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Od redakcii 


Fenomen tworczosci Tolkiena przekroczyl granice li
teratury. W rozpisanym w latach 90. plebiscycie na ksiqi 
ky stulecia Wladca Pierscieni okazal siy dziefem bezkonku
rencyjnym, pozostawiajqc daleko w tyle Tolstoja, O rwel
la, Manna i Joyce'a. Jak to siy stalo, ie w tej w gruncie 
rzeczy dose klasycznej, dziewiytnastowiecznej prozie za
kochaly siy miliony czytelnikow na calym swiecie? W czym 
tkwi tajemnica fantastycznej kreacji Tolkiena, ktora zro
dzila trwajqcy do dzisiaj, w ostatnich latach podsycany 
hollywoodzkq superprodukcjq Jacksona, ruch wielbicieli 
zrzeszonych w dziesiqtkach tolkienowskich towarzystw? 
Co sprawiio, ie uczeni wielu profesji podjyJi trud (z pozo
ru przeciei nienaukowy) badania i opisywania zmyslone
go swiata? Odpowiedzi na te pytania poszukalismy u znaw
cow tworczoSci Tolkiena, filozofow, literaturoznawcow, 
historykow sztuki i teologow. 

Z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego publi
kujemy glosy Marii Deskur do dramatycznego listu Jozefa 
Czapskiego skierowanego do Maritaina i Mauriaca, zas 
w ramach "Diagnoz", na kanwie sporu 0 centrum wypy
dzen w Berlinie, artykul Marii Krzysztofa Byrskiego po
swiycony problemowi wzajemnych krzywd, jakie Europej
czycy wyrzqdzali Europejczykom. 

W numerze zamieszczamy tei esej Ewy Bienkowskiej 
o Arneryce w tworczoSci Czeslawa Milosza, ktorego pu
blikacja tak nieszczysliwie zbiegla siy ze smierciq Poety 
- jednego z najwiykszych w historii polskiej literatury. 
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Czeslaw Milosz 
urodzony 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie 

- zmarl 14 sierpnia 2004 w Krakowie 

jeden z najswietniejszych polskich poet6w, kt6ry naleial do grana 

najwainiejszych pisarzy religijnych ubieglego stuLecia. 


Wierny swiadek i kronikarz krain - "gdzie wiatr zaw iewa dymem 

z krematoriuml I dzwoni w wioskach dzwon na Aniol Panski". 


Wraz z jego smierciq stracilismy Mistrza i Autora. 






DIACNOZY 

Maria Krzysztof Byrski 

" Europeiczycy 
Europeiczykom ..." 

: My wszyscy, Europejczycy, musimy silt zmierzyc 
: ze sched<! naszych wojen, przesladowan i niepra
: wosci, w tym rowniez wypctdzen. Dlatego bliska mi 
: jest idea utworzenia europejskiego centrum, 
i zdecydowanie nie tylko przeciw wypctdzeniom. 
: Problem bowiem jest znacznie szerszy. Chodzi 

o wielki europejski rachunek sumienia. 

Musialo min<jc p6l wieku z okladem od ostatniej wojny w Euro
pie, ieby si~ okazalo, jak ci<jgle jeszcze otwarty jest problem rozlicze
nia sic: nas, mieszka6c6w tego naszego subkontynentu Azji, z nasz<j 
wlasn<j przeszloSci<j - i t<j odleglejsz<j, i q nie tak bardzo odlegl<j. 
o wielkiej dojrzalosci naszej cywilizacji swiadczy jui sam fakt, ie na 
ten temat rozmawiamy bez potrz<jsania szabl<j, choc ci<jgle jeszcze 
spiewaj<jc w zwi<jzku z uroczystymi okazjami: "Co nam obca prze
moc wzi~la, szabl<j odbierzemy!"l. 

I Apropos, czas najwyiszy wyrzucic re slowa z naszego hymnu narodowego. Bo jeieli 
narody Eu ropy, a wsr6d nich nasz nar6d, postanowily, i.e 0 braniu i odbieraniu nie b~
dziemy jui wi~cej rozrnawiac na polu walki, za pomocq szabli, a raczej w parlamencie 
europejskim i bez szabli, to re slowa Sq naprawd~ mocno anachro niczne. Tyrn bardziej ie 
owa szabla okazala sit; w naszych r~ kach niezbyr efekrywnyrn narz~dziern, jeSli nie liczyc 
dokonan jednosrki " Grom" w Iraku, do czego zreszrq rrudno by odniesc slowa naszego 
hymnu. 
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Tc; refleksjc; wywolala aktualna dyskusja 0 wyartykulowanej przez 
paniq Erikc; Steinbach propozycji zorganizowania w Niemczech, 
w Berlinie, osrodka upamic;tniajqcego historyczny fakt zmuszenia 
znacznej liczby Niemc6w, zamieszkujqcych tereny dzis naleiqce do 
Polski, Czech, a takie Rosji (0 kt6rej siC; mniej m6wi), do opuszcze
nia swych stron ojczystych w wyniku powojennych rozstrzygnic;c 
politycznych. Spos6b, w jaki tc; operacjc; przeprowadzono, nie byl 
przesadnie humanitarny i czc;sto - zbyt czc;sto - nabieral charakteru 
zemsty, z zastosowaniem zasady odpowiedzialnosci zbiorowej. Wie
le (zbyt wiele) os6b - jak zawsze w takich wypadkach - doznalo nie
wyslowionych cierpien. Wiemy 0 tym dobrze, bo wielu (zbyt wielu) 
z nas, Polakow, mialo podobne lub - czc;sciej - duio gorsze doswiad
czenia. Trudno siC; dziwic, ie ktos, kto w dziecinstwie przeiyl takq 
gehenny i widzial cierpienie swojej matki, siostry czy dziadk6w (choc 
nie wiem, czy to dotyczy samej pani Steinbach), chcialby oddac cZeSc 
ich cierpieniu wynikajqcemu rowniei z tego, ie musieli oni na za
wsze opuscic swoje strony rodzinne. Wrogowie przeciei tei majq 
prawo pogrzebac swoich zmarlych, choc to od czas6w Antygony nie 
dla wszystkich jest oczywiste. Takie majq oni prawo do tc;sknoty za 
utraconq ziemiq ojczystq. Ja sam star am siC; traktowac ten pomysl 
wlasnie w kategoriach grzebania zmadych i nikt tego Niemcom nie 
powinien zabraniac. Zupelnie osobnq spraWq, choc dla nas niezmier
nie wainq, jest, komu przy tej okazji zostanie przypisana historyczna 
odpowiedzialnosc za te cierpienia i czy w rezultacie pojawiq siy ja
kid pretensje rewindykacyjne. Podkreslam, ie chodzi przede wszyst
kim 0 odpowiedzialnosc historycznq, bo tu wqtpliwosci byc nie moze, 
ie ta odpowiedzialnosc spada na hitlerowc6w i na tych wszystkich 
Niemcow, ktorzy w latach 30. XX wieku oddali sw6j glos na NSDAP. 
Pozostaje jednak takZe odpowiedzialnosc jednostkowa tych Polakow, 
Czech6w czy Rosjan, kt6rzy znc;cali siC; nad wysiedlanymi Niemca
mi, i podobnie jak jednostkowa odpowiedzialnosc tych Niemc6w, 
kt6rzy znc;cali siy nad Polakami, Czech ami czy Rosjanami. W t y m 
w y m i a r z e my, E u r 0 p e j c z y c y, z n C; cal ism y siC; n a d 
sob q n a w z a j e m! Takie postawienie sprawy jest uprawnione na
wet wtedy, gdy - statystycznie rzecz ujmujqc - wsr6d znc;cajqcych siy 
bylo wic;cej Niemcow niz Polakow, i nawet wtedy, gdy bezposred

6 



DIAGNOZY 

niego pretekstu do tego zn~cania si~ dostarczyli ci Niemcy, ktorych 
op~tala idea narodowego socjalizmu. W koncu, jesli przyjqc starq 
iydowskq maksym~, ie "kto uratowal jedno iycie, uratowal swiat", 
to konsekwentnie trzeba tei przyjqc, ie kto zniszczyl jedno iycie, 
zniszczyl swiat. W tym kontekscie statystyka nie rna zastosowania. 
Z rozumienie tej niezbyt skomplikowanej, choc psychicznie trudnej 
do przYJ~cia prawdy powinna nam, Polakom, ulatwic swiadomosc, 
ie PZPR liczyla bodaj trzy miliony czlonkow, a wi~kszosci z nich nie 
dr~czylo specjalnie sumienie z powodu tego, co robila niepokornym 
sluiba bezpieczenstwa. Mechanizm zniewolenia jest wsz~dzie bar
dzo podobny. Wszystko zaczyna si~ niby niewinnie, na przyklad od 
palenia ksiqzek czy - jak u nas dzisiaj - od pojedynczych aktow sa
mosqdu wymierzanych przez tych, ktorzy samozwanczo przyznajq 
sobie prawo do samoobrony. Potem w pewnym sensie okolicznoSci, 
jui poza kontrolq jednostek, mogq sprawic, ze ten mechanizm nagle 
zaczyna przynosic przerazajqce owoce, tak jak w przypadku nazi
zmu czy komunizmu sowieckiego. B a k c y I z n i e w 0 len i a z d a
je si ~ en d emiczny, jdli chodzi 0 europejsk q 
c y w i ii z a c j ~, bo nie unikn~la tego nawet Francja, tak dumna ze 
sweJ wyrafinowanej kultury. Musimy postarac si~ zrozumiec, ze je
zeli nagle pojawia si~ wrzod wywolany przez takiego bakcyla, to na 
ogo! oznacza, ie caly organizm jest zainfekowany i ze nalezy, oczy
wiScie, przeciqc wrzod, ale rowniez wzmocnic antybiotykiem caly 
organizm. Pozostaje wi~c tylko odpowiedziec sobie na pytanie, czy 
Europa to zbiorowisko niezaleznych organi
zmow narodowych czy jeden organizm w po
staci cywilizacji. W pierwszym wypadku wy
starczy chorego poddac odpowiednio dlugiej 
kwarantannie (jak widac, pi~cdziesiqt lat to 

Poczucie jednosci europej
skiej jest juz faktem, chor 
jeszcze nie akceptowanym 
powszechnie. 

nie dosyc), wyperswadowac mu pewne zachowania i czekac, az wy
dobrzeje. W drugim wypadku trzeba poddac analizie krew ozywia
jqq caly organizm i podac odpowiedni antybiotyk. 

Jestem zwolennikiem tej drugiej opcji z dwoch powodow. Po 
pierwsze, dlatego ze powstajqca na naszych oczach Unia Europejska 
- bez wzgl~du na szybkosc i gl~bokosc procesu integracji - swiadczy 
o tym, iz poczucie jednoSci europejskiej jest juz faktem, choc jeszcze 
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nie akceptowanym powszechnie. Drugi pow6d stanowi bardzo spe
cyficzne doswiadczenie osobiste, kt6rym dysponuj ~, a kt6re - jak 
mniemam - jest doswiadczeniem stosunkowo niezbyt licznych Eu
ropejczyk6w. 

O t6z czternascie lat doroslego zycia sp~dzilem poza granicami 
Europy, w Azji Poludniowej. OczywiScie, wielu Europejczyk6w pod
r6zuje. Ale zalatwianie w Azji interes6w czy uprawianie turystyki 
moze nie dostarczyc wysrarczajqcych impuls6w do odkrycia wlasnej 
tozsamosci europejskiej i do wyjScia z zacisznego kokonu swiado
mOSci narodowej po to, by stawic czolo wyzwaniu, jakim jest odpo
wiedzialnosc za cywilizacj~. 

Dwa wydarzenia z czas6w mego pobyru w Indiach urastajq do 
rozmiar6w symbolicznych. Pierwsze - to proste pytanie, jakie zadal 
mi jeden z moich indyjskich znajomych wspolsrudentow. Zapytal 
on mianowicie, czy w mojej schedzie kulrurowej jest cos, co mozna 
by porownac z Mahabharatq i Ramajanq - dwiema wielkimi, staro
i ytnymi epopejami indyjskimi. Scheda polskiej kulrury narodowej 
czegos takiego nie zawiera. M yslqc 0 tym, uzmyslowilem sobie, ze 
pytajqcy mnie Indus nie mowi po sanskrycku, rj. w j~zyku obu wy
mienionych epopei, lecz we wspolczesnym j~zyku hindi. Wi~c i ja 
mam prawo wymienic Iliad~ i Odysej~. Zrobic to wszakze moglem 
tylko jako Europejczyk! W tym momencie zrozumialem, ze jedynie 
jako Europejczyk mog~ na rownych prawach prowadzic dialog z 1n
dusem i szukac z nim wsp6lnych plaszczyzn porozumienia. 

Drugie wydarzenie nieco bardziej bezposrednio odnosi si~ do 
problematyki, do ktorej nawiqzujy w tym tekScie. Otoi w czasie moich 
srudiow w Uniwersytecie H induskim w Benaresie poznalem wykla
dowcy j~zyka niemieckiego, Eberhardta Busera. lndyjska odmien
nose sprawila, ie my obaj, najbliisi europejscy sqsiedzi, bardzo bez
posrednio zaczylismy odczuwae ty bliskose, prowadzqc ze sobq dlu
gie rozmowy i dzielqc si~ reakcjami na to niezwykle wyzwanie, jakiego 
nam obu codziennie dostarczala konfrontacja z rzeczywistosciq in
dyjskq. Gdysmy razem w~drowali uliczkami Benaresu, dzieci wolaly 
za nami: Angrez! - co znaczy doslownie: Anglik. W ten spos6b ja -
Polak - i on - N iemiec - uzmyslowilismy sobie, ze z perspektywy 
Indii nie rna Polaka, N iemca czy Anglika, lecz jest ow Angrez, kt6ry 
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tam cz~s to dla mniej wyksztakonych znaczy tyle, co Europejczyk. 
N ie od razu jednak stalo si~ dla mnie jasne, ze w oczach Indusa je
stem spadkobierq calej schedy cywilizacyjnej Europy. Uzmyslowi
lem to sobie dopiero wtedy, gdy jako reprezentant swiata, z ktorego 
wzi~ la poczqtek ekspansja kolonialna, zaczqlem wysluchiwae tyrad 
przeciw kolonializmowi, i tylko z trudem do swiadomoSci moich roz
mowcow docierala informacja, ze losy Polski w ciqgu ostatnich dwu
stu lat bardziej przypominaly losy kolonii niz imperiow kolonial
nych. ReasumujqC: moje azjatyckie dosw~adczenie kazalo mnie, Po
lakowi, dostrzec swojq europejskose i jq zaakceptowae - w calej 
rozciqglosci, takZe razem z odpowiedzialnosciq za kolonializm. 
W koncu Liga Morska i Kolonialna w wystarczajqco przekonujqcy 
sposob zdradzala nastroje panujqce w II Rzeczypospolitej. 

Jest ;eszcze jeden aspekt mego indyjskiego doswiadczenia, ktory 
pozostaje w scislym zwiqzku z problemem wyp~dzen . Otoz w 1947 
roku powstaly na subkontynencie indyjskim dwa niepodlegle panstwa: 
Republika Indii i Pakistan. Podzial Indii Brytyjskich zostal okupiony 
cierpieniem nieprzeliczonej rzeszy ludzi wygnanych ze swych stron 
rodzinnych. Co takiego si~ stalo, ze bye moze (statystyki Sq tu bardzo 
niepewne i tylko przyblizone) ai dwanaScie milionow ludzi musialo 
porzucie miejsca, w ktorych iyli od pokolen? W trakcie tej morder
czeJ w~drowki, w rzeziach i pogromach, dodatkowo stracilo zycie przy
najmniej pol miliona (choe niektorzy Indusi twierdzq, ze bye moze az 
dwa miliony) osob. Powodem nie byl balwochwalczy nacjonalizm czy 
rownie balwochwalczy internacjonalizm komunistow, jak w Europie, 
lecz gl~boka nieufnose elit muzulmanskich wobec elit hinduskich i vi
ce versa. Nieufnose ta wyrasta z zupelnie odmiennego w obu wypad
kach traktowania panstwa. Tozsamose zbiorowa hindusow nie musi 
bye gwarantowana przez panstwo, na strazy tej tozsamoSci stoi bo
wiem kasta. Hindusi okreslajq kast~ mianem diati. To slowo, ktorego 
najwlaSciwszym europejskim ekwiwalentem jest okreslenie "narod". 
Panstwo jest potrzebne po to, by strzec poprawnosci wzajemnych re
lacji mi~dzy kastami - tymi swoistymi "narodami" hinduskich Indii . 
Muzulmanie w Indiach nigdy nie zaakceptowali tego porzqdku i nie 
przyj~li statusu kasty - dodac naleiy - bardzo niskiego, przynaleznego 
"krowozercom". A takZe nie zrobili nic, zeby zyskae wyzszy status, 
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na przyklad rezygnuj'}c ze spozywania wolowiny. Ponadto islam za
klada, ze tozsamosc muzulmanskiej ummy musi byc gwarantowana 
przez panstwo, ktore powinno siy z ni'} utozsamiac. Dopoki w In
diach siln'} ryk'} rz'}dzili Anglicy, dopoty problem ten pozostawal 
uspiony, choc muzulmanie nigdy nie zapomnieli, ze to Anglicy zada
Ii ich wladzy w Indiach smiertelny cios. Kiedy wiyc pojawila siy per
spektywa przekazania przez Anglikow w systemie demokratycznym 
- a wiyc w ryce hinduskiej wiykszosci - pierwotnie odebranej mu
zulmanom wladzy, podczas gdy sami muzulmanie nie mogli oczeki
wac otrzymania adekwatnych gwarancji respektowania wlasnych 
interesow zgodnie z ich przekonaniami, zaz'}dali oni wtedy dla sie
bie odrybnego panstwa. Przemieszanie ludnosci muzulmanskiej z hin
dusk'} jest w Indiach tak wielkie, ze nawet po podziale i po morder
czym przegonieniu milionow ludzi w obie strony w Indiach do dzis 
mieszka okolo 130 milionow muzulmanow. Tak w najwiykszym skro
cie wygl'}da "anatomia" indyjskich wypydzen. Europejczyk nie by
dzie mial wqtpliwoSci, ze za krwawe rezultaty decyzji 0 podziale In
dii - podjytej przeciez przez Indusow, a nie przez Anglik6w, jak siy 
niekiedy s'}dzi - odpowiedzialny jest charakter tej cywilizacji. To ta 
cywilizacja nie potrafi la uruchomic w sobie odpowiednich mechani
zmow zapobiegaj'}cych takiemu monstrualnemu nieszczysciu. 

Dzis wiyc nie rna dla mnie r6wniez w'}tpliwoSci, ze tzw. II wojna 
swiatowa to rezultat europejskiej slabosci i europejskich fobii naro
dowych i narodowej buty, od kt6rej zaden narod europejski nie jest 
calkiem wolny. Odpowiedzialni za ni'} s'} wszyscy Europejczycy, choc 
w roznym stopniu. Jedni, jak ci Niemcy, ktorzy oklaskiwali H itlerc_ 
i wypetniali z naddatkiem jego rozkazy - bardziej . Inni , tacy jak my, 
Polacy - mniej, ale takZe, bosmy siy okazali za slabi, by siy przeciw
stawic Hitlerowi. Przy czym nie chodzi tu jedynie 0 slabosc mili
tarn,} II Rzeczypospolitej. Wina nasza siyga glybiej w przeszlosc i obe
jmuje zmarnowanie dorobku 1 Rzeczypospolitej, roztrwonienie jej 
sily i w rezultacie dopuszczenie do rozbior6w. Kto, jak nie polskie 
6wczesne elity, jest odpowiedzialny za to, ze s,}siedzi mogli robic 
z naszym krajem, co im siy zywnie podobalo, i w rezultacie zniknyli
smy z mapy Europy na sto lat z okladem? A czy w krotkim okresie II 
Rzeczypospolitej nie tlily siy wsrod Polak6w sympatie faszystowskie? 

10 



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

DlAGNOZY M 
Dobrze tei sobie przypomniee, ie to, ii w Polsce nie byio Petaina, 
zawdzi~czamy przede wszystkim brakowi zainteresowania takim roz
wi'lzaniem Niemc6w, a nie brakowi ch~tnych. Choe pocieszam si~, 
ie Armia Krajowa wydalaby odpowiedni wyrok na takiego czIowie
ka. Tyle ie roziam wsrod Polakow mogi bye wtedy ogromny. Nie 
przymierzajqc, taki, jak za czas6w PRL. Gdyby bowiem hitlerowcy 
dali nam tyle swobody, co sowieci, na pewno znalazloby si~ wielu 
ch~tnych do aktywnej z nimi wsp6ipracy, r6wniei w ich najbardziej 
ponurych przedsi~wzi~ciach. 

A zatem my wszyscy, Europejczycy, musimy si~ zmierzye ze sched'l 
naszych wojen, przeSladowan i nieprawoSci, w tym r6wniei wyp~
dzen. Dlatego bliska mi jest idea utworzenia europejskiego centrum, 
zdecydowanie nie tylko przeciw wyp~dzeniom. Problem bowiem jest 
znacznie szerszy. Chodzi 0 wielki europejski rachunek sumienia. Dys
kusja, kt6r'l wywolala z iScie teutonskim "wdzi~kiem" Erika Stein
bach, stwarza niepowtarzalnq szans~ rozpocz~cia takiego rachunku, 
ale nie w kadencji "twoja wina", lecz w kadencji "moja wina". J e
s I i w pro p 0 now any m c e n t rum e u r 0 p e j ski m p 0

wstaly b y narodowe ekspozycje tego, co ztego 
kaidy nar6d zrobil innym (ekspozycje przygoto
wan e p r z e z k aid y n a r 6 d 0 sob i e sam y m), w ted y 
zape w ne centrum to odniosioby wielki sukces 
w cern e n tow ani u e u r 0 p e j ski e j to i sam 0 sci. Niech Ko
walski pokaie, co zlego sam zrobil, a Schmidt to, za co on jest odpo
wiedzialny, i niech kazdy z nich rna prawo i obowi'lzek si~ wzajem
nie zrecenzowae. 

Niestety, ton aktualnej debacie nadaia t~pa, roszczeniowa posta
wa pani Steinbach i srodowisk, kt6re ona reprezentuje . To w zrozu
mialy spos6b sprowokowalo reakcje ludzi, kt6rych zaslug dla pojed
nania polsko-niemieckiego nie moina przecenie. Zacz~lismy si~ licy
towae w wyliczaniu, ile to Niemcy S'l nam winni za II wojn~ swiatow<j.. 
Obawiam si~ jednak, ze to nas zaprowadzi donik<j.d. Obudz'l si~ uspio
ne z takim trudem demony wzajemnych rekryminacji, a Polacy na
bior'l przekonania, ie Niemcom jednak nie mozna ufae. 

Jedynym wyjSciem jest dokonanie wielkiego, europejskiego ra
chunku sumienia. Temu celowi sluiye powinno takie europejskie 
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centrum. Jezeli Erika Steinbach i srodowiska przez niq reprezento
wane bylyby sklonne zaakceptowae takq zmian~ ideologii propono

Czas howiem najwyiszy 
wzillC odpowiedzialnosc za 
Europ4t - calll, nie podzie

Jonll na narodowe komorki. 

wanego centrum, to nie widz~ lepszego miej
sca na jego usytuowanie niz Berlin i lepszych 
jego kustoszy niz owe zwiqzki wyp~dzonych. 
Nie ulega bowiem wqtpliwoSci, ze faszyzm 
i jego niemiecka mutacja - nazizm, byly jed

nym z dwoch najohydniejszych przejawow wspomnianej europejskiej 
choroby zniewolenia. 

Na frontonie budynku mieszczqcego proponowane centrum po
winny znaleie si~ tylko dwa slowa: EUROPEJCZYCY EUROPE1
CZYKOM... 

Czas bowiem najwyzszy wziqe odpowiedzialnose za Europ~ - calq, 
nie podzielonq na narodowe komorki. Dzis dla wszystkich jest jasne, 
ze jakose srodowiska naturalnego musi bye naSZq wspolnq troskq. 
Zdajemy sobie spraw~, ze granica na Odrze i Nysie nie oddziela czy
stego powietrza polskiego od wywolujqcego kwasne deszcze powie
trza niemieckiego. Czas takZe zrozumiec i to, ze atmosfery naszej 
wspolnej przestrzeni cywilizacyjnej nie da si~ podzielic i powiedziee: 
za ten kawalek my odpowiadamy, a za tamten - oni. Jezeli dochodzi 
do tego, ze w tej przestrzeni ze wzgl~du na naSZq poczqtkowq bier
nose (vide Chamberlain i Monachium), a potem bezsilnosc, mogq 
panoszye si~ bandyci pokroju Hitlera czy Stalina, to bez wzgl~du na 
to, jak bardzo dokuczyli oni poszczegolnym narodom, wszyscy po
nosimy odpowiedzialnose cywilizacyjnq za takie zjawiska. I nie cho
dzi tu 0 rozmywanie odpowiedzialnoSci na poziomie lokalnym. Fakty 
Sq znane i stanowczo m u s i m y s i ~ d 0 mag a e s z a c u n k u d 1 a 
p raw d y his tor y c z n e j, ale jednoczesnie musimy bye swiado
mi, ze w szerszym kontekscie, nawet wtedy, gdy jestesmy uwiklani 
tylko jako ofiary, stanowimy integralnq cz~se zjawiska i wobec przed
stawicieli innych cywilizacji musimy za nie przyjqe odpowiedzialnose. 

Zaden narod europejski, nawet ten najbardziej doswiadczony, 
nie moze negowae swojego udzialu w odpowiedzialnoSci cywiliza
cyjnej za losy Europy. Dobrym przykladem jest postawienie jednego 
z "adoptowanych" narodow europejskich, ale pozbawionego pa6
stwa, terytorium i nawet wspolnego j~zyka, przed alternatywq: cal
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kowita rezygnacja ze swej odr~bnoSci narodowej i doskonale rozto
pienie si~ w rodzimych, europejskich zywiolach narodowych, tak by 
nawet test DNA nie m6g1 vl'ykryc jego tozsamoSci lub - w przeciw
nym razie - wyniesienie si~ z Europy. Chodzi 0 Zyd6w, kt6rych (nie 
tak zo6w nieliczni) obywatele II Rzeczypospolitej radzi byli widziec 
na Madagaskarze, a kt6rych w rezultacie Europejczycy, z przemoz
nym udzialem Niemc6w, zdecydowanie zach~cili do reaktywowania 
wlasnego pafi.stwa w Izraelu. Teraz wielu Europejczyk6w rna pre
tensj~, ze tym samym przeszkadzajq owi Zydzi mieszkajqcym tam od 
wiek6w Arabom. Dobrze byfoby pami~tac r6wniez i 0 tym wyp~
dzeniu, za kt6re cafa Europa jest odpowiedzialna. 

Drugim, nie mniej obrzydliwym przejawem europejskiej choro
by zniewolenia byl sowiecki komunizm. Prawie na pewno statystyka 
wyp~dzefi. i nieprawoSci systemu sowieckiego, jdli nie przewyzsza, 
to dor6wnuje dokonaniom niemieckiego nazizmu. Wiedzq to opr6cz 
Polak6w Baftowie, Biaforusini, Ukraifi.cy, Tatarzy i nie tylko ostat
nio Czeczency, a takie sami Rosjanie. Dlatego drugie, bliiniacze cen
trum europejskiego rachunku sumienia powinnno powstac kiedys 
w Moskwie, 0 ile kiedykolwiek stac b~dzie Rosjan na przeprowa
dzenie podobnej samooceny, jakiej na naszych oczach, w trudnej 
dyskusji, dokonujq Niemcy. 

Tekst wykladu wygloszonego z okazji inauguracji mir;:dzynarodowe
go programu stypendialnego koordynowanego przez Wschodniq Szkolr;: 
Letniq Uniwersytetu Warszawskiego. 

MARlA KRZYSZTOF BYRSKI, prof. dr hab., indolog, pracuje w Insty
tucie Orientalistycznym UW. W latach 1993-1996 by! ambasadorem 
RP w Indiach. Przetlumaczyl z sanskrytu Manusmryti ("Traktat 0 za
cnosci") i Kamasutrr;: ("Traktat 0 milowaniu"). 

13 

http:Ukraifi.cy


~~~~~~ _~1~~?lJ}~~_____ _____ __ ____ __ __ ________ ____ ____ __________ _ 
DEFINICJE 

Wit Szostak 

Kulturowy fenomen 
Tolkiena 

Kulturowy fenomen Tolkiena dawno przekroczyl 
granice literatury_ Bye moze tym nalezy tluma
czye pewnct bezradnose literaturoznawcow wobec 
dziela oksfordzkiego filologa. 1- choe dzi§ moze 
to brzmiee dziwnie - nie chodzi tu wcale 0 obsy
pany Oscarami filmowy obraz Petera Jacksona. 

W tym roku mija piycdziesiqt lat 
od wydania najwazniejszego dziela 
J.R.K Tolkiena - powiesci Wladca 
Pierscieni. Opisywane w niej wyda
rzenia Wojny 0 Pierscien Sq w dzie
jach swiata stworzonego przez Tol
kiena jedynie epizodem i to wcale 
nie najwazniejszym. Choc najpew
niej ukazanym w najdojrzalszy - pod 
wzglydem literackim - sposob. 

Wladcf! Pierscieni mozna wiyC 
badac jako dzielo literackie. Ale li
terackosc tego przedsiywziycia nie 
wyczerpuje mozliwych wqtk6w dys
kusji 0 zamierzeniu Tolkiena. Jed
nym z kluczowych pojyc, pozwala
jqcych uchwycic sens jego zyciowe

go projektu jest mythopoeia, duma
czone na polski jako "mitotworze
nie" . W poemacie pod tym tytu!em 
(1935) pojawia siy swoiste credo, 
kt6remu tworca Sr6dziemia pozosta
nie wierny. Umiej~tnosc tworzenia 
- nazywana mocno "wsp6!stwarza
niem" - jest jednym z najwi~kszych 
darow, jakie cz!owiek otrzyma! od 
Stw6rcy. Jednoczesnie T olkien wy
raza poglqd, ze wspo!czesny swiat 
nazbyt pochopnie wyrzuci! na smiet
nik mitologie w przekonaniu, ze Sq 
tylko zbiorami "posrebrzanych 
klamstw". Post~p , odkrywajqc nowe 
prawdy, doprowadzi! do zapomnie
nia starych, ktore dotyczy!y funda
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mentalnych dla czlowieka zagad
Olen. 

Autor poematu chce bye rzecz
nikiem tamtego dawnego swiata 
nazywajqc siebie Mitofilem - i w ten 
spos6b uczestniczye w darze wsp61
st\varzania. Idea ta przybierala r6i
ne ksztalty i do smierci Tolkiena 
w 1973 r. byla przez niego wcielana 
na kilka sposob6w. Na pocz'ltku, 
w latach 20., Tolkien wyst~puje 
z haslem "mitologii dla Anglii". 
Z ialem zauwaia bowiem, ie jego 
kraj nie posiada wlasnej mitologii 
i ze pod tym wzgl~dem kulturze an
gielskiej daleko do bogaCt\va sag is
landzkich, podan celtyckich czy fin
skich run. I nie jest to tylko luka 
w bibliotecznym katalogu. Brak mi
tologii to brak korzeni, a co za tym 
idzie, brak wainego narz~dzia poma
gajqcego zrozumiee swiat. Dlatego 
Profesor wdraia program rekon
strukcji zaginionych opowidci - tak 
powstaje pierwsza wersja Silmarillio
nu. Jest to pr6ba dotarcia do Krainy 
Czar6w, wejScia w swiat opowiesci 
o rzeczywistosci uzupelniajqcej nasze 
potoczne doswiadczenie, rzeczywi
stosci, kt6rq w tradycji germanskiej 
(jednej z gl6wnych inspiracji Tolkie
na) zamieszkujq czarowne SMorze
nia - e1fy. Tolkien nie uzurpuje 50

bie bowiem praw sM6rey. Nie tyle 
wymysla opowiesci, de stara si~ je 
"odkrywaC". Skoro jednak nie dys
ponuje zachowanymi gotowymi 
opowiesciami - jeden z najstarszych 
zabytk6w angielskiej Iiteratury, po
chodz'lcy Z VUI w. poemat Beowulf, 
powstal jui na styku mys.lenia pogan
skiego i chrzescijanskiego - zanurza 

si~ w badania j~zyka. B~dqc z wy
ksztalcenia i zamilowania filologiem, 
tropi w rdzeniach sl6w slady daw
nych mit6w, przeMarza je i ukazuje 
w nowym swietle. 

Ten program nigdy nie zostanie 
ukonczony . (Ostatecznie legend a
rium Sr6dziemia ukaie si~ dopiero 
po smierci Tolkiena, przygotowane 
do druku przez jego syna, Christo
phera, na podstawie tysi~cy stron 
notatek dotyczqcych kolejnych wer
sji dziela.) W czasie tej demiurgicz
nej pracy powstaje jednak caly zlo
iony swiat, kt6ry moie poraiae sWq 
totalnoSciq. Tolkien Morzy kilka j~
zyk6w, 0 kompletnej gramatyce, 
uzupelnionych 0 obszerne slowniki 
i zasady slowotw6rcze umoiliwiajq
ce ich rozw6j. SMorzone j~zyki stajq 
si~ racjq istnienia dla rozumnych ras, 
kt6re z kolei mUSZq gdzies mieszkae; 
powstaje Arda, ze sw'l geografiq, hi
storiq, tradycj'l literackq, kultuq 
i duchowosciq. Tolkien pisze kluczo
we dla Sr6dziemia opowiesci, kt6
rych trese i forma b~dq przez kolej
ne dziesi~ciolecia modyfikowane. 
W tym swoistym legendarium od
ciskajq si~ poglqdy samego Tolkie
na z r6inych okres6w iycia. Sledzqc 
poszczeg61ne wersje, moina wska
zae m.in. kolejne okresy intensyfi
kacji myslenia religijnego. Tolkien, 
iarliwy katolik, nie chce jednak na 
si l~ chrzcie przedchrzescijanskich 
mitologii. 

W roku 1937 ukazuje si~ Hob
bit, fantastyczna opowiese adresowa
na do dzieci. Oto pierwsza odslona 
tworzonego od dluiszego czasu 
swiata. I choe opowiada "tylko" 
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mentalnych dla czlowieka zagad
nien. 

Autor poematu chce bye rzecz
nikiem tamtego dawnego swiata 
nazywaj,!c siebie Mitofilem - i w ten 
spos6b uczestniczyc w darze wsp6t
stwarzania. Idea ta przybierala roi
ne ksztalty i do smierci Tolkiena 
w 1973 r. byla przez niego wcielana 
na kilka sposob6w. Na pocz'!tku, 
w latach 20., Tolkien wystypuje 
z has/em "mitologii dla Anglii". 
Z zalem zauwaia bowiem, ie jego 
kraj nie posiada wlasnej mitologii 
i ie pod tym wzglydem kulturze an
gielskiej daleko do bogactwa sag is
landzkich, podan celtyckich czy fin
skich run. I nie jest to tylko luka 
w bibliotecznym katalogu. Brak mi
tologii to brak korzeni, a co za tym 
idzie, brak wainego narzydzia poma
gaj,!cego zrozumiec swiat. Dlatego 
Profesor wdraia program rekon
strukcji zaginionych opowieki - tak 
powstaje pierwsza wersja Silmarillio
nu. Jest to proba dotarcia do Krainy 
Czarow, wejkia w swiat opowiesci 
o rzeczywistoSci uzupelniaj,!cej nasze 
potoczne doswiadczenie, rzeczywi
stosci, ktor'! w tradycji germanskiej 
(jednej z glownych inspiracji T olkie
na) zamieszkuj::j czarowne stworze
nia - elfy. Tolkien nie uzurpuje so
bie bowiem praw stworcy. Nie tyle 
wymysla opowiesci, ile stara siy je 
"odkrywaC". Skoro jednak nie dys
ponuje zachowanymi gotowymi 
opowiesciami - jeden z najstarszych 
zabytkow angielskiej literatury, po
chodz,!cy z VIII w. poemat Beowulf, 
powstal jui na styku mys,lenia pogan
skiego i chrzeScijanskiego - zanurza 

siy w badania jyzyka. Bltd,!c z wy
ksztalcenia i zamilowania filologiem, 
tropi w rdzeniach sl6w slady daw
nych mitow, przetwarza je i ukazuje 
w nowym swietle. 

Ten program nigdy nie zostanie 
ukonczony. (Ostatecznie legenda
rium Sr6dziemia ukaie silt dopiero 
po smierci Tolkiena, przygotowane 
do druku przez jego syna, Christo
phera, na podstawie tysiycy stron 
notatek dotycz'!cych kolejnych wer
sji dziela.) W czasie tej demiurgicz
nej pracy powstaje jednak caly zlo
iony swiat, kt6ry moze poraiac sw'! 
totalnoSci,!. Tolkien tworzy kilka jlt
zyk6w, 0 kompletnej gramatyce, 
uzupelnionych 0 obszerne slowniki 
i zasady slowotworcze umoiliwiaj,!
ce ich rozwoj. Stworzone jyzyki staj::j 
siy racj::j istnienia dla rozumnych ras, 
kt6re z kolei musz'! gdzies mieszkac: 
powstaje Arda, ze sw'! geografi'!, hi
stori'!, tradycj,! lite rack,!, kultur,! 
i duchowosci,!. Tolkien pisze kluczo
we dla Srodziemia opowieSci, kt6
rych tresc i forma byd,! przez kolej
ne dziesiltciolecia modyfikowane. 
W tym swoistym legendarium od
ciskaj,! siy pogl,!dy samego Tolkie
na z roinych okres6w iycia. Sledz,!c 
poszczeg61ne wersje, moina wska
zac m.in. kolejne okresy intensyfi
kacji myslenia religijnego. Tolkien, 
iarliwy katolik, nie chce jednak na 
sily chrzcic przedchrzeScijanskich 
mitologii. 

W roku 1937 ukazuje silt Hob
bit, fantastyczna opowiesc adresowa
na do dzieci. Oto pierwsza odslona 
tworzonego od dluiszego czasu 
swiata. I choc opowiada "tylko" 
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o wyprawie trzynastu krasnoludow 
i jednego hobbita w celu zabicia smo
ka, ksi~ika ta petna jest odniesien do 
gl~bszej warsrwy opowiesci. Jui tu 
widac pi~tno wszechogarniaj~cego 
zamyslu, ktory dojrzewa w umysle 
autora. 

Kolejne lata uplywaj~ na pracy 
nad licz~cq ponad tysi~c stron epo
pej~ 0 wydarzeniach Wojny 0 Pier
scien. Dzis opowiesc ta - rowniei 
dzi~ki filmowi Petera J acksona - jest 
stosunkowo dobrze znana. 

Wladca Pierscieni nie sprowadza 
si~ jednak do samej wielow~tkowej 
fabuly, ktor~ moiemy podziwiac 
w sali kinowej. W trzecim tomie au
tor zamiescil obszerne dodatki: mapy, 
tablice historyczne, szkice kulturo
znawcze i j~zykoznawcze, ktore maj~ 
czytelnikowi przybliiyc mityczny 
swiat Srodziemia. Calosc sprawia 
wraienie, jakby Tolkien jedynie udo
st~pnial rzeszy czytelnikow fragmen
ty wiedzy 0 swiecie, ktory gdzies re
alnie istnieje b~di istniai. Mit staje si~ 
- w wyobraini milionow ludzi na ca
!ym swiecie - prawd~, a nie jedynie 
zajmuj~Gj opowiastk~. 

Wszystko to moie wygl~dac na 
wielk~ mistyfikacj~. Jednak interpre
tacja taka daleka jest od intencji sa
mego Tolkiena, ktory traktowal mit 
bardzo powainie. N ie by! pierw
szym, ktory odwaiyl si~ w ten spo
sob si~gn'lc do mitologicznego skarb
ca ludzkosci. Wszak finska Kalevala 
- wydawana bez nazwiska autora na 
stronie tytu!owej - jest w swym lite
racki m kszta!cie dzielem Elia sa 
Lonnrota, ktory wprawdzie zebral 
w nim oryginalne karelskie piesni, 

16 

ale sporo sam dopisal i skompono
wa! w zgrabn~ calosc. Podobny za
mysl towarzyszyl Jamesowi MacPher
sonowi, kiedy "fabrykowal" Piesni 
Osjana. Jednak Tolkien idzie jeszcze 
dalej. Wczytuj~c siy w mitologiczne 
w~tki i tropi~c przemiany jyzykow 
germanskich, srwarza wlasn~, kom
pletn~ mitologiy. Swoje zas wspol
srwarzanie trakruje jako poszukiwa
nie mitu uniwersalnego. On nadaje 
tylko literacki ksztalt czemus, co od 
zawsze towarzyszy ludzkosci - nie
usuwalnym prawdom, t~sknotom 
i przeswiadczeniom. 

Takie rozumienie jego dziela 
sprawia, ie stosunkowo larwo poj~c 
to, co zacz~lo si~ dziac wokol Srod
ziemia po publikacji Wladcy Pierscie
ni. Recepcja ta rna dwa bieguny. 
Z jednej strony jest to bezpreceden
sowy ruch fanowski, z drugiej - wiel
ka trudnosc z literackimi badaniami 
nad T olkienem. 

T rudno znaleic drugiego pisarza, 
ktorego rworczosc mialaby tylu zwo
lennikow. I nie chodzi tylko 0 popu
larnosc, gdyi w tym rankingu T olkien 
zapewne nie zajmuje jfi~rwszego miej
sca, ust~puj~c chocby Hemingwa
yowi. Jednak aktywnosc milosnikow 
rworczosci ToJkiena przybiera formy 
w przypadku innych pisarzy niespo
tykane. T owarzysrwa tolkienowskie 
to nie tylko grupy oddanych czytel
nikow, ktorzy zbieraj'l si~ , by dysku
towac 0 ksi~ikach i wielbic ich rwor
c ~. Kompletnosc swiata Srodziemia 
umoiliwia niemal peine zanurzellic 
w mit. Dlatego aktywnosc fanow 
przybiera rozmaite formy. S~ tacy, 
kt6rzy rozwijaj~ j~zyki Sr6dziemia, 
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porozumiewajqe si~ nimi w mowie i 
w pismie. Niekr6rzy przebierajq si~ 
za elf}' ezy hobbit6w i, otaezajqe si~ 
sr6dziemskimi artefaktami, wyobra
iajq sobie siebie jako mieszkane6w 
Tolkienowskiego swiata. Sq taey, 
kt6rzy dyskutujq nad samymi teksta
mi Profesora. Dla tyeh ostatnieh 
waine stajq si~ wydane w kilkunastu 
tomaeh, ale za iyeia autora niepu
blikowane pisma dookreslajqee bra
kujqce szczeg6ly. Sq wreszeie i tacy, 
kt6rzy usilujq kontynuowae dzielo 
Tolkiena i zapisujq kolejne karty hi
storii Sr6dziemia. Niekt6rzy z nich 
znajq geografi~ i histori~ swiata 
Wladcy Pierscieni lepiej nii granice 
i dzieje wlasnego kraju. W r6inych 
miejscach naszego globu powstajq 
wydawane przez pasjonat6w wla
snym sumptem periodyki zdajqce 
spraw~ z poczynan dzialaczy tych 
poszczeg6lnych nurt6w. 

Opr6cz milosnik6w amator6w, 
za badanie dziela Profesora wzi~li si~ 
literaturoznawey. I od raw stan~li 
przed nie lada problemem. Albo
wiem stosunkowo trudno wykazae, 
ie powiese z ducha dziewi~tnasto
wieczna, operujqca tradycyjnym j~
zykiem i nienowatorskq formq, nad
to programowo slepa na wszystkie 
-izmy wsp6lczesnoSci, ot6i, trudno 
wykazae, ie taka powiese jest arey
dzielem literatury powojennej. T akie 
pr6by byly jednak podejmowane. 
W wi~kszoSci spotkal je los dowo
d6w na istnienie Boga - fani jak byli, 
tak pozostali do arcydzielnosci Wlad
cy Pierscieni przekonani, wszyscy 
inni zas okazali si~ na t~ apologety
k~ nieczuli. T olkien dose dziwaeznie 

zawisl pomi~dzy kulturq wysokq 
a popularnq. Do wysokiej troeh~ mu 
brakowalo - moie gdyby napisal SWq 
powiese kilkadziesiqt lat wezesniej, 
potraktowano by go iyezliwiej. Na
tomiast przypisanie go do nurtu lite
ratury popularnej - niezaleinie od 
popularnosci jego dziela - bylo tei 
wqtpliwe. Wszyscy czuli, ie stawia
nie Wladcy Pierscieni obok przyg6d 
Supermana i kryminal6w nie jest 
najszez~sliwszym pomyslem. 

Dialogi Platona ezy Wyznania 
sw. Augustyna moina badae narz~
dziami historyka literatury, rodzi si~ 
jednak pytanie, czy te narz~dzia po
zwalajq uchwycic to, co w tych dzie
lach jest najistotniejszego. Tolkien 
tworzyl i odkrywal mity. A skoro 
tak, moina spr6bowac si~gnqc do 
dziedzin, kr6re na co dzien zajmujq 
si~ badaniem i por6wnywaniem mi
t6w. W ostatnich latach nastqpil pe
wien przelom w badaniach nad dzie
lem T olkiena, czego znakiem jest 
wydana w Polsce niedawno ksiqika 
Od Valinoru do Mordoru. Swiat mitu 
a religia w dziele Tolkiena, autorstwa 
religioznawcy, Andrzeja Szyjewskie
go. T a i podobne publikacje otwie
rajq nowe perspektywy badawcze, 
kt6re moie kiedys zaowoeujq pel
nym zrozumieniem fenomenu czlo
wieka, kt6ry na przek6r wszystkie
mu zanurzyl si~ w swiat dawnyeh 
opowiesci, by wylowic z nich zapo
mniane nieraz prawdy. 

Gdyi T olkien, podejmujqc wy
silek odkrywania mitu uniwersalne
go, stal si~ odnowicielem wyobraini 
symbolicznej i myslenia mitologicz
nego. A 0 uniwersalnosci odkrytych 
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NOWOSCI WYDAWNICTWA ZNAK
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." 

Czestaw Mitosz 

Wiersze, t. IV 

przypisy i bibliografia: 
Aleksander Fiut 

Kolejny tom "Dziel zebranych" 
przynosi wiersze pisane w latach 
1981-1991 w Berkeley, czyli jui po 
wyroinieniu Czeslawa Milosza lite
racki'\ Nagrodi'\ Nobla (1980). Znala
zly siE; tu bardzo pomocne przypisy, 
ktore objasniaji'\ najtrudniejsze frag
menty tych, miejscami stawiaji'\cych 
duie wymagania czytelnikom, wier
szy. Dzis po odejsciu wielkiego Poety 
warto wczytywac siE; w testament, 
ktory nam pozostawil. 

WIT SZOSTAK 

przez T olkiena mit6w moi.e swiad
czye to, i.e Wladca Pierscieni stal si~ 
zar6wno obowiqzkowq lekturq lewi
cowej, kontestujqcej porzqdek spo
leczny i moralny mlodziei.y z czas6w 
rewolty 1968 r., jak i wsp6tczesnych 
prawicowych srodowisk konserwa
tywnych. Trudno 0 solidniejszy ar
gument ze "zgody powszechnej". 

WIT SZOSTAK, ur. 1976, pi
san fantasy, laureat Slqkfy'03 
(nagrody Slqskiego Klubu Fan
tastyki), nominowany do Na
grody im. Janusza A. Zajdla na 
rok 2003. Autor Wichrow Smo
czogor (2003). 
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Andrzej Szyjewski 

Prawda a mit 
Klucz do Tolkienowskiego 
swiata 

"Ataremma i ea han ea 
na aire esselya 

aranielya na tuluva 
na care indomelya cemende tambe Erumande 

amen anta sira ilaurea massamma 
ar amen apsene ucaremmar siv'emme apsenet tien i ucarer 

emmen. 
Alame tulya usahtienna mal ame etlehta ulcullo 

nasie" 

Ojcze nasz w j~zyku Quenya 

Odczarowanie swiata - oczarowanie swiatem 

Weberowska teza 0 Entzauberung, odczarowaniu swiata, jako 
motorze nap~dowym ewolucji swiatopogl,!dowej, nie wydaje si~ prze
brzmiala, 0 ile weimiemy w nawias kryj,!ce si~ za ni,! przekonanie 
o post~puj,!cym wraz z nim procesie racjonalizacji. Za przyczyn~ 
proces6w religiotw6rczych uznawano w XX wieku przede wszyst
kim "przeklenstwo" samoswiadomosci. Czlowieczenstwo zaczyna si~ 
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wiyc wyodrybnieniem ze swiata zewnytrznego, porzucemem pier
wotnego zwierzycego zjednoczenia ze swiatem i wlasnym dzialaniem 
w swiecie. W takim duchu rozpatruje narodziny sacrum George Ba
taille1 , ostro przeciwstawiajqcy "immanencjy" zwierzycia, istniejqce
go w swiecie jak "fala w wodzie", drodze czlowieka, ktory ustano
wieniem relacji podmiot-przedmiot wyznaczyl swiat profanum. Jak 
pisze Erich Fromm2 , konsekwencjq tego wyodrybnienia jest rozpacz
Iiwe poszukiwanie srodk6w powrotu do swiata natury, odnalezienia 
communitas przez dzialanie mitu i rytualu. 

Podstawowym srodkiem przywracania lqcznosci z dziedzinq sa
crum wydaje si~ z naturalnych przyczyn jyzyk oraz oparte na komu
nikacji symbolicznej wt6rne w stosunku do jyzyka systemy. Jednak 
od czas6w Maxa Miillera zdanie w kwestii religiogennoSci j~zyka 
jest podzielone. M uller twierdzi, ze pierwotne doswiadczenie religij
ne (kult nieskonczonosci) byio niewyrazalne, wobec tego proby ujy
cia j ~zykowego spowodowaly narodziny falszywych tekstow - mi
tow. Dlatego mit jest chorobq j~zyka, rodzajem raka toczqcym reli
gijnq relacj~ do swiata. Jego przeciwnicy zwracali uwag~, ze to wlasnie 
jyzyk mitu, ze wzglydu na swoje symboliczno-metaforyczne srodki 
wyrazu i ich rozumienie przez sluchaczy jako absolutnie prawdziwe, 
jest irodiem poczucia swiytosci. Mit nie jest chorobq jyzyka, lecz 

Jedn/! z najistotniejszych 
kategorii umozliwiaj/!cych 
zrozumienie mitu jest dla 
Tolkiena "oczarowanie", 
zanurzenie w cudownosci 
jako przewodniku wiod/!

cym ku sacrum. 

swi~tym slowem, narracje mityczne nie nalezq 
do dziedziny literatury, lecz przede wszystkim 
do religii. Jesl i tak, to Weberowskie Entzaube
rung mozna odwr6cic, powracajqc do mitow, 
rewaloryzujqc dawne narracje i przywracajqc 
zagubione sensy . Zasadn iczo taki program 
mozna przypisac oksfordzkim Inklingom, gru
pie autor6w i mitosnikow dawn ego swiata, spo

srod kt6rych jednq z giownych postaci byl John Ronald Reuel Tol
kien, profesor filologii angielskiej, znacznie bardziej jednak znany 
jako autor opartych na tej koncepcji mitu dziel literackich. Jednq 
z najistotniejszych kategorii umozliwiajqcych zrozumienie mitu jest 

1 Por. G. Bataille, Teoria re/igii, dum. K. M atu szewski, Warszawa 1995. 

I Por. E. Fromm, Ludzki los jako klucz do psychoanalizy humanistyczl1 ej , [w: ] 


E. Fromm, Szkice z psych%gii religii, dum. J. Prokopiuk, ~arszawa 1966, s. 29-72. 
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dla T olkiena przeciwienstwo odczarowania, czyli "oczarowanie" (En
chantment), zanurzenie w cudownosci jako przewodniku wiodqcym 
ku sacrum. Jak pisze polski znawca eposu: "Eksponowanie Ie merve
illeux [cudownoSci] wynika, przynajmniej w znacznej mierze, z po
trzeby doswiadczenia czegos, co wykracza poza naturalny porzqdek 
rzeczy, wywoiujqc silne emocje (zachwyt, zdumienie, przeraienie), 
dostarczaj'lc intelektowi rozkoszy, stwarzaj'lc iluzj~ «kontaktu z trans
cendencj'l»"3. Oczarowanie zwi'lzane jest z metaforycznym wyraia
niem rzeczywistosci j~zykiem odlegiym od codziennosci i racjonal
nego charakteru myslenia. Oznacza to wyniesienie z powszednioSci, 
z uwi~zienia w rzeczach codziennych i zyskanie utraconego spojrze
nia na swiat. T olkien opisuje to jako odzyskanie jasnosci widzenia, 
zobaczenie czegos na nowo, w nowym swietle, jako swieie i jedyne 
w swoim rodzaju. Sp6jrzmy na odczucia bohater6w Wladcy Pierscie
ni, czionk6w Druiyny Pierscienia, kt6rzy przekraczajq granice Kra
iny Czar6w - Lothl6rien, nieprzypadkowo nazywanej w staroangiel
skim Dwimordene - "Dolina M arzen". 

Odk'ld postawi! Stop~ na drugim brzegu Srebrnej Z y!y, ogarn~!o go dziwne 
wraienie, kt6re pot~gowalo si~ w miar~, jak wchodzil coraz dalej w g!'lb N aith; 
zdawalo mu si~, ie przekroczyl most czasu i znalaz! si~ w zak'ltku Dawnych 
Dni, i w~druje przez swiat jui nie istniej'lcy. W Rivendell przechowywano pa
mi~c rzeczy staroiytnych, ale w L6rien iyly one prawdziwe i na jawie4 • 

Frodo, gdy jemu z kolei odsloni~to oczy, rozejrzal si~ i wraienie dech mu 
zaparlo. Stali na otwartej polanie. Na lewo wznosi!o si~ wysokie wzg6rze, po
rosie muraWq tak zielon'l, jaka bywala tylko wiosn'l za Dawnych Dni. ( ... ) Z da
walo mu siy, i e poprzez ogromne okno wyjrzal na dawny, zaginiony swiat. N ie 
znajdowal w hobbickiej mowie naz\vy dla swiat/a, ktare tu si~ roztaezalo. Wszyst
ko, co tu widzia!, mialo pi~kny ksztalt, tak ostro wyrzeibiony, jakby go wpraw
dzie z gary obmyslono, lecz stworzono dopiero w ehwili, kiedy hobbitowi otwar
to oezy, a zarazem tak stary, jakby przetrwal od wiek6w. Znajome kolory, zlo
to, biel, bl~kit i zielen, by!y tutaj tak swieie i tak wzruszaly, jakby je po raz 
pierwszy w iyciu zobaezyl i musial dla nieh znaleic nazwy nowe i cudowne. 
( ... ) Na niczym, co roslo na tej ziemi, nie dostrzegl znamion uwi'ldu, ehoroby 
ezy skarlenia5 • 

J B. Bednarek, Epos etlropejski, Wroc!aw 2001, s. 384; por. P. Gulisano, To/kien, 
mit i laska, dum. A. Kuciak, Poznan 2002, s. 82-83. 

4 ] .R.R. Tolkien, Wlacka Pierscieni, dum. M. Skibniewska, t. l: Druiyna Pierscienia, 
Warszawa 1996, s. 458. 

5 Tamie, s. 459-460. 
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Swiat postrzegany przez Froda jest zlozony z doskonale znanych 

element6w, lecz widzianych w nowym swietle, obdarzonych cecha
mi, kt6re dotqd byly zacmione lub przesloni~te powszedniosciq. Fan
tazje buduje si~ wi~c z element6w powszedniosci, ale ustawionych 
pod innym kqtem, kt6ry pozwala jakby przyjrzec siy swiatu na nowo, 
dostrzec jego ukryte dotqd strony, biorqc jakby w nawias dotychcza
sowe doswiadczenie. W opisach wyraznie widac zaakcentowanie 
funkcji pow rot u do po c z q t k u, umozliwiajqcego odswieze
nie percepcji. Tu Tolkien nieprzypadkowo zbliza si~ do idei wzorca 
mitycznego, archetypu Eliadeg06 

• Mit rna moc ozywiania swej tre
Sci, a przez to odnowienia, tak jak Pierscien wladczyni Lothl6rien 
Galadrieli umozliwia przeciwstawienie siy biegowi czasu i przecho
wanie w obrybie swego oddzialywania "pierwotnej" recepcji swiata. 

Nosicielami cudownosci Sq dla niego zwlaszcza krajobraz natu
rainy, ostatnie ogniwo lqczqce nas z utraconym rajem7, a w sensie 
personalnym - elfy przedstawiajqce idealny aspekt czlowieczenstwa. 
Tolkien, wprowadzajqc w sw6j swiat elfy, kt6re nieprzypadkowo sta
nowiq gl6wny obiekt jego pasji tw6rczej, odwolal siy do wlasnej teo
rii mitu. Wiele cech, kt6rymi je obdarza, mozna lqczyc z charaktery
stykq rzeczywistoSci mitycznej. Latwo na przyklad zauwazyc, ze elfy 
zyjq w dw6ch obszarach czasu, zwyklym i mitycznym: ukazane Sq 
jako istoty, kt6re stanowiq "obecnq, a zarazem odleglq, zywq wizjy 
swiata, kt6ry pozostal daleko za nimi, odrzucony przez fale Czasu"R. 
Ich wspomnienia Sq r6wnie zywe i barwne jak bezposrednie przezy
cia. Jak pisze Paul Kocher: "Rozr6znianie przez elf6w subiektywne
go i obiektywnego uplywu czasu rodzi w nich niepokojqq dwoistosf 
Zyjq w dw6ch jego strumieniach, zewnytrznym i wewnytrznym"9. 

G Por. zbiei nosc roli nadawanej wyobraini u Tolkiena i Eliadego: "Wyobrainia nie 
jest arbitralnym v"Ymyslaniem czegokolwiek; zachodzi etymologiczny zwiqzek mic;dzy 
niq (imaginatio) a imago - »przedstawieniem«, »nasladowaniem« oraz imitor - »nasla
duj~ " , »odrwarzam«. Wyobrainia n a S 1 a d u j e modele wzorcowe - »obraz)'", aktuali
zuje je i powtarza w spos6b nieograniczony", M. Eliade, Zapowiedi rownonocy, tlum. 
1. Kania, Krak6w 1991, s. 96. 

7 W pierwszej fazie rozwoju mitologii Tolkiena Anglia jest wysp'l eJf6w, Tol Eressea, 
przyciqgni~tq z Niesm iertelnych Krain do wybrzeiy Europy. Por. np. J.R.R. Tolkien, Ksi~ga 
zaginion)'ch opowiesci, t. III, przel. M. Pietrzak-Merta, Warszawa 1999, s. 93-97. Tenie, 
History of Middle-Earth, vol. IV: The Shaping of Middle-Earth , London 1989, s. 159. 

8 J.R.R. Tolkien, Wladca Pierscieni, t. I, s. 490. 

9 P. Kocher, Mistrz Srodziemia, dum. R. Kot, Warszawa 1998, s. 107. Wielokrotn ie 
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Innymi s!owy, S'l zywym przypomnieniem realno.sci swiata mitu, prze
nosz'lc wartosci ery mitycznej w terainiejszose. Zadanie wyznaczo
ne im w eschatologicznym koncu swiata Tolkienowskiego, czyli od
powiadaj'lcej germanskiemu Ragnarokkowi kosmicznej bitwie Da
gor Dagorath, wyrainie swiadczy 0 ich roli pamic:ci i sumienia swiata. 
Arda (swiat) skonczy sic: wowczas jako trwanie w czasie i stanie sic: 
dopelnion'l opowieSci'l. Poniewaz pamic:e elfow podobna jest do rze
czywistosci, bc:d'l mogly w swojej pamic:ci odrestaurowae Ardc:, by 
mozna j'l bylo kontemplowae, tak jak czytanq ksiqikc:, i tak podzi
wiae -lecz nie powrocie do czasu 10 • W soteriologicznym planie Iluva
tara, stw6rcy swiata, owa Arda Odnowiona (Arda Envinyata) b~dzie 
wic:c zloieniem jego pierwotnego zamyslu, Ardy Nieskazonej (Arda 
Alahasta), oraz tego, co wyniklo ze skaienia, a mimo to godne bylo 
wl'lczenia w przearaniowany boski plan. Bc:dzie ona odrc:bna zar6w
no od Ardy Nieskaionej, jak i Ardy Skaionej, stanowi'lc ich syntezc: 
w ten sposob, ze usunie wszystkie elementy zle i przywroci ostateczn'l 
harmonic: stw6rczej Muzyki, lecz tkwie w niej bc:dzie pamic:e tego 
wszystkiego, co dokonalo sic: w Czasie. Ta sarna 
idea wyrazona zostala w przypowieSci Lisc, 
dzielo Niggle'a autorstwa Tolkiena. Niggle, al
ter ego samego Tolkiena, jest artyst'l, a jego 
umiejc:tnose przysluzy sic: zbudowaniu nowej 
krainy ucieleSniaj'lcej jego wizjc:. Posluiy ona 

Elfia magia, czyli oczaro
wallie, cudownosc, jest 
magi,! "wlasciw,!", 
uwzllioslaj,!c,! az do 
poziomu uSwif(cellia. 

do uzdrawiania serc ludzi, ktorzy jeszcze nie s'l gotowi do odejscia 
do rajskiej rzeczywistosci: "Odzyskuje sic: pelnic: sit. I nie tylko. Dla 
wielu jest to najlepsze wprowadzenie w Gory. Dziala cuda w niekto
rych przypadkach"ll . Elfy, jak Niggle, vvyobraiaj'l tw6rczy, artystycz
ny aspekt dzialan ludzkich 12. 

na kartach Wladcy Pierscieni pojawia si~ mys! 0 iyciu w obu swiatach narn, zw!aszcza w 
rozmowie Aragorna z Eomerem (t. II: Dwie Wieze, s. 38-39), uwagach Gandalfa 0 entach 
(tamze, s. 190), dyskus;i Froda z Samem 0 zwi~zkach miru z rzeczywisrosc iq na Cirith 
Vngol (tamie, s. 398). 

) 0 Por. ].R.R. ToJkien, History of Middle-Earth, vol. X: Morgoth's Ring, London 
1994, s. 251-252. 

II ] .R.R. Tolkien, Drzewo i lise omz Mythopeia, dum.]. Kokot, M. Obarski, K. Soko
lowski, Poznan 1994, s. 103. 

12 Por. ].R.R. ToJkien, Listy, rlum. A. Sylwanowicz, Poznan 2000, s. 264-265. 
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Moze dlatego elfia magia, czyli oczarowanie, cudownose, jest 
magi'l "wiaSciw'l'" uwznioslaj'lcq az do poziomu uswi~cenia . Wszyst
ko, co rna zwi'lzek z elfami, zawsze jest wzniosie, pi~kne, wspaniaie. 
Nawet jeSli jest moralnie naganne, jak czyny Feanora, to pojawia si~ 
w6wczas cecha "klasycznej" tragicznoSci, bohaterskiego zmagania 
z fatum. "Bye moze Feanor nie zdoia pokonae Morgotha, leez nie 
oci'lga si~ z wypowiedzeniem mu wojny, nie lamentuje z zaiozony
mi r~kami" - m6wi Feanor Eonwemu. "Gios Feanora diwi~czai z tak'l 
sit 'l, ze nawet herold Manwego sktond si~, jak gdyby otrzymai wia
sciw'l odpowiedi, i odszedi" 13 . 

Uswi~cenie i upadek 

T ak wi~c obecnosc i dziaialnose elf6w w swiecie umozliwie rna 
powr6t do sytuacji pierwotnej, elfy bowiem przechowaj'l zaginione 
wartoSci i wzbogacq nimi sytuacj~ eschatologicZl1'l. Warto rozwazye 
ten problem na podstawie Silmaril6w, najcenniejszych klejnot6w swia
ta, w kt6re zakl~to jego 10S14, a kt6rych kradziez, dokonana przez 
Morgotha, spowodowaia skutki natury kosmicznej. Silmarile S'l dzie
iem Feanora, Wielkiego Wtajemniczonego Noldor6w, swoistym el
fim "kamieniem filozoficznym"15 . Ich istotq jest zmieszane swiado pary 
raj skich Drzew, Ziotego Laurelinu i Biaiego T elperiona, kt6re z kolei 
jest echem swiadosci Iluvatara, podstawowej - nie tylko w swiecie 
Tolkiena - metaforyzacji swi~toSci1 6 . W kolejnych wersjach Silmaril
lionu Silmarile z roli najpi~kniejszych biyskotek wyrastaj'l do rangi 
arki, kt6rej zawartose mogiaby posiuzye odrodzeniu dawnych warto

13 ].R.R. Tolkien, Silmarillion, dum. M. Skibniewska, Warszawa 1985, s. 98 . 
14 Podobnie mowi" Kroniki Amanu 0 swiede Drzew Valinoru, ktore bylo "swiyte i 

peIne wielkiej moey", por. j.R.R. Tolkien, Morgoth 's Ring, dz. cy t., s. 55. 
15 Noldorowie, ezyli "Elfy Glybokie" (w sensie gl~bi wiedzy), s'l mistrzami kunszru, 

rzemieslnikami wyt'Narzajqeymi eudowne przedmioty (jak PierScienie Wladzy i klejnoty), 
oraz uczonymi badaczami tajemnie swiata. Ich eharakterystyky Tolkien opiera na sred· 
niowieeznym pojmowaniu wiedzy jako wtajemniezenia typu alchemicznego. 

16 Por. j.R.R. Tolkien, Listy, s. 223: ,,$wiatlo jest ta k pierwotnym symbol em w naru
rze WszechSwiata, ie trudno je analizowac jako symbol. Swiado Valinoru (pochodzqee 
od swiarla sprzed jakiegokolwiek Upadku) jest swiatlem szruki nieoddzieJonej od rozu
mu, ktora postrzega rzeezy zarowno naukowo (ezy rei. filozofieznie), jak i zaprzygaj'le do 
tego wyobrazniy (ezyli wtor-srworezo) ... ". 
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Sci. Feanor "bye moze z mglistego przeczucia nadciqgajqcych nie
szcz~sC" zapragnql zachowae na zawsze swiado Drzew, a przez to chwa
I~ ziemskiego raju, Valinoru. Boscy mieszkancy Valinoru (Valarowie) 
uznajq i wlqczajq jego dzieio do sfery sacrum: "Varda us w i ~ c i I a 
Silmarile, aby zadna smiertelna istota, nieczysta r~ka lub zla sita nie 
mogla ich dotknqe, nie narazajqc si~ na oparzenie i uschni~cie. Man
dos zas objawil, ze w nich jest z a k 1 ~ t y los Ardy, ziemi, wody 
i powietrza" 17 (podkreSlenia - A.S.). Ich cechq charakterystycznq jest 
wi~c wlasne zycie, ognista dusza pochodzqca ze zmieszania blasku 
obu Drzew. W przeciwienstwie do innych, "martvvych" klejnot6w, 
5wieq wlasnym blaskiem i, kochajqc swiado, wzbogacajq te wszystkie 
promienie, kt6re w nie wpadajq. Majq wi~c w sobie zycie w postaci 
"iskry", stanowiq najdoskonalszy wytw6r rzemieslniczej subkreacji pra
gnqcej dor6wnae zyciodajnej kreacji Iluvatara. Moze z tego powodu 
Sq, dzi~ki Valarom, swi~te i naznaczone przeznaczeniem. Uswi~cenie 
polega na tym, ze dany obiekt wypada z zasi~gu smiertelnik6w, tak 
jak to stalo si~ z "poblogoslawionq" lodziq Eirendila i ziemiami Vali
nom. Po zagladzie Drzew i skazeniu calej swiadoSci Valinoru jedynie 
w Silmarilach ocalalo nieskazone, swi~te swiado Stworzenia. Dlatego 
do pr6by odtworzenia swiadosci Drzew niezb~dne bylo ich zniszcze
nie. Odmowna decyzja Feanora, kt6ry ukochal wytwory swoich rqk 
ponad wszelkq miar~, oznaczala zmian~ losu Ardy i przejScie na inne, 
nizsze poziomy swiadosci, niepochodzqce od lluvatara. 

Motyw, kt6ry stal si~ podstawq Silmarillionu, a wi~c dokonana 
przez Morgotha kradziez Silmaril6w, takZe nalezy do uniwersalnych 
motyw6w mitycznych 0 astralnej proweniencji. Wiqze si~ je bqdi z za
emieniami Sionca i Ksi~zyca, bqdi z noq polarnq. Motyw ten zostal 
wykorzystany w Kalevali, zar6wno w historii kradziezy Sionca, jak 
i w opowieSci 0 porwaniu cudownego mlynka Sampo, cz~se zas lu
dowych run karelskich wyrainie utozsamia ze sobq porwanie Sampo 
i porwanie Slonca18 • Tom A. Shippey zwraca uwag~ na ten wqtek, 

17 J.R.R. Tolkien, Silmarilliolt, dz. cyt., s. 75. 
18 Np. Karelskie epiceskie pesni, red. V. ]. Evseev, M oskva-Leningrad 1950, s. 39

40,46-52. W tym przekazie Slonce i Ksi~i.yc (!) zostaj'l porwane do Pohjoli i zamkni~te 
"w gorze z pstrym wieczkiem". Vainamoinen ptynie do Pohjo li, odbiera Sampo (!) Lo uhi 
i ucieka na statku. Louhi dogania go, chwyta Sam po, a wowczas Vainamoinen rozbija je 
wios lem i spod "pstrego wieczka" wyskakujq swiatla niebieskie. W mitologi i Laponczy

25 

http:Ksi~i.yc


~ 
 ANDRZEJ 5ZYJEW5Kl 

wi,rZqcy Kaleval? ze swiatem Tolkiena. Jego zdaniem, "same Silmari
Ie wyrastajq, jak siy zdaje, z innego jeszeze filologieznego jqdra, tym 
razem poehodzqcego z jyzyka fioskiego"19. Mianowicie Tolkien, 
uwielbiajqcy zagadki filologiezne, kryjqce siy w slowaeh zapomnia
ne znaezenia, wziq1 na warsztat owo sporne slowo Sampo i przemie
nil je w r6wnie cudowne Silmarile. Sampo, jak Silmarile, jest dzie
1em kowala, ofiarowanym jako zaplata za narzeczonq (bride-price), 
wykradzionym i rozbitym: "nikt jui nie wie, ezym jest - albo raczej 
czym by1o, ale jego utrata jest nie do odtworzenia". Tolkien "w tym 
wypadku jasno zadecydowal, ie sampo bylo jednoczesnie przedmio
tern i alegoriq, podobnie jak Silmarile: klejnotem, jasnym, hipno
tycznym, ogromnie eennym, ale tei kwintesencjq tw6rczych mocy, 
prowokujqcych zar6wno dobro, jak i zlo, osobowosciq samego stw6r
cy. Niekt6rzy fiosey spiewacy mysleli, ie sampo jest ich w1asnq po
ezjq; wszyscy zgadzali si y, ie jego fragmenty byly prawdziwym bo
gactwem Suomi". Silmarile, konkluduje Shippey, mia1y przywr6eic 
rozbitq i rozproszonq mitologi y dla Anglii, tak jak runy Kalevali mia
1y przechowac mitologiczny obraz swiata Fin6w. 

Rozwiqzanie zagadki Silmaril6w nie wymaga jednak przywo1y
wania zagadki Sampo, lecz przedmiotu jeszcze bardziej tajemnieze
go - Graala - i kryje siy w metafizyce swiatla prowadzqcej do alche
micznego zmieszania (coniunctio). Mianowicie w Parsifalu Wolfra
rna von Eschenbacha, w odr6inieniu od innych "kielichoksztaltnych" 
wersji arturiaoskich, Graal jest cudownym k ami e n i e m (lapis exsil
lis, co moina tei odczytac lapis Exilis "Lichy Kamieo", ale tei "Ka
mien Wygnaoc6w" - a sami Noldorowie okreSlani Sq w1asnie jako 
Wygnancy [Exiles], jako ie opuscili Valinor wbrew woli Valar6w), 
opisywanym jako raj s k a cud 0 w nos c i 0 d b I a sk raj u 
(Wunsch von Pardies) 20 . "Wartburgerkrieg objasnia go jako kamieo 

k6w Slo6ce Paivo/Baivo gra roly centrum kosmicznego podtrzymuj'lcego zycie swiata j moie 
bye uznane za odpowiednik fiI'iskiego Sam po. 

19 T.A. Shippey, Droga do Sr6dziemia, dum. K. Kokot, Poznan 2001, s. 275. 
20 Por. R.S. Loomis, Graal. Od ceityckiego mitu do symbolu chrzescijanskiego, tlum. 

J. Pi'ltkowska, Krak6w 1998, s. 211-213. Zdaniem Loomisa Wolfram von Eschenbac h 
wykorzystal opowidc z Alexanderlied (Aleksal1dreidy), jednej licznych sredniowieczn),ch 
legend 0 Aleksandrze Macedonskim. Zgodnie z eposem Aleksander odwiedza "Wyspy 
Szczysliwe", gdzie iyj'l potomkowie w)' g nan ego z raju Adama, a wlasciwie Seta. Set 
mial "kamien z bramy raju ziemskiego", 0 wspanialym blasku i rzadkiej banvie, daj'lcy 
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z korany Lucyfera; kiedy archaniol Michal odebral jCj zbuntowane
mu Lucyferowi, kamien spad/ na ziemi~ (moze byl ognistym mete
orem?) i pozyskal go w koncu Parsifal, korona zas przypadla Ma
rii"21. Tak wi~c nieprzypadkowo Morgoth umocowuje Silmarile na 
swej koronie, a kiedy heros Silmari//ionu, Beren, odbiera jeden z nich, 
w koncu trafia on do Earendila - bylo, nie bylo - L u c i fer 0 s a 
swiata Tolkienowskiego. Co do powstania owej korony odpowiada
jCjcej zelaznej koronie Morgotha, takZe nast~puje znaczCjce przenie
sienie. Powszechna w ludowym katolicyzmie tradycja wienczy Matk~ 
BoskCj jako Kr610wCj NiebieskCj koronCj gwiazd22 , a w obr~bie mitu 
Tolkienowskiego Kr610wa Gwiazd - Elentari (Varda), wr6g Morgo

tha, tworzy koron~ gwiezdnCj Valakirk~ (koran~ Durina) jako wyzwa
nie rzucone sitom Ciemnosci. Bogomilski apokryf, Ewangelia Pseudo
-lana (tzw. Tajna Ksi?ga), zdumiewajCjco przypominajCjca treSciCj ko
smologicznCj Valaquent? Tolkiena, przypisuje stworzenie gwiazd 
Szatanowi. "WziCjwszy wieniec aniolowi w6d, z jednej jego polowy 
uczynil swiatlosc ksi~zyca, a z drugiej swiatlosc gwiazd, zas z kamieni 
korony anielskiej uczynil wszystkie swiatla i gwiazdozbiory"23 . 

Ogromny natlok sens6w kryjCjcy si~ za legendCj graalowCj nie po
zwala w pelni razwinCjc tego zagadnienia, ale oczywistosc tego wyja
snienia nie ulega wCjtpliwosci. Graal jako kamien jest takZe lapis philo
sophorum (a wi~c efektem coniul1ctio mystica), stCjd obecnosc moty
wu z m i e s zan i a zlotego i bialego swiada w Silmarillionie. 
Bogomilskie legendy opowiadajCjce 0 wake Michala Archaniola z Sa
tanaelem wspominajCj, ze mial on odebrac mu s z a t ~ S w i a t los c i 
takZe wiCjzanCj z blaskiem klejnot6w24 . To, ze SCj trzy Silmarile, a nie 

starcom mlodosc (tzw. Kamien Seta, idenryfikowany z apokryficznym i kabalistycznym 
Eben Szetijach, "Kamieniem Wl;gielnym" swiata), Aleksandrowi udaje sil; go otrzymac. 

II A. Lam, Przedmowa [w:] W. von Eschenbach, PieSni, Parsifal, Titurel, Warszawa 
1996, s. 18. Co ciekawe, kamie6 Szatana (Szamir) w niekt6rych apokryfach biblijnyeh 
staje sil; zlotym pie r sci e n i e m, kt6ry archaniol Michal przekazuje Salomonowi. 

22 Co \Veale nie dziwi, jako ie symbolika Wielkiej Bogini obejmowala zwykle diadem 
koron~ z gwiazd, np. korona Szuburru Inanny ezy korona z setki gwiazd iranskiej Anahity. 

2J Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prol:)' bulgarskieJ, T. Dqbek-Wirgowa [red.], 
Warszawa 1983, s. 16-17. David Day (Pierscien Tolkiena, dum. M. Antoniewiez, Warszawa 
1997, s. 92-93) wskazuj~ na innq jeszeze tradyejl; 0 podobnyeh sensach; legend~ 0 Dietri
ehu z Berna i Kr610wej Sniegu (Snow Queen - odpowiadajqea Vardzie Snieinobialej) . 

24 Por. Zapasy Satanaela z Archaniolem Michalem, [w:] Siedem niebios i ziemia .. . , dz. 
eyr., s. 22-27. W tekstaeh mandejskieh funkejonuje tei w formie "szaty iywego ognia", 
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jeden, wynikae moze z wizji Galahada, ktory na Zamku Graala widzi 
na stole t r z y kropJe krwi, choe nie moze ich dotknqe. Wedlug Roge
ra S. Loomisa wizja ta wywodzi siy z Liber miraculorum Grzegorza 
z Tours. Trzy krople ukazujq siy tam na oltarzu, zebrane do pateny 
lqczq siy w jeden cud 0 w n y k I e j not, co przedstawiae mialo jed
nose Trojcy Swiytej. Ta metafora prowadzi rozwazania w strony innej 
Zelaznej Korony, wykutej podobno dla cesarza Konstantyna. Podaro
wana przez Grzegorza I T eodorze przeszla w dziedzictwie do krolow 
Longobardow i zostal niq miydzy innymi ukoronowany Karol Wielki. 
Korona ta, zamiast klejnotu, miala miee wprawiony jed e n 
z t r z e c h g w 0 Zd z i, ktorymi przybito Chrystusa do krzyza. 

PreSby przywreScenia raju 

Latwo zauwazye bliskie gnostyckiemu przekonanie Tolkiena 
o "uwiqdzie", degeneracji swiata w miary uplywu wiekow. Swiadose
-swiytose Iluvatara przekazana zostaje Vardzie2S i za jej posrednictwem 
trafia do samej istoty Drzew. Po ich zatruciu tylko swiada niebianskie, 
Slonce, Ksiyzyc i gwiazdy Sq odleglym echem ich cudownego blasku. 
Konieczne jest wiyc odrodzenie swiata na poziomie eschatologicznym, 
podobne do iran skiego fraszokereti czy skandynawskiego Ragnarokku. 
Odnawianie swiata i jego elementow, przywracanie utraconych war
tOSci, jest zas podstawowq funkcjq narracji mitycznych. Ich bohatero
wie (herosi) organizujq swiat, wprowadzajq porzqdek, stanowiqc wzo
rzec zmagan z chaosem. Ian Barbour26 uznaje, ze mity Sq wyrazem 
mocy zbawczej w ludzkim zyciu. Przedstawiany w nich porzqdek ko
smiczny rna zazwyczaj potrojnq struktury: 

stan/byt ide a 1 n y, bydqcy hodlem, podstawq i celem zycia; 
- stan a k t u a J n y, w ktorym nastqpilo odejScie od stanu ideal-

a w Piesni 0 Perle - "sukni chwaty" (H. Jonas, Re/igia gnozy, dum. M. Klimowicz, Krakow 
1994, s. 91, 129). Zgodnie z apokryficznymi przekazami, otaczajqca Lucyfera swiadosc 
w chwili jego upaclku zmaterializowala si« w posraci kamieni szlachetnych rozrzuconych 
po swiecie. 

25 Por. j.R.R. Tolkien, Morgoth's Ring, clz. cyt., s. 379-380. 

26 Por. I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty; studium por6wnawcze nauk prq 


rodniczych i re/igii, dum. M . Krosniak, Krakow 1984, s. 30. 
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nego na skutek bj~du, uchybienia, skazy-grzechu, niewiedzy, zaab
sorbowania doczesnosci '1 itd.; 

- moe z b awe z '1, ktora przezwyci~za t~ przeszkod~ i przy
wraca stan idealny. Moze przybierac postac osobowego zbawiciela, 
moze tez bye to regula, obrz~d, tabu do przestrzegania itp. 

Miry przedstawiaj'1 wi~c moe, ktora jest w stanie przemienic zycie 
cztowieka, doprowadzic do odnalezienia jego tozsamoSci. Do niej 
odwoluje si~ Tolkien, wprowadzaj'1c schemary i idee miryczne do swe
go dziela. Stanowi'1 one bowiem niezwykle udan'1 prob~ zastosowa
nia w praktyce teorii mitu wyprowadzonej we wczeSniejszych pra
cach i artykulach T olkiena, opartej w duzym stopniu na Poetic Dic
tion Owena Barfielda27 

- dziele, ktore wywarlo ogromny wplyw na 
wszystkich Inklingow. Zdaniem Christophera Garbowskiego, Tol
kien przez swoje dzielo spelniaj'1ce zalozone przezen warunki mi
tycznosci (ucieczka, uzdrowienie, eukatastrofa) dokonuje artystycz
nej "autotranscendencji" (w sensie Victora Frankla), a czyni to po
przez wskazanie drogi uzdrowienia z codziennosci. Pokazuje 
mianowicie obecnose transcendencji po to, by pomoc czytelnikowi 
w znalezieniu ostatecznych znaczen. Jego bohaterowie takie prze
chodz'1 przez ten proces: 

Bohater6w Tolkiena moina og6lnie podzielic na epickich bohater6w mito
logii Silmarillionu Oraz na bardziej dialogiczne postaci z powieSci Wladca Pier
scieni. Ci pierwsi r6wniei odgrywa;<l roly w autotranscendenc;i tych ostatnich. 
Trzeba dodac, ie osobne mie;sce za;mu;<l elfy, kt6re reprezentu;<l bardzie; arty
sryczn<l strony ludzkoSci oraz uwrailiwiai<l czytelnika na pytania ostateczne"B• 

Warto tu przypomniec teori~ mitu, podzielan'1 przez Tolkiena, 
odnosz~c~ mity "poganskie" do jakiegos poziomu Prawdy, ktorej 
ukoronowaniem jest "prawdziwy" mit - Ewangelia. Tolkien nieza
leznie od w y 0 bra ion ego przeobrazenia (poprzez np. Dagor Da
gorath) przyznaje r z e c z y w is t e funkcje soteriologiczne mitowi, 
bajce czy narracji typu fantasy. Jak zauwaza bowiem wielu badaczy, 
niezaleznie od wyznania mit otwiera czlowieka na wymiar tajemni
cy. Zauwazmy, jak istotn'1, bo w zasadzie "mitotworcz'1" rol~ odgry

27 Por. O. Barfield, Poetic Diction. A Study in Meaning, London 1928. 

29 



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

~. . . '~ 
~ ANDRZEJ SZYJlWSKl 

wajq postaci soteryczne: Zbawcy lub Orydownicy poslani albo z te
go swiata na tamten (Earendil), albo odwrotnie (Manwe, Gandalf, 

Motorem akcji W/adcy Galadriela). W kontekscie ~ch roli ukl~da!q siy 

Piedcieni jest ponoszona na kartach Stlma~tlllOnu 1 Wla~cy Plerscl~m 
na kaidej stronie ofiara zmagama Dobra 1 Zla. WreSZCle przez nIch 

Froda, ktory wyrzeka siC(, manifestuje siy przekonanie autora, ze postac 
w imiC( spokoju wszystkich zbawcza, aby mogla dokonac swego dzieia, 

wolnych ras, wlasnego m u sip 0 n i esc 0 f i a r y, jak Beren i Fro
spokoju i wytchnienia, do. Tak naprawdy, motorem akcji Wladcy Pier
ojczyzny i calego Zycia. scieni jest poniesiona i ponoszona na kazdej 

stronie ofiara Froda, ktory jakby wbrew swojej 
woli, ale w istocie z w 1 a s n e j w 0 I i wyrzeka siy - w imiy spokoju 
prostych mieszkancow Shire, a potem w imiy spokoju wszystkich wol
nych ras - wlasnego spokoju i wytchnienia, ojczyzny i cal ego zycia. 
Joseph Pearce porownuje wlokqcego siy z coraz wiykszym trudem, 
przycisniytego brzemieniem Pierscienia Froda do Jezusa dzwigajqce
go krzyz na Goigoty (a wiyc takZe Gory Przeznaczenia lub Zaglady) 
i z pewnosciq nie jest to przypadkowa analogia. 

Co wiycej, taka jest potyga tej prozy i natura T olkienowskiego mistycyzmu, 
ie parabola brzemienia Froda moie nawet poprowadzic czytelnika ku glybsze
mu zrozumieniu brzemienia Chrystusa. Nagle jasnym siy staJe, ie to nie tyJe 
ciyiar krzyia sprawil, ie Chrystus siy potykal, ile ciyiar zla, symbolizowanego 
w utworze Tolkiena przez Oko Saurona29 

. 

Tworczosc Tolkiena mozna wiyc odczytac jako wyraz ludzkiej 
tysknoty za zbawieniem, objyty dwoma klamrami, Earendilem i Fro
dem. Postacie te majq ze sobq wiycej wspolnego, niz siy na pierwszy 
rzut oka wydaje. Aby to zrozumiec, niezbydne jest przyjrzenie siy 
germanskiej postaci mitycznej, stanowiqcej wzorzec dla Tolkienow
skiego Earendila. Postac ta wystypuje w wielu poznych przekazach 
germanskich: anglosaski Earendel, niemiecki Orendel czy latynizo
wany Horwendillus z Saksa Gramatyka30 

, longobardzki Auriwanda

28 C. Garbowski, Recovery and Transcendence for the Contemporary Mythmaker. The 
spiritual dimension in the works of ].RR Tolkien, Lublin 2000, s. 230. 

2!J J. Pearce, Tolkien: czlowiek i mit, dum. J. Kokot, Poznan 2001, s. 115-116. 
30 Historia Orvendila z kroniki Saksa stala si~ ir6dlem Szekspirowskiego dramatu 

Hamleta. Zob. P. Sadowski, Hamlet mityczny, Krak6w 1991, s. 31-32. 
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1o, skandynawski Aurvandill. Warto przytoczye gl6wne konteksty 
jej pojawienia. W Mlodszej Eddzie3l Aurvandill jest niezwyklym czlo
wiekiem, m<;zem czarownicy Groi, tropicielem i zab6jq olbrzym6w 
(jotun6w). Z tej racji towarzyszy w wyprawie do Jotunheimu bogu 
T horowi, a kiedy wracajq, lodowy podmuch zamarzajqcej rzeki ko
smicznej Elivagar zmusza go do schronienia si~ w koszu na barkach 
boga. RatuJe go to od smierci, jednak wystajqcy z kosza wi elk i 
p a Ie c stopy Aurvandilla ulega odmroieniu. Thor odlamuje go 
i ciska w niebo, by stal si~ najjasniejszq g wi a z d q okreSlanq jako 
Aurvandilstd , "palec Aurvandilla", uznawany bqdi za Gwiazd~ Za
rannq bqdi Rigel- "Iewq stop~" Oriona. Orendel pojawia si~ w ger
manskim poemacie Orendel z XIII wieku streszczonym przez Jacoba 
Grimma w Deutsche Mythologie. Jest synem kr6la, kt6rego statek 
rozbil si~ w pobliiu Ziemi Swi~tej i kt6ry nagi zostaje ocalony przez 
rybaka. Z jego pomOCq lapie wieloryba, ze zdj~tej z niego sk6ry wy
krawa szarq szat~ (grawe roc) i w niej powraca do swej ziemi nawra
cae pogan. Owa szata jest jednoczesnie plaszczem, w jaki przystrojo
no Chrystusa przed ukrzyiowaniem. Orendel dostaje odtqd przydo
mek der Graurock, "Szary Plaszcz"32. 

Historia Orendela kieruje nas ku idei ofiary Chrystusa i jej znaku 
w postaci przyg6d Jonasza33 . Polkni~ty przez "Wielkq Ryb~", zostal 
niejakow niq "ubrany", brzuch Ryby jestjednoczeSnie Szeolem, a wy
plucie - ponownymi narodzinami. Calose ma wi~c oczywisty kon
tekst soteriologiczny. W poprzedzajqcej Silmarillion Ksifdze Zaginio
nych OpowieSci T olkien odwolal si~ do przedstawionych w Orende
lu idei bezposrednio. Ot6i w jednym ze szkic6w do Ksifgi Zaginionych 
Opowiesci Eiirendel otrzymal od Oarni (syren) "wspaniale Isniqcy, 
srebrny plaszcz"34, kt6ry staje si~ prototypem obsypanego pylem 
diamentowym ubrania, w kt6rym wznosi si~ na niebo, i odpowied
nikiem wspomnianej jui "szaty swiadosci". Rozumiemy wi~c zna
czenie plaszcza Orendela, ale co si~ tak naprawd~ kryje za historiq 

31 Snorra Beida, Skdldskaparmdl 17. 
32 Por. T.A. Shippey, Droga do Srodziemia , dz. cyt., s. 279. 
33 Pytany 0 znak swej boskoSci Chrystus odpowiada: "zaden znak nie btrdzie mu 

dany, pr6cz znaku Jonasza" (tk 11, 29), maj'lc na mys li zmarrwychwstanie. 
34 ].R.R. Tolkien, Ksifga zaginionych opowiesci, t. III, S. 65. 
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palca Aurvandilla? Warto przypomniec znanq niewqtpliwie Tolkie
nowi opowiesc Pauzaniasza 0 Orestesie. Kiedy scigany przez erynie 
dotar! do Megalopolis, aby pozbyc si~ tych wciele6 zemsty rodowej, 
odgryzl sobie jeden z p a I c 6 w. W6wczas czarne erynie zmienily 
barw~ na bialq i staly si~ eumenidami "taskawymi", Orestes zostai 
uzdrowiony z szalenstwa i odprawil nabozenstwo ku ich czci w miej
scu okreSlanym jako Ake (Uzdrowienie), gdzie p6zniej zbudowano 
swiqtyni~ boga uzdrowien Asklepiosa i pomnik Palca (Daktylou Mne
rna). W swiqtyni Asklepiosa tabe ci, kt6rym wywr6zono smierc, 
mogli uratowac si~, odcinajqc sobie palec, a nawet w zast~pstwie zo
stawiajqc jedynie pie r sci e n z palca. Analogicznie Frodo w dra
matycznej walce traci Pierscien wraz z odgryzionym palcem, co umoz
liwia pokonanie Saurona, nast~pcy Morgotha. JeSli to jeszcze nie 
ustawia sprawy ofiary z palca we wlaSciwym wymiarze wskazujqcym 
na zbawczy charakter Froda, to mozna przypomniec sredniowiecznq 
legend~ 0 Dolofacie, kt6ry jak Odyseusz, oslepiwszy wi~zqcego go 
potwora, polaszczyl si~ na jego zloty pierscien. Na nieszcz~Scie, pier
Scien, raz zalozony, nie dal si~ zdjqc i co chwil~ krzyczal: "Tu je
stem! Tu jestem!". W koncu, by ocalic zycie, Dolofat obcina sobie 
palec wraz z pierscieniem35 . I wreszcie za znakomite podsumowanie 
powyzszych rozwazan moze posluzyc opisany w Zlotej gal?zi zwy
czaj Czarnych St6p: "W chwilach wielkiej, publicznej lub prywatnej 
porrzeby, wojownik odcina palec lewej ryki i ofiarowuje go Gw i e z
d z i e Z a ran 11 e j, kiedy ta wschodzi" 36 . Zawsze palec zostaje po
swiycony w ofierze, by uratowac zdrowie i zycie, oraz skojarzony 
z odradzajqcym siy cialem niebieskim okreSlanym jako gwiazda na
dziei. Dlatego Tolkienowski Earendil, unOSZqC Silmaril, wyplynql na 
ocean niebianski, by wlasnie jako Wenus stac siy znakiem nadziei dla 
uciskanych przez Morgotha mieszkanc6w Sr6dziemia. 

35 Por. w. Burkert, Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cam
bridge 1998, s. 34-37; R. Graves, Miry greckie, dum. H. Krzeezkowski, Warszawa 1968, 
s.392. 

36 J G. Frazer, The Golden Bough, voL IV, London 1898, s. 357. eyt. za: W. Burkert, 
Creation ... , dz. eyt., s. 38. 
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Wnioski 

Tolkien uwazal mity za istotnego przewodnika w drodze do po
znania ostateeznej rzeezywistosei, zgodnie z jego wiarq zawartej 
w Ewangelii. Nie ehodzi 0 to, ze powinny opowiadac histori~ zba
wienia, leez ze prowadzic majq do niej drogq opartq na tajemniey 
i symbolieznyeh, wielopoziomov.ryeh odniesieniaeh. Ani historia 
Eerendila, ani historia Froda nie Sq przetworzeniem historii Chrystu
sa (co zdarzylo si~ innemu Inklingowi, C.S. Lewisowi w Lwie, cza
rownicy i starej szafie), ale odniesieniem do jej soteriologieznego kon
tekstu. Dlatego nie wolno ieh lekeewazyc: "Nie gardi jednak legenda
mi, dziedzietwem odlegiyeh wiek6w, ez~sto bowiem si~ zdarza, iz stare 
nianki przeehowujq w pami~ei wiadomosei, kt6re niegdys najwi~k

szym nawet M~drcom oddaiy usiugi"37. Ieh rola moze bye bardzo 
powazna, jdli przypomnimy sobie wplyw pidni i dawnyeh opowieSei 
na Tolkienowskieh bohater6w. Kiedy zagubieni w dzikieh ost~paeh 
na szezyeie Wiehrowego Czubu przerazeni w~drowey skupili si~ wok61 
Aragorna, ten "zaezql hobbitom opowiadac r6zne historie, by ode
rwac ieh mysli od niebezpieezenstw. Znal wiele staryeh opowieSei i le
gend 0 elfaeh i 0 ludziaeh, 0 szlaehetnyeh i nikezemnyeh ezynaeh 
z Dawnyeh Dni"38 . W ehwilaeh zwqtpienia i smiertelnego zagrozenia 
bohaterowie T olkiena, Beren w Silmarillionie ezy Sam we Wladcy 
Pierscieni, spiewajq pidni "ku pokrzepieniu sere" w loehaeh Sauro
na na Wyspie Wilkoiak6w Tol-in-Gaurhoth ezy w Wiezy na Cirith 
Ungol. Slowa, kt6re wypowiadajq Frodo i Sam w otehlani rozpaezy, 
w ciemnoseiaeh Mordoru, kiedy uciekajq z wiezy (posluzywszy si~ 
flakonikiem, w kt6rym Galadriela zamkn~ia s wi a t log w i a z d y 
Earendil): "Aiya Earendil elenion ancalima!" ("Chwaia Earendilowi, 
najjasniejszej z gwiazd!"), Sq powt6rzeniem powitania Earendila w Va
linorze. Siowa te stanowiq rdzen Tolkienowskiej mitologii, od nieh 
bowiem zacz~io si~ jej tworzenie (Tolkien zaczerpnqi je ze staroan
gielskiego poematu Chrystus Cynewulfa). Wypowiadajq je proroey 
i patriarehowie, eierpiqcy dotqd w piekle z powodu grzechu pier

)7 ].R.R. Tolkien, Wladca Pierkieni, dz. cyt., t. I, s. 491. 

38 Tamie, s. 258. 
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worodnego, a kierujq je do aniola, ktory jest a mba sad 0 rem 
C h r y stu sa i zapowiada Jego przyjseie do piekiel, rozbieie bram 
piekielnyeh i wyzwolenie z "mroeznego cienia smierei". 

Wydaje si~, ie eelem pisarskiej aktywnosei Tolkiena bylo przy
wroeenie wartosei obeenyeh w narraejaeh mityeznyeh i odwolanie 
do prezentowanej w nieh wizji swiata. Nie jest ona, w jego uj~eiu, 
bynajmniej anaehroniezna ezy falszywa. Stanowi zapowiedz sacrum 

i otwiera oezy sluehaezy ezy ezytelnikow na jego wymiar. Dlatego 
Tolkien rna prawo pisae: "Wladea PierScieni jest zasadniezo dzielem 
religijnym i katoliekim; poezqtkowo niezamierzenie, leez w popraw
kaeh swiadomie. ( ... ) Element religijny zostal bowiem wehloni~ty 
przez opowieSe i jej symbolik~"39 . Zapomnienie wartoSci i odrzuee
nie idei mityeznyeh prowadzi, jak mowi Mythopoeia Tolkiena40 

, do 

Jak twierdz'l zgodnie 
mitoznawcy, nie potrafimy 
iye bez mitow i uporczywie 

szukamy ich sladow 
wswoim otoczeniu. 

kultu wytworow ludzkieh, teehnokratyeznego 
materializmu ekonomieznego i degeneraeji na
tury ludzkiej. Efektem jest Mordor, tyrania i de
strukeja rozd~te do rozmiarow nadrz~dnego 
paradygmatu ideologieznego, poehlaniajqeego 
wszystkie inne idee i zaehowania ludzkie. Mit, 

ezy szerzej fantazja, jest bowiem w rozumieniu profesora Tolkiena 
fundamentalnq eeehq ezlowieezenstwa. Jak twierdzq zgodnie mito
znawey, nie potrafimy iye bez mitow i uporezywie szukamy ieh sla
dow w swoim otoezeniu. 

ANDRZEJ SZYJEWSKI, ur. 1963, dr hab., religioznawca, etnolog reli
gii, pracownik Instytutu Religioznawstwa UJ. Zajmuje si~ przemianami 
religijnosci spolecznoSci tradycyjnych. Wydal m.in.: Religie Australii 
(1998), Etnologia religii (2001), Religia Siowian (2004), Od Valinoru do 
Mordoru. Swiat mitu a religia w dziele Tolkiena (2004) . 

39 ].R.R. Tolkien, Listy, dz. eyr., s. 258. 

'0 Par. ].R.R. Tolkien, Mythopoeia, [w:] ten ie, Druwo i Iisc... , dz. eyr., s. 109-110. 
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Magia i laska 

z o. loachimem Badenim OP 
rozmawia Dohroslaw Kot 

: Mit moie bye dobrym wstC(pem do chrzescijan
: stwa. Jest atrakcyjny, magiczny, rna moc przyciq
: gania uwagi. U milionow, ktore czytajq ksiqikC( 
: i oglqdajq film, budzi siC( swiadomose mityczna, 
: ie istnieje Bog, ie istnieje dobro i zlo, ie czlowiek 
! z pomOCq Opatrznosci potrafi rzucie zlu wyzwa
: nie i pokonae je, wbrew przeciwnosciom losu. 

Kiedy Ojciec po raz pierwszy zetknql si~ z ksiqikami Tolkiena? 

O. JOACHIM BADENI: Bardzo dawno temu, jeszcze w latach sie
demdziesiqtych. I musz~ powiedziec, ze wol~ Wladc~ Pierscieni od 
Silmarillionu, kt6ry jest zbyt abstrakcyjny, duzo mniej ciekawy. 

Jest Ojciec przekonany, ie warto czytac Tolkiena? 

Warto. W Tolkienie dostrzegam Iiterackq wielkosc, kt6rq mogl( po
r6wnac z Miloszem. I rzecz ciekawa, tych dwu pisarzy prawie wszyst
ko dzieli ... 

Cala wsp6kzesna literatura jest silnie nastawiona na konkret, na 
opis tego, co si~ wydarzylo: wojna, okupacja, fakty historyczne. 
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Literatura ta przedstawia pewne egzystencjalne doswiadczenia, w kto
rych widac zto lub dobro. T ak jak Barbara Skarga w ksiqzce Po wy
zwoleniu ... A1bo Gustaw Herling-Grudzinski. Jest u niego scena, kiedy 
bohater, lezqc w baraku, w lagrze, slyszy przez sen kapanie. To nie 
jest deszcz - to kapanie potu i krwi czlowieka powieszonego za nogi. 
AuTolkiena, kt6ry tabe m6wi 0 dobru i zlu, wszystko jest przed
stawione w sposob mityczny. Mityczne Sq rowniez sceny, w kt6rych 
dochodzi do gtosu okrucienstwo - i dlatego nie majq one tej siiy 
egzystencjalnego razenia ... Oczywiscie, jest tu mnostwo zabitych, Sq 
wojny i wielkie bitwy, ale nie rna widoku krwi, choc wiemy, ze po 
bitwie pozostaio pole trupow. 

Niektorzy zarzucajq Tolkienowi wrficz ucieczkfi od rzeczywistosci. 

Czy T olkien jest eskapistq? J esli nie poprzestanie si~ na powierz
chownej lekturze, lecz spr6buje uchwycic jego glowne mysli, to 
okaze si~ on gf~bokim pisarzem mowiqcym 0 sprawach najwazniej
szych. Jesli natomiast patrzy si~ tylko na stron~ wizualnq, to rze
czywiScie wyglqda to jak bajka, ucieczka w swiat, ktorego nie rna. 
Ale ten swiat, ktorego nie rna, zawiera pewne istotne prawdy 0 swie
cie, w ktorym zyjemy. I u Tolkiena te prawdy widac wyrainiej. Jest 
tu na przyklad walka dobra ze ztem, podczas gdy w naszym swiecie 
niektorzy zio negujq. 

Czyli Tolkien, porzucajqc nasz swiat, jednak wiele 0 nim mowi - w in
ny sposob, bye moze bardziej dobitny? 

To jest niezwykle istotne, gi~bokie zamierzenie Tolkiena: ujqC w mi
tyczny spos6b dzieje ludzkoSci. I to myslenie mitologiczne wprowa
dza cos ogolnego. To tak, jakby zamienic cos zywego w poj~cie. Tu 
jednak pojawia si~ problem. Albowiem - jak mowiq teologowie 
abstracta non movent, poj~cie nie poruszy cztowieka. W dmy przy
klad z zycia: czy ozenifby si~ Pan z poj~ciem kobiety, gdyby takie 
Panu przedstawiono? 
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Raczej nie. A poza tym jestem jui ionaty. 

Wi~c wyobrazrny sobie, dajrny na to, Jacka, ktory zar~czyl si~ wla
snie z Marysi'1. Znajorni si~ dziwi'1: "Czlowieku, co ty w niej wi
dzisz? Przeciez to brzydka dziewczyna . Taka przeci~tna! Rozejrzyj 
si~, tyle pi~knych kobiet jest na swiecie ... ". Ale Jacek si~ upiera, bo 
wlasnie Marysia rnu si~ podoba. Nikt nie kocha si~ w idei kobiety, 
mozna si~ zakochac tylko w konkretnej osobie. Przyjrzyjrny si~ te
raz kobietom Tolkienowskirn: rnarny Galadriel, Jungowski arche
typ wrozki. Owszern, jest ona bardzo kobieca, ale na sposob mi
tyczny. U Tolkiena nie rna w ogole seksu. Nie wiadomo, jak si~ 
rodz'1 elfy. A zatem marny tu do czynienia z calkiem innyrn rodza
jern kobiecoSci. 

Moze cos podobnego znajdzierny, rozwazaj'1c pewne aspekty grec
kich bogin? Choc niekoniecznie ... One byly takie "luzne moralnie". 
Bardzo lubi~ pOS'1g Wenus Medycejskiej. To kobieta, a zarazem bo
gini. Wyraznie to widac: nic nie rna na sobie, ale to nie znaczy, ze 
jest seksowna. Nie, to jest pi~kno idei kobiecosci wcielone w mar
rnur. Taka jest cala rzezba grecka. Cos podobnego jest, moim zda
niem, u Tolkiena (tyle ze to nie s'1 rzezby - to zywe istoty). Elfy s'1 
nidmiertelne, i choc zeni'1 si~ i maj'1 dzieci, to tkwi w nich cos bo
skiego - przez niesmiertelnosc zyskuj'1 wyrniar mityczny. 

Czyli Galadriela nie ma seksualnosci? 

Nie rna. Oczywiscie, ona jest kobiet'1, rna m~za, dzieci i jest bardzo 
atrakcyjna. Ale z ni'1 si~ trudno zenic. 

Jeszcze cos: we Wladcy Pierscieni mit widzi si~ konkretnie, pod
czas gdy Silmarillion jest opowiesci'1 ogoln'1, bardziej abstrakcyjn'1. 
A przeciez geniusz T olkiena polega na tym, ze potrafi on szczegol 
przedstawic jako mit. Zachowuj'1c podejscie mitologiczne, poslugu
j'1c si~ j~zykiem rnitow germanskich i finskich, opisuje konkret. I t'1 
swoj'1 wspanial'1, oksfordzk'1 angielszczyzn'1 robi w to w taki spo
sob, ze ten opisany mitycznie konkret bardzo zywo istnieje w wy
obrazni czytelnika - tak zywo, jak istnial w wyobrazni T olkiena. 
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Od mitu do wiory 

U Tolkiena pojawia sif wiele wqtk6w, kt6re sq niemal bezposredniq 
transpozycjq znanych wqtk6w biblijnych. Sr6dziemie jest swiatem 
pozachrzescijanskim, a jednak Tolkien wykorzystuje pewne chrzesci
janskie motywy. 

On je mitycznie przerabia. Mimo ie Biblia nie jest mitem, jednak 
wykazuje, ie prawie wszystkie tajemnice chrzeScijanstwa Sq jakby 
schowane w skarbcu ludzkosci. Zyjq w mitach poganskich. 

Czy to nie jest nieco przesadne "chrzczenie" Sr6dziemia? 

Nie rna w Sr6dziemiu objawienia, jest tylko przekaz mitu Boga. Jung 
na przyklad powiada, ie w pacjentach odkrywa archetyp Boga. (Nie
kt6rzy znawcy Junga - ja do nich nie naleiy - twierdzq, ie on wlaSci
wie nie wierzyl w Boga, tylko w archetypy). Tolkien nie pisze 0 ar
chetypach, to zupelnie co innego - on pisze 0 mitach. 

Jaka jest relacja mitu i prawdy u Tolkiena? 

Mit jest prawdq. Tylko nie jest prawdq objawionq w chrzescijanstwie. 
Warto tu zauwaiyc, ie prawda objawiona jest po czysci zgodna 

Seeny z Wladey PierScieni 
tehnlJ totalnlJ pewnoseilJ 

istnienia. Srodziemie 
istnieje aktualnie! Dla 
, kaidego ezytelnika 
Srodziemie jest realne. 

z prawdq mitycznq. Jest taka stara koncepcja, 
pochodzqca od sw. Augustyna, ie dusza ludz
ka jest z natury chrzeScijanska - anima natura
liter christiana. Jestem przekonany, ie podob
nie widzial to Tolkien. Chocby to, ie czlowiek 
jako czlowiek uznaje istoty najwyiszq (jak ta 
istota wyglqda, to jui inn a sprawa), ie po swo

jemu szuka Boga. Nie jest to jeszcze dar wiary w sensie chrzescijan
skim, ale wlasnie poszukiwanie. I to odcisnylo siy w najglybszej struk
turze mit6w, niezaleinie od objawienia. 

U Tolkiena znajdujemy cienie r6inych prawd wiary. Powtarzam: 
to nie Sq archetypy, tylko mity. Gdybysmy pr6bowali wskazac r6ini
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c~ pomi~dzy tymi poj~ciami, mozna by powiedziec, ze archetyp to 
cos, co zyje w ludzkiej psychice, natomiast mit zyje obiekrywnie: jest 
niezalezny od ludzkiej psychiki, istnieje w przyrodzie i mozna go stam
tqd wydobyc. T ak, w stworzonej przez Boga przyrodzie istnieje wz6r 
czegos duchowego. Tolkien widzial mit bezposrednio. Nie jako in
terpretacj~ czegos, ale samq w sobie, istniejqcq prawd~ mitologicznq. 
Dlaczego tak mysl~? Bo on pisze z ogromnym przekonaniem. Sceny 
z Wladcy Pierscieni tchnq totalnq pewnosciq istnienia. Sr6dziemie 
istnieje aktualnie! Dla kazdego czytelnika Sr6dziemie jest realne. To 
jest wlasnie magia ksiqzki, kt6rej - jak stusznie twierdzi jego syn, Chri
stopher - nie da si~ przekazac j~zykiem filmu. Czytajqc, podzielamy 
absolutnq pewnosc autora, ze hobbici istniejq, ze istnieje Mordor, ze 
jest Orodruina i Oko, kt6re patrzy. Kiedy Frodo, jeszcze w Shire, spo
tyka si~ z e1fami, \vyraznie widzimy go spiqcego na postaniu przygoto
wanym przez elfy ... Dostrzegam w tym pewnq analogi~ do wiary - to 
rodzaj wiary naturalnej. Ina tym pol ega urok Tolkiena. On nie two
rzy poezji dla niej samej. Wszystko, co pisze, tchnie rzeczywistosciq. 
Mysl~, ze 0 wiele bardziej niz tw6rczosc naszych wielkich poet6w, 
choc nie jestem wcale znawcq literatury. Kiedy czytamy wieszcz6w, 
tych XIX-wiecznych czy tych wsp6kzesnych: takich jak Mitosz lub 
Szymborska, obcujemy z ich swietnq wyobrazniq potqczonq z kulturq. 
Ich wiersze Sq bardzo pi~kne, ale to "tylko" poezja. Swiat Tolkiena zas 
nie jest tworem jego wyobrazni - to opis mitu istniejqcego w rzeczy
wistosci. W tym micie jest prawda, kt6q kiedys w petni odkryje chrze
scijanstwo. Tolkien przezywa prawd~ mitu. 

Dzis kategoria prawdy jest spy chana na margines: podwaiana i kwe
stionowana, nie ma tak donioslego znaczenia jak kiedys. 

Ta prawda jest tak intensywna i silna, ze si~ objawia nawet w micie. 
Mit jest prawdziwy, mit nie moze klamac. Moze troch~ przesadzam, 
ale to chyba tak jest. .. 

A zatem moina bez pomocy Objawienia dojse do pewnych prawd 
chrzescijanskich, szukajqc ich w poganskich mitach? 

39 



~ ~ 
~ ROZMOWA Z O. JOACHIMEM BADENIM 
"------ - ----- -- ---------------------------

Do niekt6rych tak, ale nie do wszystkich. Kosci61 glosi te prawdy 
bezposrednio, jawnie, au Tolkiena Sq one wylozone w spos6b mi
tyczny. A poniewaz to jawne gloszenie jest czasami nudne - jak nud
ne kazanie - mit moze bye dobrym wstypem do chrzeScijaiistwa. Jest 
atrakcyjny, magiczny, rna moc przyciqgania uwagi. W tych milio
nach, kt6re czytajq ksiqzky i oglqdajq film, budzi siy swiadomose mi
tyczna, ze istnieje B6g, ze istnieje dobro i zlo, ze czlowiek bardzo 
odwazny - mimo obaw - z pomoq Opatrznosci potrafi rzucie zlu 
wyzwanie i pokonae je, wbrew przeciwnosciom losu. 

Pod tym wzglydem Tolkien jest genialny. Czy on to wszystko 
rozumiai? Byl wybitnym jyzykoznawq, znawq mit6w german skich, 
fiiiskich, a jednoczesnie bardzo glyboko wierzqcym katolikiem. I je
go katolicka swiadomose niemal nieswiadomie odnajdywala i prze
kazywala tresci religijne. Tworzqc mit, przekazywal tez to, w co sam 
giyboko wierzyi. Wierzqc, ze to, co tworzy, jest mitem - ale mitem 
zapowiadajqcym chrzeScijanstwo. Czy swiadomie osadzal SWq wiary 
w mitach, tego nie wiem. Niekoniecznie. Gdyby natomiast zaczql 
programowo "chrzciC" swe opowiesci, wyszloby to bardzo sztucz
nie. Ty sztucznose widae choeby u c.s. Lewisa. To jest ewangeliza
cja na sily, kt6rej Tolkien nie uprawiai. 

Wr6cmy do Galadrieli: moina si~ w niej w koneu zakoehac ezy nie? 

Mozna. Ale Pan m6wil, ze jest juz zonaty. Z Galadriel jest jeszcze 
inny klopot: zeby taka Galadriel wyszla za Pana, musialaby siy wy
rzec nieSmiertelnoSci. To cena, jakq placi elf za slub z czlowiekiem. 

To prawda, elfowie sq niesmiertelni. ezy to oznaeza, ie sq przez to 
bliisi Bogu nii ludzie? Wszak niesmiertelnosc to pewien przywilej 
doskonalosei. 

Nie jest to do koiica stan idealny. Proszy zwr6cie uwagy, ze elfowie 
martwiq siy tym, iz Sq niesmiertelni, jest to dla nich ciyzar. Zyjq wpraw
dzie po kilka tysiycy lat, niekt6rzy pamiytajq nawet Pierwszq Ery, ale 
ta nieSmiertelnose ich myczy. Jako katolik mogy powiedziee, ze nie
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smiertelnosc bez Boga osobowego jest bardzo nudna. Bez zywego Boga 
chrzeScijan ten stan jest po prostu przykry. Eru to b6g bardzo daleki, 
mieszkajqcy poza swiatem. Valarowie tez si~ do swiata nie wtrqcajq. 
Kilka razy interweniowali podczas wojen, ale potem si~ wycofali: zyjq 
w swoim raju i nie interesujq si~ tym, co dzieje si~ w Sr6dziemiu. Brak 
w tym swiecie Boga, kt6ry przekazuje ludziom wlasne zycie, czyli w na
szym poj~ciu lask~. Eru stwarza swiat, symfoni~ swiata - co opisuje 
Silmarillion - ale w og6le nie jest komunikatywny. I dlatego nie rna 

poczucia przekazania boskiego zycia czlowiekowi. Oto pow6d, dla 
kt6rego niesmiertelnosc elf6w jest smiertelnie nudna. 

Dobra magia 

W tym mitycznym swiecie bardzo waina jest magia. Jak Ojciec widzi 
jej rol(?? 

Tekst Tokiena jest tekstem magicznym, co oznacza, ze sugeruje inne 
sily poza przyrodzonymi. Jest to magia dobra, a nie zla (choc zla 
magi a takZe istnieje). Skqd pochodzi ta dobra magia, tego Tolkien 
dokladnie nie wyjasnia. Oni tacy po prostu Sq . Na przyklad Majaro
wie (jednym z nich jest Gandalf) czy Ainurowie - od poczqtku, od 

chwili stworzenia, Sq \-vyposazeni w moce magiczne. Tego klimatu 
magii nie da si~ przelozyc na obraz filmowy. Dlaczego tak si~ dzieje? 
Przeciez film dysponuje dzi§ wspanialymi srodkami technicznymi, 

efektami specjalnymi. Jak chocby Matrix (gdzie stwarza si~ niemozli
we swiaty dzi~ki niesamowitym mozliwosciom technicznym) czy 
Gwiezdne wojny. Sq tam magiczne sztuczki, ale nie rna prawdziwej 
magii, jej klimatu. Staje si~ to w koncu nudne. I jest bardzo plytkie. 

Na czym w takim razie polega magia u Tolkiena, skoro nie na sztucz
kach, czyli praktykach magicznych? 

Magia to jest moe. Owszem, moze powodowac wesole sztuczki - jak 
chocby fajerwerki Gandalfa. Ale nawet tu widac jej podstawowq funk

41 



~ 
 ROZMOWA Z O. JOACHIMEM BADENIM 
. --  - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- -- -_ . 

cjy - sztllczki Gandalfa s!uiq ludziom, wywolujq wesolosc. Wyposa
ienie w magicznq moc dokona!o siy po to, by takie osoby jak Gan
dalf sluiyly plemionom Srodziemia. Elfowie majq sluiyc swiatu, za
prowadzac pokoj, w czym pomagajq im Trzy Pierscienie. 

Gandalf uiywa swej magii na murach Minas Tirith. Nie tyle fizycznie 
walczy z armiami Mordoru, ile raczej podtrzymuje nadziej? i odNdza 
trwog? Czyni to wlasnie dzi?ki swej magicznej mocy. 

Gandalf ma dziyki magii podtrzymac slabnqq nadziejy pokonania 
zla. To bardzo chrzeScijanskie. Czy jednak magia nie jest z gruntu 
niechrzeScijanska? WeZmy aposto!ow, ktorzy bardzo czysto czynili 
cuda. Pierwsze pokolenie chrzeScijan doswiadcza!o tej mocy: uzdra
wiania. Szymon Mag chcialby ty magicznq moc kupic. A to byl dar 
Ducha Swiytego - nie na sprzedai. Ta moc Ducha Swiytego byla tak 
wielka, ie ogol widzial w niej rodzaj odurzenia. To naturalna reak

cja na nadprzyrodzone moce. 
Dobrzy magowie Tolkienowskiego Srodziemia posiadajq magiCZllq 

moc jako dar niezdobyty iadnymi technikami. I zarowno oni, jak i ob
darzeni tq moq e1fowie majq z jej pomoq sluiyc innym. Majq s!uiyc, 
by poprawiac i rozwijac swiat. To nie jest laska Boia ani charyzmaty, 
ale cos analogicznego: analogiczny dar dostypny bez chrzeScijanskie
go Objawienia. W ten sposob moina u Tolkiena odnalezc wiele istot
nych tajemnic chrzescijanskich, podanych w formie mitu. Magia jest 
tu wyposaieniem danym przez Boga dla rozwoju swiata. 

A co ze zlq magiq, co na przyklad z Sauronem? On tei przeciei uiywa 
magii. Czy jego magia tei jest darem? 

Bog nie cofnq! mu tego daru, choc Sauron odstqpil od czynienia 
dobra, gdyi Bog swych darow nie cofa. WeZmy przyklad kazno
dziei, ktory iyje w stanie grzechu ciyikiego. Jest to calkiem moiliwe, 
znalem kiedys takiego czlowieka. I jednoczesnie kaznodzieja ten rna 
nies!ychane powodzenie na ambonie, nawraca ludzi. Ma dar slowa, 
ale to nie znaczy, ie jest swiyty. Gdyby Bog czekal ze swymi darami, 
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az ludzie stan'l siy swiyci, toby nic z tego nie bylo. Jestesmy swiytym 
Kosciolem grzeszoych ludzi. I tym r6znimy siy od sekty, kt6ra zakla
da doskonalosc czlowieka. 

Ale przeciei z Sauronem jest tak, ie on od poczqtku wykorzystuje swq 
moc w zlym celu. Podobnie jak Morgoth psuje elfow, czyni z nich 
orkow, wszystko dookola wypala i niszczy. 

B6g bardzo strzeze wolnoSci swoich stworzen. I Sauron, mlmo ze 
jest zly, dalej pozostaje wolny. B6g nie zabrania mu uzywania wolnej 
woli. Czasem moze byloby dobrze, gdyby na przyklad B6g zabloko
wal woln'l woly Hitlera. Hitler obj'll wladzy w Niemczech, my tego 
zalujemy, ale Pan B6g nie miesza siy do naszej wolnej woli. Dal lu
dziom woln'l woly, oni zgrzeszyli, B6g zbawil ich i przekazal im lasky, 
sakramenty, Kosci6l: macie to wszystko i walczcie dalej ze zlem. 

Ale czy moina w ogole mowii 0 dobrej magii? 

To prawda, historyczoie magia jest mocno podejrzana. Bo S'l ludzie, 
kt6rzy siy szkol'l do magii, istniej'l techniki zdobycia wladzy. Dobra 
magia bylaby darem Bozym, zla zas - technikq. A magia, kt6ra jest 
darem Bozym, nie sluzy wladzy, lecz sluzy sluzeniu innym. Tak, do
bra magi a sluzy, a zla dqzy tylko do zdobycia wladzy. 

Zastanawiajqce jest to, dlaczego Srodziemia nie potrafiq ocalii elfo
wie, czarodzieje, a potrafi to maly hobbit. Hobbit, ktory nie jest wy

posaiony w iadnq magicznq moc. 

To zastanawiaj'lce, ze mimo obecnoSci magii 
nie mozna za jej pomoq uratowac Sr6dziemia. 
Tolkien pozostawia ocalenie swiata nie obda
rzonym magiczoq moq czarodziejom, ale ma
Iym hobbitom. A hobbici nie maj'l zadnej mocy 

Hohhici SlJ calkiern 
zwykli, a tu irn ktos 
rnniejszy, tym wit;kszlJ rna 
szanst; zwycit;stwa. 

- za to lubi 'l piwo. S'l zwyczajni, jak wiejskie chlopaki. Dlatego wpi
sujq siy w symbol Dawida i Goliata. Jest to glyboko osadzona w mi
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tach ludzkosci opowidc biblijna. Hobbici Sq jak Dawid - mali wzro

stem, weseli, slabi. Najmniejsi z lud6w Sr6dziemia. Najmniejszy zwy

ciyza najwiykszego, slaby hobbit pokonuje potygi zla. Hobbici Sq 

calkiem zwykli, a tu im ktos mniejszy, bardziej pokorny, kochajqcy, 

odwazny, tym wiykszq rna szansy zwyciystwa. 

Czy moina szukac analogii pomifdzy misjq Proda a misjq mesja/lskq 
w duehu ehrzeSeijanskim? 

Jdli jest analogia, to odlegla. Eru przeciez nie wchodzi w swiat. Nie 
wciela siy, tylko organizuje ocalenie przez najslabszego. Frodo nie 

rna w sobie pychy, jak Feanor. Nie m6wi, ze potrafi. On nic nie 

potrafi. To hobbit - on potrafi siy tylko bawic. I wlasnie on staje siy 
narzydziem pokonania zla. To nie jest jeszcze zbawienie czy odku

pienie, Frodo nie wymazuje win. Pomaga ocalic Sr6dziemie przed 

historycznym, militarnym zlem. A to duza roznica. 

Pokusa wtadzy 

Nieuehronnie zbliiamy sif do jednego z kluezowyeh zagadnien Wlad

cy ... Na ezym polega moe i dzialanie Pierseienia? 

To jest wlasnie czysta magia. Trzeba zaczqc od tego, ze pierwsze 

Pierscienie - wykute przez Celebrimbora - byly stworzone po to, by 

czynic dobro, by wzmacniac dobre moce. Natomiast p6zniejsze Pier

scienie - w tym Jedyny - zostalywykute przez Saurona ze zlCj in

tencjq. Tak wiyc intencja tworcy stopu nadaje temu stopowi cechy 

dobra lub zla - na tym polega magia Pierscieni. 

Ale przeeiei m6wilismy wezeSniej, ie dobra magia jest darem. To nie 
jest teehnika, kt6rq sif zdobywa. Podezas gdy wykueie Trzeeh to fryla 
teehnika - nie dar. A wife pr6ba dojSeia do moey za pomoeq pewnej 
praktyki. 
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W Ksi~dze Wyjscia jest powiedziane, ze Bog obdarza kogos darem, 
aby wykonal pewne dziela. Chodzilo 0 wykonanie ornamentacji Arki. 
A wi~c ten, kto mial to wykonae, otrzymal dar sprawnego tworzenia 
tego przedmiotu. 

Niemniej Pierscienie - nie wylqczajqc Trzech - sq Pierscieniami Wla

dzy. 

To jest tak: dar umiej~tnosci wykonywania PierScieni jest boskim 
darem. Ale kazdy moze go wynaturzye. 

Misja Froda rodzi w nim cierpienie. Pierscien glf?boko go rani - po
dobnie jak ostrze Nazgula. I wypelnienie misji nie powoduje zniknif?
cia cierpienia Froda. Ocalil swiat, ale nie dla siebie. Przez nastf?pne 
lata nie cieszy sif? ze zwycif?stwa. Nie moze odnaleic spokoju i w kon
cu odplywa za morze. To cierpienie wcale go nie uszlachetnia. 

PierScien jest sam w sobie ziy. Ocieranie si~ 0 niego (noszenie go na 
iancuszku i zakladanie na palec) moze czlowieka zakazie zlem. Poja
wia si~ w dobrym hobbicie pokusa czynienia zia: "b'ldz jak bog, wei 
Pierscien, a zdob~dziesz wladz~". Przebywanie w bliskoSci zla moze 
cziowieka zniszczye, on staje si~ przezroczysty. Dialog ze zlem nisz
czy, tylko diaiog z dobrem moze bye odkrywczy. Zio kusi i okiamu
je. Siabose jest kuszona m0C<!, wladz'l. 

To napif?cie mif?dzy silq a slabosciq pojawia sif? u Tolkiena w wielu 
miejscach. Gandalf - obdarzony przeciez wielkq mocq - boi sif? przy
jqc Pierscien. M6wi, ze majqc serce przepelnione wsp6lczuciem dla 
slabych, chcialby tak usilnie czynic dobro, ze Pierscien uczynilby z niego 
swego niewolnika. Gandalf boi sif?, ze - gdyby mial Pierscien - to 
pozqdajqc dobra, pozqdalby jednoczeSnie wladzy dla jego zaprowa
dzenia: stworzylby terror dobra. 

Tak sarno Galadriel, tez rna chwile slaboSci. Na moment staje si~ 
straszna i grozna, widzi swoj'l przysziose: to, co by si~ wydarzyio, 
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gdyby przyjc;:ta Pierscien. Ale szybko staje sic;: znow krolowq elfow. 
To ciekawe, ze mimo rozmaitych mocy magiczoych, mimo nadprzy
rodzonej sity, i w Gandalfie, i w Galadriel jest miejsce na ludzkq sla
bosc. Mogq oni ulec slabosci. I mogq tel. ulec zlu . Nawet w Gandal
fie moze pojawic sic;: pokusa, by zawladnqc moq PierScienia, by wy
korzystac jq do swoich celow. 

Znow powraca napic;:cie: wladza i sluzenie. Mamy przyklady 
wladzy zdeprawowanej: Saurona i Sarumana. Ale w dobrych rc;:kach 
wladza tel. moze sic;: zdeprawowae. W Srodziemiu nie rna nikogo, 
kto musi bye dobry, kto jest dobry w sposob konieczny. To nie jest 
dobroe Boska. Kazda dobroc moze, choe nie musi, obrocie sic;: w zlo. 
Natomiast Jedyny Pierscien nie moze bye dobrze uzyty. Wprawdzie 
Galadriel i Gandalf zastanawiajq sic;:, czy Jedyny PierScien moze czy
nie dobro, ale wiedzq, ze zlo nie moze im pomagac w czynieniu do
bra. Pierwszy odruch mowi, zeby wziqe cos, co jest ziem, i z jego 
pomoq czynie dobro. Moze uda sic;: ten Pierscien opanowaC? Ale to 
niemozliwe. PierScien jest zly i pokonuje kazdego. 

W opisie stwarzania Ardy pojawia si~ niezwykle ciekawe zdanie, wy
powiedziane przez Eru do Melkora. Dzieje si~ to tui po tym, jak Mel
kor swym spiewem wprowadza do muzyki <Ainur6w dysonanse. Eru 
powiada, ie kaide zlo, kt6re uczyni Melkor, i tak obr6ci si~ w koncu 
na chwal~ Jedynego. 

To jest bardzo chrzeScijanskie. A przeciez w poganskich mitach nie 
rna chrzescijanstwa. Tolkien w dyskretny sposob przezwycic;:zyl to 
poganstwo. Czym bowiem r6zni sic;: b6g Silmarillionu od najwyz
szych bog6w p61nocnych mitologii? B6stwa poganskie Sq ambiwa
lentne. Bogowie Sq jednoczesnie dobrzy i iii. Trochc;: pachnie to Jun
giem, kt6ry nawet w Jahwe dopatruje sic;: zlej strony. Eru natomiast 
jest dobry. Jego dobroe przejawia sic;: chocby tym, ze nie narusza 
wolnej woli stworzonych istot. I dobroe Eru objawia sic;: wlasnie 
w rozmowie z Melkorem. Zdanie, kt6re Pan przytacza, pokazuje, ze 
wszystko skonczy sic;: zwycic;:stwem dobra, a zlo bc;:dzie pokonane. 
To dzic;:ki zlu moiliwe jest bohaterstwo hobbit6w. 
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Czyli wspaniala, pelna poswi~cenia przyjain Sama i Froda nie zaistnia
lary, gdyby nie byio tego calego zla? Spokojnie pykaliby fajki w Shire 
bez koniecznosci wystawiania swej znajomosci na tak ci~ikq pr6b~? 

W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas poswic;;cenia paschalu, poja
wia siC;; zwrot: "Blogoslawiona wino, kt6ra dalas nam Zbawiciela". 
,,Beata culpa!" To wielka tajemnica: najwic;;ksza mozliwa zbrodnia 
(bogob6jstwo) spowodowala najwic;;ksze mozliwe dobro (zbawienie). 
To jest liturgia Kosciola. 

U T olkiena jest to zamaskowane, bardzo mityczne, ale nie rnniej 
prawdziwe. Mozna zalozyc, ze ktos, kto dobrze poznal T olkiena, 
w WigiIi~ Paschalnq moze skojarzyc "blogoslawionq winc;;" z rolq 
GoIIuma. 

Hobbit ostatecznie zawodzi. W momencie, kiedy stoi nad Szczelinami 
Zaglady, zamiast rzucic w nie Pierscien, zaklada go i chce zostac wladcq 
Pierscienia. Ulega pokusie. 

To pokazuje slabosc czlowieka. Pokusa wladzy jest tak silna, ze moze 
zawladnqc nawet malym i z natury dobrym hobbitem. Jego zadanie 
jest niezwykle trudne. Przeciw niemu skierowana jest ogromna moc, 
pelna zlej magii, setek tysic;;cy ork6w - i to wszystko pokonuje maly 
chlopaczek. On siC;; boi, jest przerazony. Nie rna w nim spokoju, nie 
jest mitycznym mc;;drcem. Wie, ze do ocalenia moze potrzebna bC;;
dzie jego ofiara. To r6wniez rna wymow~ chrzescijanskq. Budda umarl 
w wieku osiemdziesic;;ciu lat na biegunkc;;. A Chrystus w wieku lat 
trzydziestu trzech zginql na krzyzu. I tez byl przerazony. Dwa swia
ty. Znowu, hobbit jest maly i niegrozny i zwycic;;za. Jak Chrystus, tez 
przeclez niegrozny. 

Frodo jest slaby - jak kazdy. I to przewidzial Gandalf, kiedy po
wiedziai, ze nie mozna zabic Golluma, bo on rna cos jeszcze do zro
bienia. Ma misjc;;. Zlo Golluma moze siC;; przyczynic do zwycic;;stwa. 
Bo gdyby hobbit wziql ten Pierscien, zapanowalby totalny chaos. On 
nie bylby w stanie uzywac Pierscienia. Wtedy nastqpilaby klc;;ska. Ale 
ostatecznie, dziC;;ki zlu GoIIuma, nadchodzi zwyci~stwo. Zn6w to 
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sarno: "B!ogoslawiona wino, ktora da!as narn Zbawiciela". Slabosc 
pokonuje sil<; wiernosciq, rniloSciq i poswi<;ceniern. Ale ta slabosc 
bardzo si<; boi. To nie jest buddyjski swi<;ty. To jest przeraiony, rnaly 
chlopak, ktory si<; potwornie boi. Ale jednak pokonuje sw6j l<;k. 
Chrystus przed srnierciq tei by! przeraiony. Jednak kiedy Piotr od
wodzi Go od ofiary, rn6wi: idi precz, Szatanie! I przyjrnuje sw6j los, 
przyjrnuje rn<;k<;. A hobbici pokonati strach i zwyci<;iyli. W ostatniej 
chwili powrocila jednak stabosc - i rnusiala wkroczyc OpatrzL:osc. 

Opatrznosc i zto 

Czym bylaby w Srodziemiu owa Opatrznosc? Jednak dzialaniem Eru, 
jego swoistym wejsciem w swiat? 

Marny przyklad Froda na Gorze Widzenia, na Amon Hen. Ktos mu 
kaza! zdjqc Pierscien, ktos nad nim czuwal. Inaczej wpadlby w sidla 
Saurona, zostalby rozpoznany. "W tej chwili zdejmij Pierkien!" Jest 
u Tolkiena kilka przypadkow interwencji OpatrznoSci. Moina to 
przypisac dzia!aniom Eru i Valar6w. 

Czyli jednak Eru angaiuje si{? jakos w swiat? 

Nie tak, ieby zmienic, cos narzucic, tylko ieby przywrocic. Przywr6
cic sil<; slabym, kt6rych w momentach krytycznych Eru, przypusz
czalnie, powstrzymuje od katastrofy. Daje sily do wykonania zada
nia, jdti jednak przewaiy slabosc ludzka - pokusa zalozenia Pier
kienia - wtedy nast<;puje interwencja. Bo nie chodzi tu tylko 
o hobbitow, ale 0 calq spraw<;, mianowicie 0 uratowanie Sr6dzie
mia przed z!em Saurona. 

Jest taka scena we Wladcy PierScieni, ktora wyraznie nawiqzuje do 
pewnych wq.tkow ewangelicznych. Gandalf Szary ginie w walce z Bal
rogiem, by powrocic jako Gandalf Bialy. Moment, kiedy odrodzony 
czarodziej objawia si{? przyjaciolom w lesie Fangorn, przypomina ob
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iawienie zmartwychwstalego Jezusa uczniom w Emaus. Wpierw Go 
nie poznaiq, prowadzqc z Nim rozmowr:, dopiero p6iniej rozpoznaiq 
w Nim Nauczyciela. 

On przez smier<: doszedl do zycia. 

Czy nie jest to naduiycie, ie Tolkien wprowadza pewne wqtki ewan
ge/iczne w swiat, kt6ry nie iest chrzescijanski? 

Gandalf, waicz'1c ze zlem, waicz'1c w Morii z Balrogiem, zgin'1l, ale 
si~ odrodzil. Jest to moment jakby zmartwychwstania. Jednak nie 
widac tego p6zniej . Owszem, jego twarz jasnie

Magia jest u Tolkienaje, ale dalej zachowuje si~ jak normalny, star
przedchrzescijanskimszy czlowiek. I mamy tu do czynienia z zama
charyzmatem, wktory

skowanym przeslaniem: ofiarna smierc prowa
Eru wyposaia ludzi do

dzi do zycia. Walka ze zlem kosztem wlasnego 
wallO ze zlem. 

zycia prowadzi do zmartwychwstania. Wpierw 
walka w podziemiach Morii, potem odrodzenie na szczycie gory ... 
Ciekawe, bo to jest bardzo starannie zamaskowane. To nie jest Ewan
gelia. Magia jest u Tolkiena przedchrzeScijanskim charyzmatem, 
w kt6ry Eru wyposaza ludzi do walki ze zlem. 

Znowu magia ... U Tolkiena jest tei bardzo ciekawa magia slowa. Slo
wo moie zmieniac swiat. Postac Sarumana jest budowana trochr: w ten 
spos6b. On uwodzi ir:zykiem, uwodzi slowem. 

I kiedy przemawia z wiezy Orthanku, prawie mu siy udaje. Niekt6
rzy bohaterowie zostaj'1 zachwiani w swej uprzedniej pewnosci. Oto 
magia slowa. 

Pan tego juz nie pamiyta, ale ja sluchalem Hitlera. Przed wojn'1. 
To bardzo ciekawe. Wokolo zebranych wielu ludzi. Jest zupelnie 
ciemno, noc, swieq tylko pyki reflektor6w. Przez bardzo potyzne 
glosniki sfychac glos: "Kolego, sk'1d jestes?". "Z Warmii!" "Z Bran
denburgii! " Pojedyncze glosy, anonimowe w ciemnosciach. Potem 
m6wi Hitler, najpierw zaczyna spokojnie, bardzo poprawn'1 niem
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czyznq, p6zniej powoli przechodzi we wrzask, nieartykulowany 
wrzask. Wtedy wybucha kolosalny entuzjazm. Milion ludzi bije bra
woo Krzyczq: "Sieg Hei!! Sieg Heil! Sieg Hei!!". Co to jest? Jedynie 
dobra sztuka aktorska, dykcja? Wprawdzie byly pewne podstawy 
tego entuzjazmu - sytuacja ekonomiczna Niemiec itd. - ale zrozu
mienie tego fenomenu przekracza normalne rozumowanie. 

Tolkien odiegnywal si{! od alegorii. Natomiast w filmie Jacksona jest 
taka scena: Saruman wychodzi na balkon i pokazuje Grimie W{!iowe
mu J{!zykowi zast{!py ork6w stojqce w dole. I to jest scena niemal iyw
cem wzi{!ta z filmu Leni Riefenstahl Tryumf woli, tam sq takie same 
uj{!cia. Na wysokiej trybunie Hitler, a pod spodem ustawione w czwo
roboki oddzialy. 

Sq pewne podobienstwa. Szkolenie w SS bylo szkoleniem do okru
cienstwa. U Tolkiena tylko orkowie i Sauron Sq okrutni, poslugujq 
si~ torturami i z przyjemnosciq zadajq b6l. 

Niedawno widzialem zdj~cie ze spotkania Hitlera z Petainem. 
Obok stoi esesman z eskorty filhrera. Bardzo przystojna twarz, bar
dzo nordycka, bardzo m~ska i pi~kna. Kamienna. Kamien, nie czlo
wiek. I jest w tym dalekie podobienstwo. Orkowie byli wyszkoleni 
do okrucienstwa. Przerobieni z pi~knych e1f6w po to, by byli okrut
ni. Nie po to, by pomagali, sluiyli, ale po to, by niszczyli. 

Czyli sila zla jest silq niszczqcq i ten proces moralnej, psychicznej i fi 
zycznej degeneracji elfow konczy si{! powstaniem orkow. Do tego do
prowadzilo upodlenie i sponiewieranie pi{!knej rasy. 

Jest taka scena w podziemiach Isengardu, gdzie hoduje si~ uruk-hai. 
To przeciei przyklad manipulacji genetycznej. Ch~c wladania pra
wami natury po to, by zawladnqc swiatem. Znowu wladza. Dzis prze
miany genetyczne jawiq si~ niewinnie, jako cos, co moie sluiyc czlo
wiekowi, ale wedlug Tolkiena jest to ch~c wynaturzenia czlowieka. 
Mamy klonowanie czlowieka. To klonowanie czlowieka jest jui we 
Wladcy Pierscieni zarysowane. Z tym, ie klonowanie w dzisiejszym 
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poj~eiu rna bye dobre, a w Sr6dziemiu jest wyraznie zlem. W u j ~eiu 
chrzeSeijanstwa klonowanie tez jest zlem, zlem niejawnym - kamu
flowanym pozorami rozwoju medyeyny. 

Dlaczego dla Tolkiena klonowanie byloby jednoznacznie zle? 

Dlatego ze to Em stwarza wszystkie rasy rozumne. Tylko on moze 
dawae zycie. JeSli ktos ehee w tym z Em konkurowae, jest to zie. To 
uzurpaeja wladzy stwarzania. Ale w efekeie kazdy uzurpator tylko 
przetwarza, bo i tak nie moze stwarzae. 

I Melkor-Morgoth, i Sauron nie potrafiq stwarzac. Oni tylko psujq to, 
co jest, i to, co pierwotnie jest dobre. 

To jest wlasnie grzech. Grzech to zepsueie dobra, to dobro zepsute. 
Dobro z brakiem - tak powiada koneepeja katolicka. Czyli zlo jest 
brakiem dobra. Do tego stopnia, ze jesli czemus bardzo brakuje dobra, 
to jest zle. U Tolkiena zlo nadal jest brakiem, brakiem doswiadczanym 
jako zlo. Dobrym przykladem S<l wlasnie orkowie. Dobrzy elfowie 
zostali pozbawieni dobra i dlatego stali si~ orkami, kt6re S<l zle. 

Czy zatem chrzescijanie powinni czytac Tolkiena? Czy Ojciec zale
calby takie lektury? 

Jak najbardziej. Co bowiem mogloby grozie czytelnikowi chrzeSci
janskiemu? Prosz~ zobaczye, ile si~ w T olkienie miesei, w samym 
Wladcy Pierscieni - niemal cala teologia! Sam Tolkien by! dobrym 
katolikiem, niekt6rzy powiedzieliby dzis, ze by! fundamentalisq. 
I przekazal w swej powieSci wiele tajemnic wiary. Jest tam nawet 
dalekie, dalekie echo Eueharystii. Lembasy - ehleb elf6w - spozyte 
nawet w minimalnej ilosei przywracaj<l sily. To nie jest Cialo Pana, 
jak w chrzeScijanstwie, ale nadzwyczajny pokarm (kt6ry musi bye 
zawini~ty w lise - naturalne opakowanie - bo inaczej wysycha). Mamy 
wi~c analogi~. Eucharystia daje zycie wieczne, a lembasy w magicz
ny spos6b podtrzymuj<l zycie doczesne. 
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Jest tez wielka tajemnica swiada. Frodo rna od Galadriel swiat

10 elfow, ktore swieci w ciemnosciach Mordoru i te ciemnoSci roz

prasza. To widae szczegolnie podczas walki z Szelobq. Paj~czyca 
nie moze swiada zniese, ono jest dla niej bolesne. I mamy tajemni

c~ swiada i ciemnosci, prolog Ewangelii sw. Jana. Swiatlo zwyci~
za, a ciemnosci nie wytrzymujq jego widoku. Mimo wszystko 5wia
do w ciemnosciach swieci i ciemnosc go nie ogarnia. I znowu: nie 
jest to Boska swiadose - bo taka bye nie moze - ale, mozna powie
dziec, jej zapowiedz. 

I tu pojawia si~ paradoks: z jednej strony dzielo Tolkiena jest gl~boko 
chrzescijanskie w swej wymowie, z drugiej zas we Wladcy PierScieni 

nie ma iadnej religii. Nie ma tam religijnosci, moie poza praktykami 
na Numenorze, tei bardzo skromnymi_ 

Gdyby Tolkien szedl do konca tropem mitu, musialby stworzye po
ganskq religi~_ Tolkien oczywiscie zakladal, ze to nie jest chrzeSci
janstwo - choe pozostawil w Srodziemiu zarysy chrzeScijanskich ta
jemnic, ale religia musialaby bye poganska. I nie bylaby to wiara w nie
widzialnego Eru, ale w stworzonego, widzialnego bozka. Mozna 
byloby, oczywiscie, przetworzye bogow skandynawskich czy german
skich, ale to nadal byloby pogansnvo. Tolkien mogl, rzecz jasna, 
wprowadzic do Srodziemia Boga chrzescijanskiego, ale wtedy poja
wilby si~ inny problem_ Objawienie chrzeScijanskie jest historyczne, 
dokonalo si~ w konkretnym czasie i konkretnym miejscu. A Srod
ziemie jest mityczne. 

Kt6ra z postaci we Wladcy PierScieni przykula szczeg6lnie Ojca uwa
g~ lub zdobyla specjalnq sympati~? 

Musz~ pomyslee ... Nie potrafiy wskazac jednego bohatera. Hobbici 
Sq sympatyczni ... Ale ulubiony bohater? Tam w zasadzie nie rna jed
nego bohatera_ Kazdy z nich rna swojq roly, kazdy dodaje cos do 
caloSci. I chyba jedynym takim bohaterem jest Gandalf. Natomiast 

mnie bardzo podobajq siy postaci kobiece. Jest ich, co prawda, nie
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wiele, ale S'l niezwykle eiekawe. Przede wszystkim Galadriel. Jui 0 tym 
mowilem: moie ona wzi'lc Pierseien, Frodo stoi obok i ehee go jej 
oddac. Galadriel odezuwa pokus~, leez kiedy widzi, co mogloby si~ 
z ni'l stac, gdyby zaloiyla Pierseien, odmawia i znow staje si~ mal'l 
krolow'l elf6w. Pokonanie przez kobiet~ pokusy tego typu to bardzo 
eiekawa rzeez. 

Kobiecie trudniej? Dlaczego? 

Bo jest biblijna Ewa, ktora ulegla pokusie. A Galadriel nie ulega. Oezy
wiseie podobienstwo mi~dzy Ew'l a Galadriel jest odlegle. Ale jest 
zastanawiajqee, ie w zasadzie jedyna postac kobieca okazuje si~ nie 
slaba, ale wlasnie silna. Waine jest tei to, ie Galadriel, z pomoq 
swego pierscienia panuje nad calym Lothlorien. I kiedy bohaterowie 
odplywaj'l na lodziach, przekraczaj'l granic~ swiada. To jest swiatlo 
Galadriel, swiado jej pierScienia. Ma kobieq wladz~ zabezpieczenia 
swoich elfow przed zlem, kt6re czai si~ po drugiej stronie rzeki. To 
bardzo kobiece - zabezpieezyc bliskich przed zlem. Jest w tym magia 
kobieeoSci, magia macierzynstwa. Galadriel, jak matka, chee odsu
n'lc zlo od bliskich. 

Jest we Wladcy Pierscieni pi~kna scena, kiedy Caladriela zaprasza 
Froda do swego zwierciadla. 

Kiedy Galadriel w Lothlorien nalewa do misy troch~ wody z dzba
na, m6wi do Froda: "nie wiem, co ir6dlo pokaie". Ja nie mam wla
dzy nad przyszlosci'l, nie widz~ jej na pewno. A wrozka z ogloszenia 
prasowego wszystko dzis wie, zna eal'l przyszlosc. Galadriel twier
dzi, ze moina zobaczyc przyszlosc, ale nie rna nad ni'l wladzy. 

Galadriel widzi przyszfosc tak, jak widzi si~ mit - nie do konca 
jasno i bez wladzy nad nim. Galadriel przewiduje bowiem histori~ 
mityczn'l. To nie jest proroctwo. Prorok mowi: z cal'l pewnosci'l 
b~dzie tak i tak. Tu mamy niepewnosc. Niepewnosc kogos, kto po
sfuguje si~ magi'l, ale wie, ze ta magia nie jest ostateczn'l odpowie
dzi'l na wszystko. Gdyi u T olkiena magia nie zalatwia wszystkiego. 
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Magia dziaia, wspornaga dobro (i zio), ale nie rna pewnosci proroc
twa i nie rna glosu rozstrzygajqcego. To jest subtelna r6znica, kiedy 
Galadriel rn6wi: zobaczyrny, co wyjdzie. Ona nie jest prorokiniq. 
Tolkien nie udaje Biblii. ]ego postaci nie udajq biblijnych prorok6w. 
Ani nie udajq Zbawiciela, choc ocalajq Sr6dzie rnie przed ziern. 

I jeszcze jedno pytanie na zakOliczenie rozmowy. Skoro ten swiat Tol
kiena jest taki realny, to czy nie jest tak, ie Tolkien uzurpuje sobie 
boskie prawo stwarzania swiat6w? Ten swiat Tolkiena jest komplet
ny, z historiq., geografiq., j£!zykami, rasami. A jednoczesnie to, co w t)lm 
swiecie jest zlem, to pr6ba nasladowania Eru. Melkor chce stwarzai 
byty wedle wlasnego pomyslu. I za to zostanie pot£!piony. Czy Tol
kien nie robi tego samego? Przeciei Sr6dziemie jest swiatem jego po
myslu. 

I to tak realnyrn, ze czytelnik w kazde j chwili rnoze siy do niego 
przenieSC! Tolkien tworzyi swe dzielo bardzo dlugo. Pisai Wladc£! 
Pierscieni przez kilkanascie lat. Bardzo powoli to szlo. Nad Silmaril
lionem siedziai cale zycie i go nie ukonczyL ezy on uzurpowal sobie 
boskie prawo? Mysly, ze nie. Gdyby czui siy stw6rcq, rnialby gotowy 
plan. Dzielo nigdy nie ukonczone nie jest tego typu uzurpacj'l. Jest 
sladern poszukiwan. O n stopniowo odkrywa ten swiat w rnitach, 
a wiyc nie stwarza, lecz odczytuje i opisuje. T olkien byl kirns w ro
dzaju archeologa, kt6ry odkopuje pierwotne rnity ludzkoSci i szuka 
w nich tego, co rna siy spelnic w Objawieniu. 

O. JOACHIM BADENI OP, ur. 191 2, ceniony duszpasterz i rekolek
cjonista, byly i olnierz Brygady Strzelc6w Podhalanskich (walczyl pod 
Narwikiem). Ostatnio wydal: Fate! z widokiern na pole (2004). 
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ANKIETA 

Uwiedzeni , 
Sr6dziemiem 

"Tolkien odslania przed nami swiat tak w kaidym 
szezegole pelny autentyeznego iyeia, ie nie potrafimy 
ani mu nie zaufac, ani sicr z nim rozstac. Dlatego tylu 
nieustannie do niego wraea, a wielu nigdy na dluiej 
nie rozstaje sicr z nim. Jest to swiat podroiy, podezas 
kt6rej odkrywamy miejsea zarazem znane i przerasta
j'lee nasze oezekiwania. Oddzielony przepaSci'l ezasu, 
i zarazem nieskonezenie bliski, istniej'ley w wieeznym 
»teraz«" - pisze 0 zr6dlaeh swojej faseynaeji dzielami 
Tolkiena profesor Wieslaw Juszezak. 0 tym, jak i kie
dy dali sicr uwiesc kreaeji pisarza i dlaezego wei'li do 
niej powraeai'l, na ezym - ieh zdaniem - polega feno
men jego tworezosei, opowiadai'! ludzie piara, kultu
ry i sztuki. 

Andrzej Franaszek 

Wladca Pierscieni to pod wzglcrdem formalnym proza bardzo tra
dyeyjna, daleka od konstrukeyjnych (ezy jakiehkolwiek innych) eks
peryment6w. Myslcr jednak (mysl to, prawdcr mowi,!c, mato odkryw
cza), i:i cieszy sicr ona tak wielkim powodzeniem nie w b r e w temu, 
a raczej (micrdzy innymi) d z i cr k i temu. Wicrkszosc z nas, ezytelni
k6w, takiej wtasnie formy w gruncie rzeczy oezekuje. Rozmaite for
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maine eksperymenty, daleko posuni~ta alinearnose narracji, kwestio
nowanie statusu narratora czy - przede wszystkim - rezygnacja z wy
razistej fabuly, wszystkie te zjawiska, kt6re urzeczywistnita proza 
minionego stulecia, znudzona XIX-wiecznym realizmem, sprawiajq 
rzeczywistq radose grupie odbiorc6w bardzo nielicznej_ Czym in
nym jest zawodowa praca teoretyk6w odnajdujqcych konstrukcyjne 
schematy, wskazujqcych kolejne usadowione w tekscie instancje, ich 
odleglose od pozatekstowego autora etc., czym innym intelektualna 
satysfakcja, jakiej dostarczye nam moze na przyklad odnalezienie 
odwolan do literackiego kontekstu czy kulturowej topiki, czyms zas 
zupetnie innym - calkiem prywatna, intymna radose lektury, emo
cjonalne zaangazowanie z niq zwiqzane. 

Wiadomo zresztq, ze literacka awangarda dawno juz utracila sw6j 
impet, ze wsp6lczesnosc jest formalnie dose poczciwa, ze choe natu
ralnie nie moze w prosty spos6b powielie wypr6bowanych mecha
nizm6w, to jednoczeSnie nie odbiega od nich daleko. Mozna tez za
kladae, ze czeka nas spora rewizja historii literatury XX w., ze szereg 
nazwisk osunie si~ w niepami~e, wydob~dq si~ zas takie, kt6re kie
dys uznano za zbyt malo nowatorskie. Na takim procesie dzieto Tol
kiena moze tylko zyskae. Zyskae w "oficjalnych", akademickich hie
rarchiach, bo jeSli chodzi 0 zainteresowanie czytelnik6w, radzi sobie 
- jak wiadomo - doskonale. (Skqdinqd nalezalohy uniknqe tu prze
sadnej gorliwosci i nie stawiae Wladcy ... na r6wni z np. Czarodziejskq 
g6rq czy Bracmi Karamazow ... ) 

Oczywiscie przyst~pnose formy (wzgl~dna - Sq przeciez i tacy, dla 
kt6rych przeszkodq jest sarna obszernose trylogii: ich zaspokaja w petni 
filmowe streszczenie) oraz znakomite rzemioslo - taki Wladca Pier
scieni jest, najzwyczajniej w swiecie, po prostu bardzo dobrze zrobio
ny - to jedynie wst~pny warunek, kt6ry umozliwil dzietu Tolkiena 
uzyskanie tak wielkiej popularnosci, a wlasciwie mu w tym nie prze
szkodzil. Istota rzeczy lezy gdzie indziej. Trzeba b~dzie wyznae, iz 
holduj~ dose prostolinijnemu podejSciu do literatury, zgodnie z kt6
rym najwazniejszy jest nie podziw dla mistrzowskiej konstrukcji, ale 
wzruszenie i zachwyt, duchowa przygoda, wtajemniczenie w swiat, 
w wiedz~ 0 czlowieku, poczucie, iz czytajqc czyjes slowa, dowiaduj~ 
si~ czegos waznego takie 0 sobie samym ... ~szystkich tych podniet 
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Wladca Pierscieni dostarcza i z tego punktu widzenia naleiy mu siy 
miano prawdziwej, wainej literatury. 

Czytalem Wladcr Pierscieni po raz pierwszy jako chlopiec, majqc 
bodaj 12 lat, i niewqtpliwie ta pierwsza lektura (z calym jej ograni
czeniem, z obszarami, ktare wymykaly siy umyslowi podrostka) byla 
najsilniejsza, najrnocniej przeiyta, najbardziej zapadla w pamiyc. Pi
salem 0 tyrn kiedys w "Tygodniku Powszechnym" tak: 

Wlasciwie od pierwszych sl6w, motta i zaklycia z budzqcq niepok6j, wi
brujqcq fraz'! »W krainie Mordor« - zostalem uwiedziony. Sr6dziemie budzilo 
fascynacjy, tysknoty, niepewnq swych przyczyn. W por6wnaniu z nim otacza
jqca rzeczywistosc bladla, wydawala siy jedynie splowialq kopiq swiata praw
dziwego. 

Wladca Pierscieni to zaproszen ie do przygody, zaczynajqcej siy za progiem 
rodzinnego domu. Mijajqc gran icy Shire, Frodo rozpoczyna wydr6wky, kt6ra 
do glybi zmieni jego samego. Odtqd juz nic nie bydzie takie sarno - bezpieczne, 
oswojone, oczywiste. Podobnq przygody przezywajq czytelnicy, dowiadujqc siy 
(czy przypominajqc sobie) 0 zloionosci, niedocieczonosci zycia. Bohater to 
w gruncie rzeczy chlopiec, kt6ry poznaje swiat i siebie, zostaje poddany ciyi
kim pr6bom, mierzy siy ze zlem, dorasta. Doroslosc nie oznacza jednak zapo
mnienia i oschlosci; wszystko, co przeiyl, naznacza go bowiem na zawsze . 

Jak kazdy mit, r6wniez opowiesc 0 Pierscieniu jest wieloznaczna, zlozona, 
nie daje siy sprowadzic do poczciwej bajki. Zio i dobro, smutek i radosc Sq 
ciasno z sob,! splecione. Ukazana rzeczywistosc jest krucha, stoi na progu kolej
nej przemiany, to, co zdawalo siy odwieczne i niewzruszone - zapada siy w prze
szlosc. Elfowie odplynq z tego kontynentu, krasnoludy zanurZq w czeluSciach 
kopaln, stare twierdze skruszej'! , zaklycia zostanq zapomniane - my, ludzie po
zostaniemy sami. Przygody chlopca zastqpi codziennosc doroslego. 

Czyms intymnie mi bliskim jest tu swego rodzaju poczucie nosta lgii , skurcz 
serca - ie przychodzimy zbyt p6zno, to, co najwainiejsze, jest jui za nami. 
Materializacj,! tego przeswiadczenia Sq w powieSci relikty wczesniejszych cywi
lizacji, nieskonczenie przekraczajqce wszystko, co mogq wzniese potygi czas6w 
Froda i Aragoma, cienie minionych kr6lestw. AJe gdy bohaterowie przeplywajq 
obok giganrycznych pos,!g6w wladc6w Gondoru, myslimy takie 0 czyms oso
bistym, duchowym. 0 poczuciu sp6znienia, utraty, wygnania. Jakby naleial siy 
nam czas inny, mniej mamy, inne dziedzictwo. 

Lektura Wladcy ... jest wspanialq lekcjq wyobrazni, bo to, co opisane, jest 
punktem wyjScia do naszych domysl6w - mglistych, ale przez to jeszcze ciekaw
szych. Tolkienowska rzeczywistosc zdaje siy falowae jak zaslona, kt6ra ukazuje 
wiele, ale skrywa jeszcze wiycej, a pod tym, co juz poznalismy, kryjq siy kolejne 
tajemnicze w;mtwy. Dlatego grozy budzq wszelkie interpretacje pr6bujqce zmie
nic mit w plaskq alegoriy, identyfikujqce powieSciowe Zio z sowieckim totalita
ryzmem czy nuklearnym zagrozeniem albo widz,!ce w przygodach bohater6w 
opis narkotykowego »tripu«. Tak mit czytajq mieszkancy Ziemi Ulro, kt6rych 
suchy, zadufany rozum, okrutny Urizen pozbawil odczuwania tajemnicy. Bo 
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najwainiejsze w dziele Tolkiena jest przypomnienie 0 zloionosci. 0 wake to
czonej mi~dzy Dobrem i Zlem (kt6rego nigdy nie da si~ do koflCa wyplenic), 
o tym, ii swiata nie moina pochwycic za pomocq jedynie praw nauki. Budujqc 
swoje krainy, Tolkien broni wyobraini, w gruncie rzeczy wyobraini religijnej, 
gwarantuj,!cej, ii jest cos wi~cej nii przypadek, gra sil, instynkty. Staje na straiy 
Tajemnicy. 

Sila lekturowego przeiycia jest uzaleiniona od wielu czynnikaw, 
m.in. od wieku czytelnika. Mysly, ie po raz pierwszy dzielo Tolkie
na przeczytalem w najwlaSciwszym momencie, na gran icy miydzy 
dziecinstwem a poczqtkami dorastania. Painiej parokrotnie do tej 
lektury wracalem i choc nie zamierzam siy zaprzec ukrytego we mnie 
chlopca i jego wzruszen, choc zrozumialem 0 wiele wiycej i maj po
dziw (np. dla sily wyobraini, dla frapujqcej pelni swiata, ktary stwo
rzyl pisarz) tylko siy umocnil, to kolejne odczytania nigdy jui nie 
byly ai tak wainym wydarzeniem. 

Jak kaide zjawisko kultury masowej - dziyki ekranizacji Petera 
Jacksona dzielo Tolkiena stalo siy na czas jakis jednym z bardziej 
wainych elementaw tej kultury - takie i obecna popularnosc Wladcy 
Pierscieni Iqczy w sobie elementy z najrozmaitszych porzqdk6w: 
fundamentalnie waine i trywialne. Oglqdalem wlasnie film doku
mentalny poswiycony polskim 20-latkom, kt6rego jedna z bohate
rek zwierza siy, ii w ciqgu miesiqca byla trzykrotnie w kinie na Po
wrocie kr6la, bo w realnym swiecie, ktary jq otacza, brak jej tej 
wyrazistoSci rozdzialu dobra od zla, tej sily przyjaini, tej moiliwo
Sci opowiedzenia siy po slusznej stronie i poswiycenia dla niej. Do
loiylbym tu jeszcze wspomnianq potrzeby tajemnicy, Czegos Wiy
cej nii porzqdek racjonalnej codziennosci, glad wlaSciwie religijny, 
kt6ry dopada nas ciqgle w naszym zdesakralizowanym swiecie 
i otrzymamy (jak sqdzy) mniej wiycej pelny zestaw potrzeb, ktare 
zaspokajajq ksiqiki Tolkiena (a w jakiejs mierze takie ich wersje 
filmowe - niepor6wnywalnie uboisze). A wok6l klybiq siy jeszcze 
najr6iniejsze inne motywacje, potrzeba ucieczki od bolesnie prze
widywalnego "realu", rozmaite mody, kt6re na czas jakis kaiq za
stqpic laserowe dzialo klingq miecza, owczy pyd widowni, przede 
wszystkim zas nieledwie nieprzezwyciyiona, sauroniczna sila pie
niqdza, promocyjnej machiny, ktara wm6wi nam, ie gdy kupimy 
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sobie kubek z podobiznq Gandalfa, to nasze zycie stanie si~ choe 
troch~ lepsze ... 

ANDRZEJ FRANASZEK, UL 1971, krytyk literacki, au tor po§wi~conej 
poezji Zbigniewa Herberta ksiqiki Ciemne ir6dlo, czlonek redakcji "Ty
godnika Powszechnego", juror Nagrody Literackiej Nike. 

Tadeusz Jagodzinski 

Zaczn~ od dose wstydliwego wyznania: otoz mimo najszczer
szych ch~ci nie udalo mi si~ "zaliczyC" Tolkiena za pierwszym podej
Sciem. Pami~tam, bylem jeszcze nastolatkiem (poczqtek lat 80. w Kra
kowie), kiedy ktos mi podsunqi wznowionq wowczas w"Czytelni
ku" trylogi~ 0 wyprawie Frodo Bagginsa, mowiqc, ze to literatura 
przez duze "L" i po prostu trzeba to znae. Sprobowaiem i . . . utknq
iem gdzies na 40 stronie Druiyny Pierscienia. Przydiugi, genealo
giezny wst~p zdeeydowanie przerosi wtedy moje sity. Tamto niepo
wodzeoie ezyteloieze, mimo pozoiejszego "oawr6eenia", zabarwiio 
jakos moj stosuoek do tego pisarstwa, bo do dzis oie potrafi~ wyzbye 
si~ wspomnienia 0 tym, ze Tolkieo jedoak moze zm~ezye. Tomy 
Wladcy Pierscieni zbieraiy wi~e w mojej biblioteezee kurz, az przy
pomoiaiem sobie 0 nieh z koneem lat 90. (mieszkaiem juz wtedy 
w Londynie), kiedy swiat na dobre ogarn~ia milenijna gorqezka 
i w kilku anglosaskieh ankietach majqeyeh wyionie autora stuleeia 
(ba, nawet wszeeh ezasow) dose nieoezekiwanym zwyei~zq okazai 
si~ wlasnie ... John Ronald Reuel Tolkien. Zdystansowanie Orwella, 
Tolstoja ezy Dantego jest - przyznajq ehyba Pans two - nie lada wy
ezyoem, tym bardziej zatem intrygowae musialy zaeiekle spory, jakie 
przy okazji tyeh rankiogow stoczono nad Tamizq 0 reputaej~ tworey 
Hobbita. Jedni wynosili go pod oiebiosa, inni odsqdzali od ezei i wiary. 
C6Z bylo robiC? Pooowoie si~gnqlem po Tolkienowskq trylogi~, 
w koneu wypadalo miee wlasne zdanie na ten temat... Tym razem 
poszlo juz gladko i po kilku dniaeh prawie nieprzerwanej lektury, 
slowa "Wi~eej nie 0 tym powiedziee si~ nie da" na 472 stronie Po
wrotu kr6la odebraiem oiemalZe jak osobistq zniewag~. Stary wyga 
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najzwyczajniej mnie oczarowal, a jego basniowy swiat, pelen niesa
mowitych stworow i egzotycznych, choc dziwnie nam bliskich ple
mion (kazde z nich, jak na dzielo filologa przystalo, z odrybn<j histo
ri<j, jyzykiem i literackim kanonem), wciqgn<jl bez reszty. Owszem, 
po kilku dniach ten stan podgorqczkowy nieco opadl, a w imponu
j<jcej rozmachem Tolkienowskiej budowli zacz<jlem dostrzegac pew
ne wyrwy czy szczeliny (dlaczego na przyklad kobiety w jego eposie 
S<j raczej widmami idei kobiety, a nie postaciami z krwi i kOSci?), ale 
to nie przekreSlalo przeciez intensywnosci "romansu" z jego tekstem. 
Bo T olkien potrafil w nieslychanie sugestywny sposob siygnqc do bar
dzo odleglych wzorow (w koncu, piszqc SWq sagy 0 starciach sil Do
bra i Zla, pelnymi garSciami czerpal z germansko-nordyckich podan, 
ktorymi siy zajmowal w pracy naukowej) i poslugujqc siy tradycyjny
mi metodami, bliskimi w gruncie rzeczy XIX-wiecznej prozie, dotrzec 
do bardzo zroznicowanej i szerokiej publicznosci. Jest rzeCZq paradok
salnq, ze stal siy idolem odbiorcow 0 raczej konserwatywnych gus tach 
i swiatopoglqdzie, a jednoczesnie zdobywal poklask - i to na maSOWq 
skaly - zbuntowanych lewicujqcych studentow z przelomu lat 60. i 70. 
Fascynowal "zielonych" i liberalow, wierzqcych i agnostykow; tych, 
ktorzy w jego opowiesciach dopatrywali siy alegorii walki z totalitary
zmem (w zaleznosci od punktu widzenia: hitlerowskim bqdi stalinow
skim, sily zla u Tolkiena pochodzily ze wschodu... ), i tych, ktarych 
poruszala tysknota za tradycjami dawnej Anglii, bo tak odbierali oj
czyzny hobbitow (Shire) z kart Wladcy Pierscieni. 

Najwyrainiej zapatrzony w przeszlosc badacz sredniowiecza trafil 
w czas ida! dwudziestowiecznym czytelnikom cos, czego postmoder
nistyczna literatura im nie dawala bqdi dac nie mogla: misternie skon
struowany i wewnytrznie spajny swiat mitu. Liczba sprzedanych eg
zemplarzy jego ksiqzek przekroczyla 100 milionow, zanim jeszcze 
pierwsze lata XXI stulecia dopisaly do dziejow recepcji Tolkiena ich 
najnowszy, zupelnie rewolucyjny rozdziaf. Hollywoodzka ekranizacja 
sagi 0 Sradziemiu uczynila zen giganta globalnej kultury. I raz jeszcze 
mialo siy okazac, ze Tolkien trafia w czas ... Los przeciez zrzqdzif, ze 
premierowe pokazy Druzyny Pierscienia odbyly siy krotko po 11 wrze
snia 2001, kiedy tak bliski mu wqtek konfliktu Dobra i Zla zdomino
wal pierwsze strony gazet na calym swiecie., 
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A jednak mimo tej utrwalonej - zdawaloby sit; - pozycji na kultu
rowej i literackiej mapie, Tolkien pozostaje w swojej rodzinnej Ang
Iii tw6rq zawzit;cie atakowanym i wyszydzanym. Klasycznym przy
kladem tego rozziewu mit;dzy glosem czytelniczych rzesz a opinio
tw6rczym establishmentem Iiterackim jest uznanie Wladcy Pierscieni 
za "najbardziej przecenionq lekturt; tysiqclecia", co uczynit swego 
czasu na lamach "Sunday Telegraph" znany brytyjski pisarz John 
Mortimer. Inni zarzucali "mlodzienczym wypocinom" (Edmund 
Wilson) Tolkiena upraszczanie moralnych wybor6w lub tei latwq 
rozrywkt; niezaslugujqq na miano powainej literatury. Rzecz jasna, 
wielu krytyk6w dostrzega pott;gt; T olkienowskiej wyobraini, jt;zy
kowy rozmach czy prekursorskq rolt; trylogii 0 Sr6dziemiu w sto
sunku do calego gatunku prozy fantasy (trudno byloby przeciei wy
obrazie sobie bez Tolkiena Gwiezdne wojny, albo Harry'ego Potte
ra ... ), ale rownoczesnie nie szczt;dzq mu sarkazmu. I bardzo trudno 
oprzee sit; wraieniu, ie T olkien jest dzis w Anglii tworq ... klopotli
wym. Czasem wydaje mi sit;, ie slyszt; w tych sporach echa tego, jak 
przed Iaty Gombrowicz ocenial Sienkiewicza. T ak jak autor Potopu 
byl w oczach Gombrowicza geniuszem wstydliwym, ujawniajqcym 
narodowe braki, tak i Tolkien pozostaje dla sporej czt;Sci brytyjskiej 
krytyki gigantem niewygodnym, bezwstydnie wrt;cz obnaiajqcym nie
dojrzalose brytyjskich czytelnikow, ich slabose wobec basniowosci 
czy eskapizmu. St;k w tym, ze sam T oIkien, ziymajqc sit;, kiedy pada
ly podobne zarzuty (a padaly wlasciwie od samego poczqtku), w ogole 
nie uznawal tak stawianej dychotomii mit;dzy inteIektem a wyobrai
niq czy tei rzeczywistoSciq a basniowoSciq. I ripostt; dIa swoich kry
tykow zawar! jui w samym tekscie Wladcy Pierscieni: "Czy znaleili
smy sit; w swiecie legend, czy tei chodzimy po zielonej ziemi, w bIa
sku dnia?". Jeden z bohaterow sagi odpowiada po prostu: "Moina 
iye w obu tych swiatach naraz". 

TADEUSZJAGODZI:NSKI, ur. 1962, dziennikarz BBC, od 1985 miesz
ka w Wielkiej Brytanii. 
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Wiestaw Juszczak 

Pytanie, kt6re redakcja "Znaku" stawia w liscie zapraszajqcym 
do udziaiu w ankiecie dotyczqcej Wladcy Pierscieni i pisarstwa Tol
kiena w ogolnosci, zawiera zastanawiajqq dla mnie uwagy 0 formie 
tego dziela. Formie, ktora usytuowana tam zostala w "bardzo trady
cyjnej dziewiytnastowiecznej prozie". Sqdzy, ze takie miejsce owego 
oeuvre jest wywolane pozorami, choc trudno zaprzeczyc, i e Sq to 
pozory trudne do odparcia. Wladca Pierscieni rna z jednej strony zlud
ne cechy powieSci (bez wqtpienia w jej dziewiytnastowiecznym ksztal
cie), z drugiej - znamiona basni. Oba te gatunki lqczy - w ich najpel
niejszym rozkwicie - podobny prozatorski sty!. Jezeli jednak dzielo 
to nazwiemy basniq, musimy siy liczyc z definicjq (i wszystkimi jej 
konsekwencjami), jakq sformulowal sam pisarz. Jeieli natomiast uzna
my to za powieSc, popelnimy zrozumialy wprawdzie, lecz fatalny 
blqd. Ten kiopot rozwiqzano za pomoq obrzydliwego slowa fanta
sy, kt6re rna chronic przed zaszeregowaniem tej "powiesci" do tra
dycyjnego rodzaju fantastic literature, podkreSlajqc zarazem przez 
ow neologizm jej "nowatorstwo" i czyniqc Tolkiena tworq orygi
nalnego nurtu (bo bardzo siy w naszych czasach oryginalnosc prze
cenia), ktorego jakoby wczesniej w ogole nie bylo. Etykiecie fantasy 
dalo siy uwieSc wielu, nawet powainych badaczy tej tworczosci. 
I wszydzie spotykamy teraz termin "literatura fantasy", choc nie je
stem pewien, czyrn siy ona r6zni od zwyklej "fantastyki", z ktoq 
zresztq swoisty giyboki realizrn Wladcy Pierscieni, a jeszcze bardziej 
Silmarillionu, wcale siy nie godzi. 

Skoro pozwolilem sobie na uiycie wyrazu "realizm", zapewne 
wywoiujqc wqtpliwoSci, czy jestem przy zdrowych zmyslach, wyja
sniam od razu: trawestacja znanej lacinskiej sentencji pozwala stwier
dzic, ze w obu wyrnienionych utworach "nie rna niczego, czego by 
przedtem nie bylo w micie". A "mit", w rnocnym sensie, zawsze byl 
wiernym odzwierciedleniem tego, co realne. Z tym, ze pojycie "real
nOSci" trzeba w takim kontekScie znacznie rozszerzyc wzglydern po
tocznego uiycia i obiegowych znaczen tego slowa. T akich znacze6, 
o jakich myslimy, na przyklad, przywoiujqc wspomnianq "dziewiyt
nastowiecznq prozy", przez co rozumiem prozy pow i es c i tego 
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okresu przede wszystkim. To moze wyjasnia, dlaczego tego rodzaju 
gatunkow,! klasyfikacj~ Wladcy Pierscieni uznaj~ za nieporozumienie. 

Przechodz,!c raz jeszcze do pozorow, ktorymi forma tego arcy
dziela zwodzi badaczy i czytelnikow, wspomniee mozna 0 dwu lite
rackich fenomenach podsuwaj,!cych hipotetyczne z nim analogie. 
Jednym jest Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego Gibbona, dru
gim - Ulisses Joyce'a. W pierwszym przypadku mamy wielk,! pano
ram~ historyczn'! zachowuj,!C'l wszelkie naukowe rygory, ale przez 
doskonalose pisarstwa i swoist,! wizyjnose zblizaj,!C'l si~ do powie
Sci. W drugim - nawi,!zanie do eposu i eksperyment lingwistyczny 
(ktorego rozwini~ciem i ostatecznym "obnazeniem" b~dzie p6iniej
sze Finnegans Wake). Szukaj,!c analogii czy genealogii dla kreacji 
Tolkiena, latwo - jak si~ zdaje - wpase tu w pulapk~. Zwlaszcza 
Joyce, wychodz,!cy od antycznego mitu i skupiaj,!cy si~ w swej nar
racji na filologicznej technice, moze wywolywae skojarzenia z Tol
kienem, ktory wyznawal w jednym z listow, ze jest filologiem i ze 
caly Wladca Pierscieni opiera si~ na filologicznej pracy. I jeszcze da
lej pisal: "Dla mnie jest to w duzym stopniu esej 0 «estetyce lingwi
stycznej», jak czasami odpowiadam ludziom pytaj'!cym «0 czym to 
jest?»". Skoro jednak zawsze po latach okazuje si~, ze zalozone eks
perymentowanie jest - i musi bye (jak patent) - uzaleznione u(1 cza
su, bo dziala tu prawo post~pu i nowszy eksperyment WYri-e l"a i za
st~puje poprzedni, Joyce - przynajmniej dla mnie - jest juz dzis prze
starzaly, poniewaz natarczywie d,!zyl do oryginalnoSci. l olkien byl 
tradycjonalist,! (w najlepszym sensie tego slowa) i to, co w jego tw6r
czoki uderza, to - paradoksalnie - swiezose archaizmu, "cos - jak 
sam pisal - z owej dziwnej mistycznej jakosci dawnej basni, przera
stajqcej opowiadane wydarzenie". Cos nienaruszalnego, a rosn,!ce
go w sil~ z uplywem lat. Natomiast zestawienie z Gibbonem ukazu
je, w jaki spos6b historia moze bye materi,! powidci (choe oczywi
scie Zmierzch ... ni,! nie jest, a jedynie moze bye z ni,! porownywany), 
zarazem dowodz'!c, dlaczego mit ni,! bye nie moze. Tolkien wyzna
wal: "Moja praca nie jest «powiesci,!», lecz «romansem heroicznym» 
- odmian,!literatury 0 wiele starsz'! i zupelnie inn,!" . 

Powiese historyczna to gatunek znany i uznany, a - jak si~ wyda
je- "pm,vide mityczn,!" mozna sobie wyobrazie tylko jako karyka
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tur~ zarowno powiesci, jak mitu, gatunek godny grafomanow (cze
go probk~ mielismy np. w wydanej kilka lat temu ksiqzce Calassa). 
Mit moze stanowic jedynie tworzywo eposu albo wspomnianego 
romansu heroicznego, w ktorym Tolkiena pociqgal przede wszyst
kim, jak wiemy, zywiol epicki. 

Dlatego zastanawiaj'ic si~ nad kwestiq miejsca, jakie zajmuje Wlad
ca Pierscieni w literaturze wspolczesnej, odkrywam z pewnym zdu
mieniem, ze okreslenie "wspolczesny" w ogole do tego fenomenu 
nie przystaje. Mimo uzywanej tu techniki narracyjnej, ktora w isto
cie nalezy do naszego czasu, mimo srodkow j~zykowych, ktore Sq do 
tego stopnia "dzisiejsze", ze staj'i si~ przezroczyste, nieledwie nie
zauwazalne, gdyby nie ich prostota, naturalnosc i pi~kno, jest to rze
czywiscie opowidc ,,0 wiele starsza", w momencie jej wydania juz 
przychodzqca jakby z odleglej epoki, wylaniajqca si~ z jakiegos "za
wsze". Przez to - powiedzmy od razu - jej wiernymi czytelnikami Sq 
ludzie szukajqcy w zam~cie biezqcych wydarzen enklawy spokoju, 
miejsca wyciszenia, atmosfery skupienia i kontemplacji. Rivendell, 
Lothlorien, nawet z pozoru groiny las Fangornu, tworZq tu rozne 
odmiany jednego hortus conclusus, ktory to swiat, choc zagrozony, 
daje jeszcze poczucie bezpieczenstwa i na skraju nadciqgajqcego konca 
nie traci jeszcze niczego ze swojej rajskiej odwiecznosci. Wladca Pier
scieni nie jest w istocie ani dziewi~tnastowieczny, ani wspolczesny. 
Wymyka si~ temporalnemu przyporzqdkowaniu, jak kazde w zasa
dzie arcydzielo. 

Interesujqca i zagadkowa jest w recepcji T olkiena "mapa" i rysu
jqce si~ na niej granice mi~dzy tymi, ktorzy nieustannie niemal zyjq 
jego dzielem, a tymi, ktorzy je kategorycznie odrzucajq. Chodzi mi 
w tym przypadku 0 srodowisko intelektualistow, uczonych czy arty
stow. Znam wielu ludzi reprezentujqcych nauki scisle (np. fizyk~ teo
retycznq), ktorzy si~ z jego dzielem nie rozstajq, filozofow, antropo
logow, historykow idei i religii, literatury i sztuki. Poza tym, co nie 
najmniej wazne, od ukazania si~ Wladcy Pierscieni powstalo na jego 
temat wiele prac w kr~gach teologow i przedstawicieli katolickiego 
zwlaszcza Kosciola (gdzie na pierwszym miejscu wymienic trzeba 
zakon jezuitow). 
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Jak wiadomo, ksiqzk~ t~ mozna czytae na wiele sposobow, na 

roznych poziomach czy "gt~bokosciach ". Idzie mi teraz 0 jej najpel

niej "rozumiejqq" lektur~. Na pewno 0 wspomnianym podziale de

cyduje rodzaj wyobrazni i wrazliwosci. Ale znam ludzi bogato pod tym 

wzgl~dem uposazonych, ktorzy nie Sq w stanie pojqe, jak z tego ro

dzaju "fikcjq" ktos potrafi obcowae stale albo choeby raz tylko prze

brnqc przez owe trzy opasle woluminy. Postrzegam w tym pewien, 

trudny do odkreslenia, brak. Bo wsrod tych niech~tnych Sq czytelni

cy poezji, milosnicy muzyki, artysci niepozbawieni "zmyslu metafi

zycznego", osoby zainteresowane historiq itd. Czegoz im nie dosta

je? Na czym polega ten opor? Upatruj~ tu niekiedy jakiegos niedo

w!adu osobowoSci - bo inaczej nie jestem w stanie pojqe, co powoduje 

negacj~, a nierzadko pogard~ wobec tego dziela. Niekiedy mysl~ 


o pewnym emocjonalnym skr~powaniu, podobnym do wyborow 
rzqdzqcych doswiadczeniem muzYCznym, upodobaniami do utwo
row W oczywisty sposob "czystych", jawnie narzucajqcych perspek
tyw~ oddalen od gwaltowniejszych wstrzqsow, ktore moglyby pro
wadzie do melodramatycznego "rozrzewnienia" (ludzie, 0 jakich te
raz mysl~, przewaznie nie potrafiq zaakceptowae opery), do stanu, 
jaki wydae moze kogos na niebezpieczenstwo lez, na wszystko to, co 
otwiera przed trudnymi do kontroli reakcjami osob~, ktora chce bye 
trzezwa. Owo emocjonalne skr~powanie jest chyba najcz~sciej funkcjq 
czynnika racjonalnego. Lecz w tym tylko cz~se domyslow. Bo pa
trZqC od innej strony, postrzegam w takich przypadkach niemoznose 
wydobycia si~ z uporzqdkowanego historycznie czasu, l~k przed spoj
rzeniem w otchlan trwania poza nim. Brak koniecznej w tym przy
padku t~sknoty za niepoznawalnym, bezczasowym in illo tempore. 
Przed basniowo-mitycznym "dawno, dawno temu", ktore odstr~cza 
albo dr~czy swojq fikcyjnoSciq i "dziecinnosciq". Slyszalem od ludzi 
mqdrych, ze dzielo Tolkiena to czytanka dla dzieci. A powrot do 
stanu dzieci~cej niewinnoSci napawa wielu juz nie l~kiem, ale nie
smakiem. Naiwnose nie jest w modzie. 

Innym razem to juz sprawa nie rozumu, intelektu czy gustu, Jecz 
serca. Oslaniamy je pancerzem manier, umiaru, prawdziwego Jub 
symulowanego chlodu. A poza tym (lub w tym wlasnie) kryje si~ brak 
t~sknoty za niedosi~znym i niepoznawalnym, ktora przenika calq 
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struktury Wladcy Pierscieni. Mozna powiedziec jeszcze inaczej: nie 
brak, nie nostalgia za tym, co bylo u poczqtkow, lecz odsuwanie 
mysli 0 tym na bezpiecznq odleglosc, co rowna siy ucieczce powo
dowanej lykiem przed myslq 0 smierci. Nie twierdzy, ze to jest za
wsze jednym z powodow, ale ze i tak wolno dumaczyc niechyc wo
bec tego "zmyslonego" swiata. 

I jeszcze jedno: ludziom zyjqcym lapczywie terazniejszosciq, kto
rzy muszq nieustannie "trzymac ryky na pulsie" biezqcych wydarzen, 
swiat tak odmienny i odlegly musi byc obcy. Wszystko to jednak nie 
wyczerpuje owej kwestii. Nie wydaje siy, by istnial sposob wyodryb
nienia wszystkich motywow prowadzqcych do odrzucania Tolkiena, 
tak jak nie da siy do konca zglybic powodow jego akceptacji. 

Bo "na czym polega wielkosc jego wizji?", to znow pytanie, kto
re wymagaloby obszernej i nigdy niedaiqcej siy zamknqc odpowie
dzi. Zresztq napisano 0 tym juz moze nawet zbyt wiele. Spostrzeze
nia powtarzajq siy. Ale, ogolniei bioqc, kazdy widzi i odczuwa rzecz 
na wlasny sposob. Zeby sprawy postawic jasno, dzieio to - co oczy
wiste - poddaje siy skrajnie roznym lekturom. Nie interesuje mnie 
jak wspomnialem - ta sposrod nich, kt6ra siy ogranicza do przygo
dowo-fabularnej powierzchniowej warstwy, choc i ona przyciqga 
swym napiyciem, pomyslowoSciq splatania wqtk6w, bogactwem zda
rzen i obrazow. I juz ta warstwa wiele uczy. Zetknqlem siy z reakcja
mi wielu bardzo mlodych ludzi, kt6rzy (co bardzo znamienne, bo 
ostatnio narzeka siy, ze film zastypuje mlodziezy ksiqzki) majq uza
sadnione pretensje do filmowej adaptacji tego utworu, bo jak m6wiq, 
sam tekst silniej pobudza ich wyobrazniy. Tacy jednak z pewnoSciq 
wchodzq glybiej w to dzieio. Zatem pytanie poprzednie mozna za
mienic na inne: jakie poklady kryjq siy tu pod fabularnq czysto po
wierzchni q? 

Na pierwszym miejscu wymienitbym moze niezwykle portrety 
bohaterow. Tolkien to przenikliwy i czuly znawca ludzi. Ta wiedza 
i zdolnosc obserwacji pozwolity mu wykreowac r6wniez przekonu
jqce charaktery przedstawicieli innych "basniowych" ras. Uzywam 
z rozmyslem cudzyslowu przy wyrazie "basniowy", bo te istoty urze
kajq prawdq swej egzystencji z nie mniejszq sitq niz wizerunki ludzi. 
Entowie czy elfy obdarzeni Sq takq samq realnosciq, jak ci, ktorzy 

66 



TEMAT MIESI~CA 

reprezentuj'l nas samych, przeniesionych tylko w odleglq epok~, ale 
potwierdzaj'lcych niezmiennose natury czlowieka. 

Co do ovvych istot odmiennych: jesteSmy petni wiary w ich rze
czywiste istnienie, bo sarna mozliwose owych bytow pozostaje nie
odparta w swoim prawdopodobienstwie. Pisarz, a zapewne lepiej 
powiedziee: poeta, odslania przed nami swiat tak w kazdym szcze
gale peiny autentycznego zycia, ze nie potrafimy ani mu nie zaufae, 
ani si~ z nim rozstac. Dlatego tylu nieustannie do niego wraca, a wielu 
nigdy na dluzej si~ z nim nie rozstaje. Jest to swiat podrozy, podczas 
ktorej odkrywamy miejsca zarazem znane i przerastaj'lce nasze ocze
kiwania. Oddzielony przepasci'l czasu, i zarazem nieskonczenie bli
ski, istniej'lcy w wiecznym "teraz". Doswiadczany tak wlasnie jak 
czas mitu, w ktory mozna wejse w kazdym momencie, byle si~ nan 
otworzye, uwierzyt w jego real nose, zrozumiee go i poddae si~ za
wartej w nim sileo 

N a kartach tej ksiqzki obcujemy stale ze wspanialymi obrazami 
przyrody, zarazem tej, ktora nam przypomina jej znane strony, jak 
i tej, ktor'l pragn~libysmy ujrzee w t~sknocie za jeszcze nie odkryty
mi lub juz niedost~pnymi, zagubionymi w czasie, zaginionymi juz na 
zawsze jej zjawiskami. Tolkien kreuje pejzaze kosmiczne i rajskie, 
nierzadko cofaj'lc nasz'l wyobraini~ ku swiezosci pierwszych dni 
Stworzenia. Mozemy si~ utozsamiac z elfami, ktorych glosy mew 
kusz'l powrotem w jeszcze dalsze, czystsze, nienaruszone obszary 
gdzieS na odleglych bezmiarach wod, nawet jesli owo kuszenie rna 
w sobie cos z pragnienia odejScia, w jakim czai si~ juz to, co nazywa
my smierci'l . Mozemy - dzi~ki tej opowiesci - na nowo ujrzee wspa
nialosc odwiecznego lasu, na nowo poj'lC tajemnicze iycie i m'ldrose 
drzew, rozpoznac w szumie gorskiego potoku lub morskich fal terna
ry pierwszej muzyki Ainurow. Slowem: mozemy dostrzec to, 0 czym 
juz nasze "zwyczajne" zycie kazalo zapomniee, a czego slady nagle 
zostajq tu przywolane w zdumiewaj'lcym sw'l moC'! doSwiadczeniu. 

Wladca Pierscieni poci'lga badaczy historii religii i miru, bo przy
woluje dawne kosmogonie i naprawd~ dane irodta. W tym punkcie 
wzbudza nieoczekiwane inspiracje. Ta ksi'lzka osmiela, moze wr~cz 
prowokowae do ryzykownych interpretacji na czysro naukowym 
obszarze . Toruje drogi w g'lszczu odleglych przekazow, ulatwia my
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slenie w takieh kategoriaeh, w jakieh - co nierzadko odezuwarny 
nie potrafilibysrny bez niej myslee. Otwiera oezy na to, co zagubione 
ezy oddalone, a w istoeie wei'lz istniej'lee w zasi~gu wzroku i r~ki: 

Entowie! - m6wi kr6l Theoden. - Poprzez mroki legend y zaczyna mi swi
tac wyjasnienie zagadki tych drzew. ( ... ) Przez dlugie lata hodowalismy zwierzy
ta, uprawiali poia, budowali domy, wyrabiali narzydzia ( ... ). Niewiele troszczy
lismy siy 0 wszystko, co dzialo siy poza granicami naszego kraju . M6wily 0 tych 
sprawach nasze pieSni, lecz my zapominalismy 0 nich, a jezeli uczylismy ich 
nasze dzieci, robiiismy to po prostu tak, ze zwyciaju. A dzis piesni zjawily siy 
zywe wsr6d nas, przyszly ze swojej tajemniczej krainy i w widomej postaci chodzq 
w bialy dzien po ziem i. 

A Gandalf odpowiada: 

PowinieneS siy cieszyc z tego, kr6lu Theodenie. Dzis bowiem zagrozone 
jest nie tylko wasze blahe iudzkie zycie, ale r6wniez istnienie tych, kt6rych prze
czuwali§Cie jedynie w piesniach. 

Entowie S'l pasterzami drzew. Czlowiek jawi si~ nagle - w tyrn 
uwiklaniu - jako straznik pidni. Moze to, z jednej strony, znaezye 
nawet to sarno, co u Heideggera "pasterz Byeia". Ale tutaj znaezy 
przede wszystkim: straznik mitu, legendy, "prawdziwej basni", jak 
m6wit T olkien. A basni'l najprawdziwsz'l byfa dla niego Ewangelia, 
dzi~ki ezemu rnozemy sobie uzmyslowie skal~ waznoSci tego, co rna 
bye strzezone. 

Cala ziernia, po kt6rej st'lpamy nieuwaznie "w blasku dnia" - jak 
powiada w innym miejseu Aragorn - kryje w sobie niezgl~bione po
ktady zapornnianej wiedzy, tu nazywanej legend'l. Ale, tak jak "basil", 
"legenda" znaezy tu znaeznie wi~eej, niz nam si~ wydaje na podsta
wie potoeznego uzyeia i zuzyeia wyrazu. 

Jeszeze raz trzeba powt6rzye: "prawda". Bo jak na dnie zierni, 
tak na dnie pami~ei - albo zapomnienia - trwaj'l pokfady rn'ldrosei 
i wiedzy, wobee kt6ryeh nasze ulotne tutaj istnienie (jesli tarnto "inne" 
dzi~ki tej lekturze odkryjemy i pojmierny) stanie si~ blahe. Ale w tarn
tej perspektywie jawi si~ jako bezeenne i niezniszezalne. Mit - z kt6
rego podloza wyrastaj'l basnie i wszystko, co T olkien nazywal "wt6r
nym stwarzaniern" - mit bowiem rna moe "zawieszania niewiary". 
Niewiary w przywofywan'l tutaj fa s k ~ s rn i ere i skrywaj'lcq 
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obi e t n i c ~ n i eS m i e rt e I nos c i, duchowy wymiar naszej eg
zystencj i przed tymi, CO kurczowo trzymajq si~ fizycznego zycia 
danego w jednym niby, lecz z pozoru znanym i pewnym wymiarze. 

Gandalf ostrzega przed tym, czym grozi lekcewazenie, odrzuca
nie, spychanie w niepami~c tej przeczuwanej, jakby czajqcej si~ wsz~
dzie obietnicy, kt6rq okrywa mrok zagubienia w "praktycznej" co
dziennOSci i w kt6rej zawiera si~ mozliwosc postrzezenia prawdy 
swiata w jego pelni i dostrzezenia swiatla nadziei. 

Gdy pomawiano Tolkiena 0 eskapizm, odpowiadal, ze nie spo
s6b zarzucac eskapizmu czlowiekowi, kt6ry jest uwi~ziony i chce wyjsc 
na wolnosc. Wladc~ Pierscieni mozna nazwac enklawq lub nawet bez
kresnq przestrzeniq wyzwolenia. To, w moim odczuciu, najwspanial
sza strona tego dziela jako dar u. 

Nie umiem sobie przypomniec, jak dawno przeczytalem je po 
raz pierwszy. Wiem tylko, ze nieustanne obcowanie z nim zacz~lo 
si~ po dluzszej przerwie. Teraz nie m6glbym si~ juz bez niego obyc. 
Pomaga mi w zyciu i r6wnie niezb~dne okazuje si~ w pracy. Miejsce 
- dove pace trovai d'ogni mia guerra. 

WIESLAW JUSZCZAK, prof. dr bab. w Instytucie Historii Sztuki UW, 
profesor w lnstytucie Sztuki PAN. Obecnie zajmuje siy filozofiq sztuki, 
historiq religii oraz wszesnogreckq myslq w sztuce. Ostatnio wydal Pani 
na iurawiach. Czysc I - Realnose bogow (2002). 

Jakub Z. Lichanski 

Odpowiedi na pytanie postawione przez redakcj~ "Znaku", mimo 
wielkiej literatury przedmiotu tyczqcej ].R.R. T olkiena, a takZe mimo 
iz sam poswi~cilem temu pisarzowi dwa tomy studi6w i opracowa
lem poswi~conq mu bibliografi~, nie jest dla mnie prosta. Sw,,! wypo
wiedi podziel~ zatem na trzy cz~sci: pierwsza to pr6ba umiejscowie
nia T olkiena we wsp6kzesnej literaturze, druga - wartosc wizji pi
sarskiej, trzecia - moje spotkanie z Tolkienem. 

1. WladcaPierscieni, przypomn~, ukazal si~ w latach 1954-1955; 
wydanie amerykanskie, ktare zapocz,,!tkowalo tzw. fenomen Tolkie
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na, to druga redakcja, opublikowana w roku 1966 (poza innymi 
zmianami pojawila silt przede wszystkim nowa, bardzo waina dla 
zrozumienia dzieia, Przedmowa). Utwor jest trudny do interpretacji, 
albowiem, jak wykazal m.in. Andrzej Zgorzelski, lqczy elementy kla
sycznej basni z powiesciq realistycznq, psychologicznq oraz ... histo
rycznql. Wqtki basniowe Sq latwe do wykrycia, ale pozostale? ! Re
alizm dziela wiqie silt z dqieniem pisarza do ukazania mi~dzy inny
mi autentycznego wysilku bohaterow, na przyklad w pokonywaniu 
przestrzeni. Kwestie psychologiczne najdobitniej ujawniajq silt w ry
sunku postaci Golluma-Smeagola; natomiast 0 zwiqzkach z powie
sciq historycznq swiadczy dqienie pisarza do wyjasniania tych wszyst
kich kwestii, ktore pomagajq nam, czytelnikom, w swobodnym sle
dzeniu nie tylko akcji Wladcy Pierscieni, ale i zrozumieniu przyczyn 
dziejqcych silt wydarzeii (takim "wyjasnieniem" Sq tomy przygoto
wane i opublikowane przez syna, Christophera Tolkiena: Silmaril
lion, History of Middle-earth and Numenor, tomy 1-13). 

Najnowsze interpretacje tego dziela wskazujq na jego zwiqzki z tra
dycjq egzystencjalnq, ale i aksjologicznq (problem losu i przeznacze
nia ludzi, hobbitow, elfow i ich zaleinoSci od losow Pierscienia, tak
ie - reakcje na PierScieii, widomy znak Zia), psychoanalitycznq (gI6w
nie wiqie silt z postaciq Golluma-Smeagola, ale takZe z opisem 
skutk6w, jakie Pierscieii wywiera na bohater6w) i wreszcie postmo
dernistycznq (utwor swobodnie miesza m .in. roine techniki narra
cyjne, konwencje, gatunki). Pojawia silt takZe coraz silniejsza ten
dencja do postrzegania i Wladcy Pierscieni, i Silmarillionu jako epo
su - w klasycznym, Arystotelesowskim rozumieniu tego pojltcia. 

Na uwaglt zasluguje tei sugestia, ii Wladca Pierscieni to "mitologia 
dla Anglii"; wskazywalby na to kisly zwiqzek ze spusciznq nie tylko 
mitologicznq, ale i historycznq Wysp Brytyjskich (acz najbardziej oczy
wisty jest zwiqzek z tradycjami celtyckq oraz wczesnochrzekijanskq, 
w ktorej wqtki tradycyjne przemieszaly si~ z roinymi wqtkami chrze
scijaiiskimi, ale takZe germaiiskimi bqdz skandynawskimi). 

I Por. A. ZgorzeJski, The Syncretic Nature ofJ.RR Tolkien's" The Lord of the Rings", 
1997. Pierwsza wersja tego studium ukazaJa si~ w 1975 r. 
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Dzielo nie tylko jednak miesza oraz lqczy swobodnie roine ro
dzaje i gatunki Iiterackie, ale takZe odwoluje si~ do czytelniczej pa
mi~ci w zakresie historii Iiteratury i j~zyka staroangielskiego i stawia 
spore wymagania czytelnikowi. Wainq cechq tego eposu jest zaryso
wanie w miar~ kompletnej wizji swiata (Srodziemia). Naleiy tei pod
kreslic to, ii jednym z "bohaterow" tej opowiesci jest... czas. Celem 
autora nie jest tylko opowiedzenie interesujqcej fabuly (zniszczenie 
Jedynego Pierscienia), ale przede wszystkim pokazanie, jak ksztaltu
je si~ historia, jak roine wydarzenia ukladajq si~ w ciqgi przyczyno
wo-skutkowe i jak dlugo owe ciqgi trwajq. 

2. Moj sp. Ojciec powiedzial kiedys: "czego szukamy w dziele 
sztuki? Prawdy jako wizji, jako obrazu, ktory w j~zyku rdzennie ar
tystycznych przedstawien dawalby r 0 z j as n i e n i e naszej sytuacji 
- mi~dzyludzkiej, ziemskiej, kosmicznej". To czyni wlasnie Tolkien, 
jak sam powiedzial w poemacie Mythopoeia: 

Chcialbym wraz z minstrelami spiewac 

i poruszyc drzqq r~kq - niewidziane. 

Chcialbym wraz z zeglarzami gl~bin ( ... ) 

wyruszyc na niepewne, peine zasadzek drogi; 

bo niekt6rzy dorarli poza legendarny Zach6d. 


Bo Tolkien ukazuje nam, w blysku intuicji, "Blogoslawione Kra
iny" i, jak w Lisciu, dzielu Niggle'a, przedproia Raju. 

3. Moje spotkanie z pisarstwem Tolkiena nasqpilo dwa razy. Po 
raz pierwszy, dzi~ki memu sp. Ojcu, w 1960 r., czyli w roku ukaza
nia si~ polskiego tlumaczenia Hobbita. Przygody pana Bilbo Baggin
sa raczej mnie ubawily; pochlonqlem takie blyskawicznie Wladcf! 
Pierscieni. Jednak drugie spotkanie nastqpilo w roku 1978, gdy prze
czytalem Silmarillion. I dopiero od tego momentu zacz~la si~ moja 
gl~boka fascynacja T olkienem. Od razu powiem, ii jest to fascynacja 
takie badaczem, nauczycielem akademickim, kims, kto probowal 
walczyc z podzialem studiow filologicznych na literaturo- i j~zyko
znawstwo, tq zmoq, ktora ciqgle przeszkadza nam w prawidlowym 
ksztalceniu adeptow studiow filologicznych. Dodam wreszcie, ii 
postrzeganie glownych utworow Tolkiena wlasnie jako eposow po
zwala w pelni docenic i jego kunszt pisarski, i znaczenie, jakie rna 
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dla nas, dla naszego przetrwania, jako gatunku, parni~c 0 przeszlo
sci ; jak powiedzial Pindar2 : 

Doskonalosc przetrwa dlugo dzi~ki slawnym pidniom, 
Lecz niewielu umie to sprawic. 

T olkien na pewno to potrafil! 

JAKUB Z. LICHANSKI, ur. 1946, prof. dr hab., kierownik Pracowni 
Badan Historii i Teorii Retoryki Instyturu Literarury Polskiej UW. Wydal 
ill.in.: Retoryka od sredl1iowiecza do baroku (1992); Retoryka od rene
sal1SU do wsp6iczesl1osci, (2000); Retoryka w Polsce (2003). 

Tadeusz A. Olszanski 

Tworczosc Tolkiena (wlaSciwie Wladca Pierscieni; pozostate 
dziela Tolkiena Sq znane glownie dzi~ki tej ksiqzce) rna znaczenie 
przede wszystkirn dla szeroko pojytej kultury, nie zas dla sarnej li
teratury, Choc niewqtpliwie trylogia jest jednq z najwybitniejszych 
powieSci XX wieku - i juz to wystarczy, by przyciqgala uwag~ ba
daczy Iiteratury. 

Pisarstwo Tolkiena cechuje swiadorne zaufanie do j<;:zyka jako 
adekwatnego srodka wyrazu treSci (a zarazern - rnistrzowskie tego 
j<;:zyka opanowanie) oraz swiadorne zaufanie do tradycyjnie rozu
rnianej opowiesci jako wlaSciwego srodka przekazu istotnych tresci . 
Te przekonania, obecne takZe w jego pracach naukowych, Sq sprzecz
ne z panujqcyrni obecnie poglqdarni na literatury. Jest to jeden z po
wod6w, dla ktorych krytyka lite rack a rna trudnosc z uznaniern przy
naleznosci Wladcy Pierscieni do tzw. literatury wysokiej: jej zdaniern 
zaufanie do jyzyka i tradycyjnej narracji dopuszczalne jest dzis tylko 
w tzw. literaturze popularnej. 

T olkienowi udalo si<;: stworzyc sposob przekazu "rnaterii rnitycz
nych" w relatywnie nowoczesnej i przernawiajqcej do wspolczesne
go czytelnika forrnie. Wladca Piersciel1i jest zarowno powiesciq, jak 

2 Pindar, Pit ., 1II.144-145, tlum. A. Szastyl'lska-Siemion. 
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tei - pod innymi wzglt(dami - eposem oraz przypowieSciq. I ta nowa 
formula wzbogaca literaturt( europejskq, nawet jeSli dotychezas sit(
gajq po niq glownie tworey nierozumiejqcy jej istoty. 

Tym, co najbardziej przemawia do czytelnika Tolkiena (przynaj
mniej czytelnika z krt(gu kultury chrzeScijanskiej), jest - jak sqdzt( 
powaga autora zarowno w stosunku do niego, jak i opowiesci. Tol
kien snuje opowieSc prawdziwq (choc jednoczesnie fikcyjnq), bez ja
kiegokolwiek "przymruienia oka". Mowi 0 tym, co najwainiejsze 
w iyciu czlowieka: wyborze, wiernosci, odwadze, przyjaini, milosci 
(choc 0 niej niewiele i marginesowo), wysilku, ofierze, eierpieniu, 
smierci. Stawia bohaterow, ludzi takich jak my (bo hobbici Sq wla
snie ludimi takimi jak my, czy raczej - jak wspokzesni Tolkiena), 
wobec wyzwan, ktore i nam nie Sq oszczt(dzane. Jednoczesnie fanta
styezna seeneria powieSci zmusza do przyjt(cia autorskiej interpreta
cji wydarzen jako jedynie prawdziwej, gdy podobne interpretacje 
powiesci historyeznej ezy innej realistyeznej Sq zazwyczaj kwestiono
wane jako blt(dne historycznie illub psyehologieznie. To, jak wielu 
wiernych czytelnikow 0 bardzo roinych przekonaniach znajduje 
Wladca Pierscieni, swiadczy 0 tym, jak bardzo potrzebujemy takiej 
opowieSci. 

PowieSe T olkiena moina odczytywae jako chrzescijanskq przypo
wiese, i dla wielu ludzi stala sit( ona przygotowaniem do przyjt(cia chrze
Scijanstwa (sqdz~, ie pod tym wzglt(dem silniej oddzialala nii otwar
cie apologetyczna tworczose C.S. Lewisa). Ale sposob wyraienia pod
stawo'0.rych prawd moralnych chrzeScijanstwa przez T olkiena przyciqga 
takie tych, kt6rzy z roinych powodow Sq zamkni~ci na prawdy wia
ry; sprawia, ie stajq sit( lepsi. Sprzyja temu to, ie w glownym dziele 
Tolkiena prawie nie rna wzmianek 0 religii. Z punktu widzenia kon
strukcji swiata przedstawionego jest to usterka, z punktu widzenia 
logiki dziela literackiego - jedno z najcelniejszych rozwiqzan. 

Do wspokzesnego czytelnika (oczywiscie - nie do kaidego) sil
nie apeluje tei "staromodny" konserwatyzm Tolkiena, jego milose 
do ziemi ojczystej i jej mieszkanc6w (a nie do narodu czy panstwa), 
niecht(c do techniki, uznanie, ie choc wojna nie jest niezym chwaleb
nym, bywa koniecznoSciq, od ktorej nie wolno sit( uehylac (Wladca 
Pierscieni jest mit(dzy innymi powieSciq 0 wojnie), a takie poglqd, ii 
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rzeczq wlasciwq jest raczej dzialanie niz powstrzymanie siy od niego, 
a prawdy 0 czlowieku m6wiq raczej jego czyny, niz jego rozterki (tak 
wlasnie, przez dzialania, charakteryzuje T olkien swych bohater6w). 

Mysly, ze odpowiedz na pytanie 0 wartose literackiej wizji Tol
kiena mozna podsumowae slowami Williama Faulknera z Wielkich 
ludzi: "Mysmy siy tez pozbyli swojego krygoslupa, moze uznalismy, 
ze krygoslup jest juz niepotrzebny czlowiekowi, ze to niemodne miee 
krygoslup. Ale zostalo miejsce, w kt6rym krygoslup byl i sam krygo
slup tez gdzies zyje i kt6regos dnia wsadzimy go na stare miejsce. 
Nie wiem, kiedy, ( ... ) ale kt6regos dnia zrozumiemy, ze to koniecz
ne". Popularnose dzieta Tolkiena wydaje siy swiadczye 0 tym, ze ow 
dzien wlasnie nadchodzi. 

Zainteresowanie swiatem przedstawionym Tolkiena jako "rze
czywistosciq r6wnoleglq": mitologiq, histori q, geografiq, jyzykami 
Sr6dziemia, jest zjawiskiem innego rodzaju. Jego podstawq jest gl6w
nie Silmarillion i inne utwory Tolkiena, tworzqce tzw. Legendarium. 
Fascynacja ta rna z pewnosciq wiele wsp6lnego z fenomenem gier 
fabularnych, nie podejmujy siy go jednak wyjasnie (choe nie jest mi 
obcy). Niewqtpliwie zadnemu z autor6w podejmujqcych po Tolkie
nie tworzenie "swiat6w fantasy" nie udalo siy stworzye konstrukcji 
tak sp6jnej i przekonujqcej, jak jemu: ten swiat rzeczywiscie jest otwar
ty na powaznq analizy i dalszq tw6rczose. 

Po raz pierwszy przeczytalem Wladcf Pierscieni w 1974 r., pod 
wplywem bliskiej mi w6wczas osoby. Nie od razu przekonalem siy 
do powiesci (na czym po czysci zawazyly okolicznoSci natury osobi
stej, po czysci - uksztaltowany juz gust literacki). Powaznie zaintere
sowalem siy tw6rczosciq Tolkiena kilka lat p6zniej, gdy przeczyta
lem najpierw Wladcf, potem - swiezo wydany Silmarillion w orygi
nale. Dzis m6j "tolkienowski" dorobek obejmuje m.in. zbi6r esej6w 
pt. Zarys teologii Sr6dziemia i inne szkice tolkienowskie oraz duma
czenia: poezji T olkiena (wiersze do Wladcy Pierscieni i poemat My
thopoeia) a takZe jego tekst6w teoretycznoliterackich. 

TADEUSZ A. OLSZANSKI, ur. 1950, politolog, ekspert Osrodka Stu
di6w Wschodnich, autor prac: Historia Ukrainy XX w. (Warszawa 1994) 
i Trud niepodleglosci. Ukraina na przelomie tysiqcleci (Krak6w 2003). 
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Elibieta Wolicka 

o Tolkienie i jego dziele wiemy jui - zdawaloby siy - niemal 
wszystko. Literatura tolkienowska wciqi pycznieje ilosciowo i onie
smiela "zwyklych" czytelnik6w, zwlaszcza gdy czytajq - coraz licz
niej dostypne w Polsce - analizy i komentarze do jego tw6rczoSci 
pisane przez uczonych rozmaitych humanistycznych profesji. Tych 
ostatnich irytuje z kolei to, ie gl6wnie za spraWq ekranizacji Wladcy 
Pierscieni autor stal siy idolem tzw. kultury masowej. I nadal, mimo 
i e tak intensywnie eksploatowane na r6inych poziomach kulturo
wej recepcji, dzielo to, kr6re sam autor nazwal "romansem heroicz
nym", pozostaje intrygujqcq zagadkq. 

Jest to wi~c niewqtpliwie "dzielo otwarte", by uiye znanej formu
Iy Umberta Eco. Otwarte na wielosc interpretacji, ale tei urzekajqce 
wieloznacznosciq prezentowanej w nim mitycznej historii Sr6dziemia 
i gtybiq wglqdu w trudno uchwytne, skomplikowane, wymykajqce siy 
poj yciowym schematom doswiadczenie "bycia-w-swiecie" nie tylko 
istot ludzkich, ale i elf6w, krasnolud6w, ent6w, zwierzqt, roslin. Tol
kien otwiera panoramr;: swiata 0 nieslychanej rozpiytoSci garunk6w 
i rodzaj6w, indywidu6w i osobliwOSci - panoramy zwielokrotnione
go i niewyczerpanego w swoich moiliwoSciach i y cia, kt6rym ob
darzone s'l nawet kamienie (ich skargy slyszy elf Legolas). Wydaje 
siy, ie autor przywraca aktualnosc archaicznej, co nie znaczy, ie prze
starzalej, koncepcji wszechswiata jako organizmu pulsujqcego ener
giami, kt6rych wielopostaciowose i r6inorodnosc zwiqzk6w przy
czynowych wykracza poza porr;:czne etykiety "materii" i "ducha", 
"przyrody" i "nadprzyrodzonoSci", tego, co "racjonalne" i "irracjo
nalne". Okazuje siy, ie taka koncepcja nie jest obca wsp6tczesnej 
nauce, chociai, rzecz jasna, Tolkien nie operuje terminologiq na
ukowq, lecz poetyckim obrazem. Ale swiat Tolkienowski jest cza
soprzestrzennq caloSciq 0 niesk0l1czonym potencjale zmian, prze
obrazen j polqczen; swiat ten moina "rozumiee jako siee powiqza
nych ze sobq system6w r6inego typu, kt6re w szczeg61ny spos6b 
wsp61dzialajq i wzajemnie na siebie oddzialujq"l. W ty calose wpi-

I A. Peacocke, Drogi od nauki do Boga, przel. Joanna Gilewicz, Poznan 2004, s. 85. 
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sana jest mozliwosc "pojawiania si~ nowych rzeczywistosci"2, 
zwlaszcza jesli uwzgl~dni si~ osobowy czynnik sprawczy, czyli od
krYWCZq i tworczq inteligencj~ oraz wolnosc wyboru . Jednakie czlo
wiek - istota rozumna i wolna - nie jest w tym swiecie ani calkowi
cie suwerennym prawodawq, ani tego swiata wlaScicielem. "Ten 
kraj nie jest twoj wlasny" - mowi elf Gildor do Froda, ktory tak 
wlasnie okreslil Shire. - "Inne plemi~ mieszkalo tu, nim siy zjawili 
hobbici, inne tez b~dzie tutaj zylo, gdy hobbitow zabraknie. Otacza 
ci~ szeroki swiat: mozesz si~ w nim zamknqc, lecz nie uda ci si~ na 
zawsze od niego odgrodziC". 

T olkien rozszerza poj~cie rzeczywistoSci az do granic tego, co 
nieprzewidywalne i niepojmowalne. Narzuca przekonanie, ze odci~cie 
si~ od takiej perspektywy - arbitralne wytyczanie granic " tego, co 
rzeczywiste" - powoduje zagubienie istoty myslqcej i pr~dzej czy 
pozniej prowadzi do katastrofy. Najgrozniejsze w skutkach bywa 
skarlenie v.ryobrazni, utrata zdolnoSci zdumiewania si~ i podziwu, 
a nade wszystko pycha stworzenia, ktore uzurpuje sobie prawo do 
wiedzy i wladzy absolutnej. 

"Nikt nie moze sobie rOScic pretensji, ze to on jest sprawq wiel
kich wydarzen; bohater odgrywa w nich tylko skromnq rol~" - upo
mina swoich przyjaciol m~drzec Gandalf. Totez bohaterami Tolkie
nowskiej historii Sq ci, ktorzy w "wielkim lancuchu bytow" s 1 u z q 
wspolnej sprawie, podejmujqc obowiqzki strainikow (Aragorn), po
wiernikow (Frodo), pasterzy (Drzewiec), przewodnikow i doradcow 
(Gandalf), artystow i jasnowidzow (elfowie, Galadriela), budowni
czych (krasnoludy), ogrodnikow (Sam), wreszcie - obroncow i wo
dzow w sytuacji zagrozenia. "Romans heroiczny" T olkiena nie jest 
jednak alegoriq moralnq (ani jakqkolwiek innq), chociaz jcgo wqt
kiem przewodnim jest "dookreslenie dobra i zla - problem rownie 
wazny w basni, co i w historii" (Tolkien, 0 basniach). To dookresle
nie nie rna na celu przypomnienia za pomoq "budujqcych przykla
dow" ogolnie wainych norm, lecz odwolanie si~ do najbardziej pier
wotnych przeswiadczen i potrzeb ludzkich. "Jednq z takich potrzeb 
jest pragnienie zbadania gl~bin czasu i przestrzeni. Innq ( ... ) jest po
czucie wsp61noty z pozostalymi iyjqcymi stworzeniami" (tamie). 

2 Tamie, s. 92. 
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Pisarskie mistrzostwo Tolkiena polega, jak s,!dz~, na wydobyciu 
mitycznego j,!dra ludzkiej historii i dziejow swiata, a takZe na llkaza
nill owej Weltgeschichte w postaci niezwykle sugestywnego i precy
zyjnego ai do perfekcji wizualnych szczegolow poetyckiego obrazu 
- epopei. Tolkien si~ga do "pocz,!tkow" - do "otch1ani czasu tak 
odleg1ej i gl~bokiej, ie dzia1a ona nieomal jak czarodziejskie zakl~
cie. ( ... ) Ten czar odleg1oSci - zw1aszcza odleglosci w czasie - osla
biany jest jedynie przez absurdalny i niewiarygodny wehiku! czasu" 
(tamie). Niewiarygodny, poniewai zredukowany do miar, jakimi 
dysponuje czlowiek ograniczony doczesnosci,! i praktycznymi kal
kuiacjami iyciowymi. Historyczny czas Tolkienowskiej opowieSci rna 
wymiar "basniowy" (mityczny), ale nie jest iluzj,! ani dowoln,! fan
tazj,!. Jest czasem z n a c z '! c Y m - "wtorn'! kreacj'!", ktora "pozwa
la natychmiast przcczuc rozlegly horyzont czaSll, nie obj~ty iadn,! 
map'!" (tamie). In illo tempore staje si~ obrazow,! metafor,! - przy
powiesciq - ludzkiego doswiadczenia czasu. 

"W tobie, llmysle moj, mierz~ czas" - stwierdza swi~ty Augustyn, 
najwnikiiwszy bodaj analityk tego doswiadczenia. "Moiliwe jest to 
tylko dzi~ki temu, ie w llmysle ( ... ) istniej,! trzy funkcje: oczekiwa
nie, uwaga i pami~C" (Wyznania, ks. XI). Egzystencjalna zagadka czaSll 
i historii odslania si~ jako opowiesc, ktorej tok linearny llmysl snuje 
i sledzi, angaiuj,!c owe trzy sHy temporalnej percepcji. Sledzi slady 
i znaki czaSll odcisni~te w przypomnieniu, spodziewaniu si~, prze
widywaniu, a takZe w pragnieniu, odgadywaniu, nadziei. Czas we
diug Allgustyna objawia si~ jako "rozleglosc duszy" (distentio ani
mi), pole napi~c potrojnej intencjonalnosci umyslu, ktory to, co byio, 
to, co jest, i to, co b~dzie, odzwierciedla i wyraza w postaci "fabu
larnej". Paul Ricoeur, badaj,!c zagadnienie toisamosci osoby ludz
kiej, ukui jej quasi-definicj~: homo narrator. Ale narracja - w tym 
takZe historyczna i (auto)biografjczna - nie jest po prostu reiacj,!, 
lecz dociekaniem sen s u. Zakiada "rozpoznanie faktow, choc nie
koniecznie uznanie ich wladzy" (Tolkien, 0 basniach). Prawda mi
tyczna nieprzeciwstawia si~ prawdziwosci empirycznej, ale dope!
nia j,! i pogl~bia. "Pytac bowiem 0 irodla opowieSci jako takich, zna
czyloby pytac 0 hodla Illdzkiego j~zyka i umyslu" - powiada Tolkien 
(tamie) zgodnie z filozoficzn,! inruici'! Augustyna i Ricoeura. U hode! 
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myslenia, jyzyka i opowiesei leiy nie tylko odbijanie rzeczywistoSci, 
jaka jawi siy naszym zmyslom, ale rowniei jej "wtorne stwarzanie" 
posluszne analogicznemu imperatywowi - wypowiadaniu prawdy. 
OpowieSci mityczne "otwierajq drzwi do innego [nii empirycznie 
odmierzany - przyp. E.W] czasu, a jesli choe na chwily przejdziemy 
przez prog, staniemy poza naszym czasem, a moie i poza czasem 
w ogole" (tamie). Czegos takiego doznal Frodo w czarodziejskiej 
krainie elf6w: "czul, ie jest w kraju, gdzie czas nie istnieje, gdzie nie 
nie przemija, nic siy nie zmienia, nie nie ginie w pamiyei. Wygnaniec 
z Shire'u odejdzie stqd i znowu znajdzie siy w zvvyklym swieeie, a jed
nak zawsze odtqd bydzie stqpal po tej trawie wsr6d kwiatow elanor 
i niphredil, w piyknej krainie LothI6rien". A takie jego towarzysz 
Sam: "to przeciei... prawdziwszy swiat nii wszystko, 0 czym w iy
ciu slyszalem. Tak siy czujy, jakbym siy znalazl w piesni ... " . 

In ilio tempore opowiesci jest rowniei in ilio situ; do jakiego za
tern "miejsca" wprowadza nas mitopoeta - John Ronald Reuel Tol
kien? Z pewnosciq jest to "miejsce wyobraione", ale czy fi kcyjne? 
Niezupetnie. Autor Wladcy Pierscieni niezwykle precyzyjnie okreSla 
roly fantazji tworczej i ustanawianego przez niq "wtornego swiata" 
basni. Rola ta polega na ewokowaniu mocy uzdrawiajqcej, na odna
wianiu swieioSci i jasnosci widzenia. Dziwny i niezwykfy swiat fan
tazji uwalnia "swiat zewnytrzny od brudnych zaciekow trywialnosei 
lub powszedniosei - od poczucia posiadania" (Tolkien, 0 basniach). 
Tej rzeczywistosci kreowanej nie moiemy posiadae - moiemy w niq 
wejse, by nauczyc si~ postrzegac rzeczy w ich pierwotnym blasku, 
barwie i ksztalcie, nie takimi, jakimi jawiq siy "dla nas" , leez takimi, 
"jakimi przeznaczone jest (czy byio) nam je widzieC" w ich odrybno
sci i niepowtarzalnosci, prostoeie i swobodzie, jako "znajome i nie
znajome zarazem", wolne od przymusu "przywlaszczania". "Trywial
nose jest karq za »przywiaszczenie«: rzeczy trywialne, albo (w zlym 
sensie) powszednie to rzeczy, ktore sobie przywiaszczylismy - albo 
faktycznie, albo tylko w pami~ci. ( ... ) Zawladnylismy nimi, a zawlad
nqWszy przestalismy siy im przyglqdaC" (tamie). I ehociai wyglqda 
to na paradoks, "miejsce wyobraione", ktore Tolkien nazywa "Kro
lestwem Czarow", rna moc przywrocic nam prawdziwe, bo wyzbyte 
z nawyku posiadania i wladania, poczucie "rzeezywistych obecno
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Sci". Wyzwala z zasklepionej w sobie oboj~tnosci i uwalnia od nudy 
- malaise d'existence - oraz, co szczegolnie wazne, uzdalnia do prze
zycia radosci, owej "iskry bogow", ktora utwierdza w "m~stwie by
cia" i niesie nadziej~ na odnowiony, lepszy swiat. 

W rzeczy samej, basniowe "Krolestwo Czarow" jest dla Tolkiena 
(i zapewne dla wielu jego wiernych czytelnikow) profetyczn'l figur'l 
i obietnic'l "Blogoslawionego Krolestwa" - "jest wi~c swego rodzaju 
evangelium [dobr'l nowin'l]' oferuj'lC'l ulotny przeblysk radosci - owej 
radosci, ktora czeka poza murami tego 8wiata, rownie przeszywaj'l
cej co zal" (tamze) . Takim "wtornym" prorokiem "dobrej nowiny" 
jest we Wladcy Pierscieni czarodziej Gandalf: "kto byl w Blogosla
wionym Kro!estwie, ten zyje w obu swiatach naraz i zarowno wi
dzialnym, jak niewidzialnym [zlym] silom moze przeciwstawic wlasn'l 
wielk'l moc". 

ELZBIETA WOLICKA, prof. dr hab., filozof, historyk sztuki, wykla
dowca KUL-u, czlonek redakcji "Znaku". Wydala m.in.: Mit - symbol 
rozwini?ty (1989), Mimetyka i mitologia Platona (1994), Pr6by (ilozo
(iczne (1997), Rozwaiania wok61 Kanta (2002). 
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Michal Bardel 

Bylem hobbitem 

Prawdziwy mit domaga sift powrotow. Czas mitu 
przyci~ga tych, do ktorych mit przemawia. Nie 
rna chyba lepszego argumentu za tym, ii powiodlo 
sift Tolkienowskie pragnienie mitokreacji, jak to, 
ie CZftSC czytelnikow, miast zadowolic sit( lektur~, 
stworzyla swego rodzaju misterium, rytual wej
scia w illud tempus powieSci. 

Moje tytulowe wyznanie, poczynione z pewnyrn wewn~trznym 
drieniem, nie rna w sobie ani odrobiny przesady. Przez wszystkie 
lata szkoiy sredniej swiat zrodzony w wl'obrazni genialnego pisarza 
byi moim drugim domern, rniejscem gl~b6kiego zakorzenienia inte
lektualnego i zarazem wspanialej, niepowtarzalnej zabawl'. Sprawy 
Sr6dziemia byiy, zn6w bez wielkiej przesady, r6wnie doniosle jak 
sprawl' rzeczywistego swiata. 

I nie byla to po prostu zabawa w Indian, choe z pewnoSciq towa
rzyszyi nam jakis blask karnawaiu, gdy pochylalismy si~ nad mapa
mi, r~kopisami traktat6w historycznych i przekiadami tekst6w spi
sanych w j~zyku elf6w. Bo tak naprawd~, obok zabawl', stroj6w, 
g6rskich wypraw w rejony naszego swiata, kt6re dzi~ki swojej dzie
wiczosci mogiy bye i byiy uroczymi zakqtkami Shire czy Gondoru, 
to byla przede wszystkim praca, nieraz imudna, nieraz wyczerpujq
ca, wl'magajqca wczesniejszych studi6w i przygotowan. Praca, kt6
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rej efekt mial bye wlasciwie tylko jeden: nie pozwolie na to, by dzie
je pi~knego swiata stworzonego na kartach Wladcy Pierscieni i Si/
marillionu zamkn~ly si~ na ostatniej stronie dziel Tolkiena, by opo
wieSe si~ skonczyla, by intencjonalna rzeczywistose ozywiona naSZq 
lekturq i wyobrainiq umaria, przestala istniee tylko dlatego, ze umarl 
jej tw6rca i nic juz nigdy do niej nie doda . Wi~c wpisalismy si~ 
pewnego dnia w ten mityczny swiat Tolkiena, jako jego mieszkan
cy, istoty z krwi i kosci, hobbici, krasnoludowie, elfowie posiada
jqcy swojq genealogi~, sw6j dom, swoich przyjaci6! i-co najwaz
niejsze - swoje badania nad historiq, geografiq, kulturq i j~zykami 
tego swiata. Wpisalismy si~ w nOWq er~ Sr6 dziemia, 0 kt6rej Tol
kien nie zdqzy! napisac, i postanowilismy zrobie to za niego, tak 
jak umielismy, nie poprzez powieSc, nie poprzez basn, ale poprzez 
rozprawy naukowe. W ciqgu kilku lat powstalo w ten spos6b prze
szlo pi~eset stron apokryf6w, wsr6d nich traktaty 0 krasnoludach 
niedurinowych,o wielkiej w~dr6wce hobbit6w, 0 wieloletniej oku
pacji Gondoru, 0 zamachu palacowym w odrodzonym Arnorze, 
o poszukiwaniach legendarnej Meneltarmy, 0 kulcie Powiernik6w 
Pierscienia i 0 kobietach krasnoludzkich i wiele wiele innych, kt6
re docieraly w kolejnych numerach czasopisma "VingiI6te" do kil
kudziesi~ciu polskich czytelnik6w. 

Nie bylo w6wczas czasu ani chyba specjalnej potrzeby, by zadac 
sobie pytanie 0 motyvvy tego, co robilismy. Dlaczego akurat ta ksiqz
ka, Wladca Pierscieni wraz z tzw. Legendarium (Silmarillion, Niedo
konczone opowiesci i dwanascie kolejnych tom6w Historii Sr6dziemia) , 
wciqgn~la nas tak dos!ownie, wch!on~!a w sw6j wyimaginowany swiat 
bez reszty. Dzisiaj, kiedy mozemy spojrzee na naSZq mlodzienczq fa
scynacj~ z dystansu, warto chyba do tego pytania powr6cic. 

Na czym zatem polega! ten czar basni Tolkiena? Dlaczego, choe 
z wypiekami na twarzy pochlanialismy w tym samym czasie Dosto
jewskiego i Lema, Marqueza i Eco, Sapkowskiego i Bunscha, zadne 
z:ch dziel nie zdolalo nas "wciqgnqe" bez reszty? Dlaczego tylko 
przy Wladcy ... , na ostatniej stronie, zadrzala nam r~ka i zrodzil si~ 
w duszy sprzeciw: to nie moze bye koniec, ta historia musi trwae 
dalej? Czy zwyczajnie dlatego, ze otrzymalismy od Tolkiena swiat 
naszych dzieci~cych sn6w, gdzie spotykajq si~ ze sobq rycerze, kr6
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lewny, czarodzieje i potwory, uczeni i smoki? Ale takich swiatow 
literatura fantasy dostarcza nam az nazbyt wiele! Moze wiyc powo
dem jest tutaj tak niezwykle spojna, konsekwentna wizja swiata, tak 
gruntownie przemyslanego i opisanego, ze zawodowi geografowie 
mogli bez trudu opracowac precyzyjne jego atlasy, a filologowie 
slowniki i podryczniki jyzykow elfickich? Moze Srodziemie, moze 
cala Tolkienowska Arda, w jakis niezwykly sposob domaga siy real
nosci, narzuca nam siy ze swoim istnieniem? Na czym pol ega ta dziw
na sila dziel Tolkiena? 

To nic, ie nie wierzymy 
w krasnoludy. Staroiytny 

Grek tei nie oddalby 
glowy za wszystko, co 

o jego bogach opowiadal 
Homer. Niemniej Home
rowe eposy byly prawdzi

we, bo byly archai 
greckiego iycia. 

Nie potrafiy dac tutaj pewnych odpowie
dzi. Ale mam glybokie przekonanie, ze w tym 
wlasnie miejscu dotykamy najglybszej tajemni
cy popularnosci Wladcy Pierscieni - fantastycz
ny swiat Tolkiena jest swiatem p raw d z i
w y m. Nie tak jak prawdziwy jest swiat ota
czajqcych nas przedmiotow fizycznych. Raczej 
jak Platonska idea, jak archetyp, jak mit. To 
nic, ze nie wierzymy w krasnoludy, to nic, ze 
nie widujemy elfow. Starozytny Grek tez nie 

oddalby glowy za wszystko, co 0 jego bogach opowiadal Homer. 
Niemniej Homerowe eposy byly p raw d z i w e, bo byly archai grec
kiego zycia. 

Pojdzmy zatem tym sladem. Prawdziv..'Y mit domaga siy powro
tow. Czas mitu przyciqga tych, do ktorych mit przemawia. Nie rna 
chyba lepszego argumentu za tym, ze powiodlo siy Tolkienowskie 
pragnienie mitokreacji, jak to, ze czysc czytelnikow, miast zadowolic 
siy lekturq, stworzyla swego rodzaju misterium, rytual wejscia w il
Iud tempus powiesci. Teatralnosc naszych poczynan nie byla tu za
tern przypadkowa. Nie wystarczalo nam pisanie "z wnytrza" Tolkie
nowskiego swiata. Nie siadalismy do komputerow, udajqc hobbitow 
na pismie. Siadalismy z gysimi piarami w opuszczonej bacowce i tyl
ko tam, przy swietle swiec i z fajkq w ustach moglismy dopisywac 
cos do prawdziwego mitu. Ta teatralnosc byla konieczna, byla czy
sciq tego s w i e c k i ego m i s t e r i u m, dla ktorego scenariuszem 
byl mit Srodziemia, ten spisany przez Tolkiena i ten przez nas rozwi
niyty. Misterium pozbawione sacrum okazalo siy mozliwe, choc wielu, 
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szczegolnie osobom duchownym, trudno bylo ten fakt przyjqe do 
wiadomoSci (stqd zapewne, bo przeciez nie z czytelniczej ignorancji, 
rodzily si~ podejrzenia, ze krakowscy wielbiciele Tolkiena to cos po
mi~dzy masonami a satanistami). 

Skqd jednak ow Tolkienowski mit czerpie SWq prawdziwose, tego 
jeszcze nie udalo si~ pokazae. To bodaj najtrudniejsze pytanie. Tu 
znow odwaz~ si~ na sladowe tylko domysly. Pierwszy z nich opiera 
si~ na Scisle archetypicznym uksztaltowaniu Tolkienowskiej rzeczy
wistosci. Ktokolwiek zdecyduje si~ wziqe udzial w rzeczonym miste
rium, musi wskazae w nim swoje miejsce. Pami~tam, jak niemal wszy
scy miotalismy si~ , nie mogqC podjqe decyzji, ktora niewtajemniczo
nym obserwatorom (mozemy tu chyba swobodnie uzye slowa 
"profani") wydawae by si~ mogla smiesznie nieistotna: bye hobbi
tern, bye elfem, bye krasnoludem, bye czlowiekiem? Gdyby chodzilo 
tylko 0 zabaw~, rzecz faktycznie nie mialaby wi~kszego znaczenia. 
Milosnicy gier fabularnych zmieniajq postacie z dnia na dzien. Ale 
za naSZq decyzjq krylo si~ cos wi~cej: kazda z ras stworzonych przez 
Tolkiena prezentuje bowiem odmienne wlasciwosci, odmienny tryb 
zycia, a przede wszystkim odmienne idealy. Kiedy czlowiek przebie
ra si ~ za kogos dla zabawy (np. grajqc w gry komputerowe) wowczas 
zazwyczaj wybiera sobie postaci 0 cechach charakterologicznych 
odmiennych od wlasnych, po to by sprawdzie si~ w roli pirata, zol
nierza, kierowcy rajdowego. Ale rzeczywiste uczestniczenie w Tol
kienowskim micie wymagalo czegos zgola innego: po pierwszych 
probach i wahaniach decydowalismy si~ na tworzenie postaci nam 
n a j b liz s z y c h. Po latach, kiedy przyglqdam si~ moim przyjacio
lorn z tamtych czasow, widz~, ze dokonali wowczas wyborow traf
nych. Stworzone przez Tolkiena rasy pozwalaly nam odkrye samych 
siebie. Przeglqdalismy si~ w jego swiecie jak w zwierciadle. Utozsa
miajqc s i~ z tym \vyidealizowanymi archetypami osobowosci, z el
fern, hobbitem czy krasnoludem, odnajdywalismy swoje miejsce w po
nadczasowej mitologicznej strukturze. Tak jak Platonska idea troj
kqta pozwala nam zrozumiee "realne" trojkqty, z ktorymi mamy na 
co dzien do czynienia. Dzis juz wiem to, czego nie moglem zrozu
miee dawniej: dlaczego ktos, kogo fascynowala kultura i historia ple
mion krasnoludzkich, kto wiedzial 0 nich wszystko i spisal dziesiqt
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ki stron krasnoludzkich apokryf6w, decydowal siy pomimo wszyst
ko na bycie hobbitem i nigdy nie zmienil swojej decyzji. Wsp6list
nienie w naszych umyslach obu tych swiat6w, tego realnego (szkola, 
matura) i tego wyobrazonego, dalo nam niezwykfq, szalenie poucza
jqcq szansy, by spojrzee na rzeczywistose z owego idealnego, ogolne
go punktu widzenia, dostypnego bodaj tylko matematykom i filozo
fom. Pozwolilo nam dokonywae zdumiewajqcych eksperymentow 
myslowych - kto nie wierzy, niech sprobuje "napisaC" od poczqtku 
dzieje filozofii nieistniejqcego swiata, niech zmierzy siy z wyslowie
niem podstawowych idei naszego myslenia w swiecie, gdzie zamiast 
grekq poslugiwae siy trzeba jyzykami elfaw. Czym rna bye filozofia, 
zrodzona przeciez na gruncie europejskim z wlasciwej czlowiekowi 
tysknoty za nieSmiertelnosciq, w swiecie, w kt6rym to smiere Jest 
darem, a wiecznose przeklenstwem? Czym rna bye wiedza, pozna
nie, owo wyzwolenie z kajdan, w swiecie, w ktorym rzadko co praw
da, ale wciqz jeszcze spotkae mozna elf6w - tych, ktorzy nigdy nie 
zeszli do Platonskiej jaskini? Czym zastqpie takie kategorie jak oglqd, 
naocznose, jasnose i wyraznose w metafizyce krasnoludow, ktorzy 
przez tysiqce lat tworzyli kultury w polmroku podziemnych kopal
ni, z dala od swiada slonecznego, opierajqc siy na sluchu i dotyku? 
Wreszcie, jeSli filozofia, rzecz biorqc po Tischnerowsku, rna hye od
powiedziq na ludzkie biedy, to biedy mieszkancow Srodziemia Sq 
zupelnie innej natury. 

Drugi z moich domyslow na temat przyczyn owej tajemniczej praw
dziwoSci T olkienowskiego mitu, a zarazem powod6w, dla ktorych mit 
kryje w sobie moc przyciqgania silniejszq od jakiejkolwiek innej kre
acji literackiej, dotyczy fenomenalnej konstrukcji fabularnej Wladcy 
Pierscieni. Tolkien nie rzuca czytelnika na glybokq wody basniowosci, 
nie kaze mu od pierwszej strony - jak czyni to wielu mniej udolnych 
pisarzy fantasy - obcowae z rzeczywistosciq magicznq. W chodzimy 
w glqb T olkienowskiego mitu powoli, stopniowo, wraz z grupq hob
bitow wyruszajqC z Shire, krainy, ktora jest nam zdecydowanie naj
blizsza, najbardziej dostypna, najbardziej zrozumiala. Tu nie rna ryce
rzy, magaw, ksiyzniczek i smok6w. Tu zyjq zwykli, nieco mniejsi tyl
ko ludzie, ktorzy nade wszystko ukochali swiyty spokoj, idylliczny 
krajobraz wsi, zimne piwo i towarzystwo wyprobowanych przyjaciol. 
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To z tego swiata wyruszamy dalej, wraz z hobbitami ocieramy si~ z wol
na 0 elf6w, wraz z hobbitami smakujemy nieco innego, grozniejszego 
swiata duzych ludzi w Bree, i do Rivendell wchodzimy juz oswojeni, 
juz przygotowani na niecodziennosc Sr6dziemia. 

Czy jednak delektujqc si~ z wolna T olkienowskim swiatem, ule
gajqc jego pokusom, z czasem przyjmujqc owo podw6jne obywatel
stwo, nie narazalismy si~ zbytnio na niebezpieczenstwo utracenia pod 
nogami gruntu rzeczywistego swiata? Wielokrotnie stawialem sobie 
to pytanie i ze szczerosciq, kt6ra mnie samego rozbraja, przyznaj~, 
ze nie potrafi~ znalezc tu zadnej dobrej teoretycznej odpowiedzi. Bo 
praktyczna odpowiedz jest prosta i oczywista: bylismy hobbitami, 
przestalismy nimi bye, wyszlismy na ludzi, a spostrzezenia, odkrycia 
i intelektualne doswiadezenia, kt6re wynieSlismy z przygody, jakq 
nam podarowa! Tolkien, Sq dla nas absolutnie bezcenne. 

I jeszeze jedna, ehyba wazna, sprawa. Nie by!o w6wezas pi~knie 
wydanych atlas6w, bestiariuszy, podr~eznik6w do nauki j~zyk6w 
elfiekieh. I nie by!o filmu Jaeksona. Hobbiekie norki i ogr6dki, wie
ze Minas Tirith, stepy Rohanu - to wszystko bylo w6wczas nasze, 
istnialo w naszej wyobrazni. Mozna bylo godzinami dyskutowac 
o ksztalcie elfieh uszu, krasnoludzkieh brodaeh i owlosionyeh sto
paeh hobbit6w. Mielismy swiat niemal na w!asnosc. Imponujqca 
hollywoodzka superprodukeja w duzej mierze zamkn~la tamtq epo
k~. Cieszymy si~ filmem inaezej niz siedzqey obok nas widzowie, 
oglqdamy go tak, jak ktos, kto po lataeh powraea do krainy swojej 
mlodoSci, kto zaglqda do kazdego zakqtka, sprawdzajqc, ezy wszyst
ko zostalo po staremu. I tylko my, i nikt in ny, widzimy w drewia
nym dworze w Edoras stoly, za kt6rymi usadzilismy swego czasu 
dostojnik6w podezas Pierwszej Rady Wszeehras, tylko my spoglqda
my z rozrzewnieniem na wsehodni goseiniee w Shire ("Tam, za ro
giem, skr~ea si~ do Igielniczki!") i na bibliotek~ w Minas Tirith, do 
kt6rej nieraz przeeiez zaglqdalismy. 

MlCHAL BARDEL, UL 1976, sekretarz redakcji "Znaku", wykladowca 
filozofii w Wyiszej Szkole Europejskiej im. ks. Jozefa Tischnera w Krako
wie i w Collegium Civitas w Warszawie. Wydal: Mocna jak smierc. Zagad
nienie milosci w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga (2001). 
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W trosee 0 tych, ktoryeh udalo nam si(( zaintrygowac ni
niejszym numerem, poleeamy polskie wydani a dziel Tolkie
na: Wladca Pierscieni (trzy tomy) oraz Hobbit czyli tam 
i z powrotem (obydwie ksi'liki maj'l wiele wydan, naszym zda
niem najlepiej czytac je w tlum. M. Skibniewskiej), a taki e 
Silmarillion (wiele wydan). Bardziej zachlannym ezytelni
kom proponujemy Niedokonczone opowiesci (wiele wydan) 
oraz Ksi~g~ zaginionych opowiesci (dwie cz((sci, W arszawa 
1995-1996) . Na prawdziwych pasjonatow i badaczy Srodzie
mia ezeka jeszcze The History ofMiddle-Earth, dwunaslo
tomowy zbior rozproszonych szkicow i kolejnyeh wersji Tol
kienowski ch opowiesci redagowanych przez syna pisarza, 
Christophera. Osobom zainteresowanym stosunkiem Tolkie
na do mitu, eposu, basni i jyzykow polecamy zbior jego ese
jow pt. Potwory i krytycy (Poznan 2002), a tabe Drzewo 
i lise oraz Mythopoeia (Poznan 2000). 

Sposrod krytycznych opraeowan dOlyczqcyeh tworczosci 
Tolkiena godne polecenia s~ z pewnosciq nast((pujqce pozycje: 
T. A. Shippey, proga do Srodziemia (Poznan 2001), L. Car
ter, Tolkien: Swiat Wladcy Pierscieni (Warszawa 2003), 
P. Gulisano, Tolkien. Mit i laska (Poznan 2902), z polskich 
zas: A. Szyjewski, Od ValirwTU do MordoTU. Swiat mitu a re
ligia w dziele Tolkiena (Krakow 2004) , J.Z. Lichafisk~ Opo
wiadania 0 ... kraw~dzi epok i czasow J.R.R. Tolkiena (War
szawa 2003), T.A. Olszafiski, Zarys teologii Srodziemia i inne 
szkice tolkierwwskie (Gdansk 2002) oraz J.R.R. Tolkien. Re
cepcja polska, red. J.Z. Lichafiski (Warszawa 1996). Warto 
tez si((gn'lc do biografii autora Wladey Pier.seieni: H. Carpen
ter, J.R.R. Tolkien: wizjoner i marzyciel (Warszawa 2001), 
J. Pearce, Tolkien. Czlowiek i mit (Poznan 2001). 

Peln,,! bibliografl(( tworczosci Tolkiena przygotowanq przez 
J.Z. Licbafiskiego znaleic moina na stronie www.bobbicka.nor
ka.prv.pl. 
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60. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Maria Deskur 

"Sprawa sumienia" 

16zefa Czapskiego List otwarty 
do Jacques'a Maritaina 
i Franfois Mauriaca po 60 latach 

Powstanie Warszawskie upadlo 3 pazdziernika 1944 roku. J6zef 
Czapski pilnie sledzil wydarzenia w Polsce z Wloch, gdzie przeby
wal jako oficer Wydzialu Propagandy i Informacji II Korpusu. Jego 
List otwarty do jacques'a Maritaina i Franr;ois Mauriaca nosi dat~ 
5 pazdziernika. Czapski opisywal w nim okolicznoSci wybuchu Po
wstania, rol~ Armii Czerwonej, kt6rej dow6dztwo obiecywalo po
wstancom pomoc w razie wybuchu walk, a nast~pnie jej nie udzieli
10, i dodawal: 

W chwili Waszego powrotu do uwolnionej stolicy, nasza stolica powstala 
do walki przeciw gn~bicielom i upadla zamieniona w stos gruz6w po 63 dniach 
walki. ( ... ) 

Jedyny pow6d upadku Warszawy - to calkowity brak pomocy podczas 
pierwszego okresu ze strony tych, kt6rzy mogli i powinni byli pom6c. ( ... ) 
Jest bardzo moiliwe, ie mieszkancy Warszawy nie orientuj,! si~ dostatecznie, 
jakie trudnoSci trzeba przezwyci~iyc, by zorganizowac pomoc realn,! od alian
t6w. N iemniej jednak rozdzieraj,! cy krzyk rozpaczy mordowanego miasta swiat 
musi uslyszec. ( ... ) 
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Krwawe wolanie Warszawy nie doehodzi do Was, bo jest autentyezne. 0, 
gdyby ono bylo zredagowane w biuraeh propagandy, przy wygodnyeh biur
kaeh w Moskwie, Berlinie, Londynie ezy Waszyngtonie, wtedy uslyszelibYScie 
je przez wszystkie radia, pisalyby 0 nieh wszystkie pisma. Ale te krwawi'lee zda
nia, ez~sto niezr~ezne, te sprzeezne wolania goryezy i ezulosei wysylanie z mia
sta w ogniu, nie doehodzq do Was. ( ... ) 

30-milionowy nar6d, skazany na zniszezenie biologiezne przez dwa pan
stwa totalitarne: 80- i 180-milionowe, kraj, krory pierwszy powiedzial "nie" 
Hitlerowi, ze stolicq zamienionq w gruzy, nie moie nawet dojse do glosu. Za
kneblowano mu krwawe usta i mowiq nam, ie to jest konieezne w imi~ wsp61
nej sprawy. Ale jakai jest ta wspolna sprawa? Jesli pogrzebano Kart~ Atlan
tyekq, jeieli si~ zamierza zrobie z polowy Polski prezent Rosji, obieeujqe nam 
rekompensaty na zaehodzie, jakby ojezyzna byla szafq, ktorq si~ przenosi z miejsea 
na miejsce. ( ... ) 

Rozumiemy, ie polityey maj'l swoje kombinaeje, wie:kie i male, ie oni nie
raz ulegajq wzgl~dom taktyeznym. Totez nie do nieh sit; zwraeam. 

Ale S'l mysliciele, pisarze, ktoryeh rolq zawsze bylo mowienie prawdy. To 
oni mowili: "obwiniam", to oni "nie mogli milczee!", to oni byli "ponad zam~
tern". ( ... ) Mamy prawo oczekiwae od pisarzy, myslieieli francuskieh ( ... ) slowa 
w obronie ofiar, krore byloby jednoezeSnie wystqpieniem w obronie honoru 
i sumienia chrzeScijanskiego Europy. ( ... ) 

Nie uratujecie od wyschniyeia podwojnego nurtu Waszej tradycji chrzesei
janskiej i rewolucyjnej, jeieli nie wystqpicie jednoczesnie w obronie narod6w, 
ktore Sq wcieleniem tej samej istoty kultury. 

Sprawa Polski i sprawa narodow europejskich ujarzmionych jak ona - to 
sprawa moralna, to sprawa sumienia swiata. 

Jeieli dla gry, krotkowzrocznej polityki czy taktyki Francja, tak jak inne 
wielkie narody, zlekeewaiy ich los, przestanie bye w oczach swiata tym, czym 
byla, spadkobierczyni'l i wyrazicielkq wspolnej tradycji, obroncq uniwersalnych 
idei. Waszym milczeniem bt;dziecie wsp61dzialae w zniszczeniu - moie na za
wsze - tak drogiego, dla Was i dla nas, autorytetu moralnego i intelektualnego 
Francji na swieeie l 

. 

Adresaci 

Jacques'a i Rai'ss~ Maritainow Jozef Czapski poznal w Paryzu 
w latach dwudziestych. Zaprzyjaznil si~ z nimi bardzo szybko. Prze
szlo czterdziestoletni, wtedy juz szeroko znany tomista byl wielkim 
autorytetem dla trzydziestoletniego, niepewnego swej drogi zycio-

J J6zef Czapski, List otwarty do jacques'a Maritaina i Franfois Mauriaca, "Wi~z", 
nr 3(413), 1993, s. 19-24 (tu: 20, 22,23 i 24). Oryginalna wersja Listu otwartego 
w j~zyku francuskim przechowywana jest w archiwum paryskiej "Kultury". Po polsku 
(z niewielkimi skr6tami) list zostal opublikowany 15 paidziernika 1944 r. w 34 numerze 
"Orla Biatego" (we wtoszech). 
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wej Czapskiego. Z korespondencji zachowanej w archiwum Jac
ques'a i Ra'issy Maritainow w Kolbsheim wynika, iz Maritain byi za
rowno doradq duchowym, jak i cennym recenzentem i zyczliwym 
krytykiem malarstwa Czapskiego. Jozef i jego siostra Maria byli cz~
stymi goscmi w domu Ra'issy i Jacques'a w Meudon pod Paryzem. 
Oboje znajdujq si~ wsrod okoio trzydziestu osob na "memento 
iywych" - liscie osob, za ktore Maritainowie modlili si~ codziennie. 
Ra"issa r~cznie spisaia te najwainiejsze dla nich osoby w dwoch eg
zemplarzach na malutkich karteczkach, ktore miescily si~ w ich mo
dlitewniku. 

Relacje Jozefa Czapskiego z Fran~ois Mauriakiem byiy mniej in
tensywne i mniej zaiyie. Czapski nigdy nie byi staiym gosciem u pi
sarza. Mauriac byl dla mlodszego 0 dziesi~c lat Polaka podziwianym 
(ale jednak z daleka) wielkim autorytetem. 

Fran~ois Mauriac byl, wraz z Emmanuelem Mounierem, Gabrie
lem Marcelem i kilku innymi intelektualistami, sygnatariuszem Iistu 
napisanego przez Maritaina w 1937 roku w czasie wojny domowej 
w Hiszpanii w obronie ludu baskijskiego. List ten stanowil dowod 
niezaleinosci myslenia i stawial wszystkich podpisanych w niezr~cz
nej pozycji wzgl~dem hierarchii, gdyz francuski episkopat poparl 
generala Franco. Takiego tei nonkonformizmu oczekiwal Jozef Czap
ski, piszqc swoj list w 1944 roku. 

Niemozliwa odpowiedi 

Upragniona odpowiedi nie nadeszla od zadnego z adresatow. 
Frederic Saillot2 uwaza, ze Jozef Czapski, piszqc swoj list otwarty, 
nie wiedzial 0 zmianie klimatu politycznego, jaka nastqpila wsrod 
inteligencji francuskiej w czasie woj ny3, gdyz stracil kontakt ze swia
tern zachodnim w 1939 roku. Wydaje si~ jednak, ze ostrzeienie za

2 Por. Frederic Saiilot, La Lettre Ouverte reszee lettre morte, w: "Revue d'histoire 
diplomatique", 2004, nr 1, s. 25-43. 

3 Wyznacznikiem klimaru politycznego Sq autorytety: wplyw wierz'lcych i nawraca
j'lcych Jacques'a i Rai"ssy Maritain na cale srodowisko inteligenckie we Francji przedwo
jennej por6wnywany jest do uwielbienia, jakim po wojnie cieszyli si~ komunizuj'lcy Jean
-Paul Same i Simone de Beauvoir. Daje to pewn'l wizj~ zmiany klimatu politycznego. 
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warte w zacytowanym powyiej fragmencie pokazuje - wrycz prze
ciwnie - glybokq. przenikliwose Czapskiego w ocenie politycznej sy
tuacji w powojennej Europie. ' 

Maritain i Mauriac otrzymujq list Czapskiego w dose szczeg61
nym momencie. Francja wlasnie dzwiga siy z czarnej nocy wojennej 
kolaboracji. Francuski Ruch Oporu w samym koncu wojny okazuje 
siy miee - z dnia na dzien - niezliczone rzesze czlonk6w. General 
de Gaulle pr6buje uformowae rzqd cieszqcy siy poparciem spole
czenstwa. Do tego potrzebni mu Sq ludzie pokroju Maritaina czy 
Mauriaca - wielkie przedwojenne autorytety moralno-polityczne nie
skalane kolaboracjq z okupantem. Maritain wojny spydzil w Stanach 
Zjednoczonych, Mauriac byl jednym ze sztandarowych pisarzy zwiq
zanych z Ruchem Oporu. 

Jui w lipcu 1944 roku de Gaulle proponuje Maritainowi objycie 
ambasady Francji przy Watykanie. Po kilku miesiqcach odkladania 
decyzji propozycja ta zostaje przyjyta w grudniu 1944 roku. Z kolei 
syn Fran~ois Mauriaca, Claude, jest sekretarzem Generala, a sam oj
ciec - mimo ie nie piastuje iadnego oficjalnego urzydu - w latach 
1944-1945 spotyka siy wielokrotnie z przedstawicielami ZSRR w Pa
ryiu4 

• General de Gaulle, tak jak i inni przyw6dcy alianccy, opraco
wuje wlasnie zasady wsp6lpracy z Rosjq Radzieckq - miydzy 2 a 10 
grudnia 1944 r. sklada wizyty Stalinowi w Moskwie. W takim kon
tekscie obrona powstanc6w warszawskich jest dla Mauriaca i Mari
taina - uzywajqc eufemizmu - "nie na ryky". 

Antysemityzm i rusofobia 

J6zef Czapski spotkal siy p6zniej z obydwoma adresatami swego 
Jistu. Mauriac powiedzial mu wprost - i Czapski chcial (jak sam za
znacza)5 dostrzec zazenowanie na jego twarzy - ze byl to czas, kiedy 
de Gaulle dogadywal siy z Moskwq. Do Maritaina - juz ambasadora 
Francji przy Watykanie - Czapski dotarl w polowie 1945 roku. Na 

4 Pa r. Frederic Saillot, op. cit. 
l Pa r. J6zef Czapski, Czytajqc, Znak, Krak6w 1990. 
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bezposrednie pytanie 0 list filozof odpowiada, ie nie odpisal, gdyi 
musiafby bye w stosunku do Polak6w bardzo surowy. "Nie mog~ 
darowac Polakom ich antysemityzrnu i ich stosunku do Rosji. Poda
jecie si~ za ludzi, kt6rzy maj'l rnisj~ na Wschodzie, twierdzicie, ie 
jestescie przedrnurzern chrzeScijanstwa, a z drugiej strony uwaiacie 
Rosjan za p6l1udzi, macie do nich gl~bokq pogarJ~"6. Istotnie, oS'ld 
jest surowy. Czapski wyjasnia, ie w kwestii zarzutu polskiej pogardy 
dla Rosji M aritain "powtarzal zdanie jakichS dwoch hrabi6w, kt6
rych spotkal w polskiej arnbasadzie". I dodaje: "Tiumaczylem, ie 
hrabi6w i nie hrabi6w, kt6rzy mowiq glupstwa po ambasadach, jest 
duio takie we Francji, i e nie pozwolilbym sobie na tej podstawie 
wnioskowae 0 rnys!i francuskiej "7. 

N iestety, zarzut antysemiryzmu nie mial rownie blahych przesla
nek. Byl wynikiem wizyty M aritaina w Polsce. 

Laski wyspq 

Jacques M aritain przyjechal w 1934 roku na kongres tomistycz
ny do Poznania. 

Model M aritainowski, daleki od tego, by bye kontynuacj'l r6i.nych wzor6w 
sredniowiecznych lub p6zniejszych "wielce katolickich monarchii", daleki od 
latwiej symbiozy "Boga" i "Ojczyzny", do gl~bi przesi'lkni~ty ideami tolerancji, 
pluralizmu i otwarty l1a poszukiwanie nowych dr6g - nie m6g1 zadowo lie pol
skich zwolennik6w programu "Obozu Wielkiej Polski", kt6rych - zwlaszcza 
w Poznaniu - bylo bardzo wielu. Mimo wi~c wielkiego sukcesu samego odczy
tu wyst,!pienie Maritaina na kongresie spotkalo si~ z ostr'l, a nawet zjadliw'l 
ocen,! k61 nacjonalistycznych, co nie moglo ujse uwadze czlowieka tak jak on 
subtelnego i tak natychmiast odczuwaj'lcego otaczaj'lcy go klimat duchowy8. 

Z Poznania Maritain udal sic;: do Warszawy i odwiedzif zakfad 
dla niewidornych w Laskach. Tam spotkal sic;: z diarnetralnie innyrn 
przyjc;:ciern. Srodowisko skupione wok61 zakladu dla niewidomych 

6 J6zef Czapski, Czy Maritain mial racj~?, W: Czytajqc, op. cit., s. 186 (esej ren pier
wornie drukowany byl w "Kulrurze" w 1949 roku) . 

7 Ibid. 
8 Stefan Swieiawski, Maritainowi dlug wdzi~cznosci, W: "Znak" nr 2(236), 1974, 

s. 148. 
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bylo znane w Polsce przedwojennej ze swej otwartosci, bylo zresztq 
poniekqd uformowane przez samego Maritaina, kt6rego znali i kt6
rego ksiqiki czytali jui od lat dwudziestych i ks. Wladyslaw Kornito
wicz, i Antoni Marylski, i siostra Teresa Landy. Maritain byl dla 
tw6rc6w Lasek ogromnym autorytetem. 

Dlaczego wiyc z takq mocq m6wil 0 polskim antysemityzmie? 
Widocznie w ciqgu swego kr6tkiego pobytu w Polsce zdolal siy zo
rientowac, ie Laski w kwestii otwartosci byly wtedy rodzajem wy
spy. A poniewai sam 0 sobie powiadal, ie jest Zydem adopcyjnym 
poprzez malienstwo z RaIssq, z pewnosciq ty izolacjy Lasek odczul 
ze zdwojonq sil'l. 

Nie pr6bujemy, rzecz jasna, usprawiedliwiac milczenia Marita
ina w paidzierniku 1944 roku. Chodzi jedynie 0 zauwaienie wymiaru 
doswiadczenia osobistego, bez kt6rego sprawa nie jest w pelni na
swietlona9• 

List otwarty do jacques'a Maritaina i Franfois Mauriaca jest do
kumentem poruszajqcym niezaleinie od tego, ie pozostal bez odpo
wiedzi. Porusza przenikliwosc, z jakq J6zef Czapski ocenia sytuacjy 
sobie wsp6kzesnq i jak jasno zdaje sobie sprawy z konsekwencji, ja
kie przyjdzie Polsce i Europie ponieSc w wyniku konkretnych posu
niyc i zaniechan politycznych. 

Z perspektywy sZeScdziesi'ltej rocznicy Powstania latwiej dostrzec, 
jak dalece mial racjy. 

MARlA DESKUR, ur 1974, romanistka. Wsp61prowadzi wydawnicrwo 
ksi"ikowe dla dzieci Muchomor. 

9 Czapski wspominal p6iniej, i.e odpowiedz Maritaina (i oskari.enie Polak6w 0 anty
semiryzm jako llsprawiedliwienie milczenia filozofa) "boJesnie go dotknyla~: "M6j stosu
nek do anrysemiryzmu byl dobrze znany Maritainowi. Powiedzialel!1 mu jednak, i.e jest 
dose dziwne, i.e Moskale wymyslili slowo pogrom, setki rysiycy Zyd6w uratowanych 
z Rosji sowieckiej przyjyla Polska w latach niepodlegloSci, Niemcy wymordowali Zyd6w 
miliony, ale za antysemiryzm ponosz~ odpowiedzialnose rylko PoJacy - chociai. w mysli, 
w iyciu spolecznym Polski, w jej literaturze, byly nie ryJko ekscesy anrysemickie, byl 
szereg pokolen, gdzie symbioza mit:dzy Polakami i Zydami istniala, wbrew r6i nicom tem
perament6w oraz wbrew przeslankom ekonomicznym" U6zef Czapski, Czy Maritain mial 
raci~?, op. cit., str. 186) (przyp. red.). 
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Ewa Bienkowska 

Ameryka 

Z hiegiem lat poczucie wyzszosci jdli nie calkiem 
zanika, to nie dochodzi do glosu w medytacji nad 
swiatem - dar swiadomosci jest i hlogoslawien
stwem, i przeklenstwem. Rosnie poczucie jednosci 
z ludzmi, swiadomymi i nidwiadomymi, znaj~cy
mi wyzsze stopnie ducha b~dz ich nieznaj~cymi. 

Uslyszeli 0 kraju obszernym i zupelnie pustym, 
Odgrodzonym g6rami, wiltc szli, zostawiaj,!c krzyie ... 

Byla zima 

Odjechawszy rodzinnej ziemi nie odwracaj siy, 
Erynie za tob'!. 

Zdania 

Byla sqdzona Mitoszowi - jezeli spojrzymy na logikrr jego losu, 
]eSli dopuscimy mysl, ze losy (przynajmniej niektore) majq swojq 10
gikrr, do ktorej wypelnienia dqzq (czrrsciowo tylko swiadomie) lu
dzie. Pewnie, mogtby zostac we Francji lub przeniesc sirr do inn ego 
zachodniego kraju- wyobraimy go sobie na przyktad w Szwecji, gdzie 
rowniez prowadzily drogi polskich emigrantow. Na ile krrsow Szwe
cja wystarczylaby apetytowi poety, przez ile lat by jq zniost? Z jego 
zapisow wynika, ze nawet Francja, tak podziwiana, nie stanowilaby 
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zadowalaj,!cego rniejsca na spydzenie i.ycia - w kai.dym razie calych 
dziesiycioleci. Przernawiala przeciw ternu (jego zdaniem) konserwa
tywnose Francuz6w, dla kt6rych bycie cudzoziemcern stawia raz na 
zawsze poza rnoi.nosci,! pelnego uczestnictwa (Rok mysliwego) . Przy
klad Adama Zagajewskiego, poety, zdaje siy ty opiniy potwierdzae. 

Nawet dzisiaj? Dzisiejsza Francja wydaje siy podniecona tyrn, co 
obce, instytucje naukowe Sq peine uchodzcow (czy ex-uchodzc6w) 
z Ameryki Poludniowej, Azji, Europy W schodniej, znarny wspaniale 
kariery T odorova czy Kristevej? Znaczy to po prostu, i.e takie wy
niesienia Sq rnoi.liwe, lecz pod wielorna warunkarni, z kt6rych naj
wai.niejszyrn jest wsp6lbrzmienie z duchem czasu i srodowisk. 

W kai.dyrn razie na przdornie lat 50. i 60. Francuzi byli cudzo
zierncorn niechytni. Niegoscinnose wobec Milosza przypomina 0 jesz
cze bardziej drastycznyrn przypadku Eliadego, doslownie zrnuszo
nego z przyczyn politycznych do opuszczenia tego cudownego kra
ju. Dzieje emigrant6w po II wojnie swiatowej to fascynujqcy ternat, 
zwlaszcza gdy pozna siy poszczeg6lne osobowosci, ich potrzeby, 
patrzenie na swiat. Urniejytnose wyboru kraju rezydowania to wai.
na sztuka, na kt6rq skladajq siy i sarnowiedza, i pewna orientacja 
w swiecie. To takZe udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: czego 
naprawdy chcy, na czyrn rni najbardziej zalei.y? 

Milosz wiedzial to znakornicie, znal nieco Arneryky, czut star'! 
Europy. Od dawna staral siy 0 amerykansk,! wizy. Byly wtedy w obie
gu przepowiednie, i.e kornunisci zajrnq caly kontynent i zabior,! siy 
za ostateczn'! konfrontacjy ze Stanarni Zjednoczonyrni, przeciwni
kiern z prawdziwego zdarzenia. Dzi§ usrniecharny siy na ich wspo
rnnienie, bo wierny wiycej - ale wtedy... ? Jak dla Herlinga-Grudzin
skiego we Wloszech, tak dla Milosza we Francji atmosfera rnusiala 
bye duszqca. Ratowala od niej tw6rczose - lecz co pocz'!e, jeSli siy 
weszlo w rniesi,!ce, lata kryzysu, jak Herling? Jesli chodzi 0 utwory 
Mitosza, poezjy i prozy, sytuacja siy kornplikuje. Bo czego rna szukae 
(pr6cz zarobku) w nowyrn kraju, 0 kt6ryrn tak zle rn6wil? Kt6ry 
w latach 40. przejql go nieornaJ groz'! i glybokirn poczuciern obco
Sci, wzbudzil przekonanie, i.e wszystko tam jest wrogie jego osobi
styrn d,!zeniorn i poszukiwaniorn. Ze Ameryka jest z gruntu czyrns 
"anty-Mitoszowyrn" (wyjqwszy pewne spotkania z naturq) . Nieh6
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re wiersze z tamtego okresu Sq tak przepelnione niechyciq, ze przyja
ciel z Polski hamowal go w listach, aby nie wyglqdalo to na rezymowy 
anryamerykanizm na zam6wienie (rozdzial Tygrys w Rodzinnej Euro
pie). Czy rylko francuska atmosfera, schlebiajqca komunistom, i klo
pory finansowe kazaly mu zabiegae 0 wyjazd do Stan6w? Patrzqc na 
jego tw6rczose od lat 60., a zwlaszcza po roku 1980, mozna odniese 
wrazenie, ze Miloszowa wizja Ameryki ulegla metamorfozie. 

Ameryka nie rylko pozwolila mu zye w godziwych warunkach, 
gdy znikl przymus zarabiania pisaniem, i dala punkt obserwacyjny 
w najdziwniejszej krainie i w bliskosci najdziwniejszego z miast - San 
Francisco. Stala siy dla niego sprawq poeryckq i filozoficznq. Podw6j
nie: raz jako osobliwe odgalyzienie cywilizacji zachodniej, peIne zna
k6w zaslugujqcych na odczytanie; drugi raz jako kontrastowe do dla 
pamiyci i rozpamiytywan, zwlaszcza dla najstarszej warstwy wspo
mnien zwiqzanych z miejscami dziecinstwa i wczesnej mlodosci. Kto 
wie, czy Dzwony w zimie, hymn na cZeSe dawnego Wilna, wizja ko
smologiczna, w kt6rej centrum stoi Miasto, bylyby takie wlasnie, 
gdyby napisano je nie w Ameryce. 

A moze rna ona zdolnose zaostrzania zmyslu obserwacji, kt6ry 
najpierw czerpie z por6wnan i szybko odbija siy od nich, wychwytu
jqC to, co istotne i niepor6wnywalne? Od Chateaubrianda i Tocqu
eville'a, przez Henry'ego Jamesa i Henry'ego Millera do Wojciecha 
Karpinskiego i Baudrillarda - Ameryka daje impuls myslowy, kt6ry 
od niej prowadzi do rozwazan 0 czlowieku, 0 kulturze, 0 planecie. 
I nie jest pozbawione znaczenia, ze poeci szczeg6lnie lubiani przez 
Milosza Sq nie tylko Amerykanami, ale i piszq 0 Ameryce. 

Z perspektywy czasu te pytania, skoro poeta zzyl siy z nowym 
kontynentem, polubil swojq w nim sytuacjy i wykorzystal ten punkt 
obserwacyjny, zdajq siy jalowe. A jednak czujemy, ze czegos by bra
kowalo Miloszowej pelni, rozszerzeniu spojrzenia, gdyby pozostal 
w Starym Swiecie, w krajobrazie wypieszczonym przez historiy - i 
w klimacie zupelnego lekcewazenia poezji. Nie rylko poezji, ale i po
stawy samodzielnej, niepodqzajqcej za haslami dnia. 

Jaka bylaby jego poezja, gdyby zostal mieszkancem Paryza i wla
Scicielem domku wiejskiego w departamencie Dordogne ? Czy nie 
odbilaby siy na niej "drobnosC" i gystose swiata z obraz6w Bruegla, 
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zlotnicza niemal praca nad przeplataniem p61, zagajnik6w, zam
kow i most6w, wymiar perskich miniatur nadany ludzkiej krzqta
ninie? Czy wyobraiamy sobie Mitosza jako poet~ calkowicie malej 
skali, cienkiego pi6rka, horyzontu, ktory jest przedluieniem domu, 
z jego chroniqq ciasnotq scian? Mitosza z powolaniem malarza 

Fenomen Milosza polega kwiat6w wisni i pelni Ksi~iyca? Zadomowio
bye moze na tym, ze do nego na dobre w kulturze zbyt stare), by pod-

Ameryki stosowal rowniez sycae te cechy, kt6re u poety Sq trwaniem 
(choe nie tylko) manier~ mlodosci: zdziwienie, pytania naiwne, pante

europejsk~. istyczne uniesienie? Ciekawe, jak maio eksta
tyczna, malo panteistyczna jest Europa w ze

stawieniu z Amerykq. Najwi~ksze jej pi~knosci zapraszajq do przy
j~cia postawy zesrodkowanej, skoncentrowanej, nie do giosnych 
okrzyk6w jak u amerykanskich bard6w, raczej do sciszenia. Do niu
ansowania, do ironii, piel~gnowania drobiazgow. To swiat-gobe
lin, g~sty , sztywny haft, kt6rego druga strona ujawnia prawdomow
ne Sciegi, czytelne dla aniolow (Gdzie wschodzi slonce i kf!dy zapa
da; 0 aniolach). 

Fenomen Mitosza pol ega bye moie na tym, ie do Ameryki stoso
wal r 6 w n i e i (choc nie tylko) manier~ europejskq. Sq w jego wier
szach obrazy 0 amerykanskim rozmachu, cechujqcym Whitmana i Jef
fersa ("ekstatyczny bdkot"), gigantyczne perspektywy: urwiska, pu
stynie, ocean. Ale bardziej charakterystyczne jest przechodzenie od 
perspektywy wielkiej do maiej, od panteistycznego dytyrambu do 
pojedynczego losu - od Doliny Smierci do balu studenckiego sprzed 
lat (Miasto bez imienia, 2) . Komentatorzy zauwaiyli przeplatanie si~ 
u niego perspektywy powietrznej, oddalonej, ze spojrzeniem przez 
powi~kszajqcy okular lornetki. W lekcji noblowskiej mowa olocie 
chlopca na grzbiecie gqsiora - jak Mitosz miai nie przepadae za Cu
downq podr6iq Selmy Lagerl6f? Wszystko w niej jest: marzenie kai
dego dziecka, tak iarliwe, ie przeszkadza iye w swiecie codzienno
Sci; nerw epicki, dla kt6rego to, co poszczeg61ne, uczestniczy w wi~k
szych caiosciach; metoda poetycka przywolujqca naSZq obecnosc na 
planecie, zderzenie z tym, co obce i ogromne. 

"Warunkiem szcz~scia jest nieprzekraczanie pewnej skromnej 
ludzkiej skali" - napisze. Wi~c Amerykanie nie mogq bye (na spos6b 
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europejski) szcz~sIiwi - czyli on, tam mieszkajqcy, tei nie moie bye 

szcz~sIiwy? ". .. jest mi~dzy m~iczyznami, kobietami i dzieemil cos, 
ani szcz~scie ni nieszcz~Scie". Szybko rozpoznal w Ameryce swoje 
zadanie, czyli stworzyl dom, to najwainiejsze. Mowi 0 tym poemat 
Po ziemi naszej i wiersz Byla zima. U Milosza nie rna szerokiej per
spektywy bez jednoczesnego dostrzeienia szczegolu. Pochod ludzi 
Uego poprzednikow), przez stulecia, ku zachodniemu wybrzeiu kon
tynentu to zarazem smiere na przel~czy, podr6iny noi, szyld siodIa
rza, przelot pelikanow. 

"I kraj byl odtqd zdobyty: widziany". Zdobyty raz na zawsze, 
dia wszystkich przyszlych ludzi, w momencie gdy brunatna r~ka 
Ind ianina, ktory tam zaw~drowal, wskazywala bez slowa: to. ezy 
zdobywany ciqgle na nowo, w kaidym pokoleniu, przez kaidq oso

b~, ktora raz pierwszy spojrzy, a potem zamieszka? Sytuacja pisa
rza jest trudniejsza. Jego sposobem zamieszkiwania jest j~zyk 
wysnuwanie j~zyka jako odpowiedi na widzenie, jako wlasny ro
dzaj zdobywania. A jeSli ten zawiedzie (kryzys, jalowose) piszqcy 
jest w gorszej sytuacji nii ogol ludzi. Nie pomogq iadne starania 
o wymoszczenie sobie gniazda, iadne spoleczne namiastki. Ten 
rodzaj bezdomnosci prowadzi prawie nieuchronnie do samoboj
czego gestu, w sensie doslownym czy duchowym; chyba ie w os tat
niej chwili pojawi si~ jakis ratunek. 

Zdobywanie w widzeniu - a potem w nazwaniu - uderzylo Mi
losza w Ameryce. W Europie z zaloienia wchodzi si~ w rzeczywi
stose zdobytq od niepami~tnych czasow, od niepami~tnych czasow 
nazywanq. Przychodzi si~ zawsze paino, dla niektorych za pozno. 
Wyzwaniem jest raczej sztuka parafrazy, unikanie mowienia tak, jak 
jui mowiono wczesniej. Spojrzenie pod nowym kqtem, jeSli nie na 
rzeczy, to na j~zyk, osiqgni~cie szoku poznawczego i estetycznego 
przez inne uloienie slow. Literatura europejska mogla wydawae siy 
skazana na oddalanie siy od realnosci doswiadczenia w miar~ uply
wu stuleci i powi~kszanie siy piramidy tego, co napisane. Obsesyjne 
staje siy pytanie: co to znaczy miee cos nowego do powiedzenia? 
I pragnienie uslyszenia okrzyku: tak dotqd jeszcze nikt! Nie sqdzy, 
by Milosz w mlodosci uniknql ostrego postawienia sobie tej kwestii. 
I 0 dziwo, jego szanSq - wainiejszq nii talent do formy (tak jak siy 
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rna talent do matematyki) - byl nadmiar kl~biqcych siC; w nim treSci 
wewnc;trznych. Od takich treSci poezja si~ juz odzwyczaila - w Pol
sce moze nigdy nie uzyskaly one wyrazistego glosu. 

Jego problemem stalo si~ wynalezienie mostu prowadzqcego od 
treSci wewn~trznych do rzeczy swiata sluzqcych im za obiektywiza
cjC;. Nie pisanie 0 duszy i 0 rzeczywistosci jako jej odbiciu (jak nielu
biana Mloda Polska) -lecz 0 samych rzeczach, ich jakosciach, w kto
rych odkrywa siC; zloza historii i metafizyczne wkorzenienie. Lqd 
amerykanski nie zna historii i inna jest jego metafizyka. Dla pi~c
dziesi~cioletniego poety sprawy na nowo stajq wic;c na ostrzu noza: 
trzeba ten kraj zdobyc, znaleic dla niego ksztah sfowny. 

Jest zaledwie w nieco Iatwiejszej sytuacji nii ojciec J unipero z misji 
Carmel i Cabeza w~drujqcy od Zatoki Meksykanskiej. Pierwszy na 
nowosc i niezwyklosc kraju odpowiadal systemem wiedzy przywie
zionej z barokowej Europy, czyli po prostu nie mogi owych rzeczy 
samych zobaczyc. Drugi, wic;zien i bostwo dzikiego plemienia, prze
zyl wzglc;dnosc, unicestwienie wszystkich ludzkich form. A gdyby 
przyszlo im zapisac te doswiadczenia? Powiedzmy, ze Milosz robi to 
za nich. Ma do dyspozycji, procz swej wrailiwosci, znajomosc histo
rii i wiedz~ XX wieku. Ma uksztaltowane narz~dzia poetyckie, kto
rych sprawnosc tu, na nowym terenie, moze sprawdzic, oraz atut 
intensywnego obcowania z literaturq europejskq i amerykanskq. Za
pewne tej ostatniej nie moze automatycznie przyIozyc do nowego 
przezycia, ale rna jq w odwodzie, dumaczy wiersze. 

N iektore fragmenty jego amerykanskich wierszy (zainspirowa
nych Amerykq) Sq blizsze psychicznemu napi~ciu i podnioslej nucie 
z Trzech zim, inne idq sciegiem wypracowanym w Traktacie poetyc
kim. Tresci i cechy swiata znow wydajq si~ mocniejsze. Dojrzalego 
artystc; prowadzi nie tyle zdobyta forma, ile natura rzeczy - czytelnik 
rna prawo wyobrazic sobie, i e to tresci dyktujq ksztalt, ktory po
slusznie podqza za nimi. Ta cecha poezji Milosza - prymat rzeczy
nie czyni formy niezauwaialnq. Przeciwnie, czujemy, ze bez tej for
my, jego wlasnej, owocu pracy czy daru -lub pracy i daru - rzeczy 
tak by do nas nie przemowily. Forma sprawia, ze doswiadczenie 
dochodzi do dojrzalosci uczuciowej i myslowej. DziC;ki formie rze
czy piszq dla nas ksiC;gC; rodzaju, wygnania, odzyskania. 
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Kiedy pisze 0 "demonieznej obeenosei na tym kontyneneie" ezer
pie intuiej~ nie tylko z nieznanyeh u nas przejaw6w natury, ale r6w
niez z eywilizaeji, kt6ra na nieh wyrosla i wehlon~la warunki po
dyktowane przez przyrod~. Demoniezny jest rozmiar, demoniezna 
nieprzewidywalnose, niezadomowienie. Cywilizaeja kolonisty wy
ruszajqeego przed siebie, ezlowieka samotnego i przedsi~biorezego, 
kt6ry urzqdza si~ tam, gdzie b~dzie mu lepiej, zmienia regiony, mia
sta, buduje wok61 siebie swiat prowizoryezny. Dom rodzie6w, emen
tarz rodzie6w, odziedziezone po nieh zwiqzki ludzkie - nie nalezq 
do jego kanon6w. Zaezynanie zyeia w nowym otoezeniu powtarza 
dqzenia pierwszyeh osadnik6w: potwierdzie siebie w nieznanym. 
Ameryka, ten ruehliwy kraj, nalezy do emigrant6w, nikt nie jest u 
siebie i kazdy moze ezue si~ u siebie, zalezy to od jego energii. 

Skoro bezdomnose (w sensie europejskim) jest tam regulq, po 
zainwestowaniu pewnej energii integraeja przestaje bye problemem. 
We Franeji Milosz wyraznie eierpial przez swojq innose, zly akeent, 
obyezajowe i psyehiezne odstawanie. Wiedzial, ze nigdy nie stanie 
si~ r6wny jej rdzennym mieszkaneom, mimo wielu lat pobytu, leez 
b~dzie laskawie akeeptowany, jako obey i dziwny. Dowiadujemy si~, 
jakq ulg~ poezul w atmosferze amerykanskiej: wszysey Sq tam obey 
(dodajmy: no, moze pr6ez liezebnie weale niemalej klasy W ASP-6w). 
Akeent nie drazni, nie wyodr~bnia. Wsp61nota uniwersyteeka, dose 
egzotyezna, przyjmuje tego, kto sam jest egzotyezny, dziwaezny. Miara 
kompeteneji jest obiektywna, ezyli praktyezna - na przyklad ilu stu
dent6w przyeiqgajq wyklady konkretnego profesora. Skomplikowa
ny mandarynat intelektualny instytueji franeuskieh zostal zastqpiony 
swohodq studiowania w bibliotekaeh, poznawania kraju. Ten libe
rainy indywidualizm, realizowany w zyeiu, rna oezywiseie wiele eiem
nyeh plam, co Milosz widzi. Najdrastyezniejsza z nieh to kwestia 
murzynska. 

Tylko przelotnie wspomina poeta w Widzeniach nad Zatokq San 
Francisco 0 pr6bie moralnej, kt6rq, jak si~ mu wydaje, zawdzi~eza 
Ameryee. Rozstanie si~ z odruchem - laskq, jak powiada - w y I q
e zan i a s i e b i e, stawiania obok, wyzej. Przezwyei~zenie mlodzien
ezego egotyzmu nastqpilo ehyba wezesniej, moze podezas wojny. Leez 
jesli Mifosz napomyka w ksiqzee, gdzie zebral przezyeia pierwszego 
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amerykanskiego dziesi~ciojecia, ze tam wlasnie nast'lpila utrata tej 
laski, odnosi si~ to pewnie do elitaryzmu intelektualnego. Dzielenie 
ludzi na zdolnych i niezdolnych, zainteresowanych sprawami ducha 
i niezainteresowanych - to mu si~ narzucalo: trudno si~ pozbyc na
wyku takiego patrzenia na bliinich. Spojrzenie amerykanskie nie 
polega na wejsciu w chrzescijansk'l caritas, rzeczywiscie jedyn'l dro
g~ do uznania zasadniczej rownoSci osob, lecz na widzeniu z gory, 
w przyrodniczym zrownaniu wszystkich. "Chrz'lszczyki poruszaj'lce 
szcz~kami w tysi'lcach restauracji ( ... ) i zaraz starzej'lce si~, sztywnie
j'lce, mr'lce ( ... ). Stracitem jednak lask~ wyl'lczania siebie sposrod 
nich". Przezycie dose ponure, kloqce si~ z potrzeb'l radosci, z ko
smicznym doznaniem "bycia zywym wsrod zywych". Jak w sobie 
godzi te dwie sity? Moq sprzecznosci, ktora ogarnia i uruchamia 
nie tylko jego tworczose, ale rowniei jego egzystencj~? Kto wie, 
czy amerykanski egalitaryzm, tak mocno utrwalony, nie byl dla niego 
stacj'l wewn~trznych doswiadczen, potrzebn'l do przestawienia spo
sobu widzenia? Jest to porzucenie spojrzenia typowego na przy
klad dla Francji, w ktorej spoleczna kastowose podtrzymuje odru
chowe dzielenie na wyzszych i nizszych, wtajemniczonych i grubo
skornych. Wl'lczenie siebie w olbrzymi kr'lg zywotow widoczne jest 
w wierszach z tego okresu (lata 60.-70.). Wiersz Byla zima z Gucia 
zaczarowanego, w ktorym poeta przechodzi na przemian od "oni" 
do "ty, my, ja", zrownuje go z pierwszymi, ktorzy przebyli gory 
i weszli w dolin~ Kalifornii i ktorych ta ziemia przyj~la laskawie. 
Jak wsz~dzie, gdy jest odczuwana pod piersiami i brzuchem. Te 
korytarze to wizja wlasnej smierci, dokladaj'lcej si~ do tylu smierci 
poprzedzaj'lcych, i wyobrazenie sobie zdziwienia przyszlych poko
len, odkrywaj'lcych wspolnot~ losu z dawno zmadymi. W eksta
tycznym Dytyrambie czytamy, ze nawet 0 snach z trudem przycho
dzi powiedziee "moje". 

W Miescie bez imienia, gdzie splata si~ wiele tematow - wokol 
giownego: prz)"'Voiywania Miasta mlodosci - przestrzen si~ jeszcze 
rozszerza, obejmuje doswiadczenie calego zycia, wiele stacji na dro
dze, a poczucie wspolnoty l'lczy poet~ z ludzmi, tymi z przekazanej 
historii, z zapami~tanej wiasnej przeszloSci, z tymi, ktorzy go teraz 
otaczaj'l' Ta wspolnota rna dwie postaci: owoc pierwszej to dyty
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ramb pochwalny za swiatlo, kamienie, drzewa i dzien: " ... m6wilem, 
swiyty, swiyty, swiyty, byt nasz podniebny... "; druga jej postac to 
wsp6lnose w wydziedziczeniu, Opuszczeniu przez znaki i prorok6w, 
w losie jakby zwierzycym, poddanym prawom gatunku, w niezdol
nosci do wiary: "Chcialem bye sydzi'l ale ci, kt6rych nazywalem oni, 
zmienili siy we mnie. Pozbywalem siy wiary, zeby nie bye lepszym od 
myzczyzn i kobiet pewnych tylko swojej niewiedzy". 

NaJbardziej gorzkie jest zW'ltpienie w dar, 0 kt6rym, mozna s'l
dzie, nie w'ltpil Milosz w mlodosci: "Do czego powolany? Dla kogo 
powolany? Wielki Boze, na oslep, przez widnokrygi z bawelny,! ( ... ) 
Wydziedziczony z proroctw, spozywaj'lcy sw6j chleb w poludnie pod 
sosn'l \vysokopienn'l mocniejsz'l od nadziei". ]ego stosunek do reli
gii bydzie podyktowany swiadomosci'l wykluczenia (samowyklucze
nia?) z niej wielu, kt6rzy zyj'l wok61 niego, wiyc razem z nim. ]ak 
gdyby zakazywal sobie pewnej wrodzonej wlaSciwosci, poniewaz 
wyodrybnia, oddala, zdaje siy niegodnym przywilejem. (Ten w'ltek 
zostanie przez stare go Milosza potyznie zorkiestrowany.) 

]eszcze 0 jednym wartym zanotowania doswiadczeniu - 0 Milo
szowej refleksji 0 cnocie, dziyki kr6rej bylo mozliwe zbudowanie 
cywilizacji, czyli 0 ludziach w kazdych warunkach gotowych do roz
poczynama. 

Sq tak wytrwali, ze daj im par~ kamieni 

i korzonki jadalne a zbudujq swiat. 


Po ziemi naszej, 9 

Moze nigdzie tak wyraziscie jak tutaj nie odczuwa siy dzialania 
skonkreryzowanej w jednostce zdolnosci do odwagi i wytrwalosci 
w pokonywaniu przeszk6d natury. Kolonisci ty zdolnose przywieili 
z rodzinnych kraj6w, a tutaj znalazla szczeg61ne zastosowanie - trzeba 
bylo w ci'lgu paru lat, dziesiycioleci stworzye swiat, na kt6rego skon
struowanie Stary Kontynent mial stulecia. Stany Zjednoczone S'l kra
jem cnoty i wynalazczose, techniczne wspanialoSci S'l jej wyrazem : 
cnot'l skondensowanq. Dzielnose, swiadomose codziennego zadania 
wyznaczajq rytm zycia ludzi, stwarzaj'l rodzaj solidarnosci miydzy 
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tymi, co majq podobne cele. Etyka uporu, etyka walki, na kt6rej 
buduje si~ swiat przeciwstawny naturze, w Ameryce nabiera patosu, 
zdawaloby si~, graniczqcego z szalenstwem. Ale nie jest ona niemila 
poecie, przekonanemu, ie podobna wlaSciwosc uratowaia mu iycie 
w zderzeniu z surowym porzqdkiem rzeczy: 

Od nieznajomych przodkow dostalem rozwagy i upor, wiyc wynalazlem 
sposob: Rytmiczne kolysanie slow ukladanych, powtarzanych na ulicy, w auto
busie, w barach, na drogach. 

Miasto bez imienia, Spos6b 

Wedlug Milosza trzej pisarze dziewi~tnastowieczni stworzyli 
portret r6inych odmian tej amerykanskiej cnoty: Thoreau, Whit
man, Melville. Moby Dick stal si~ alegoriq sprz~gni~cia dzielnoSci 
i wzniosiego obl~du, doprowadzonych przez czIowieka zachodnie
go do niespotykanego spi~cia, jui po smierci autora wielkiej powie
sci. Co Kapitan Achab sciga z takim samozaparciem w gonitwie po 
morzach? Nie chodzi 0 wymierny uiyteczny cel, lecz samq ide~ Sci
gania, stani~cia twarzq w twarz z granicq - za tq graniq jest samo
zniszczenie. To inna odmiana, nie tak obco nam brzmiqca, mitu Fau
sta, w ktorym p~d do przodu nie musi niczemu sluiy':, obywa si~ bez 
usprawiedliwien. Melville przeciwstawia bialoskoremu Achabowi 
Polinezyjczyka, ktory nie troszczy si~ 0 jutro, iyje w wiecznyrn te
raz, wolny od nakazow i zakazow. Czy powieSciopisarz mogi prze
widzie':, ie w jego ojczyznie b~dq rosli w liczb~ nasladowcy Po line
zyjczyka, wzgardziciele cnoty i pracowitosci, krytycy drogi wybra
nej przez bialego czIowieka jako drogi do nicosci? Zatoka San 
Francisco zostaia obwolana ich nieformalq stoliq i Milosz ciqgle rna 
do czynienia z ich probkami wsr6d studentow i intelektualistow. 
Balansowanie mi~dzy uporem budowania a tajemniczo z nim spo
krewnionq energiq niszczenia jest zresztq najciekawszym przyczyn
kiem, jaki do problemu wolnosci wniosly czasy nowoiytne. 

Zatrzymalam si~ przy Widzeniach nad Zatokq San Francisco 
z dw6ch powodow: po pierwsze dlatego, ie kiedys nie docenialam 
tej ksiqiki. W przeciwienstwie do innych proz Milosza wydawala si~ 
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najmniej poetycka, zbyt "socjologiczna". Dzisiaj widz~ w niej dziel
ko przede wszystkim moraine, w antycznym sensie: refleksji na swia
tern, aby z niej wyprowadzie drog~ iycia, filozofi~ praktycznq. Po 
drugie, dlatego ie jest to przypadek jak na zam6wienie dla kogos, 
kto zajmuje si~ losem autora - w par~ lat po urzqdzeniu si~ w no
wych warunkach (wtedy ion, i my myslelismy: definitywnie) Milosz 
pisze sprawozdanie z pierwszych krok6w, intensywnie przyglqda si~ 
miejscu osiedlenia. ] ego spojrzenie jest tak iywe i inteligentne, ie 
Widzenia ... mogq bye przez czytelnika zuiytkowane do r6inych ce
l6w, r6wniei jako ksiqika do przeczytania przed podr6iq. Ale naj
wainiejsze - mogq bye pomocq w pierwszym podejsciu do wierszy 
z tego okresu, cz~sto tak wspanialych, ie budzq oniesmielenie. Oczy
wiscie, i ta pomoc okazuje si~ niedostateczna, pozwala zaledwie 
wyluskae par~ amerykanskich temat6w, ale jest bezradna wobec magii 
wiersza. Rzucamy si~ niejako glowq do przodu, nie bardzo wiedzqc, 
co z tego wyniknie. 

Od mlodosci z j~zykiem wiqie si~ u niego zagadkowa pewnosc, 
ie otrzymal zadanie - nie jest jasne, kto lub co mu je powierzylo. 
Ukladanie wieszy, linijka po linijce, jak na ulicach Wilna, Warsza
wy, Paryia, bylo najpierw sposobem na ratowanie siebie od chaosu 

psychiki, od napierajqcej zewn~trznosci - pa- Mlody poeta byl z tyeh. 
rokrotnie 0 tym pisal. A w Trzech zimach jui eo widzll i wiedzll. obey 
daje znae 0 sobie cos dumnego i obolalego za i postawiony ponad. 
razem (swiadectwo wylc!czenia), co mlody po . 
eta identyfikuje jako powolanie. Wtedy oznaczalo ono dla niego 
wyostrzonq swiadomose, kt6rej nie majq ci, co Sq zanurzeni w po
wszedniosci, i poczucie nadchodzqcej katastrofy. Nie tylko kata
strofy historycznej, wymiatajqcej cale ludzkie wsp6lnoty, r6wniei 
katastrofy, by tak rzec, permanentnej, jakq jest kaida egzystencja 
wydana smierci. 

Mlody poeta byl z tych, co widzq i wiedzq, obcy i postawiony 
ponad. Niemal przyzywajqcy konca na ziemskq malose, a zarazem 
darzqcy jq litosciwq czulosciq, jakq si~ rna dla rzeczy pogrqionych 
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w istnieniu bez przeczucia koflCa. Z biegiem lat poczucie wyiszosci 
jeSli nie calkiem zanika, to nie dochodzi do glosu w medytacji nad 
swiatem - dar swiadomosci jest i blogoslawienstwem, i przeklen
stwem. Rosnie poczucie jednosci z ludzmi, swiadomymi i nieswia
domymi, znajqcymi wyisze stopnie ducha bqdz ich nieznajqcymi. Jak 
myslec 0 prawidiach wysokiego stylu, gdy jest tylu ludzi, kt6rym ni
gdy nie byly potrzebne? 

Z uplywem czasu powolanie (w romantycznym stylu) zmienia 
sitt w zadanie, cos znacznie skromniejszego. Ten, kto rna mu spro
stac, nie jest tw6rcq z duiej litery - nie tworzy, nie wyraia, lecz opi
suje. Jest prawie anonimowq figurq sprawozdawcy, sekretarza, jak 
ci, co iyJi w cieniu na dworach wladc6w, gdzie sluiba przygotowy
waia rulony, tusz i lak. To, co rna zanotowac, to swiadectwa 0 ziem
skiej cywilizacji, ciqgnittcie dalej prac podejmowanych w kaidym 
pokoleniu z tym samym celem: utrwalenia. Tak jak w mlodosci doj
rzaly Milosz opisuje ten obowiqzek jako pisanie pod czyjeS dyktan
do. W roku 1975 w wierszu Sekretarze m6wi: "Sluga ja tylko jestem 
niewidzialnej rzeczy,1 Kt6ra jest dyktowana mnie i kilku innym". 
(Ciekawi bylibysmy, jakq listtt tych najScislej wybranych duch6w 
pokrewnych Mitosz by nam przedstawiL..) Ich practt widzi jako frag
menty tkajqcej sitt poprzez czas tkaniny, sam kreSli zdania bez po
czqtku i bez konca, kt6rych ciqg dalszy podejmujq inni, a kt6rych 
sens nie jest wyrazny dla piszqcego, bo widzi on tylko fragment sobie 
przydzielony. 

W okresie amerykanskim, prawdziwej epoce dojrzaloSci, kilka
krotnie powraca wqtek zadania i jego komplikacji. Zadania utrwala
jqcego i r6wniei moralnego. Tom Gdzie wschodzi sio1ice ... otwiera 
wiersz wlasnie pod tytulem Zadanie: 

W trwodze i drzeniu mysl~, ze spelnilbym swoje iycie 
Tylko gdybym si~ zdobyl na publiczn,! spowiedi 
Wyjawiaj,!c oszustwo, wlasne i mojej epoki: 
Wolno nam bylo odzywac si~ skrzekiem karl6w i demon6w 
Ale czyste i dostojne slowa byly zakazane 
Pod tak surow'! kar,!, ze kto jedno z nich smial wym6wic 
Juz sam uwazal si~ za zgubionego. 
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To jeden z utwor6w, kt6re nazwae mozna programowymi, ale 
na drodze negatywnej, w pole mice - to slabe slowo - ze wsp6lcze
snoSciq. Zadanie poety to otrzqsnicrcie sicr z literatury karlego i de
monicznego skrzeku, prosto z kliniki psychiatrycznej; to odnowie
nie czystych i dostojnych sl6w, kt6re w historii cywilizacji sluzyly 
opisywaniu ludzkiej amplitudy: od najglcrbszej ncrdzy do szalenczej 
nadziei. Skrzek literatury i sztuki wsp6lczesnej w jego oczach nie 
odpowiada realizmowi, kt6ry prawdcr 0 czlowieku serwuje bez upicrk
szen. Jest on wyborem filozoficznym. Nietzsche nazwal go nihil i
zmem, podkreslajqc, ze nihilista z przekonania nie jest wierny swojej 
percepcji - z gory rna ona odslaniae brzydotcr swiata. A Milosz re
aguje naiwnym pytaniem: dlaczego mamy ise za kiepskimi filozofia
mi dlatego, ze Sq nowe, a nie ise za starymi, kt6re pokoleniom po
magaly przetrwaC? 

W Posluchaniu z poczqtku poematu Gdzie wschodzi slonce ... rola 
sprawozdawcy przestaje bye oczywista : "A mnie straszno tym ra
zem. Obrzydliwose rytmicznej mowy,! Ktora sarna siebie obrzqdza, 
sam a postcrpuje, / Choebym chcial jq zatrzymae ( ... ) Ale nie, Sciskaj 
sicr pasem, mcrstwo udajqc do konca, / Dlatego tylko ze dzien i rzenie 
konia rydzego". - Apokaliptyczny kon rydzy moze oznaczae przybli
zajqcy sicr koniec, nie wiemy jaki: koniec ziemi, koniec cywilizacji, 
zblii, jqq sicr smiere piszqcego? Siekiera jest przyloiona do pnia. Do 
ostatniej chwili rna spisywae. 

Pod granatowq chmurq z blyskiem konia rydzego 

To co bylo niejasno poznaj~ . 


Spada odziei mojego imienia 

I gwiazdy w wodach malej'l. 

Znowu ramten nienazwany m6wi do mnie 

I otwiera znikaj'lce senne domy, 

Zebym pisal ruraj na pusrkach 

Za morzem i ziemiq. 


Jeszcze jeden fragment 0 wezwaniu do zdania sprawy i wynika
jqcych stqd obowiazk6w. W SZeSciu wykladach wierszem z p6zniej
szego tornu Kroniki poeta przernawia do swych kalifornijskich 
uczniow: 
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Ale b~d~ wyrwany do tablicy, odwracam si~ i slysz~ m6j, 

chyba m6j, glos: 

"Biala jak czaszki na pustyni, czama jak tor mi~dzyplanetamej nocy 

Nagosc, nic wi~cej, bezobloczny wizerunek Ruchu. 

Eros to byl, kt6ry splatal nam girlandy z kwiat6w i owoc6w, 

Lite zloto s'lczyl ze dzbana w zachody i wschody slonca. 

On to prowadzil nas mi~dzy slodkie krajobrazy 

Nisko nawislych gal~zi u strumieni, wzg6rz lagodnych, 

(... ) 
Tak, tylko zachwyt, Eros. Wi~c krwi alchemiom zawierzyc, 

Dziecinn'l ziemi~ uludy poslubic na zawsze? 

ezy znosic gole swiatlo bez barw i bez mowy 

Kt6re niczego nie chce, donik'ld nie wzywa?" 

Zakrylem twarz r~kami, a siedz'lcy w lawkach milczeli. 

Nieznajomi, bo min'll m6j wiek i zgubilo si~ pokolenie. 


Gdzie wschodzi ... , II. Pamiftnik naturalisty 

Sprawozdanie jest wyglaszane przed zywymi z przyszlych poko
len. W innych wierszach, zwlaszcza p6iniejszych, odnosimy wraze
nie, ze poeta kieruje je r6wniez do martwych. Tych, 0 kt6rych wie 
juz tylko on: do si6str Druzyno, sluz'lcej Alzbiety, rotmistrza Royzy, 
kuzynki Eli ... Tak wazna dla niego idea ludzkiego obcowania doty
czy w pierwszym rz~dzie jego umadych, ludzi, kt6rzy nie zostawili 
po sobie sladu, pr6cz tego, kt6ry zachowal si~ w jego pami~ci. Zada
nie rna wartosc historyczn'l i metafizyczn'l - poeta zachowuje dla 
przyszlosci to, co znikn~lo, i daje swiadectwo 0 kondycji ludzkiej, 
o cierpieniu, kt6re wzywa jakiegos zadoscuczynienia. Ma tez wy
miar moralny: mocowania si~ z ego, "szalonym i wulgarnym", po
trzeby oczyszczenia. To marzenie znacznie trudniejsze do spelnie
nia, niz si~ zdaje: aby raz cos wyrazic "na cudz'l, nie na wlasn'l chwa
l~". Oni "kosc mojej kOSci, mi~so me go mi~sa" nie od razu zostali 
dostrzezeni jako bliini. Nie od razu posunie si~ do tego, ze b~dzie 
pr6bowal wslizgn'lc si~ w ich sk6r~, w ich los, przezwyci~zyc amo
raln'l stron~ principii individuationis - pazern'l schopenhauerowskq 
wol~ zycia. rnna rzecz, ze poeta nigdy (poza wierszami z konca lat 
90. i pocz'ltku nowego stulecia, gdzie w powszechnym dramacie ludz
kosci zanika niezgoda ze sob'l) nie b~dzie zadowolony z dokladno
sci, z jak'l wywi'lzuje si~ z misji. Wobec uswiadomionej sobie praw
dy 0 wlasnej naturze, paradoksalny charakter tej misji nie przestaje 
go dziwic: 
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Powiedzcie, czemu ja, dlaczego wlasnie ja? 
Gdziei inni, kt6rzy mocno, prawdziwie kochali? 
Czyi [en rna zostae wierny, kto nie chcia! bye wierny? 

Gdzie wschodzi ... , V. Mala pauza 

Dlaczego teraz nie wolno mu uchylie si~ przed wiernosci",? Od
powiedz moze bye najprostsza (choe nie jest jedyna): poniewaz prze
zyt innych, wsp61swiadk6w tej samej rzeczywistosci. 

Jak dalece sprawa byla dla Milosza dramatyczna, namagnesowa
na dodatnio i ujemnie, czytamy w VI cz~sci poematu Gdzie wscho
dzi slo11ce... , cz~sci zatytulowanej Oskariyciel. Przyci",ganie, odpy
chanie, litosciwa tkliwose, obrzydzenie do ludzi, wysokie ambicje, 
kt6re nie pozwalaj", w innych zobaczye r6wnych, t a k i c h sam y c h. 
Ego rna fanaberie cesarskie, prorockie, tlumaczy si~ z tego przed nie
nazwanym rozm6wq. Ten ironizuje: 

Ty chcialbys na rytual oczyszczenia 

Lud zgrornadzony prowadzie mi«dzy kolumny 5wi'ltyni. 

Rytual oczyszczenia! Gdzie? Kiedy? Dla kogo? 


Nie od razu rezygnuje z tych ambicji czy pragnien, mimo oczy
wistej bezradnoSci. Pozostaje mu powtarzae: "Ale p6ki zd",z~./ Ale 
p6ki zd",z~". 

Nieduzy tomik poezji wydany w roku 1984, potem nazywany 
H ymnem 0 perle, zawieraj",cy utwory z drugiej polowy lat 70., przy
nosi te same mysli i udr~ki, w barwie jeszcze bardziej ciemnej. 0 go
ryczy odlqczenia, kiedy chcial bye taki jak wszyscy. 0 m",droSci nie 
do przekazania, poniewaz jest "najgorsza". 0 swiadomosci wlasnej 
skazy, kt6ra oddziela - ochrzczeniu pod Gwiazd", Piolun, w "ohyd
nym pakcie" krwi (!). 0 wstydzie, kt6ry jest zawsze przy nim. 0 pros
bie 0 jeden dzien bez winy i obsesji "slusznej kary" za jakis niepa
mi~tany, niepoj~ty grzech (rzucenie kamieniem w w~za wodnego). 
Poczucie winy, tak wykl~te i wysmiane przez nowoczesnych, prze
civ.: kt6remu skrzykn~ly si~ i literatura, i psychologia, i duszpaster
stwo, a w kt6rym staroswieccy filozofowie upatruj", fundamentu 
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kultury, dla Mitosza pozostaje czyms, co przenika jego istnienie. 
Czyms archaicznie bliskim, co kojarzy si~ z pierwszq parq ludzkq 
depczqq os~ pod rajskq jabloniq. Grzech pier- UM'I . 

· . . d b I osza rozpacz
worodny Jest przez mego przezywany- po 0 - 'd 
. . k Pl' k d . d' wytwarza anti otum, me Ja przez asca a - Ja 0 0 pOWle z na za- . k '1 . . . . 13 0 Sl eme Sl~ na po·

gadk~, streszczeme, metafora faktyczneJ kondy- kr .. I 
.. . . . . . zepleme serca, eC2 

CJI czlowleka. Nle Jest abstrakCJq, Jest odczuwany . k "ktywn 1Ja 0 aye emen 
we wlasnym ciele. Slowa cierpiec i cierpliwosc, swiadomosci. 
zestawione, znaCZq niemal to sarno - choroba 
istnienia i lekarstwo na niq utozsamiajq si~. 

Ale jak zwykle u Milosza rozpacz wytwarza antidotum, nie jako 
silenie si~ na pokrzepienie serca, lecz jako aktywny element swiado
mosci. Czyli zdolny do szukania i do budowania. Nie zaklad, ale 
czynna, produktywna rozpacz jest moze drogq do nadziei. 

Pierwszy wiersz tego tomu (po przekladzie gnostyckiego Hymnu 
o perle) dokonuje autoprezentacji: oto miejsce autora na Czarodziej
skiej Gorze, gdzie znajduje si~ jego fakultet, blisko Pagorka Teolo
gicznego. Los polskiego poety przebiega rownolegle, lecz na odle
glosc, z losami profesorow-swiezych imigrantow, piszqcych dziela 
w j~zykach niezrozumialych dla nikogo poza ich dalekimi rodakami 
- tak jak on. Czy buntujq si~ w gl~bi duszy, jak on? 

Czyi na to cwiczylem siebie, Jedynego, 

Zeby ukladac strofy dla mew i mgiel od morza, 

Sluchac, jak buczq tam nisko okrertowe syreny? 


Ai minerlo. Co minerlo? Zycie. 

Teraz nie wstydzer sier mojej przegranej. 

Jedna pochmurna wyspa ze szczekaniem fok 

Albo spraiona pustynia, i tego nam dosyc 

Zeby powiedziec yes, tak, si. 

"Nawet spiqc pracujemy nad stawaniem sier swiata". 

Tylko z wytrwaloSci bierze sier wytrwalosc. 

Gestami stwarzalem niewidzialny sznur. 

I wspinalem sier po nim i trzymal mnie. 


Czarodziejska Cora 
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Co znamienne dla Milosza, to ten rodzaj dzielnosei, ktory za
trzymuje na krawydzi i nie pozwala na uznanie bezapelaeyjnej kly
ski. To prawda, z jego zwierzen wynika, ze miesiqeami ezy latami 
bywal pogrqzony w rozpaezy. JeSli wolno tak rozroznie, byla to roz
paez ezlowieka, a nie autora. Moze poza Trzema zimami i pewnymi 
wierszami z ezasow okupaeji, gdzie jednak retoryka, owijajqea prze
zyeie, wysuwa siy na pierwszy plan. Zaehwyt nad swiatem, jak wie
my, nie musi wehodzie w kolizjy z glybokq depresjq, rozgrywajq siy 
na roznyeh plaszezyznaeh. Zaehwyt odnosi siy do wyjqtkowyeh 
momentow, depresja trwa. "Stany poetyekie", 0 ktoryeh Milosz 
wspomina, polegajq jakby na rym, ze zaehwyeone spojrzenie nie usu
wa z pola widzenia tego, co straszne, ale wykorzystuje poeryeko, dla 
dopelnienia wizji do ealosci. (To stanowi 0 zasadniezej amoralnosei 
sztuki, nad ezym duzo siy zastanawiai, sladem Tonia Krogera: wyzy
skiwanie eierpienia, wlasnego i eudzego, dla tworezosei.) Teraz, gdy 
minylo zyeie, nie zqda juz dla siebie siawy, tiary i korony - zostalo, 
co najwazniejsze: zdolnose do akeeptowania istnienia. Nieraz pisa
no 0 tej eesze poery, nie zawsze podkrdlajqe, jak jest ona niezwykla 
- zwlaszeza ze w bilansie zyeia poeta mowi ezasami 0 przegranej. 
I zwlaszeza na de wspolczesnyeh galyzi szruki, przez ktore przema
wia resenryment wzglydem bytu. 

Stwarza wiye niewidzialny sznur, wiemy, ze Sq w nim nitki poezji 
i wiary. One go podtrzymujq, kazda inaezej. Wydaje si y, ze Milosz 
nigdy nie zwqtpil w poezjy, wielkq poezjy innyeh tworeow i wiasnq. 
Swiadom jej granie - ehoeiaz z trudem, pragnqe rozedrzee "skory 
slow" - i zgadzajqe siy na te graniee. Poeryekie "tak" powiedziane 
swiatu pod jednym wzgkdem nie znajduje siy daleko od afirmaeji 
ziemi u Nietzsehego: to rowniez zgoda na eierpienie i porazky. 

Z wiarq jest trudniej - powinna bye pierwszq przyezynq akeepta
eji, ale jest stale podmywana przez wqtpienie. Na pytanie doryezqee 
najwazniejszyeh skladnikow wiary ehrzeSeijanskiej: ezy wierzysz?, 
poeta odpowiada: nie wiem. Nalezqe do wspolnory katoliekiej, trze
ba na to wewnytrznej odwagi. Ale co go z latami dodatkowo absor
buje, to deeyzja nieroznienia siy od innyeh, ktoryeh udryeza niemoz
nose, niedostatek wiary. Uezestnietwo w eudzym eierpieniu, ponvier
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dzone cierpieniem wlasnym. Ci, co wypelniajq kosci61, by brae udzial 
w obrz~dzie, najczcrsciej nie znajq uczucia pewnoSci, spychajq je nie
jako na innych, sqsiad6w w tym dumie - jesli nie ja, to przynajmniej 
on ... Stqd Mitosz v.'Yprowadza mysl, ze wiara religijna nie jest rzecz'! 
jednostkowq, zakorzenionq w psychice, lecz zbioroWq, biorqC'! si~ 

z niezuzytej sily rytualu. Nie oznacza to jednak jej zeswiecczenia, 
zamkni~cia w danej kulturze. Jej nadprzyrodzone ostrze zostaje za
chowane, ale wynosi w gor~ zbiorowose, nie jednostki (jest wi~c 
antymistyczna). To przypomina stanowisko teologii, wedlug kt6rej 
jednostka nie nosi w sobie Kosciola, poki nie przylqczy si~ do niej 
dwoch, trzech ... - i stanowi go dopiero zgromadzenie, do kt6rego 
kazdy dorzuca osobiste powolanie, wedIe rozmaitych darow ducha. 

"Ciemno Wielmozny Profesor Milosz" z Czarodziejskiej G6ry 
idzie z procesjq, w birecie i todze, plomienie swiec bieiejq w kalifor
nijskim SIOl1cU. "I zimna mgla od morza znaczy, ze znow lipiec". 

Fragment przygotowywanej ksiqzki poswiyconej zyciu i tw6rczosci Czes
lawa Milosza. 

EWA BIENKOWSKA, eseistka, t1umaczka, czlonek zespolu "Zeszyt6w 
Literackich". Ostatnio wydala: Pisarz i los. 0 tw6rczosci Gustawa Her
linga-Grudzinskiego (2003) . 
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o ROZNYCH GODZINACH 

Halina Bortnowska 

* * * 

Nie lubilC wyrazenia, ze zmarli zyj'l w naszej 
pamilCci. NaprawdlC jest odwrotnie: to pamilCc 
nimi zyje. Oni j'l karmi'l. Tym jest to wyrainiej
sze, im blizej nam do nich. 

Bywa, ze czyjas smierc budzi fal~ wspomnien silniejsz,! jeszcze 
niz zal z powodu rozstania. Tak si~ zegna umierai,!cych po dlugim, 
spelnionym zyciu. Taka atmosfera panowala w kosciele i na cmen
tarzyku w Laskach. Pachnialy konwalie, blyskaly plomyki bialych 
znicz6w, a ludzie, takZe bardzo dostojni, z wyi'!tkow,! prostoq i szcze
roSci,! m6wili 0 swoim szacunku i wdzi~cznosci dla profesora Stefa
na Swiezawskiego. 

Wracam mysl,! do Zakladu Historii Filozofii na KUL, pod ko
niec lat pi~cdziesi'!tych. W,!ski, wysoki pok6j na parterze, parapet 
staroswieckiego okna zalegaj,! ksi,!zki i papiery. Posrodku kilka ze
stawionych razem stol6w, przy nich zwartym kr~giem studenci, ksi~za 
i swieccy. Egzemplarze Summy Tomasza z Akwinu, kartki maszyno
pis6w, fioletowe kopie przez kalk~. Profesor u szczytu stolu, pod 
samym oknem, ogarnia wzrokiem cale niewielkie zgromadzenie. 
Odczytywanie protokolu - czynnosc nie zdawkowa, wazne, podsta
wowe cwiczenie - krytyka tekstll w obecnosci autora, kt6ry musi i'! 
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brae pod uwag~. Profesor swoim zwyczajem powtarza rwcane przez 
studentow uwagi, ale tak, by uwyraznie ich sens. Dzi~ki jego para
frazie spostrzezenia kolegow zaczynaj,! dawae mi do myslenia. Ci, 
ktorzy cos powiedzieli, cwj,! si~ dowartosciowani. 

Przechodzimy do czytania i analizowania tekstu. Ta sarna pro
cedura, tyle ze tekstu nie mozna zmienie. Musimy mu si~ poddae 
co najwyzej zaj,!e marginesy pytaniami, odwolaniami do innych 
miejsc i dodatkowych hodel i do osi,!gni~e komentatorow pracuj,!
cych przed nami. To przeciez klasyczna akademicka procedura 
czemu ta powtarzalna seminaryjna scena tak wbita mi si~ w pami~c? 
Bo przedtem i potem nikt inny TAK tego nie robil - z tak,! czci,! dla 
obrz,!dku poznawania i wprowadzania adeptow w kontakt z powsta
waniem wiedzy. Mysl~, ze do konca zycia Swiezawski czul si~ bez
posrednim kontynuatorem pracy sredniowiecznych doktorow. Wi~k
szose z nich Kosciol mieni swi~tymi . Mozna wi~c wyobrazae sobie 
- mnie nieodparcie si~ to nasuwa - ze ci doktorzy, czy to powszech
ni, czy przedziwni lub wyj,!tkowo subtelni, 0 czym swiadcz,! ich tek
sty, w pozatekstowym zyciu, w owczesnym realu, face to face, byli 
tez uprzejmi i pelni dobrej troski 0 swoich uczniow, dokladnie tak 
jak nasz Profesor. Trzeba bylo w tamtych ciemnych czasach polowy 
xx wieku studiowae w Lublinie na katolickim (czyli powszechnym) 
uniwersytecie, jedynym w obszarze od belgijskiego Lovanium po 
brzeg chinskiego morza - trzeba bylo trafie pod piec w Zakladzie 
Historii Filozofii, aby poznae takie zjawisko jak Swiezawski-dydak
tyk i dzi~ki temu uwierzye na zawsze, ze ulubionym two rem Boga 
jest rowm. 

22 maja 

Sen 

Kartki ze szkolnego bloku do rysunkow. Kazda obwiedziona 
cienk,! czarn'! ramk'!. Szybko malujcr na nich wci,!z tcr sam,! scen~, 
ktorej nikt nie sfotografowal. To pocz'!tek demonstracji. Szary dum 
na jakims placu na tle klasycystycznej architektury jakichs palac6w, 
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koSeiola. Ludzie stojC) na schodach, na tarasach, wypelniajC) arkady. 
O dblask slonca w oknach nad nimi. Jasne smugi tryskajC)ce z arma
tek wodnych rozbijajC) sitr 0 Seiany wysoko nad dumem. Z bocznych 
uliczek wylaniajC) sitr zielonkawe kolumny najezone broniC). Nie ! 
moj ptrdze1 szybko je usuwa, zamienia w k1trby burej mgly, w niebie
skaWq perspektywtr pustki. Jeszcze ich tu nie rna. Jeszcze ich tu nie 
rna. Ja przedstawiam moment, zanim to sitr zacztrlo. 

Zmiana optyki. Ja sarna tkwitr w tym dum ie, ktory btrdtr potem 
malowac. Ciasno. Czujtr nacisk twardych lokci, szorstkosc d relichu 
i welny. Oni jakby mnie nie widzieli, jestem lekka i mloda, mam na 
sobie dlugq, IsniqCC) nOCl1q koszultr z prawdziwego jedwabiu, obszytq 
perelkami i koronkq. Jestem osobq ze SI1U. Jest cicho, bezglosnie. 
Patrztr, jak w zastyglym powietrzu nad grupami mtrzczyzn gromadzq 
sitr obloki tytoniowego dymu. 

Namiot 

Wirydarzowe spotkanie z Konstantym Gebertem i Stanislawem 
Krajewskim. He os6b przyszlo? Nie liczymy, zgodnie z zydowskim 
religijnym zakazem, 0 kt6rym mowi tekst Tory przeznaczony do 
poboznej lektury na ten tydzien. Olaczego nie nalezy liczyc Zydow, 
a moze w og61e ludzi? Nie wiadomo. Moze jest w tym taki sens, ze 
kazdy jest niepowtarzalnq, witrc i nieprzeliczalnq wartosciq? 

W malej grupie uczestnik6w panuje ciepie, zyczliwe zaintereso
wanie treSciami, jakie wydobtrdzie przeprowadzana tego wieczoru 
sonda w glqb judaizmu. 

Ouzo do zapamitrtania, do przemyslenia. Pragnienie, by jeszcze 
powt6rzyc takie spotkanie. Najcenniejszy dla mnie moment: ktos ze 
sluchaczy pyta z ogromnq, uroczystq powagq - czy mozecie potwier
dzic, ze my razem wszyscy, Zydzi i chrzeSeijanie, i tez wyznawcy is
lamu, wszyscy wierzymy w tego samego Boga? 

- Tak, oczywikie tak! 
Tak, rzecz prosta i dla mnie nigdy nie dotknitrta zadnym wqtpie

niem. Wiara jest czyms w czlowieku tak switrtym, ze musi biec pro
sto do Jedynego, swego Oawcy. Trzeba ttr prawdy radosnie potwier
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dzac na przek6r nienawisciom i rozlewanej krwi. Kiedy j'l pOhvier
dzamy, rozpina si~ nad nami niewidzialny namiot blogoslawienstwa. 

20 maja 

Kertesz 

Los utracony, ostatnia ksi'lzka, kt6r'l zdolalam przeczytac jeszcze 
okiem wlasnym. Tekst ni6sl mnie ponad trudnoSciami rozpoznawa
nia jego znak6w. Tak jest naprawd~: czytaj'lc, widzi si~ nawet to, co 
trafia na puste miejsca sieci odbiorczej; widzi-odgaduje, bo tak wiel
ka jest sila powstaj'lcego w mysli obrazu i r6wnolegle - kadencji prozy, 
koniecznosci, aby wlasnie to slowo bieglo po tamtym. 

Dzis wiecz6r autorski Kertesza, kt6ry w mi~dzyczasie stal si~ 
noblist'l. Profesor Maria Janion czyta "laudacj~" - kr6tki esej, cos 
niby midrasz wok61 pisarstwa Kertesza; midrasz, bo jest to kr'lze
nie wok6l tekst6w, rozwijanie w'ltk6w w nowe obrazy, spajanie 
tego, co dostrzezone w tekScie, z wlasnym swiatem. W pami~ci 
zostaje mi wizja sarkofag6w i grob6w w powietrzu. Kertesz musi je 
tam dr'lzyc i wznosic do kresu sil. Nie rozumiem, po co ktos potem 
pyta 0 opini~ Kertesza 0 pomnikach Holokaustu. Akurat ten czlo
wiek nie potrzebuje upami~tnie6 Zaglady. Nic mu one nie wyna
gradzaj'l ani nie zapewniaj'l. Z glos6w na podium, przede wszyst
kim mysl pani Olczak-Ronikier: najwazniejsze zdania na koncu Losu 
utraconego - "Opowiem... jesli nie zapomn~ ... i jesli zapytaj'l". Nie 
rna obawy 0 zapomnienie (juz pr~dzej grozi utrata mowy). Kertesz 
jest czlowiekiem pami~ci, z kt6rej niczego nie da si~ wymazac. Ale 
czy my pytamy? Kto pyta? Niewiele przyjdzie z tego, ze b~d'l dopy
tywac si~ malo co mlodsi, sami pami~taj'lcy, jeSli nie wydarzenia, 
to ich cienie na murze, na Scianie, na niebie. Chodzi 0 pytania naj
mlodszych, 0 ich niemozliwe, niewykonalne, a jednak deklarowa
ne wsp6lodczuwanie. Wiarygodnosc tych deklaracji jest dla mnie 
raczej slaba. Rzeczywiste wsp610dczuwanie wymaga udzialu w tam
tym doswiadczeniu granicznym, bytnosci w swiecie Holokaustll 
z otwartymi oczami. Zapewne ze wzgl~du na to kryterium Kertesz 
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tak bardzo ceni Borowskiego i na przyklad akceptuje film Lanzman
na Shoah, a odrzuca Listf! Schindlera. 

Swiadek moze wybierae, z kim godzi si~ bye wsp6lswiadkiem. 
Moze wybierae i odrzucae nawet tych, kt6rzy faktycznie, fizycznie 
tam byli. Podejrzane jest swiadectwo, w kt6rym brak swiadomosci, 
ze "wszystko jest mozliwe". Dopiero z tym stwierdzeniem swiat tra
ci dno. T rzeba potem zye, wiedzqc 0 tym, iye wsr6d ludzi, do kt6
rych ta wiedza nie dotarla. 

ezy ktos z nowych czytelnik6w moie dzis naprawd~ wiedziee 
o bezdennosci swiata? 

Na tie szumu 

Nieiyjqca jui Irena - polska Anna Frank Domu Pomocy Spolecz
nej, autorka pami~tnika Poza granicq skargi. Irena, kt6rej los tei byl 
utracony. W jej iyciu pisanie tei bylo przekl~tym i wybranym spo
sobem, ratunkiem, nadawaniem sensu. Od Ireny czytelnicy tei iqdali 
w Iistach pozwolenia na optymizm, wiadomosci, ie jui nie jest z niq 
tak, jak w ksiqice. Nie doczekali si~ takiego zapewnienia. 

Gdy slucham Kertesza, nagle z calq dokladnosciq powraca wspo
mnienie ukladania sparaliiowanego ciala Ireny - stopy, kolana, bio
dra, plecy, ramiona, lokcie - tak aby leiqc na brzuchu, mogla jednq 
zdolnq do ruchu dloniq pisae sw6j tekst. Trzeba bylo pomocy, by od
nalde pozycj~ wzgl~dnie wygodnq, t~, w kt6rej b61 nie zakl6calby 
my§lenia. Teraz sarna pr6buj~ si~ tak uloiye. Na starose doswiadczam 
tego, co Irena tak dobrze znala - szum sygnal6w ciala jest nieustan
nym akompaniamentem myslenia. Ja mog~ si~ poruszye, przestroie 
ten szum. Irena musiala znosie narastajqcq skarg~ swego ciala i pisae 
na przek6r temu, zapelniae zeszyt r6wnymi, czytelnymi znakami, za
pisem obserwacji, przeiye, pytan, racjonalnosci, a nie szumu. 

Jdli po smierci b~dziemy iye, jak uczy wiara, to iycie odlqczone 
od ciala nie b~dzie mysleniem, lecz czyms innym, niewyobraialnym, 
czystym, odpornym na szum calej materii wszechSwiata. 

". 
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Przenikliwe, sowie oko patrzy na mnie spod jasnych rz~s. ]. czyta 
mojq gloss~ 0 wieczorze autorskim Kertesza. Chcialaby wiedziee, 
dlaczego film Lanzmanna jest dla niego do przyj~cia - a Spielberga 
o Liscie Schindlera - nie: "W tym cos si~ kryje, to jest wazne, trzeba 
to rozwinqC". 

Chcialabym to zrobie. Ale po namysle widz~, ze niewiele zdolam 
dopowiedziee. Nie potrafi~ juz po prostu zreferowae, co m6wil wte
dy sam Kertesz. Sluchanie bylo trudne. Migaly swiada, a dumaczka 
chyba raczej streszczala po swojemu petne namyslu idose dlugie 
wypowiedzi noblisty. Nalozyly si~ na to wizje - mysli, aforyzmy z ma
gistralnego eseju prof. Janion. Bylo tak, jakby unosily si~ one nad 
widowniq i owiewaly nas, powracajqc w skojarzeniach, gdy juz m6wil 
ktos inny. A przeciez jest jeszcze i to, co sarna wysnulam sobie z lek
tury Losu utracol1ego . Mog~ wi~c opowiedziee]. raczej to, co przy
puszczam czy zgaduj~ 0 myslach Kertesza. Nie on, lecz ja odpowia· 
dam za domysly. 

Bardzo chc~ dotrzee do najnowszej ksiqzki - fa inny. Kronika 
przemiany. Juz jq mam, pozostaje kwestia lektora i czasu, czasu na 
spokojne sluchanie. Zresztq wcale nie wiem, czy znajd~ tam odpo
wiedzi na pytania, jakie sobie zadaj~. Pociqgajq mnie moje domysly, 
b~d~ je rozwijae jako kolejny midrasz, tym razem m6j w zwarciu 
z projekcjami profesor Janion. 

Domyslam si~ i znajduj~ podpor~, potwierdzenie w uwadze, rzu
conej przez Kertesza, ze tam, u Spielberga, jest to tryumfalne stwier
dzenie - chyba na wid ok sowieckiego czolgu? - ze "zwyci~zylismy". 
"Ach tak, naprawd~?! " - To z ironiq, kt6rq doslyszalam? Odgadlam? 
I czuj~ jej smak. 

No wi~c chyba tak: zaden "szcz~sliwy koniec" i zadne poczucie 
zwyci~stwa nie godzi si~ z doswiadczeniem, ze "wszystko jest mozli
we". To doswiadczenie nie moze si~ odstae. Po nim - tak odgaduk
zadnych zwyci~stw bye nie moze. 

T aki stan jest wlaSciwie poza granicq mojego wsp610dczuwa
nia. Tylko go przeczuwam, bo chyba nie calkiem mialam wtedy 
oczy otwarte - ktos mi na nich kladl r~k~; a Durchgangslager Bur
gweide to nie byl Auschwitz, choe prowadzqca tam droga byla jakos 
podobna. 
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Na samym poczqtku Powstania Warszawskiego: wyperdzenie 
z podpalanych domow, potem sdoczeni na zamkniertym placu przez 
szereg dni i nocy ludzie umierali z ran i byli zabijani, kobiety gwal
cone i tei zabijane bezposrednio w dumie na oczach wszystkich, 
w swietle poiarow. 

Bardzo niedlugo poiniej, jui po powrocie z Niemiec - wiedzia
lam, ie cos sier we mnie zmienilo. Nie umialam tej zmiany nazwac. 
By!a to jednak zmiana, ktora nie usterpowala, lecz rosla. Moie jesz
cze teraz rosnie. To jest takie jakby do iycia, tak jest zagruntowany 
papier, na ktorym sier ono pisze. 

Piszer to dla J. (i jej podobnych bardzo mlodych ludzi). ezy chcer, 
aby oni wiedzieli, ze "wszystko jest mozliwe"? Aby odgadywali, ie 
tak jest? 

~-

U Magdy na wzgorzu pod Wieliczkq 
Dzi§ slonce. Akurat tyle wiatru, by przegarnial wisnie na drzew

kach: widac, ile ich dojrzewa, jak utkane mierdzy liscmi iolto-zielone 
lsniqce kulki. Przekwitajq bratki w i61tych i niebieskich papilotach. 
W glinianej mlsie powoli wschodzi maciejka. LSniq poszczegolne idibla 
trawy pod drzewami. Stary bialy dom nagrzewa swoje drewniane ko
sci ukryte pod tynkiem, potrzaskuje, wzdycha. Ptaki prowadzq swoje 
wytrwale rozmowy. Wiejskie podmiejskie odglosy. Odzywa sier pila, 
jaki§ motor, r6ine szczekania z wierkszej i mniejszej oddali. Dwie pu
ste hustawki, na kt6re niedlugo wroq z przedszkola dzieci. 

T u tei czuje sier okrqglosc i obrot Ziemi, leniwe zniianie sier slon
ca w jeden z najdluiszych dni roku. 

Dzis nad ranem zmarl Jacek Kuron. Smierc dlugo juz stala nad 
nim, pracowicie odstraszana, az wreszcie chyba wszyscy musieli jej 
ustqpic. 

lie nam z nim ubylo, 0 ile jest przez to mniej na ziemi czlowie
czenstwa, ktore Jacek pielergnowal. lie mniej wsp6lczucia - a moie 
nie jest tak, moze jest z nami dalej to, co ofiarowal, okazywal, czego 
uczyl r6znymi sposobami, wprost i przez innych. 
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Nie lubi~ wyraienia, ie zmarli iyjq w naszej pami~ci. Naprawd~ 

jest odwrotnie : to pami~e nimi iyje. Oni jq karmiq. Tym jest to wy
razniejsze, im bliiej nam do nich. 

17 czerwca 

Sen 

W zachwaszczonym ogrodzie dlugi stel z desek, przy nim ciasno 
przy sobie siedzq ludzie - czekajq na jedzenie. Brak dla mnie miejsca, 
przysuwam si~ z krzeslem do kobiety, ktora siedzi u korlCa stolu. 
CZllj~ szorstkose blatu, cieplo jej t~giego ramienia w obcislym r~ka
wie. Przepraszam za niewygod~, ie musi si~ trochy posunqe, ale ona 
warczy: Nie trzeba si~ wciskae, przeszkadzae - idz, czekaj za plo
tern ... 

I scena si~ zmienia : na stole pelno papierow, starych maszynopi
sow, arkusikow kopiowanych przez kalk~, listow, pocztowek, za
swiadczen ze znaczkiem stemplami. Razem ze mnq cisnq si~ do tego 
stolu jacys ludzie, jeszcze wi~cej oberwancow czeka z boku. Siedzqcy 
przy stole odp~dzajq nas, odp~dzajq tych w ialobie, w lachmanach, 
kulawych, zgi~tych w pol. T a kobieta krzyczy na nich, zgarnia, przy
ciska do siebie papiery. Dlaczego - pytam jq - jak moiesz... Przeciei 
oni tylko chcq dowiedziee si~, kim Sq, co dalej majq robie, dokqd 
wracae. Oni Sq chorzy, zagubieni, tacy starzy. ]ak moiesz, jak mo... 

Budz~ si~ z oburzenia na niq, jeszcze mnie ono przepelnia. 
Nie potrzebuj~ pi~knych uslug patriarchy ]ozefa, by zroZllmiee 

ten sen. 

25 czerwca 

HALINA BORTNOWSKA, publicystka, dzialaczka spoleczna, anima
tor grupy "Wirydarz" przeciw antysemityzmowi i ksenofobii (http: // 
wirydarz.org), a tabe warsztatow dziennikarskich Stowarzyszenia Mlo
dych Dziennikarzy POLIS; czlonek zespolu miesiycznika "Znak". 
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TEMATY I REFLEKSJE 

DOSKONAt Y SMAK ORIENTU 

Piotr Klodkowski 

Mnisi i iericy 

Kiedy zapytalem czcigodnego mnicha 0 zdjftcie 
usmiechnifttych os6b, kt6re wiele lat temu przeby
waly w obozie jako jency, odparl, ze byc moze 
nauczyli sift znaczrue wiftcej niz on sam, ze pojftli, 
czym jest cierpierue, i przezwyciftzyli chftc odwetu. 

Mnichem wcale nie trzeba zostawae na cale zycie. Mnichem 
mozna po prostu bywae. Nalezy oderwae si~ na pewien czas od zwy
klego rytualu dnia, zapomniee - jezeli to w og61e mozliwe - 0 do
mu, zonie, dzieciach, 0 swoim szefie i swoich podwladnych, zosta
wie na wieszaku w szafie sw6j garnitur i wlozye szat~ koloru szafra
nu. Trzeba wprawie si~ winny rodzaj codziennego ruchu, tak aby 
zwykly pospiech za czymkolwiek stal si~ zupeinie niepotrzebny. Trze
ba zaczqe zye calkowicie inaczej, tak aby wystrzegae si~ najgorszego 
ludzkiego grzechu - zqdzy istnienia. Pomocne, wr~cz niezb~dne Sq 
codziennie recytowane slowa w hieratycznym j~zyku palijskim: ,,Bud
dham saranam gacchami, sangham saranam gaiihami, dhammam 
saranam gacchami" - oddaj~ si~ pod opiek~ Buddy, oddaj~ si~ pod 
opiek~ zakonu, oddaj~ si~ pod opiek~ prawdy i nauki. Dzi~ki nim 
mozna wejse - chociaz na kr6tki czas - do zupeinie innego wymiaru. 
A przynajmniej mozna uwierzye, ze si~ tam juz jest. 
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Okolo stu piyedziesiyciu kilometr6w na zaehod od Bangkoku 
znajduje siy miejseowose Kanezanaburi. Wsrod przyjezdnych z Za
chodu eieszy siy ogromnq popularnoSciq, albowiem wlasnie tam zbu
dowano w ezasie drugiej wojny swiatowej pewien most. Jego ksztalt 
i poloienie nie wywierajq moie wiykszego wraienia, ale jui historia 
z n im zwiqzana oddzialuje mocno na wyobrazniy. To most na rzece 
Kwai. W dobrym tonie jest wowezas wspomniee 0 filmowej roli Aleca 
Guinnessa, ktory jako wojenny jeniee Japonezykow pokazal, czym 
jest godnose oficera brytyjskiej armii. Co prawda, niekt6rzy znawcy 
dziejow trochy polgybkiem dodajq, ie most nie jest autentyezny, ie 
ten prawdziwy byl zupelnie gdzie indziej, a to, eo oglqdajq turYSci, 
to po prostu zwykla imitaeja. Ale autentyeznose mostu jest ehyba 
w tym przypadku kwestiq drugorzydnq. Chodzi tu przede wszyst
kim 0 symbol okrucienstwa i bezwzglydnosei ezas6w wojny. Histo
ryezny most na rzeee Kwai stanowit ezyse "toru smierei", ezyli linii 
kolejowej lqezqeej M alaje z Birmq. Przy jej budowie w lataeh 1942
-1943 pracowali zarowno przymusowo zwerbowani robotniey z kra
jaw Azji po ludniowo-wschodniej, jak i jeney wojenni, najczySciej 
Brytyjezyey i Australijezyey, ktorych pogardliwie nazywano "bialy
mi kulisami". Budowa kaidego kilometra linii kosztowala iyeie nie
mal 250 osob. W sumie zginylo prawie 12 tysiyey Jencow i ai 90 
tysiycy robotn ikow. Nieopodal mostu znajdujq siy ementarze i byly 
oboz jeniecki. Oboz przeksztakono w muzeum, w kt6rym zobaezye 
moina surowe prycze, proste przedmioty eodziennego uiytku, wresz
eie poiolkle zdjycia i listy sprzed ponad pol wieku. Dowodem jakie
gos optymizmu, niespotykanym wryez w takieh miejseach w Euro
pie, Sq natomiast fotografie zrobione ealkiem niedawno; fotografie 
osob, ktore przeiyly i kt6re wrocily do bylego obozu jako turysei. 
Na zdjyciaeh Sq usmieehniyci, stojq z kieliszkami szampana w grupie 
kompan6w z lat wojny. T ak jakby tym gestem eheieli przekazac cos 
istotnego: mimo wszystko iyjemy, a nasze eierpienia to czyse histo
rii, 0 ktorej trzeba naturalnie pamiytac, ale ktora nie moie eiqgle 
wracac do naszej swiadomoSci w postaei koszmarnego upiora i nie
ustannego oskariania dawnyeh opraweow i ieh potomkow. 

W niewielkiej odleglosei od tego ealego martyrologieznego kom
pleksu stoi buddyjska swiqtynia. Kiedy dota·:lem tam po raz pierw
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szy, wydawalo mi si~, ze jej lokalizacja jest jak najbardziej na miej
scu. Bo przeciez smiere i cierpienie majq swoj metafizyczny wymiar, 
nic wi~c dziwnego, ze obecnose sacrum nadaje im bardzo gl~bokq 
trese, wr~cz wyjasnia ich istnienie w swiecie. Kiedy jednak po pew
nym czasie zjawitem si~ w tym samym miejscu po raz drugi i trzeci, 
zrozumialem, ze chodzi 0 cos innego. Jak wyjasnit mi to jeden z czci
godnych mnichow: cierpienie jest zawsze, cierpienia nie da si~ po 
prostu uniknqc, bowiem stanowi ono nieodlqcznq cz~sc ludzkiego 
zycia. Sam Mistrz Budda mawial, ze cierpimy, nie b~dqc tego fak
tycznie swiadomi. Likwidacja przyczyn cierpienia to usuni~cie ko
rzenia zla ludzkiej egzystencji, czyli zniszczenie pragnienia. Pragnie
nia, aby istniec, aby bez przerwy zye. To, oczywiscie, cel odlegly 
i nie zawsze przez wiernych zrozumialy. Celem zatem mniejszym, 
jakby posrednim stopniem nauki, jest kontrolowanie poczucia cier
pienia w kazdej postaci, tak aby go nie rozpami~tywac i nie czynic 
celem adoracji czy - gorzej nawet - usprawiedliwieniem zemsty. Ta 
kontrola oznacza wi~c przebaczenie i spokoj ducha, ciqglq we
wn~trznq harmoni~. Kiedy zapytalem czcigodnego mnicha 0 zdj~cie 

usmiechni~tych osob, ktore wiele lat temu przebywaly w obozie jako 
jency, odpad, ze bye moze nauczyli si~ znacznie wi~cej niz on sam, 
ze poj~li, czym jest cierpienie, i przezwyci~zy1i ch~e odwetu. 

Nauka mnicha wydaje si~ nietatwa. Nie chodzi 0 to, ze nie moz
na zrozumiec jej intelektualnie; problem w tym, ze niezwykle trud
no przetozyc jej treSc na codzienne doswiadczenie, odczuwanie i po
st~powanie. Jeszcze bardziej deprymujqce jest to, iz ze swiadomosci 
wiasnej slaboSci wynika nasz niezbyt budujqcy obraz samych siebie. 
Ale wlasnie po to tu jestesmy - powiedzial czcigodny mnich, kiedy 
uslyszal moje wqtpliwosci. Klasztor jest otwarty dla wszystkich, kto
rzy pragnq uporzqdkowac swoje iycie. 

W T ajlandii istnieje zwyczaj, ze prawdziwy m~zczyzna powinien 
chociai raz w zyciu zostae mnichem - i dotyczy to rowniez czlon
kow milosiernie panujqcej rodziny krolewskiej . Rzecz jasna, nie cho
dzi 0 to, aby pozostae w klasztorze az do smierci, ale 0 to, ieby stac 
si~ naprawd~ czlowiekiem, kt6rego egzystencja zanurzona jest w petni 
buddyjskiej dharmy. Zgodnie z regulq stan mnisi mozna opuscic az 
trzykrotnie. Wielu chlopcow po skonczeniu edukacji (ale przed de
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cyzjq 0 zaloieniu rodziny) zostaje wiyc mnichami, takimi kr6tkoter
minowymi, kt6rzy najczySciej przebywajq w klasztorze w okresie 
zwanym pansa. To czas buddyjskiego wielkiego postu, czyli najlep
szej chwili na medytacjy i poboinq nauky. Pansa zaczyna siy w lipcu 
i trwa przez calq pory deszczowq, czyli razem okolo trzech miesiycy. 
Rodzice podczas ceremonii wyswiycenia swojego syna ofiarowujq 
mu nie tylko pokarm, ale tei i bardzo praktyczne rzeczy, na przy
klad srodki przeciw komarom. Zgodnie z naukq mnich moie posia
dac bardzo niewiele, prawie nic. Potrzebnq iywnose dostaje codzien
nie od poboinych ludzi, kt6rzy wrzucajq do jego miski iebraczej ryz 
I warzywa. 

Czcigodni mnisi darzeni Sq w spoleczenstwie ogromnym szacun
kiem jako ci, kt6rzy strzegq prawdziwej nauki. Wydaje siy jednak, ze 
ich rola jest dzisiaj znacznie trudniejsza aniieli dawniej, bo i pokus 
jest przeciei co niemiara. Na nieszczyScie, nie omijajq one i samych 
czcigodnych, nawet tych, ktorzy zdobyli jui zasluionq pozycjy w swo
jej wspolnocie. Bardzo powaiany przez uczniow Phra Yantra przy
znal siy, ku zgorszeniu wiernych, do ojcostwa i licznych romansow. 
Doszlo wrycz do tego, ie oskariano go 0 rozwiqzlosc. Z kolei Phra 
Bodhirak sam oskariyf swoich wspofbraci 0 dekadencjy i apelowal, 
aby z wiykszym rozmyslem przyjmowae chytnych do stanu mnisze
go. Grzech zaniedbania i obojytnosci na zlo jest bowiem jednym z naj
gorszych. Najwyisza Rada Sanghy, czyli Wspolnoty Buddyjskiej, nie 
lubi jednak oskarien, zwlaszcza takich, ktore dotykajq jej bezposred
nio. Czcigodny Bodhirak zostal wiyc po prostu wyrzucony z zakonu 
i przez dlugi czas prowadzil ascetycznq szkoly na przedmiesciach 
Bangkoku, nieuznawanq w iadnej mierze przez Najwyiszq Rady. 

Mimo zdarzajqcych siy skandali szacunek dla mnichow jest nadal 
wielki. Bo przeciei kaidy wie, ie cnotliwe praktykowanie sciezkl 
buddyjskiej musi bye bardzo ciyzkie. Malo kto potrafi w ciqgu jednej 
tylko egzystencji w pelni pojqC zasady dharmy. Do klasztoru powra
cajq wiyc, znow na krotki czas, starsi myiczyini, ktorzy chcq odswie
iyc to, 0 czym jui niemal zapomnieli. Po raz kolejny oddajq siy pod 
opieky Buddy, zakonu i nauki. Po raz kolejny biorq iebraczq misky 
i pokornie proSZq poboinych ludzi 0 trochy iywnoSci lub skromny 
datek. Niewykluczone, ie chq wreszcie przeniknqe tajemnicy cier, 
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pienia i zrozumiee, dlaczego sil
ne umilowanie wlasnej egzysten
cji jest grzechem. 

A ja ciqgle pami~tam zdj~cie 
bylych jencow z obozu w Kan
czanaburi . Czyi nie zrozumieli 
czegos bardzo wain ego, czegos, 
co stanowi jednq z prawd nauki 
buddyjskiej, mimo ze bye moze 
nawet jej nie znali? A moze to 

tylko zwyk la nadinterpretacja, 
przemozna ch~e dojrzenia zja
wisk, ktore nie istniejq? A moze 
jednak - nie? 

Bowiem prawdziwej nauki, 
jak mawial Budda, nie sposob 
poj,!e samym tylko intelektem. 

PIOTR KLODKOWSKI , ur. 
1964, dr orientalistyki. Wydal: 
Homo mysticus hinduizmu i is
lamu (1998), Jak si~ modlq hin
dusi (red. i oprac., 2000), Wojna 
swiat6w? 0 iluzji wartosci un i
wersalnych (2002). Adiunkt 
w Wyiszej Szkole Informatyki i 
Zarz'ldzania w Rzeszowie, wy
kladowca Wyiszej Szkoly Euro
pejskiej im. ks. J6zefa T ischnera 
w Krakowie. 

WKROTCE 

Ryszard Kapuscinski 
Podr6±e z Herodotem 

Ryszard Kapu~ciflski 

Podr6ze 
z Herodotem 

Kiedy Ryszard Kapusdnski wyruszal 
w swoja. pierwsza. zagraniczna. pod
r6:Z, dostal w prezencie Dzieje Hero
dota. Dzielo starozytnego historyka 
towarzyszylo mu potem w w~drow
kach po Indiach, Chinach, Azji 
Mniejszej i Afryce. 

W swojej najnowszej ksia.zce 
slawny reponer opowiada 0 wielu 
fascynuja.cych wydarzeniach, ktD
rych byl naocznyrn swiadkiem, ze
stawiaja.c je z faktami opisywanyrni 
przez... Herodota. I choe wydawae 
by si~ moglo, ze od czasow Herodo
ta w pracy dziejopisarza (i repone
ra) zmienilo si~ prawie wszystko, to 
tak sarno jak przed wiekami, crud
no zrozurniec bieg historii. 
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Jan Paulas, Jaroslav Sebek, 

Anselm Griin odpowiada na pytania, 

przet. Juliusz Zychowicz, 
wydawnictwo WAM, Krakow 2003, SS. 196 

Katarzyna Wisniewska 

Tezeusz wsr6d teolog6w 

Prokrustes z Attyki, jedna z ofiar Tezeusza, by! wlascicielem domu 
poloionego w pobliiu goscinca. Osobliwy ten gospodarz oferowal pod
r6inym nocleg w jednym z dw6ch 16iek, jakie posiadal. Czynil to jed
nak ca!kiem nieadekwatnie do ich wzrostu: niskich rozciqgal na dlugosc 
duiego 16ika, wysokim zas ucinal nogi, by mogli zmieScic si~ w malym. 

Prokrustowe loie moina z latwoSciq odnaleic i dzisiaj. Wedle ojca 
Anselma Gruna poloiony na nim zostal- r~kami teolog6w i moralist6w 
- wsp6lczesny czlowiek. W zaleinosci od potrzeb jest przez nich "naciq
gany" lub "skracany" po to, ieby w niczym nie odstawal od kisle okre
slonego wzorca etycznego. 

Anselm Grun, kt6ry przez kilka ostatnich Jat zyskal w Polsce szero
kie grono czytelnik6w, podejmuje si~ trudnej roli Tezeusza naszego wie
ku, propagatora tzw. duchowosci oddolnej - duchowosci w najwyiszym 
stopniu humanistycznej, bo obejmujqcej swojq pedagogikq calego czlo
wieka, uwzgl~dniajqcej jego slabosc i sklonnosc do upadku. Autor po
czytnej i krzepiqcej ksiqiki Kai dy ma swego aniola, a takie naukowej 
rozprawy 0 teologii krzyia, rozwija i uzupelnia wqtki podejmowane 
w swoich dzielach w wywiadzie, jakiego udzielil Janowi Paulasowi i Ja
roslavowi Sebkowi, nOSZqcym w czeskim oryginale tytul Blizky i vzddleny. 
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W tomie rozmow przybJiia czyrelnikom rakie wlasn" biografic;;, opo
wiadaj"c 0 drodze, krora przyprowadzila go do zakonu benedykrynskie
go. Dowiadujemy siC;; rei wiele 0 rodzinie mnicha, zwlaszcza 0 ojcu, krory 
odegral znacz"q rolC;; w jego duchowej formacji. 

Grun, syn kupca i ekspedientki, wychowywal siC;; w Lochnam, na 
przedmiesciach Monachium. Od najmlodszych Jar, doslownie i w prze
nosni, oddychal armosfeq KOSciola: wraz z bracmi sluiyl jako mini
strant, patrzyl na rodzicow, ktorzy zawsze rano szli na MszC;; swic;;t". 
Wspomina, ii caly rok uplywal mu zgodnie z rytmem roku liturgiczne
go. Rytualy adwentu, Boiego Narodzenia czy Wielkiejnocy celebrowa
ne byly w jego domu niezwykle uroczyscie. Zapach kadzidla i adwento
wego wienca stapial siC;; wic;;c z jego codziennosci", nie kojarzyl ich jedy
nie z egzotyk" swi"tyni ogl"danej z pozycji widza. Rzeczywistosc sacrum 
stanowila nieodl"czny element rodzinnego iycia. Dziecinstwo to takie 
czas beztroskich zabaw nios"cych ze sob" posmak swic;;towania: Crun 
opowiada 0 czc;;stych wycieczkach rodzinnym volkswagenem i ... uroczy
stym pogrzebie, jaki z rodzenstwem urz"dzil raz znalezionemu martwe
mu ptakowi. 

Sposob, w jaki go wychowywano, zawaiyl z pewnosci" na charakte
rze decyzji podejmowanych w wieku dojrzalym. Tui po maturze, w 1964 
roku, wst"pil do nowicjatu benedyktynskiego w Munster Schwarzach. 
Trzy lata poiniej rozpocz,,1 studia filozoficzne i teologiczne w St. Otti
lien i w Rzymie, gdzie obronil tei swoj" rozprawc;; doktorsk". Urz"d 
ekonoma, jaki wkrotce po ukonczeniu nauki obj,,1 w klasztorze, wyda
wal siC;; nie miec wiele wsp6lnegq z jego zainteresowaniami. Ojciec An
selm, w pierwszej chwili niezbyt uszczC;;sliwiony now" funkcj", odnalazl 
w niej jednak zadanie duchowe. Pozwolila mu, jak mowi, "stan"c moc
no nogami na ziemi", ci"gle od nowa konfrontowac wiarc;; z wyzwania
mi dnia powszedniego, nawer tymi najbardziej prozaicznymi. 

Chqc uchwycic istotc;; mysli Anselma Gruna, warto miec w pamic;;ci 
owe szczeg61y biograficzne. Pomocna w jej zobaczeniu jest takie przy
powiesc 0 paralityku, do kt6rej nawi"zal w jednej ze swoich ksi"iek, 
omawiaj"c etapy duchowego uzdrowienia czlowieka. Jezusowe slowa: 
"Wstan, wei swoje loie i chodi", wskazuj" jego zdaniem jasno, ie znie
wolenia, jakie diwigamy, nie s" zbc;;dnym bagaiem, ktory naleiy zrzucic 
z siebie i blyskawicznie 0 nim zapomniec. Aby uzdrowienie nie bylo 
chwilowym, sztucznym stlumieniem namic;;tnosci, trzeba wlasne slabo
Sci wzi"c pod pachc;; jak paralityk legowisko i niesc ze sob", powie Crun. 
Zycie duchowe moie rozwijac siC;; w czlowieku, ktory odkryl i zaakcep
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towal sily wlasnych namiytnosci. WlaSciwa wykladnia Pisma Swiytego 
to zdaniem ojca Anselma ta, ktora jest jednoczesnym wprowadzeniem 
w tajemnicy Boga i czlowieka zbawionego przez Chrystusa. Paulas i Sebek 
wiele uwagi poswiycili w swoich pytaniach wlasnie relacji wiary i psy
chologii, pytajqc 0 najczysciej napotykane przeszkody w duchowej tera
pii. Tym, co wedle Gruna utrudnia wielu ludziom odnalezienie miejsca 
w Kosciele - a co za tym idzie, uniemozliwia budowanie wiyzi z Bogiem 
- jest niemoznosc sprostania idealom, 0 ktorych nieustannie przypomi
na "duchowosc odgorna" lub, jak nazywa jq w poprzednich pracach, 
autorytarna. Najwiykszym zagrozeniem z jej strony jest przeswiadcze
nie, ze uda nam siy dotrzec do Boga bez Jego pomocy, a jedynie dziyki 
wlasnemu wysilkowi sprostania modelowi duchowego perfekcjonizmu. 
Przeciwnie zas w wypadku wspomnianej na poczqtku duchowosci od
dolnej (nieautorytarnej). Dczy ona, iz Bog mowi do czlowieka poprzez 
jego nydzy i bol, ze tam, gdzie docieramy do kresu naszych mozliwosci, 
mozemy otworzyc siy na relacjy z Bogiem glybiej i prawdziwiej niz wte
dy, gdy wytrwale cwiczymy siy w cnotach chrzeScijanskich. 

Podobnq intuicjq kierowala siy mistyczka Simone Weil, tworZqC swoj 
"doswiadczalny dowod ontologiczny". Zawada w nim tezy, iz czlowiek 
nie jest w stanie wzniesc siy ponad siebie moq urojonych wzorcow do
skonalosci; nikt nie wytwarza w sobie zasady unoszenia swego ducha 
ku Bogu. To, czego przez autosugestiy osiqgnqc nie sposob, odbywa siy 
tylko dziyki lasce splywajqcej z gory i lqczqcej sprzecznosci w harmo
nijnq calosc. 

Nie mozna zatem uciec od samopoznania, od staniycia twarzq w twarz 
z nagq prawdq 0 sobie, podkreSla Grun, upatrujqc w tym szczegolnego 
zadania dla wsp61noty benedyktynskiej. Duchowosc mistagogiczna, kt6rq 
glosi zakon sw. Benedykta, wzywa do autentycznosci w m6wieniu 0 czlo
wieku i pomocy mu - takiemu, jaki jest. To duchowosc zarazem kon
templacyjna i ziemska, gdyz podchodzi na serio do skazonego przez 
grzech swiata, nie ograniczajqc siy do prezentowania piyknych, lecz dla 
wielu abstrakcyjnych hagiografii . 

Na teologicznq mysl Gruna mialy wplyw jego lektury z dziedziny 
psychologii, zwlaszcza mysl Junga. Poslugujqc siy Jungowskim termi
nem inflacji (specyficznie rozumianej pychy) m6wi 0 zagrozeniach ro
dzqcych siy, kiedy czlowiek zaczyna utozsamiac siy z wiykszym od siebie 
archetypem; unika i boi siy swego ja. Czego zatem teolog moze nauczyc 
siy od psychologa? Grun odpowiada: "duchowosc wiqze siy w zasadni
czy spos6b z procesem autoafirmacji czlowiek.a: kto bowiem wkracza 
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na droglt duchowq, ten moze znalezc swoje prawdziwe »ja«. Ale na tej 
drodze musi najpierw wejrzec we wlasnq naturlt - wraz ze wszystkimi 
ciemnymi jej stronami". 

5amopoznanie nie jest jednak dla benedyktyna terminem zarezer
wowanym dla sfery psychicznej ani celem samym w sob ie, lecz punktem 
wyjscia. Cel samopoznania wykracza bowiem poza psychiklt czlowieka, 
bltdqc poczqtkiem modlitwy. 0 sensie rozmowy z Bogiem decyduje jej 
szczerose. Kiedy pozbawiony ochronnej tarczy wykreowanego w spole
czenstwie ego czlowiek staje przed Bogiem, nieuchronnie konfrontuje 
silt takZe ze swoim wnlttrzem. Dochodzi wtedy - uzywajqc slow Gruna
do "oswietlenia wszystkich otchlani duszy". 

Czy Anselm Grun nie psychologizuje nadmiernie zycia duchowego? 
W ksiqzce odpiera ten czltsto mu stawiany zarzut i mowi, iz dla pierwot
nych mnichow modlitwa byla spojrzeniem na Boga, a jednoczeSnie gllt
bokq analizq swojej pod(i nie-)swiadomosci. Kontrowersji w trakcie lek
tury pojawia silt wiltcej, gdyz odzegnujqey silt od teologii autorytarnej 
mnich ujawnia swojq "listlt lektur", ktore formowaly go od ezas6w stu
diow. Obok Junga i niekwestionowanyeh autorytetow teologieznych 
bltdzie to na przyklad malo ortodoksyjny Eugen Drewermann. Grun 
kieruje swojq sympatilt rowniez w stronlt piszqcyeh 0 sprawaeh ducho
wyeh nieteologow, ehoeiazby Grahama Greene'a ezy Paula Claudela. 
W dzieiku poswilteonym modlitwie przywoluje stwierdzenie tego wy
bitnego dramaturga, iz modlitwie sluzy to, w czym odkrywamy swoje 
braki. Ta mysl zbiezna jest z poglqdami Gruna: zarowno wed lug Clau
dela, jak i niemieekiego teologa grzesznik najpelniej modli silt swoim 
grzechem. 

5taniltcie w obliczu prawdy 0 sobie przynosi wyzwolenie. Definicjlt 
chrzeseijanskiej wolnosci buduje Grun na podstawie jej greekiego rozu
mienia. 5kladowq wolnosci jest eleutheria, czyli wewnlttrzna szlaehet
nose. Eleutheria nieobca byla 50kratesowi, gdy zdecydowal silt na smierc 
przez wypieie eykuty. 510wo to poehodzi od zwrotu erchomai - ozna
czajqcego tego, kto moze ise, dokqd ehee, poniewaz jest wlasnym pa
nem. Niezmiernie wazna dla Gruna byla takZe parresia, wolnose slowa 
i odwaga gloszenia prawdy niezaleznie od Sqdow innyeh ludzi. Oba 
wyznaezniki greekiej wolnosci wiqze Grun z osobq Jezusa Chrysrusa i J e
go dobrowolnq ofiarq na krzyzu. W interpretacji Anselma Gruna wol
nose chrzeseijanska rna tez wiele wspolnyeh eeeh ze stoicyzmem. Jej 
podstawq jest rozr6znienie miltdzy sprawami, na kt6re wplyw majq na
sze dzialania, a rzeczywistoSciq niepodlegajqcq woli i deeyzjom ezlowie
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ka. W tej przestrzeni winnismy podporzqdkowac siy Rozumowi Swiata. 
Stoicka autarkia (samowystarczalnosc) i ataraxia (niezlomnosc) to ko~ 

lejne, waikie, zdaniem Griina, pojycia dla zrozumienia idei chrzeScijan
skiego wyzwolenia. Greckie inspiracje ujawnia tei zapytany przez swo~ 
ich rozmowcow 0 ascezy. Termin uiywany przez Grekow w odniesie
niu do sportu i wojskowoSci zaklada pozytywny obraz czlowieka. 
Umiejytnosc doskonalenia wewnytrznej wolnoSci pozwala wierzyc, ie 
czlowiek moie siy rozwijac, ie jego moiliwoSci, choc nie Sq nieograni~ 
czone, budzq optymizm, ktorego nie jest w stanie stlamsic nawet swia~ 
domosc slabosci. Nawiqzujqc do dw6ch rodzajow duchowoSci, powie 
Griin 0 ascezie niezdrowej - stanie, w ktorym czlowiek zloSci siy na sie
bie. Chyc cwiczenia siy w doskonaloSci wyplywa u niego z niezdrowej 
potrzeby zmierzenia siy z herosami ascezy i udowodnienia sobie wlas
nej niezlomnosci. 

W praktykowaniu ascezy "zdrowej" nieodzowna jest pokora. Czlo
wiek pokorny, humilis, trzeZwo patrzy na niebo i ziemi~ (humus) . Zgod
nie zatem z wytycznymi duchowoSci oddolnej doskonalenie ducha rna 
sw6j poczqtek w samopoznaniu. Ojciec Anselm prowadzi lini~ od humi
litas do humoru, blisko zwiqzanego z pokorq. Tylko czlowiek sklonny 
do autoironii zaakceptuje swojq sklonnosc do upadku i, nabrawszy do 
niej dystansu , nie wpadnie w siec restrykcyjnych i sztywnych kodeksow 
moralnych. Poza tym ... "jeSli przeczytamy dokladnie Ewangeli~, to stwier
dzimy, ie i Jezus mial duie poczucie humoru". Szkola, w ktorej Pan Bog 
jest nauczycielem, to szkola humoru i paradoksu demaskujqcego praw~ 
d~ 0 nas. Ten sposob przemawiania Boga do czlowieka, przypominajq
cy chyba po trosze metod~ Sokratesa, odnajduje Griin w ksiygach pro
rockich i przypowieSciach Nowego Testamentu. 

W tomie malezc moina takie wiele interesujqcych spostrzeien na 
temat kondycji Kosciola katolickiego. Anselm Griin nie unika tematow 
trudnych, takich, jakimi niewqtpliwie Sq dialog Kosciola z naukq czy 
wyzwanie dla teologii moralnej, jakim jest problem malienstw niesakra
mentalnych. Jego odpowiedzi Sq konkretne i nieszablonowe. Nie waha 
siy t:wierdzic, ie KOSciol od dawna nie powiedzial nic tworczego w dzie
dzinie moralistyki i zbyt latwo ulega pokusie udzielania starych odpo
wiedzi, nie prezentujqc atrakcyjnej alternatywy dla chaosu otaczajqcego 
nas swiata. Zauwaia bezradnosc KOScioia wobec narastajqcej laicyzacji 
i rozpadu tradycyjnych wartosci. Dostrzega koniecznosc zintensyfiko
wania dialogu teologow chociaiby z genetykami przez wypracowanie 
etosu swiatowego. To uiywane przez Hansa ~iinga sformulowanie (od 
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kt6rego Grlin si<r nie odzegnuje) mialoby oznaczac uniwersalny system 
moralny b<rdqcy wypadkowq - lub lepiej: efektem - konsensu wszyst
kich religii i szk61 filozoficznych. ezy nie jest to projekt nazbyt utopij
ny? I czy etos swiatowy bylby mozliwy do zaakceptowania przez nauk<r 
spolecznq KOScioia katolickiego? Na te pytania nie pada gotowa odpo
wiedz, co pozostawia pole do popisu dla zwyklego czytelnika, a szcze
g6lnie moze dla tzw. srodowiska opiniotw6rczego. Swoje marzenia 0 Ko
sciele przyszlosci Grlin uzasadnia nast<rpujqCo: "Kiedy chce si~ cos osiqg
nqc, trzeba zawsze zqdac nieco wi<rcej, nii w danej chwili jest do 
osiqgni<rcia" . 

I to chyba mysl dobrze wyrazajqca jego postaw~. Polski wydawca 
przesadzil nieco z pachnqcq thrillerem zach<rtq na okladce do "jedynej 
w swoim rodzaju mozliwosci przekroczenia granicy tajemniczego swia
ta mnich6w", niemniej warro dzi<rki lekturze tej ksiqzki przekroczyc pr6g 
swiata Anselma Grlina, by spr6bowac spojrzec na theatrum mundi tak 
jak on: optymistycznie, a zarazem realistycznie. Wymagajqco, lecz za
wsze milosiernie i wyrozumiale. 

KATARZYNA WISNIEWSKA, ur. 1979, absolwentka filozofii Uniwer
syteru Warszawskiego. Publikowala w "Azymucie", "Znaku", "Tygo
dniku Powszechnym" oraz we "W drodze". Mieszka w Warszawie. 
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