciez moje zycie takie, jakie znam: 
wszystko to, czym jestem ja, Krzysztof Michalski, wszystko, co mi 
drogie, moje wspomnienia, m6j zyciorys. Zerwanie tej ci'lgloSci, 
wyrwanie z kontekstu, w ktorym staiem si~, kim jestem, sprawia b6l. 
Ten b61 jest zatem tozsamy z zyciem, to b61, bez kt6rego zycie jest 
nie do pomyslenia. "Ogien", ktory rozrywa ci'lglosc chwil buduj'l
cych powoli moj dom, sens mojego zycia, moj'l tozsamosc, otwiera 
we mnie gl~bok'l "ran~", kt6ra nie da si~ zagoic, p6ki zyj~. Ran~, 
kt6ra boli. 

Jak odmienne znaczenie niz wczeSniej u Hegla maj'l tu te slowa: 
"rana", "b61". To prawda, czas rozrywa ci'lglosc mojego zycia: kaz
dy moment zycia to ogien, kt6ry pochlania wszystko, co zastane, 
blyskawica, kt6ra uderza we wszystko, co jest. To boli. Ale to nie jest 
b61, na kt6ry jest lekarstwo. Tonie jest cierpienie, ktore trzeba usmie
rzyc. Ten b61, to cierpienie - to zycie sarno. 

"Ogien rna podw6jn'l sil~ - pisal Orygenes - z jednej strony oswie
ca, z drugiej pali ... Ogien, kt6ry Jews przynosi na ziemi~, oswieca 
»kazdego czlowieka, co przychodzi na swiat« - i jednoczeSnie pali, 
jak swiadcz'l ci, ktorzy mowi'l : »Czy serce nie stan~lo nam w plomie
niach, jak B6g otworzyl przed nami Pismo?«". 

Naturalnie, serce, kiedy plonie, boli. Ale co to za serce, kt6re nie 
plonie? 

Lou Salome tak pisze 0 Nietzschem: "Geniusz Nietzschego bra I 
si~ z pelnego zycia ognia, jaki pion'll za jego myslami. Ogien ten 
rwcal na jego mysli wspanialy blask, kt6rego nigdy nie daloby im 
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logiczne poj~cie". I na innym miejscu: "swiatio i jasnose poznania 
wymagaj'l od Nietzschego za kaidym razem iaru duszy - iaru, ktory 
nigdy nie daje przyjemnego ciepla, lecz rani sV'.rymi pal'lcymi plomie
niami: cierpienie naleiy tu do rzeczy samej". 

Ale czy moina iye z t'l "wiedz'l"? W ogniu? Czy moina iye, igno
ruj'lC chlodn'l powierzchni~ rzeczy, t~ "cienk'l skork~ jablka" naci'l
gni~t'l na iar, na pal'lcy ogiefl? Jak dae sobie rad~ z tak 'l erupcj'l 
ognia, wszystko pochlaniaj'lcego ognia, w iyciu, w ktorym przeciei 
chodzi 0 to, ieby si~ nie spoznie, ieby zlapae spadaj'lq filiiank~, nie 
zapomniee kupie masla? Jak moina iye z tak'l otwartq, niegoj'lq si~ 
ran'l, jak'l zostawia rozerwanie ci'lgloSci iycia, od urodzin do teraz, 
od wczoraj do dzisiaj, od tamtego zakr~tu do tego miejsca, tych drzwi, 
w ktore mam zaraz wejse i kupie to maslo? Ci'lglosci iycia, ktora 
stanowi, kim jestem, dzi~ki ktorej obrastam tym, co mi bliskie, dro
gie, najdroisze? 

Nie moina, naturalnie, ie nie moina tak iye. Ta "ostateczna 
prawda nie da si~ przyswoiC". Tylko "swi~ci iyj'l w plomieniach" 
(Cioran). 

Tymczasem my, zV'.rykli smiertelni, potrzebujemy do iycia ci'lglo
sci, wiedzy (ktora zaklada swiat, ktory jest, nie taki, ktory plonie), 
biernego przystosowania si~, snu. By iye, przybieramy t~ czy inn'l 
postae, obrastamy cechami, charakterami, instytucjami, otorbiamy 
si~ swiatem, faktami, tward'l rzeczywistosci'l . Z nieufnosci 'l patrzy
my na czas. 

Nietzsche chce nam pokazae, z pomoq metofor silniejszych nii 
kaida ich interpretacja, ie nie jest to ostateczna rzeczywistose. Zycie, 
opowiada Nietzsche, kryje w sobie takie "absolutny niepokoj", "bo
dziec w ciele", co nie da si~ ani usun'le, ani przyswoie: ten "niepo
koj", ow "bodziec", to jego istota. Nietzsche chce nam pokazae plo
mienie za wszystkim, co widzimy, co wiemy. Chce nam pokazae po
chlaniaj'lcy wszystko poiar. Zar pod chlodn'l powierzchni 'l rzeczy. 
Chce nas nauczye, jak "zamienie w swiatlo i plomien wszystko, czym 
jestesmy, wszystko, co nas dotyczy". 

Ale nie znaczy to, ie Nietzsche chce nam pokazae jakis inny swiat, 
swiat, jaki kryje si~ za (rzekom'l) zlud'l , ktora nas otacza: za tymi 
wszystkimi scianami, ktorych glowa nie przebije, tymi chodnikami, 
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o kt6re rozbijam sobie kolana, kamieniami, kt6re mogq mi spase na 
glow~. Inny swiat, kt6ry pozwoli uciec od odpowiedzialnosci za ten, 
w kt6rym zyjemy, zrelatywizowae go. Nie, oczywiscie, ze nie. Nie 
rna innego swiata. Samo poj~cie "innego swiata" kryjqcego si~ za 
tym,o kt6rym mozemy cos wiedziee, jest nonsensem. Jest tylko ten, 
co nas otacza. Niczego nie da si~ "poza nim" zobaczye. "Plomienie, 
zar" - to nie wizja innego swiata, "ogien", 0 kt6rym tu mowa, jest 
niewidoczny: gdy m6wi~, ze Nietzsche chce nam 6w ogien "poka
zaC", rozumiem ten termin metaforycznie. 6w "ogien" plonie tu 
nie gdzid "tam" : 6w "ogien" to zycie, nasze zycie, zycie, kt6re zyje 
tu i teraz. 

Nie chodzi tu zatem 0 wiedz~ 0 innym swiecie. Nie chodzi tu 
w og6le 0 wiedz~; nie chodzi 0 poszerzenie wiedzy 0 swiecie, 0 doda
nie do niej jeszcze jednego kawalka dotqd nieznanej strony swiata. 
"Ogien" nie jest strukturq, nie jest porzqdkiem swiata, kt6ry da si~ 
poznae i opisae. "Ogien" nie jest mozliwym przedmiotem wiedzy. Nie 
jest mozliwq "wiedzq 0 ogniu", kt6ra zastqpilaby t~, kt6rq posiadamy. 
Metafora "ognia" uczy nas raczej, ze we wszystkim, co robi~, w kaz
dym momencie mojego zycia kryje si~ "blyskawica", palqca wszystko, 
co wiem - czy inaczej: ze moje zycie nosi w sobie potencjal nieograni
czonej wolnoSci, ze jest bezwarunkowo tw6rcze. A "jako tw6rczose 
notuje Nietzsche - wszelka wiedza musi tez bye nie-wiedzq". 

Zycie jest jak "ogien" - a wi~c kazdy moment mojego zycia od
nosi si~ nie tylko do innych moment6w, lecz takze do nicosci ich 
wszystkich: do wiecznosci - do wiecznosci, kt6rej nie mozna wie
dziee. Ta radykalna nieciqglose zycia stawia pod znakiem zapytania 
wszystko, co wiem, w kazdym jego momencie . Wiedza, dla ktarej 
zycie byloby calkowicie przejrzyste, oznaczalaby koniec wszelkiej 
tw6rczoSci, koniec zycia. Nie ma wi~c wiedzy 0 "ogniu zycia", nie 
jest mozliwa wiedza 0 przenikajqcej zycie wiecznosci. Tylko "niepo
k6j", tylko "b61" zycia - ten niezbywalny horyzont wszelkiej naszej 
wiedzy, konieczne do wszelkiej wiedzy jako naszej - dajq mu swia
dectwo. Z tej perspektywy wiedza to popial , slowa to popi6!. 

A jdli z tego popiolu - pi sze Kafka - powstanie plomien, jasny i gor'lcy, 
wielki i silny, i jdli zapatrzysz si ~ w ten plomien jak zaczarowany, to wtedy ... 
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Ale tych czystych mysli nie da sir: 
zapisac, niezrr:cw'l rr:k'l i grubociosa
nymi instrumentami . Zapisac mozna 
tylko te biate, skromne kartki. 

Skrocona wersja tego eseju uka
zala si~ w "Rzeczpospolitej" 
("Plus Minus", 2 sierpnia 2003) 

KRZYSZTOF MICHALSKI, dy
rektor Instytutu Nauk 0 Czlo
wieku w W iedniu, profesor filo
zofii Uniwersytetu w Bostonie 
i Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wyda l m.in.: Heidegger i filozo
fia wsp6lczesna (1978), Logika 
i czas (1988) . Wydawca: "Trans
it-Europaische Revue", "Castel
gandolfo Colloquia". Przygoto
wuje ksi'lik~ 0 Fryderyku Nie
tzschem. 

Jurewic-7 

Aleksander Jurewicz 

Lida 

Jako maly chlopiec Alik wy
jeidia z rodzicami z bialoruskiej 
Lidy, ialuja,c, i e pozostawia ukocha
nych dziadk6w, dom, zwierz~ra, 

znajome zak'l.tki ... W wieku doro
slym powraca ram mysl'l. - przywo
luje na zawsze minione, leez nieza
pomniane miejsea, przedmiory i roz
mowy, z ezulokia, rekonsrruuja,e 
najdrobniejsze szezegaly, a takZe 
eharakrerysryezny kresowy j~zyk. 
Tonem powaznej, inrymnej rozmo
wy Lida opowiada 0 szez~sciu zwy
klego bycia z najbliiszymi ludimi, 
r~sknocie i niemoznosci uleczenia 
balu urrary. 
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Artur Grabowski 

Osoba i czyn 

w Prelekc;ach paryskich 
a lbo czy M ickiewicz byf 

eu roentuzia stq 
Zadaniem chrzescijanina okazuje silt zatem nie 
czyn zmierzaj,,!cy do budowania jakiegos "chrze
scijanskiego ustroju", lecz dzialanie na rzecz 
ustawicznego nas,,!czania ch rzeScijanskim duchem 
tego, co jest. 

1. Kiedy 22 grudnia 1840 roku Adam Mickiewicz stan'll na kate
drze w College de France, na sali brakowafo wielu sposrod jego przy
jaciol. Ci, ktorzy wyst'lpienie polski ego Poety odczuwali jako nie
zwykle i nadzwyczaj waine wydarzenie, ... uciekli. Ze strachu, ie 
Mickiewicz si~ osmieszy, ie elity, ci "Francuzi wymowni", bezlito
snie wykpi'l egzaltowanego profesora bez doktoratu i uniwersytec
kiego obycia? Wraz z Mickiewiczem mogta bye wysmiana sprawa 
narodowa, ale zarazem najintymniejsze uczucia, ktore wielu pary
skic~ eo1.ak.6w "l..~cx..~\.e.. trh,,-m.'~l,,-~"lli ,~"S\..~",';..'<:...~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~..".~~~~~~~~~~ 
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zia si~ w szczegolnym momencie swych dziejow. Swiadomose tych 
trzech "przesilen" nie paralizowaia go jednak, nie napawala strachem, 
jakiemu ulegli przyjaciele. Mickiewicz przekroczyl prog obaw. 

W inauguracyjnym wykladzie slychae slady walki duchowej, walki 
z pokus'l ucieczki przed zbyt trudnym zadaniem, zbyt ci~zkim obo
wi'lzkiem. Ale slychae tei wyrazny ton triumfu, ktory pochodzi z do
strzezenia w tym nowym zadaniu nadzwyczajnej szansy - na spel
nienie oczekiwan przyjaciol i nadziei wszystkich Polakow, szansy, by 
wywrzee znacz'lCY wplyw na losy europejskiej kultury, a moze i polity
ki, wreszcie szansy na spelnienie siebie. "Powolano mnie - powiada 
bym zabral glos w imieniu literatury Iud ow, z ktorymi narod moj przez 
sw'l przeszlose i przyszlose jest zwi'lzany, bym zabral gios w chwili, 
kiedy siowo jest pot~g'l, i w miescie, ktore jest stoliq siowa". I zaraz 
potem przechodzi do tematu ... "unii europejskiej", podkreslaj'lc, ze 
przemawia w chwili, gdy realizuje si~ "d'lznose ludow do wzajemnego 
zblizenia si~", owczesny Paryz zas jest postrzegany jako stolica zjedno
czonego w przysziosci komynentu. Autor tych slow wlasnie przestal 
bye poeq, powrociwszy ze swojej pienvszej szkolarskiej posady z gar
§ci'l krotkich, ostatnich lirykow. Wydaje si~, ze nie podj'li tej decyzji 
przypadkowo, zmian~ roli poety na dziaIacza uznal za konieczn'l, choe 
wymagaj'lq niemalej odwagi, konsekwencj~ wiasnego myslenia?, wia
snej wiary? Ta decyzja byia pierwszym czynem nowego "czlowieka 
czynu", w jakiego miai si~ przemienie Poeta. Od pocz'ltku zatem trak
towai francusk'l profesur~ jako okazj~ do "dzialania slowem", w prze
ciwienst\.vie do zwykiej, uniwersyteckiej "dzialainosci intelektualnej". 
Nie chcial informowae, chcial oddziaiywae; nie zamierzal dociekae 
i formulowae filologicznych prawd, chcial dawae swiadectwo temu, 
co dzieia literackie wypelnia i wytwarza. Poera, nawet byly, znal si~ na 
tym lepiej od profesorow. Jego subiektywizm i jednostronnose byly 
w istocie uczciwe, nie wchodzil na obszary gramatyki ani nawet este
tyki, nie udawal uczonego. Prelekcje paryskie to, rozlozony na cztery 
lata, czyn czlowieka dojrzalego, uksztaltowanej osoby. 

2. Historia sztuki jest dla Mickiewicza swiadectwem dzialania 
ducha, ktory ujawnia si~ w dzielach. 0 duchowej prawdzie nie da si~ 
opowiedziee, moina 0 niej swiadczye. Tego, co duchowe, nie da si~ 
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tel, poznae intelektem, moze to bye rozpoznane wyiqcznie w wierze, 
zmyslem wiary. Zmysl ow jest wiadzq duszy, a wi~c indywiduum. 
Prawdziwe dzieio sztuki jest rezultatem swiadczenia 0 tym, W co si~ 
wierzy. Napisae wiersz to dokonae czynu, ktory w zyciu duszy jest 
zdarzeniem, a w rzeczywistosci mi~dzyludzkiej winien bye traktowa
ny jak swiadectwo owej "przygody duchowej". Komu jednak zda
rzajq si~ te przygody? Ano czlowiekowi, ale nie kaidemu, jedynie 
temu, ktory "rna serce i patrzy w serce", a wi~c jego transcendentna 
dusza zintegrowana jest z niepowtarzalnym cialem, zmysiowosciq, 
emocjami i rozumem. Taki byt jednolity nazywa si~ osobq. Mowiqc 
o dzielach literackich, wykiadowca b~dzie zatem traktowal je jako 
swiadectwo ujawniajqcego przedmiot wiary czynu dokonanego przez 
osob~. Interpretacja poematu to dla Mickiewicza odkrycie prawdy 
przez poznanie tego, kto dzieiem daje jej swiadectwo. U podstaw 
rozwazan musi przeto lezee jakas wizja czlowieka, z niej zas wynikajq 
okreslone konsekwencje co do celow jego ziemskiego bytowania. 
Najogolniej cel ow daloby si~ okreslie jako budowanie cywilizacji, 
a wi~c w Mickiewiczowskiej historii slowianskiej duszy tkwie musi 
rowniez wizja przyszlej kultury. 

Skoro rzeczywistym przedmiotem wykiadu (a moze dociekan) jest 
osoba i czyn, to literatura zdaj e si~ niewystarczajqcym i chyba nieco 
wtornym swiadectwem. Tym bardziej ze chodzilo 0 skutecznose, 
a nie walor informacyjny, zas sluchacze nie znali i nie miel i wi~k

szych szans poznae bezposrednio dziei, 0 ktorych mowil profesor. 
Dlatego Mickiewicz rozbudowuje opowieSe historycznq, a pozniej 
coraz cZ~Sciej komentarze aktualizujqce, wiqczajqc do kursu rowniez 
nowoczesne, modne ideologie. Jego wyklad przemieni s i~ szybko 
w krytyk~ cywilizacji europejskiej w jej obecnym stanie. Cywilizacja 
siowianska rna bye dla Zachodu alternatywq, jak odswiezajqcy na
jazd barbarzyncow. 

Za co Mickiewicz beszta wspolczesne areopagi? Ten, ktorego 
posqdzano 0 szowinistycznq furi~, gromi Europ~ za ... nacjonalizm. 
Uw aza ide~ odr~bnych narodow za rodzaj egoizmu grupowego 
w obronie d6br materialnych. W j~zyku dzisie jszej polityki powie
dzielibysmy, ze wskazuje na niemoralnose postawy nazywanej naro
dowq racjq stanu, narodowym interesem. Takie przywiqzanie do "zie
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mi, miejsca, forum" nazywa poganskim i postrzega jako cofni~cie si~ 
z chrzeScijanskiej drogi rozwoju, kt6rej wyrazem by! uniwersalizm 
paneuropejski wiek6w srednich. Jego polscy s!u
chacze otwierali usta ze zdziwienia, aby zaraz 
zacisn,!c z~by z nienawisci. Wszak mia! walczyc 
s!owem 0 narodow,! spraw~. Tymczasem on opi
suje dzieje Polski, od XVI wieku mniej wi~c ej, 

jako powolny upadek, kt6rego przyczyn,! jest 
w!asnie zaslepienie narodowym egoizmem. Misj,! 

Chrzescijanstwo nie jest 
prywatnl! sprawl! 
Polakow i nie podarun
kiem, ale talentem, 
ktorego nie wolno 
zakopac. 

Polski, a wi~c i polskiego patriotyzmu, jest bowiem realizowac dzie
!o chrzeScijanskiego post~pu w dziele panstwowo-kulturowym, 
w budowaniu chrzeScijanskiej cywilizacji. Ale chrzeScijanstwo nie jest 
prywatn,! spraw,! Polak6w i nie podarunkiem, ale talentem, kt6rego 
nie wolno zakopac. Polska to miejsce szczeg6lne, bo to poletko, na 
kt6rym Pan B6g zasia! ziarno cywilizacji chrzeScijanskiej. T a cywili
zacja jest przeznaczona nie Polsce, lecz Europie. Jesli Polacy chq j,! 
sobie przywlaszczyc, to sprzeciwiaj,! si~ swej misji, to znak, ze jej nie 
rozpoznali albo nie maj,! odwagi wypelnic. Jesli walczyc mamy 
o niepodleg!e panstwo polskie, to niejako w interesie chrzeScijan
skiej Europy. Totez, kiedy raz po raz wyk!adowca kokietuje Francj~, 
to nie z pozycji ubogiego kuzyna, lecz kogos, kto g!osi bezczelnie, iz 

. wie lepiej, czego si~ Francuzi maj,! trzymac. 
Nie przypadkiem por6wnywa! M ickiewicz dzieje Polak6w do 

dziej6w narodu zydowskiego. N ar6d wybrany nie zosta! wybrany do 
tego, by rosn,!c w sit~ kosztem innych narod6w, ale zeby niejako 
zreal izowac si~ dla swiata. Przeto walka Polak6w 0 niepodlegly byt 
narodowy i w!asne panstwo rna charakter moralny, a nie polityczny. 
Idealne panstwo polskie jest koniecznym, ale tylko posrednim, eta
pem w w~dr6wce ku przyszlej cywilizacji chrzeScijanskiej Europy. 
Polski patriota zatem to raczej podzbi6r kategorii "czlowieczenstwo" 
niz exemplum etniczne, to ktos, kto si~ dla tej sprawy poswi~ca, kto 
swymi czynami swiadczy 0 niej, i tak daje tei swiadectwo wiary 
w owe wartosci, kt6re Europejczyk okresla jako chrzescijanskie. 

W odniesieniu do indywiduum patriotyzm jest wi~c sposobem 
samorealizacji, integracji osoby. Patriotyzm Mickiewicza to przeci
wienstwo politycznego nacjonalizmu. O kazuje si~ on raczej sposo
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bern zycia duchowego, moze nawet - drogq do swi~tosci, czyli inte
gracji absolutnej, kiedy "ja" rozpoznaje w sobie sarno czlowieczen
stwo jako tvv6r Stworzyciela. I zarazem rozpoznaje owo pierwotne 
przeznaczenie czlowieka, kt6remu sam czlowiek sprzeciwit si~, za
tart niejako w sobie. 

W tym miejscu chcialbym na moment przywolae ksiqzk~, kt6ra 
nieustannie przypominala mi si~ podczas niedawnej lektury wykla
d6w Poety. Osobr; i czyn Karola Wojtyly iqczy z Mickiewiczem po
stawa zwana czasem "romantycznym humanizmem", lqczy podob
na wizja cziowieka i ludzkiej spolecznosci. Rozpraw~ kaplana i my
sliciela daje si~ czytae jako traktat 0 sposobie istnienia duszy zapisany 
w j~zyku akademickiej fenomenologii. Autor zaczyna od ujawnie
nia wiasnej metody post~powania - b~dzie zapisywal interpretacj~ 
doswiadczenia. Ma to bye zatem pr6ba racjonalizacji wewn~trzne
go procesu poznawania samego siebie, a w konsekwencji rozpo
znania w swoim "ja", kt6re jest jedynym dost~pnym polem obser
wacji, samego czlowieczenstwa jako podstawy zintegrowania zmy
sl6w, emocji, intelektu - w osob~. Zar6wno w przypadku Poety, 
jak i Kaplana mamy zatem dzieio, kt6re chce bye zracjonalizowa
nym swiadectwem pierwotnego doswiadczenia duchowego. "Ja" 
jestem miejscem szczeg6lnego dzialania Ducha, kt6ry dziala tez tak, 
ze zobowiqzuje mnie, bym swiadczyl w j~zyku mozliwie obiektyw
nej komunikacji. Niewazne, czy b~dzie to j~zyk literatury i historii 
czy filozofii i psychologii. 

Ksiqzka filozofa, a wi~c i jego droga myslowa, skonstruowana 
jest odwrotnie niz poetycka historia Iiteratury. Fenomenolog podqza 
od subiektywnego "ja" w stron~ obiektywnej osoby i mi~dzyosobo
wych relacji. 0 ile Mickiewicz wyprowadza osob~ z narodu, 0 tyle 
Wojtyla buduje spolecznose wok61 osoby. Moralna koniecznose oso
bistego uczestnictwa w dziele zbiorowym pojawia si~ w traktacie jako 
wniosek albo raczej imperatyw czynu, kt6rego ir6diem jest rozumie
nie siebie jako istoty duchowej, rozumienie swego losu jako miejsca 
dzialania transcendentnej duszy. Historyk literatury i narodu poslu
guje si~ dowodem nie wprost - ukazuje, jak dzieje zbiorowoSci nap~
dzane Sq wysilkiem duchowym jednostek, podkrdlajqc tym samym 
koniecznose osobistego zaangazowania. 
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U irodia uczestnictwa w narodowej misji, kt6ra jest uniwersalna, 
moze stae wyIqcznie osobiste, samotne nawet doswiadczenie. W tym 
czynie zbiorowym mogq miee udzial tylko osoby, kazda na sw6j spo
s6b i na wIasnq - przed Bogiem - odpowiedzialnose. Tak kazdy wy
peini r6wniez wIasnq, intymnq misj~. W przywiqzaniu do idei osoby 
tkwi istota tego, co Mickiewicz tak cenil w wybitnych jednostkach. 
Mylil si~ pochopny nieco w sqdach Michelet, kt6ry oskarzal Poet~ 
o kult nadczIowieka sprzeniewierzajqcy si~ wsp61nemu celowi lu
d6w. CzIowiek bowiem rozpoznaje siebie w swoich czynach jak 
w mimowolnym autoportrecie i zdumiony staje przed obrazem, kt6
rego jest tw6rcq i przedmiotem. Zintegrowana osoba to wi~c dzielo 
r6wnie wlasne i nie mniej zaskakujqce niz natchniony poemat. 

Tym, co sklada si~ na dzielo, Sq czyny czlowieka oraz ich skutki. 
Ale co stanowi sil~ nap~dowq ludzkich dziaIan? Mickiewicz wska
zuje na cel. CzIowiek dziaia raczej w imi~ czegos niz z powodu 
czegos, jak chcieliby naturaliki. Cdy poddaje si~ determinantom, 
traci wolnose decyzji, a dzialania jego tracq wartose czynu, bo nie 
jego Sq. Co wi~c nimi zawiaduje? Nasze decyzje nie mogq bye wyni
kiem intelektualnej spekulacji, nie da si~ bowiem wskazae zadnego 
bezposredniego zwiqzku pomi~dzy wiem i czyni~. Wszak kazdy zna 
6w b61 niemocy podporzqdkowania woli przekonaniom. Wola, 
energia czynu, podporzqdkowuje si~ raczej emocjom niz kalkula
cjom, co zresztq dowodzi jej morainego charakteru, gdyz to wla
snie wola moze bye dobra lub zia. Przez wol~, przez to, czego chc~ 
tak prawdziwie, ze potwierdzam to czynem, uczestnicz~ w dobru 
lub ziu. Dobre lub zle Sq wlasnie owe cele, ku kt6rym wola wypy
cha czyny, cele, ktore mnie ku sobie pociqgajq, a wi~c mUSZq lezee 
gdzies poza mnq - Sq nie moje, choe dla mnie. CzIowiek jest tym, 
czemu sluiy - daloby si~ podsumowae Mickiewiczowskq antropo
logi~. Dzialam wyIqcznie ja, ale nie dla siebie, lecz dla czegos, co 
poza mnq. Poniewaz widz~ i doswiadczam wok61 siebie innych, 
ktorzy w t~ samq stron~ kierujq swojq dobrq wol~, dochodz~ do 
wniosku, ze ow cel jest wspolny i, choe pojmuj~ go indywidualnie, 
okazuje si~ zbiorowy. Co wi~cej, nie mog~ rozpoznae go inaczej jak 
tylko w swiadectwach os6b. Czy b~dq to moi wspolczesni, czy roz
poznam treSe sladow pozostawionych przez przodkow - tworzymy 
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wsp6lnot~ celu. Nar6d jest takq wsp6lnoq, patriotyzm zas to for
ma fundamentalnej wi~zi mi~dzyludzkiej, solidarnoSci. 

We wsp61czesnej termi
nologii politycznej 

Mickiewicz bylby 
katolickim personalistl! 

o zapatrywaniach 
anarchistyczno-konser

watywnych. 

O powiadajqc paryskim elitom 0 ustroj u daw
nej Polski, Mickiewicz b~dzie wi~c podkreslal 
kontrastujqcy z formalnym prawem Zachodu ce
lowy charakter tworzonych w Polsce instytucji 
publicznych. Zasadnicza r6inica wynika z rady
kalnie odmiennej wizji czlowieka. J esli wartosciq 
jest osoba, to sposobem jej publicznego istnienia 
b~dzie uczestnictwo - zawsze pdne i zawsze cal

kowicie wolne, a na dodatek bezkompromisowe, skoro czyn rna miec 
wartosc moralnq. Jest to swoisty szczyt liberalizmu, celem jest bowiem 
zrealizowac siebie przez uczestnictwo w iyciu zbiorowym. Sarno pan
stwo, a nawet cywilizacja okazujq siy w dalekiej perspektywie narzy
dziem ujawniania si~ czlowieczenstwa w osobie. We wsp6kzesnej ter
minologii politycznej Mickiewicz bylby katolickim personalistq 0 za
patrywaniach anarchistyczno-konserwatywnych. To dziwaczne 
polqczenie wynika z pojmowania tradycji jako "idei, kt6ra dqiy do 
realizacji", a wiyc trwa w ciqglej ewolucji, gdyz tradycja to dla naszego 
wieszcza post~p ciqglej interpretacj i pierwszego przeslania. Pokorna 
wiernosc i odwaine zdrady winny charakteryzowac bojownika 0 ten 
przyszly, ale od poczqtku zaplanowany swiat. 

Z tego punktu widzenia kazdy rodzaj organizacj i prawnej, repre
syj nej jest swiadectwem moralnej h ipokryzji albo co najmniej kom
promisu. JeSli ludzie b~dq porzqdni, bo bydq bac siy kary, to ich 
porzqdne dzialania nie b~dq wolne, nie okaiq siy czynami, a wiyc 
bydq oni niejako cofac siy w rozwoju. JeSli slyszycie - powiedzialby 
Mickiewicz - i e prawo jest przynajmniej skuteczne (co kontrastuje 
z naiwnq wiarq w dobrq woly kaidego, kto zglosic moze swoje libe
ralne veto) , to jest to efektywnosc wzglydem samego panstwa, a wiyc 
nienawistnej mu racj i stanu. Kto traktuje srodki jak cele, ten utwier
dza je w roli cel6w, a wi~c hamuje postyp, uniemoiliwia dotarcie do 
celu jedynego, zawraca realizujqq siy ide~. 

3. e zy autor tej radykalnej, ale poraiajqco konsekwentnej wizji 
los6w czlowieczych proponuje jakies praktyczne sposoby radzenia 
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sobie tu i teraz? Tak i nie zarazem. Wlasciwie zaproponowae musi 
absolutnq anarchi~, programOwq rezygnacj~ z jakichkolwiek repre
syjnych form organizacj i zycia zbiorowego. Nie znaczy to jednak, ze 
postuluje bezprawie . Przeciwnie, prawo moze i powinno regulowae 
kazde ludzkie dzialanie, ale niech to b~dzie sklad zasad, dekalog pryn
cypiow, lista postulatow. We wspotczesnym j ~zyku to, co proponuje 
nam Poeta, nazwalibysmy ... "politycznq poprawnosciq" w opozycji 
do "panstwa prawa". Proponuje tez radykalny liberalizm, tyle ze 
z cafkiem innych przekonan go wywodzi niz wspotczeSni, jemu i nam, 
libertyni. Postulat zycia w nieustaiqcym nap i~ciu , przekonanie 0 ko
niecznoSci ryzykowania raczej niz kunktatorstwa w podejmowaniu 
decyzji bierze si~ u Mickiewicza z wiary w czfowieka, ktory moze 
i powinien bye dobry. Libertynski postulat nieograniczania swobody 
decyzji jest natomiast wynikiem rezygnacji z nadziei na popraw~ na 
zawsze i odwiecznie :lle stworzonego Adama. 

Jedynq sitq organizujqC'! osoby w spofecznose jest wspolna wiara, 
ktora wyraza si~ w zaangazowaniu osobistym jednostki, cos, co Mic
kiewicz zwie "egzaltacjq". To ona sprawia, ze kazdy swojq drogq po
dqza ku wlasnemu celowi, a jednak wszyscy idq w tym samym kierun
ku. Co wi~cej, wladza owej egzaltacji dyscyplinuje jednostki i anarchi~ 
zmienia w spolecznosc skonsolidowanq jak zakon, gdzie kazdy czuje 
si~ i jest w istocie wolny, bo posluszny prawom wlasnym, uwewn~trz

nionym. Kazde dzialanie osoby tym prawom poddanej jest czynem 
maksymalnym, bo wyrazem absolutnie dobrej woli i w pelni zaanga
zowanym, a przeto takim, w ktorym osoba realizuje si~ az do granic 
swego powolania. W praktyce zatem odpowiedzialnose za losy takiej 
wspolnoty oraz kazdego z jej czlonkow (nalezaloby chyba powiedziec 
"wspolnikow") ponosi jednostka samodzielnie i samotnie - "Ja jestem 
Milion". Jesli choe na moment zWqtpi~, choe na j ot~ zejd~ z drogi 
swego powolania - runie za mnq calose mi~dzyludzkiego swiata, a 
wraz z nim przyszlose kazdego czlowieka. Mowiqc prosciej: ucieczka 
przed osobistq odpowiedzialnoSciq to nic innego jak kontynuacja pierw
szego grzechu, moja osobista wina za upadek Czlowieka. 

Dlatego Mickiewicz nie wini fatalizmu dziej owego ani mongol
skich hord za upadek Polski, ktora byla szanSq, jakq Opatrznose dala 
Europie. Poeta oskarza tych, ktorzy zwqtpili we wlasnq misj~ - kaz
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dego z Polak ow i kultur~ Zachodu jako depozytariuszy Objawienia. 
W odniesieniu do losow jednostki zwqtpienie wyrazone w kompro
misach to dla Mickiewicza rodzaj tchorzostwa, w swiecie polityki 
zdrada usprawiedliwiana pragmatyzmem. Pragmatyzm wlasnie (na
zywany tu "materializmem") jest mu szczeg61nie nienawistny. To nie 
anarchia zgubila Polsk~, powiada, ale malostkowe kompromisy Po
lak6w. Czy jednak, pyta zdrowy rozsqdek, mozna si~ bez nich obejsc? 
Czy postulat maksymalizmu jest wykonalny? Abstrahujqc od tego, ze 
juz pytanie tak postawione byloby dla Wieszcza dowodem malej wiary, 
przyznac trzeba, ze owo nader trudne rozwiqzanie wszelkich kwestii 
spolecznych jest jednak zadziwiajqco proste. Oto wystarczy nie kla
mac przed sqdem wlasnego sumienia, a wtedy zadna organizacja po
lityczno-prawna nie b~dzie potrzebna. Albo odwrotnie: kazdy ustr6j 
jest dobry dla dobrych ludzi. 

Bo tez Bozy plan dla ludzkoSci realizuje si~ w duszach os6b. Ten 
Mickiewicz, ktory w Prelekcjach ... gromi renesansowych m~drk6w, 
sam okazuje si~ nami~tnym poszukiwaczem istoty Czlowieka, w nim 
bowiem "zakodowany" jest niejako ow plan Stworzyciela wzgl~dem 
stworzenia. Romantyczny humanizm rozni si~ jednak od renesanso
we go tak jak umitowanie wolnosci od libertynizmu - bierze si~ z na
dziei, a nie rezygnacji. Ten sam Mickiewicz, ktory gloryfikuje slowianskq 
prostot~, przemawia do Europy, w kt6rej upatruje przyszloSci chrze
scijanstwa i zarazem ludzkosci, gromiqc jq za to, ze zapomina ... 0 so
bie, 0 istocie tej wartosci, kt6rq zwie si~ cywilizacjq zachodniq. Jesli 
Europa b~dzie dalej uznawala polskq propozycj~ cywilizacyjnq za 
"chrzescijanski przesqd" zacofanego ludu, to oddalajqc si~ od swych 
zyciodajnych irodel oslabnie i w koncu ulegnie poganskim najeidi
com. Nie b~dzie to kolejny kryzys jeszcze jednej cywilizacji, kt6ra wie, 
ze jest smiertelna - to b~dzie koniec samego Czlowieka. Wszak tylko 
chrzescijanstwo, zdaje si~ mniemac Poeta, zdolne jest powolac do zycia 
osoby, te najwyzsze formy istnienia. Byl wi~c nasz natchniony profe
sor absolutnie prozachodnim liberalnym humanisq, wiernym tradycji 
i otwartym na zmiany. Tyle tylko ze maksymalnie konsekwentnym. 

4. Tu wkraczamy niesmialo na grunt przepowiedni doryczqcych 
przyszlych los6w swiata. Niech~tnie wypowiadal si~ bezposrednio 
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na temat przyszloSci, przynajmniej nie tak cz~sto jak ci, co chcieli go 
osmieszyc, wolajqC: "Niech nam prorokuje!". Z kilku sugestii daje 
si~ jednak odtworzyc pewna wizja. 

Mickiewicz chcial byc poslusznym, ortodoksyjnym czlonkiem Ko
sciola. Ale wsp6kzesnego sobie Kosciola nie lubil, w samej zas jego 
organizacji widzial jedynie form~ przejSciowq przyszlej wsp6lnoty wier
nych. Jak kazdy tw6r ludzki, KOSci6l w swym ziemskim wymiarze trwa, 
to znaczy rozwija si~, przez wiernosc tradycji. Sednem owej tradycji 
jest tajemnica Objawienia, poddana nieustajqcej interpretacji. W inter
pretacjach jawi si~ Prawda, ale w formach prawd aktualnych, kt6re 
zawierajq w sobie odblask Prawdy wiecznej. Post~p i wiernosc, trwa
nie i zblizanie si~ do Tajemnicy polega zatem na ciqglym otwieraniu 
si~ na nowe prawdy. "My wierzymy - glosi Poeta - ze pierwszym 
warunkiem otrzymania nowej prawdy jest pelnic poprzednio prawd~ 
dawnq ... " Ale nie gloszqc jej literalnie, lecz potwierdzajqc, swiadczqc 0 

niej czynem. W tym post~powym konserwatyzmie nie rna sprzeczno
sci, jeSli zrozumiemy, co znaczy slowo: kontynuacja. To nic innego jak 
wywiedziona z przeszlosci terazniejszosc, tylko cokolwiek dalej. Kon
tynuacja polega na nasladowaniu, nie zas powtarzaniu postawy tych 
"wzorcowych wiernych" w czynach wlasnych, a wi~c zawsze niepo
wtarzalnych. Postulat nowoSci jest prostq konsekwencjq nakazu wier
nOSci samemu sobie, szczeroSci czy autentycznoSci, jak bysmy dzis po
wiedzieli. Rzec by mozna, iz jedynym sposobem na utrzymanie trwa
lych zasad jest permanentna ewolucja obyczaj6w. Nie chodzi jednak w 
zadnym razie 0 jakies dostosowanie, przeciwnie - nalezy wyznaczac 
cele na przyszlosc, dzis jeszcze nieosiqgalne, by ku nim kierowac wol~ 
jednostek. To, jak si~ zdaje, nie podobalo si~ Poecie w 6wczesnym 
Kosciele, kt6rego chcial byc poslusznym, ale i odpowiedzialnym wsp61
nikiem. Widzial w nim obronc~ politycznego interesu zmaterializowa
nej Europy, co oznaczalo zapomnienie 0 wlasciwej KOSciolowi misji 
wiernoSci samej istocie Objawienia, a wi~c nieustajqcej niewiernoSci 
wobec zawsze cZqstkowych jego uj~c. Aktualizujqc, mozna zaryzyko
wac stwierdzenie 0 wlasciwym Mickiewiczowi "posoborowym" rozu
mieniu roli Kosciola w zyciu spolecznym. Zaskakujqco zbliza go to do 
pisarza, kt6rego nikt w6wczas nie sluchal- do Cypriana Kamila Nor
wida, jednego z duchowych mistrz6w mlodosci Karola W ojtyly. 
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Wiadomo, :ie Kosciol byl dla M ickiewicza modelem przyszlej 

cywilizacji. Ale nie KOSciol jako insrytucja przecie, nie tolerowal on 
bowiem wlasciwie zadnej formy organizacyjnej. Dlatego wolal mo
wic 0 sile organizuj'lcej niz 0 formi e insrytucji spolecznych. W trady
cji zdeponowane jest natchnienie, ktore jak powiada: "wnikaj'lc 
w histori~ , stawac si~ b~dzie coraz silniejsze". Ta siia fatalna b~dzie 
wi~c raczej rozsadzac insrytucj~ KOSciola, by moc niejako wyplyn'lc 
na zewn'ltrz i wsi'lkn'lc w "zycie polityczne ludow", a wi~c przenik
n'lc sarno centrum osoby, ktorej czyny to zycie tworz'l. JeSli jednak 
ludzkosc (na przyk!adzie Polakow) tworzyla insrytucje, to jedynie po 
to, by "rozwijac ducha ludzkiego, utrzymywac go ci'lgle w czujnoSci, 
sprawiac, by czul wlasn'l godnosc, by w kazdej chwili rozumial swoje 
obowi'lzki". Wysilek zmierzaj'lcy do tworzenia insrytucji jest rylko 
wtedy moralnie uzasadniony, jeSli zaklada ich chwilowosc, przejSciowy 
charakter. Przeto poliryka zmierzaj'lca do usprawniania funkcjono
wania insrytucji zycia zbiorowego (np. przyj~ta na zachodzie kom
promisowa zasada parlamentarnej wi~kszosci zamiast idealnego libe
rum veto) staje si~ zal'lzkiem nieuniknionych kryzysow. Niefunkcjo
nalnosc instytucji politycznych dawnej Polski nie rylko ich nie 
kompromituje, ale wr~cz nobilituje - i kole w oczy rycb, ktorzy d'lz'l 
w istocie do tego samego, ale zalamuj'l si~ po drodze. Paryski profe
sor narazal si~ modnym naonczas heglistom, ktorzy Ducha Wieczne
go Rewolucjonist~ chcieli zamkn'lc w klatce pruskiego panstwa jako 
celu kategorycznych obowi'lzkow jednostki, ale narazal si~ i konser
warystom przywi'lzanym do obyczajow i form, chocby za ciasne juz 
by!y dla pomieszczonej w nich treSci. 

Ani francuskie panstwo, ani rzymski Kosciol nie mogly tolero
wac anarchisry, ktory przepowiadal im kres ... , choc moze jeszcze 
nie dzisiaj. Skoro bowiem religijne, chrzeScijanskie natchnienie roz
przestrzeni si~ i przeniknie formy zycia zbiorowego oraz dusze ludz
kie, zadne specjalne naczynie nie b~dzie mu potrzebne. Zadaniem 
chrzeScijanina okazu je si~ zatem nie czyn zmierzaj'lcy do budowania 
jakiegos "chrzeScijanskiego ustroju", lecz dzialanie na rzecz ustawicz
nego nas'lczania chrzescijanskim duchem tego, co jest. Mickiewicz 
przestrzega, by nie przywi'lzywac si~ zanadto do polirycznych pomy
sl6w, bo one S'l rylko narz~dziem! Poeta nie byl wi~c po zadnej stro
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nie: glosil kult cesarza-rewolucjonisty, przywiqzanie do feudalnej 
Europy, niech~e do francuskich rojalistow, wiar~ w barbarzynskich 
Slowian i dziejowq misj~ Zachodu. Wspolpracowal z lewicowq "Try
bunq Lud6w" i formulowal program polityczny wywiedziony z Ewan
gelii, chcial bye wiernym synem Kosciola, ktorego kres widzial jako 
spelnienie jego ziemskiej misj i ... Czy ten calkowity brak poglqd6w 
daloby si~ jakos nazwac z dzisiejszej perspektywy, z historycznego 
dystaosu? 

Jaki jest ten nasz punkt obserwacji ? Czy nie zyjemy aby w takim 
chaosie i zagubieniu, ze nie potrafimy poddawae ocenom czegokol
wiek? A moze wlasnie ten drz"!cy, niepewny obraz jest tym, co widzq 
wizjonerzy? Konstytucj a II Soboru Watykanskiego Gaudium et spes 
powiada: "Sarna historia tak bardzo bieg swoj przyspiesza, ze po
szczegolni ludzie ledwo mogq dotrzymae jej kroku. Los wsp61no
ty ludzkiej ujednolica si~ i juz nie rozprasza si~ mi~dzy rozne niejako 
historie . Tak r6d ludzki przechodzi od statycznego poj~cia porzqdku 
rzeczy do poj~cia bardziej dynamicznego i ewolucyjnego ... " . Czyz to 
nie jawny znak dzialania "natchnienia", kt6re przenikn~lo w histo
ri~ ? Jak rna w tym swiecie dzialac wsp61nik wiernych owemu na
tchnieniu, czlonek KOSciola pielgrzymujqcego? "KoSci61 poslany do 
wszystkich lud6w jakiegokolwiek czasu i miejsca - czytamy w sobo
rowej konstytueji - nie wi,,!ze si~ w spos6b wylqezny i nierozdzielny 
z zadoq rasq czy narodem, z zadnym partykularnym ukladem oby
czaj6w, zadnym dawnym ezy nowym zwyczajem". Nie oznacza to 
wbrew pozorom odr~bnosei, ktora mialaby zapewnie Kosciolowi 
trwalosc. Zaraz bowiem pojawia si~ mysl, ktorej konsekwentna kon
tynuacja zapowiada ... co? Now"! epok~? "Wierny swej wlasnej trady
cji i zarazem swiadomy swej uniwersalnej misji, potrafi oawiqzac 
lqcznosc z r6znymi formami kultury, przez co bogaq si~ zar6wno 
sam Kosci61, jak i r6ine kultury". Niezwykle konsekweotoy w my
sleniu Mickiewicz doszedlby chyba ostatecznie do wniosku, ze Ko
sci61 i instytucje cywilizaeyjne, Ewangeliq nasycone, zlejq si~ kiedys 
w jedno. 

Ten usuni~ty ponoe za fanatyzm polityczny profesor glosil nie
zmiennie sprzeciw wobee kazdej ziemskiej ideologii. Taka postawa 
nie sprzyja zawieraniu przyjazni i sojuszy. Postac wiernego zdrajcy 
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towarzyszy Poecie od czasow mlodzienczego poematu 0 tragicznym 
rycerzu. Bye moie jest to model Polaka, wszak powiadal Wieszcz, ie 
"zdrajca" to najbardziej polski z bohaterow literackich. Polacy - ja
sno ukazujq to prelekcje dla europejskiej elity - zdradzili paneuro
pejski kompromis i nie dose, ie przegrali, to jeszcze bezczelnie majq 
si~ za zwycilYzcow. Ot, niedojrzaly nar6d, ktory chce urzeczywistnie 
cos, 0 czym kaidy prawdziwy Europejczyk wie, ie nadaje si~ najwy
iej na temat referatu. 

ARTUR GRABOWSKI, UL 1967, pisarz, wykladowca Uj, mieszka w Kra
kowie i Rzymie. 
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KOSCIOL - MOJ DOM 

Janusz Poniewierski 

Nasze styczniowe 
swi,towan ie 

W liscie na temat nowych przykazan koscielnych 
biskupi wyrazili nadziej~, ie swi~to Trzeeh Kr6li 
kiedys "stanie si~ dniem wolnym od praey". To 
ehyba jednak niemoiliwe. I nie w tym zlego: 
udzial we Mszy przed albo po dniu praey jest jak 
powr6t do chrzeScijanstwa pierwszyeh wiek6w, do 
czas6w, gdy nie cieszylo si~ ono jeszeze 
i a d n y m i przywilejami. 

Poczqtek stycznia 2004 to dla mnie - rzymskiego katolika (ale 
takZe: mieszkanca Krakowa i redaktora "Znaku") - czas intensyw
nego swi~towania, ktare (niejako przy okazji) pozwolilo mi gl~biej 
doswiadczyc rzeczywistoSci KoScio!a. Tego, ktary jest zakorzeniony 
w Betlejem i w Rzymie, i - w moim przypadku - w Krakowie. 
A nawet jeszcze bliiej, w kr~gu moich bliskich. 

Najpierw wi~c by! dzien 1 stycznia - swiecki Nowy Rok i kato
lick a uroczystosc Maryi Boiej Rodzicielki1 • To dobra okazja do na-

I Troch~ mi ial, ie Kosci61 przesral obchodzic sw i ~tO Obrzezania Pana Jezusa 
(i pamiqrk~ Pierwszego Przymierza), przypadaj~ce dokladnie osiem dni po Boiym Na
rodzeniu. Na marginesie warto tu rei przypomniec wielkie marzenie Anroniego Golu
biewa, by 1 srycznia wszyscy ludzie wierzqcy obchodzili swi~tO Boga Stw6rcy i pamiqt
k~ stworzenia swiara. Swi~tO rakie mogloby miec szczeg61ne znaczenie dla dialogu mi~
dzyreligijnego. 
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myslu nad przemij aniem i, raz jeszcze, nad taj emnicq narodzenia 
Boga, postrzeganego tym razem przez pryzmat kobiety, ktora stata 
siy Jego matkq. ChrzeScijanstwo pokazuje, ze obie te rzeczywistoSci 
mozna przezywae tqcznie. Spiewamy przeciez: " .. . Smiertelny Kr61 
nad wiekami ... ". 

Od 37 lat - dziyki inicjatywie papieza Pawla VI - 1 stycznia to 
takZe Swiatowy Ozien Pokoju. I dzien 1110dlitwy 0 pokoj. Z tej okazji 
oglaszane jest orydzie Ojca Swiytego. Ookument tegoroczny (Zawsze 
aktualne zadanie: wychowywac do pokoju) rna charakter podsumo
wujqcy dotychczasowq papieskq teologiy pokoju. Czytajqc go, moz
na (na pierwszy rzut oka! ) odniese wrazenie, ze papieze - Pawel VI 
i Jan Pawel II - powiedzieli juz na ten temat wszystko, a "teraz po
zostaje tylko dzialae, aby ideal pokojowego wsp6listnienia, z jego 
konkretnymi wymaganiami, odcisnql siy w swiadomoSci jednostek 
i calych ludow". J ednakie przy uwainej lektu rze to wrazenie wt6r
nOSci ginie. Bo orydzie na rok 2004 zawiera przenikliwq analizy ter
roryzmu i walki z terroryzmem, kt6ra "nie moze wyczerpywae siy 
jedynie w operacjach represyjnych i karzqcych". " N awet konieczne
mu uciekaniu siy do sity musi towarzyszye odwazna i jasna analiza 
motywacj i, z jakich rodzq siy ataki terrorystyczne. Walka z terro ry
zmem winna bye prowadzona przede wszystkim na poziomie poli
tycznym i pedagogicznym: z jednej strony usuwajqc przyczyny, kt6re 
rodzq sytuacje niesprawiedliwosci i z kt6rych czysto wyplywajq de
cyzje 0 podjyciu najbardziej desperackich i krwawych akt6w; z dru
giej - propagujqc wyehowanie inspirowane szacunkiem dla zycia ludz
kiego w kazdyeh okolicznoSciach". 

W swym orydziu Jan Pawel II wraca do kluczowego dla ostat
nich lat jego pontyfikatu poj ycia miioSci: " Ola ustanowienia praw
dziwego pokoj u l1a swiecie sprawiedliwose musi znaleie swe do
pelnienie w mitosci". Sprawiedliwose i mitose to "dwa oblicza tej 
samej rzeczywistosci, dwa wymiary ludzkiej egzysteneji, kt6re po
winny nawzajem siy uzupelniae. ( ... ) Sprawiedliwose czysto nie 
potrafi wyzwolie si~ z uraz, z nienawisci, a nawet z okrucienstwa. 
Sarna sprawiedliwose nie wystarezy. Moze nawet dojse do swego 
zaprzeczenia, jezeli nie otworzy si~ na t~ gt~bszq moe, jakq jest mi
10sC". 
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6 stycznia - kolejna wielka uroczystose obchodzona w liturgicz
nym okresie Boiego Narodzenia: Objawienie Panskie, Epifania, 
Trzech Kr6li. W Polsce to obecnie jedyne swi~to nakazane, wypada
j'lce w dzien roboczy. W likie na temat nowych przykazan kosciel
nych polscy biskupi wyrazili nadziej~, ie uroczystose ta kiedys "sta
nie si~ dniem wolnym od pracy" . To chyba jednak niemoiliwe (nie 
s'ldz~, by panstwo wprowadzilo kolejny dzien swi'lteczny albo ieby 
spoleczenstwo zrezygnowalo z kt6rejs wolnej soboty czy na przyklad 
z drugiego dnia Swi'lt Boiego Narodzenia). I nic w tym zlego: udzial 
we Mszy przed alba po dniu pracy jest jak powr6t do chrzeScijan
stwa pierwszych wiek6w, do czas6w, gdy nie cieszylo si~ ono jeszcze 
i a d n y m i przywilejami. 

Epifania - objawienie si~ Boga calemu swiatu. To wlasnie dzisiaj 
my - troch~ jak Zydzi w noc Paschy - przyznajemy si~ do Niego, 
znacz'lc drzwi naszych dom6w: C + M + B. Napis ten to jednoczeSnie 
prosba 0 blogoslawienstwo: Christus mansionem benedicat, ,,[Niech] 
Chrystus mieszkanie blogoslawi"2. 

25 lat temu, 6 stycznia 1979 roku, swi~cenia biskupie przyj'll 
kardynal Franciszek M acharski, m6j biskup, ojciec Kosciola, kt6ry 
jest w Krakowie. 

Pi~knie napisala 0 nim w " Gazecie" J6zefa Hennelowa: ie kar
dynal Macharski jest wierny swojemu poprzednikowi. "Jan Pawel II 
jest obecny we wszystkim, co m6wi i robi nasz metropolita. Tak jak
by chcial on zmniejszye odleglose, jaka dzieli nas od Papieia". 

Z pocz'ltku to musialo bye bardzo trudne: bye nast~pcq Karola 
Wojtyly, kt6rego wielkose tak naprawd~ zacz~to tu odkrywae dopie
ro po 16 pazdziernika 1978 roku. Odkrywano zatem Wojtyl~ i ... 
por6wnywano z nim jego nast~pc~. Ale Kardynal byl pokorny. I, tak 
jak umiat, robil swoje. A ludzie zaczynali si~ do niego przekonywae. 
I rodzita si~ prawdziwa wi~z... 

Gdybym mial najkr6cej okreslie kard. Franciszka Macharskiego, 
powiedzialbym 0 nim, ie jest gt~boko religijny. W rozmowie opubli

2 Ludziom prost)'m i niep ismiennym, zeby ten skrot zapami~tali , wyjasniano kiedys 
- jak podej rzewam - i e litery te oznaczajq imiona M ydrcow: Kacpra, Melchio ra i Balta
zara. I tak ju:i: zostalo do dzisiaj. 
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kowanej na tamach "Tygodnika Powszechnego" mowi: "Okna mo
jego pokoju wychodzq na dziedziniec, a po drugiej stronie, naprze
ciwko, jest kaplica - i tam przez jedno z okien widzy swiatelko przed 
tabernakulum". Oto wyznanie godne ucznia Karola de Foucauld: 
kontemplacja w iyciu codziennym. Brak podziatu na sfery sacrum 
i profanum : "Cokolwiek robicie, nieustannie siy m6dlcie". 

Na jego duchowosc mialy wptyw dwa obrazy: Ecce Homo Ada
rna Chmielowskiego i lagiewnicki obraz Jezusa Milosiernego. Brat 
Albert i Siostra Faustyna. Dwie twarze Chrystusa. Niby r6ine, a prze
ciei lqczy je idea Milosierdzia. A Kardynal dobrze wie, co to mito
sierdzie. Sanktuarium w Lagiewnikach jest jednym z najwainiejszych 
miejsc w jego biografii. Ale Sq i inne miejsca, 0 wiele mniej znane, na 
przyktad szpital onkologiczny, gdzie - kiedy tylko sity mu na to po
zwalaly - nosit chorym baseny i byl niemalie na kaide ich zawolanie. 
Bo - jak powtarza, cytujqC brata Alberta Chmielowskiego - "pozo
stawiajqc Pan a Jezusa i idqc sluiyc potrzebujqcym, idziesz do Pana 
Jezusa". 

I jeszcze jeden jubileusz, bardziej lokalny i mniej spektakularny: 
80-lecie wieloletniego redaktora naczelnego "Znaku" Stefana Wil
kanowicza (3 stycznia). 

Dla mnie Pan Stefan to czlowiek Osmiu Btogoslawienstw. Ubogi 
i cichy: zawsze w drugim (albo i trzecim) szeregu, gdy rozdajq ordery 
i posady, ale w pierwszym, kiedy trzeba zakasac rykawy i wziqc siy 
do pracy. Wspolczujqcy i spragniony sprawiedliwoSci: i got6w ptacic 
za niq wysokq ceny (w latach 50. byt wiyziony przez wladze komuni
styczne). Prawdziwy budowniczy pokoju: w relacjach polsko-niemiec
kich, polsko-ukrainskich i, zwlaszcza, polsko-iydowskich. A os tat
nio nawet iydowsko-chrzeScijansko-muzulmanskich. Nie spos6b 
wymienic wszystkich inicjatyw i dziet, w kt6re byl lub jest zaangaio
wany (nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i w swiecie, i w Kosciele 
powszechnym). Bo Stefan Wilkanowicz to katolik otwarty: tabe na 
wszelkie moiliwosci czynienia tego swiata lepszym. I na zdobycze 
wsp6tczesnej cywilizacji, na przyklad Internet. 

Nigdy nie widzialem go zniechyconego czy zrezygnowanego; nie 
slyszalem tei, ieby na cos narzekal. To nie w jego stylu: Pan Stefan 
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traktuje iycie jak zadanie. Kiedy 
pojawiaj,,! sic: problemy, on meto
dycznie (jak na iniyniera, kt6rym 
jest z wyksztalcenia, przystalo) za

biera sic: do ich rozwi,,!zywania. 
I najczc:sciej mu sic: to udaje. Bo
jak m6wi stare porzekadlo: Pan 
B6g pomaga tym, kt6rzy poma
gaj,,! sobie (i innym). A na poma
ganiu Wilkanowicz zna SIC: na
prawdc:. 

JANUSZ PONIEWIERSKI, ur. 

1958, czlonek redakcji "Znaku", 
w latach 1993-1997 kierownik 
dzialu religijnego "Tygodnika Po
wszechnego", autor ksiqiek: Pon
tyfikat (1999; II wyd. 2003) 
i Kwiatki Jana Pawla II (2002). 

WKRorCE 

Anselm Gri.in 
Matienstwo. 
Btogostawienstwo na 

wsp61nCl droge 


Sakrarnenty to nowa sena ksil\
zek ojca Anselma Griina, wsp6lcze
snego autorytetu w dziedzinie ducho
wosci i psychologii. Kazdy tomik to 
przyst~pne wprowadzenie w trest 
jednego z siedmiu sakrament6w. Si~
gn"c po nie mog" zar6wno osoby 
praktykujl\ce, jak i takie, kt6re chcia
lyby dowiedziec si~, jaki jest sens 
ryruat6w, w kt6rych kiedyS uczest
niczyly lub b~dl\ uczestniczyc. 

W przygotowaniu: Spowiedz. 
Uroczystosc pojednania; Eucharystia. 
Przemiana i zjednoczenie; Namaszcze
nie. Pornoe i otueha; Chrzest. Poczq
tek nowego zycia; Bierzrnowanie. 
Odpowiedzialnosc i sila; Kaplaflstwo. 
Obrz~d wySwi~cenia. 
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Roger Scruton, 
Sztuka wolnosci, 
dum. Tomasz Bieron, 

Zysk i S-ka, Poznan 2002, 55. 278 

Damian Leszczynski 

Lepiei iui: bylo 
Roger Scruton, angielski pisarz, filozof, felietonista i kompozytor, 

znany jest polskiemu czytelnikowi zaledwie z kilku ksi,!zek, w kt6rych 
wszakZe dal si~ poznac jako znawca, a zarazem krytyczny i dowcipny 
komentator wsp6lczesnej mysli. Opublikowana po raz pierwszy w 1980 
roku ksi,!zka Co znaczy konserwatyzm to - jak podkresla sam autor 
pozbawiona filozoficznych ambicji pr6ba zwi~zlej charakterystyki pro
gramu politycznego konserwatyzmu. Poczynaj,!c od og6lnych rozwazan 
dotycz'!cych swoistoSci postawy konserwatywnej, poprzez om6wienie 
roli autorytetu, lojalnosci i prawa w funkcjonowaniu panstwa, a kon
CZ'!C na uwagach dotycz'!cych wolnosci, wlasnoSci, instytucji oraz edu
kacji, angielski filozof pr6buje wykazac wyzszosc konserwatyzmu nad 
konkurencyjnymi programami politycznymi - socjalizmem, a przede 
wszystkim liberalizmem. 

Na poziomie szczeg610wych rozwi,!zan Scrutonowska wizja politycz
nego konserwatyzmu przedstawia si~ interesuj,!co. Konserwatyzm od
woluje si~ do pewnego "naturalnego" rozs'!dku czlowieka i "intuicyjne
go" postrzegania swiata, z czym nielatwo polemizowac, wi,!ze si~ to 

bowiem z koniecznosci,! wykazania wyzszoSci spekulatywnej wizji lep
szego jutra nad ugruntowanym przez praktyk~ i tradycj~ przyzwyczaje
niem do tego, co jest. Wielu zzymalo si~ na swoist,! glupot~ owego zdro
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wego rozs'!dku, kai,!cego przedkladae choeby i uci,!iliwe, lecz wypr6
bowane rozwi,!zania nad propozycj~ cudownych modernizacji, widz,!c 
w nim podstawow,! przeszkod~ na drodze post~pu spolecznego i go
spodarczego. Niemniej jednak akurat w szeroko rozumianej polityce, 
zupelnie inaczej nii choeby w nauce czy technice, owo przywi,!zanie do 
tradycji pol,!czone z nieufnosci,! wobec nieznanych, a przez to i nie
przewidywalnych efekt6w reform i rewolucji bardzo cz~sto okazywalo 
si~ zasadne. Pospolity zdrowy rozs,!dek okazywal si~ bardziej rozumny 
nii akademicki racjonalizm projektant6w utopii. 0 ile bowiem, choe 
nie bez zastrzeien, moina si~ zgodzie, ie post~p naukowy, znajduj,!cy 
odzwierciedlenie w technice czy medycynie, w jakis spos6b czyni iycie 
czlowieka znosniejszym i szcz~sl iwszym, 0 tyle rezultaty nowych roz
wi,!zan kwestii politycznych i spolecznych S,! pod tym wzgl~dem wyso
ce dyskusyjne. Astronomia Kopernika i Galileusza, jesli wezmiemy pod 
uwag~ jej dalszy rozw6j, zdecydowanie przewyisza poprzedzaj,!ce j,! 
propozycje Ptolemeusza czy Arystotelesa, nie m6wi,!c jui 0 astrologii. 
Wsp6lczesna chemia daje czlowiekowi niepor6wnywalnie wi~cej nii 
dawna alchemia, niewielll takie znaj dzie si~ takich, kt6rzy byliby sko
rzy deprecjonowae odkrycia Pasteura czy Fleminga, domagaj'lc si~ za
st,!pienia wsp6lczesnej medycyny systemem proponowanym przez Ga
lena b,!di Paracelsusa. T rudno jednak stwierdzie, czy proponowane przez 
post~powc6w i reformator6w co raz to nowe ulepszenia ustrojowe wy
szly i wychodz,!ludziom na dobre. Kto wi~c nie wpadl w pulapk~ my
slenia 0 kwestiach spolecznych w ramach duaJizmu "post~powe-wstecz
ne", kto jest w stanie oceniae rzeczywistosc podlug wspomnianego zdro
wego rozs'!dku, nie sprawdzaj,!c za kai dym razem, ezy zgadza si~ on 
z obowi,!zuj,!cymi akurat kanonami politycznej i akademickiej popraw
nOSci, ten prawdopodobnie zaakceptuje przedstawione przez Scrutona 
konserwatywne rozwi'lzania takich kwestii, jak: wolnosc, sprawiedli
wose czy wlasnose. 

Socjalizm i liberalizm, nurty, z kt6rymi autor caly czas konfrontuje 
swoje propozycje, dostarczaj,!, jego zdaniem, rozwi,!zan prostych, og61
nych i przez to pon~tnych . Liberalna zasada wolnoSci, socjalistyczne roz
wi,!zanie kwestii wlasnoSci, socjaJliberalne poglC!dy na system karny 
wszystko to rozwaiane w sferze abstrakcji i hipotetycznych konstrukcji 
moie budzie entuzjazm, podobny temu, jaki wzbudzaj,! slogany wymalo
wane na sztandarach. Konserwatyzm natomiast eechuje si~ tym, ii sztan
darami takimi nie powiewa, znajduj,!c w kaidej nazbyt og61nej propozycji 
pewne "ale" i pr6bllj,!c sci,!gn'le proponowane rozwi,!zania z nieba idei na 
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ziemi~ konkretu. Liberalizm i socjalizm dajq rozwiqzania ahistoryczne 
pierwszy z zalozenia, drugi wbrew wlasnym dekJaracjom. Konserwatyzm 
jest, bqdz rna bye, politykq zanurzonq w konkrecie - rna za zadanie rozpa
trywae problemy w okrdlonym miejscu i czasie, biorqc pod uwag~ kon
kretnych ludzi . Konserwatysta, podobnie jakJoseph de Maistre, twierdzi, 
iz widzi Anglik6w, Niemc6w, Polak6w, Chinczyk6w, ale nie dostrzega 
"Czlowieka". Jest politycznym nominalistq i sceptykiem. Kiedy liberal 
powiada, iz jednostka powinna dysponowae pelnq wolnosciq w odniesie
niu do wlasnej osoby i wolnose t~ ograniczye mozna tylko w celu zapobie
zenia krzywdzie innych, konserwatysta pyta, 0 jakq konkretnie osob~ cho
dzi, gdzie i kiedy. Podaje w wqtpliwose moiliwose jednoznacznego od
dzielenia tego, co prywatne, od tego, co publiczne, zastanawiajqc si~ przy 
tym nad wieloznacznosciq slowa "krzywda". Kiedy socjalista wprowadza 
sprawiedliwose spolecznq w miejsce "zwyklej" sprawiedliwoSci, dowo
dzqc, ii ta pierwsza polega na tym, aby zabrae tym, co majq, i dae tym, co 
nie majq- dajqc przy okazji sporo tym, co rozdajq- konserwatysta zn6w 
pyta 0 konkrety: czy ten, kto rna wi~cej, rna to dzi~ki uczciwej i ci~zkiej 
pracy czy tei zdobyl to w spos6b niezgodny z prawem? Czy ci, kt6rym 
chcemy rozdawae dobra zabrane innym, Sq biedni nie ze swojej winy czy 
tei moze sami wybrali taki los? Jesli stwierdzimy - powiada - iz sytuacja, 
w kt6rej jedni rodzq si~ bogaci, a inni biedni, w kt6rej ludzie, wykonujqc 
r6ine czynnosci, zarabiajq wi~cej bqdz mniej, jest niesprawiedliwa, pozba
wimy sarno poj~cie sprawiedliwoSci sensu. Musielibysmy w6wczas uznac, 
ie istnienie mqdrych i glupich, ladnych i brzydkich, szczuplych i otylych, 
pracowitych i leniwych jest niesprawiedliwe. "Skoro talent, sprawnosci, 
energia - a nawet sarno przywiqzanie do zycia - Sq nier6wno rozdzielone, 
nier6wno rozdzielona b~dzie tez wlasnosc - fakt ten mozemy okrdlie 
mianem »niesprawiedliwego«, tylko powolujqc si~ na poj~cie »sprawiedli
wosci spolecznej«, a znaleilismy jui racje po temu, by je odrzucie". Kiedy 
wreszcie zsocjalizowany liberal wesp61 ze zliberalizowanym socjalistq 
gloszq, ii kara rna na celu napraw~ przest~pcy, jego resocjalizacj~, ewentu
alnie ochron~ innych przed nim - w wyniku czego, jak pisze Scruton, 
obiektywna zbrodnia przeradza si~ w subiektywny blqd - konserwatysta 
b~dzie podkrdlal, iz podstawowq funkcjq kary jest "naturalny odwet, kt6ry 
usmierza uraz~ i usuwa koniecznose prywatnej zemsty". Kara "nie sluiy 
zadoseuczynieniu za krzywd~ ( ... ), lecz wyraieniu i rozladowaniu powszech
nego oburzenia" . 

Jesli wezmiemy pod uwag~ rozstrzygni~cia takich wlasnie szczeg6
lowych zagadnien, zaproponowana przez Scrutona wizja polityki kon
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serwatywnej przedstawia si~ jako podyktowany zdrowym rozs'ldkiem 
wyb6r zlotego srodka mi~dzy skrajnosciami socjalizmu i liberalizmu. 
Autor wiele miejsca poswi~ca wykazaniu, ii prawdziwy konserwatyzm 
nie moie bye toisamy z liberalizmem i proponowan'l przezen teori'l 
wolnosci, ie nie musi l'lczye si~ nieuchronnie z doktryn'l wolnego rynku 
i kapitalizmem, ale tei nie moie - wbrew socjalizmowi - obejse si~ bez 
poszanowania wlasnosci prywatnej, zaakceptowania naturalnej nier6w
nosci mi~dzy ludimi oraz kultywowania podtrzymuj'lcej czasem t~ nie
r6wnose tradycji. W istocie jednak konserwatyzm nie tyle zmierza do 
pogodzenia skrajnoSci, ile proponuje calkowicie inny punkt widzenia 
kwestii politycznych. Og61nie rzecz bior'lc, chodzi 0 to, ii podstawowe 
cele liberalizmu i socjalizmu - wolnose i tolerancj~ z jednej strony oraz 
redystrybucj~ d6br i egalitaryzm z drugiej - konserwatyzm traktuje jako 
wt6rne wobec celu zasadniczego, jakim jest stanie na straiy panstwa prawa 
i jego autorytetu, a przez to zapewnienie trwalosci wsp6lnocie. 

Trudno odm6wie slusznosci wielu opiniom wyglaszanym przez Scru
tona, jednakie w chwilach, kiedy w swoich rozwaianiach przechodzi od 
szczeg610wych problem6w do caloSciowej wizji polityki konserwatyw
nej i jej uzasadnienia, jego propozycje niebezpiecznie oddalaj'l si~ od tak 
slawionej przezen naturalnosci i zdrowego rozs'ldku. Maj'lc na uwadze 
przede wszystkim wykazanie istotnej i nieprzekraczalnej r6inicy mi~dzy 
konserwatyzmem a liberalizmem, autor niebezpiecznie zbliia ten pierw
szy do ideologii lewicowej, a punktem, w kt6rym takie pol'lczenie staje 
si~ moiliwe, jest powracaj'lca w rozwaianiach Scrutona krytyka konse
kwencji wolnego rynku, pojawiaj'lce si~ implicite w'ltki paternalistyczne 
oraz przekonanie 0 nadrz~dnosci panstwa w stosunku do jednostki. 

Kiedy Scruton deklaruje si~ jako wr6g "konsumpcyjnego stylu 
iycia", w6wczas jego konserwatyzm dziwnie przypomina lamenty nad 
upadkiem naszych czas6w zawarte w jednej z bib Iii nowej lewicy, Dia
lektyce oswiecenia Adorno i Horkheimera, gdzie role g16wnych wro
g6w ludzkoSci odgrywaj'l Kaczor Donald i John Wayne. Scrutonow
skie analizy alienacji i fetyszyzmu, prowadzone w zapoiyczonej od 
Marksa terminologii, zawieraj'l sporo interesuj'lcych spostrzeien, jed
nak brakuje wystarczaj'lcego uzasadnienia dla przyj~cia akurat tego 
systemu poj~ciowego do opisu stosunk6w we wsp6lczesnym spoleczeii
stwie. Autor co prawda podkresla sw6j dystans w stosunku do konse
kwencji plyn'lcych z Marksowskich spekulacji, jednakie, przyjmuj'lc 
jego kategorie, nieuchronnie dochodzi do podobnych wniosk6w. Roz
waiaj'lc - celowo b'ldi nie - sfer~ ludzkich czyn6w i pragnieii za po
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moq schematu, kt6ry mozna by umownie okrdlie mianem "falszywej 
swiadomoSci", Scruton zbliza sw6j konserwatyzm do programu zgola 
nie konserwatywnej szkoly frankfurckiej. 

Zaakceptowanie kt6regos z wariant6w doktryny falszywej swiado
mosci ma doniosle i niebezpieczne konsekwencje teoretyczne, prowadzi 
bowiem do tego, iz w ramach charakterystyki spoleczenstwa - kt6ra 
niepostrzezenie stala silt juz jego krytykq - podaje silt w wqtpliwose au
tonomi« ludzkich czyn6w. Dowodzi silt w6wczas, iz ludzmi kieru jq in
tencje heteronomiczne, kt6re - za spraWq zamazujqcej im "wlasciwy" 
obraz swiata falszywej swiadomosci - bl«dnie uwazajq oni za auto no
miczne, nie dostrzegajqc zarazem prawdziwych cel6w, ku ktorym po
winni dqzye. Dokonujqc owego rozdwojenia, opisanego zresztq dosko
nale przez Isaiaha Berlina w Dw6ch koncepcjach wolnosci , mozna rwier
dzie, iz z tego, ze ludzie czegos chq, nie wynika, iz tego chq "naprawd«", 
poniewaz racjonalna analiza wykazuje, ze powinni chciee czegos inne
go. Z wywod6w Scrutona wylaniajq silt dwa typy ludzkie: wyhodowany 
przez liberalizm czlowiek konsumpcyjny rodem z Buntu mas Ortegi 
y Gasseta, kt6ry jest jedynie jednostkq i nie wie, czego powinien chciee, 
oraz czlowiek, kt6ry "posiada", zamiast konsumowae, przez co staje silt 
podmiotem, osobq realizujqq silt w ramach nie do konca jasnego "oso
bistego spelnienia". Celem polityki konserwatywnej byloby w takiej sy
tuacji przeksztalcie jednostk« w osob«, pokonae alienacj« i rozdwojenie, 
a wreszcie zerwae zaslon« falszywej swiadomosci, uswiadamiajqc czlo
wiekowi jego prawdziwe cele. 

Pojawia siy jednak w tym miejscu problem, z kt6rym zawsze musi 
siy zderzye tego rodzaju forma moralizatorsrwa, niezaleznie od tego, 
czy kieruje niq lewicowy czy konserwatywny paternalizm: co zrobie, 
jesli jednostka nie chce bye osobq, jesli konsument chce pozostae kon
sumentem? Chqc bye konsekwentnym, nalezatoby stwierdzic, iz 
w takim razie nie wie, czego chce, albo raczej nie wie, czego powinno 
siy chciee, ale na szcz«Scie - jak w Marksowskiej eschatologii - jest 
dobry filozof, kt6ry zaraz to wyjasni. Dobrze, jdli tylko wyjasni, co 
jednak, jezeli zacznie wyzwalae na sil« ? N alezy przy tym pami«tae, iz 
wszelkie teorie wykorzystujqce om6wiony tu schemat falszywej swia
domosci wiklajq siy w rozmaite trudnosci natury logicznej i metodolo
gicznej z uwagi na to, iz Sq wewn«trznie sprzeczne. Podsumowujqc, 
marksistowskie narz«dzia do egzegezy rzeczywistoSci to niebezpieczne 
zabawki i choe niewqtpliwie doskonale nadajq silt do walki z liberal
nym pojyciem wolnosci - a do tego wlasnie uzyl ich Scruton - rodzq 
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jednak nieporownywalnie wi~ksze niebezpieczenstwa, z ktorych pod
stawowe polega na tym, iz probuje si~ dowodzie ludziom, iz wie si ~ od 
nich lepiej , czego powinni chciee i kim bye. 

lone ryzykowne rozwiqzanie zawarte w ksiqzce Scrutona polega na 
tym, iz walczqc z liberalizmem, autor wynosi panstwo ponad jednostk~, 
czyniqc to za pomoq argumentacji bliskiej Fichtemu i H eglowi. Idea 
panstwa jako organizmu, jako osoby, przewijajqca si~ przez ksiqzk~ Scru
tona prowadzi do ryzykownej ontologizacji pans twa, kto re - cz~sto 

wbrew deklaracjom autora - opisywane jest jako ah istoryczny, wszech
wiedzqcy twor, niemal H obbesowski Lewiatan, kto ry pozar/szy wszyst
kie rozumy i zgromadziwszy w sobie wladz~ oraz sit~ wi~ksZq niz kazdy 
z obywateli z osobna, wymaga od nich posluchu i lojalnosci, b~dqc ce
lem ich dzialan i obiektem czci. Wizja konserwatysty przypomina w tych 
miejscach najczarniejsze proroctwa zwolennikow socjal istycznego tota
lita ryzmu skrywanego pod eufemizmem welfare state. Scruton podkre
sla, co prawda, iz ustroje nieszanujqce "naturalnego prawa" nie zaslu
gujq na podtrzymanie, poniewaz jednak niejako programowo uchyla si~ 
od blizszej charakterystyki tego prawa i jego podstaw, nie do koflCa wia
domo, 0 jakie ustroje mialoby tu chodzie. W tym wypadku mozna dojse 
do wniosku, iz nie tylko nie da si~ wykazae koniecznego zwiqzku kon
serwatyzmu z kapitalizmem czy demokracjq, co autor wielekroc pod
krdla, lecz rowniez nie da si~ wykluczye zwiqzku konserwatyzmu - przy
najmniej w takiej wersji, jakq proponuje Scruton - z komunizmem bqdi 
innq formq totalitaryzmu. 

Pomimo tych zastrzezen, ktore cz~§ciowo mozna by zlagodzic, majqc 
na uwadze jawne dqzenie autora do ukazania "ideologii" konserwatyzmu 
i wylozenia jej w porzqdku "dogmatycznym", bez filozoficznego uzasad
nien ia, po prac~ Scrutona nalezaloby si~gnqc przede wszystkim z uwagi 
na zawartq w niej moc celnych spostrzezen ukazujqcych niewydolnose - a 
cz~sto wr~cz szkodliwosc i autodestrukcyjnose - "technokratycznego, zbiu
rokratyzowanego socjalizmu", ktory zdaniem autora panuje w wi~kszoSci 
wysoko rozwini~tych krajow. System ten najlatwiej mozna by okreslic 
mianem "cywilizacji erzacu" czy tez surogatu, cywilizacji, w ktorej pod
robka chce uchodzic i uchodzi za oryginal (sam Scruton nie stosuje takich 
pojyc, oddajq one jednak w pewnej mierze istot~ jego rozwazan). M amy 
wi~c erzac wolnosci w ramach rozrosniytego panstwa opiekunczego, kto
re nie posiadajqc juz zadnego autorytetu, funkcjonuje jako namiastka pan
stwa. Mamy erzac prawa, bydqcego skutkiem pozbawionej sensu i celu 
nadprodukcji ustaw, ktore jako surogat regulacji jedynie ograniczajq wol
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nose. Mamy wszechobecny erzac rownosci, ktory pod pozorem sprawie
dliwosci dokonuje namiastki redystrybucji surogaru prywatnej wlasno
sci, mamy tei erzac sztuki, kt6ra uwolniwszy si~ od umiej~tnosci i zastq
piwszy talent buntem, nie jest dzis w stanie wzbudzic nawet podrobki 
szacunku, a co najwyiej namiastk\! oburzenia. Mamy wreszcie ersatz 
edukacji, gdzie Iudzie b~d'lcy zaledwie namiastk'l fachowcow usiluj'l re
formowac programy, stwarzaj'lc surogaty dyscyplin naukowych w ro
dzaju przywolanej przez Scrutona fikcji football studies czy calkiem real
nych podrobek, jak choeby tak popularne ostatnio gender studies. 

Jdli komus malo tego konserwatywnego utyskiwania na modern 
times, powinien czym pr~dzej si~gn'lc po ksi'lik~ Rogera Scrutona. 

DAMIAN LESZCzyNSKI, ur. 1972, dr filozofii, tlumacz. Stypendysta 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikowal w "Odrze", "Edukacji Fi
lozoficznej", "Zyciu". Mieszka we Wroclawiu . 

Grzegorz Przebinda 

Chrzesciianie 
i i:ydzi 

tak bl isko 
i tak daleko 

Romuald Jakub 

W eksler-W aszkinel, 

Zgl?biajqc tajemnic? Kosciola, 

Wydawnicrwo W AM, 

Krakow 2003, SS. 408 

We wst~pie do swej nowej publikacji ks. Romuald Jakub Weksler
-Waszkinel pisze ze zrozumialym rozczarowaniem, ii jego poprzednia ksi'li
ka pt. Blogoslawiony B6g Izraela wydana w 2000 roku przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski byla omawiana przez recenzentow przewainie po
dlug klucza biograficznego. Uwaga omawiaj'lcych konsekwentnie skupila 
si~ na niepowtarzalnym iyciorysie autora jako katolickiego iydowskiego 
ksi\!dza, uratowanego ongis z Holokausru przez polsk'l rodzin~. A tym
czasem - jak uwaia sam bohater tamtych wydarzen, a dzis autor ksi'liki 
Zgl?biajqc tajemnic? Kosciola - w'ltek biograficzny w jego publikacjach 
rna tylko pomagac w zrozumieniu istoty tekstu podstawowego. Ten zas 
tekst omawia fundamentalny dla chrzescijanstwa od polowy XX wieku 
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problem nowego nauczania Ko.sciola katolickiego 0 Zydach i judaizmie, 
ktore mialo swoj pocz'!tek na Soborze Watykanskim II. 

i yd od Jezusa 

Argumenry ks . Wekslera-Waszkinela - gdy opisuje on najwainiejsze 
wydarzenia z zakresu wzajemnych stosunkow chrze.scijansko-iydowskich 
w ci,!gu dwudziestu wiekow i jednoczesn ie mowi 0 stanie dialogu chrze
.scijanstwa z judaizmem na pocz,!tku XXI stulecia - istotnie maj,! charak
ter religijno-biblijny i teologiczny. Czy jednak wolno pomin,!e w tym 
kontekscie sam,! biografi~ autora? Czy jej mistyczna nieomal wyj,!tko
wose nie stanowi dodatkowego egzystencjalnego argumentu w judaistycz
no-chrzeScijanskim dialogu? Sam autor twierdzi, ie nie pisalby ani tei 
nie mowil publicznie 0 osobistych wydarzeniach ze swego iycia, gdyby 
nie odczuwal w nich dotkni~cia Boga . To ono zbliia go w sposob szcze
golny do chrze.scijanskiego nauczania 0 Zydach i judaizmie, jakie zapo
czqtkowal wspomniany Sobor: "Jui nie z zewnqtrz, jako zbior okreSlo
nych idei, pogl,!dow, z ktorymi trzeba si~ zapoznae, ale jako rzeczywi
stose przeiywan,! egzystencjalnie, od wewn'!trz i az do bolu wpisui,!cq 
si~ w moje zycie, ukazujqC zarazem jego najgl~bszy sens oraz niepoj~t'! 
Boi,! milose. Czy wolno mi 0 tym nie pisaC? Nikt z nas nie iyje dla siebie 
i nikt dla siebie nie umiera ... (por. Rz 14, 7-8)" . 

Romuald Waszkinel- wyswi~cony na katolickiego ksi~dza w czerw
cu 1966 roku - w lutym 1978 roku podczas rozmowy ze sw'! polsk,! 
matk,! 0 latach wojny i 0 rodzinnych Starych Swi~cianach kolo Wilna 
uslyszal: "Miales wspanialych rodzicow, bardzo ciebie kochali - byli 
Zydami; zostali zamordowani. Ja tylko ratowalam ci~ od smierci". 
A potem dowiadywal si~ jeszcze, w jakich slowach jego zrozpaczona matka 
iydowska zwracala si~ 0 pomoc do kobiety, ktora wkrotce stae si~ miala 
jego now'! polsk,! matk'!: ,,0 n wszystko widzi - powtarzala. - Zycie jest 
w Jego r~ku, ale trzeba ratowae przynajmniej tego, kto sam nie moze si~ 
ratowae. Prosz~, niech pani ratuje moje dziecko, niemowl~ ... Jest pani 
osob,! wierzqq, chrzeScijank,!; par~ razy mowila pani, ie wierzy w Jezu
sa, przeciei On byl Zydem! Niech wi~c pani ratuje iydowskie niemowl~ 
w imi~ tego Zyda, w ktorego Pani wierzy. Jak to malenstwo wyrosnie, 
zobaczy pani, on zostanie ksi~dzem , b~dzie nauczal ludzi ... " . 

Nim wypelnilo si~ co do joty wszystko to, co przepowiedziala jego 
pierwsza matka, mlody Romuald zd,!iyl boleSnie przeiye problemy zwi,!
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zane ze SWq zydowskosciq - przez niego dlugo nieuswiadomionq, ale dla 
"wtajemniczonych" widocznq golym okiem. Gdy w 1947 roku jako pi~
cioletni chlopiec nawet jeszcze nie wiedzial, co znaczy slowo "Zyd", 
w Pasl~ku kolo Elblqga dwoch pijanych m~zczyzn wolalo za nim na uli
cy: "Zyd, Zyd, zydowski bajstruk". Gdy w 1956 roku w Podbrodziu na 
Litwie ktos wypytywal jego polskiego ojca "skqd wytrzasnql tego 
Zydka?", uslyszal sprawiedliwie w odpowiedzi: "Ty swolocz, otkuda 
u tiebia takije faszistskije woprosy ?!". Najbardziej bolesna byla jednak 
zapewne sytuacja z piqtego roku studiow w seminarium duchownym 
w Olsztynie, gdy Waszkinel zostal wezwany do ksi~dza rektora z powo
du "powaznych wqtpliwoSci, czy zostal ochrzczony". Odnalazla si~ wow
czas, na szcz~scie, jego matka chrzestna, bezposredni i urz~dowy swia
dek sakramentu chrztu. 

Dwanascie lat po katolickich swi~ceniach kaplanskich, ksiqdz Ro
muald Waszkinel dowiedzial siy 0 swym iydowskim pochodzeniu. To 
musialy bye jego nowe duchowe narodziny, radose z odkrycia stawala 
si~ poczqtkiem jego pracy na rzecz dialogu chrzeScijan z Zydami w du
chu Ewangelii: "Gorqco wierz~, ze to ostatecznie O n - row n i e z S y n 
z y d ow ski e j Mat k i - przeprowadzil mnie przez »ciemnq dolin~« 
i na jakis czas pozostawil po tej stronie zycia. W ten wlasnie sposob 
w mojq, dziedziczonq po rodzicach, gwiazd~ Dawida wpisal si~ K r z y z 
J e z usa C h r y stu s a - niepoj~ta Boza milose. J est e m Z y d e m 
o d Jezusa". 

Tajemnice Kosciota 

Tytul ksiqzki nawiqzuje do przelomowego, gdy chodzi 0 relacj~ chrze
Scijan do Zydow i judaizmu, fragmentu soborowej deklaracji 0 stosunku 
Kosciola do religii niechrzeScijanskich pt. Nostra aetate: "Zglybiajqc ta
jemnicy Kosciola, Swi~ty Sob~r pami~ta 0 wi~zi, ktorq Iud Nowego Testa
mentu zespolony jest duchowo z dziedzictwem Abrahama". Deklaracja 
przypomina katolikom, iz Jezus, M aryja i apostolowie, podstawy i fil:3rY 
KOSciola, pochodzili z ludu zydowskiego. Zydzi - choe w wielkiej cz~sci 
nie przyj~li Ewangelii, a nawet przeciwstawiali si~ jej rozpowszechnieniu 
- "nadal ze wzgl~du na swych przodkow Sq bardzo drodzy Bogu, ktory 
nigdy nie zaluje darow i powolania". Soba r przestrzegal, aby winy za smiere 
Jezusa "nie przypisywae wszystkim bez raznicy Zydom wowczas zyjqcym 
ani Zydom dzisiejszym". Ojcowie Soboru, pomni przesladowan i masakry 
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Zyd6w w Europie w latach drugiej wojny swiatowej i tuz przed niq, dekla
rowali na koniec: "Kosci61, kt6ry odrzuca wszelkie przeSladowania zwr6
cone przeciwko jakimkolwiek ludziom, pomnqC na wsp61ne dziedzicrwo 
z Zydami, nie z pobudek politycznych, ale pod wplywem religijnej miloSci 
ewangelicznej gl\boko oplakuje akty nienawisci, przesladowania, przeja
wy antysemityzmu, ktore kiedykolwiek i przez jakichkolwiek ludzi kiero
wane byly przeciw Zydom". 

Przytoczone wyzej fragmenty deklaracji Nostra aetate, kt6re stano
wiq takze centrum wszystkich rozwazan ks. Wekslera-Waszkinela, dzis 
pow inn y s i \ j u i w y d a wac bardzo oczywiste. A jednak w cza
sie, gdy Sob6r formulowal oficjalnie swe nowe spojrzenie na Zyd6w i na 
judaizm, mozna byio m6wic 0 przewrocie kopernikanskim w teologii 
katolickiej. W powszechnej swiadomoSci KOScioia byla w6wczas jeszcze 
silnie obecna pami\c 0 "odrzuconych przez Boga Zydach", 0 "Zydach
-bogob6jcach",o "starym judaistycznym Izraelu zastqpionym przez nowy 
Izrael chrzescijanski". W Polsce relikty tej okrutnej pami\ci bywajq wi
doczne - niestety - az do dzisiaj. 

Ks. Weksler-Waszkinel opisuje dwa przypadki z praktyki liturgicz
nej i tlumaczen biblijnych polskiego Kosciola, kt6re swiadczq 0 tym, iz 
teorie "odrzucenia" i "zast\psrwa" nadal nie trafily u nas do archiwum 
teologicznych pomylek. W modlirwie powszechnej z liturgii Wielkiego 
Piqtku mowi si\ 0 Zydach jako "Iudzie, kt6ry n i e g d y s b yIn a 
rod em w y bra n y m". Tymczasem lacinska wersja mszalu wzywa 
w tym miejscu do modlirw za "I u d pie r w s z ego w y bra n i a" 
(populus acquisitionis prioris), ktore przeciei nigdy nie zostalo odwola
ne. Porwierdzal to parokrotnie podczas swego pontyfikatu Jan Pawel II, 
po raz pierwszy w 1980 roku w Moguncji: "Spotkanie mi\dzy Ludem 
Bozym nie odwolanego przez Boga Starego Przymierza a Ludem Nowe
go Przymierza jest zarazem dialogiem w e w n q t r z naszego Kosciola, 
jakby mi\dzy pierwszq i drugq cZ\Sciq jego Biblii". 

Wbrew temu w Biblii Tysiqclecia Sq nadal obecne sformulowane przez 
polskq redakcj\ wielce niefortunne tytuly fragmentow Nowego Testa
mentu: Odrzucenie Zyd6w (Lk 13, 22-30), Jezus odrzucony przez sw6j 
nar6d (Mt 27,15-26; Mk 15, 6-15; Lk 23,17-25), Pierwsze nawr6cenie 
Zyd6w (Dz 2, 37-41). Istniejq tutaj takie redaktorskie przypisy, kt6re 
jednoznacznie podtrzymujq oskarzenie Zyd6w 0 bogob6jsrwo (Mt 27, 
25) albo m6wiq 0 nieurodzajnym drzewie figowym jako "symbolu bez
plodnego Izraela" (Mt 21, 18-22). Piszqc ze zrozumialym bolem 0 tych 
zainfekowanych antyjudaizmem wstawkach, autor ksiqzki Zgl?hiajqc ta
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jemnic~ Kosciola postuluje ich natychmiastowe usuni~cie z Biblii Tysiqc
lecia. Byloby to calkowicie zgodne z duchem Soboru Watykanskiego II 
oraz z calq p6zniejszq naukq KOScioia 0 Zydach i 0 judaizmie, ktora 
znalazla ukoronowanie w nauczaniu Jana Pawla II. 

Ktos zarzucil ongis Wekslerowi-Waszkinelowi, ie w swym opisie sto
sunkow iydowsko-chrzeScijanskich opiera siy on przede wszystkim na 
wydarzeniach, ktore w ciqgu wiekow podzielily wyznawcow obu religii. 
Jest to jednak pretensja powierzchowna i bardzo niesprawiedliwa, 
w podtekScie zawierajqca niechyc do mowienia 0 zlu, jakie wyrzqdzili 
chrzeScijanie swym starszym braciom w wierze. Autor - ktory ze wzgly
du na biografiy stoi na skrzyiowaniu judaizmu i chrzeScijanstwa - mowi 
o tym z bolem podw6jnie tragicznym. Z jednej strony jako Zyd rna obo
wiqzek oplakiwania swego narodu, swych pierwszych rodzicow, sqsia
dow wymordowanych w samym centrum chrzeScijanskiej Europy 
w polowie XX wieku. Z drugiej strony jako chrzeScijanin poczuwa siy 
zapewne - tak jak i wielu z nas - do duchowej wspolodpowiedzialnosci 
za wielowiekowy antyjudaizm KoSciola. 

Ignorancia i marcionizm 

Trzeba przeto z ogromnq uwagq czytac te fragmenty ksiqiki, w kto
rych autor opowiada 0 korzeniach antysemityzmu i 0 jego potwornych 
dokonaniach w chrzeScijanskiej Europie. Korzeni wielowiekowej nie
nawiSci do Zyd6w w Europie doszukuje siy w teologicznym antyjuda
izmie chrzeScijan, chociai wie, naturalnie, ii antysemityzm pojawil siy 
jeszcze wsrod pogan przed narodzeniem Chrystusa. W KOSciele anty
judaizm pojawil siy w II wieku po Chrystusie, m.in jako owoc dyskusji 
nad poglqdami Marcjona. Ten ostatni postulowal calkowite odrzuce
nie przez chrzeScijan Starego Testamentu, pochodzqcego od "okrutne
go i mSciwego Boga Zydow". Kosciol potypil prydko marcjonizm jako 
herezjy, jednakie pierwsi apologeci chrzeScijanstwa - Meliton z Sar
des, J ustyn Myczennik, T ertulian - rownie zdecydowanie wystapili prze
ciwko judaizmowi. Przyjmujqcy chrzeScijanstwo poganie przejyli pole
miky Jezusa i apostolow z judaizmem, ale odrzucili ich milosc do Zydow. 
OJcowie KOScioia mowiqcy 0 jui dokonanym zburzeniu Jerozolimy nie 
plakali jak ewangeliczny Chrystus. Pisze Weksler-Waszkinel: "Od Ter
tuliana pOCZqWSzy - poprzez wielu Ojcow i Doktorow KOScioia - ai 
do lat sZeScdziesiqtych XX wieku uzbieraly siy ogromne zbiory litera
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tury chrzeScijanskiej, kt6re mozna skatalogowac pod haslem adversos 
judeos (przeciw Zydom)". KOSci61 - jak m6wil przywolywany przez 
Wekslera-Waszkinela Aleksander Wat - uczynil z antyjudaizmu filozo
fi~ i zorganizowany system: ,,1 trwalo to wieki, miliony ksi~zy z ambon 
i miliony katechet6w pouczaly z pokolenia na pokolenie 0 perfidnych 
Zydach... ". W liturgii Wielkiego Piqtku byly bardzo dlugo obecne slo
wa "Oremus et pro perfidis judeis", usuni~te stqd dopiero przez Jana 
XXIII. Z kolei az do 1965 roku kaplan chrzczqcy doroslego Zyda mial 
obowiqzek wypowiadac nad nim slowa: "Horresee judaieam perfidiam, 
respue Hebraieam superstitionem" ("Miej wstr~t do zydowskiej perfi
dii, wypluj hebrajski przesqd"). 

Zaglada Zyd6w w Europie podczas drugiej wojny swiatowej nie byla, 
oczywiscie, dzielem chrzescijan. Nazizm byl doktrynq gl~boko antychrze
scijanskq, a posr6d ofiar Hitlera odnajdujemy wielu duchownych kato
lickich i protestanckich. Niemniej, trzeba si~ zgodzic z Wekslerein-Wasz
kinelem, gdy pisze, iz "bez wiek6w antyjudaizmu i na jego bazie wyro
slych przer6znych antyzydowskich fobii oraz stereotyp6w funk
cjonujqcych w srodowisku chrzeScijanskim, ideologia narodowego so
cjalizmu nie znalazlaby takiego posluchu, nie zmobilizowalaby tak wiel
kich mas ludzkich w nienawisci do Zyd6w". 

Czy istotnie trzeba to jeszcze wszystko przypominac w Polsce, pra
wie czterdzieSci lat po Soborze Watykanskim II? Jednakie nauka Sobo
ru w kwestii Zyd6w i judaizmu jest nadal u nas bardzo slabo znana. 
Chyba zresztq nie tylko w Polsce. Cdy Jan Pawel II przemawial w kwiet
niu 1997 roku do czlonk6w Papieskiej Komisji Biblijnej, uznal za Sto
sowne przestrzec wszystkich wsp6lczesnych chrzeScijan przed antyzy
dowskim neomarcjonizmem oraz ignoracjq: "Niestety, w naszych cza
sach zn6w spotykamy si~ z pokusq marcjonizmu. Cz~sciej jednak mamy 
do czynienia z brakiem wiedzy na temat gl~bokich wi~zi mi~dzy No
wym i Starym Testamentem. Pod wplywem tej niewiedzy niekt6rzy sklon
ni Sq sqdzic, ze chrzescijanie nie majq nic wsp61nego z Zydami". 

Nadzieje i zadania 

Jan Pawel II jest bez wqtpienia gl6wnym bohaterem dziela Zgl?bia
jqe tajemnie? Koseiola ... Zaden z dotychczasowych papiezy nie uczynil 
tak wiele dla sprawy dialogu chrzescijan z Zydami i z judaizmem. We
ksler-Waszkinel widzi tu slusznie zar6wno wplyw dziedzictwa Vatiea
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num Secundum, jak i owoc osobistych doswiadczen z Polski_ Sq to 
zydowskie przyjaznie Karola Wojtyly z W adowic, jego przezycia z cza
s6w wojny, a potem z okresu krakowskiej poslugi biskupiej. Gdy 
w czerwcu 1979 roku Jan Pawei II przybyl do Oswiycimia, zatrzymal 
siy dluzej przed tabliq w jyzyku hebrajskim i powiedzial: "Ten to na
r6d , kt6ry otrzymal od Boga Jahwe przykazanie "Nie zabijaj «, w szcze
g61nej mierze doswiadczyl na sobie zabijania". Przywolyw al tez w Au
schwitz slowa Pawla Wlodkowica, rekto ra Akademii Krakowskiej w 
XV wieku, nawolujqcego do odrzucenia "prawa sily i przemocy" w 
stosunkach miydzy narodami. W lodkowic byl zarazem wsp61autorem 
polskiej doktryny 0 tolerancyj nym stosunku do innowierc6w, w tym 
takZe do Z yd6w. M 6wi 0 tym z kolei W eksler-W aszkinel: "Wlodko
wic podkreslal, iz wlasnie ze wzglydu na Ewangel iy wyr6znione miej
see wsr6d »niewiernych« przysluguje Z ydom; pisal on : »A szczeg6lnie 
nalezy tolerowac Zyd6w, poniewaz przez ich ksiygi udawadniamy praw
dy i wiary nasz'!« ". 

Autor bezustannie przywoluje pami<;c 0 aktach przyjazni Papieza 
z Polski wobec Zyd6w i judaizmu, takich jak odwiedzenie w kwietniu 
1986 roku rzymskiej Synagogi Wiykszej czy jego modlitwy z marca 2000 
roku - najpierw w Rzymie, a potem w Jerozolimie - 0 przebaczenie win 
popelnionych przez wielu chrzeScijan przeciwko Zydom. Jui w 198 0 
roku podczas wizyty w M oguncji Jan Pawel II twierdzil , ze "kto spotyka 
Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Podczas odwiedzin synagogi w 1986 
roku m6wil 0 religii zydowskiej jako "czyms wewnytrznym" w stosunku 
do chrzeScija6stwa, a do Zyd6w zwracal siy jako do "starszyeh braci". 
W 1997 roku dowodzil wobec uezestnik6w sympozjum na temat korze
ni antyjudaizmu, iz "antysemityzm nie ma zadnego usprawiedliwienia 
i zasluguje na bezwzglydne potypienie". 

Jak jednak sprawic, aby wszystkie te katolickie przekonania i akty 
sprawiedliwosci Jana Pawla II - w duchu Soboru W atyka6skiego II i w 
duchu tolerancji jagiellonskiej Rzeczypospolitej Wielu Narod6w - staly 
siy znane i oczywiste dla wszystkich ksi<;zy i wiernych Kosciola w Pol
sce? Autor ksi,!zki Zgl~biajqc tajemnic~ Kosciola widzi szansy jedynie 
w dlugim i systematycznym dzialaniu, prowadzonym w seminariach du
chownych, w parafiach i szkolach podczas nauki religii: "Jezeli chcemy 
zaprosic przyjaei6! do siebie, uprz,!tnijmy wprz6dy nasz wlasny dom! 
To chyba oczywiste, ze wszyscy - chociaz w r6znym stopniu - jesteSmy 
za owo sprz,!tanie odpowiedzialni. I chyba nikt z nas (chrzeScijan) nie 
jest bez winy... A wiyc przed kazdym z nas olbrzymie pole pracy, co

136 



ZDARZENlA '-- KSl1}ZKI - LU DZIE 

dziennego cierpliwego trudu. O d czego zacz'1C? Od edukacji, i to na 
wszystkich poziomach: pocZ'1wszy od katechezy w szkole podstawowej 
ai do uniwersyteckiego nauczania te'ol ogii! Posoborowego nauczania 
Kosciola trzeba po prostu si \! nauczyC". O by ta przejmuj'1ca ksi\!ga Ro
mualda Jakuba Wekslera-Waszkinela - Zyda od J ezusa - stala si\! przed
miotem tw6rczej dyskusji religijnej w Polsce. 

GRZEGORZ PRZEBINDA, UL 1959, prof., dyrektor Instytutu Filolo
gii Wschodnioslowianskiej U], czlonek kolegi6w redakcyjnych pism: 
"Ethos", "Przegl'!d Rusycystyczny", "Nowaja Polsza". Wydal ostatnio : 
Mi?dzy Moskwq a Rzymem (2003). 

Elibieta W olicka, Aleksander Bobko 
Rozwaiania wok61 Kanta, 

Kant wciqi 
Lublin 2002aktualny 

Wielkosc filozofi i Immanuela Kanta polega mi\!dzy innymi na tym, 
ie od dwustu lat tocz'1 si\! spory 0 faktyczny wplyw jego dziela na wsp61
czesn'1 nauk\!, kultur\! czy polityk\!. Ta dyskusja zawiera w sobie cos wi\!
cej nii tylko akademickie dywagacje na temat interpretacji nielatwych 
pism samotnika z Kr61ewca. Spory 0 Kama s'1 wci'1i iywe, bo pomimo 
uplywu lat wci'1i jeszcze pozwalaj'1 lepiej rozumi ec otaczaj'1c'1 nas rze
czywistosc. Przykladem potwierdzaj'1cym t\! tez\! jest ksi'1ika Elibiety 
Wolickiej Rozwaiania wok61 Kanta . 

Autorka interesuje si\! przede wszystkim wplywem mysli Kama na 
filozofi\! czlowieka i kultur\!, bo jego pogl'1dy "okazaly si\! najbardziej 
brzemienne w skutki wlasnie na tym terenie, podczas gdy paradygmat 
naukowoSci ( ... ) ulegl daleko id'1cym modyfikacjom, a spekulatywna fi 
lozofia poznania doczekala si \! dojrzalszych opracowan, chocby w feno
menologii czy hermeneutyce" (s. 11). Celem prowadzonych rozwaian 
nie jest ostateczne zinterpretowanie i usystematyzowanie koncepcji Kama, 
ale raczej pokazanie jej wewn\!trznej dynamiki, tkwi'1cych w niej napi\!c, 
aporii, wieloznacznosci, a nawet sprzecznosci, kt6re "sprawiaj'1, ie mysl 
Kanta wydaje si\! nie tylko iywa, ale zadziwiaj'1co nowoczesna, a przede 
wszystkim inspiruj'1ca" (s. 12). 
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Dwa pierwsze rozdzialy ksiqzki majq charakter wprowadzajqcy. Au

torka probuje w nich uporzqdkowae gl6wne poj~cia i problemy filozofii 
Kanta pod kqtem ich znaczenia dla kultury. Szczeg6lnq wag~ przywiqzu
je przy tym do pojycia "wladzy sqdzenia", w kt6rym - jej zdaniem 
ogniskujq si~ niejako r6znorakie napi~cia koncepcji Kanta. Zasadniczq 
cz~se ksiqzki stanowi natomiast rozdzial trzeci, w kt6rym centralne dla 
calej pracy poj\cie kultury jest interpretowane w kontekscie kantow
skiej filozofii moralnosci, historiozofii i filozofii religii. W koncowej cz\
sci ksiqzki Elzbieta Wolicka dokonuje kr6tkiej syntezy prowadzonych 
rozwazan wok61 Kantowskiej filozofii kultury. Swoistym uzupdnieniem 
tej syntezy jest aneks, w kt6rym zostal om6wiony fragment ksiqzki Paula 
Ricoeura 0 sobie samym jako innym poswi~cony por6wnaniu tradycyj
nej etyki teleologicznej z normatywnq filozofiq moralnosci Kanta. 

Wprowadzenie w skomplikowany swiat mysli Kanta rozpoczyna si\ 
od trafnego okreslenia istoty tego, co stanowi 0 specyfice kantyzmu 
w porownaniu z filozofiq klasycznq: "Punktem wyjScia tradycyjnej me
tafizyki 0 rodowodzie arystotelesowskim bylo przeSwiadczenie 0 ir6
dlowosci samego (doswiadczenia) bytu (... ). Dla Kanta ir6dlowose przy
sluguje wylqcznie samorzutnoSci apriorycznej - nieuwarunkowanej ak
tywnoSci wladz umyslowych" (s. 27). Ta zmiana nazywana "przewrotem 
Kopernikanskim" w filozofii rna daleko idqce konsekwencje, jest ir6
diem wielu dylematow, kt6re do dzis nie doczekaly si~ jednoznacznej 
interpretacji. Elzbieta Wolicka wskazuje na kilka z nich. Po pierwsze 
w ramach systemu Kanta komplikuje si~ sarno rozumienie przyrody (na
tury). Z jednej strony jawi si~ ona jako twor dzialajqcy mechanicznie 
w spos6b niezalezny od czlowieka, a z drugiej - moze bye rozumiana 
jako calose, w kt6rej realizowane Sq ceJe b~dqce rezultatem myslenia 
i aktywnego dzialania podmiotu. Wyznaczenie precyzyjnej granicy po
mi~dzy takimi uj~ciami przyrody staje si~ bardzo trudne. R6wnie trudne 
jest takZe sarno zdefiniowanie podmiotu. Omawiajqc t~ kwesti~, Autor
ka nie dokonuje zadnych rozstrzygni~e, a jedynie wylicza problemy zwiq
zane z rozumieniem "myslqcego Ja" i wskazuje na inspirujqq rol~ Kan
towskiej koncepcji podmiotu w filozofii wsp6lczesnej. Ostatnim dy!e
matem om6wionym w rozdziale pierwszym jest relacja mi~dzy wolnoSciq 
i prawem, subiektywnq powinnosciq i obiektywnq realnosciq. Kant przy
wiqzuje ogromne znaczenie do realnoSci wolnosci rozumianej jako "iro
dlowa samorzutnose (spontanicznose) aktywnoSci wladz umyslowych", 
ale zwiqzanej z tq spontanicznoSciq "potrzeby sensu nie odnajduje w sa
mej mechanistycznie zdeterminowanej przyrodzie" (s. 65). Stqd czlo
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wiek zdaje si~ egzystowae na granicy dwoch nieprzystaj'lcych do siebie 
swiatow - przyrody, ktor'l rZ'ldz'l rozpoznawalne empirycznie koniecz
ne prawa, i wolnoSci, ktora generuje moraln'l powinnose. Szczegolnie 
dramatycznym przejawem tego egzystencjalnego napi~cia jest niezgod
nose mi~dzy naturalnym d'lieniem do szcz~scia a powinnosci'l pod po
rZ4dkowania si~ prawu moralnemu. Wolicka stawia interesuj'lce pyta
nie: "gdzie leiy hodlo tej niezgodnosci, czy jest ona skutkiem niepokte
go zaklocenia praw empirycznych, ktorych ofiarq padl gatunek ludzki 
bo jakie poj'le, ie jednostka, instynktownie d'li'lc do szcz~Scia, przyczy
nia si~ do powszechnej (w tym wlasnej) destrukcji - czy tei efektem 
rownie zagadkowej deprawacji woli?" (s. 73). Odpowiedziee na to pyta
nie sprobuje w rozdziale trzecim i w podsumowaniu. 

W rozdziale drugim Autorka kontynuuje omawianie wewn~trznych 
dylematow filozofii Kanta skupiaj'lc si~ teraz na problemach zwi'lzanych 
z poj~ciem wladzy s'ldzenia. Rozpoczyna od analizy roli wladzy s'ldze
nia w moralnosci w kontekscie idei dobra i zta. Jednak troch~ wbrew 
temu, co zapowiada tytul podrozdzialu, nie S'l w nim najwainiejsze roz
waiania dotycz'lce wtadzy s'ldzenia (poj~cie to zostaje pelniej vvyjasnio
ne dopiero w kolejnym podrozdziale, natomiast tutaj jest wlasciwie utoi
samione z sumieniem), ani przedstawienie kwestii dobra i zta (w tym 
celu naleialoby si~gn'lc do Religii w obr~bie samego rozumu, a w tej cz~
sci Wolicka bazuje tylko na Krytyce praktycznego rozumu i Uzasadnieniu 
metafizyki moralnosci). Najciekawsze wydaje si~ ukazanie problematyki 
zwi'lzanej z toisamoSci'l i godnoSci'l podmiotu moralnoSci, ktore ufun
dowane Sq na "idealnej predyspozycji do urzeczywistniania inteligibilne
go porzqdku kultury a parte iuris - porz'ldku moiliwego i postulowane
go, lecz tylko warunkowo faktycznego a parte rei, tj. w realiach czasu 
i przestrzeni" (s. 95). Tym samym filozofia Kanta, zdaniem autorki, prze
s'ldza 0 ksztalcie wspolczesnego myslenia, ktore charakteryzuje "prymat 
porz'ldku powinnosci wobec faktycznosci", "odwrocenie hierarchii kon
templacji i dzialania" oraz "przypiecz~towanie uprzywilejowanej pozy
cji llita activa" (s. 96). W kolejnych dwoch podrozdzialach omowiona 
zostaje estetyczna wladza s'ldzenia w zwiqzku z poj~ciami pi~kna, wznio
slosci oraz tworczosci artystycznej. Ta cz~se rozprawy, w ktorej zostaj'l 
przeanalizowane subtelnoSci Kantowskiej estetyki, mogtaby stanowie 
wlasciwie odr~bn'l calose. Wolicka w interesuj'lcy sposob pokazuje tutaj 
wplyw Kanta na losy wspolczesnej estetyki i sztuki. Kant opart sqd sma
ku na subiektywnym przeiyciu i utoisamil pi~kno z wewn~trznym sta
nem wladz poznawczych podmiotu, tym samym wyeliminowal z estety
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ki pokcie prawdy. Dlatego jego Krytyka wladzy sqdzenia zapowiada 
"w sposob rzecz jasna niezamierzony, kryzys estetyki, jaki wspokzesnie 
obserwujemy, z jednej strony, natomiast z drugiej , jako podstawa moili
wosci filozofii sztuki okazuje s i ~ do dzis insp iruj~ca" (s. 14 1). 

Najwainiejszy, trzeci rozdzial ksi ~iki rozpoczyna si~ od zwrocenia 
uwagi na specyficzn~ rol~, jak~ w systemie Kanta odgrywa idea celu . 
W poznaniu teoretycznym przyroda jawi si~ jako mechanizm podlegaj~

cy wyl~cznie prawom przyczynowo-skutkowym. Jednak wbrew tenden
cjom, ktore narzuca nowoiytny mechanicyzm, Kant nie wyklucza ze 
swojego slownika poj~cia celu : "Rozum czerpie ide~ celu z refleksji nad 
wlasn~, suwerenn~ przyczynowosci~, sam bowiem z natury dziala celo
wo, przenosz~c, na zasadzie analogii, t~ ide~ na swiat przyrody" (s. 144). 
Idea celu jest zatem "narz~dziem refl eksyjnej wladzy sqdzenia", ktore 
umoiliwia czlowiekowi nie tyle konstruktywne poznanie swiata, co jego 
gl~bsze rozumienie i przeobraienie . W olicka wyciqga stqd wainy dla 
filozofii kultury wniosek: "naturalnym celem przyrody jest naklanianie 
czlowieka do wykraczania poza to, co go fizycznie determinuje i niejako 
ulatwia mu tworzenie kultury. Sarna przyroda tak jakby predestynowala 
czlowieka do organizowania na gruncie przyrodzonym i na wzor two
row organicznych obiektywnego panstwa celow" (s. 152). Czlowiek rna 
zatem siln~ i naturalnq motywacj~ do tego, aby w miejsce swiata, ktory 
jest, tworzye swiat tego, co bye powinno. Sposobem na realizacj~ takie
go zadania - budowanie "idealnego panstwa celow", czyli swiata kultu
ry opartego na autorytecie rozumu" (s. 166) - wydaje si~ oczywiscie 
podporzqdkowanie dyktowanemu przez rozum prawu moralnemu. Czy 
jednak racjonalnose prawa moralnego daie czlowiekowi i ludzkoSci gwa
rancj~ sukcesu przy realizacji tego zadania? Moina w to w~tpic . Autorka 
slusznie zauwaia: "Dopoki panstwo celow pozostaje ide~ czyst~ (...), 
dopoty rna znaczenie eschatologicznego postulatu czystego rozumu prak
tycznego (... ), z chwil~ jednak, kiedy staje si cr projektem moiliwego roz
wi~zania w planie h istorycznym, nabiera znaczenia utopijnego" (s. 174). 
Namysl nad moiliwosci~ urzeczywistnienia idealow, ktore odslania przed 
czlowiekiem rozum, wprowadza nas w kolejny wymiar paradoksow i 
sprzecznosci. Prawo moraIne, ideal moralnego doskonalenia si~ , pomi
mo swojej teoretycznej klarownosci nie jest w rzeczywistosci realizowa
ny. Dzieje tworzenia kul tury nie Sq wcale historiq moralnego postcrpu. 
Elibieta Wolicka analizuje paradoksy dziejowosci, odwoluj~c sicr do pism 
historiozoficznych Kanta, a w podsumowaniu stwierdza: "Okazuje si~, 
ie w przestrzeni kultury napotykamy podobnq sprzecznosc, z jak~ musi
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my zmagac si~ w dziedzinie przyrody - kultura jest z jednej strony prze
znaczeniem ludzkoSci, a z drugiej h odiem cierpien" (s. 208). Taka kon
statacja wprowadza w ostatniq cz~sc filozofii Kanta, mianowicie w jego 
filozofi~ religii . 

Rozwazania nad tym tematem rozpoczynajq si~ od trafnego stwier
dzenia, ze Kant w fi lozofii religii "modyfikuje swoje stanowisko w kwe
stii natury cziowieka" (s. 211). Dopiero tutaj dostrzega bowiem calq 
gl~bi~ problemu zla i zdaje sobie spraw~ z tego, ze sarna ludzka racjonal
nose wyposazona w "or~z" prawa moralnego jest wobec zia bezradna. 
Kant stwierdza wr~cz, ze czlowiek kie rujqcy si~ dobrq wolq, ktora 
w znanym zdaniu rozpoczynajqcym Uzasadnienie metafizyki moralnosci 
zostaje nazwana najwi~kszym dobrem, moze bye narzt;dziem w rt;ku zla. 
Stqd rodzi sic,: koniecznosc wejScia w przestrzen religijnej wspolnoty, ktorej 
tworq jest nie cztowiek, a Bog. Niestety Elzbieta W olicka nie rozwija 
tego, wydaje sit; najbardziej interesujqcego, wqtku Kantowskiej filozofii 
religii, ktory moglby stanowic dopelnienie rozwazan na temat kultury. 
W ostatnim podrozdziale znajdujemy jedynie szereg interesujqcych uwag 
na temat Kantowskiego rozumienia religii zakonczonych konkluzjq, ze 
wed lug Kanta "rola religii sprowadzac si~ powinna do pobudzania owej 
drzemiqcej w ludzkiej naturze sily ko rzystania z wolnoSci" (s. 246); 
a tabe pokazanie wptywu czysto racjonalnej koncepcji religii na ideolo
gie XIX i XX wieku. 

Zgodnie z tym, co byio zapowiadane we wst~pie, glownym e1emen
tern Rozwazan wok61 Kanta jest ukazanie wewn~trznych napi~e Kan
towskiego racjonalizmu, ktorego zwienczeniem miai bye tworzony przez 
cziowieka swiat kultury. Podsumowujqc te rozwazania, Autorka stwier
dza: "Najbardziej wqtpliwym punktem charakterystycznej dla Kanta za
sady racjonalnosci jest nieprzezwycit;zalna rozbieznose postulatow czy
stego rozumu oraz praktyki w materii faktow - kul turowej utopii i em
pirii (s. 251). 

Ksiqzka Rozwazania wok61 Kanta napisana jest w sposob bardzo kom
petentny, prezentowane analizy swiadczq 0 tym, ze Autorka glt;boko 
i wszechstronnie przemyslala to, 0 czym piszc. Jeszcze raz warto pod
kreSlie, ze w tej ksiqzce spotkanie z myslq Kanta nie rna charakteru roz
wazan istotnych tylko dla historii filozofii, ale jest rozprawianiem 0 pro
blemach zywych i waznych dla wspolczesnego czlowieka. Jest to rowno
czesnie ksiqzka trudna, bo ElZbieta Wolicka nie daje czytelnikowi klucza, 
ktory utatwitby mu zrozumienie terminologii Kanta. Autorka zdaje si~ 
raczej zakladae, ze czytelnik jest z tq terminologiq dobrze zaznajomiony. 
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Rozwaianiom wok61 Kanta brakuje trochy systematycznosci. Co prawda 
na poczqtku Wolicka zaznacza, ze jej celem nie jest zaprezentowanie 
systemowej interpretacji Kanta. Jednak wyraznie okreSla gl6wny temat 
ksiqzki - wplyw Kanta na wsp6lczesnq filozofiy kultury - i stawia w tej 
kwestii kilka bardzo interesujqcych pytan. Tymczasem w trakcie prowa
dzonych przez niq analiz pojawia siy niekiedy zbyt duzo problem6w szcze
g610wych i wqtk6w pobocznych kosztem poglybienia tego, co stanowi 
temat gl6wny i najciekawszy. 

ALEKSANDER BOBKO, ur. 1960, dr hab. filozofii, profesor Uniwer
sytetu Rzeszowskiego, prodziekan Wydzialu Socjologiczno-Historycz
nego UR. Ostatnio pod jego redakcjq ukazal siy wybor pism filozoficz
nych Jozefa Tischnera 0 czlowieku (Ossolineum 2003). 

Michal Luczewski 
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Wyobrazmy sobie najwybitniejszych myslicieli XX wieku, powiedz
my: lsaiaha Berlina i Ernesta Gellnera. Polqczmy sumiennose i zmysl 
rzeczywistosci tego pierwszego z intelektualnq smialosciq i szerokoSciq 
wizji drugiego. Dodajmy glybokie doswiadczenie komunizmu oraz zna
jomose Ukrainy, Rosji i Polski, albo wiycej: calego obszaru Europy Srod 
kowo-Wschodniej. Jaki jest wynik? Ano otrzymujemy tom esej6w Ro
mana Szporluka Imperium, komunizm i narody - pod wzglydem nauko
wym mieszanky iScie wybuchowq. 

Droga, jakq przeszedl Szporluk, nie pozwala mu na kompromisy 
z modnymi ideologiami, nie pozwala mu takie na historyczne przyczyn
karstwo. Przywolajmy tylko kilka fakt6w z jego bogatej biografii. Mlo
dose spydzona na Ukrainie, po wojnie liceum w Lublinie i asystentura na 
UMCS, pobyt w Oksfordzie (u Isaiaha Berlina i Johna Plamenatza), Stan
ford, praca na uniwersytecie w Ann Arbor, a od 1991 na Harvardzie, 
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gdzie jest obecnie dyrektorern Ukrainian Research Institute. Na koncie 
kilka bardzo wysoko cenionych ksiqzek oraz niezliczona ilosc artyku
t6w, z kt6rych drobna czysc z lat 90. ztozyla siy na Imperium ... 

Z takirni doswiadczeniarni trudniej wypowiadac sqdy banalne i ule
gac intelektualnyrn koniunkturorn . Co to oznacza? Przede wszystkirn: 
autor, nie lekcewazqc potygi nacjonalizrnu, dostrzega jego pozytywne 
aspekty, zwlaszcza przy dernontazu irnperi6w i wyzwalaniu narod6w. 
Ten, kto szukalby na tych stronach rnoralizatorstwa czy rzewnych ana liz 
nacjonalizmu jako wyniku starcia sit i dqzenia do dominacji, zawiedzie 
siy. Szporluk jest bowiem swiadom, ze nar6d to takie - a rnoze przede 
wszystkirn - obszar kornunikacji i wsp6lnych wartosci. Co wiycej, tam, 
gdzie to niezbydne, nie waha siy podac w wqtpliwosc uswiyconych na
ukowq tradycjq dogmat6w. Klasycy badan nad nacjonalizrnem Sq na przy
klad nazbyt sklonni bagatelizowac jego racjonalny ladunek i sprowa
dzac jego wartosc do gry ernocji, najczySciej - jak czyni to chocby Bene
dict Anderson - zr6wnujqc go z religiq - tak jakby religia byta jedynie 
przestrzeniq fides, w kt6rej nie rna juz miejsca na ratio. Szporluk zdecy
dowanie kwestionuje ten punkt widzenia i bez wahania podnosi wagy 
intelektualnego zaplecza ruch6w narodowych, kt6re odnajduje u takich 
rnyslicieli, jak: Rousseau, Burke, Herder, Weber, a przede wszystkim
Friedrich List. Tu autor kresli bardzo plodnq analogiy rniydzy socjali
zmern a nacjonalizrnern, kt6ra stata siy osiq jego najbardziej wplywowej 
ksiqzki Communism & Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List. Po
dobnie jak w ideologii socjalistycznej, tak w nacjonalizrnie - twierdzi 
autor - mozerny wyr6znic nurt utopijny (negujqcy modernizacjy i postu
lujqcy powr6t narodu do nieskazonych stosunk6w przedprzernystowych) 
oraz naukowy (widzqcy w rnodernizacji nie zagrozenie dla narodu, lecz 
szansy na wzrost jego znaczenia i dynarniczny rozw6j). Podczas gdy oj
cern socjalizrnu naukowego jest Karol Marks, tw6rcy naukowego nacjo
nalizrnu upatruje Szporluk we Friedrichu Liscie. 0 ile Marks tworzyt 
ideologiy majqC'l uswiadomic klasy co do ich zywotnych interes6w, 
o tyle celem Lista bylo uswiadornienie narod6w. Wedle autora forrnulo
wane przez obu ideologie stanowiq r6wnie powazne odpowiedzi na 
modernizacjy, choc, jak siy okazuje, nacjonalizrn jest nieco powazniej
szy, i ze starcia intelektualnych 0lbrzyrn6w zwyciysko wychodzi List. To 
wazna nauka dla wszystkich, kt6rzy chcieliby czym prydzej wskoczyc do 
kosmopolitycznego kr61estwa wolnoSci. 

Autor idzie pod prqd popularnych schernat6w takie w innyrn rniej
scu. Ot6z dla czysci zachodnich badaczy -liczne przyktady ich nonsza
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lanckich wypowiedzi daje Szporluk - teren mic:dzy Niemcami a Rosjq, 
zwany dla wygody Europq Srodkowo-Wschodniq, to obszar dziki, roz
drobniony, zasiedlony przez niehistoryczne i gwaltowne Judy; stowem, 
obszar niewarty naukowego namyslu. Nie daje on zbyt wielkich mozli
wosci abstrahowania i generalizacji, nie mozna wyci'lgac z niego zadnych 
donioslych i dost og61nych lekcji, procz tej moze, ze swiat sit( zmienia. 
Dla Szporluka ten sposob rozumowania jest nie do przyjt(cia. Pomijajqc 
kluczowe doswiadczenie Rzeczypospolitej, nie dostrzegajqc olbrzymiego 
procesu narodowotworczego, jaki wyzwolily rozbiory, grozi nam, ze pad
niemy ofiarq upraszczajqcych sqdow. Podqzajqc wzorem Lorda Actona 
choc, co ciekawe, nie cytujqc odpowiednich fragmentow jego pism - au
tor stawia przypadek Polski obok rewolucji francuskiej jako najwazniej
szy dla (zrozumienia) rozwoju wspolczesnych narodow (por. s. 22) . "Nowa 
idea nacjonalizmu - stwierdza wprost - znalazla pierwszy rzeczywisty wyraz 
w dzialaniach Polakow" (s. 52). Jednoczesnie podkreSla, ze Gellner mu
sialby zrewidowac swojq teorit(, gdyby skonfrontowal z niq doswiadcze
nie Rzeczypospolitej. Polacy nie byli bowiem narodem, ktory przebudzi l 
sit( pod wplywem industrializacji; przeciwnie, byli oni narodem w stanie 
permanentnej bezsennoSci (por. s. 276). Na tym nie koniec. Niezrozu
mienie historii Europy Srodkowo-Wschodniej prowadzi do takich absur
dow, jak nieumiejt(tnosc uzmyslowienia sobie, ze Ukraincy Sq narodem, i 
to narodem roznym od Rosjan. Przychodzilo to szezegolnie trudno za
ehodnim badaezom, ktorzy w fikcjt( narodu sowieckiego wierzyli glt(biej 
niz sami jej tworey. Ich "naukowe" analizy nieodmiennie prowadzily do 
poparcia imperialnej polityki Rosji w jej najr6zniejszyeh odmianaeh. Na
wet Ernest Gellner ubolewal nad rozpadem ZSRR, obawiaj'le sit( nieobli
ezalnego w skutkach zerwania ciqgloSci (s. 357). Na szczt(Scie dzis, inaczej 
niz na poczqtku lat 90., nikt przy zdrowych naukowych zmyslach nie 
bt(dzie kwestionowal prawa Ukraincow do samostanowienia. 

Mimo ze Szporluk nie prezentuje zadnej ogolnej teorii narodow 
i nacjonalizmu, to z jego esejow mozemy wydobyc przynajmniej wstt(p
ny jej zarys. Jego podejScie jest swiadomie eklektyczne. Swobodnie po
rusza sit( mit(dzy analizami Benedicta Andersona, Karla Deutscha, An
thony'ego Giddensa, Antonio G ramseiego, Liah Greenfeld , Miroslava 
Hrocha, Anthony'ego Smitha, Gale'a Stokesa i-to dla niego postac bez 
wqtpienia najwazniejsza - Ernesta Gellnera. Z takim podejSciem lqczy 
sit( jednak ryzyko niekonsekwencji i arbitralnosci . 

W teorii Szporluka mozna widziec smial'l probt( pol'lczenia okreSlo
nej definicji nacjonalizmu z rozbudowanym opisem tego zjawiska na 

144 



ZDARZENIA '- KSI1\ZKI - LUOZIE 

poziomie makro (procesy cywilizacyjne), mezo (procesy kulturowe) 
i mikro (procesy psychologiczne), 

Autor Im perium ... za Benedictem Andersonem defin iuje narod jako 
"wspolnot~ wyobrazonq ( ... ), ktora jest wewn~trznie ograniczona, a za
razem suwerenna" (s. 80). Do powstania narodu prowadzi nacjonalizm, 
ktory "dokonuje trzech rzeczy: »nacjonalizuje« Iud, wyodr~bniajqc go 
od innych ludow i wpajajqc mu prawo do narodowego samookreslenia; 
tworzy narodowq histori~ , przypisujqc idee narodowe jednostkom, kto
re zyly w epoce przednarodowej, oraz nacjonalizuje terytorium, okre
slajqc pewnq przestrzeii jako wlasnosc narodu" (s. 80). Za powstanie 
wspolnoty wyobrazonej jest zatem odpowiedzialne .. . wyobrazan ie wspol
noty - w kategoriach czasu, przestrzeni i grup spolecznych. W edle tej 
definicji, narod bylby pewnego rodzaju, by tak rzec, samospetniajqcym 
si~ wyobrazeniem. 

Sprowadzenie wspolnoty do pewnych wyobrazen na jej temat nie 
rozstrzyga jednak takich podstawowych kwesti i, jak niezb~dny dla jej 
trwania zakres i nat~zen ie tych wyobrazen, a takze tego, czy stanowiq 
one jedyne i wystarczajqce spoiwo danej spolecznoSci. Bye moze wlasnie 
z tych slaboSci bierze si~ to, ze Szporluk juz na nast~pnej stronie, choc 
zapewne nie do konca swiadomie, powoluje si~ na konkurencyjnq defi
nicj~: narodu jako wspolnoty komunikacyj nej (s. 81 ). 

Ciekawe, ze w zasadzie wszystkie te intuicje, tyle ze w bardziej kla
rownej formie, znajdziemy juz w powojennych szkicach Stanislawa Ossow
skiego. Trudno bowiem nie odnieSc wrazenia, ie definicja wspolnoty 
wyobrazonej i refleksje na temat komunikacji Sq w bardzo duiym stopniu 
wtome wobec starszych 0 kilkadziesiqt lat analiz polskiego uczonego, 
zwlaszcza dotyczqcych podzia!u ojczyzny na ideologicznq i prywatnq. 

Mimo inspirujqcej wartosci naukowych wizji zarowno Anderson, jak 
i Ossowski popelniajq b!qd, ktory znakomicie obnaza Szporluk. Otoi 
poj~cie "ojczyzny ideologicznej " i - w zasadzie pokrywajqca si~ z nim 
kategoria "wspolnoty wyobrai onej" sugerujq, i e mamy do czynienia ze 
zjawiskami ustabil izowanymi, tj. jednq, bezspornq, podzielanq przez 
wszystkich wizjq narodu. Jedna kZe, jak wykazuje autor Imperium ... , 
w rzeczywistosci istnieje zawsze mnogosc sprzecznych i cz~sto rywalizu
jqcych ze sobq obrazow ojczyzny. W swych analizach autor si~ga po Gram
sciego, lecz byc moie bardziej wymowne nii refleksja wloskiego teore
tyka Sq empiryczne przyklady, zwlaszcza pochodzqce z bylego ZSRR, 
albowiem to wlasnie w dziejach Zwiqzku Sowieckiego linia konfl iktu 
wok6! wyobraien wspolnoty narodowej stala si~ szczegolnie wyrazna. 
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Wedlug Szporluka przebiegala ona mi~dzy empire-savers (ojczyzna ide
ologiczna = obszar imperium) i nation-builders (ojczyzna ideologiczna 
= obszar Rosji). Ten podzial moze bye nieco mylqcy, gdyz w istocie 
zar6wno jedni, jak i drudzy zmierzali do budowy narodu , tyle ze pod
czas gdy pierwsi pr6bowali stworzye nacjonalizm sowiecki, drudzy sku
piali si~ na rozwoju nacjonalizmu czysto rosyjskiego. Swego czasu byly 
to tezy na Zachodzie przelomowe, gdyz zwykle nie czyniono r6inicy 
mi~dzy tymi dwiema koncepcjami wsp6lnoty. "Rosyjski" r6wnalo si~ 
"sowiecki". Szporluk jak najsluszniej zauwaza, ie jednoczeSnie "zwyklo 
si~ utoisamiae rosyjski nacjonalizm z najbardziej skrajnymi, faszystow
skimi czy rasistowskimi grupami i ideami. To bl~dny punkt widzenia
komentuje. - Faszyzm, rasizm i ekstremizm nie Sq jedynymi propono
wanymi przez Rosjan alternatywami wzgl~dem ideologii komunistycz
nej" (s. 127). Nieumiej~tnose dostrzeienia nacjonalizmu tam, gdzie jego 
sila byla najwi~ksza, tzn. w centrum, u samych Rosjan, i to dalekich od 
politycznych skrajnosci, doprowadzila do niezrozumienia prostego fak
tu, ie imperium przynajmniej dla cz~sci z nich stalo na przeszkodzie do 
realizacji ideal6w narodowych. Z tych obserwacji plynie wniosek, ie 
nar6d to nie tyle wsp61nota wyobraiona co walka, konflikt, nieustanny 
o niq sp6r. ]ej granice Sq wyznaczane nie przez zasi~g zgody, lecz iywego 
antagonizmu, ideologicznej walki 0 hegemoni~. ]ednakZe ta konkluzja 
stoi w niezgodzie z definicjq Andersona, przyj~t'l przez Szporluka jako 
punkt wyjscia do wlasnych analiz. 

Na poziomie makro autor wiqie nacjonalizm z industrializacj'l, przy 
czym kierunek tej relacji pozostaje swiadomie niedookreSlony. Id'lc za 
Gellnerem, utrzymuje on, ie w najbardziej zaawansowanych cywilizacyj
nie krajach Zachodu to industrializacja prowadzi do rozwoju narod6w, 
z kolei w krajach starajqcych si~ dogonie Zach6d to raczej nacjonalizm 
prowadzi do industrializacji. W pierwszym przypadku nar6d powstaje 
jako wsp61nota gospodarcza, przeistacza si~ z jednostki ekonomicznej 
w jednostk~ narodowq. Droga gospodarcza wiedzie do wylaniania si~ 
pierwszych nowoczesnych - a wi~c narodowych - pa6stw i spolecze6stw, 
przy czym dzieje si~ to bez swiadomie przyj~tego planu (s. 290). Dwie 
pozostale drogi - charakterystyczne dla narod6w, kt6re znajdujqc si~ 
w "cieniu industrializacji", pozostaly w tyle cywilizacyjnego wyscigu - to 
droga polityczna (wiodqca przez struktury pa6stwa i prawa) oraz kultu
rowa (w kt6rej kluczowq rol~ odgrywa edukacja i wychowanie). 

Tego typu analiza musi budzie jednak szereg zastrzeien. Co cieka
we, cz~se z nich znajdziemy we wczeSniejszych esejach autora. Po pierw
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sze, 5zporluk przejmuje gdzie indziej przez siebie krytykowane podzia
Iy, co stoi w niezgodzie z jego nieufnoSci,! wobee typologii-wytryeh6w. 
Choc kluezowa dyehotomia: narody zaawansowane (Zaeh6d) i zaeofa
ne (Wseh6d) zwraea uwag~ na cos istotnego, to jednakowoz moze ona 
przeslaniac zasadnieze podobienstwa mi~dzy nimi oraz zaeiemniac prze
bieg proees6w narodowotw6rezyeh. 

Po drugie, sarna w sobie ekonomia nie prowadzi do powstania naro
duo Droga gospodareza bylaby tylko pewnego rodzaju myslowym skr6
tern. Ekonomia nie stanowi bowiem bezposredniego ezynnika, ktory 
wplywa na rozwoj narod6w, leez swoiste rio tego proeesu. Oslabia ona 
dawne - feudalne, dynastyezne, religijne, eeehowe, regionalne ezy han
dlowe - wi~zy i sprzyja zwi~kszeniu mobilnoSci, prowadz,!eej z kolei do 
wzrostu wagi r6znie kulturowyeh i powstania potrzeby tworzenia spo
leeznie jednolityeh obszar6w. M oze ona ponadto prowadzic do zaostrze
nia mi~dzynarodoweJ rywalizaeji 0 uznaniu i status. Co wi~eej, w rze
ezywistoSci spoleeznej nie odnajdziemy zadnyeh ezystyeh jednostek eko
nomieznyeh. 5'1 one zawsze zaleine od pewnyeh przeslanek kulturowyeh. 
Dla Brytanii tak,! przeslank~ stanowifa religia: anglikanizm, kt6rego ostrze 
bylo wymierzone najpierw przeeiwko Franeji, a w konsekweneji takZe 
przeeiw Irlandii. Z kolei opareiem dla tozsamoSci franeuskiej byl katoli
eyzm i osoba krola. N ieposledni,! rol~ w obu przypadkaeh odgrywaly 
dodatkowo wezeSniejsze tradyeje panstwowe. Z tyeh tez powodow trud
no orzee, dlaezego 5zporluk deeyduje si~ przyp isac "drog~ polityezn,! " 
jedynie krajom niezindustrializowanym. Nie rna powodow, by zaprze
ezac, ie takZe na rozwini~tym Zaehodzie panstwa odgrywafy jak najbar
dziej istotn'! rol~. 

Po trzeeie, trudno si~ z nim r6wniei zgodzic, ze tworzeniu pierwszyeh 
nowoezesnyeh narod6w nie towarzyszyl zaden plan. Wydaje si~, ze autor 
zapomina 0 swyeh wezeSniejszyeh wnioskaeh dotyez'!eyeh intelektualne
go zapleeza naejonalizmu, a w szezegolnoSci 0 tym, ze r6wnie wybitnyeh 
mysl.ieieli narodowyeh odnajdujemy tak na Zaehodzie, jak i Wsehodzie. 
Ponadto, sarno istnienie panstwa moze powodowac powstanie swiado
mOSci narodowej co najwyzej u bardzo w'!skieh elit. Jej rozprzestrzenianie 
zwi,!zane jest zatem nie z panstwem jako takim, leez z jego okreslonymi 
dziafaniami. Jedynie daleko posuni~ta ingereneja jego instytueji w iyeie 
spofeeznosei (szkola, biurokraeja, wojny, ezystki etniezne) moze dopro
wadzic do powstania narodowo sp6jnyeh spoleezenstw. 

Na poziomie kulturowym Szporluk najwi~eej uwagi poswi~ea naejo
nalizmom Europy Srodkowo-Wsehodniej, zwlaszeza narodom "malym" 
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i "niehistorycznym" _Jednak nawet w ich przypadku prezentacja drogi 
kulturowej do narodu nie jest do konca przekonuj,!ca_ 

Nalezy zauwazyc, ze podzial na drogy kulturow,! i polityczn,! jest w 
istocie umowny, gdyz S,! one nieuchronnie ze sob,! zwi'!zane_ Widac to 
nawet na przykladzie "narod6w poszukuj,!cych panstwa". Przy ich ana
Iizie autor korzysta ze schemat6w Hrocha i Argyle'a, kt6rzy wyr6zniaj'l 
nastypuj,!ce etapy ich formowania: stadium akademickie (w'lskie grono 
uczonych zaczyna przejawiac zainteresowanie histori'l i folklorem dane
go ludu, kt6ry definiuje w opozycji do innych. Na tym etapie okreslone 
zostaj,! granice wsp61noty narodowej), edukacyjno-kulturalne (grupa 
swiadoma narodowo obejmuje coraz szersze krygi i poprzez "patrio
tyczn'! agitacj~" swiadomie zaczyna ksztaltowac sfer~ publiczn'!: pras~, 
edukacjc:, teatr; wsp61nota narodowa rozwija siy, tworzone S,! charakte
rystyczne dla niej struktury i instytucje) i wreszcie - stadium polityczne 
(idea narodowej tozsamosci szuka politycznego wyrazu w panstwie i 
prawie; mobilizacja mas). Pomini~cie kt6regos z tych etap6w, na przy
klad budowanie administracji bez wczeSniejszego stworzenia narodo
wych szk61 lub tworzenie panstwa bez klasy sredniej i unarodowienia 
mas, wiodlo zawsze do kl~ski narodowego eksperymentu, co widac naj
lepiej na p rzykladzie historii ZWi,!zku Sowieckiego i - Ukrainy, w kt6rej 
dzisiaj, jak pokazuje Andrew Wilson, ukrainskie poczucie narodowe wci'li 
stanowi minority faith. 

Ponadto, przypisanie drogi kulturowej jedynie narodom "znajdu
j'!cym sic: w cieniu industrializacji" nie jest do konca usprawiedliwione. 
Wydaje siy bowiem, ze w ksztaltowaniu nacjonalizmu - kazdego na
cjonalizmu - kultura pelni rol~ kluczow'!. R6znica mic:dzy narodami 
bardziej zaawansowanymi, kt6re posiadaj'l panstwo, a narodami, kt6
re dopiero do tego d '!z'!, bylaby co najwyzej taka, ze podczas gdy w 
tych pierwszych rol~ edukacyjn,! spelnia szkola panstwowa, w drugich 
spelnia j,! spoleczenstwo obywatelskie (elity intelektualne, uswiado
miona narodowo burzuazja, gazety lokalne, publicystyka polityczna 
itp.). W tym ostatnim przypadku, drogi kulturowej nie zaciemnia dzia
lanie pal1stwa, st,!d tez badaczom jawi siy ona jako bardziej czytelna. 
Nie oznacza to jednak, ze nie odnajdziemy jej takZe w przypadku pierw
szym. Nawet w najbardziej rozwinic:tym panstwie, a jak wskazywalem 
- zwlaszcza w nim, nacjonalizm powstaje na podobnej - kulturowej 
zasadzie. Zadne nowoczesne panstwo nie moze obyc siy bowiem bez 
ksztaltowania narodowej swiadomosci obywateli poprzez jak,!s form y 
edukacji. 
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Ekonomia i polityka nie tworzq narod6w same przez si~. Na rzeezy
wistosc spoleeznq mogq wywierac wplyw jedynie poprzez kultur~. Stqd 
poj~eia "drogi ekonomieznej" i "polityeznej" naleiy traktowac jedynie 
jako pewnego rodzaju przybliienia. Jesli powyisze refleksje Sq trafne, 
trzy wymienione przez Szporluka drogi nie bylyby, jak sugeruje, seieika
mi r6wnoleglymi prowadzqeymi do powstania naejonalizmu, leez - trze
rna poziomami opisu. Ekonomia stanowilaby tutaj poziom najbardziej 
ogolny. Rozwoj gospodarezy przesqdza, ie narody powstajq, leez nie 
mowi, k i e d y i j a k i e narody. Z kolei polityka stanowilaby kolejny, 
bardziej konkretny, poziom opisu, ktory w duiej mierze dostarezalby 
odpowiedzi na powyisze pytania. Poziom ostatni, najbliiszy empirii, sta
nowi kultura, dzialajqea poprzez edukaej~ i wyehowanie. Mowiqe obra
zowo, jest ona meehanizmem, ktory przeklada globalne trendy gospo
dareze i rozwoj nowoezesnego panstwa na ksztaltowanie si~ konkret
nyeh form toi.samosei narodowej. Do zrozumienia wspokzesnyeh 
naejonalizmow moiemy zbliiac si~ poprzez analiz~ gospodarki i polity
ki, nie moi.emy jednak na niej poprzestawac. Narod jest zjawiskiem kul
turowym, nieredukowalnym w ealosei do pozostalyeh systemow spo
leeznyeh, jego bezposrednieh podstaw naleiy zatem poszukiwac w sfe
rze kultury. To ona, wywierajqe najbardziej bezposredni wplyw, tworzy 
wi~zy duio trwalsze nii. ekonomia ezy polityka. Stqd w seislym sensie 
tego slowa kultura bylaby jedynq drogq wiodqq do naejonalizmu. 

Duiq wadq ksiqi.ki Sq, niestety, liezne redakeyjne usterki . Co kilka 
stron znajdziemy a to literowk~, a to brak slowa i znakow diakrytyez
nyeh, to znow bl~dnq odmian~, gdzieniegdzie zas, by efekt jeszeze spo
t~gowac, bl~dy interpunkeyjne i ortografiezne. Poeieszajqee jest jednak 
to, i.e ogrom redakeyjnyeh bl~dow i wypaezen nie przeslania istoty pra
ey aurora. Szerokosc wizji zdobywa si~ przez kontakt ze smialymi teoria
mi, zmysl rzeezywistosei - przez i.mudny kontakt z empiriq (jedynie nie
lieznym dost~pne jest objawienie). Na szez~Scie - nie traei si~ ieh przez 
redakeyjne przeoezenia. 

MICHAL LUCZEWSKI, student V roku Kolegium Mi~dzywydzialo
wyeh Indywidualnyeh Studiow Humanistyeznyeh Uniwersytetu War
szawskiego i Collegium Invisibile. Interesuje si~ soejologiq wsi i narodu. 
Publikowal m.in. w: "Kulturze i Spoleezenstwie", "Studiaeh Soejolo
gicznych" i "Kontekstach". 
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Joanna 

Petry Mroczkowska 

Reicks 
z Beethovenem? 

Jul ian Johnson, 
Who Needs Classical Music? 
Cultural Choice and Musical 
Value, 

Oxford University Press 2002, ss. 130 

Muzyka, relaks czy kontemplacja 

W ksi'lice Komu potrzebna jest muzyka klasyczna? wydanej pary 
miesiycy temu przez Oxford University Press, Julian Johnson, angielski 
muzykolog i kompozytor, koncentruje uwagy na narastaj'lcej nawet 
w krygach krytykow tendencji do relatywizmu estetycznego, kt6ry jest 
CZysci'l antyintelektualnego klimatu ostatniej doby. 

Muzyka jest wsz\dzie, stale nam towarzyszy, wypelnia czas, chroni 
przed nud'l, wplywa na samopoczucie. Jest w tIe: w sklepach, restaura
cjach, w poczekalniach, w pol'lczeniach telefonicznych. Dzisiejsz'l kuI
tur\, jak to przed wiekami odkryto w przypadku przyrody, cechuje bo
wiem takie horror vacui. Cisza wprawia w zaklopotanie. Poniewai za 
spraw'l powielania wszelka sztuka staje siy cZ«Sci'l codziennoSci, traci 
swoj'l magiczn'l aur«, wyj'ltkowosc, wagy. 

Dla nikogo nie jest tajemniq, ie muzyka klasyczna nie ma dzisiaj 
latwego iycia. 0 jak'l muzyky chodzi? Specjali§Ci zwykli mianem tym 
okreslac muzyky koflCa XVIII i pocz'ltku XIX wieku. W szerszym uiyciu 
dotyczy to muzyki od mniej wiycej pocz'ltku XVII wieku do chwili obee
nej, granej w salaeh koneertowych i operach. Ostatnio rozglosnie radio
we uiywaj'l tego terminu takie w odniesieniu do wszelkiej muzyki in
strumentalnej zapisanej w formie partytury, w przeeiwienstwie do mu
zyki popularnej naglasnianej ezy generowanej elektronicznie. 

Dla autora ksi'liki muzyka klasyezna pelni roly sztuki - w odroinie
niu od muzyki popularnej byd'leej rozrywk'l. Sztuka rodzi siy z napi\cia 
miydzy materialem a mysl'l, duchem tw6rcy. Jest zjawiskiem par excel
lence ludzkim. Przeciwstawia siy "nie w pelni ludzkiej" kondycji czlo
wieka, z kt6r'l mamy do ezynienia wtedy, kiedy owo napiycie zreduko
wane zostaje do calkowitej bezposrednioSci i jednostkowosci lub abs
trakcji. A dzisiaj zasadniezym kryterium odbioru staje siy bezposredniosc. 
Tymczasem muzyka klasyczna odnosi siy do iycia codziennego, lecz nie 
w sposob bezposredni. Podejmuje codzienne doswiadczenia, ale je prze
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twarza, zachowujqc wobec nich dystans. Sztuka bowiem odznacza si~ 
potrzebq transcendencji, wyj§Cia poza to, czym jesteSmy. Usiluje zacho
wac wartosc absolutnq w kulturze relatywizmu, kt6ra oznacza, ie war
tosc staje si~ wzgl~dna, poniewai na wszystko naklada si~ cen~, mniej 
lub bardziej umownq. Owa obrona absolutu zdaje si~ sprawiac, ie moi
na m6wic 0 "odkupicielskim" charakterze sztuki. 

W dqieniu do uniwersalnoSci muzyka klasyczna zaklada r6wniei wy
posrodkowanie mi~dzy jednostkowosciq a zbiorowosciq. Wielu ludziom 
ten rodzaj muzyki wydaje si~ zaj~ciem samotnym, nie tylko waspekcie 
tworzenia, ale i odbioru. Inaczej nii w przypadku muzyki :popularnej, 
znacznie cz~sciej bardziej "grupowej", by nie powiedziec "stadnej", 
i odbieranej w interakcji z innymi, muzyk~ klasycznq tworzyly wybitne 
jednostki, a jej sluchanie jest tabe dzialaniem bardziej indywidualnym. 
Muzyka klasyczna konca XVIII wieku, pisze Johnson, 

d'l:zyla do wytworzenia u odbiorcow tozsamosci zbiorowej, ale poprzez dziala
nia indywidualne. Bylo to wyrazem oswieceniowego idealu wolnoSci jednostki. 
( ... ) Z biegiem czasu muzyka klasyczna stala sit: coraz bardziej podejrzliwa wo
bec zbyt szybko uzyskanego poczucia zbiorowosci. Drogi muzyki klasycznej 
i popularnej zaczt:ly si~ rozchodzic. Sztuka skoncentrowana byla na autentycz
nOSci przezycia jednostkowego i muzykt: popularnq z jej naciskiem na kolek
rywn'l: zbiorowosc uwazala za powierzchown'l i falszyw'l. Natomiast muzyka 
popularna upowszechnita sit:, bo stanowila afirmacjt: zbiorowosci, kt6rej jakby 
brakowalo w zyciu spolecznym. 

Wyst~p na iywo w szczeg61ny spos6b ukazuje zewn~trzny wymiar 
dzialalnosci w duiej mierze wewn~trznej. Poprzez zgranie poszczeg61nych 
glos6w czy instrument6w harmonijna wsp61praca mi~dzy wykonawca
mi stanowi swietny przyklad ludzkiej interakcji intelektualnej, emocjo
nalnej, moze i duchowej, opartej na zrozumieniu, wrailiwosci i umiej~t
nosciach. Jest to najlepsza metafora wsp61istnienia, wsp61pracy, polq
czenia jednostkowego ze zbiorowym. 

Elitaryzm, reifikacja sztuki 

Rozpowszechnione dzisiaj niebezpieczne przeSwiadczenie 0 elitary
zmie muzyki klasycznej opiera si~ na zaloieniu, ie jest ona gl6wnie dla 
zamoinych i wyksztalconych, kt6rych oskaria si~ 0 snobizm. Od muzyki 
powainej stroni nie tylko mlode pokolenie, ale i klasa srednia, kt6ra do 
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tej pory jej patronowala. N ajwiycej zarzut6w pada pod adresern trudnej 
rnuzyki wsp6iczesnej, uwaianej za abstrakcyjnq, bezosobowq, negatywnq. 

"Sztuka wysoka" i rnuzyka klasyczna byly dornenq elity, ale czy tak 
zostanie, zalei y od nas, pisze Johnson. Prawdq jest, ie odbi6r rnuzyki 
klasycznej wyrnaga p rzygotowania. Bo przeciei sarno to, ie slyszyrny, 
nie znaczy, ie urnierny sluchae. W kontekScie dzisiejszej kultury wycho
wanie rnuzyczne schodzi na daleki plan. Fizyka, geografia czy historia 
uwaiane Sq za waine dziedziny nauczania, poniewai dostarczajq wiedzy 
o swiecie i spoleczenstwie. Nauki nie uwaiarny za elitarnq, chociai wy
rnaga wysilku. Uznajerny, ie rna ona praktyczne zastosowanie. Dlaczego 
inaczej dzieje siy w przypadku pewnych dziedzin kultury, szczeg61nie 
rnuzyki? Dlatego, twierdzi autor, ie zagubila siy wlaSciwa ocena rniejsca 
rnuzyki w ku lturze na skutek wszechobecnego obstawania przy jej fu nk
cji dostarczania indywidualnej przyjernnoSci. 

Wychowanie rnuzyczne napotyka trudnoSci rniydzy innyrni dlatego, 
ie dzieci Sq na sw6j spos6b bardzo przywiqzane do dostypnych irn form 
rnuzycznych. Przyswajajq rnuzyky jako czyse wlasnej toisamosci i wobec 
innej wyraiajq nawet wrogose. Wychowane na rnuzyce popularnej, od
rzucajq kJ asycznq jako staroswieckq , nie "cool". 

Wyksztaicenie rnuzyczne rna istotne znaczenie choeby i z tego po
wodu, ie w codziennej praktyce rnuzyky kJasycZllq utrzyrnujq przy iyciu 
nieprofesj onalisci, arnatorzy, byli czlonkowie orkiestr szkolnych, ze
spol6w lub ch6r6w, kt6rzy w taki czy inny spos6b w dalszyrn ciqgu zaj
rnujq siy czynnie rnuzykq. 

Niebezpieczenstwern dla naszej akadernicko-rnuzealnej kultury, jak 
jq nazywa Johnson, jest to, ie rna ona wiele wsp61nego z rnaterializmern, 
skoncentrowaniern na rzeczach. Wytwory nie gwarantujq "posiadania" 
sztuki. Autor rn6wi wrc;cz 0 swoistej pornografii kultury rnasowej, kt6ra 
polega na uprzedmiotawianiu tego, co ludzkie. Ogarnyla nas obsesja 
wytwor6w sztuk, sto jqca w sprzecznoSci z wartoSciq, jakq przyznajerny 
sarnej sztuce. Stqd ogrornna, niejedn okrotnie kapry§nie ksztaltowana, 
cena wielu dziel sztuki, pieniqdze oferowane wzic;tyrn wykonawcorn. 

Kiedy sztuka, rnierzona tylko wartosciq finansowq, nie wywoluje 
pewnej aktywnej reakcji u odbiorcy, przestaje bye sztukq. Produkcja, 
kt6ra nie jest sztukq, rnoie wywolae zadowolenie ernocjonalne, jakie 
czysto towarzyszy przeiyciu, ale przei yciern nie jest. Poezja to nie tekst, 
nie konkretny wytw6r, ale wydarzenie, "cos, co dzieje siy, kiedy nasty
puje polqczenie rnaterialu, tworzywa z kontekstern niernaterialnyrn". 
Zasadniczyrn paradoksem sztuki jest to, ie rodzi siy ona z poesis, two
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rzenia fo rm, stajqc si~ jednoczesnie przedmiotem, kt6rego specyficzna 
wartose wynika wlasnie z transcendencji wlasnej materialnej natury. 

Relatywizm 

Perspektywa socjologiczna nie stawia pytania, czym jest muzyka. 
Zajmuje si~ natomiast tym, jak muzyki si~ uiywa, jakie mogq bye dalsze 
sposoby jej zastosowania. Muzyk~ ceni si~ za to, co dla nas robi, i to 
ksztal tuje nasze 0 niej sqdy. Rozpowszechniona jest tendencja do zago
rzalej obrony indywidualnego odbioru muzyki jako jedynego kryterium 
jej wartosci i znaczenia. JeSli w innych sztukach widzimy sens "obiek
tywnosci", w przypadku muzyki trzymamy s i ~ zasady indywidualnego 
uczucia i intuicji. 

Dawniej relatywizm oSqdu muzycznego wydawalby si~ nonsensem. 
o muzyce nie osmielano si~ wydawac indywidualnych sqd6w, podobnie 
jak na przyklad 0 nauce. Dzi§ jest inaczej. Dlatego tei, skariy si~ John
son, nie rna powainiejszej dyskusji w tej dziedzinie. Taka biernosc ozna
cza w konsekwencji zgod~ na obecny stan rzeczy. 

Gust, kt6ry z socjologicznego punktu wid zenia jest kategoriq bardziej 
spolecznq nii estetycznq, ksztaltuje si~ w kontekscie danej kultury. Rela
tywizm oSqd6w ku lturowych wydaje si~ logicznq konsekwencjq zasad de
mokratycznych. Rynek, kt6ry przynosi obfitq ofert~ produkt6w natych
miastowych i konkretnych, powoduje zr6wnanie ich wszystkich przez 
kryterium cenowe. Jui chocby Chesterton przestrzegal przed bl~dem eko
nomii, kt6ra sprawia, ii "rzeczy oceniane Sq wedle ceny, a nie wartosci". 
Paradoks pseudodemokracji, zdaniem Johnsona, polega na tym, ie jesli 
w gospodarce wolnorynkowei oSqdy i wyb6r majq odzwierciedlae naszq 
indywidualnosc, wartosc tej indywidualnosci jest powainie ograniczona 
przez to, ie wszystkie oSqdy majq jednakowq wag~. Wartosc rna dla nas 
gl6wnie, jesli nie wylqcznie, tylko to, za co placimy. Nie bez znaczenia jest 
tei, ile placimy. Jako niedobre odrzucamy to, czego nie rozumiemy. W tej 
sytuacji nierozumiana muzyka klasyczna, kt6ra w konsekwencji nie cieszy 
si~ komercyjnym sukcesem, wydaje si~ calkowicie bez wartosci. 

Johnson wzywa do sceptycyzmu wobec muzycznego "pluralizmu" 
dzisiejszej kultury. Kulturalny pluralizm wydaje si~ wielkim osiqgni~
ciem wynikajqcym z idealu demokracji jako znak wzajemnego poszano
wania, tolerancji i bezkonfliktowego wsp6listnienia. Koniec konc6w 
dochodzi jednak do sytuacji, ie zanika moiliwosc krytycznego spojrze
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nia na taki czy inny trend_ Uwaza si~ bowiem, ze kazdy rodzaj muzyki 
spelnia okreslon'l funkcj~ ita funkcja j'l w pelni uwierzytelnia_ Tymcza
sem muzyka, kt6ra wychodzi poza - zaryzykujmy powiedzenie - mal'l 
funkcjonalnosc, wl'lcza si~ w zycie przez jego krytyk~ czy aprobat~_ Uka
zuje alternatywy_ Dokonuje wybor6w_ I jako taka rna wymiar etyczny_ 
Nie tak dawna historia, 0 czym Johnson nie wspomina, pouczyla nas 
wprawdzie, ze umilowanie muzyki klasycznej nie jest r~kojmi'l dzialan 
moralnych_ Wielcy zloczyncy mog'l bowiem kochac sztuk~ i zwierz~ta_ 
Ale to nie dyskredytuje sztuki_ 

W dzisiejszej kulturze kurczy si~ miejsce muzyki klasycznej_ W od
biorze muzyki powaznej przeszkadza jej narracyjny, epicki charakter. 
Przetwarzaj'lc czas, cofaj'lc si~ w przeszlosc, "wyrwaj'lc si~" w przyszlosc, 
wymaga skoncentrowanej, aktywnej uwagi_ Sluchanie mozna por6wnae 
do czytania powiesci czy ogl'ldania filmu_ "Wyl'lczenie si~" cz~sto pro
wadzi do utraty w'ltku_ Szczeg61nie dzieje si~ tak w przypadku muzyki 
wykonywanej na zywo, muzyka odtwarzana pozwala z reguly na bier
nose_ Ludzie szczyq si~ dzisiaj robieniem wielu rzeczy naraz, st'ld nie
ch~e do "samego sluchania"_ Co wi~cej, nowoczesna technologia po
zwala sluchae zar6wno muzyki klasycznej, jak i popularnej w podob
nych warunkach, na przyklad przy zaj~ciach domowych. Ale, 0 czym 
przypomina autor, dziela Szekspira mozemy uzyc jako przycisku na biur
ku, jednak nie jest to najlepsze zastosowanie dla tej ksi'lzki. 

Muzyka klasyczna schodzi na margines dzisiejszej kultury, poniewaz 
nie godzi si~ na dualistyczny podzial mi~dzy fizycznosci'l a intelektem. 
Natomiast muzyka popularna operuje cieJesnosci'l bez odwolywania si~ 
do intelektu. Muzyka ciesz'lca si~ powodzeniem komercyjnym to przede 
wszystkim muzyka mlodziezy. To mlodzi wydaj'l najwi~cej na muzyk~, 
to oni decyduj'l 0 rynku. Dlatego tez muzyka mlodziezowa wydaje si~ 
znacznie wazniejsza niz jest w rzeczywistoSci. Mlodziez ceni sobie przede 
wszystkim przedracjonaln'l bezposredniose ciala, energii witalnej, sek
sualnej. Tradycyjnie zwyklo si~ l'lczye mlodziezow'l subkultur~ z po
trzeb'l eksperymentowania, lamaniem konwencji czy wr~cz buntem. 
Tymczasem to wlasnie muzyka klasyczna przekracza normy i szuka ory
ginalnych rozwi'lzan. Daleka jest od konwencjonalizmu. Muzyka Mo
zarta jest bardziej radykalna niz wi~kszosc najnowszej muzyki z racji dia
logu mi~dzy ograniczeniem i transgresj'l. Mozna to udokumentowae, 
analizuj'lc operowanie harmoni'l, struktur'l frazy, formy itd. Z formal
nego punktu widzenia muzyka rockowa jest zadziwiaj'lco uboga, mimo 
ze korzysta z bardzo zaawansowanych technologii. 
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Kontemplacja 

Dzisiejszy czlowiek przytloczony praq i odpowiedzialnosciq, ktorej 
wymaga praca, w czasie wolnym chce sir: "wylqczyC", odprr:zye, zrelak
sowae. Pragnie oddae sir: beztroskiej dziecir:cej zabawie. Rowniez od
bior muzyki rna bye pozbawiony jakiegokolwiek wysilku. 

Dzisiaj najwazniejszym moze wyborem kulturowym jest wybor mir:
dzy dystrakcjq a kontemplacjq. Pierwszy zwiqzany jest z rozrywkq rozu
mianq jako stan biernego odrzucenia, drugi - jako zaangazowanie. Zna
mienne jest to, ze termin kontemplacja stosowany jest zarowno w sztu
ce, jak i w religii . Kontemplacja jest otwarciem sir: na transcendencjr:. 
Aby uzyskae tr: umiejr:tnose, potrzebna nam jest nie tyle wiedza 0 sztuce, 
ile znajomose sztuki, nie akademicka wiedza, ale umiejr:tnose podejscia 
do sztuki - podejScia opartego na otwartosci, receptywnosci, cierpliwo
sci, pokorze. 

Sztuka wymaga kontemplacji, ktorq kultura dystrakcji otwarcie od
rzuca. Wydaje sir: nam, ze jestesmy juz na takim poziomie cywilizacji, iz 
nie musimy niczego kontemplowae. Mamy bezprecedensowy potencjal 
wolnosci, ale najczr:sciej jestesmy przytloczeni mozliwoSciami wyboru, 
"zdezorientowani jak jelen oslepiony swiatlami reflektorow". 

Muzyka moze bye glupia, by uzye sformulowania Simona Fritha, 
ktory tak okreSla muzykr: niezakladajqq wysilku umyslowego. Wir:k
szose muzyki, ktora nas otacza, spelnia funkcjr: srodka uspokajajqcego. 
Muzyka ta jest bezmyslna i pusta, podobnie jak glupie jest pisanie cha
otyczne, niedopracowane, peine powrorzen, banalow. 

Starajqc sir: odpowiedziee na prawdziwy glod duchowoSci, rynek ofe
ruje zestawy "relaksujqcej klasyki" - arie zamiast oper, fragmenty zamiast 
symfonii. DZir:ki tym zabiegom muzyka klasyczna staje sir: czr:sciq kultury 
masowej. Spelnia tym samym funkcjr: popularnej - przynosi natychmia
stowy, bezposredni efekt. Sprzedai klasycznej muzyki dla relaksu moze 
oznaczae koniec funkcjonowania muzyki klasycznej jako sztuki. Zaczyna 
ona konkurowae z plynami do kqpieli i swiecami zapachmvymi. 

Sztuka jako przedmiot znajduje zastosowanie jako taki czy inny "styl", 
ale sztuka jako dzialalnose nie nalezy do dzisiejszego etosu. Wymiar kon
templacyjny, jakiego "''Ymaga, zanika w zorientowanym na funkcjonal
nose i zysk podejsciu dzisiejszej kultury. 

JOANNA PETRY MROCZKOWSKA, dr filologii romanskiej, krytyk 
literacki, tlumaczka i eseistka. Mieszka w USA. 
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(Jr:~:.~ ekomendacje 
\If' ~'-j 

..."'---_..... 

• Coraz rzadziej moina spotkac poet~, ktory pisze z potrzeby serca. 
Nieprzyjazny tworczemu mysleniu wymog dzisiej szych czasow ,,publish 
or perish" niszczy wszelkie przejawy bezinteresownosci i upodabnia nas 
do "scigajqcych si~ szczurow" - zniewolonych, szarych i jednakowych 
w swojej masie. Czasem wr~cz dopada mnie zdziwienie, ie kwiaty jesz
cze kwilnq i ptak i spiewajq. I to za darmo. 

Jednym z takich niecodziennych "ptakow" jest Marek Skwarnicki, 
ktorego ostatnia ksiqika poetycka nosi tyLul - a jakie - Ptaki (Wydaw
nictwo Nowy Swiat, Warszawa 2002). W tytulowym wierszu poeta za
wad to , co - moim zdaniem - najistotniejsze dla jego poezji i posLawy 
iyciowej. Otoi piszqc 0 odlatujqcych przed zimq ptakach, mowi on m.in.: 
" Ptaki byly dqieniem w locie I ku Komus kto je zawolal l ( ... ) zapatrzone 
w horyzont I wiedzione nie nadziejq Ilecz instynktem wiary i milosci". 

Jak pisal Tadeusz Roiewicz, poezj~ uskrzydlajq: malarstwo i muzy
ka. Skwarnickiego wybralo to pierwsze - glownq silq jego poezji jest 
obraz; budowany oszcz~dnie, acz w sposob wyszukany. Metafory Sq uro
dziwe i swieie, bo poeta zby~ ceni j~zyk, aby Ii tylko "filologowac", nigdy 
rowniei nie zapomina, ii "Zyjemy wsrod spraw ostatecznychl Mniema
jC!c, ie to jest codziennosc". Zapewne z tej cierpliwej wiedzy bierze si~ 
zdystansowanie i spokoj wobec nierzadko dotkliwej codziennosci oraz 
brutalnosci iycia. A takie spokojna zgoda na przemijanie: "Przemijanie 
zatem tak samo jest pi~knel Jak wszystko co od Boga pochodzi". Chociai 
codziennosc, jak mowi poeta, sklada si~ ze spraw ostatecznych, to dopie
ro nasze rozeznanie i zrozumienie oraz s tala 0 tym pami~c nadajqjej takq 
rang~. Najcz~sciej jednak przypominajq nam 0 tym dopiero stany gra
niczne. Marek Skwarnicki napisal swoje najpi~kniej sze wiersze, podro
iujqc wlasnie w lakie rejony: Sq to notalki szpilalne, epifanie z granicy 
iycia i smierci, oraz opisy podroiy w swiat Kobiecosci. Nawiasem mo
wiqc "kobiecy" aspekt poezji Skwarnickiego wymaga osobnego traklatu. 
Poprzez milosc poecie udalo si~ bowiem przeniknqc w ten - z natury 
rzeczy - nieznany mu swiat. Uczucie do jednej kobiety uczynilo go blii
szym Kobiecie pojmowanej symbolicznie. Podroi do swiata ienskosci 
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jest na ogol dla myzczyzny niebezpieczna. Poeta jednak nie tylko "ucho
dzi calo" z tego przedsiywziycia, ale wlasnie stamt"!d, z krainy Kobieco
sci, powraca ze wspanialymi darami : m,,!drosci,,! i piyknq poezjq. 

Mira Ku1 

• W londynskim muzeum Tate Modern tak wiele dziel sztuki wspol
czesnej przyciqga uwagy, ze instalacjy Billa Violi Five Angelsfor The 
Millennium latwo przeoczyc. W ciemnym pomieszczeniu, ktorego scia
ny ozywajq co jakis czas jednym z piyciu obrazow, warto zatrzymac siy 
z kilku wzglydow. 

Po pienvsze dlatego, ze instalacja Violi z 2001 roku uznana zostala 
nie tylko za najbardziej ambi tn,,! pracy w dorobku amerykanskiego arty
sty, ale tez za dzielo ksz taltujqce obraz sztuki wspolczesnej . Po drugie 
z tego powodu, iz tytul projektu i poszczegolnych jego czysci (kazdy 
z krotkich filmikow rna wtasnq nazwy byd,,!c,,! rownoczeSnie imieniem
-okresleniem jednego z piyciu aniolow: Departing Angel, B irth Angel, 
Fire Angel, Ascending Angel, Creation Angel obrasta po obejrzeniu pro
jekcji ogromnq ilosc i,,! znaczen. Powtarzajqc,,! siy w kazdym z obrazow 
przemiany ksztaltow i form, ktore widz ledwie zd,,!zyl do czegos znanego 
przymierzyc i nazwac, w zrastajqcego siy z kropelek, listkow, moze py
cherzykow powietrza czlowieka (albo aniola pod jego postaciq) trudno 
sprowadzic do jednej tylko interpretaeji. W instalacji Violi szuka siy 
m.in. odwolan do symbolicznyeh znaczen wody, ikonog:rafii zwiqzanej 
z ukrzyzowaniem. Widocznq niemal w kazdej z prac Violi fascynacjy 
wodq krytyey tl umaczq przezyeiem artysty Z okresu dziecinstwa, gdy 
majqc dziesiyc lat, omal nie uton"!l w jeziorze. Wszystkie te odezytania 
Sq tylko probq zebrania wrazen, ktore rodz,,! siy podczas oglqdania obra
zow Violi. Tak naprawdy to jednak dopiero pocz,,!tek eyklu skojarzen, 
jakie otwiera instalacja. 

Moze i latwo poradzic sobie z \vyjasnieniem symboliki ekranu zaty
tulowanego Aniol Ognia . Slyszymy na pozor monotonn'l muzyky, ktora 
buduje w nas napiycie. W tym czasie z rozswietlonego zaehodzqeym sloo
cern morza wytryskuje w gory czlowiek z rozloionymi rykami. Tylko ie
choc na ekranie czerwone morze siy nie zmienilo - przelewajqca siy 
ciecz zaezyna w pewnym momeneie przypominac oleistq krew. To z niej 
- jakby wyrzueony nieznanq jakqs silq - wyskakuje czlowiek nazwany 
aniolem. Pozos tale eztery obrazy 0 wiele trudniej objasnic. Schody za
czynaj,,! siy juz podczas prob lqczenia kolorow, jakimi okreslil Viola kai
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dego ze swoich aniolow-ludzi, z ich imionami. Te schody ogromniejq, 
gdy w kolejnym filmiku jui od poczqtku nieporadnie szukamy znanych 
ksztaitow i na oslep, przy pomocy skojarzen, nazywamy obraz, z ktorego 
znowu wyloni si~ czlowiek-aniol. 

Posrod dziel sztuki w galerii Tate Modem, ktore najcz~sciej krzyczq 
o wojnie, przemocy i seksie, dzielo Violi jest wyjqtkowe. Podczas oglq
dania Five Angels ... odczuwa si~ przyjemnose patrzenia. Wrailiwose Violi 
na kolor i swiatlo wyraznie odbila si~ w drobiazgowym wykorzystaniu 
nawet najmniejszego ruchu, w przemyslanej grze barw, w roinicowaniu 
intensywnosci swiatla. 

Violi udaje si~ zaczarowae widza, ktory odczuwa radosc obcowania 
z tym, co pi~kne, i wychodzi z galerii z poczuciem, ie stalo si~ cos dobre
go. Dopiero po chwili zaczyna si~ nad spokojem w sobie zastanawiac ... 

Aneta Piech 

• Zdawac by si~ mogio, ie polska literatura fantasy, choc w ciqgu 
ostatnich lat zapracowala sobie na wcale silnq pozycj~ na rynku ksi~
garskim, z rzadka tylko potrafi budzic zainteresowanie poza - dose jed
nak hermetycznym - kr~giem milosnikow swiatow wymyslonych. Chy
ba ie chodzi 0 klasyk~ najwyiszej proby: po trylogi~ Tolkiena si~gajq z 
przyjemnosciq nawet ci, ktorzy nie odnajdujq si~ we wspolczesnej fan
tastyce. 

I oto posrod ksiqiek wydawnictwa Runa znajdujemy powiesc, kto
rej wyjqtkowy klimat przenosi nas w swiat mityczny tak naturalnie i przy
jemnie, ie fakt obcowania z dzielem fantasy pozostaje gdzie§ daleko 
w tIe. laki to swiat? laki klimat? Wichry Smoczog6r Wita Szostaka 
otwierajq nam drog~ do swiata ludzi gor, do niepowtarzalnej atmosfery 
spokojnej, harmonijnej goralszczyzny, w ktorej proino szukalibysmy ja
kiegos konkretu, znanej nam wioski czy postaci. Wit Szostak powolal do 
iycia osobny, samodzielny swiat goralszczyzny uniwersalnej , z jego wy
smakowanq przyrodq, historiq, wreszcie j~zykiem dalekim od gwary (no 
bo jaki tu przyjqc dialekt - podhalaiiski, huculski, lemkowski?), ale 
pobrzmiewajqcym subtelnq goralskq nutq. Cala przestrzeii Smoczogor 
zorientowana jest zresztq na t~ nut~ - to swiat zbudowany wokol muzyki, 
to w niej kryje si~ wszystko, co dla tego swiata istotne, w niej zapisana 
jest jego przeszlosc i przyszlosc; muzyka stanowi metafizycznq osnow~ 
mysli, zdarzeii, rozmow. A mysli i rozmowy tei majq swojq muzycznq 
specyfik~ - rdzeniem narracji autor uczynil goralskq gaw~d~. To po
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przez niq czytelnik rna rnoiliwosc otrzec siy przynajrnniej 0 tajernniczy 
sens wyraiony w piyknyrn, ale nie dla kaidego zrozurnialyrn jyzyku rnu
zyki, to w niej Wit Szostak porniescil glybokq g6ralskq rnqdrosc. Bo poza 
wszystkirn to ksiqika z gruntu filozoficzna - pisana przez filozofa, ucznia 
ks. J6zefa Tischnera i przenikniyta, tak w warstwie g6ralskiej jak i w 
warstwie rn<!:drosciowej, duchern krakowskiego filozofa. 
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Summary 


From January 2002 through October 2003, Znak's Flying University, 
which was designed to conduct a series of lectures open to the listening 
public, held meetings in Krakow and several other Polish cities that attrac
ted wide audiences, ones whose numbers ran into the hundreds and some
times into the thousands. 

Unfortunately, the Flying University had to be suspended. Temporarily, 
as is our wish. While continuing to harbor the hope that it will one day be 
revived, we meanwhile present in this issue the texts of the University's 
final three lectures, along with the discussions they generated. First comes 
a transcript of the address given by Archbishop A. N ossol of Opole, Silesia, 
who argued in favor of an ecumenical unity of Europe' s Christian Churches 
as a prerequisite for the creation of a supranational community permeated 
with a "European spirit". In talking to his listeners, the Archbishop shared 
some of his Silesian experiences, those of a man who had lived at a cross
roads of nations, cultures, and faiths. For his part, P. Klodkowski, a resear
cher who specializes in the civilization of the O rient, traces the causes under
lying the peculiar "globalization of hate" that has been spreading following 
the September 11 a'tracks and wonders what it is that makes humans so 
need an enemy and an explicit, visual effigy of it to execrate and to loathe. 
Klodkowski's lecture was followed by a discussion whose main focus was 
on the distinctiveness of Islamic civilization. The very last gathering of the 
Flying University was dedicated to the Bible. Anna Swiderk6wna, the emi
nent classical philologist and expert on papyrus scrolls and Biblicist rolled 
into one, sought to answer the question of the veracity of Biblical stories in 
which the mythical and the fabulous blend into, and get intertwined with 
the real, the historical. Following her lecture, participants in the discussion 
mainly asked for help in best interpreting the Bible's most difficul t passages. 

On our "Diagnoses" pages K. Kc;:der writes about the recent slump on 
the market of low-circulation, high-brow cultural magazines. This issue alsl) 
offers: the second part of K. Michalski's deliberations on temporal is:;ues, 
eternity, and the passage of time; an essay by A. Grabowski on Adam Mic
kiewicz and his vision of Europe; another contribution by]. Poniewierski's 
to the renewed series entitled "The Church - my Home"; along with a set 
of book reviews and announcements of the most recently published literary 
works. 
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numerze: 

Co siq dzieje z czasopismami kulturalnymi?, s. 10 
Konrad C. Kttder: Spontanicznego wykorzystywania lntemetu dla celow ~ promowania ambitnej kultury nje mozna traktowac jak listka iigowego 
majqcego zakrye brak sensownej polityki wobec srodowisk skupionych 
wokol czasopism kulturalnych. Uzdrowienia wymaga system ieh finan
sowania, na razie pokraczny i oparty na falszywych przeslankaeh. 

Biblia miqdzy mitem a historiq, s. 75 
Anna Swiderk6wna: No i wreszcie miejsce, ktore kocham. To Psalm 148, 
ktory wzywa wszystko w swiecie do chwalenia Boga: "Chwalcie Boga ~ 
z ziemi, potwory i wszelkie morskie otchlanie". Potwory, kt6re w swiecie 
pozabiblijnym czy poganskim walczyly z bogiem, Sq tutaj wzywane do 
oddawania Bogu holdu. Tak potrafiq postttpowac autorzy biblijni ... 

Nasze styczniowe swiqtowanie, s. 121 ~ Janusz Poniewierski: Epifani';l - objawienie sitt Boga calemu swiatu. 

~ To wlasnie dzisiaj - troch~ jak Zydzi w noc Paschy - przyznajemy sil( do 
Niego, znaCZqC drzwi naszych domow: C +M+B. Napis ten to jednoczes
nie prosba 0 bogoslawienstwo: Christus mansionem benedicat, ,,[Niech] 
Chrystus mieszkanie blogoslawi". 

Relaks z Beethovenem?, s. 152 
Joanna Petry Mroczkowska: Kiedy sztuka, mierzona tylko waItosci" 
finansowq, nie wywoluje pewnej aktywnej reakcji u odbiorcy, pr.lestaje ~ 
bye sztukq. Produkcja, ktora nie jest sztukq, moze wywolae zadowolenie 
emocjonalne, jakie towarzyszy przezyciu, ale przezyciem nie jest. 
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. mleSlq,C: 
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