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ZENON SZPOTANSKI 

OD KANTA DO NOWEJ SZTUKI 
I 

Tworzyc a nie m i ec, d zialac a nie trwac 
Lao-tse 

Oddajqc t~ rozprawk~ do rqk Czytelnika chc~ si~ usprawiedli
wie z jej formy. Nie rna tu mnogosci cytat i odsy1aczy, choe temat 
nalezy do temat6w uczonych, kt6rych omawiania bez cytat i od
sylaczy wyobrazie sobie trudno. Ale mnie zalezy na tym, aby prze
konae tego, kto mnie b~dzie czytal, ze dzieje mysli ludzkiej nie Sq 
jakqs tresciq obcq przychodzqcq do niego Z zewnqtrz. W takim ra
zie czynrienie z nich tresci w1asnej nie mia10by sensu a Nietzsche 
i Peguy \V swych napasciach na myslenie historyczne mieliby slusz
nose i to 0 wiele dalej si~gajqcq niz. jq miee chcieli. Ale zadna 
prawda .poznana przez nas nie dotyczy rzeczywistosci zupe1nie nam 
obcej - swiat6w, kt6re by1yby nam naprawd~ obce nie znamy 
i nie poznamy nigdy. I nie mozna wierzye w istnienie innego swiata 
a nie wierzye temu, ze si~ jest jego obywa telem. Dlatego jezeliby 
ktos wierzy1, a traktowal przedmiot swojej wiary jako calkowicie 
obcy sabie, wierzylby niedorzecznie. R6wnie niedorzeczne jest ba
danie przesz10sci mysli ludzkiej jako obcej nam, kiedy wszystkie 
postawy ludzkie i)q w jakis spos6b nasze. Wyznaweami magii je
stesmy w naszyeh zababonach, naszych niezrozumialych dia nas 
samych trwogach i dziwacznych praktykaeh, przez jakie siC; od nieh 
uwainiamy, racjonalistami jestesmy tam, gdzie powodujemy si~ tzw. 
zdrowym sensem. Ten sens moze nie bye uzbrojony w najmniejszq 
nawet znajomose fakt6w. Tak bywa u dzieci i u tak nazywanyeh 
ironieznie ehlopskich filozof6w. Logika pojawia si~ wpierw, p6z
niej dopiero przychodzi wiedza i doswiadczenie, a ten, kto kieruje 
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si~ Samq logikq a nie dba 0 doswiadczenie, jest tylko duzym dziec
kiem. 

Wszyscy choe w pewnych momentach iycia bywamy romanty
kami, to jest buntujemy si~ przeciwko tyranii zdrowego sensu, 
ktory nie b~dqc oparty na rzetelnym doswiadczeniu uzurpuje so
bie prawo do pozbawienia nas nadziei. A ie sami tei nie znamy 
takieg'o doswiadczenia, wi~c rozstrzygni~cie musimy zdawae na los, 
a gdy sami w szcz~sliwy los wierzymy zbyt slabo, stajemy si~ ludz
mi "wiatru i fali". Wszyscy wreszcie chcemy bye pozytywistami, 
uzbrojeni w wiedz~, ktora daje pewnose. I wszystkim nam moie 
kiedys rozsypac si~ wszystko. 

II 

Przelom dokonany w mysleniu przez Kanta nieraz por6wnywano 
z Rewolucjq Francuskq. Miano na mysli oparcie si~ na rozumie 
i obalenie wszystkich tych poj~e tradycyjnych, ktorych rozum 
akceptowae nie chCial. A takie pogard~ zywionq przez Kant" dla 
nierozumnego doswiadczenia. Byly to dla niego obserwacje i za
sady post~powania, ktore sluiyly ludziom dobrze poprzez wieki, 
ale ktorych, gdyby byli rozumni, aniby nie zebrali ani nie potrze
bowaIi i ktore wsrod ludzi rozumnych nie bylyby prawdziwe. Chro
niqc si~ od gorszych nieszcz~sc tamowaly wszelki post~p. Tym roz
sqdnym nierozumem Kant pogardzaL 

A rozum jego byl to rozum XVIII w" kt6ry wyobrazal sobie, ie 
jest jedY'nym, jakim kiedykolwiek dysponowal czlowiek. Podobnie 
iyrondysci i jakobini nie mowili nigdy, ie Sq innymi ludzmi niz 
ludzie feudalni i nie broniIi swojego prawa do iycia pod prawami 
stworzonymi przez podobnych sobie. Nie, oni twierdzili, ze Sq pierw
szymi, ktor zy zrnzumieli 'nicose nagromadzonych przez wieki prze
sqd6w i posiedH sil~, aby je obalie. Podobnie Kant byl przelwna
ny, ze pleni chwasty, kt6rymi w ciqgu dw6ch tysiqcleci zaroslo 
pole filozofii. Ten rozum czy raczej taki rozum w teorii byi in
stancjq najwYZszq jui kilka dziesiqtk6w lat przed Rewolucjq i przed 
Ka'ntem. Tylko ze jaJ{ 'W zyciu spolecznym godzil si~ z ustrojem 
opartym na zupelnie innych podstawach, tak w filozofii, sam 0 tym 
nie wiedzqc, przyjmowal zalozenia pochodzqce z zupelnie innego 
sw:iata poj~e i czynil to nieswiadomie, bo wydawaly mu si~ oczy
wiste. Schelling pisze 0 calej tej epoce, ie znala jedynie eklektyczne 
filozofowanie i ie przedmioty spekulacji, z zupelnie innego nii: 
ona swiata pochodzqce, "ktorych znajomose mial'a jedynie z tradycji, 
oSqdzala podlug pospolitego rozsqtdku", i to jest najpra'wdziwsze zda
nie, jakie 0 XVIII w. zostalo wypowiedziane. Stqd pochodzilo ciqgle 
lqczenie ze sobq rzeczy sprzecznych, kt6rego najjaskrawszym przy
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kladem byl utylitaryzm w religii. Swiat zyl w atmosferze nieusta
jqcych a nieuswiadamianych kompromis6w i potrzebowal jakiejs 
oczyszczajqcej burzy. 

Paralela wiE;c, choc dyktowana przez uwielbienie, byla trafna. 
Ci, ktorych mysl Kant przeoral, sqdzili, ze mogq go por6wnac je
dynie z zywiolowym zjawiskiem. Tylk,o ze 'odleglosc, z kt6rej pa
trzyli, byla zbyt mala, a analogie si~galy dalej niz byli w stanie 
zauwazyc. Kant podstawq swojej filozofii" uczynil to, co. w mysle
niu XVIII w. tkwilo najgl~biej ale nigdy nie zosta1o calkowicie 
uswiadornione. Krzyczano z oburzenia lub klaskano z zachwytu, gdy 
Voltaire nasmiewal si~ z cudow i dogmatow. Ale gdy z calym na
ciskiem twierdzi1, ze krolowi Francji, chocby przyjq1 Islam, i tak 
nie nalezaloby odmawiac posluszenstwa, wtedy bqdz milczano, bqdz 
protesto·wano przez urazonq religijnosc. A przeciez Voltaire bronil 
nie absolutyzmu krolewskiego lecz zupe1nie nowego poj~cia panstwa, 
nie majqceg{)l nic wspolnego ani ze sredniowiecznq monarchiq, ani 
ze starozytnym panstwem-miastem. Pansllwa, ktore mialo Zq
dae posluszenstwa, nie w imi~ takich czy innych poj~e religijnych, 
obyczaj6w czy tradycji, a na mocy tego, ze jest panstwem. Bylo to 
zapowiedziq przewrotu w pOjE;ciach nie tylko poHtycznych. Tymcza
sem nie zwr6cono na to U\,vagi - wypowiedz Voltaire'a nie wy
chodzila poza ramy przyjE;tych pod6wczas kompromis6w. Mysli zas, 
jakie w Krytyce czystego rozumu rzuei1 Kant, nie ' przychodzily ni
komu do glowy. 

o wiele bardziej rzucajqca siE; W oczy by1a rewolucyjnose, ktorq 
wyrazil Rousseau przez mitycznq postae VV"ielkiego Prawodawcy. 
Mia1 on bye nie reformatorem ustroju a jego tworcq, tworzqcym 
z niczego. Dawne instytucje mia1 przekresJic lub nadae im inny 
sens. Tworzye zas mia1 nie tylko prawa ale i obyczaje, ·a nawet 
samq psychik~ narodu, gdyz jako rzecz pewnq zak1ada1 Rousseau, 
ze roznice charakterow narodowych zalezq od systemow prawnych. 
Takimi prawodawcami ezy raczej bogami dla swych narodow byli 
Mojzesz, Likurg, Numa Pompiliusz. W nich Zyd, Spartanin, Rzy
mianin, gdyby si~ zastanowili, dostrzegJiby tworc6w wlasnej psychi
ki, w1asnych nie tylko pOj!,;e, ale i odruch6w i nalog6w. Na liscic tej, 
jak jq Rousseau podajew Considerations sur Ie Gouvernement de 
Pologne, brak tak slawnego przeciez w starozytnosci Solana. Rous
seau - Iprzynajmniej w leps.zych swoich chwilach - poclswiadomie 
unikal faktow sprawdzalnych. . 

Tworzqc panstwo, a wi~c rzeez arcykonkretnq, trzeba siG na 
czyms oprzec, nawet gdy siE; tworzy w wyobrazni . Takim oparciem, 
gdy juz wszystko co konkretne zosta1o obalone, moze bye sama 
tylko czysta idea panstwa. Prawodawca musi wi~c pojmowae PaI1
stwo, kt6re znalaz10 si~ w jego rE;kach, w sposob czysto abstrak
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cyjny z pomini~ciem cech, kt6re wytwoTzyla w nim historia. Gdy 
zas panstwo, nawet abstrakcyjnie poj~te, musi opierac si~ na .pra
wie, to skoro nie moze to bye pra'w,o pozytywne, ami starn<J'Wione, 
ani zwyczajowe, musi wi~c bye naturalne. 

Koniecznym uzupelnieniem tak abstrakcyjnej idei panstwa jest 
r6wnie abstrakcyjrna idea obywatela - naczelnq zasadq prawa na
turalnego musi bye r6wnose. Umysl Rousseau jest matematyczny, 
a przynajmn~ej chce takim bye, gdy pisze te konstytucyjne dziela. 
Widzi on samq r6wnose a nie ludzi t akich czy innych, tak jak 
geometra patrzy na ksztalty figur a nie na ich kolory. Kwadrat 
moze bye wszystkim, tak kwadratowym lasem jak i polem. Niedlugo 
po Roussie przyjdq ludzie nie b~dqcy niczym a mogqcy bye wszy
stkim, terro'r ysci za Robespierre'a, liberalni opozycjonisci za Lud
wika XVIII, przez SWlOjq nicose straszniejsi 'od zbr-odniarzy z in
stynktu. Ta:mci przynajmniej Sq czyms i za t o, czym Sq, m-og<.j bye 
zniszczeni, ci wywinq si~ zawsze i zawsze pozostanq grozni. 

Kto przyjmuje prawo, na kt6re powolae si~ moze jcazda ludzka 
istota, ten musi przyjqe, ze i umysl czlo\\rieka podlega pra'vvom 
bezwzgl~dnym. I oto przychodzi Hume i twierdzi, ze poj~cie przy
czyny i skutku pochodzi z przyzwyczajenia, k t6re kaze nam po 
zjawisku A oczekiwae 11a zjawisko B, ze przyzwycza jenie tysi,! c
krotnie potwierdzone daje pew,nose empirycznq. Konkluduje, ze 
ta pewnose jest jedynq i ze 0 zadnych k011iecznych zwiqzkach mi~
dzy zjawiskami n.ic nie wiemy. Wsr6d tych filozof6w rezonujqcych, 
a nie si~gajqcych nigdy do ostatecznych podstaw, tylko Kant by! 
takim czlowiekiem, jakiego trzeba bylo, aby zrozumiee calq wag~ 

koncepcji Hume'a. By} on tez niezdolny do chwycenia za or~z latwy, 
jakim byloby powolanie si~ na zdrowy sens. Gdy poglqd Hume'a 
wydal mu si~ falszyvvy, zbudowal wlasny, jemu przeciwstawny; 
swiata innego niz rZqdzony przez prawo przyczyny i skutku nie 
bylibysmy w stanie sobie wyobrazic i to zupelnie n iezaleznie od 
posiadania czy braku posiadania przyzwyczajen. Sq wi~c dwa ro 
dzaje sqd6w og6lnych - jedne, jak np. prawo ci~zkosci, opierajq 
si~ na doswiadczeniu i moglibysmy latwo wyobrazic sobie s \\ria t, 
kt6remu bylyby one obce. Te mozemy, gdy chcemy zrozumiec Ka nta 
przez poj~cia jego epoki, por6wnac do pr aw zwycza jowych bCJdz sta
no\\rionych. Drugie, podobne do zasad prawa n aturalnego, wywo
dzCj si~ z naszego umyslu, Id6ry swiata opar tego na innych zasa
dach wyobrazic by sobie nie umial. To Sq owe sly nne sqdy synte
tyczne a priori. Kant rzuca pytanie - czy rzeczywistosc, kt6ra 
przez nie jest uj~ta, poza u myslem istnieje a raczej czy istnieje 
w tej formie, w jakiej umysl jq dostrzega? Om6wimy tu jeden 
tylko fragment konstrukcji, jakq w zni6sl Kant, aby na to pytanie 
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odpowiedziec - fragment najistotniejszy dla nas i najbardziej cha
rakterystyczny dla swego tw6rcy. Kant bowiem byl zafascynowany 
bezmiarem przestrzeni. 

Z sqd6w syntetycznych a pTiori sklada si~ podlug Kanta geometria. 
Nikt nie zdola pomyslec swiata, w kt6rym najkr6tsza droga mi~
dzy dwoma punktami nie bieglaby po prostej, czy w kt6rym dwa 
tr6jk qty r6wnoboczne r6znilyby si~ czymkolwiek poza rozmiClrami. 
Linie, ksztaUy i bryly znajdujq si~ w przestrzeni. Nasze ich wyobra
zenie jak i wyobrazenie samej przestrzeni niezalezne jest od przed
miot6w. A wi~c mozna wyobrazic sobie przestrzen pustq, W kt6rej 
nie ma ·odlegloscl, bo nie ma przedmiot6w, kt6re bylyby od siebie 
odlegle. Podobnym sposobem osiqgamy pusty czas, w kt6rym nie 
ma nic, co by s i~ dzialo czy co by trwalo. Ta pusta przestrzen 
i ten pusty czas Sq tworem takiej samej wyobrazni, co ~anstwo, 
kt6re jest tylko panstwem, w kt6rym dopiero prawodawca powola 
do zycia spoleczenstwo. Tylko ze Kant, b~dqc nieskonczenie bys
trzejszym od XVIII-wiecznych ideolog6w, stwierdza, ze poza na
szym umyslem taka przestrzen i taki czas nie istniejq. Nie majqc 
zas innego wyobrazenia czy poj~cia przestrzeni i czasu wyciqga 
wniosek, ze przestrzen i czas, a wi~c caly swiat, kt6ry jest w prze
strzeni i kt6ry staje si~ w czasie, istnieje jedynie w naszym umys
Ie. Poza umyslem istnieje tylko swiat rzeczy samej w sobie, 0 kt6
rym nic nie wiemy. 

Krytyka czystego rozumu zawiera najdalsze konsekwencje, ja
kie mozna bylo wyprowadzic z XVIII-wiecznego myslenia, po jej 
napisaniu nie pozostalo juz nic do powiedzenia, talc jak po Rewo
lucji nic do uczynienia. Tylko ze zwiqzek Rewolucji z filozofiq 
XVIII w. jest przyczynowy, a zwiqzek z niq Kanta jest przez ana
logi~. Dlatego ten drugi wydaje si~ 0 wiele mniej oczywisty 
czlowiek nowozytny, gdy mysli systematycznie, wiqze ze sobq zja
wiska lancuchami przyczyn i skutk6w. Wiqzanie ich analogiami 
zdarza mu si~ jedynie dorywczo - na og6l pozostawia to poetom. 
W przeciwnym razie nie stworzylby nauki, kt6ra juz w zalozeniu 
swoim ma poj~cie specjalizacji, tak jak nie stworzyl jej dawny 
Wsch6d. 

Jest jeszcze jedno rpodothiellsUwo mi~dzy Kantem a Rewolucjq 
to podobienstwo tych sil, jakie wywolala Rewolucja, a tych, jakie 
vvywolal, jakich zrozumienie przygotowal, czy jakie tylko zapo
wiedzial Kant. Byly one bardzo niepodobne do sil oswobodziciel
skich. Napoleon byl innego ducha niz Rewolucja, Schelling i He
gel innego niz Kant. Napoleon byl nie tylko dawnym jalcobinem, 
a p6zniej chorqzym hasel Rewolucji, ale byl tez przedstawicielem 
dawnego swiata szlacheckiego i wOjowniczeg·o. Ten swiat w pew
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nym momencie swego istnienia zaczql tworzyc :3ciSlq hierarchiE; 
i ceromonial d\vorski, ktore mialy mu dopom6c w utrzymaniu ladu 
i na wewnqtrz, we wlasnym krE;gu, i na zewnqtrz wsr6d poddanych. 
Ai niepostrzezenie dal siE; zadusie wlasnym tworom i gdyby za 
Ludwika XV pojawili siE; Bohemund i Baldwin, nie mieliby dla 
siebie zadnego pola do dzialania. Rewolucja zn.iszczyla szlachtE;, ale 
dzi~ki Rewolucji duch dawnej wojowniczosci m6gl pojawic siE; zno
wu taki jak przed wiekami. 

Kant glosil agnostycyzm w stosunku do najwyzszych prawd fi
lozofii, gdyi, jezeli przyjmiemy jego zalozenia, aby pozna·nie ich 
stalo siE; moiliwe, musialaby zostae odsloniE;ta rzecz sama w so
bie, a na to my musielibysmy przestae bye sobq. Dlatego prawdzi
wy uczen Kanta przyjmujqc, ze prawdy wyzsze Sq ll'iedost~pne dla 
umyslu, sam pozostanie w swiecie prawd nii.szych i z koniecz
nosci sta'llie siE; pozytywistq. A jednak tym, co przez dzielo Kanta 
zostalo wyzwolone, nie byl pozytywizm. Burzqc gmachy zbudowa
ne na fundamentach greckiego myslenia, uwolnil Kant to mysle
nie przygniecione ogromem wzniesionych na jego gruzach b"udowli. 
Uwolnil cos, co w szkolarskim jE;zyku nazywa siE; idealizlll1em obiek
tywnym, a co jest przekonaniem, ze lad jaki panuje w swiecie, 
kt6ry widzimy, jest odbiciem innego ladu, kt6rego nie widzimy. 
Wiara ta zostala zabita w umyslach szkolarzy, gdy swiat fizyczny· 
oddzielono od duchowego murem niemozliwym do przekroczenia. 
W miejsce zagadnien prawdziwych stworzono wtedy sztuczne, 
wszcze,to rozprawy nad sposobem, w jaki duch ludzki bE;dqc in
nej natury niz cialo moze na nie wplywae, i gdy uznano to za 
niemozliwe, przywolano na pomoc dia kazdego aktu woli wszech
moc bozq. Nie cofniE;to siE; przed smiesznosciq wm6wienia w sie
bie, ze zwierz~ta jako pozbawione duszy Sq automatami. Przyroda 
zostala zabita. Gdy siE; czyta, jak 0 Kancie pisze Schelling, czuje 
siEi, jak glEibokq czul on dla niego wdziE;cznose za uwolnienie z tego 
duchowego wiE;zienia. To od niego otrzymal dow6d, ze ten obraz 
swiata, kt6rego uczono w jego mlodosci na uniwersytetach, nie jest 
rzeczywistosciq samq w sobie. Ale wolnose tE; przyjql on w duchu, 
w jakim w trzy ewierci wieku p6:i:niej okreslil wolnose Nietzsche: 
nie jako wolnose od tyranii, ale jako w'olnose do tw6rczosci. 

Od krytycznej teorii poznania mysliciele romantyczni byli da
lecy. Tworzye zaczE;li oni mlodo a krytycyzm nie jest cechq mlo
dosci i dopiero znacznie p6iniej, w wykladach 0 Kartezjuszu, oka
zal Schelling krytycznose swojego umyslu. Wobec calego obszaru 
wiedzy ludzkiej wykazywali i Schelling i Hegel zdobywczose zupel
nie niepodobnq do postawy kartezjanskiej. Tamte, moina scha
rakteryzowae jako chE;e wpierw dowiedzenia siE;, czy Mojzesz istnial 



1503 OD KANTA DO NOWEJ SZTUKI 

Qilprawd~, aby pozniej dopiero wzi'le si~ do badania ksi'lg Starego 
Testamentu. Totez 0 Kartezjuszu pisal Schelling, ze n ie chodzilo 
mu 0 to, by rzeczy zrozumiee, ale by wiedziee, czy S'l one na
pra'Wd~, co jest najmniejs,zym, co 0 rzeczach wiedziee mozna. I wy
daje si~, ze sformulowanie to nacechowane jest ironiq. Sam obwiesz
czal, ze dae zrozumienie swiata jest obowiqzkiem, ktory przyj'll 
na siebie ten, kto podjql si~ wykladania filo~ofii. 

Ten, kto tak mowil, nalezal do tego samego pokolenia co Napo
leon. Na Zlbiezn'osci takie zwraca si~ zbyt malo uwagi. Odnosi si~ 
czasem wrazenie, ze tego pokrewienstwa z wielkimi zdobywcami 
i Hegel i Schelling byli swiadomi: obaj mieli dla nich takq samq 
czese, jakq mial Grek dla sily przyrody, a Hegel mowil, ze ba
kalarz pot~piajqcy Aleksandra Wielkiego dowodzi s"vojej wyz
szosci nad nim tym, ze Persji nie zdobywa, Suz nie burzy, Dariusza 
po Azji nie p~dzi, ·owszem zyje sam i innym zye pozwaIa. Kant 
zapewne to zdanie uwazalby za Iekkomyslne, ale romantycy nie 
byli tak moralizatorscy jak wiek XVIII. Dzi~ki temu umieli bye 
odkrywcami na obszarach pi~kna dla moralisty niedost~pnych 
pi~kna mitologii greckiej i jej pTawzoru - przyrody. Ta bowiem 
jest tak'l, jakq jq widzial Empedokles, fitoz:of 'opiewany przez jed
nego z najwi~kszych romantyk6w, Holderlina - dzialaj'l w niej 
sily milosci i walki i aby jej pi~kno chlonqe, trzeba je obie przy
jqe takimi, jakimi Sq. Tymczasem klasyczny wiek XVIII nawet na 
dziecko umial patrzec jedynie okiem pedagoga, zawsze gotowego 
upominac i karcie, i od spojrzenia tego nigdy go rue mogly oder
wac ani wspomnienia ani obserwacje. Wyjqtkiem byl Rousseau, 
ale jest on za malo artystyczny, naprawd~ rewelatorem jest tutaj 
dopiero Goethe. I tak jak pi~knose przyrody, fascyno'Wala roman
tykow pi~knose sily i gotowose do walki. 0 tym cala filozofia i p oe
zja romantyczna swiadczy w spos6b bezposredni, ale mamy row
niez swiadectwo posrednie - uczucie, jakie wzbudza w romanty
kach pi~knose ruchu. Maria Malczewskiego i Giaur Byrona cho
<Ciazby, kt6rych akcja z:aczyna si~ od opisu konnej jazdy, i tOI tez 
jest jakies novum romantyzmu. A nie rna milosci ruchu bez milosci 
walki. 

Taki byl romantyzm w poezji i w filozofii - w zyciu gotOWQSe 
do waIki 0 tyle rna sens, 0 ile lqczy si~ z poczuciem rzeczywistosci 
pozwalaj'lcym rozumiee pobudki, cele i zahamowania bior'lcych 
udzial w walce i ocenie ich sHy. Tymczasem filoz:ofowie roma,ntyczni 
Sq wielcy, gdyz s zkicujq kierunek 'rozwoju ludzkosci i formuluj'l 
poj~cia, ktore pozwalajq im przeciwstawiae sobi e epoki historyczne 
bqdz zestawiae ze sobq kultury naTodowe. Natomiast sily, kt6re wy
wolujq rozkwit i upadek, Sq poza zasi~giem ich wzroku, Schelling 
nie widzi ich wcale, Hegel mowi 0 sprzecznosci w poje,ciach jako 
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o przyczynach upadku, ale od poj~c do sil jest daleka droga. Nikt 
tez sprzecznosciq poj~c nie wytlumaczy tego wyjalowienia ze 
wszystkich uzdolnien, jakie nast~puje w narodach upadajqcych. Obu 
tym filozofom obcy jest swiat silo 

Na nieszcz~scie nie tylko w swej wielkosci ale w swym ogranicze
niu byli oni wyrazem epoki. Nasi powstailCY listopadowi, rosyjscy 
dekabrysci, wloscy karbonarzy i powstancy krak<Jwscy z 1846 \val
czyc chcieli i walk~ zaczqc umieli, ale nie znali natury ani tych 
sit, pTZeciw ktorym jq rozpoczynali, ani tych, ktore chcieli poru
szyc. Poparcia dla swego wystqpienia spodziewali si~ od uznanych 
powag, ale powagq dla narodu byli ludzie, ktorzy mieli za sobq dIu
gie lata nieprzerwanej pracy, a ta dlatego byia dluga i nieprzer
wana, ze unikali w niej ryzyka. I wsrod ludzi, od kt6rych zqdali 
politycznego przywodztwa, mieli ucwnych, artyst6w, genera16w, 
wreszcie dyplomatow, ale nie mieli i miec nie mogli prawdziwych 
politykow. Z mniejszym jeszcze realizmem wzywali do buntu 
chlopa, choc te~ wszelkq nadziej~ poprawy losu wiqzal z osobq 
wIadcy. Dlatego tak cz~sto wyst~pujqC do walki z odwagq i deter
mina'cjq zaraz w pierwszym momencie p<J rozpocz~ciu tracili orien
tacj~ i zdolnosc do dalszego dzialania i robili wtedy wrazenie obu
dzonych nagle z gl~bokiego snu. Nad wyobrazniq ich zaciqzyl Na
poleon i to nie tylko zwyci~zajqcy w bitwach, ale i narzucajqcy 
Fra'ncji swojq wladz~ 19 Brumaira a p6zniej wracajqcy z Elby 
z gaifstkq ludzi. Tylko ze oni chcieli miec 19 Brumaira nie majqc 
Arco.le i chcieli wracac z Elby nie majqc Austerlitz. 

Dlatego romantyzm musial minqc pr~dko, nigdzie w pelnym 
swoim rozkwicie nie tnval dluzej niz dwa pokolenia. Istot~ tego 
kierunku, ktory po n im nastqpit i ktory zwykle bywa nazywany 
pozytywizmem jest zarzucenie analizy poj~c, a oddanie si~ bada
niu si1 rzqdzqcych przyrodq i swiatem ludzkim - biologicznych 
i ekofliomicznych. Mozna by povviedziec, choc nie b~dzi e to zbyt 
scis1e, ze kierunek rozwoju byl odwrotny niz w Grecji. Tam wpierw 
umysly filozofow zwr6cone byly ku badaniu sit rzqdzqcych przy
rodq, a pozniej dopiero przyszedl czas na analiz~ poj~c. Inaczej 
mowiqc wpierw byl Empedokles a pote'll Sokrates. 

Od romantykow nauczyli si~ P<Jzytywisci umieszczania ewolucji 
ludzkosci w centrum swej uwagi, ale gdy chcieli okreslic kieru
jqce niq sily, to ograniczonosc poj~c zmuszala ich do zatrzymywa
nia si~ na bodzcach, te zas podobne Sq do si1 mechanicznych, zmu
szajq tylko do dzialania, ale nie rozstrzygajq 0 charakterze zmian. 
Wyzwalajq natomiast sHy inne, majqce anal<Jgi<; raczej do sit bio
logicznych, takich jak sUa kielkowania. Bodzcem odkrycia drogi 
do Indii byly koniecznosci handlowe, ale wyzwolone przez nie 20

staly odwieczne t~sknoty Europejczyka do ' poznania kultury opar
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tej na innych zalozeniach. Europa doznala duchowego wzbogacenia, 
jakiego nikt nie mogl prze!widywae. MiE;dzy bodz'cem a ostatecznym 
wynikiem nie ma tu zadnej proporcji. 

W stosunku pozytywistow do romantykow nad przeciwienstwami 
goruje jedno wielkie podobienstwo - jedni i drudzy nade wszyst
ko cenili odwagE; i wolE;. Tylko ze pierwsi upatrywali w niej war
tose - jezeli uzyjemy wyrazu niezmiernie pornniejszajqcego rzecz 
samq, powierny - estetycznq, drudzy biologicznq. Nad rnyslq tych 
drugich krolowala nauka Darwina upatrujqca dzwigniE; postE;pu 
w "valce 0 byt, ktora niszczy slabych, a silnyrn daje moznost prze
kazywania swych cech nastE;pnyrn pokoleniom. Stan spoleczenstwa, 
w ktorym nie byloby vV'alk i konfliktow - ideaIna freblowka zalud
niona przez grzecz,nie ba1wiqce siE; dziateczki - oznaczalby w krot~ 
kim czasie powszechnq zagladE;. Tq myslq ozywieni Sq i Slowacki 
i Dmowski, jest ona i w Krolu Duchu i w Myslach no'Woczesnego 
Polaka. Obaj majq oczy utkwione w obraz Polski saskiej, ktora za 
Augusta III doszla do takiej sielanki, jakiej nie bylo nigdzie w Eu
ropie. Stqd groza, ktora ogarnia Slowackiego, gdy 0 takich idealach 
mysIi, ich rnilosnicy to dla niego "Piekielni, z ktorych drwi aniol 
globowy". Stqd przekonanie Dmowskiego, ze gdy ustE;pujemy na
wet slusznym zt)daniorn zamiast zmuszae tego, ktory je podnosi, 
aby 0 nie walczyl, gubimy i jego i siebie. 

Czlowieka XVIII wieku do pozytywizmu wiodly ,rozne drogi. 
Wroemy raz jeszcze do punktu wyjscia, aby raz jeszcze udae siE; 
do tego sa meg;) celu. Przywolajmy przed. wyobrazniE; postae Wiel
kiego Prawodawcy - tego ni to Piotra Wielkiego, ni to ktoregos 
z zalorlycieli jezuiokiego panstwa w Pa·ragwaju, pedagoga, ktory 
przypisuje dz.ieeiom reguly zabawy. Wspolczes,ni patrzyli na ten 
dziwny prO'dukt imaginacji z szaculllkiem naleznyrn wielkim jego 
pierwowzorem.Rozum jego imponowal im tym ba·rdziej, im bolesnie.i 
odczuwali nierozumnose tego, co ich otaczalo. A swiat XVIII wieku 
nie byl okrutny, ale byl nierozumny. Prawo bylo nieraz bezgra
nicznie okrutne, ale przez grozE;, jakq wzbudzalo, sprzyjalo bez
karnosci przestE;pcoW i tak bylo w kazdej dziedzinie rycia. System 
Kopernika byl jeszcze PotE;piony, ale Ptolomeusza juz nikt nie bral 
na serio. W Polsce, choe wszyscy przytomni widzq, ze panstwo 
ginie, to szlachta rna za zdrajcE; kazdego, kto chce targnqc siE; na 
prawa odziedzlczone po prz,odkach. W Hiszpanii Inkwizycja juz nie 
pali i nie torturuje, ale obawa przed niq ciqzy jak w dziecinnej 
piosence 0 starym niedzwiedziu, ktory "mocno spi, ale jak siE; obu
dzi to nas zji". Zresztq i tej wladzy, jaka jej pozostala, starczylo 
dla utrzymania kraju w ciernnocie. 

Ten stan z biegiem czasu stawal siE; coraz bardziej niedorzeczny, 
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a krytycyzm wszystkich choe troch~ osvvieconych ludzi coraz bar
dziej niecierpliwy. Przyszedl wreszcie moment jego wybuchu naj
pierw na mal,! skal~ w Austrii, w reformach jozefinskich, pozniej 
we Francji w Rewolucji, w Polsce w Konstytucji 3 maja. I wsz~
dzie zamiast rozumu zwyci~za szalenstwo. W Austrii cesarz Jozef 
przekresla kompromisy, na ktorych opiera si~ panstwo Habsbur
gow i wywoluje powstanie w Belgii. We Francji doktrynerstwo 
doprowadza do wybuchu wojny bardziej religijnej niz politycz
nej w Wandei, w Polsce Sejm 4-letni zawiera samobojcze przymie
rze pruskie. Tak jakby glupota byla pot~gq metafizycznq i przez 
czlowieka zwyci~zonq bye nie mogla. 

Tymczasem na moment przed wybuchem Rewolucji i przed zwo
Ianiem Sejmu 4-letniego, w chwili gdy niecierpliwose ogolu do
chodziia juz do stanu wrzenia, w pierwszych miesiqcach 1788 r. 
rodzq si~ dwaj ludzie, ktorzy wydajq si~ bye s~dziami tej epoki, 
ktora ich wydala - Schopenhauer i Byron. Obaj wierzq w rozum, 
a pogardzajq glupstwem. Schopenhauera 0 sztuce prowadzenia 
spor6w to cyniczny w swej brutalnosci wykIad, jak pakonac 
glupca obracajqc przeciw niemu wlasnq jego glupot~. Ale ten ro
zum, choc tak agresywny, granice swego panowania ma sciSle za
kreslone. Nic bardziej beznadziejnego niz bezsilnosc czlowieka wo
bec zla, ktore tkwi w nim i ktorego rozum nie moze zwyci~zyc, 
a tylko rozpoznac i os,!dzic, jezeli nie ma nastqpic obl~d. Zarazem 
rozum nigdy nie moze zostac zupelnie zwyci~zo;ny - a przynaj
mniej u czlowieka lepszeg·o rodzaju po:wstanie jasnose spojrzenia 
i zdolnosc wydawania sqdu. 

U Byrona w tragedii Sardanapal, gdy buntowni'cy pI'Olwadzeni 
przez arcykaplana Belezesa szturmujq palac krolewski - krol 
w starciu 'or~znym mowi do arcykaplana "zginiesz", na co tam
ten odpowiada "ale nie przez ciebie". A wi~c na razie zwyci~ze" 
bo lepiej znam i stosuj~ reguly gry, ale samych regul nie zmieni~ 
i kiedys przez nie tez zgi'n~. Gdy prawodawca-pedagog jest 
w najwyzszym stopniu nie dramatyczny, to swiatopoglqd Scho
pe'11hauera i Byrona jest dramatyczny per e:rcellence. Tylko ze dra
mat Byrona nie jest tragediq antycz'l1q. Nie ma w nim sHy nad
przyrodzonej, ktora by przez usta wyroczni wydawala sqd nad jego 
bohaterami. Swiat wyzszy milczy, a gdy si~ pojawia, to w sposob 
fantastyczny. Nie ma tez, jak w dramacie barO'ku, wyroku wyda
nego przez autorytet tego swiata. Gdy Sardanapal ginie, nie poja
wia si~ Fortynbras, aby kazac go pochowac jako wojownika, za
den tez nast~pca jego na tronie Assyrii nie rozsqdzi sprawy mi~dzy 
nim a Belezesem, i nie v.ryda wyroku jak w dramatach Calderona. 
Sqd 0 sobie moze wydac tylko bohater sam. 
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Czlowiek moze si~ tak calkowicie uwiklae w walce, ktorq pro
waclzi, ze stanie si~ tylko stronq i spojrzenie ze starnowiska strony 
b~clzie dla niego jedynym. Rozum jego b~dzie tylko doradcq pod
clajqcym mu sr<lcllci clo osiqgni~cia celu i adwokatem jego sprawy. 
Taki b~clzie klasyczny pozytywista, przek<lnany, ze jego poglqdy 
i ,iclealy Sq wyrazem, zaleznie od tego, do jakiej szkoly on nalezy, 
epoki lub rasy. Nie sqdzi on siebie i nie rna nikogo, kto by mogi go 
sqdzie. Bywa jednak, ze jego adwokacki rozum mowi mu, ze jest 
przedstawicielem rasy najwyzszej lub najdalej posuni~tym w r<lZ
woju reprezentantem epoki. Tylko ze wtedy mus i ustanowic hie
rarchi~ wartosci, a gdy t<l czyni, to nie przestajqc bye stronq staje 
si~ prawodawcq i s~dziq . Taki Gobineau tworzqc hierarchi~ raz 
za podstaw~ jej przyjmuje sil~ zywotnq. Rozum i talenty artystycz
ne rnie majq tutaj nic. Tyle tylko pokrewienstwa przyznaje im si~ 
z zasadq hierarchii, ze ponizej pewnego minimum zyw<ltnosci i one 
muszq zaniknqe, tak jak uzd<llnienie u jednostki. Ze swojego sta
nowiska ma on slusznosc, bo intelekt poj~ciem biologicznym nie 
jest. A jednalc jest cos tragicznego w tym, ze intelektowi przyznana 
tu zostala jedynie rola sluzebna. Rozu'll nie wyrzeklby siE: pozycji 
nadrzE:dnej, gdyby nie ponios1 klE:ski - pozytywizm powstal z klE:ski 
i z przyznania siE: do klE:ski, dlatego jest zupelnie nie dramatyczny. 
Dramatyzm jest jedynie w tym procesie historycznym, ktory od
bywa siE: vi' mysIi, zaczyna siE: ocl racjonalistow, a konczy na umys
Iach w stylu Gobineau. Ogniwa tego clra'llatu :lll1ajdziemy u Schel
linga, tylIw ze nie w porzqdku czasu, ale 'postawione obok siebie 
jako rownoczesne. "Naukowa filozoficzna genialnose. Rozum podnosi 
siE: tu clo umyslu. Czysty rozum w najwE:zszym znaczeniu umie 
tylko podlug danej reguty dziaIac, rOZllm W wyzszym znaczenill, 
jako wladza sqdzenia umie odrozniae, jakq regll1E: zastosQwae. Ro
zum w najwyzszym znaczeniu, jako umysl: sam sobie stwarza re
; lllc::". 

III 

W trzeciej cwierci XIX stulecia PQzytywizm zapanowal nacl 
umyslami. Racjonalista, 0 ile nie jest chociazby w najmniejszym 
stopniu pozytywistq, jest istotq egzotycznq, roma.ntyzm z powierz
chni zycia umyslowego znika. Przychodzi Nietzsche - jest on roman
tykiem i pozytywistq, wierzqc nade wszystko w odwagE: i silE:, gdyi 
llpatruje w nich talc pi~kno jak i wartose biologiczll1q. Z wlasnej na
tLiry jest przede wszystkim artystq, jako wychowanek swej epDki 
jest entuzjast& biologii. W niej, w sposob paradoksalny, widzi po
twierclzenie tego poglqclll na czlowieka, jaki clyktuje mu jego ar
iystyczna psychika. Dia natury wazne Sq jeclynie najwyzsze egzem



• 
ZENON SZPOTANSKI1508 

plarze gatunku, przez nie tworzy on nowy gatunek. W Wojow
niku i w czlowieku mysli, ktory nie rozumiany przez Hum glosi 
mu S"tojq prawd~, upatruje on poprzednikow i przodkow przy
szlego nadczlowieka, gatunku tak wYZszego od czlowieka jak czlo
wiek wyzszy jest od malpy. Ale ten romantyk nie rna metafizyki, 
ten pozytywista nie rna scislosci naukowej - Nietzsche jest zer
wanym kwiatem, odlqczonym od korzeni. Swiat, w ktorym on prze
bywa i w ktory prowadzi, jest swiatem nierealnym. 

Jest on pierwszym z zast~pu duchow pokrewnych, ktore poja
wiae si~ b~dq ,w dwa dziesiqtki lat mlodszym od niego pokoleniu. 
BUscy mu nie swiatopoglqdem ale kierunkiem drogi, w ktorq wy
ruszyli, Sq Wyspianski i Unamuno. Obaj jak i Nietzsche nienawi
dZq brzydoty wszelkiego psychicznego cherlactwa i ucieczki przed 
niq szukajq w swiecie pi~kna i sily. Niemniej jest mi~dzy nimi 
wielka roznica. Nietzsche nalezy do narodu, ktory osiqgnql szczyt 
pot~gi politycznej i wszystkiego, 00 pot~ga z sobq nies'ie, a wi~c bo
gactwa i osv.riaty. ZaTazem narodu, w ktorym rozpoczql si~ proces 
degradacji umyslowej i psychicznej. Otoczony jest ludzmi, ktorzy 
zyjq w nieustannym zachwycie nad wszystkim co niemieckie, a tego, 
ze ginie to, co Niemcom dalo wielkose, nie widzq, bo nalezqc 
w calosci i bez reszty do swojej epoki widziee tego nie mogq. Bo 
j~zyk niemiecki wyrodnial, nauka stawala si~ coraz mniej zdolnq 
do przyjmowania nowych impulsow, ludzie wybitni pojawiali si~ 
coraz rzadziej. Tymczasem filister niemiecki uwierzyl, ze zyje 
w Atenach Peryklesa. Przeciwko temu filistrowi zwrocila sie. cala 
wscieklosc Nietzschego, wscieklosc tak wielka, jakby przeczuwal 
on przyszlosc. Ludziom zadowolonym z siebie i z losu mowil on 
o nieustajqcym dqzeniu. 

Wyspianski i Unamuno nalezeli do narodow b~dqcych w poloze
niu biegunowo odmiennym. Polska byla w niewoli, Hiszpania w po
nizeniu i upadku. A jednak zagadnienia, przed ktor ymi oni stali, 
byly niezmiernie podobne. To, z czym walczyli, to tolerancja dla 
sil, ktore, gdy si~ rozwinq, to w niewoli i ponizeniu utrzymac mu
SZq na zawsze. Komunaly zamiast myslenia i kult biernosci i nie
dol~stwa, wreszcie jakies zalosne przekonanie 0 swej wyzszosci nad 
tymi, ktorzy Sq silni. Wyspianskiego walka z romantyzmem to wal
ka z niereal<nym, literackim charakterem, jaki przybrala w roman
tyzmie wola czynu, i z niezdolnosciq do czynu prawdzhvego. W dra
macie Lelewel bohaterowie, to ludzie kt6rzy w czasie Powstania 
Listopadowego sprawujq wladz~ rzeczywistq lub formalnq, Ks. 
Adam Czartoryski, Lelewel i inni . Deklamujq oni na scenie, 
w chwilach rozstrzygajqcych uciekajq przed odpowiedzialnosciq, 
intrygujq przeciw sobie. I ten swiat nierealny przez pi~e akt6w 
przesuwa si~ przed oczyma widzow az w ostatnim momencie ostat
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niej sceny daje znac 0 sobie jedyna sila rea1na - armaty nieprzy
jaciela. Przed tq Polskq ucieka Wyspianski do Polski piastowskiej 
i do Grecji Homera. 

iNa tych ludziach romantyzm si~ konczy, gdyz nic wi~cej do po
wiedzenia juz nie ma - pozostajq tylko epigoni i karyleatury. Ty1
ko ze koniec romantyzmu nie jest zwyci~stwem jego wspolzawod
nilea. W swiecie idei duch epoki osiqga zwyk1e zwyci~stwo nad 
epokq poprzedniq, ale z dwoch przeciwnikow dzialajqcych rowno
czesnie rzadko ginie jeden. 

Nie mozna sobie wyobrazic pozytywizmu bez eksperymentowania. 
A kazdy eksperyment wyrywa z jakiejs rzeczywistosci jeden ele
ment i b'ldz usuwa go, bqdz pot~guje, bqdz zastE;puje innym, a re
szt~ zostawia bez zmian. Dziedzinq wiedzy, ktora metodzie tej na
dawala prawomocnosc, choc jej samej eksperyment byl obcy, byla 
geometria. Gdy w trojkqcie pozostawilem te same kqty, a jedynie 
wielkosc bokow zmienilem, nie zmienilem wlasciwie nic. Otrzyma
lem ten sam trojkqt, z tymi samymi stosunkami bokow, a tylko 
wymiary staly si~ inne. Od czasu Lobaczewskiego i Bolyaya po
wszechna stosowalnosc takiej geometrii stan~la pod znakiem zapy
tania. W sto lat pMniej swiadomosc, ze mogq bye jeszcze inne 
geomet.rie, stala si~ powszechna. Ale jeszcze nieswiadomose tego, ze 
metoda 'odrywania jednych elementow jednej i tej samej rzeczywi
stosci od drugich, stosowana w innych dziedzinach, na pewno da 
l1am prawdy 0 wiele bardziej wzgl~dne niz geometria Euklidesa. 
Geometria zas nieeuklidesowa zaprowadzi nas do swiata pokrew
nego swiatu astro1ogii, gdy nie mozemy zmieniC polozenia jednej 
planety, przy pozostawieniu innych, be takiego ukladu planet nie 
otrzymamy. Nie mozemy tez w astrologii, a jest to 0 wiele wazniej
sze, nawet wyobrazie sobie, aby przy tych samych cechach wro
dzonych mogl bye bieg zycia calkowicie inny, bo i cechy wrodzone 
i okolicznosci zeW\n~trzne zalezee mUSZq, przynajmniej w pewnej 
mierze, od tej samej sily. W obu tych swiatach pozytywista b~dzie 
zablqkanym przybyszem. Plyniemy wi~c po nieznanym morzu bez 
busoli. 

DIatego nauka coraz bardziej przestaje bye zrodlem inspiracji 
a staje si~ fatum. Coraz wi~cej jest ludzi prawdziwemu jej duchowi 
obcych, a wielbiqcych w niej sil~, najwi~kszq jaka kiedykolwiek 
istniala. Ci Sq najwi~kszymi jej fanatykami. Naprawd~ Sq niewol
nikami sHy, ktorej nie rozumiejq i ktora jest dla nich przeznacze
niem w najbardziej fatalistycznym sensie tego slowa, tak jak po
dlug slow Napoleona przeznaczeniem dla czlowieka nowozytnego 
jest polityka. Sq inni, ktorzy w umysle przezywajq to, co ludzkose 
przezywala w minionych wie'kach i tysiqcleciach. Ci szukajq w nau
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. ce potwierdzenia, a gdy ona dae im go nie moze, wyrywajC) z me] 
jeden odcinek i czyniq go podstawq wszystkiego. Taki byl jui Go
bineau, ktory wyprowadzaj qc calq wiedz~ 0 czlowieku z biologii 
uwaial si~ za myslqcego w sposob naukowy. W rzeczywistosci byl 
kontynuatorem swiatopoglqdow 0 tysiqce lat starszych niz euro
pejska nauka. Byl on w tym reprezentantem bardzo rozpowszech
nionego W ostatnim stuleciu typu umyslu, lecz gdy on pozostal 
przez cale zycie takim samym czl'ol\viekiem, dla wielu innych swia
topoglqdy nalezqce do przeszlosci staly si~ punktem wyjscia dalszej 
ewolucji. Wydaje si~, ze dla wielu ludzi naszej epoki jest jakqs ko
niecznosciC) najpierw osadzenie si~ myslq w przeszlosci, a potem 
wyrwanie si~ z niej i szukanie drogi do mysli nowozytnej. Odtwo
rzye oni mUSZq drog~, jakq przeszla ludzkose. Mowiq np. "nie mcg~ 
oSqdzae czlowieka, ktory jest z i'nnego swiata ludzkiego nii ja. Po
sqdzajqc go s1Jwierdzam, czy bylbym zadowo}ony z siebie czy nie, 
gdybym czynil tak jak on. Ale w tym zalozeniu, ze czynilbym tak 
jak on, tkwi, ze bylbym nim. Jednoczesnie jako ja s'ldzilbym to, 
co czy'nilbym jako en, co jest absurdem". Mi~dzy zrozumieniem tej 
prawdy, a prawdy drugiej, ze odr~bnym gatunkiem ludzkim jest 
kaida jednostka, ze '\vi~c taki sam absurd b~dzie, choeby ten, kto
rego oSqdzam, byl moim bratem, jest przepasc paru tysiqcleci. 
Kto jq przekroczy w tym iyciu, dla tego wyksztalcenie historyczne 
nie b~dzie czyms obc'ym, jakqs sprawq czystej erudycji. Wielka 
przemiana stosunku jednostki do grupy i wyjscie ze stanu plemien
nego, to nad czym ludzkose pracowala przez wiele wiek6w, to do
dokonalo si~ w nim. W dziejach jego zycia zawarta jest historia ludz
kosci. 

W nowq d1'og~ wyruszyla tez sztuka i wyruszye musiala, jezeli 
nie miala si~ zmienie w bezdusznq parodi~ Nietzschego i Mlodej 
Polski. Wyrzekla si~ wszelkiego patosu, kt61'ym cz~sto grzeszyli 
romantycy i w ktorym celowali ich epigoni. Juz to wyrzeczenie, 
najbardziej nierozerwalnie zwiqzane z duchem epoki, nie obylo siE; 
bez ofiar. Ilei s16w w ciqgu wiek6w stalo si~ patetycznymi, jak 
cnota, uczony. Teraz zywy j~zyk 0 nich zapomina i tworzy wyrazy 
pozbawione ksztaltu i stylu, zamiast cnoty zalety moraIne, zamiast 
uczonego naukowiec. Istobniejsze jest z tego samego ducha pocho
dzqce wyrzeczenie si~ upojenia walkq, jako tematu sztuki. Zlo jest 
za wsze jednym z pierwszych tematow sztuki, artysta nie moze 
przedstawiae tylko cukierkowatych sielanek w stylu Fenelona. Gdy 
wi~c walka przestaje bye tematem najsilniej dzialajqcym na wyo
brazni~, szlachetniejsze rodzaje winy niknq, a przedmiotem sztuki 
staje si~ szkaradzienstwo. 

Sq krajobrazy brzydkie, oszpecone przez slupy telegraficzne 
i przez wstr~tne male domki 0 dachach z jednej strony spadzistych, 
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ktore stajq si~ pi~kne 0 zmierzchu lub przy blasku ksi~zyca, gdy 
wszelka szpetota skryje si~ w ciemnosci, a tylko zarysy wielkich 
drzew pozostanq widoczne. Dlatego tez sztuka, ktora nie moz~ ode
rwac si~ oel krajobrazow szpetnych, musi szukac slabego oswietle
nia, ktore nie uczyni brzyeloty zupelnie niewielocZl1q, ale pozwoli 
jej si~ skryc. Osiqgnie je ona niekieely przez odleglosc narratora 
oel przedmiotu, najcz~sciej gely patrzy przez pryzmat wspomnien 
elziecka. I jezeli kiedys powstanie synteza nowej sztuki z romantyz
mem, 0 wiele truelniejsza niz ta, jakq osiqgnql Nietzsche, to punk
tem, oel ktorego b~dzie mozna jq budowac, b~dzie wywolanie przez 
sztuk~ psychiki dziecka. Aby wyjsc poza psychik~ czlowieka doro
slego, b~dzie musiala ta sztuka byc filozoficznq. Ale bez filozofil 
nikt nie zdola odpowiedziec na pytania, jakie stawia czas w mo
mentach zwrotnych. Dlatego najbarelziej potrzebujq filozofii epoki 
tragiczne. 

Zenon Szpotanski 
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MA TERIALNE APRIORI W ETYCE 

z a mieszczony ponizej tekst s ta n owi fra gment clziela Ma x a Scheler. 
D e r FormaLism lls in der E thik u nd die mater ia!e W ertethiic Dziel( 
t o j es t nie tyJko n a jwy bitnie j szym osiqgnip,c iem w boga ty m i wielo 
s tr onnym dorobku tego f ilozofa, Jecz za r azem przeds la wia jedn ( 
z n ie licznych, szczytowych osiqg ni<:c wsp 61czesnych doc iei<a ll Le ore 
t y czn y cn n a poJu e tyki i og61nej teorii w a rtosci. Ni n iej szy fragmen 
p rezentuje wlas nie podsta w owe wqtki ety cznej i a l(sj oJogiczn ej kon 
cepcj i Schelera. Przekla d zostal dokona n y w opa rc iu 0 pierw sz, 
wydanie wspomnianej pra cy, zawarte w "Ja hrbuch fUr Philo 
sopll ie und phan om e nologische Forschung", t. I i II. 
Termin " a priori " , w yst <; pujqcy w t y tule fragmentu , uzyty jes 
w chara kterze rzeczownika (a nie p rzysl6wka) i odpowiada opiso· 
wemu z\vro to\vi "to, co a prio ry c zne". (przyp. t1.) 

W rozwaianiach poniiszych pragn~ pokazac, w jaki spos6b r6wnie 
w obr~bie apr i 0 r i w a r t 0 s ci (Wertapriori) to, Co for maIne 
bynajmniej nie pokrywa s i~ z tym, co aprioryczne, oraz jaki 
istniej q tutaj z a sad 11 i c z e rod z a j e apriorycznych powiqzal 
istotnych. Nie b~dzie moina jednak wyliczyc wszystkiego, co na 
lezy do kazdego z tych zasadniczych rodza j6w, oznaczaloby it 
bowiem rozwini~cie samej etyki pozytywnej, na co tu nie m: 
miejsca. 

1. FORMALNE ZWIAZKI ISTOTNE 

Wsr6d zwiCjzkaw apriorycznych okreslic mozna jako (czysto) "for 
maIne" te, kt6re Sq niezalezne od w szelkich rodzaj6w i jakosc 
wartosci oraz od idei "nosiciela wartosci" i kt6rych podstawq jes 
istota wartosci jako wartosci. Przedstawiajq one razem czyst. 
aksjologi~, kt6ra w pewnym sensie odpowiada czystej Iogice. W je 
obr~bie mozna znowu odr6znic czystCj nauk~ 0 samych wartosciacl 
od n auki 0 zachoWaniach si ~ wobec nich (Werthaltung en) (odpo 
wiednio do "logicznej t eorii przedmiotu" i "teorii myslenia"). 

Przede wszystkim trzeb a tutaj wsk azac na fakt istotny, ze wszyst 
kie wartosci (etyczne, estetyczne, itd .) dzieIq si~ na wartosci pozy 
tywne i negatywne (m6wiqc dla uproszczenia). Tkwi to w i s to 
c i e wartosci i obowiqzuje (gilt) calkiem niezaleinie od tego, Z: 
mozemy wyczuwac (f iihlen) wlasnie te szczeg6Ine przeciwie11stw: 
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wartosci (tzn. wartosci pozytywne i negatywne), jak pi~kny 
brzydki, dobry - zly, przyjemny - nieprzyjemny, itd. 

Do tego dolqczajq si~ cz~sciowo juz przez Franciszka Brentan~ 
wykryte "aksjomaty", kt6re a priori ustalajq stosunek bytu do 
wartosci pozytywnych i negatywnych. Oto one: 

Istnienie pozytywnej wartosci sarno jest pozytywnq wartosciq. 
Istnienie negatywnej wartosci sarno jest negatywnq wartosciq. 

Nieistnienie pozytywnej wartosci sarno jest negatywnq wartosciq. 
Nieistnienie negatywnej wartosci sarno jest pozytywnq wartosciq. 

W dalszym ciqgu trzeba tu wymienic zwiqzki istotne mi~dzy 
wartosciq a (idealnq) pow inn 0 sci q. W pierwszym rz~dzie 

twierdzenie, ze wszelka powinnosc musi bye ufundowana w war
tosciach, tzn. tylko wartosci pm,vinny lub (und) nie powinny za
istniec (sein ) 1. Oraz twie'rdzenia, ze wartosci pozytywne powinny 
zaistniee, a negatywne nie powinny zaistniec. 
Nast~pnie chodzi 0 zwiqzki, kt6re a priori zachowujq waznose 

dla stosuIliku mi~dzy bytern (Sein) a idealnq powinnosciq oraz usta
lajq jeg-o odniesienie do z a i s t n i e n i 'a s Ius z neg 0 (Rechtsein) 
i z a i s t n i en i e n i e s Ius z neg o. Tak wi~c kazde zaistnienie 
(Sein) czegos (pozytywnie) powinnego jest sluszne; kazde zaistnie
nie czegos, co nie powinno zaistniee - niesluszne; kazde nieza
istnienie czegos powinnego - niesluszne; kaide niezaistnienie cze
gos, co nie powinno zaistniee - slus.zne. 2 

Dalej, nalezq tu zwiqzki tego rodzaju, ze ta sarna wartosc nie 
moie bye pozytywna i negatywna, lecz kaida nie negatywna war
tose jest pozytywnq wartosciq, a kazda nie pozytywna wartosc 
negatywnq. R6wniei te twierdzenia nie Sq z as t 0 sow ani ami 
zasady sprzecznosci i zasady wylqczonego srodka chocby dlatego, 
ie zupelnie nie chodzi 0 stosunki mi~dzy zdaniami, do kt6rych 
stosujq si~ te zasady. Nie Sq one takie tymi samymi zwiqzkami 
istotnymi, kt6re zachodzq mi~dzy zaistnieniem a niezaistnieniem, 
jak gdyby chodzHo tutaj jedynie 0 zaistnienie i niezaistnienie 
wartosci. Zwiqzki te raczej zachodzq pomi~dzy sam y m i war
tosciami, zupelnie niezaleznie od tego, czy one za i s t n i e j q (sind), 
czy tei n i e z a is t n i e j q. 

Odpowiadajq im zasady zachowania si~ wobec wartosci: nie
mozliwe jest uwazac t ~ s am q wartoSe za pozytywnq i nega
tywnq, itd. 

1 Zwiqzki te k!adq p odwa liny (begrunden) czysto form a lneJ na uki 0 w a r t osci, 
J<l6ra sta je obok czystej (formalnej) logikl jako n a ukl 0 przedmiota ch W og6le. 

2 T a k j a k id ea lna powinnosc niewiele rna d o czynlenla z obowiqzklem I normq, 
tal{ tez to, co sluszne (da s Rechte) , n ewiele rna d o czynlenia z "ty m, co stosowne" 
(das R i ch t ige ), odnoszqcy m s l<: tylko do z a c how a n I a , kt6re jes t ta kim, ja
klego d omaga si<: n orma . 

Znak - 2 
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Podkreslam przy tym, ze wykryte przez Kanta zasady cz~scio\vo 
przedstawiajq tylko szczeg6lowy wypadek owych formalnych za
sad zachowania si~ wobec wartosci. Mianowicie Sq one odniesione 
(falszywie) jedynie do sfery m 0 r a 1 n e j, a nie Sq (falszywie) 
odniesione r6wniez do zachowania si~ wobec wartosci, lecz bezpo
srednio do chcenia, podczas gdy faktycznie tylko dlatego obowiq
zujfl one chcenie (dqzenie w og6Ie), po n i e w a Z obowiqzujq 
zachowania si~ wobec wartosci, lezqce u podstaw chcenia (i dqze
nia). Bowiem Kantowskie "prawo moraine" oznacza w swych 
rozmaitych sformulowaniach alba to, ze pozqdane jest unikni~cie 
sprzecznosci w stawianiu celu (skierowanym subiektywnie i zgod
nie z normq ku "przyczynieniu si~ do stworzenia panstwa takich 
celow, w ktorym dany cel moze bez zadnej sprzecznosci wspol
istniec z kazdym innym celem"), alba to, ze pozqdane jest zacho
wanie k 0 n s e 'k wen c j i chcenia (tzn. zachowanie "wiernosci" 
wobec siebie samego), chcenie tego samego w tych samych warun
kach (tzn. w tych samych warunkach "empirycznego charakteru" 
i "srodo\viska").3 Przy tym jednak Kant nie docenia wlasnie roz
nych spraw: 1. Ze ~ u pel n i e n i e m 0 z I i w e jest uzyskanie 
idei dobra w oparciu 0 te "formalne" zasady; ze wartosc "dobry" 
jest raczej tylko d z i e d z i n q z as t 0 sow ani a tych formal
nych zasad dotyczqcych wartosci (ktore zachowujq waznosc dla 
wszystkich wartosci), ale to zastosowanie zaklada wartosci "dobry" 
i "zly". 2. Ze te zasady (jak rowniez zasady logiczne) opierajq si~ 
na n a 0 c z nyc h zwiqzkach istotnych. 3. Ze one rownie pier
wotnie obowiqzujq mi~dzy wartosciami, jak mi~dzy zachowaniami 
si~ wobec wartosci. 4. Ze Sq one zasadami uj~cia war t 0 sci 
(0 He Sq zasadami aktowymi), a nie Sq pierwotnie zasadami doty
cZqcyrni w 0 1 i. Natomiast wydaje si~, ze doszedl on do zasadniczo 
slusznego, negatywnego poznania, i.i; n i e Sq one prostymi zasto
sowaniami (teoretycznych) zasad logicznych, tzn. takich, ktore Sq 
tylko zastosowane do zachowania moralnego, 0 ile jest one przed
miotem s q d u, lecz w kazdym wypadku Sq rowniez b e z p 0 s r e d
n i 0 'zasadami samego post~powaJnia moralnego - chociaz, jak on 
przyjmuje, pierwotnie chcenia, a nie zachowania si~ wobec war
tosci. Wydaje mi si~, ze to oznacza jego twierdzenie, iz w nich 
"rozum staje si~ b e z p 0 s red n i 0 praktyczny". 

Jednak zupelnie zapoznaje on (zresztq rowniez w dziedzinie teore
tycznej) sens tych "zasad". Zasada sprzecznosci nie dlatego posia
da waznosc dla bytu, p 0 n i e w a z posiada ona waznosc dla "my

3 To, ze Kantowskie "prawo moraine" w zDsadzie jest tylko zasadq tozsamosci 
i sprzecznosci, zastosowanq do sfery chcenia, zosta!o na nowo trafnie uwydatnione 
przez Th. Lippsa. 
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slenia 0 bycie", lecz dlatego obowiqzuje myslenie 0 bycie, poniewaz 
wypelniajqcy jq zwiqzek istotny jes t spelniony we wszelkim b y
c i e (wlqcza jqc nawet faktyczne myslenie). To znaczy zwiqzek 
6w m6wi : Niemozliwe jest, by w sferze zdan zaszedl t aki wypadek, 
ze zdania "A jest B" i "A nie jest B" Sq zarazem prawdziwe, bo
wiem b y t wY'klucza to ze swej istoty. Tylko przez s p r z e c z
nos e jednego z tych zdan (<< A jest B» i «A nie jest B») z bytern, 
mogq jedno i drugie, bye zdaniami pomyslanymi W sqdach. A jesli 
majq bye prawdziwymi zdaniami, to musi zachodzie jakas r 6 z
n i c a, bqdz mi~dzy A jednego zdania i A drugiego (np. A i A '), 
bqdz mi~dzy B (B i B'), bqdz mi~dzy ich pol q c zen i e m. Lecz 
sqdy obowiqzuje to, ze niemozliwe jest faktycznie sqdzie: «A jest 
B» i «A nie jest B», 0 ile w sqdach damniemane jest to s am 0 

A i B oraz ten sam rodzaj ich powiqzania bytowego. Tam, gdzie 
w y d a j e s i~, jak gdyby sqdzilo si~ w ten spos6b, pod tym sa
mym sf 0 r m u Iowan i em ukrywa si~ fakt odmiennego Sq
dzenia. Z dan i a: «A jest B» i "A nie jest B» a priori nie mogq 
wsp6lzachodzie (salva veritate), poniewaz by t to wyklucza. Nigdy 
zatem nie wolno godzie si~, ze i s t n i e j q sqdy tej formy! Wlasnie 
to, ze nie istnieje z a den taki sqd, glosi - mi~zy innymi 
zasada sprzecznosci. 

Analogicznie jest rw tdziedzinie rwari1;osci. Wprawdzie 1la!ki sam lub 
ten sam przedmiot moze bye "oceniony" (bewertet) pozytywnie 
i negatywnie, ale tylko w oparciu 0 inny intendowany w nim 
s tan wartosciowy (Wertverhalt). Jesli ten sam stan wartosciowy 
jest w intencji "zachowania si~ wobec wartosci", to tylko sf 0 r
m u Iowan i e zachowania si~ wobec wartosci moze bye odmienne. 
Dlatego taki zwiqzek istotny, ze ten sam stan wartosciowy nie moze 
nigdy bye pozytywnie i negatywnie wartosciowy, jest r6wniez 
spelniony w stanach wartosciowych, lezqcych u podstaw wszelkich 
"sklonnosci" (Ip6wiqc j~zykiam Kanta). To, ze nie mozemy tego 
samego stanu wartosciowego p rag n q e i c z u e do niego 0 d
r a z~, jest twierdzeniem oczywistym. Tam, gdzie wydaje si~ to 
miee miejsce, r 0 z m a i t e stany wartosci{)we kryjq si~ pod rze
komo identycznq intencjq zachowania si~ wobec wartosci. Zasada 
ta jest spelniona r6wniez 'przy najjaskrawszym "kaprysie" w oce
nie wartosciujqcej. Bowiem takze 0 c en y wartosciujqce Sq przed
miotami dajqcych si~ wyczue stan6w wartosciowych. Mozemy np. 
smucie si~ z powodu nie-wartosci (Unwert) naszych negatywnych 
ocen wartosciujqcych dotyczqcych wyzszych wartosci pozytywnych, 
tzn. z tego powodu, "ze w ten spos6b zachowujemy si~ wobec 
wartosci" (werthalten). Dlatego tez sprzecznose "logiki" i "nie
logiki" ocen wartosciujqcych nie jest pozornq, lecz prawdziwq 
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sprzecznoScH~ mi~dzy immanentnq logikq stanow wartosciowych 
o charakterze (Inbegriff) "dobrym" a logikq innych stanow war
tosciowych, wzgl~dnie mi~dzy loglkq ocen bycia dobrym a logikq 
ocen bycia inaczej wartosciowym (das sonstige WertvoLLsein) 
co stanovvi moralnq "walk~" zycia. Natomiast nie jest to - jak 
sqdzi Kant, ktory ujmuje zasady tozsamosci i sprzecznosci (falszy
wie) jako normy naszego sqdzenia (i chcenia) - jakis rodzaj "nie
posluszenstwa" wobec tych zasad. Kto np. chce czegos innego w po
dobnych sytuacjach, da jmy na to wobec przyjaciela i wroga 
w tej samej kwestii prawnej, lub w tej samej sytuacji (majqc te 
same uprawnienia , co ktos inny) pozwala sobie na cos, czego 
odmawia innemu ; albo kto modyfikuje decyzj~ woH bez nowych 
podstaw (ktore nalezq do sfery wchodzqcych dla niego w gr~ sta
now rzeczy), ten n ie "uchybia" - jak mniema Kant - tym "za
sadom", lecz popada w ziudzenie odnosnie dziedziny ich zastoso
wan. Na przyklad pewne sytuacje (wobec przyjaciela i wroga) 
traktuje on jako rozne, c hoc i a z Sq one takie same; swojq 
sytuacj~ uwaza za wartosciowo odmiennq od sytuacji drugiego; 
st any rzeczy, ktore Sq t a:kie same, traktuje jako r6zne. Aby jednak 
wyjasnie, dlaczego popada on w z 1 u d zen i e, trzeba juz wska
zae jako przyczyn~ jego z I q wol~, ktora nigdy nie moze tkwie 
w "nieposluszenstwie" wobec tych zasad, jakie on raczej w s p 0

s,o b k 0 n i e c z n y realizuje (erfilLLt). 

2. WARTOSCI I NOSICIELE WARTOSCI 

Aprioryczne ZwiqZlki zachodzq rowniez mi~dzy war t 0 sci ami 
i nos i c i e I ami war t 0 sci - zgodnie z ich istotq. Podaj~ 
znowu tylko kilka takich zwiqzkow jako przyklady. 

Tak 'Wi~c mmalnie dobre i zle magq bye (pierwotnie) tylko 0 sob y, 
a wszystko inne jedynie ze w z g I ~ dun a 0 sob y - jakkolwiek 
posredni bylby ten "wzglqd". Wlasciwosci osoby, 0 ile roinicujq 
si~ (variieren) (w€dlug regul) zalei:nie od jej d 0 b roc i (Gute), 
ZWq si~ cnotami (Tugenden) 4, natomiast ZWq si~ przywarami, 
o He roinicujq si~ zaleinie od jej zla (Bosheit) . Takie akty woli 
i dzialania Sq dobre lub zle tylko w tej mierze, w jakiej wspol
u chwytuje si~ w nich czynne 0 s cO b y. 5 Z drugiej strony np. 

4 Osoba jest ciqgl q aktowosc i1j (k onti nuie rLi che AktuaLttItt); przezywa ona 
cn ot~ w m odusie "moznosci" tej akto,\vosc i ze wzg lr:du na "cos , co powinne" 
(ein GesaLt te$). 

5 To og61n e okreslenie obejrnuj e r6zne przypadkl, w kt6ryC'h on e zosta j 1j 
uchwycon e b1jdz ja k o szczeg61ni n o s i c i e 1 e wartosci rnoralnych, bqdz tez jako 
proste "z n a k i " dobra lub zla (SchLechtigkeit) 0 s ob y. 
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jakas osoba nigdy nie moie bye "przyjemna" bqdi "poiyteezna". 
Wartosci te Sq raezej z e s w e j is tot y wartoseiami rzeezy 
i zdarzen. I odwrotnie: nie rna rzeezy i zdarzen moralnie dobryeh 
lub zlyeh. 

Tak wi~e wszystkie wartosei estetyezne Sq z istoty wartoseiami 
1. p r zed m i 0 t 6 w ; 2. wartosciami przedmiot6w, kt6ryeh uzna
nie za realnose (Realitiitssetzung) (w jakiejkolwiek formie) jest 
uehylone, kt6re zatem istniejq jako "p 0 z 6 r", bqdi tez - jak np. 
w dramacie h is torycznym - fenomen realnosei jest c z ~ sci 0 w q 
t res c i q "obrazowo" danego przedmiotu pozornego; 3. wartoscia
mi, kt6re przyslugujq przedmiotom dopiero na podstawie ich n a
o e z n e job r a z 0 w 0 sci (w odr6:i:nieniu od czystego "bycia 
pomyslanym"). 

W przeciwienstwie do tego wartosci e t y c z new og61e Sq, 
po pierwsze wartoseiami, kt6rych nosiciele (pierwotnie) nigdy nie 
mogq bye dani jako "przedmioty", poniewa:i: one z istoty znajdujq 
si~ po stronie 0 sob Y (i aktu). Nigdy bowiem osoba nie moze bye 
nam dana jako "przedmiot", a tak sarno i ka:i:dy akt: 6 Skoro tylko 
w jakikolwiek spos6b "uprzedmiotowiamy" pewnego czlowieka, 
z k 0 n i e e z nos c i tracimy z oezu nosiciela wartosci moralnyeh. 

Po drugie Sq one wartoseiami, kt6re w lstotny spos6b 'wiq:i:q si~ 
z nosicielami danymi jako r e 'a 1 ni, a nigdy z czystymi (pozornymi) 
przedmiotami zobrazowanymi. Takze tam, gdzie one wyst~pujq 
w obr~bie jakiegos dziela sztuki, np. pewnego dramatu, mUSZq 
jednak ich nosiciele bye dani "jako" nosiciele realni (nie szkodzi 
przy tym fakt, :i:e ci nosiciele, dani "jako realni", Sq cz~seiq este
tyeznego pozornego przedmiotu zobrazowanego). 

Weale tei nie wiq:i:q si~ one w spos6b istotnie konieczny z no
sieielami, tkt6rzy Sq naoeznie zobrazowani, leez mogq r6wnie:i: przy
slugiwae po ill Y s 1 any m nosieieloffi. 

Jak «dobry» i «zly" majq z istoty nosicieli w osobaeh, 
tak wartosci "szlachetny" (edel) i "pospolity" (gemein) Sq 
z istoty "organizmy :i:ywe". To znaezy obie te wa:i:ne kategorie war
to sci (przez Kanta zupelnie pomini~te z powodu jego falszywego 
dualizmu) Sq z istoty "wartoseiami iycia" albo "wartosciami wital
nymi". Dlatego z jednej strony Sq one wlaseiwe nie tylkoO ludziorn, 
leez tak:i:e zwierz~tom, roslinom, a nawet wszelkim istotom :i:ywym; 
natomiast z drugiej stroll1Y nigdy nie przyslugujq r z e c zorn 

6 Jesli pewne dzialanle dane narn jest przedrniotowo, to - 0 He rna ono bye 
nosicielem wartosci rnoraInych - rnusi jednak bye dane za posrednictwern idei 
osoby (b'ldz tez tylko osoby w og61e), kt6ra sarna n i g d Y nie rnoze bye narn 
dana jako przedrniot. 
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(Dingen) , jak wartosci tego, co przyjemne, oraz tego, co pozyteclne. 7 

Lecz is toty zywe nie Sq "rzeczami", a c6z dopiero rzeczami fizycz
nymi (Korpe1·dinge). P r zed S taw i a j q 0 n e n a j n i i s z q 
(Letzte) 0 d m ian ~ jed nos c i kat ego ria 1nyc h. 8 

3. WARTOSCI "WYZSZE I NIZSZE" 

Pewien porzqdek, swoisty dla cal ego panstwa wartosci, polega 
na tym, ie wartosci wykazujq w stosunku do siebie "p 0 r z q d e k 
hie r arc hi c z n y" (Rangordnung), dzi~ki kt6remu jakas war
toM! jest "wyzsza", wzgl~nie "nlzsza" od innej. Podobnie jak 
rozroznienie wartosci "pozytywnych" i "negatywnych", tkwi on 
w is t 0 c i e samy.ch wa'I'tosci i obowiqzuje nie tylko nam "znaJl1e 
wartoSci".9 Lecz to, ze jakas wartosc jest "wyzsza" od innej war
tosci, uchwytuje si~ w pewnym szczeg61nym akcie poznawania 
wartosci, kt6ry nazywa si~ "preferowaniem" (Vorziehen). Nie wolno 

7 Mowi siE: wprawdzie rownlez a szlachetnych kamieniaeh (a "klejnotaeh"), 
o "szlaehetnym winie", itd., ale przeeiez tylko w znaezen!u przenasnym, analo
gieznym d o tego, gdy powiada siE: nawet: "p!E:kne jedzen!e" (np. "piE:knie" sma
kuje) . 

6 Dawod na to, ze jednase zyeiowa nie jest jak'!s jednase!,! "rzeezaw'!" (a eoz 
doplera "fizyczn'!"), nle maze bye tutaj podany. 

9 Z drugiej strany rozroznienie ta nlgdy n!e maze bye sprowadzone do raz
r6zn!enia wartosel pozytywnyeh I negatywnyeh, a takze da rozr6znlen!a wartase! 
"wiE:kszyeh" i "mniejszych" . Bowiem to, eo np. Franelszek Brentano wprawadza 
jako aksjomat, mianowieie ze jakas wartase, kt6ra jest sum'! wartase! WI + W2, 
jest r6wniez wartaselq wyzsz'! (tzn. jego zdanlem Z definicl! preferowanq) od 
WI ezy W2' nie stanowi zadnego samodzielnego twierdzenia 0 wartoSeiach, leez 
jedynie zastosowanie twierdzenia arytmetyeznego do rzeezy wartoseiowyeh, 
a nawet tylko do leh symbol!. W zadnym jednak wypadku jakas wartose nie 
staje siE: "wyzsza" od innej dlatego, ze stanowi sum E: "wartosei". Wlasnie to 
jest eharakterystyczne dla przeelwienstwa "wyzszy" i "nizszy", lie taltZe pewna 
nieskonezona wielkose, np. tego, eo przyjemne (lub nieprzyjemne), nigdy nie 
oS!qga jak!ejkolwiek wielkoSei np. tego, co szlaehetne (lub pospol!te) bf\dZ war
tose! duehowej (dajmy na to wartasei poznania). Z peWnOSc1q nalezy "prefero
wac" (v or z i c hen) sum E: wartosei nad wartase pojedynezq. Leez blE:dnc jest 
wlasnie to, ze Brentano zr6wnuje wartose WYZSZq z "wartosciq preferow anq" 
(VOTzugswerte). Bowiem preferowan!e jest (z istaty) d 0 s t ~ P e m do "wyzszeJ 
wartosei", a le podlega one jedna k w poszezegolnyeh przypadkaeh "zludzeniu". 
Poza tym w tym sensie "wi~kszej wartosei" dotyczy tylko akt "wyboru" - nie 
"preferowanie" - kt6ry dolwlluje siE: zawsze Juz w sferze jakiegos szeregu war
tose!, maj qeego okreslone "polozenie" w porzqdku hierarc-hleznym. Wreszcie, 
gdy Brentano (zob. Anmerkungen zum U 'rsprung sittttcher Erkenntni s) rezygnuje 
z rozstrzygniE:c1a, ezy (jak sqdzil Arystoteles I Greey) "akt poznania" jest war
tose!owo wyzszy od "aktu szlaehetnej milosci", C7.y jest odwrotnie (jak sqdzq 
chrzescijanie), tzn. rozstrzygn!E:e!a dokonanego w opareiu (/wraus) 0 materialny 
parz'!dek hierareh!ezny wartosei, gdy zatem takie zagadn!enla materlalnego po
rZf\dku hlerarehieznego ehee on pozostawle his tor y e z n e j r e 1 a t y w
nos e i, to nie mozemy tutaj zgodzle si~ z nlm " (jak wskazuje r6wniez to, eo 
nastqpi dalej). 
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powiedziee, ze wyzszose jakiejs wartosci jest dokladnie tak "w y
c z uta" jak sarna pojedyncza wartose, i ze w ted y wartose 
wyzsza zostaje bqdz "preferowana", bqdz "odsuni~ta" (nachgesetzt). 
Raczej wyzszose jakiejs wartosci jest w sposob istotnie konieczny 
"dana" tylko w preferowaniu. Jesli si~ temu zaprzecza, to staje 
si~ to przewaznie przyczynq falszywego postawienia znaku row
nosci mi~dzy preferowaniem a "w y b i era n i em" (Wiihlen) 
w ogole, a wi~c pewnym aktem dqzenia. Gdy sposrod mozliwych 
celow (Zwecken) wybieramy ten, ktory jest ufundowany na 
jakiejs wartosci wyzszej, oczywiscie musi to juz opierae si~ na 
poznaniu wyzszosci danej wartosci. A "preferowanie" dokonuje si~ 
bez jakiegokolwiek dqzenia, wybierania, chcenia. Mowimy prze
ciez: "Wol~ roz~ od gozdzika" itd., n i e myslqc 0 wyborze. Wszelki 
"wyb6>r" zachodzi mi~dzy jednym c z y n em a drug~m c z y
n e m. Natomiast preferowanie dokonuje si~ rowniez w odniesie
niu do jakichkolwiek dobr i wartosci. To pierwsze (tm. preferowa
nie mi~dzy dobrami) moze takze zwae si~ "preferowaniem e m p i
r y c z n y 'm". 

W przeciwienstwie do tego apr i 0 r y c z n e jest to "prefero
wanie", ktore zachodzi juz mi~dzy samymi wartosciami, niezalez
nie od "dobr". Takie pre-ferowanie zawsze obejmuje zarazem caly 
(nieograniczenie wielki) kompleks dobr. Kto "woli" (voTzieht) to, 
co szlachetne, od te-go, co przyjemne, ten do j d z i e do (indukcyj
nego) doswiadczenia calkiem innych s w i at 0 w do b r, anizeli 
ten, Mo tego nie czyni. "Wyzszose jakiejs wartosci dana" nam jest 
zatem nie "przed" preferowaniem, lecz w preferowaniu. Tam wi~c, 
gdzie wybieramy cel, ktory jest ufundowany na war t 01 sci 
niZszej, musi zawsze lezee u podstaw pewne z 1 u d z e nd. e p r e
fer 0 wan i a. Nie miejsce tutaj mowie 0 tym, jak Sq mozliwe 
takie zludzenia preferowania. 

Lecz, z drugiej strony, nie wolno rowniez powiedziee, ze "wyz
szose" jakiejs wartosci "oznacza" tylko to, iz jest ona tq wartosciq, 
ktorq "si~ preferuje". Chociaz bowiem wyzszose jakiejs war
tosci dana jest "w" preferowaniu, mimo to wyzsZiose ta jest relacjq 
tkwiqcq (gelegene) w is t 0 c i e samej odnosnej wartosci. Dlatego 
sam "porzqdek hierarchiczny wartosci" jest czyms absolutnie 
n i e z m i en n y m, podczas gdy "reguly prefero!\vania" (VOTZUgS
regeln) Sq zasadniczo zmienne w historii (zmiennose, ktora jest 
jeszcze ba1'dzo Tozna od uchwycenia nowych wartosci). 

Tam, edzie za'chodzi akt rpreferowania (VoTzugsakt) zupelnie n i e 
potrzeba, aby w wyczuciu (Filhlen) musiala bye dana wielose 
waJrtosci. Ani nie trzeba, by byla da'llla wielose, and. te-z, by taka 
wielos6 byla dan;) jako "funclujqca" akt preferowania. 

Co do rpie·rwszej sprawy, istnieje rowniez wypadek, gdy np. ja
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kics dzialanie dane jest jako bardziej preferowane niz wszystkie 
inne dzialania, przy czym ani n i e myslimy 0 tych innych dzi3
laniach, ani nie wyobt azamy sobie ich w szczegolach. Aktowi musi 
jedynie towarzyszyc swindom?sc "moinosci innego preferowania". 10 

Swiadomose wyzszosci jakiejs wyczutej wartosci moie rowniei 
wyst'lpie wtedy, gdy nie j est fa k t y c z n i e dan a wartose 
odnosna (Be;:;ugsw ert), w stosunku do ktorej jest ona wyisza ; 11 

wystarczy, ie ta inna wartose Iekko zaznacza si~ w "swiadomosci" 
okresionego "kierunku". Wlasnie tam zachodzi ten wypadek, gdzie 
preferow anie dokonuje si~ n a j pew n i e j (i nie dochodzi do ' 
zadnej uprzedniej niepewnosci) oraz gdzie zarazem wyiszose wy
czutej wartosci dana jest najbardziej oczywiscie. Wreszcie w pre
ferowaniu moie bye takie dany stan, "ze tutaj istnieje wyisza 
wartose od danej w wyczuciu", przy czym sam e j tej wartosci 
jeszcze n ie rna w wyczuciu. I~ Lecz to, ze wartose b wyisza jest 
od v,iartosci a, moie bye "dane" zarowno w pre fer 0 wan i u 
b ponad a jak w « 0 d s u wan i u » (Nachsetzen) a poza b. Jednakie 
oba te rodzaje uchwytywania tego samego stosunku hierarchicznego 
Sq :<;asadniczo roine. Wprawdzie jest to nawet zwiqzek aprioryczny, 
ie obydwa rodzaje aktow mogq naprowadzae na ten sam stosunek 
hierarchiczny, jednak owa odmiennosc istnieje. Dokumentuje si~ 
ona rowniez w os try sposob charakterologicznie! Istniejq specy
ficznie "krytyczne" cha·raktery moraIne - stajq si~ one w naj
wi~kszym stopniu "ascetyczne" - ktore wyzszose wartosci reali
zujq zasadniczo poprzez akt "odsuwania"; przeciwstawiajq im si~ 
charaktery pozytywne, ktore zasadniczo "preferujq" i dia ktorych 
takze aktuainie "nizsza" wartose staje si~ widoczna dopiero z "wie
zy", na jakq poniekqd weszli w preferowaniu. Podczas gdy tamte 
zdqzajq do "cnoty" poprzez wa I k ~ przeciWiko "wyst~pkom", 
te starajq si~ jakby zagrzebae i zasypae wyst~pki nowo nabytymi 
cnotami. 

"Preferowanie" jako akt nalezy calkowicie oddzielie od sposobu 
(Art) jego realizacji. Moze ona polegae na szczegolnej czynnosci, 
ktorq przezywamy wykonujqc jq, zwlaszcza w klarownie s w i a
d 0 m y m, polqczonym z "r 0 z w a zan i em", preferowaniu mi~
dzy wieloma wartosciami, danymi w odczuciu (Gefiihl) . Lecz moze 
rowniez dokonywae si~ calkiem "automatycznie" w ten sposob, 

10 Ana logicznie m a to w aznosc dla w ybierania. 
II " ZdeC"ydowa ne" preferowanie jakiej s w a rtosci, w przeciwiens twie do pre

ferowania "chwiej nego", cha rakter yzuje s iE: wlasnie tym, ze inne wa rtosci 
ktore na lez'l do szeregu wartosci, miE:dzy ktorymi siE: przeklada - za Jedw ie si!'; 
przejawiaj'l. 

12 \Viemy CZE:sto, ze moglismy uczynic "cos lepszego" niz uczynili smy, lecz 
nie jest na m d ane to "Jepsze" . 
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ze nie uswiadamiamy sobie przy tym zadnej "czynnosci", a wyzsza 
wartose "jakby sama" wychodzi nam naprzeciw, jak w "prefero
w aniu instynktownym". Podczas gdy raz musimy mozolnie ponie
kqd docierae do wyzszej wartosci, innym razem zdaje si~ ona jakby 
"porywae" nas ku sobie, np. w "entuzjastycznym" «poddawaniu 
si~» (Sichdahingeben) wyzsze j w artosci. W obydwu wypadkach akt 
preferowania jest ten sam. 

Poniewaz wszystkie wartosci z is toty pozostajq w pewnym po
rzqdku hierarchicznym, a zatem w stosunku do siebie Sq wyzsze 
i nizsze, co wlasnie da si~ uchwycie tylko "w" preferowaniu 
i «odsuwaniw), to r6wniez "wyczucie" samych wartosci jest w is tot
nie konieczny spos6b ufundowane na "preferowaniu" i "odsuwa
niu". Bynajmniej wi~c nie jest tak, zeby wyczucie wartosci czy 
wielu w artosci "fundowalo" spos6b preferowania (Vorzugsweise); 
jak gdyby prefe'rowanie "do"-lqczalo si~ jako wt6rny akt do war
tosci uchwyconych w pierwotnej intencji wyczucia. W s z e 1 k i e 
r 0 z s z e r zen i e zakresu wartosci (np. jakiegos indywiduum) 
raczej dokonuje si~ jedynie "w" preferowaniu i odsuwaniu. War
tosci "dane" pierwotnie w tych aktach dopiero w t 6 r n i e mogq 
bye "wyczute". Aktualna s t r u k t u rap ref e rowan i a i 0 d
s u wan i a 0 g ran i c z a zatem jakosci wartosci, kt6re wyczu
warny. 

Po tym, co powiedziano jasne jest, ze porzqdek hierarchiczny 
wartosci nigdy nie moze bye w y d e d u k 0 wan y czy w y p r o
wad z 0 n y. Kt6ra wartosc jest "wyzsza" - to trzeba zawsze 
nan 0 w 0 uchwycie w akcie preferowania i «odsuwania». Istnieje 
na to i ill t u icy j n a ,,0 c z y w i s to> s e 'P ref e rowan i a" 
(Vorzugsevidenz), kt6rej nie mozna zastqpie przez zadnq d e d u k
c j ~ 10gicznq. Jednak mozna i trzeba zapytae, czy nie istniejq 
aprioryczne zwiqzki istotne mi~dzy wyzszosciq i nizszosciq jakiejs 
wartosci a innymi istotnymi jej wlascj wosciami. 

Wylaniajq si~ tutaj przede w szystkim rozmaite - odpowiadajqce 
juZ zwyklemu doswiadczeniu zyciowemu - cechy wartosci, wraz 
z kt6rymi wydaje si~ rosnqc ich wysokose, kt6re jednak moze 
sprowadzajq si~ do jed neg o. 

Tak wi~c wydaje si~, ze wartosci Sq tym "wyzsze", im Sq trw a I
s z e (dauerhafter); podobnie tym wyzsze, im mniej uczestniczCJ 
w "r 0 z c i q g los c i" i podzielnosci; r6wniez tym wyzsze, im 
mniej Sq "u fun dow a n e" przez inn e war t 0 sci; takze tym 
wyzsze, im jest "g 1~ b s z e" "z ado w 0 1 e n i e" zwiqzane z ich 
wyczuciem; wreszcie tym wyzsze, im mniej ich wyczucie jest 
reI a t y w n e z uwagi na p r z y j ~ c i e (Setzung) okreslonych 
istotnych Illosicieli "wyczucia" i "pTeferowania". 
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1. Dabra trwal~ preferawac nad przemlJaJqCe i zmienne - tega 
uczy mqdrasc zyciawa wszelk ich czasow. Lecz dla filazafii awa 
"rnqdrasc zyciawa" jest jeszcze tylka "prablemem". Chadzi bawiem 
a "dabra", a jesli przez "tnvanie" pajmuje si~ wielkasc abiektyw
nega czasu, \v ktorym te dabra istniejq, to. pawyzsze twierdzenie 
rna niewiele sensu. Byle "plamien" i "wada", byle rnechaniczny wy
paded~ maze zniszczyc np. dzielo sz,tuki najwyzszej wa'rtasci. "Kropla 
wady" - jak mov.ri Pascal - maze nadw'er~zyc z.drawie najzdrow
szega i unicestwic jega zycie; byle "cegIa" - zgasic swiatla geniu
sza! "Krotkatrwale istnienie" z pewnasciq niczega tutaj nie adbiera 
wysakasci wartasci danej rzeczy! Gdyby w tym sensie razumiane 
"trwanie" uczynic kryterium wysakasci wartasci, szlaby si~ w kie
runku pewnega zasadniczega zludzenia, ktore wlasnie stanawila 
istot~ akreslanych "maralnasci", a zwIaszcza wszelkich maralnasci 
"panteistycznych". W tym typie maralnasci niejaka filazaficznie 
farmulawana aWq sentencj~ codziennega· zycia, ze "nie pawinna 
si~ przywiqzywac calym sercem do. czegas przemijajqcega", ze 
"najwyzsze dabra" jest tyrn. co. nie uczestniczy w zadnej z m i a
n i e czasawej. P.oglqd ten reprezentuje Spinaza, np. wyraznie na 
poczqtku swajej pracy De emendatione intellectus. 13 Nie razmila
wuj si~ w niczym! Ani w czlawieku, ani w zwierz~ciu, ani w ra
dzinie, panstwie, ajczyznie, ani w jakiejs pazytywnej pastaci bytu 
i wartasci, paniewaz ane Sq "przemijajqce" - brzmi awa jalawa 
mqdrosc! Obawa i trwoga przed mazliwym unicestwieniern dabra 
wp~dzajq tutaj szukajqcega w coraz bardziej rasnqCq "pustk~", 

gdyz ze strachu przed utratq pazytywnych dobr nie maze an 
w kancu uzyskac z a d neg a. 14 Jednak pewne jest, ze sarna 
obiektywne trwanie dabr w czasie ni'gdy nie rnoze ich uczynic 
wa'rtosciowymi. 

Lecz zupelnie cas innega opiewa twierdzenie, ze war t a sci, 
ktore Sq wyzsze (nie dabra), w spasob istatnie kanieczny Sq rowniez 
fenarnenalnie dane jaka "trwale" (dauerhaft) w stasunku do. war
tasci nizszych. Naturalnie "trwanie" jest w pierwszym rz~dzie 
a b sal u t n y m i j a k a sci 0 w y m fen arne n e m c z a s 0.

w y m, ktory wcale nie jest tylka zwyklym brakiem "nast~pstwa", 
lecz jest rownie paz y t y w n y m rnadusem, w j a k i rn tresci 

13 Idea Boga staje si~ tutaj wyl'lcznie "ideII bytu", a wartosci majll bye spro
wad zone do czystej "pelni bytowej", l<t6rq ol<resla on j a ko "doskonalosc". 

14 Oczywiste jest tutaj, ze aksj omat: "istnienie pozytywnej wartosci sarno jest 
pozytywnll wartoscill" przeksztalca si<: w falszywe tWierdzenie, jakoby jut 
is t n i e n i e w og61e bylo wartosciq pozytywn'l. Analogicznie w wypadku pesy
mizrnu twlerdzenie, ze nielstnienie nega tywnej wartoscl sarno jest pozytywnll 
wartosci'l, przeksztalca si~ w twierdzenie, jakoby nieistnienie w og61e bylo war
toscill pozytywn'l. 
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wypelniajq czas, jak nast~pstwO. 15 Chociaz to, c 0 nazywamy 
"trwajqcym" (w stosunku do czegos innego) moze bye relatywne 
sarno trwanie jednak relatywne nie jest i absolutnie roini si~ jako 
fenomen od stanu "nast~pstwa" (we:gl~dnie zmiany). I t ak trw a
1 a jest wartose, kt6ra rna w sobie (an sich hat) fenoonen «"moi
nosci" - istnienia - w czasie» - calkiem oboj~tnie, jak dlugo 
istnialby .rOwniei jej «rzeczowy » (dinglicher) nosiciel. I to "trwa
nie" przysluguje jui w okreslony sposob uksztaltowanemu (be
stimmt geartet) "byciu wartosciowemu czegos". Tak np. gdy doko
nujemy aktu milosci do jakiejs osoby (na podloiu jej osobowej 
wartosci)! W6wczas zarowno w war t 0 sci, na ktorq si~ kieru
jemy, jak w przezytej wartosci a k tum i los c i, tkwi fen o
men trw ani a i dlatego rowniez "dalszego trwania" (Fortdauer) 
tej wartosci oraz tego aktu. Byloby zatem sprzeczne z pewnym 
zwiqzkiem istotnym zaj~cie postawy wewn~trznej, ktora odpowia
dalaby np. stwierdzeniu: "kocham ci~ t era z; albo przez okre
slony czas". Ow zwiqzek istotny z a c hod z i - oboj~tnie, jak 
dlugo f a k t y c z n i e trwa w obiektywnym czasie rzeczywista 
milose do rzeczywistej osoby. Jesli ewentualnie uznajemy, ze w fak
tycznym do s wi a d c zen i u ten zwiqzek milosci osob z trwa
niem n i e zostaje spelniony, ze przychodzi czas, gdy "juz nie 
kochamy" danej osoby, mamy zwyczaj albo m6wie: "pornyIilem 
si~, nie kochalern tej osoby, to, co uwazalem za milose, bylo np. 
tylko wspolnotq interesow, itd."; alba: "zawiodlem si~ na rzeczy
wistej osobie (i jej wartosci)". Bowiern to sub specie quadam 
aeterni naleiy do is tot y prawdziwego aktu milosci. Z drugiej 
strony, na tym przykladzie mozna jasno zobaczye, ze sarno fak
tyczne trwanie pewnej wspolnoty zupelnie nie dowodzi, iz wi~ziq, 
kt6ra jq utrzymuje, jest milose. Takze np. wspolnota interesow 
czy przyzwyczajenie mogq f a k t y c z n i e trw a e dow 0 In i e 
d lug 0, rownie dlugo - bqdi dluzej - jak faktyczna "milose 
osob". Jednak w i s t 0 c i e w s p 01 not yin t ere sow, tzn. 
juz w istocie takiej intencji i ujawniajqcej si~ w niej wartosci 
(mianowicie wartosci poiytku), tkwi - w przeciwienstwie do mi
losci i przynaleznych j e j wartosci - "krotkotrwalose". Cos zmy
slowo przyjemnego, czym si~ rozkoszujemy, wzgl~dnie odnosne 
"dobro", moze trwae dowolnie dlugo czy krotko (w czasie obiek

15 BI~dem jes t, gdy np. Dawid Hume wiqze ezas w ogole jedynie z "nast~p
stwem" r oznyeh tresei, a wiE:C przyjmuje, ze gdyby swia t skla da l siE: z jednej 
jedynej, niezmiennej tresci, to rowniez nie byloby zadnego e z a s u ; gdy za tem 
dopuszeza is tnienie " trwania" tylko w relaeji dwoeh nast~pstw (Sukzessionen ) 
o r oznej pr~dkosc i. "Trwanie" nie jest ezystq (b!osse) roznicq na st~pstwa, leez 
pozytywnq jakosCiq, unaoezniajqcq sir: rowniez bez poj awienia s i~ j a kiegokol
wiek nast~pstwa. 
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tywnym); a podobnie i faktyczne w y c z u c i e tego, co przyjemne! 
Mimo to w is t 0 c i e tej wa,rtoSci tkwi, ze ana np. juz w przeci
wienstwie do wartosci zdrowia, a tym bardziej wartosci 
"p,oznania", jest dan a "j a k 0 z m i e n i a j q ca s i El", i to 
w kazdym akcie jej uchwycenia. 

Najbardziej wyrazne staje siEl to w wypadku zasadniczo r6znych 
pod wzglEldem jakosciowym akt6w, w ktorych wyczuwamy war
tosci, oraz w wypadku war t a sci tych przezye. 16 Tak wiElc do 
is tot y "szczElsliwasci" (SeLigkeit) i jej przeciwienstwa "rozpaczy" 
(VerzweijLung) nalezy, ze utrzymujq siEl i "trwajq" mimo fluk
tuacji "szczElscia" (GLUck) i "nieszczElscia", kt6re mogq 0 b i e k
t Y w n i e istniee w obojEltnie dlug~m okresie czasu; do istoty "SZCZEl
scia" i "nieszczElscia" naleiy, ze u t r z y m u j q s dEli trw a
j q mimo fluktuacji "radosci" i "cierpienia"; do istoty "radosci" 
i "cierpienia" 17 nalezy, ze utrzymujq siEl i tr.wajq mimo fluktuacji 
np. (witalnej) "blogosci" (Behaglichkeit) i "niesmaku"; do istoty 
"blogosci" i "niesmaku" nalezy, ze utrzymujq siEl i trwajq mimo 
fluktuacji zmyslowych stanow przyjemnosci (WahL) i bolu. Juz 
w "jakosci" odnosnego przezycia uczuciowego tkwi tutaj w sposob 
ist'otJnie konieczny "t r wan i ow 0 s e" (Dauerhajtigkeit); Sq one 
kiedy bqdz, komu bqdz i jak dIu g a bqdz Sq faktycznie dane 
dane jako "trwajqce" alba "zmieniajqce siEl". Przezywamy w nich 
samych, jezeli je przezywamy - nie muszqc oczekiwae na do
swiadczenie ich f a k t y c z neg 0 trw ani a - pewnq okreslo
nq "trwaniowose", a zarazem pewien okreslony wymiar (Mass) 
czasowego "rozprzestrzenienia siEl" (Ausgebreitetheit) w duszy 
i pewnego "przenikniElcia" (Durchdrungenheit) osoby nimi, co 
nalezy do ich is tat y. 0 tyle wiElc temu "kryterium" "wysakosci" 
jakiejs wartoSci niewqtpliwie przysluguje pewne znaczenie. War
tosci najnizsze Sq zarazean z istoty "najbardziej krotkotrwale", 
najwyzsze Sq zarazem "wiecznymi" wartosciami. Jest to zupelnie 
niezalezne np. od mozliwosci empirycznego "stElPienia" calego 
czysto zmyslowego wyczucia oraz od tego, co nalezy wylqcznie do 
psychofizycznych wlasciwosci poszczeg6lnych nos i c i eli wy
czucia. 

ezy jednak to "kryterium" jest rowniez pierwotnym kryterium 
istotnym wysokosci wartosci - to inna sprawa. 

2. Ta'kze to jest niewqtpliwe, ze wartosci Sq tym "wyzsze", im 
mniej Sq "podzielone", tzn. zarazem 1m mniej muszq bye "podzielo
ne" przy u d z i ale wi e 1 u w nich. Fakt, ze udzial wielu np. 

16 OczywisC"ie nalezy odr6znic przezycia wartosci od wartosei przezyeiowyeh 
tyeh przezyc wartosei. 

17 WziE:tyeh jako jednostki fenomenologiezne. 
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w dobrach "materialnych" mozliwy jest tylko dzi~ki ich podzie
leniu (sztuka sukna, bochenek chleba), rna SWq ostatecznq podsta
w~ fen 0 lIn e n 0 log i c z n q w tym, ze war t 0 sci tego, co 
zmyslowo przyjemne, z i s tot y Sq wyraznie e k s ten s y w n e 18, 

a odpowiadajqce im przezycia uczuciowe wyst~pujq jako zlokali
ZO'wane i rovvniez ekstensywne w dele. I t ak to, co przyjemne 
w slodyczy, itd. rozposciera si~ n a cukrze, a odpowiadajqce od
czude zmyslowe - na "j~zyku" . Ow prosty fakt fenomenologiczny, 
ktory wskazuje na istot~ tego rodzaju wartosci i tego stanu uczu
ciowego, pociqga za sobq to, ze rowniez m a t e ria 1 n e lId 0 br a" 
tylko w ten sposob mogq bye podzielone, ze one same Sq d z i e 1o
n e, a ich war t 0 s e pozostaje w zmienia jqcej si~ proporcji do 
ich «rzeczowej » (dingLi chen) wielkosci, mianowide w tej samej 
mierze, w j akiej Sq one jeszcze nieuformowane, a wi~c Sq "czysto" 
materialnymi dobrami. Tak np. sztuka sukna jest w przyblizeniu 
dwa r azy wi~cej war t a od jej polowy. Wielkose wartosci sto
suje siE; tutaj jeszcze do wielkosci jej nosiciela. W jaskrawym 
przeciwieilstwie do tego pozostaje np. "dzielo sztuki", ktore w rze
czy samej jest "niepodzielne" i ktorego zaden "kawalek" nie moze 
bye dzielem sztuki. Natomias t z istoty jest wykluczone, aby ta 
sarna wartose rw rodzaju "tego, co zmyslowo przyjemne", mogla 
bye wyczuwana - .i delektowana - przez wi~kszq ilose istot, 
b e z podzialu jej nosiciela a zarazem jej samej . Dlatego w i s t 0

c i e tego rodzaju wartosci tkwi rowniez "konflikt interesow" 
odnosnie dqzenia do ich zrealizowania, jak tez odnosnie rozkoszo
wania si~ nimi - calkiem jeszcze abstrahujqc od istniejqcej 
i los c i do b r (,ktora wazy tylko na s pol e c z n e j wa r
to sci go s pod ark i dobrami materialnymi); tzn. rowniez, ze 
do istoty tych wartosci nalezy, iz one d z i e 1 q, a nie jed n 0 c z q, 
indywidua, kt6re je wyczuwajq. 19 

Natorniast inaczej przedstawiajq si~ - aby wskazae przede 
wszystkim najjaskrawsze przeciwieilstwo - wartosci "tego, co 
swi~te", podobnie juz wartosci "poznania", "pi~kna", itd. oraz 
odpowiadajqce i1m uczucia d u c howe. Nie majq one udzialu 
w rozciqglosci, nie Sq podzielne, nie domagajq si~ rowniez, aby 

18 "Eks tensywny" nie znaezy jeszeze "w porzqdku przestr zennym", a eoz 
dopier o " mier zalny". Ta k wi~c bol n ogi ezy jakies zmyslowe odezucie jes t ze 
swej na tu r y zloka lizowa ne i ekstensywne, a le by na jmniej n i e j est u porz'ldko
wane na sposob p rzestrzenny, a juz weale nie jes t " w" przestr ze n i. 

19 Przy wyezueiu tyeh wa rtosei jest rownie;: w najwi~kszym s t opniu wyklu
czone "wspolwyC'Zucie" (MitfuhLen). Nie jes t m ozliw e wspolwyezuwanie j a kiej,; 
r ozkoszy zmyslowej w ten sposob, jak radosei ezy jakiegos b61u (w wqsldm 
znaezeniu) tak ja k pew nego cierpienia. W zwi'lzku z ty m pa lrz m oj 'l r ozpraw~ 

Zur Phiinomen oLogie des MitgefuhLs und v on L i ebe und Hass, Niemeyer, 1913. 
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ich nosicie1e byli dzie1eni, gdy majq bye wyczuwane i przezywane 
przez w i ~ k s z q i 10se istot. J akies dzielo du chowej kultury m a
ze bye jednoczesnie przez dowo1nie wie1u 1udzi uchwycone oraz 
w swej wartosci ,wyczute i de1ektowane. Bowie-m w istocie w ar t-osci 
tego rodzaju [jakko1wiek twierdzenie to staje si~ pozornie r e1a
tywne z uwagi na istnienie nosicieli tych wartosci i ich materia1nose 
(StojfLichkeit) , ograniczonose moz1iwego dost~pu do tych n osi
cieli, np. zakupu k siqzek, niedost~pnose materia1nych nosicieli 
dziela sztuki] tkwi, ze mogq bye nieograniczenie ud z ie
1 a n e bez z a d neg 0 dzie1enia i zmniejszania. Nic jednak nie 
jed n 0 c z y is tot tak bezposrednio i wewn~trznie, jak wspo1ne 
uwie1bianie i czczenie "tego, co swi~te", k t6re ze swej istoty wy
k1ucza "materia1nego" nosicie1a, chQciaz nie wyk1ucza takiego 
symbo1u. A w pierwszym rz~dzie "abso1utnie" i "nieskonczenie 
swi~tego", nieskonczonej osoby swi~tej - "tego, co boskie". War
tose ta - "tego, co boskie" - jest zasadniczo "wlasna" kazdej 
osobie wlasnie d1atego, ze jest wartoSc1q n a j bar d z i e j n i e
pod z i e 1 n q. Jakko1wiek to, co faktycznie w historii uzyskiwalo 
znaczenie jako "swi~te" (np. w wojnach re1igijnych i sporach 
wyznaniowych) moze d z i eli I Q ludzi, jednak juz w istociei TI

ten c j ina to, cos w i ~ t e tkwi to, ze ona u jed n i a i I q
c z y. Wsze1kie mozliwe rozdzie1enie wiqze si~ tutaj jedynie z jego 
s y m b 0 1 ami i t e c h n i k a 'In i - nie z nim sam y m. 

Chociaz z pewnosciq chodzi tutaj - jak w skazujq te przyklady 
o "zwiqzki istotne", wqtpliwe jest jednak, czy kryterium roz
ciqglosci i podzie1nosci wydobywa najpierwotniejszq istot~ war
tosci "wyzszych" i "nizszych". 

3. Mowi~, ze wartose rodzaju b "f u n d u j e" wartose rodzaju 
a, gdy pewna okres1ona pojedyncza wartose a moze bye dan a 
jedynie 0 ty1e, 0 ile dana jest juz okres1ona wartose b - i to 
z istoty! lWowczas aktua1nie "fundujqca" wartose, tzn. tutaj war
tose b, jest rowniez aktua1nie "wYZSZq" wartosciq. Tak wi~c war
tose "tego, co pozyteczne" jest "ufundowana" w wa'rtosci "tego, 
co przyjemne". Bowiem "to, co pozyteczne", jest w a rtosciq tego, 
co - bez wnioskowania - okazuje si~ juz w bezposredniej na
ocznosci "srodkiem" do czegos przyjemnego, np. "narz~dzie". Bez 
tego, co przyjemne, nie istnialoby nic "pozytecznego". Z drugiej 
strony, wartose tego, co przyjemne - mam na mysli to, co przy
jemne jako wartose - jest z istoty "ufundowana" w jakiejs war
tosci wita1nej, np. zdrowia, a czucie czegos przyjemnego (wzg1~dnie 
jego wartose) jest ufundowane w wartosci czucia istoty zywej 
(np. jej swiezosci, sHy), ktora QWq w artose tego, co przyjemne, 
uchwytuje poprzez swoje wyczucie z:myslowe. Takze czysto wita1
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na (subiektywna) "wartose zycia" - niezaleznie od wszystkich 
wartosci duchowych - n i e wyczer puje si~ w odczuciach tego, 
co przyjemne, lecz r z q d z i (regiert) pelniq jakosci i wielkosciq 
wartoSc-i "przyjemny", ktorq czuje jakas istota. Twierdzenie to 
jako zasada istotna jest zupelnie niezalezne od wszelkich doswiad
czell in d ti k c y j nyc h, . ktore istniejq np. na temat powiqzan 
mi~dzy faktycznym zdrowiem i fakt ycznq chorobq a uczuciami 
przyjemnosci i nieprzyjemnosci u czlowieka. Chodziloby 0 takie 
doswiadczenia, ze np. wiele chorob plucnych, smiere z uduszenia 
w pewnej okreslonej fazie, euforia przy paralizu, itd. wiqzq si~ 

z silnymi uczuciami przyjemnosci, albo ze zerwanie paznokcia 
(mimo ze istnienie tego organu nie posiada znaczenia dla calego 
procesu zyciowego) powoduje wi~kszy bol, niz usuni~cie kory 
mozgowej (kt6re powoduje smiere), i analogiczne fakty. Jest bo
wiem 0 c z y w is t e, ze wadose tego, co 'przyjemne, W c hOT ym 
zyciu jest p '0 d p () r Z q d k 0 wan a wartosci tego, co przyjemne 
w z d row y m zyciu, i to rowniez w wypadku rownosci «przy
jemnosciowosci» (Annehmlichkeit) czy wi~kszej «przyjemnoscio
wOSci » chorego zycia. Ktoz - takze bardzo nieszcz~sliwy - "za
zdroscilby" paralitykowi jego euforii? Wyzej wymienione fakty 
wskazujq tylko, ze musimy odr6znie witalne z d row i e (Wahl) 
calego organizmu (jako nosiciela wartosci zycia) od zdrowia jego 
cz~sci, np. organow, tkanek, itd. (jako nosicieli wartosci zyciowych). 
Dolna granica wartosci zyciowej czy tez "smierc" wyklucza row
niez z istoty wartosc tego, co przyjemne (wzgl~dnie calq sfer~ 
wartosci "tego, co przyjenme" i "tego, co nieprzyjemne"). Zatem 
j a k a s "p 0 z Y t Y w n a war t 0 s c z y cia" jest "fundamen
tem" dla tego szeregu wartosci. 

Chociaz rzqd wartosci t ego, cos z I a c h e t n e, i t ego, c 0 

po s pol i t e, jest niezalezny od rz~du 'wlasc-iwych wartosci du
chowych (np. poznanie, pi~kno itd.), to jednak rowniez orw rzqd 
wartosci jest jeszcze "ufundowany" w tym ostatnim. 0 tyle bowiem 
sarno z y c i e (w calym swoim uksztaitowaniu) j est nosicielem 
wartosci, ktore zgodnie z absolutnie obiektywnym porzqdkiem hie
rarchicznym wa·rt.oSci zajmujq 'okreslonq IWYsokosc, i m a faktycz
nie te wartosci. Lecz taki "porzqdek hierarchiczny" da si~ uchwycic 
tylko poprzez akty d u c howe, ktore same nie Sq znowu uwa
runkowane witalnie. To, ze przykladowo czlowiek jest najwar
tosciowszq ze wszystkich istot zywych, byloby tylko jakims "antro
pomorficznym" wyobrazeniem, gdyby war:tosc tego poznania war
tosci ·byla wraz z w s z y S t kim i wartosciami duchowymi (a wi~c 
rowniez 'Z wartosciq tego poznania, "ze czlowiek jest najwarto
sciowszq istotq zywq») "relatywna" wobec "C'zlowieka». Lecz 
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faktycznie stwierdzenie to pozostaje "prawdziwe" "dla" 
czlowieka (to "dla" w sensie obiektywnym) niezaleinie od czlo
wieka. Jedynie 0 ile istniejq wartosci duchowe i akty duchowe, 
w kt6rych Sq one U'chwytywane, iycie po prostu posiada jakqs 
wartose - abstrahujqc od zroinicowania m i ~ d z y sob q jakosci 
wartosci witalnych. Gdyby w artosci byly "relatywne" 1W0bec rycia, 
to sam 0 i Y c i e nie mialoby i a d n e j war t 0 sci. Byloby 
nawet bytem wartosciowo neutralnym. 

Jednak w s z y s t k i e moiliwe wart{)<!'i'Ci Sq "ufundowane" na 
wartosci nieskoilczonego ducha osobowego 
i stojqcego przed nim "s w i a taw art 0 sci". Akty uchwytujqce 
wartosci same jedynie 0 tyle uchwytujq absolutnie obiektywne 
wartosci, 0 ile "w" nim Sq ' spelniane, a wartosci Sq jedynie 0 tyle 
wartosciami absolutnymi, 0 He pojawiajq si~ w tym panstwie. 

4. Jako kryterium wysokosci wartosci obowiqzuje takie "gl~bia 
zadowolenia", ktore towarzyszy jui ich wyczuciu. Lecz z pewnosciq 
ich "wysokose" nie pol ega na "gl~bi zadowolenia" . Jednak jest 
zwiqzkiem istotnym, ie "wartose wyzsza" daje rowniei "gl~bsze 
zadowolenie" 20. To, co tutaj nazwane jest zadowoleniem, nie ma 
nic do czynienia z p r z y j em nos c i q (Lust), chociai takie "przy
jemnose" moie bye jego nast~pstwem. "Zadowolenie" jest pew
nym p r z e i y c i ems pel n i e n i a (Erfiihlungserlebnis). Wyst~
puje one jedynie tam, gdzie intencja na jakqs wartose zostaje spel
niOlna dziE?ki jej pojawieniu si~. B e z p r z y j ~ cia obiektywnych 
wartosci nie istnieje iadne "zadowolenie". Z drugiej strony, nie 
jest one koniecznie zwiqzane z "d q i en i em". R6ini si~ tei nieco 
od przeiycia spelnienia, np. przy realizacji czegos upragnionego, 
albo przy zdarzeniu si~ czegos oczekiwanego - jakkolwiek Sq to 
wypadki specjalne. Wlasnie w spokojnym odczuciu i pelnym uczu
ciowym "posiadaniu" jakiegos pozytywnie wartosciowego dobra 
dany jest nawet najczystszy wypadek "zadowolenia", tzn. tam, 
gdzie milczy wszelkie "dqienie"; niekoniecznie tei dqienie musi 
pop r zed z a e pojawienie si~ zadowolenia. Jui sarno uchwy
cenie wartosci sprawia "zadowolenie", oboj~tnie czy one uprzednio 
byly, lub nie, dane w dqieniu alba chceniu jako "do zrealizowa
nia". Musimy jedna,kod "stopnia" zadowolenia odr6inie wcho
dzqcq tu jedynie w rachub~ "g 1~ b i ~". Zadowolenie z wyczucia 
pewnej wartosci nazywamy "gl~bszym" nii inne wtedy, gdy jej 
istnienie (Dasein) okazuje si~ n i e za lei n e od wyczucia innej 
wartosci i zwiqzanego z t y m "zadowolenia"; natomiast to zaleine 
od tamtego. Na przyklad calkiem swoistym fenomenem jest to, 

20 H. Cornelius probowal z dUZ1j subtelnosci1j sprowadzic wartosc wyzsz1j do 
wartosci glE:bszego zadowolenia (p. EinLeitung in die PhUosophle). 
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ze zmyslowe rozrywki lub niefrasobliwe radosei zewn~trzne (np. 
z powodu jakiegos swi~ta ezy na jakims spaeerze) wtedy i t Y 1 k 0 

w tedy w pelni nas "zadowalajq", gdy ezujemy si~ "zadowoleni" 
w "bardziej eentralnej" sferze naszego zyeia, tam, gdzie jestesmy 
"na serio". P on;ekqd tylko na tle tego gl~bszego bye i a z a d o
w 0 Ion y m r ozbrzmiewa takze pelen zadowolenia smiech z na j
bardzie j zewn~trznyeh r adoscl zycia , podczas gdy odwrotnie p rzy 
niezadowoleniu w owyeh warstwaeh centraInyeh, na miejseu pel
nego zadowolenia z wyezucia nizszyeh w artosei zaraz pojawia si~ 

"niezaspokojone" nieustanne poszukiwanie war t 0 s e i u z y
w an i a (Gen u sswert en), tak ze mozna wlasnie wnioskowac, iz 
kazda z tysi~eznyeh form praktyeznego hedonizmu zawsze jest 
oznakq "niezadowolenia" w odniesieniu do wartosci wyzszych. Bo
wi em stopien p 0 g 0 n i za przyjemnoseiq (Lust) stoi w odwrotnym 
stosunku do gl~bi zadow olenia zwiqzanego z jakim.s ezlonem sze
regu hierarehieznego (Rangreihe). 

Chociaz te kryteria wyzszosci jak iejs wartosei mogq polegac na 
zwiqzkaeh istotnyeh, nie Sq one w stanie wydobyc 0 s tat e e z
neg 0 sensu owej wyzszosei. Czy nie istnieje jeszeze gl~biej , nii 
wymienione, lezqea zasada, dzi~ki k torej mozemy uehwyeic osta
teezny sens tej "wyzszosei" i z ktorej dadzq si~ wyprowadzic do
tyehczas omowione kryteria? 

5. Choeiaz "obiektywnosc" i "natura faktu" przyslugujq wszyst
kim wartoseiom, a ieh zwiqzki Sq n i e z ale z n e od realnosci 
i realnego powiqzania dobr, w ktoryeh one si~ urzeezywistniajq, 
zaehodzi jednak mi~dzy nimi jeszcze pewna rozniea, nie majqca 
rowniez nie do ezynienia z apriorycznosciq i aposteriorycznoseiq; 
jest to s top i e n "r e 1 a t y w n o s c i wart osci" ezy tez ieh sto
sunek do "wartosci a b sol u t n y e h" 21. 

Podstawowy wzajemny zwiqzek istotny mi~dzy aktem a przed
miotem niesie ze sobq to, ze nie wolno nam zakladac zadnego 
obiektywnego istnienia wartosci ezy rodzajow wartosei (zupelnie 
abstrahujqc od rzeezywistyeh dobr, ktore noszq wartosei tego ro
dzaju) tam, gdzie nie znajdujq si~ r6wniez rodzaje akt6w i funkeji 

!1 J a ka s w a rtosc j es t " rela tywna" dla tego. ze jest rela tywna. a w eale nle 
dla tego. ze j es t wartoscifj "sublektywllfj". Przywidzi a na r zeez f lzyczlla jest np. 
" relaty wna" wobee l' ewneg o inrtywiduum - jednakze przedmiot ten nle jest 
"subiek tywny", Jakim jest jakies "uczuc ie Jt 

; przy w fd zen ie uczucia jest np. 
r: a r a z e m "su biektywne" i "relaty v/ne" wobec Indywiduum; r z e c z y .. 
wi s t e uczuc ie jest "subiekty·..vne", ale n i e "rela tywne wobec indywiduu ;n" _ 
takze w 6 wczas . k iedy np. tylko tndywiduum posia da d 0 s t <: p do poznania 
jego realnosci. J ednak z drugiej strony. ta kze odbicie lustrzane - nie b<:dfje 
rela ty w ne wobec lndywiduum - jes t fenomenem flzykalnym "r e I at y w n y ro" 
wobec lustra 1 odzwierciedlanego przedm lotu. 

Znak - 3 
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p r z y n ale Z'll e pnezywaniu tego rodzaju wartosci Dla istoty 
np. nie odczuwajqcej zmyslowo nie istnieje iadna wartose tego, co 
przyjemne. Moze istnieje dla niej taki stan faktyczny, "ze s'l 
zmyslowo czujqce istoty" i "ze wyczuwajq one wartosci tego, co 
przyjemne" - r6wniez war t 0 s c tego stanu faktycznego i jego 
poszczeg6lnych wypadk6w - ale sam a war t 0 set ego, c 0 ' 

p r z y j e ill n e, nie istnieje dla tak pomyslanej istoty. Nikt nie 
osmieli si~ pomyslee np. 0 Bogu, ze p r z e z y w a on wszystkie 
wartosci tego, co przyjemne, kt6re przezywajq zwierz~ta i ludzie. 
W t ym sensi e 1D16wi~, ze wartosc tego, co przyjemne, jest "rela
tywna" wobec "istoty czuj qcej zmyslowo", ze np. r6wniez r zqd· 
,va rtosci "szlachetny i pospolity" jest relatywny wobec "istoty zy
wej". P owiadam natomiast, ze war t 0 sc i a b sol u t n e Sq tymi 
w artosciami, kt6re istniejq dla "czystego" wyczucia (preferowania, 
kochania), tzn. dla wyczucia n i e z ale z n e g 0 w swoim sposobie 
i zasadach funkcjonowania od i s t ot y zmyslowosci oraz i s tot y 
zycia . Tego rodzaju Sq np. wartosci m 0 r a I n e. Wpr awdzie 
w c z y st y m wyezuciu jestesmy jeszeze w s ta'nie - bez spelnie
n ia zm yslowych funkcji uczuciowych, dzi~k i kt6rym my sami (czy 
tez inni) r ozkoszujemy si~ ezyms przyjemnym - " rozumiec" 
(mianowicie uczuciowo) wyczucie tych w artosei, leez n ie mozemy
wyczuc ieh sam y c h. B6g m oze "rozumiec" b6le u ie ezujqc ich . 

Tej n atury relatywnosc bytu samyeh ro d z a j 6 w wartosci na
turalnie nie rna n i c w sp6lnego z calkiem odmiennq relatywnosciq 
rod z a j 6 w d 6 b r , kt6re Sq aktua lnymi 'll 0 sic i e 1 a mi jakie
gas rodza ju t akich w artosci. Bowiem t e rodzaje d6br Sq p 0 z a t y m 
jeszcze relatywne wobec szczeg6lnej fak tyczn ej konstytuc ji, t zn. 
psychofizycznej konstytuej i odnosnych istot realnych. Szereg fak
t6w t ego rodzaju, ze np. te same rzeczy d la jednego zwierz~cia 

Sq trucizn~ , a dla d r ugiego pozywieniem, alba ze dla perwersyj 
nego pop~du przedstawiciela j akiegos gatunku przyjemne jest to, 
co dla normalnego przedstawiciela tego gatunku jest "nieprzy
jemne" i "przykre" , itd., wskazu je tylko na relatywnosc \vartosci 
w 0 d n i e s i e ,ni u do aktualnych jednosteik. d6br , lecz zupelnie 
nie obrazuje jakiejs re I a t y w n os c i b y t o' w e j sam y c h 
w a r t 0 s ci. Ta relatywnosc jes t relatywnosciq "d r ug i ego 
p o r z q d k u '· nie ma jqcq nic do czynienia z tam tq relatywnosci1j 
"pierwszego porzqdku". Jednak owej relatywnosci samych r a
d z a j 6 w w artosei zupelnie n ie m ozna sprowadzac do relatyw
l1 c.sci d6br (w 0 d n i e s i en i u do rodzaj6w wartosei). Jest ona 
w spos6b istotny odmienna . N a przyklad mi~dzy wartosciami rei a
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tywnymi takze is tnie jq zwiqzki "aprioryczne", ale n ie istniejq one 
mi~dzy dobrami 22. 

Przy t a k im wi~c znaczeniu slow " relatywny" i "absolutny" 
t\Vierdz~, ze zwiqzkiem istotnym jest to, iz wartosci dane w bezpo
sredniej intuicji " jako wyzsze" Sq rawniez tymi w artosciami, ktore 
w wyezuciu i samym preferowaniu (a wi~e nie dopiero dzi~ki r oz
wazeniu) dane Sq jako wartosci blizsze wartosei absolutnej. Cal 
Id em niezaleznie od "sqdzenia" i "fozwazania" istn ieje b e z p o
s r e d n i e wyezueie "relatywnosci " jakiejs w artosei, dla k torego 
moznosc zrozn icowania (VaTiierbaTk eit) w artosci r elatywne j przy 
jednoczesnej st alosei wa rtosci m niej " relatywnej" (chodzi p rzy tym 
o zr6znicowanie i stalosc ze I\vzgl~du na "trw anie", "podzielnosc" , 
"gh;bi~ zadowolenia") jest wprawdzie jakims p o t w i e r d z e
n i e m , ale nie d o w 0 d e m. T ak wiE;C wartosc poznania prawdy 
albo spokojne, spoczywa jqce w sobie pi~kno j akiegos dziela szt uki 
wykazuje (hat ) - zupeln ie n iezaleznie od przeb adania ich u t r z y
m y w a n i a s i ~ przy zestawieniu z "doswi adczeniem zyciowym", 
ktore moze ez~sciej odwodzi n as ad prawdziwych wartosei abso
lutnych, niz do nich przywodzi - pewne z j a w i s k 0 w e 0 d
d z i e len i e od jednoczesnego uczucia n aszego z y e i a, a tym 
bardziej od naszych stanow zmyslowych . Tak tez w prawdziwym, 
ezy tym akcie milosci do jakiejs osoby juz w jego przezyw aniu 
nie bada jqc jej u t r z y m y w a n i a s i E; w zmienny ch k olejach 
Szcz!;scia i cierpienia oraz w ewnE;tr znych i zewn~trznych losach 
zyciowych - w ar t 0 s C tej osoby wyk azu je (hat ) oddzielenie od 
wszelk ich jednoczesnie istn ie jqeych, w odczuciu danych w arstw 
wart asci n aszego osobistego swiata wartosci, 0 ile je pr zezywamy 
jeszcze w powiqzaniu z n aszymi zmyslami i naszymi u czuciami 
zyciowym i, tak ii: w sposobie dania w artosci calkiem b e z p o
s r ed n i 0 n arasta rowniez r E; k 0 j m i a (nie "wniosek " ), ze tu taj 
mam y przed sobq w artosc absolutnq. To nie faktyczne utr zymy
wanie siE; w doswiadczeniu ezy zdoln osc uogolniania sqdu: "oto 
jest wartosc absolutn a we w s z y s t k i c h momen tach n aszego 
zycia" , d a j e nam ow 'l 0 c z y w i s t 0 s c war tosci absolutnej, leez 
w y c z u t a j e j a b s o l u t n o s c spr awia, ze teraz juz samq 
mysl 0 rezygnacj i bqdz w yrzeczeniu siE; jej na korzysc inne j w ar
tosci czujemy jako "m 0 z 1 i w q winE; " i jako "spadn iE:cie" z osiq
gniE;tej wlasnie wyzyny naszego istnienia w aspekeie w ar tosci. 

Podczas gdy " relatywnosc" war tosci wobec jednostek dobr (a za
razem t akze wobec n aszej konstyt ucji psychofizycznej) w ykrywana 
jest dopiero za posr ednictwem sqdzenia i wnioskow ania, p rzez 

2! J ed ynie t o jes t a b s o l u t n I e a pr ioryczn y m zwi ,!zktem, ze d la w s z y s t 
k i c h wurtosc i m uszCl istn iec tak7.e "d obra '" . 
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por6wnanie i indukej~ - tar e 1 a t y w nos ci a b s ol u t nos C 
dana jest bezposrednio w wyezueiu. Sfera sqdow oraz przynalez
nyeh do niej ak t6w por6wnywania i indukej i m ogq nam tuta j 
r aezej zasionic niz rozjasnic bezposredni fakt "byci a relatywnq" 
ezy "byeia absolutnq" samej wartosci, dany w je j wyezueiu. l st
nieje w n as jakas g 1 ~ b i a, gdzie zawsze skrycie wiemy, jak siG 
rzeez rna Z prze:~ytymi przez nas wartoseiami odnosnie i e h " rela
tywnosci" 23 - ehoeiaz mozemy r6wniez starae siG t o \l k rye 
za pomoeq sqdu, porowl1ania i indukeji. 

Zatem eeeh q istotnq (j ako najpier wotnie jszq) "wartosci w yzszej" 
jest to, ze jest ona m n i e j " r e I a t y w n a", a wartosei " najwyz
szej" to, ze jest wartosciq "a b s o l u t n q". Inne zwiqzki istotne 
opierajq si~ na powyzszym. 

4. 	 APRIORYCZNE POWIAZANIA MI~DZY WYSOI(('SCIA WARTO SCI 
A "CZYSTYMI" NOSICIELAMI WARTO SCI 

Czego m amy w pierwszym rz~dzie domagac si~ od etyki, to 
tl s t a le n i a porzqdku w edlug " w yzszy" i "nizszy" m ajqeego 
S'Wq podstaw~ w istocie wartosci - t ak daleee bowiem jest on nie
zalezny od wszelkich mozliwych pozytywnyeh systemow dobr 
i eelow. W tym miejseu nie moze to bye naszym zadan iem . Wy
starezy tutaj blizsze seharakteryzowanie r od z a j 0 w aprioryez
nyeh porzqdk6w w artosei. 

Napotykamy tu dwa porzqdki , z k toryeh jeden okresla wyso
kose wartosei wedlug ieh i s t ot n y e h nos i e i eli, uszerego
wanyeh zgodnie z ieh h:erarehiq, podezas gdy drugi jest e z y s t 0 

m at e ria I n y m porzqdkiem 0 tyle, ze zaehodzi on mi~dzy 
osta teeznymi jednostkami s z ere g u j a k 0 s e i war t 0 s e i, 
kt6re ehcemy nazwae "m 0 d a I nos c ia m i war t 0 sci". Wpierw 
b~dzie m owa 0 pierwszym z tych porzqdkow. W przeciwienstwie 
do drugiego mozna go nazwae - r ela ty wnie - porzqdkiem "for
malnym ". 

P rzede wszystkim podaj ~ kr6tki przeglqd i s t ot n y e h nosi. 
cieli war tosei. 

23 " Sceptyklem", .,an t r opolog lem" j est w teoril zawsze t ylko ten , k to czu j e , ze 
t a k na p r aw d ~ i w I a S c j w i e n ic n ie "w ie" - \ "1 przeciwief1 st ~Nie n p. do 
Sokra tesa , k tory wi e i r01Nn iez czuj e , iz \v 1 e, "ze nic n ie \-vi e" ; na tom iast 
w m o ra ln osci ten , k io (skrycie) cz uj e. Zf! .. j ego w a rtosc i n ie S1\ ;!,;l dnymi w a rtoi;
clami absolutnyrn i" - w przeciw ienstwie do sl 6w Jezusa "nikt nie jest do bry ", 
przy l<toryC'h on w wyczuciu w artosci " absolu tneJ" czuj e, ze n i k t n ie Jest JeJ 
Dosicielem oprocz Boga. 
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a) W ARTOSCI OSOBY I W ARTOSCI RZECZY 

Przez "wartosci osoby" rozumiemy .tutaj wszystkie wartosci, 
ktore be z p 0 s red n i 0 przyslugujq samej 0 sob i e. Natomiast 
przez w artosci r zeezy wszelkie wartosci r z e e z y wartoseiowyeh, 
k tore stanowiq "dobra " . Z kolei wsrod "dobr " mogq istniec dobra 
mater ialne (przyjemnosciowe i uiyteeznoseiovve), witalnie war 
tosei owe dobra (jak np. wszelkie dobra gospodareze) i "dobra du
ehowe", jak np. na uka, sztuka, itd., tzn . wlaseiwe "dobra kultu
rowe". Na tomiast do war t o sei o s oby na leiq 1. wa r tose i 
lIS a m e j" 0 s o b y i 2. w a r t 0 s e i en 0 tow e (Tugendwerte). 
Przy t akim wi~e rozum:eniu war tosei osoby Sq ze swej i s t o t y 
w y i s z e 0 d wa r t 0 s e i r z e c z y. 

b) W ARTOS CI WLAS NE I OSCE 

Podzial wartosci na "wlasne i obee" 'nie m a rue wspolnego z po
dzialern n a war tosci osoby i wartosci r zeezy. Wartosei wlasne 
i obee mogq bye "wartosciami osoby" i "w artosciami rzeczy ", 
podobn ie "wa rtoseiami aktu", "wartosci ami funkcji " i "wartoseiami 
stanu". War tosci te, tj . wlasne i. obce, Sq rownej w ysokosci 24. 

Moina natomiast pytac (ehociai tu ta j, gdzie rozpatrujerny jedynie 
r od z a j e po wiqzail apriorycznych, a nie je same, nie ma to bye 
dale j b adane), czy jui u e h w y e e n i e jakiejs "wa rtosei obeej" 
nie m a wartosei wyiszej od uchwyeenia jakie js "wartosci wlasnej" ; 
pew n e jest jednak, ze akty real:zac ji wa rtosci obeej Sq wyiej 
wartosciowe nii akty realizacji wartosci wlasnej . 

c ) WARTOS CI AKTU, FUNK CJI, REAKCJI 

Nosieie lami w artosci Sq dalej a k t y (np. poznania, m ilosei i nie
nawisci, woli), f u n k e j e (np. slyszenie, w idzenie, ezucie itd .), 
r ea k c j e - 0 d po w i e d z i (Antwortsreaktionen), jak "cieszenie 
si~ z czegos" , a wsrod nich reakcje wobee innych ludzi, jak w s p 0 I
e z u e i e, z e ms t a, itd., ktore st nowiq przedwienstwo (g egen
iiberstehen) " aktow spontaniczn ych ". One w szystkie sq podpo
rzqdkowane w swej war tosci wartosciom osoby. Lecz rowniez 
mi~dzy wa rtosciami tych nosicieli istniejq aprioryczne powiqzania 
w odniesieniu do ieh wysokosci. Tak wi~c w artosci ak tu .Sq 
w sobie - wyi sze od wartosei funkcji, jedne i drugie wyisze od 
ezystych "reakcji-odpowiedzi", spontaniczne sposoby zachowania 
wyisze od reaktywnyeh. 

2. " lUozny j est dow6d, kt6 ry p odaje Edua r d v. Ha rtmann (p. Phan omenotogi fl 
lies sittl icl1en Bewusstseins) , ze wartosci obce moglj bye u wazane za wyzsze od 
wn rtos cl. wlasnych, gdy obowiC]zuj e (gilt) pesymlzm (w sensle ontologicznym), tzn. 
k ied y sa m by t Jest n 1 e-w n r t os c i 'l. Gclybysmy holdowali temu (falszy
w emu ) zalozeniu, to gO<lzilibysmy si<: na t o. 
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d ) W A RTOSCI PRZEKONA NIA, DZIALANIA, REZULTATU 

Analogicznie wartosci przekonania i wartosci dzialania (jedn e 
i drugie Sq jeszcze wartosciami "moralnymi" w odr6inieniu od 
"w artosci rezultatu"), jak tez wartosci nosicieli, znajdujqcych si f; 
«pomi~dzy» przekonaniem a r ezultatem , jak "zamyslu" (A bsicht ) 
"zamiaru" (Vorsatz ), "postanowienia", "wykonania" , Sq warto
sciami, ktore (nie baczqc no. ich szczeg61nq zawar tose) pozostajq 
w o]u'eslonym porzqdku wysokosci. Rowniez to nie b~dzie tu taj 
rozwijane. 

e ) W A RTOSCI INTENCJ I I STA NU 

Wszystkie wartosci przezye intenc jona1nych Sq, wzi~te w sobie, 
wyzsze od w artosci czystych przeiye 0 charakterze stanow (zu
standliche Erlebnisse), Up. zmyslowych i cielesnych s t an 0 W 

uczuciowych. Przy tym odnosnie swej wysokosci w artosci p r 1.('

zycia odpowiadajq wysokosci przezytych wartosci. 

f) WARTOSCI FUN D AMENT U, FORMY I POWI"ZANIA 

W obr~bie w szelk ich zwiqzkow osob nosicielami wartosci Sq , 
po pierwsze sam e 0 sob y, po drugie f or m a , w jakiej Sq zwiq
zane, po trzecie p o w i q z a n i e, ktore w r amach t e j formy dan e 
im jest jako przezyte. Tak np. w wypo.dku przyj azni czy mal
zenstw:l musimy odroznie osoby jako "fundamenty" t ej calosci, 
"form~ " zwiqzku, wreszcie (przezytc) "powiqzanie" osob w ob r~bj l' 
owej formy. Nalezy wi~c odroznic wartose for my m a l z e xi 
s twa, historycznie zmien iajqcej si~ w sposob zupelnie n ieza
lezny od poszczegolnych p r z e i y ep 0 w i q z a n i a i i c h war 
tosci. (zatem niezo.leinie od "dobrych " i "zlych" m alzexistw, kture 
Sq moiliwe we w s zy s t kich "form o.ch "), od w artosci po
wiqzania, istniejqcego w 0 b r ~ b i e tej formy mi~dzy osobamL 
Ale rowniez same powiqzanie jes t pewnym S z c z e g 01 n y m 
nosicieJem wartosci, ktorego w artosc n i e wyczerpu je si~ w war 
tosciach fundam entu i for my. K azda "wsp61nota " jako nosh;iel 
wartosci moralnych jest podporzqdkowana a priorycznemu stosun
kowi, zachodzqcemu mi~dzy tymi rod z a j a ill i w a r t 0 s ci. 
W tym miejscu nie b~dziemy tego om awiae. 

g ) W A RTOS CI I NDY W IDU A L N E J KOLEKTY WNE 

Podzial na "wartosci indywidualne" i "wartosci kolektywne" 
nie ma nic do czynienia zarowno z wlasnie wymienionymi nosi
cielami wartosci, jak tez z przeciwienstwem wartosci "wlasnych" 
i "obcych" . J esli jestem skierowany na war t o's c i w I a s n e, 

http:formo.ch
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to z kolei rnogq one bye w a r t 0 sci a rn i i n d y wid u a I n y ill i 
l ub k 0 I e k t Yw n Yrn i, wartosciami przyslugujqcyrni rnnie jako 
"czlonkowi" czy " reprezentantowi" jakiegos "stanu", "za
wodu", "klasy", bqdz wartosciami rnoJeJ i n d y w i d u a I n o
s c i. Moze tak bye r6wl1lez wtedy, gdy kieruj~ si~ n a 
war tosci in n y c h 25. Odr6znienie wartosci indywidualnych 

kolektywnych nie pokrywa 'si~ takze z przeciwstaw ie
n iem w ar tosci "fundarnentu", "fornlY" i "powiqzania". VV wy
padku tego przeciwstawienia zach odzq rOZl1lce mi~dzy nosi
d elarni wartosci, tkwiqce w c a l 0 s ci przezytej "wsp6Inoty", 
przy czym przez "wsp6Inot~" rozumiemy jedynie pewnq ca l 0 s e 
p r z e z y t q przez w s z y s t k i c h jej "czlonk6w", a nie faktycz
n ie tylko istniejqcq (rnniej lub bardziej), sztucznq i pornyslanq 
jednose czysto obiektywnie dzialajqcych na siebie element6w, 
j akq to jednosciq jest "spoleczenstwo" . "War tosci kolektywne" 
Sq zawsze "w artosciami spoleczenstwa", a ich nosiciele nie tworzq 
przezytej "calosci", lecz wielose jednej klasy poj~ciowej. Nato
rn iast "wsp6Inoty", w por6wnaniu z jakqs "zbiorowosciq", rnogq 
znowu stanowie "indyw idua" , np. indywidualne malzenstwo, 1'0

.dzina, grnina, Iud (Valk), itd. - w przeciwienstwie do og61u rnal
zenstw i r odzin pewnego kraju czy og61u Iud6w, itd. 

Takze mi~dzy w a r t 0 s ci a rn i i n d y wid u a I n y m i i k 0

1e k t y w n y rn i i w og6Ie zachodzq aprioryczne powiqzania. 

h ) W ARTO SCI S AME W SOBrE' I W ARTOSCI KONSEKU T YWNE 

Wsr6d wartosci istniejq takie, kt6re zachowujq sw6j charakter 
w artosciowy niezaleznie od wszystkich innych wartasci, oraz takie, 
do istoty k t6rych nalezy fen 0 men a I n e (naocznie wyczuwaIne) 
odniesienie do innych wartosci, bez kt6r ych przestajq one b ye 
"w artosciarni". P ier wsze nazywarn "wartoscian1i sarnymi w sobie", 
drugie - "wartosciam i konsekutywnymi". Zwazmy jednak dobrze: 
wszystk ie r zeczy, k t6re okazu jq si~ jedynie "s rod k ami" do 
p r z y c z y now e go wytwarzania d6br, a podobnie wszelkie 
same (bl osse ) s y m b ole w a r t 0 s ci (0 ile Sq one t y I k 0 nirn i) . 

25 Na p rzyk la d m ilose (w sens ie chrzesc ij a nsk im ) j es t ca llwwic ie m i lo s ci 'I 
I n d y wi d U a 1 n '! . za r own o J a k 0 m il o s C s i e b i e sa m c g 0, Ja k tei: 
m i lo s e d r ug i ego, zwana "mitosci'l bllzn iego". Na to mias t nie j est mil osci~ 
do kog os j a k 0 c z Io n k a n p . k I a s y r o b 0 t n i c z e j czy jako " przed
s ta wiC'ie la " lu b "re preze:nta n ta" jakiejs zbiorow osci. "P 0 s t n wa s p ol e c z n a" 
wobec klasy r obot ni ezej nie m a n ic do czynienia z "milosei,! bIizn iego", kto ra 
wp ra w dzie kie r uJe s ip, rowniez na rob otn ika . lecz w y1 'lcznie j ako ludzkie in d y 
w i d u u rn. 

• Termin <wa rtose sa rna w sob ie», od powia daJ 'I cy n iemieck lemu Selbstwert . 
n ie rna nic w sp61nego z Kantowskim o kresleniem «rzecz sa rna w so ble•. (przyp. tl . ) 
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nie posiadajCj dlatego W og6le zadnej be z p 0 S red n i e j ezy 
z jaw i s k 0 w e j wartosci, nie SCj zadnymi samcdzielnymi" 
nosieielami wartosei. Bowiem tzw. wartose samego "srodka", 
przyznawan a jakiejs rzeezy (w formie pewnego "sCjdu" 26), przy
sluguje jej dopiero na moey w nioskujCjeego aktu myslowego (ezy 
pewnego skojarzenia), dzi~ki ktoremu okazuje si~ ona "srodkiem". 
Podobnie same symbole wartosei (jak np. pieniCjdz papierowy) n ie 
ma jCj w sobie iadnej wartosci zjawiskowej. Zatem n i e te w ar
tosci "srodkow" oraz te "symbole wartosei" n azywamy \vartoseiami 
konsekutywnymi. "Wartosci konsekutywne" Sq jeszeze fa ktami 
l j aw i s k 0 w y m i. Na przyklad prawdziwCj w artosciCj konseku
tywl1Cj jest kazdy rodzaj "war tosei narz~dzi a " . Bowiem w wartosci 
narz~dzia jest zawsze prawdziwie naoezna jak as wa r t 0 s e, ktora 
wprawdzie zawiera pewne "wskazanie" na w artose rzeezy spor zCjdzo
ne j dzi~ki narz~dziu, ale "dana" jest fenomenalnie-juz p r z e d war
tosci Cj samego produktu - a nie dopiero wywnioskow ana n a pod
st awie danej wartosci p r o d u k t u. Musimy przeto w artose, k tor1l 
cos "rna" lub " moze miee jako srodek ", ealkiem odroznie od war 
tosei, k tora nawet przysluguje srod kom - 0 i l ed a n e SCj 0 n e 
n a 0 e z n i e "j a k 0 srodki" - i ktora zwiCjzana jest ze swoimi 
nosieielami zupelnie niezalei n ie od t ego, ezy i w jakiej mierze 
fa ktyeznie .one s Cj, b Cj d z n i e, u Z y wan e jako srodki. W tym 
sensie wszystkie speeyfieznie "teehniezne wartosei" sCj takie pra w
dziwymi war tosciami konsekutywnymi. Wsrod l1ieh " to, co uiy
teezne" stanowi (prawdziwq) wartose konsekutywnq w odniesie
niu do wartosei samej w sobie t ego, co p r z y j em n e. Leez 
rowniei wyisze wartosei rozpadajCj si~ n a war tosei same w sobie 
i wartosci teehniezne; d la k a i d ego rodza ju wartosei wyiszyeh 
istn ieje znowu szezegoln a sfera war tosci teehnieznyeh. (W zwiCjzku 
z tym zobaez nast~pny rozdzial). 

Drugim podstawowym rodzajem wartosci konsek utywnyeh (obok 
wa rtosci "teehnieznyeh") Sq "w artosei symbolu". Nie Sq one tym 
5amym, co ezys te "symbole w artosei", ktore w ogole n ie sCj i a d 
n y m i - fenomenalnymi - nosieielami w artosei. P rawdziwq 
wartosciq symbolu jest np. "sztandar" jakiegoS pulku, w kto
rym jednoezesnie symbolieznie skoneentrowane Sq jego ho
nor i godnose, dzi~ki ezemu wlasnie on sam posiada 
war t 0 s e z jaw i s k 0 w Cj, nie majCjeq nie wspolnego z jego 

itd. 27 wartoseiq jako sukna, W tym sensie takie wszel 
kie "przedmioty sakramentalne" Sq prawdziwymi war toseiami 
symbolu (res saerae), a nie samymi symbolami wartosei. Ieh spe

.6 N!e oceny, ktura zaklada wartosc dan~. 


17 Tak samo oW wypadku "szaty k r 61a", ..sutanny kaplana " , ltd. 
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cyficzna s y m b 0 1 i c z n a funk cja wskazywania na cos swi~tego 
(okreslonego rodzaju) staje siE; tutaj z kolei n os i c i e 1 e m war
tosci szczegolnego rodzaju (niezaleznieod symbolizowanyeh r ze
czy); wlasnie to wznosi je ponad same "symbole wartosci". 

Howniez pomiE;dzy wartosciami samymi w sobie a wartosciami 
konsekutywnymi istniejq aprioryczne powiqzania ze wzglE;du n a 
ich wyzszosc i nizszosc. 

Na tomiast symbole wartosci sluzq jedynie (.~awsze tylko sztucz
nemu) k wan t y f i k 0 wan i u w a r t 0 sci, a przez to ich mie
rzeniu wedlug w i E; k s z Y i m n i e j s z y, p r zy czym ta roznica 
nie ma nie do czynienia z wysokosciq wartosci 28. Pomijamy tu 
jednak problem m ierzen ia w artosei, a wraz z nim pytanie, jak 
moi na mowic 0 "sumie szczE;scia" or az 0 podobnych zagadnieniaeh 

5. 	APRfORYCZNE POW IAZ AN fA 0 CHARAKTERZI= STAR~ZENSTWA 
MI~DZY MO DA l NOSCf AMI WARTOSCI 

Ze wszystkich powiqzan aprioryeznyeh n aj wazniejsze i najbar
dziej podstawowe istniejq, w sensie pewnego po r z q d k u hi e
r ar c h i c z neg 0, m iE;dzy systemami jakosci materialnych war
tosci, ktore okreslamy jako mod a I nos c i war t 0 s c i. Tworzq 
one wlasciwe mat e ri a I n e apr i 0 r i w n aszym pojmow aniu 
(Ei nsicht) w artosci i ich preferencji (VOTZUg). Istn ienie takiego 
ap r iori stanowi zarazem n a j m 0 c n i e j s' z e odparcie K antow
ski ego formalizmu. Ostateczny i na jwyzszy podzial jakosci war
tosci, k tore Sq zaloione przez owe powiqzania istotne, musi bye 
tak sarno niezalezny od wszystkich fak tycznie wystE;pujqcych dobr 
oraz od wszelkieh szczegolnych organizacji natur w yezuwajqcych 
wartosci, jak porzqdek hierarchiczny istniejqcy miE;dzy modal
nosciami. 

To, co w dalszym ciqgu b~dzie uwydatnione nie ma eelu szcze
golowego rozwini~ci a oraz uzasadnienia tych systemow jakosci 

zasad ich preferencji (VoTzugsgesetze), lecz jedynie chodzi 0 po

28 War tosci jako czys te j akosc! s,! niemierza lne, ta k samo ja k c z y s t 8 

r e nom e n y b a r wit 0 n 6 w, kt6 re r 6wniez sta j ,! si~ posrednio mierzalne 
dopiero poprzez ich nosicieli ! ich !lose (za pos red n ictwem fenomen6w swietlnych 
I d Z\Vi~ko\Vych oraz ich s tosu nk u do rozci 'lgl osci i ~r zestrzennos ci). Mimo to wa r 
lose! t e j sam e j modalnosci mog,! bye posr edn io uczy n ione mierzalnyml, 
gdy zostaJ'l zmierzen! !ch nosiciele, mianowic ie w ten s pos6b, ze j ednostka ich 
wielkoi;ci, kt6ra wyznaeza wlasnle jak,!s widocznq odmlennose w a rtosct, jest 
uzyta jak o jednostka miary 1 oznaczona okreslonym s y m b 0 I e m wartosel. 
Gdy te s y m b ole zosta nq potem zliczon e I u j E: te l!czbow o, dochodzl d o po
sredniego zmierzenia wartose1. 
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aanie przykladu rodzaju (Art) apriorycznego porzqdku hierarchicz
nego mi~dzy wartosciami. 

1. Jako ostro odgraniczona modalnose wyr6znia si~ przede wszyst
kim rZqd wartosci t ego, cop r z y j e m n e, i t ego, con i e
p r z y j em n e (juz Arystoteles wylicza jq w swoim trojpodziale na 
~o~, ·1.v0 ~(J.;;'i i 'l.G. Mv). Odpowiada jej funkcja zmyslowego wyczucia 
[z jego m odi: delektowaniem (Geniessen) i doznawaliliem 'przykrosci, 
(ETLeiden)] a z drugiej strony odpowiadajq jej stany uczuciowe 
"doznan wrazeniowych", zmyslowa przyjemnose i bol. Zatem ist
nieje w niej (jak w kazdej modalnosci) jakas wartose r z e c z y , 
jakas wartose fun k c j i i jakas wartose s tan u. Caly ten rzqd 
wartosci jest "relatywny" Iwobec istoty zmyslowej n atury w ogole, 
ale zupelnie n i e jest relatywny wobec okreslonej organizacji 
takiej istoty, np. czlowieka, a tahe nie jest relatywny wobec 
okreslonych rzeczy i zdarzen swiata realnego, ktore dla istoty 
o okreslonej organizacji Sq "przy jemne" lub "nieprzyjemne". Jesli 
nawet to same zdarzenie moze bye dla jednego czlowieka przy
jemne, a dla drugiego nieprzyjemne (wzgl~dnie dla roznych zwie
rZqt), to jednak roznica mi~dzy wartosciami przyjemny-nieprzy
jemny jest absolutna, jasna przed znajomosciq tych rzeczy. 

Rowniez to, ze to, co przyjemne preferowane jest (caete r is pa
ribus) ponad to, co nieprzyjemne, nie jest twierdzeniem, kt6re 
opiera si~ na obserwacji i indukcji ; tkwi one w istocie tych w ar
tosci oraz w istocie wyczucia zmyslowego. Gdyby np. jakis po
droznik, historyk czy zoolog opisal nam gatunek czlowieka lub 
zwierz~cia, u ktorego faktem byloby cos przeciwnego, to nie dawa
libysmy i nie potrzebowalibysmy dawae zadnej wiary temu 
"a priori". Powiedzielibysmy: to jest wykluczone, owe istoty co naj
wyzej odczuwajq inne niz my r z e c z y jako przyjemne i nieprzy
jemne; albo powiedzielibysmy, ze one nie preferuj q tego, co nieprzy
jemne, ponad to, co przyjemne, lecz ze musi dla 'l1ich istniec jakas 
(moze nam nie znana) wartose pewnej mod a I n os c i, ktora jest 
"wyzsza" od modalnosci tego stopnia (Stufe), i gdy one "preferujq " 
OWq wartose, jedynie biorq "na siebie" to, co nieprzyj cmne; alba 
powiedzielibysmy, ze zachodzi tu jakas perwersja po z q da n i a. 
dzi~ki ktorej rzeczy s z k 0 d 1 i w e zyciu przezywa jq one "jako 
przyjemne", itd. J ak wszystkie te zwiqzki rowniez ten, ktory wy
powiada nasze twierdzenie, jest jednoczesnie z a sad q r 0 z u
rn i e n i a obcych przejawow zyciawych oraz kOl1kretnych, np. hi
storycznych ocen wartosci (a nawet WI a s nyc h, np. w przy
pomnieniu); dlatego jest on juz z a 1 0 z 0 n y przy w s z y s t k i c h 
obserwacjach i indukcjach. Na przyklad w stosunku do wszelkiego 
doswiadczenia etnologicznego jest on "a priori" . 
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Owego twierdzenia i odpowiadajqcego mu (seinen) stanu fak
tycznego nie moze tez dalej "wyjasnie" zadne rozwazanie teore
tyczno-rozwojowe. Nie rna zadnego sensu np. m6wie, ze te wa1'
tosci (i zasada ich preferencji) "powstaly" jako 0 z n a k i kom 
binacji r uchowych, kt6re okazaly si~ celowe dia indywiduum czy 
gatunku. Bowiem tym, co moze bye w taki spos6b wyjasnione, 
jest zawsze tylko po viqzanie towarzyszqcego s tan u uczucio
wego z okreslonym, kierujqcym si~ na r z e c z y impulsem dziala
nia - nigdy same wa r t 0 sci i z a sa d a i c h pr e fe r e n c j i . 
Zachowuje ona wainose niezaIeznie od wszelkich organizacji. 

Wartosciom samym w sobie tego, co przyjemne, i tego, co nie
przyjemne odpowiadajq poszczeg61ne grupy wa rtosci konseku·
tyw nych (wartosci technicznych i wartosci symbolu), w co nie 
b~dziemy tuta j blizej wnikac 29. 

2. Jako d r ug a m{)dalnosc wa'rtosci wyr6Znia sip, eg6l wartosci 
czucia witalnego. Wszystkie wartosci rzeczy tej modalnosci 
o He Sq one wartosciami samymi w sobie - Sq tymi jakosciami, 
kt61'e obej muje przeciwieiistwo "t e g o, cos z 1 a c h e tn e", i "t e
go, cop 0 S pol i t e" [czy tez "tego, co dobre", W tym szczeg61nym 
znaczeniu wyrazenia, w kt6rym stawia si~ znak r6wnosci mi~dzy 
nim a "tym, co zdatne" (das Tiichtige) i nie przeciwstawia si~ go 
"tEmu, co zle" (das Bose), lecz "temu, co niezda tne" (das 
Sch lechte)] 30. Jako wa rtosci konsekutywne (techniczne i wartosci 
symbolu) odpowiadajq tym wartosciom te wszystkie wartosci, 
kt6re zawar te Sq w sferze znaczeniowej "pomyslnosci" (Wohl) czy 
"powodzenia (Wohlfah7't ) 31 i Sq pod P 0 r z q d k 0 wan e tern u, 
cos z 1 a c h e t n e i tern u, con i e s z 1 a c h e t n e; jako stany 
nalezq tutaj wszelkie modi poczucia witalnego (np. poczucie "wzma
ga jqcego si~" i "slabnqcego" zycia, zdrowia i 'choroby, starzenia 
si~ i smierci , takie uczucia, jak "slaby", "peien sil", itd.); jako 
uczuciowe reokcje-od powiedzi np. cieszenie si~ , zasmucenie si~ 

(pewnego rodzaju); jako pop~dowe reakcje-odpowiedzi - "odwaga" 

2) S 'l one cZE:sc iowo w a rtoscinmi technlcznymi dla s p 0 r z 'I d za n I a przy· 
Jemnych rzeczy i \v6wczas gl'Upuj q si~ "V pojf:;ciu ,.tego, co uzyteczne" ("w a r
t 0 sci c y w iIi z a c y j n e ") , cZE:sciowo dla r 0 z k 0 S z 0 wan i a s i e 
(Cen " ,,) nimi I wtedy ZW<j si~ war to sci a mi I u k S Us u. 

30 "Szlachetny" i jego p rzeciwienstwo ro w niez w JE:zyku stosujll SiE: przede 
wszystldm do \vartosc i zycia C,szlachetny rumak", "szlachetne drze\vo", "szla 
chetna ra sa ", "szla chta", itd.). 

31 "PomYGlnosc" i "po\vodzen ie" zupelnie nie pokry\vajC\ si~ z w artosciami 
zycia w og6 le; wartose powodzenia raczej okresla siE: nawet tym, na ile indy
widuum czy wspolnota s[j S Z I a c h e t n e lub po S p 0 Ii t e, na lie maj'l si~ 

·dobrze (b <jdz zle). Z drugiej strony "p 0 m y sin 0 s e" jako wartose zycia 
rrzewyzsza samq (btossen) "korzysc" (\ to, co przyjemne)'; powodzenie jakie) s 
wsp61noty przewyzsza sumE: jej interesow (jako spo!eczenstwa). 
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"strach", impuis zerosty, gniew, itd. Niepomierne bogactwo ja
kosci tych wartosci i ich korelatow nie moze bye tutaj ukazane. 

War tosci witalne Sq w pel:ni s am 0 d z i e 1n q modainosciq war
tosci i nie mogq bye jakos "sprowadzone" ani do wartosci tego, 
co przyjemne, i tego, co pozyieczne, ani do w artosci duchowych. 
Zapoznanie tego faktu uwazamy za z a sa d n i c z q s 1 a b o s {: 
dotychczasowych koncepcji etycznych. Rowniez K ant milczqco 
zaklada, ze d ajq si~ one sprowadziC do wartosci czysto hedonicz
nych, gdy sqdzi, ze w s z y s t k i e w artosci mozna podzielie na : 
dobry-zly oraz przyjemny-nieprzy jemny 32. L ecz nie zachowuje to 
waznosci nawet dla "war tosci powodzenia " , a co± dopiero dia 
witalnej wartosci samej w sobie tego, co szlachetne. 

Ostatecznq podstawq owego n ieuwzgl ~dnian ia swoistosci tej 
modainosci jest zapoznanie fak tu, ze "zycle" jest p l' a w d z i w q 
: s tot n o s c i q (echte Wese nheit ), a nie "empirycznym pojGciem 
gatunkowym", k tore jednoczyl:oby tylko "wspolne cechy " wszel
kich organizmow ziemskich. J ednak nie mozna tutaj b lizej w to 
wchodzie. 

3. Od wartosci zyc ia odroznia si~ , jako now a jednostka modaIna, 
sfera "wart 0 sci d u c how y c h ". Juz w s p 0 s o b i e swego 
d a n i a majq one w sobie szczegolne oddzieleni e i niezaIeznose 
w stosu nku do calej sfery ciala i srodowiska, a prze jawiajq si~ 

jako jednostk a ju± w tym, ±e istn ie je jasna oczywi sto~c "chcenia" 
ofia rowania dia nich wartosci ±ycia. Akty i funkc je, w k torych 
je uchwytujemy, Sq funkcjam i d u c ho w e g 0 wyczucia i akt ami 
d u c howe g 0 preferowania oraz kochania i n ienawidzenia, k tore 
r6zniq si~ od t ak samo nazwanych w it a 1 n y c h fu nkcji i aktow 
zarowno pod wzgI~dem czysto fenomenologicznym, jak tez przez 
swojq w la s n q p r a w i d low 0 s c (nieredukowaInq do jakiejs 
prawidlowosci "b i 0 log i c z n e j " ). War tosci te podlug swych 
glownych rodzajow Sq nast~pujqce: 1. Wartosci "pi~kny" i "brzydki" 
oraz caia sfera wartosci czysto est etycznych. 2. Wartosci " tego, 
co sluszne" (da s Rechte) i "tego, co n iesluszne" ; przedmioty te s'l 
jeszcze "wa r t 0 sci ami" i zupelnie ro±ni'l siG od "tego, co sto
sowne" (das Richtige ) i " tego, co n iestosowne" , tzn. zgodne z jakqs 
zasadq. Tworzq one ostatecznq fenomen alnq podstaw~ idei obiek
tywnego po l' z q d k UpI' awn ego (Rechtsor dnung), k tora jest 
nieza leima od idei "p l' a w a" (G esetz) i idei p a 11 s t wa oraz od 
zalozonej w nim idei w s pol not y z y c i 0 w e j (a tym bardziej 

32 Patrz np. Krttf k tier praktfschen VernllT!ft, cz. I, k s. I, rozdz. II. Hedoniscl 
utyllsci popelniajq blEjd, chcqc s prowa dziC t e: m odalnosc w artosci do lego, co 

przyJemne I lego, co uzytecznE'; wl<:kszosc racjona Jist6w dak Kant) - r6wnlez 
bl<:dnle - do wartoscl duchowych (a zwlaszcza racjooalnych). 
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od wszelkiego p '0 Z Y t Y w neg 0 prawodawstwa) 33. 3. Warto£ci 
"czystego p oznania p rawdy", kt6re [w odr6inieniu od pozytywnej 
"nauki" (W i ssenschajt) , wiedzionej c e 1 e mop a no w a ni a zja
wisk] usiluje realizowac f i J 0 z 0 f i a 3~. "Wa'rtosci nauki S q prze to 
k 0 n s e k u t y w n e wobec w artosci pozn ania. Wartosciami k 0 n 
s e k ut y w n y m i (technicznymi i w artosciami symbolu) Sq dla 
wartosci due h o w y c h w ogole tak zwane "wartosci kultu rowe", 
kt6re zgodnie ze SWq n aturq nalezq juz do s f e r y w ar t 0 s c i 
d 6 b r (np. skarby sztuki, insty tuej e naukowe, pozytywne prawo
dawstw o, itd .). Wartosci te ma jq jako korela ty 0 c h a r 3. k t e r z e 
s ta n 6 w szereg tak ieh uezue , jak np. dueh owa r ado§(: i smutek 
w odr6zni eniu od jeszcze w italnego "bycia wesolym" i "bycia nie
wesolym" ), ktore posiadajq t~ z jaw i s k 0 w q cech~ charakte
rystycznq , iz nie uj awniajq si~ w "ja" jako jego stany dopiero 
d zi~ki tem u, ze "wpier w" n as tE;puj e «dan ie,. (G egeb enh eit) ciala 
jako cia la te j osoby, leez ze w ogole pojawiajq si~ b e z p 0 s r e d
n i c tw a owego «dania » 36. Ta kze r 6inicujq s i~ (,)ar iieren) one 
n i e z a le z n i e od zmia ny stan ow w sferze uczue w italnych 
(a naturalnie tym b ardzie j niezaleznie od stanow uczue z m y s I o
w y c h), lecz bezposreclnio zaJeinie od zroinicowania si~ wartosci 
samych 'P r z e d m i 0 t 6 w wedlug wla,;q}ych zasad. 

Wreszcie nalezq do nich szczeg61ne reakcje-odpow iedzi, jak 
"podobanie si~ " i "niepodobanie si~ " , " aprobowanie" i " n ieapr o
bo wan ie", "powaianie " i "lekcewaienie", "dqienie do odwetu" 
(w odr6znieniu od w it a 1 neg 0 imp u 1 s u z ems t y), "duchowa 
sympatia" (podbudowujqca np. p rzy jazI'l), itd. 

4. W koncu, jako 0 s tat n i a modalnosc w artosci wyst~puje ostro 
odgr aniczona od dotychezas w ymienionych modalnosc wartosci 
t e g o, e 0 S w i ~ t e, i t ego, con i e s w i ~ t e, ktora rowniez 
stanowi dalej n' edefiniowalnq j ednostk~ pewnych jakosci war
tosci. J ednak one w szczegolnosci majq j e d e n b ardzo okreslony 
warunek swego dania : u jawnia jq si~ tylko w przedmiotach, ktore 
w in tencji dane Sq jako " p r z ed rn i 0 t y a b sol u t n e". Przez 
to wyrazenie n ie rozum iem jakiejs szczeg61nej defin iowalnej 
k 1 a s y przedmiot6w, Jecz (zasadniczo) k aid y przedm iot w "sfe
rze absolutnej ". Z drugiej strony ta moda ln osc wart osci jest cal

33 "Prawo" (G esetz) j est jedy nie wa r t os ciq konseku t y w n lj dla w a r toSci sam ej 
w soll ie "p o rz<\dku p rawn ego"; na t o mias l p r awo p ozytywne (np. j a k iegos pali
st w a) j est w a r t osci ,! konsekuty w n 'l dla ob owi 'lzu j 'lce g o j e (obiek tywn eg o) " po
rz'ld ku p r <lwn eg o" , kt6ry m aj ,! w sp6lnle realizowac prawodawca I s<,:dzia. 

34 M owim y 0 wa rtosci "poznan ia" , a nie 0 \vartosc i S31l1 e j praw cly . "Prawd a " 
w og61e n i e za llcza siE; do w a rtcsci ; jed n ak podsta w y lego n ie m og ,! b ye t u ta) 
w ylus2czone. 

3~ Zo b . odn osz 'lce ,[(; d o teg o szczegCiowe u Zilsa dnienle w cz. II teJ rozpr"wy . 
W rozel ziale : Ety ka m a teria Ina a hedonizm. 
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kiem nieza1ezna od tego, eo w rozmaityeh ezasaeh i u roznyeh 
1ud6w obowiqzywalo jako "swj~te" W odniesieniu do rzeczy, sU, 
rea1nyeh osob, instytueji, itd. (od wyobrazen fetyszystycznych az 
do najezystszego poj~eia Boga). Sq to problemy aktua1nego po z y
t y w neg 0 z a sob u d 0 b r w t e j s fer z e wartosei, TIie na1e
zqee do apr i 0 rye z n e j nauki 0 wartoseiaeh i nauki 0 i e h po
rzqdku hierarehieznym au. Leez przez wzglqd na wartosci tego, eo 
swi~te w s z y s t k i e inne w artosei Sq jednoczesnie dane jako ich 
!lymbo1e. 

Temu rz~dowi wartosci odpowiadajq jako st any uczucia "s z e z ~
S 1 i w 0 s e i" i " r 0 z p a e z y", kt6re Sq ealkiem niezalezne od 
., s zez~se ia " i "nieszczt;scia" - a t akze niezaleznie od nich trwa jq 
i zmienia jq s j~ - i ktore poniek qd odmierzajq w przezywaniu 
.,bliskosc" i "oddalenie" od tego, eo swi~te. 

Specyficznymi r e a k c jam i - 0 d p o w i e d z i a ill i na t~ mo
dalnosc wartosei, Sq "wiara" , "niewiara", "czesc " , "adoracja" 
i analogiczne postawy. 

Natomiast a kt , w ktor ym pi e r w 0 t n i e uchwytu jem y w artosci 
t~go, eo swit;te, jest aktem okreslonego rodzaju III i lo s c i (ktorej 
skierow anie n a wartosc p o p r zed z a oraz 0 k r es I a wszelkie 
wyobrazenia obrazow e i wszelkie poj~cia swit;tych przedmiot6w), 
do istoty k t6r ej nalezy w y b i e g a n i e ku 050bom, tzn. ku czemus 
o p e r s on a 1 n e j f o r m i e b y t o w e j, 0 b 0 j G t n i e , c o 
jest jej t resciq i jakie " p 0 j ~ e i e " os6b przy tym wyst~puje . VI a r
to sci q sa m q w sob i e w sferze wartosei "swi~ty " jes t przeto 
z istoty "wartose o s o b y". 

War tdciami konsekll tyw nymi dla war tosci swi~tyeh osob (za
r6wno technic:znymi jak wartoseiami symholu) Sq r zeczy w arto
sciowe i for my wielbien ia, dane cz~sciowo w k u 1 e i e, cz~sciowo 
w s akr a m en ta e h . Sq one prawdziwymi " w a r t o s e i ami 
s y m b 0 1 u " , a n ie sam ymi "s y m b 0 1 a m i w ar t 0 s e i" . 

W jaki sposob te podstawowe w artosei wiqzq si~ z ideami osoby 
i wspo1noty or az da jq si~ dzi~ki t e<ffi U uzyskac "c z y s t e t y p y 
o s 6 b " , j ak sw iGty, geniusz, boh at er , przewodni duch, artysta 
w zazywaniu rozkoszy, i przyn a1ezne ,im t eehniczne zawody (np. 
kaplan, itd.), a takze ezyste typy rodza j6w w sp61n oty, jak w s p 0 1
not a oparta na mi lo s e i (Li ebesgem einscha ft) (i jej te e h
n i c z n a for m a - K osciol), VI s p 61 no t apr a w n a i w s p 0 1
no t a k u I t u r o w a, w s p 6 1 n o t a z y c i 0 w a (i j e j t ee h
n i c z n a forma - pan s t w o), i w koncu same (b lossen) formy 

36 T ak n p. przysl~ga jest stwierd ze niem i o b ie tnicq ze wzgl~d u na w a rtosc 
lego, co swi~ te - oboj€; tn ie , co jes t swl€;te dJ a odn osn y c h lu dz i I n a C"O on i 
przysi~ gajq . 
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tzw. "spoleczeilstJwa" - tutaj, gdzie trzymamy si~ tylko w grani
each tego, co najba1'dziej elementarne, nie b~dzie to dalej 1'oz
wijane. 

R6wniez te modalnosci wa1'tosci - m6wi~ - stojq w apr i o
rye z n y m p 0 l' Z q d k u hie r arc h i c z n y m, kt61'Y p 0 -

P l' zed z a szeregi przynaleznych im jakosci i zachowuje waznosc 
dla d 6 b l' tego 1'odzaju wartosci d 1 ate g 0, ze obowiqzuje on 
w a rt 0 sci d6br. Wartosci tego, co szlachetne i tego, co pospolite, 
Sq rz~dem wartosci w y z s z Y 'ill 0 d wartosci tego, co p1'zyjemne 
i tego, co nieprzyjemne; wartosci duchowe Sq 1'z~dem wartosci 
w y z S z y m .od wartosci witalnych; wartosci tego, co s;wi~te Sq 
rz~dem wartosci w y z S z y m od w a1'tosci duchowych. 

J ednak w b Iizsze uza1ladnienie tych twierdzeil nie b~dziemy tuta j 
wchodzic. 

Max Scheler 
Hum. A. W 
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Motto: 

" N alezy zauwazy c, ze w Ewa n gelll n!e rna n!gdy m owy, jesli s!<: nle 

m ylE:, 0 p oszukiw an iu Boga p r zez czlow ieka . We wszyst kich przy

powiesciac h to Ch r ys tus j est t ym , k t6ry szuka ludzi , lu b Ojciec 

kaze ich p rzyp r ow a dzic swoim slugom. Albo czlowie k Jak gdyby 

przypadkiem znaj duj e Kr6lestwo Boze i wtedy. ale dopiero w ted y. 

sprzedaJe w szyslko". 


To m ott o, rozpoczynajqce koment arze do mysl icieli greckich, gl6wnie 
-do P latona i Pitagorejczyk6w, zawar te w ksiqzce Simone Wei I Intuit ion , 
,pre - chretiennes jest zwartym streszczeniem jej wizji kultury gr eckiej. 
Uwaza ona, ze w mysli Pla tona i w calej tradycji r eligijnej Grecj i 
(kt6ra rna sw6j odblask tak ze w literaturze) zawarte Sq pewne podsta
wowe prawdy dotyczqce Boga, !ct6re mozna naprawd~, idqc za sugestiq 
wyrazonq przez wy dawc6w w tytule jej ksiqzki nazwae intuicjami 
przedchrzescijanskimi. 

Fundamentem tych p rawd, prawd wypowiedzianych najpelniej 
w chrzescijanstwie, ale przenikliwie dostrzezonych przez Simone Weil 
j uz w tekstach greckich, jest to, ze B6g nieustannie wychodzi naprze
ciw czlowieka z milosciq i zasypuje przepase, jaka dzieli Go od ludzi. 
Jest On Osobq, podmiotem, Jego najwlasciv,,'szym imieniem jest Dobr o, ' 
tzn. w najscislej szym tego slowa znaczeniu przedmiot milosci, za tem 
j edynym uprawnionym stosunkiem do Boga jest m ilose. B6g stworzyl 
swiat z dobroci i objawil w n im Siebie poprzez pi ~kno, kt6re jest weie·· 
leniem Jego mqdrosci i zwraca ku Niemu milose ezlowieka. 

Ale czlowiek popelnil grzech (grzech pychy opisany w Uczciel 
1 wykopal przepase mi~dzy sobq a Stw6r cq: t~ przepase musi zapelnic 
posrednietwo, k t 6 rem 0 z e w y j set a k z e t y 1k 0 0 d Bog a. Bo
,giem jest zar6wno Prometeusz u Ajsehylosa, ktory przy jmuje na siebie 
kar~ wymierzonq przeciw ludziom, jak wz6r doskonalej sprawiedli 
wosci z Hepubliki Platona, jak przede wszystkim Milose z Uczty, Bog, 
duch i zara zem syn N~dzy ludzkiej, p oza ktorq - jak pisze w yrazni e 
Platon - ni e rna dojscia do Boga. 

Dochodzenie, czy raczej p owrot do Boga, nie moze si~ dokonae bez 
cierpien ia, ub6stwa i sm ie rci , doskonalose na ziemi moze pojawic s i~ 

tylk o pod postaci q "odei ele§n ien ia"; po to jednak , zeby m oe si ~ nast~pn i e 

w c i eli e i niesc ludziom rzeczywiste w a rtosci. I VI tym sensie posred 
nicy, czy r aeze j r6zne symbole tego samego Posrednietwa, s1l zar azem 
wzorami do nasladowania. 
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Simone Weil uwaza taki e, ze nauka grecka, matka nauki europejskiej, 
rna swoje prawdziwe ir6dlo w tej samej , podstawowej mysli religijnej. 
J ej na jpelniejszy owoc, wynalazek geometr ii, powstal jako wynik 
upar tego szukania sredniej proporcjonalnej - posrednictwa w scislym 
sensie - mi~dzy jedynkq a liczbami tzw. niekwadratowymi, nie majq
cymi z jedynkq wsp6lnego, naturalnego korzenia ; to posrednictwo, 
jak si~ okazalo, moglo si~ dokonac tylko na gruncie geometrii. Dla 
Pitagorejczyk6w zas i Platona jedynka byla symbolem Boga, liczby 
z niq niewsp61mierne - stworzen ia. 

Zobaczmy teraz blizej, jak Simone Weil sledzi owe prawdy religijne 
na tekstach Platona odkrywajCj c, nie po raz pierwszy vi historii, ale 
szczeg61nie wnikliwie i pi~kn i e, ich najgl~bsze religijne warstwy. 

Ponizszy wyb6r tekst6w zostal dokonany na podstawie dw6ch ksiqzek 
Simone Weil , wydanych posmiertnie: Intuitions pn?-chretiennes i La 
Source grecque (Ed. La Colombe 1951, Ed. Gallimard 1953). Tytuly roz
dzial6w pochodzq od tlumacza. 

• 

Historia grecka rozpocz~la s i~ okrutnq zbrodniq, zbur zeniern 

Troi. Dalecy od chw alenia si ~ tq zbrodniq, jak to zwykle robill 
narody, Grecy byli przesladowani przez jej w spornnienie, jak przez 
w yrzut. Czerpali s tqd poczucie n~dzy ludzkiej . Zaden n arod nie 
wyrazil tak jak oni goryczy n~dzy ludzkiej. Nie rna obrazu n~dzy 
ludzkie j czystszego, bardziej gorzkiego i przeszywajqcego, jak 
!liada . K ontErn placja n~d zy ludzk iej w je j prawdzie implikuj e 
bardzo wysokq duchowosc. 

Cala cywilizacja grecka jest poszukiwaniern mostow do prze
rzucenia pomi~dzy n~dzq ludzkq if doskonalosciq boskq. rch sztuka, 
z k torq nic n ie da si ~ por6wnac, ich poezja, ich filo zofia, n auka, 
k tore j byli tworcam i (geometri a, as t ronomia, mech anika, fizyka, 
biologia), nie byly niczym innym, jak mostami. Wynalezli ide~ 
po S r e d n i c tw a. Zachowalismy te mos ty, by je oglCj dac. Wie
r Zqcy tak , jak i niewierzqcy. Ale nie mamy prawie zadnego sladu 
duchowosci greckiej az do Platona( ... ) 

(... )Fragmenty orfickie, P itagorejczycy. Centrum cywilizacji gr ec-
kie j. Nie wiemy 0 nim prawie nic, jak tylko przez Platona. 

F ragmenty Herak li ta, Logos, Zeus, wieczny ogien, fr agment 
Kleantesa. 

Hippolit Eurypidesa: absolutna czystosc po to, by osi'lgn'lc mi
styczne obcowanie z boskosci'l . 

Platon. Wiedziec dwie rzeczy na jego temat: 
1 - To nie jest czlowiek, ktor y wynalazl doktryn~ filozoficznll· 

W przeciwienstwie do wszystkich innych filozofow (bez wyj'ltku. 

Znak - 4 
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Sqdz~) powtarza nieustannie, ze nic nie wymyslil, ze tylko nasla
duje tradycj~, kt6rq czasem nazywa, czasem nie. Trzeba mu wierzye 
na slowo. 

Inspiruje si~ poprzednimi filozofami, kt6rych fragmenty posia
damy i kt6rych systemy zasymilowal w najwyzszej syntezie, swoim 
mistrzem, Sokratesem, tradycj ami greckich wtajemniczen, 0 kt6
ryeh nie wiemy prawie nic, poza tym co nam Platon przekazal, 
tradycj 'l orfick'l , t radycj'l misteri6w Eleu zis, tradycj'l pitagorejsk'l, 
k t6ra jest m atkq cywilizacji greckie j, i bardzo pravvdopodobnie t ra
dycjami Egiptu i innych kraj6w Wschodu. Nie w iemy, czy Platon 
byl tym, co najlepsze w duchowosci greckiej: nie zosta10 nam nie 
innego. Pitagoras i jego uczniowie bez w'ltpienia jeszcze wspa
nialsi. 

2 - Posiadamy z Platona tylko dziela popularyzacyjne, przezna
czone dla szerokie j publicznosci. Moina je por6wn ac do przypo
wiesci z Ewangelii. Z tego, ze t aka czy inna idea n ie znaj duje si~ 
w nich (albo nie jest jasno wyrazona), nie wynika jeszcze bynaj
mniej, ze P laton i inni Grecy jej nie mieli. 

Trzeba pr6bowae przeniknqc w gl'lb, czepiajqc si~ wskaz6wek, 
cz~sto bardzo niklych, zbierajqc w jedno t eks ty rozproszone. 

Moja interpretacja: Platon jest mistykiem autentycznym, a n a
wet ojcem mistyki zach odniej(... ) 

TIMAIOS, CZYLI STWORZENIE 

PLATON, Timaios 28a, 28b : Wszystko, co pOVJstaje , rna nie
uchronnie tworec:, bo jest ealkowicie niemozIiwe, zeby bylo two
Tzenie bez tworcy. Kiedy artysta spog!qda na to, co jest wieczne 
i identyczne z samym sobq, i kiedy poslugujqc sic: tym jako mo
deLem odtwarza jego istot~ i swietnosc, wtedy dokonuje sic: nie
uchronnie cos doskonaLe pic:knego. Kiedy spog!qda na to, co prze
mija, jezeLi jego mode! przemija, to, co powstaje, nie jest pic:kne. 

SIMONE WElL: Linie bardzo ciemne, kiedy nie rna si~ klucza, 
jasne, kiedy si~ go rna. Ten klucz to fakt, ze Platon tworzy teori~ 
tw6rczosci artystycznej i tworczosci boskiej przez analogi~. Ana
Jogia dobrze wybrana, jezeli dowodern boskiego pochodzenia swiata 
jest jego pi~kno. Dlaczego ten obraz jest bardziej usprawiedliwiony 
nii obraz zegara? Bo dzielo sztuki, tak jak poznanie, jak milose, 
zawiera nat c h n i e n i e. 

Te linie zawieraj'l kompletnq teori~ tworczosci artystycznej, 
teori~ doswiadczaln'l. Jesli artysta usiluje nasladowac alba przed
miot zmys1owy, albo fenomen psychologiczny, uczucie etc. robi 
dzie10 przeci~tne. W tw6rczosci najwyzszego rz~du, uwaga artysty 
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jest skierowana w stron~ milczenia i pustki; z tego milczenia i z tej 
pustki zst~puje natchnienie, kt6re si~ rozwija w slowa albo 
w formy. Model jest tutaj zrodlem transcendentne j ins ir acji(... ) 

Gdy si~ por6wnuje swiat do dziela sztuki, n ie tylko akt tworzenia, 
ale takze Opatrznosc jest por6wnana do natchnienia artystyeznego. 
Tzn., ze w swiecie , t ak jak w dziele sztuki, jes t eelowosc bez zad
nego wyobrazalnego celu. Wszystkie produkeje ludzkie Sq organi
zowaniem s rodkow do okreslonych eeI6w, z wyjqtkiem d ziela sztuki, 
w ktorym jest organizowanie srodk6w, jest n iewqtpliwa celo,vosc, 
ale gdzie nie mozna uehwycic zadnego celu. W pewnym sensie 
cel nie jest niezym innym, jak zespolem uzytyeh srodk6w ; w innym 
sensie eel jest ealkowicie transcendentny. Dokladnie tak sarno jest 
ze swi atem i jego b iegiem , kt6rego eel j est nieskonczenie transeen
dentny i niewyobrazalny, poniewaz jest nim sam Bog. Sztuka jest 
wi~e jedynym terminem p r awowitego por6wnania. Co wi~eej, tylko 
to por6wnanie prowadzi do m ilosei. Uzywa si~ zegarka n ie k oehajqc 
zegarmistrza, ale nie m ozn a sluehac z uwagq doskonale pi~knego 
spiewu nie koehajqc autora piesni i spiewaka. I n awza jem, zegar
mistrz n ie musi koehac, zeby w ykonac zega r , podezas gdy tworezosc 
artystyezna nie jest niezym innym jak milosciq. 

PLATON 30a: Powiedzmy teraz dla jakiej przyczyny kompozytoT 
skomponowal wszystko, co powstaje i ten swiat. Byl dobry, a w tym, 
ktory jest dob ry, w zadnym w ypadku, w zaden sposob, nigdy nie 
ma zawisci. B~dqc bez zawisci, chcial, zeby wszystkie rzeczy sta
waey siG jak najpodobnicjsze do niego samego( ... ) 

31b: Trzeba powiedziec, ze ten swiat jest bytem zywym, kt6ry 
ma dusz~, kt6ry jest bytem duchowym i ze naprawd~ zostal takim 
zrodzony przez Opatrznosc Boga. 

Na wz6r ktorego z byt6w zyjqcych stw6rca go stworzyl?( ...} Swiat 
jest calkowicie podobny do istoty zyw ej, kt6rej w szystkie inne 
rozpatrywane indywidualnie lub wedlug gatunk6w - sq cz~sciami. 
Ten byt zawiera w sobie wszystkie duchowe byty zyjqce, tak jak 
swiat zawiera w sobie nas i wszystkie widzialne zwierz~ta. Do 
tego bytu najpi~kniejszego z bytow duchowych, absolutnie dosko
nalego pod kazdym wzgl~dem, Bog chcial upodobnic z ywy byt 
widzialny, m ajqcy wewnqtrz siebie wszystkie byt y zywe, podobne 
mu naturq(...) A by t en swiat dzi~ki swe j jednosci byl podobny do 
najdoskonalszej istoty z ywej, Stworca nie stworzyl dw6ch sWiatow, 
ani ich nieskonczonej ilosci, ty lko ten jeden swiat, syna jednorodzo
nego, ktory byi, je st i b~dzie. 

34c: Bog stworzyl dusz~ pierwszq i starszq od ciala ze wzgl~du 
na pochodzenie jej i dzielnosc, zeby rozkazywala mu jako pani 
j zeby one !lylo jej posluszne. 
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8. WEl L: Pla ton, kiedy rnowi swiat lub niebo, chce powiedziee 
naprawd~ Dusza 8wiata; tak jak kiedy n azywarny przyj aciela jego 
irnieniem mamy na mysli jego dusz~, a n ie cia lo. Ten byt, k tory 
P laton nazywa Duszq 8wiata, jest jedynym Synem Boga; Platon 
m 6wi: " jednorodzony " tak jak sw. J an. Widzia lny swia t jest jego 
ciaiem. To nie impliku je zadnego panteizmu ; nie jest on w widzial
n ym swiecie, tak jak nasza dusza n ie jest w naszym ciele. Platon 
rna wi t o w y r azn ie gd zie indziej . " Dusza S 'wia ta jest n ieskonczenie 
wi~ksza niz materi a , zawiera materi~ i obejmuj e jq ze w szystkich 
stron ... " Zostaia zr odzona przed swiatem widzia lnyrn, przed po
w staniem czasu, jest zatem odwieczn a. Rozkazuje swiatu material
nem u, jak pan niewolnikowi. Zawiera w sobie substancj~ Bog 
zjednoczol1q z pierwiastkiem materialnym. 

(S. W, pisze gdzie indziej: Tak jak m y zgadzam y si~ na koniecz
nose, Bog p ierwszy zgadza si~ na niq od wiecznym aktem. ' Ale 
analoga t tego, co my n azywamy w n as zgodq, n azywamy w Bogu 
wolq. Bog stworzyl koniecznose rozciqgni~tq w czasie i przestrzeni 
p rzez fa kt, ze jq mysli. Mysl Boga jest Bogiem i w tyro sensie 8yn 
jest obrazem Ojca, mysl Boga jest takze porzqd k iem swiat a i w tym 
sensie 810wo jest tym, co porzqdk uje swia t. Porzqdek swiata 
w Bogu jest Porzqdku jqcym swiat, bo w Bogu wszystko jest 
podmiotem, wszystko jest osobq). 

Model, na podobierlstwo ktorego Dusza 8 wiata jest zrodzona, 
jest zywym duch em. J est za tem osobq. J est duchem absolutnie do
skon al ym pod kazdym wzgl ~d em. Jest wi~c Bogi em. Sq wi~c trzy 
osoby boskie: Ojciec, jedy n y Syn i Model( ... ) Z chwilq, kiedy zastq
pimy model natchnieniem, odpow iedniose tego obrazu w zas toso
waniu do Ducha 8w. jest oczywis ta. Naw et zachowu jqc porown'anie 
w postaci na jbardzie j wulgarnej , k iedy mala rz r obi portr et, model 
jest lqcznikiem mi~dzy artystq i obrazem(.. ,) 

Uczestniczenie Ducha 8 w iata w proporcji i h a rm onii nie rna si~ 
rozciqgac ' tylko na funkcj~ porzqdkujqcq 810wa. Ma si~ r ozciqgac 
w znacznie gl~bszym sens ie. Proporcja i harmonia Sq synoni m ami. 
Proporcja jest zwiq zk iem ustanowionym mi~dzy dwiem a liczbami 
popr zez sredn iq proporcjonalnq ; i tak 3 ustala proporcj ~ mi~dzy 

1 i 9, mianowicie 1/3 = 3/9. Harmonia jest ok reslona przez P ita
gorejczykow jako jednosc przeciwienstw. Pierwszq parq przeci
wienstw jest Bog i stworzenie. Syn jest jednosciq tych przeci
wienstw, sredniq geometrycznq, ktora ustala mi~dzy nimi pro
porcje: Posrednik. 

PLATON 48a: Ale umysl rzqdzi koniecznosciq dzi~ki perswazji. 
Przeknnywuje jq do prowadzenia wszystkich rzeczy, ktore si~ staja .. 
ku temu, co najlepsze. 
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S. WElL: Bog nie gwalci przyczyn wtornych, zeby osiqgnqc 
swoje cele. Osiqga wszystkie swoje cele poprzez nieugi~ty me
chan izrn koniecznosci, nie psuj qC zadnego jego elementu. J ego 
mqdrosc pozostaje w gorze (a kiedy schodzi to, jak wiemy, z t~ 

sarnq dyskrec jCj ). Kazde zjawisko rna dwie rac je bytu, z k torych 
jednq jest pr zyczyna w rnechanizmie na tury. dr uga si ~ umiejsca
wia w opatrznosciowym ukladzie sw ia ta i nigdy nie wolno uZywac 
jednej, jako w yjasnieni a na planie, do ktorego nalezy druga(. .. ) 

T a idea porzqdku swiata, jako przedmiotu konternplacji i nasI a
dowania, jedyna pozwala zrozumiee, jakie jest nadprzyrodzone 
zn aczenie n auki. Nic nie jest wazniejsze dzisia j , biorqc pod uwag~ 
wspolczesny prestiz, ktory rna nauka nawet u prawie analfabetow. 
Nauk a we wszystk ich swoich gal~ziach, od matem atyki do socjo
logii, ma za pr zedmiot porzq dek swiata. Nie widzi go inaczej, jak 
w aspekcie koniecznosci, z ktorej powinny bye bezwzgl~dnie wy
kluczone wszystk ie rozwazania 0 zgodnosci i celowosci, z wy jqtkiem 
samego poj~cia uniwersalnego porzqdku. 1m bardziej nauka jest 
bezwzgl€;dna , precyzyjna, oparta n a dowodach i scislosci, tym bar
dziej oczywisty si~ staje najba rdzie j opatrznosciowy charakter 
porzqdku swiata. To, co nazywamy losem lub losami, planem alba 
planami Opatrznosci, to Sq t ylko wyobr azenia przez nas wypro
dukowane. To, co jest autentycznie opatrznosciowe, to, co jest sarno 
Opatrznosciq, to jest ten wlasn ie porz"dek swiata, k tory jest tlea
ninq, w qtk iem wszystkich wydarzen i ktorego jedno oblicze jest 
bezlitosnym i slepym mechanizmem koniecznosci. Bo raz n a zawsze 
koniecznose zostala zwyci€;zona mqdrq perswazjq Milosci. Ta mqdra 
perswazja - to jest Opatrznose. Dobrowolne poddanie si€; p rzez 
koniecznose milu jqcej mqdrosci, to jes t pi€;kno. P i€;kno wyklucza 
poszczegolne cele( ... ) 

Dlatego wlasnie, ze Opatrznose r zqdzi swiatem, tak jak na
tchnienie rzqdzi materiq dziela sztuki, jest on a takie dla n as iro
dIem n atchnienia. Zamysl stotu w umysle stolarza wytwarza tylko 
stol i nic wi~cej . Ale dzielo sztuki, ktore jest skutkiem natchnienia 
artysty, jest irodlem natchnienia dla tych, ktorzy je kontemplu jq. 
Poprzez nie milose, k tora jest w artyscie, rodzi podobnq m ilase 
w innych duszach. Tak poprzez swiat dziala Milose absolutn a. 

Ta t r anscendentna koncepcja Opatrznosci jest naji stotniejszq 
nauka, Timaiosa. Naukq 0 takiej gl€;bi, ze nie mog€; u wierzye, by 
m ogla zagoscie w mysli ludzkiej inaczej, nii przez objawierue. 
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UPADEK 

SIMONE WElL pisze notatkE: w zwiqzku z Fajdrosem Platona : 

Kiedy dusza raz upadla, problem zbawienia. Trzy drogi: spra
wiedliwosc, milosc, poznanie. Trzech posrednik6w: Sprawiedliwy, 
Milosc:, Prometeusz. Trzech, czy jeden i ten sam? Ten sam . (jest 
jeszcze czwarty: Dusza Swia ta i czwarta droga: mikrokosmos) . 

Jakie doszlo do tego upadku? Platon m6wi 0 tym w U czcie, Fajdrosie, 
Kritiasie. Najdobitniej moze i najbliiej chrzescijanskiej tradycji 
w Uczcie: zacytujemy tekst Simone Weil na ten temat, piszqc 0 platoil
skiej milosci. 

Z wizjq upadku i powrotu do Boga wiqze siE: wizja pierwotnej SZCZE:
sliwosci, tkwiqca takze bardzo glE:boko w mySli Platona (inspiruje ona, 
jak sqdzE:, jego koncepcjE: ustrojow 0 zmniejszajqcej siE: doskonalosci. 
wyraionq w Republice i cudownym fragmencie z Kritiasa, szkicujqcym 
doskonaly stan wspolzycia z Bogiem i ludzmi i pierwsze slady upadku). 
W Fajdrosie sprzE:ga si<::, w ujE:ciu Simone Weil, wizja pierwotnego 
oglqdania Boga twarzq w twarz z ideq r6wnosci ludzi. 

PLATON, Fajdrcs 246a-c: Oto pochodzenie istot zyjqcych, nie
smierteLnych i smierteLnych Wszystko, co jest duszq, opiekuje si~ 

tym, co jest bez duszy i przebiega niebo przechodzo,c przez formy, 
ktore si~ zmieniajo,. Dusza doskonala i u skrzydlona Lata w prze
stworzach i rzo,dzi calym swiat~m. Ta, k tora t raci skrzydla, spada, 
poki nie napotka ciala stalego, w ktorym mieszka; przyj~la ziem
skie cialo. 

246d: Zasadniczo, wlasnoscio, skrzydel jest podnosic w g6r~ to, 
co ciqzy... 

S. WElL: Niemoiliwe powiedziec jasniej, ze skrzydlo jest 0 r g a 
n e m n a d p r z y rod z 0 n y m, ze jes t I a s k q. 

PLATON: ...w przestworza, t am, gdzie m ieszka rasa bog6w; jest 
mi~dzy rzeczami cielesnymi tym, co ma najwi~cej pokrewienstwa 
z boskosciq(.. .} 

247d-e: Tak jak mysl Boga k arm i si~ duchem i najczystszo, wie
dzo" tak samo mysl kazdej duszy otrzymuje w szy stko, co jej od
powiada; kiedy spostrzega poprzez czas rzeczywistosc, kccha jo, 
i lwntempluje, kanni si~ prawdq i jest szcz~sliwa, az jq ruch obro
towy nie pl'zyniesie na to samo miejsce. Podczas t ego obiegu, widzi 
samo, sprawiedliwosc, rozum, wiedz~( ... ) Tak sam o kontempluje 
i karmi si~ innymi bytami prawdziwymi; pozniej zanU7'zajqc si~ 

znowu w glqb nieba wraca do siebie. 
S. WElL: (Bog k a rm i si~ Bogiem. Dusza k arm i si~ Bogiem). 
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iWidac tutaj jasno, czyrn Sq idee Platona. To Sq najwyrazniej 
zwyczajnie at r y but y Bog a . 
PLATON 248c: A oto prawD koniecznosci: dusza idqca za Bo

giern, ktora spostrzeze cos z prawdy, az do nast~pnego obrotu jest 
poza nie szcz~sciem . Gdyby mogla to robie zawsze, zawsze bylaby 
bezpieczna. Ale kiedy, nie mogqc nadqzye, nie w idzi i kiedy przy
padkiem napelni si~ zapomnieniem i zlem, stanie si~ ci~zka, traci 
w swojej ci~zkosci skrzydIa i upada na ziemi~ .. . 

249b-c: Dusza, ktora nigdy nie widziala prawdy, nigdy nie przy
bierze tej (ludzkiej) formy. Bo jest koniecznosciq zeby czlowiek 
m ogl rozumiee, rozumujqc wedlug poj~e wyprowadzonych z widu 
wrazen(.. . ) Otoz to stano wi przypomnienie rzeczy, ktore nasza du sza 
widzia!a, kiedy szla w slad za Bogiem, k iedy w idziala to, co nazy'" 
wamy rzeczywistosciq i wynurzala si~ w stron<: bytu rzeczy
wistego. 

S. WElL: W ten sposob kazdy byt ludzki, bez zad nego wyjqtku, 
lqczn ie z najbardziej ponizonym niewolnikiern, rna dusz~, ktora 
pochodzi ze swiata polozonego ponad niebern, tzn. od Boga i ktora 
jest powolana, zeby do Niego powr6cic. Znakiem tego pochodzenia 
i tego powolania jest zdolnosc forrnow ania pojE:C ogolnych, zdol
nose, ktora istnie je w roznym stopniu u w szystkich ludzi ; bez niej 
zadne dziecko nie nauczyloby siE: rnowic. MiE:dzy bytami ludzkirni 
Sq tylko roznice stopnia, ktore Sq przypadkowe i 2Jrnienne. Z istoty 
Sq one identyczne i wobec t ego r6wne. Pi tagorejczycy definiownli 
sprawiedliwosc przez r6wnosc. T a idea istotnej r6wnosci ludzi, 
jako dzieci Boga, siE:ga co najmniej do r. 2000 przed erq chrzesci
janskq, bo znaleziono jq pod tq d atq w dokumentach egipskich. 

Teoria rerniniscencji jest orficka, czego dowodem jest " zimna 
weda, k tora tryska z jeziora P amiE:ci" (w y jqte k z fr agmentu orfic
k iego, p r zyp. moj - K. T .). 

Te slowa: r eminiscencja i parniE:c - jakiz jest ich sens? S ta je 
siE: on jasny, kiedy k ierujemy uwag E: na sam obraz, co n alezy 
zawsze robie przy porownaniach. K iedy rnialam jakqs mysl... dwie 
godziny poznie j .. . orientac ja uwagi w prozniE:, kilka minut ; w st ronE: 
pr6i:ni, ale w stron E: rzeczywis tosci. P ozniej r ze cz pojawia siE: 
n agle b ez zadnej pomylki. Nie znalam jej i ter az jq rozpozna j ~, 
jako to, czego oczekiwalam. Fakt codzienny i niezgl~biona ta jem
nica. 

Nie znamy eczywiscie innych pojE;c, oprocz tych, ktor e dotyczq 
r zeczywistosci tego swiata. Przeszl:osc jest rzeczywistosciq na na
szym poziomie, a le ktora bynajmniej nie jest w naszyrn zasi~gu; 

w stronE; ktorej nie rnozemy zrobic nawet kroku, a moi:emy si~ tylko 
skiero'Wac, zeby doszla do nas od niej emanacja. 



1552 SIMONE WElL 0 PLATONIE 

Dlatego przeszlosc jest najlepszym obrazem rzeczywistosci wiecz
nych, nadprzyrodzonych (moze stqd bierze si~ radoM: i pi~kno 
wspomnienia). Proust to przeczuwal. 

To por6wnanie moze uchwycie zwiqzek mi~dzy zmyslowymi, po
szczeg61nymi rzeczami a wiecznosciq. Dla przeszlosci istniejq obecne 
p rzedmioty, kt6re nazywam y pamiqtkami - list , laska etc. ponie
w ai: stanowiq dla duszy kontak t z przeszlosciq, kontakt praw
dziwy. Sakramenty... 

Jeden z najstraszniejszych skutk6w upadku widzi Simone Wen 
w zbiorowym i:yciu w swiecie cieni, czyli pozornych wartosci, konden
sujqcych si~ w prestizu spolecznym. W tym swiecie jakze moglaby si~ 

pojawic doskonala sprawiedliwoS\';, wcielenie boskiej sprawiedliwosci? 
Tylko jako obdarta z wszelkiego prestizu, nierozpoznana przez ludzi 
1 .skazana na smierc. To jest Doskonaly Sprawiedliwy z Republiki, wizja 
naprawd~ prorocza, rowna starotestamentowym. 

S. WElL : Zeby to zrozumiec, trzeba sobie przypomniec obraz 
wielkiego zwierz~cia. Spolecznosc ludzka i jakakolwiek zbioro
wose wewnqt rz tej spolecznosci, jest jak wielkie i pot~zne zwierz~, 
kt6rego upodobania i antypatie bylyby studiowane i zebrane 
w traktat przez czlowieka p rzeznaczonego do jego piel~gnowania. 

Moralnosc n ie jest niczym innym . 

P LATON, R epublika, VI 493a : K tok olwiek jest zbawiony i staje 
sit: tym, czym powinien bye, mimo, ze panstwa majq takq struk
tUTt:, t en, jesli chcemy powiedziec prawdt:, musi bye nazwany zba
wion ym z przeznaczenia Boga. 

S. WElL: J est niemozliwosciq stwierdzic bardziej kategor ycznie, 
ze laska jest jedynym zrodlem zbawienia, ze zbawienie pochodzi 
od Boga, a nie od czlowieka(... ) 

Z w yjqtkiem pr zeznaczonych, k t6r zy wyszli z jaskini, albo s~ 
na dobrej drodze do wyjscia, wszyscy wybieramy jako skarby do
bra, k torych substancjq jest prestiz spoleczny. To jest p rawdziwe 
nawet d la pragnien , k t6re wydajq si~ miec w ylqczny zwiqzek 
z jed nostkq( ... ) 

Prestiz spoleczny, jak sarna n azwa wskazu je, jest czystym zlu
dzeniem, czyms co nie ma zadnego istnienia. A jednak sila jest 
utworzona w 9/10 z prestizu i determinuje wszystko w tym swiecie. 

Calkowite zrezygnowanie z w szelkiego prestizu jest tym, co 
sw. J an od K rzyza nazywa ogoloceniem duchowym. Przez n ie 
jedynie osiqgamy Boga. Dlatego Chrystus powiedzial: "Ojciec, 
ktory jest w ukryciu"; to jest to sarno, co Ojciec, k t6ry jest 
w niebie. 

Platon wiedzial, ze doskonala i rzeczy wista sprawiedliwose m usi 
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bye bez prestiiu. To brak prestiiu, a n ie cierpienie jest samq istotll 
M~ki(... ) Trzeba byto cierpienia 0 charakt erze pokutny m, bo czlowiek 
n ie jest naprawd~ ogolocony z wszelkiego uczes tnictwa w prestiiu 
spolecznym, poki go sqd k arny nie wyrwie ze spoleczenstwa. 

PL ATON, Repub lika, II 36 0: Nie odejmijmy n ic, ani niesprawie
dliwosci niesprawiedliwemu, ani sprawiedliwosci sprawiedliwemu, 
ale ustawmy jednego i drugiego w ich dosk onaloSci (.. . ) Opiszm y 
sprawied liw ego, czlowieka prostego i szLachetnego, chcqcego, jak 
m6wi Aisch ylos, nie pozorne j, ale rzeczywistej sprawiedliw osci. 
Trzeba m u w it::c odjqc pozory(. .. ) Niech bt::dzie og olocony ze wszyst
kiego z wyjqtkiem sprawiedliwosci . Nie popelniw szy nigdy niespra
wiedLiwosci niech ma reputacj t:: najwit::k szej niesprawiedliwosci, ze
by zos ta l w swoje j sprawiedliw osci w ypr6bowany(... ) Bt::dqc w tym 
stanie sprawiedUwy, zostanie ubiczowany, torturowany, zw iqzany, 
w ypaLq mu oczy i na koniec tych wszystkich cierpien zostanie wbity 
na pa.l (...) 

Pokaz nam nie t ylko, ze spraw iedliwosc jest w i t::cej warta od 
niesprawiedl iwosci, ale dzi ~ki czemu sa ma ze siebie czyni dobrym 
tego, kt6rq jq m a, niezalezn ie od tego, ez y b~dzi e widoczna, czy 
uk ryta przed bogami i ludzmi. 

S. WElL : P la ton, przypuszczajqc, ie doskonaly spraw iedliw y nie 
b~dzie jako taki rozpoznan y p rzez bogow, przeczuw a najbardziej 
przeszywa ;Cl ce slow o, k tore jest w Ewangelii: Boze mOj, czemus 
mnie opuscil? 

P r zyczyna cierpienia spr awiedliwego, ktorq ukazuje Pbton, jest 
inna niz odkupienie, wzi~cie na siebie kary, ktora po jawia si~ 

w chrze~cijans twie i juz w Prom eteu szu Aischylosa . A le mi edzy 
obydwiema myslami jest lqcznik. To na sku tek odwr o::eni a doko
nanego przez grzech pierworodny jest t a niew spotmiernosc mi~dzy 
pozorami a r zeczywistosciq, k to ra zm usza doskonalq sp r aw iedliwosc 
do pojawien ia si~ t u na ziemi pod postaciq skazanca . Gdybysmy 
byli niewinni, pazor bylby samym kolorem r zeczywistosci, a nie 
zaslonq do rozda rcia(... ) 

To on bez wqtpienia (doskonaly sp rawiedliwy, przyp. moj - K. T.) 
jest tak i e m odelem boskim i s zcz~sliwym z T eajteta. Kiedy Platon 
mowi 0 upodobnieniu do tego modela, slowo " u podobnienie" ma sens, 
k tory mu dajemy dzisia j, tzn. podobienstwa. Tylko sens jest sci
slejszy, bo chodzi 0 podobienstwo takie, jakie istnieje mi~dzy 
dwiema mapami 0 r6inych podzialkach gdzie odleglosci Sq rozne, 
ale stosunki iden tyczne. Bo slowo "upodobnienie" po grecku, 
a zwlaszcza u Pitagorejczyka, jakim byl Platon, jest terminem 
geometrycznym, ktory si~ odnosi do identycznosci stosunk6w, do 
pr oporcji. Kiedy Platon m6wi 0 upodobnieniu do Boga, nie chodz! 
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JUz 0 podobienstwo, bo zadne podobienstwo nie jest m ozliwe, ale 
o proporcj~. Proporcja mi~dzy ludlimi i Bogiem jest mozliwa tylko 
przez posrednieiwo i boski model, doskonaly sprawied liwy, jest 
posrednikiem mi<::dzy sprawiedliwymi i Bogiem. 

POWROT DO DOBRA 

S. WEIL: Roz'pozna jqc, ze Iaskapoehod zqca od Boga jest n ie
zb~dna, na czym ona pol ega, dzi~ki jakiemu post~powaniu sil: 
wypelnia, w jaki sposob czlowiek jq przyjmuje? Teksty: RepubLika, 
Fajdros, Vczta. Platon posluguje si~ obrazami. Podstawowq myslq 
tych obrazow jest to, ze dyspozycj q duszy, k10ra odbiera i przyj 
muje lask~, nie jest nie innego, jak milose. Milose Boga jest ko
rzeniem i fundamentem filozofii Platona. 

Mysl podstawowa: Milose skierowana w stron~ swojego wlasci
wego przedmiotu, t zn. doskonalosei, nawiqzuje k 0 n t a k t z jedy
nq rzeezywistoseiq absolutnie realnq. Protagoras mowil: Czlowiek 
jest miarq wszystkieh r zeczy. Platon odpowiada: Nie, co nie dosko
nale, nie jest miarq zadnej rzeezy i "Bog jest miarq wszystkich r ze
ezy" (Prawa). 

Dobro jest ponad sprawiedliwosciq i innymi enotami; poszuku
jemy je 0 tyle, 0 i1e Sq dobre. 

PLATON Uezta 205e-206a: Nie jest prawdq, ze czlowiek ceni 
to, co je st jego. Nie ma innego przedmiotu pragnienia dLa czlo
w ieka, jak tyLko dobro . 

S. WElL: Republika. Por6wnanie mi~dzy- dobrem i Sloncem (na·· 
lezy zauwazye, ze Sionee bylo obrazem Boga u Egipcjan ; i ze 
w Peru, poki Hiszpanie nie unicestwili tego k ra ju, czczono jaka 
jedynq boskose Sian ce, widziane j aka symbol Boga, ktorego uw a
zana za zbyt wzniaslego, zeby byl przedmiotem bezposredniego 
k ultu). 

P LATON, Republika, VI 507b- 509b: S lonce jest tym, co nazwa.l
bym potom kiem dobra, zrodzonym przez dobro jak o rzecz analogicz
na do niego samego ( ...) 

T o, co jest zrodlem prawdy dLa rzeczy poznawaLnych, i zrodlem 
zdoLnosci poznawania dla bytu poznajqcego, to trze ba nazwac ideq 
dobra . Trzeba m yslec, ze jest ona t w orcq nauk i i prawdy, jak o 
przedmiotu poznania (...) 

Slonce nie dostarcza rzeczom widzialnym jedynie w idzialnosci, 
a le takze st awania si ~, rosni~ci a i pokarm u, jakkolwiek one samo 
nie je st stawaniem. Podobnie dla rzeczy poznawaLnych dobro nie 
dostarcza im jedynie poznawaLnosci, aLe takz e ich rzeczywistosc 
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i byt od niego pochodzi, jakkoLwiek one samo nie jest bytem, ale 
czym s 0 wieLe przekraczaja,cym byt godnoscia, i pottiga,· 

S. WEIL: Chociai Platon wyraia si~ w terminach seisle bezoso
bowych, to dobr o, ktore jest tworcq zarowno poznaw alnosci, jak 
bytu prawdy, nie jest niczym innym, jak Bogiem. P laton posluguje 
si~ jedynie terminem "t w 0 rca", ieby zaznaczye, ie Bog jest 
osobq. To, co dziala, jest osobq. 

Platon dajqc Bogu imi~ dobra, wyraza tak silnie, jak to jest 
tylko moiliwe, ze Bog jest dla czlowieka tym, ku czemu zwraca 
si~ milose. 

PLATON, VI, 505e: Dobro jest tym, czego szuka cala dusza, tym, 
dLa czego dziaIa, przeczuwaja,c, ze jest czyms, aLe n ie wiedzqc, 
czym to jest. 

S. WElL: Dwie mysli : 
10 NIE MA I NIE MOZE BYC lNNEGO STOSUNKU CZLO

WlEKA DO BOGA, JAK MILOSC. TO, CO NIE JEST MILOSClA" 
NIE MA ZWIA,ZK U Z BOGIEM. 

20 Przec!Jmiotem, j edynie godnym milosci, jest Bog i k aid y 
c z low i e k, k tor y k 0 c hac 0 inn ego, n i z Bog a, 
my lis i ~, pop e 1n i a b 1 q d, t a k j a k b y si~ bieglo 
na ul i cy w s t r 0 11 ~ n i e z n a j 0 Iffi ego, bo si~ go 
wzi~lo za p r z y j a c i e I a. 

Wreszcie 0 tyle tylko, 0 ile du sza k ieruje si~ w stron~ tego, co 
n alezy kochae, tzn. 0 tyle, 0 ile kocha Boga , j est z dol n a w i e
d z i e e i po z n a w a e. Jest niemozliwe dla czlowieka poslugiwae 
si~ swojq inteligencj q be z milo sc i, poniewaz nie rna innego 
zrodla swiatla jak Bog. W ten spas6b zdolnose do milosci nadprzy
rodzonej jest ponad inteligencjq i jest jej w arunkiem. Milose Boga 
jest jedynym Zr6dlem wszys tk ich pewn o5ci( ... ) 

PLATON, VII, 518b-d: To, co powiedzielismy, wskazu je, ze 
zdolnosc nauki i organ t ej zdolnosci i stnieje w duszy kazdegJ . Ale 
istnieje tak jak oko, ktore nie moze zwrocic si ti do swiaHa i po
rzucic ciemnosci inaczej, niz razem z calym cia/e m . T ak samo calq 
duszq trzeba siti or7wrocic od tego, co przemi jajqce, az dusza potrafi 
zniesc kontempLacjti rzeczywistosci i t ego, co w niej naj jasn iejsze, 
tzn. dobTa. To, czego tu potrzeba, to m et 0 d y nawrocenia (. .. ) Ale 
to jest calkiem co innego, niz wstawic w duszti ocz y. Bo ona je ma, 
tylko ich nie kieru je dobrze (...) 

S. WElL: J est oczywiste, i e Platon uw aza prawdziwq mqdrosc 
za Tzecz n adprzyrodwnq. Nic nie maze tego jasnie j wyrazie jak 
pr zeciwstawienie dwoch mozliwych koncepcji mqdrosci. Ci, kt6
rzy uwa znjCj mqdrose za zdDbycz mozliwCj dla natu ry ludzkiej, my
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sl<l, ze jesli ktos stal si~ mqdry, to znaczy, ze praca ludzka wytwo
rzyla w nim cos, czego nie mial przedtem. 

Platon mysli, ze ten, ktory doszed1 do prawdziwej mCjdrosci, n ie 
rna w sobie n ic wi~cej, niz mia1 przedlem, poniewaz m Cj drosc n ie 
jest w nim, a przychodzi do niego nieustannie skCj dinCjd, mi anowicie 
od Boga. On nie mia1 nic innego do zrobienia , j ak tylko zwrocic siE: 
w s tron~ zr od1a mqdrosci, nawrocic si~. 

Jakie dokonuje si~ to n awrocenie? I najpierw, jakim jest cz1o
wiek przed nawroceniem? Obraz jask ini. Straszliwy obraz n~dzy 
ludzkiej. 'racy jestesmy (nie "bylismy"). 

SIMONE WElL tak komentuje slawnCj metafor~ jaskini (VII, 514a
516c): 

Rodzimy si~ uk a r an i. Idea pitagorejska. Nie rna tu mowy 
o g rzechu pierworodnym , ale ten grzech wynik a z opisu, t ak bar
dzo rna on barw~ pokutnCj, wi~ziennCj . 

Rcdzimy si~ i zy jemy w k 1 a m s t w i e. Dane n am Sq tylko 
klamstwa. Nawet my sami : m yslimy, ze si~ znamy, ale widzimy tyl
ko nasze cienie. Poznaj samego siebie : przepis nie praktykowany 
w jaskini( ... ) 

Rodzimy si~ i zyjemy w b i ern 0 sc i. Nie r uszamy si~. Obrazy 
przechodzCj przed n ami i m y je przezywamy. Nie wybieramy ni
czego( ... ) Nie mo my absolutn ie zadne i wolnosci. J est s ie wolnym 
po n awroceniu (nawet w jego trakcie), n ie przedtem. Jak m owil 
Maine de Biran, jestesmy urobieni( ... ) 

Rodzimy s j ~ i zyjemy w n i e s w i a do m 0 s c i. Nie znamy n a
szej n~dzy. Nie wiemy, ze jestesmy uk arani, ze zyjem y w klam
stw ie, ze jestesmy bierni, ani - naturalnie - ze jestesmy nieswia
domi. Calkowicie tak sarno, jak by cala h istor ia byla doslownie 
prawdziwa. Tacy wi~zniowie przywiqza liby si~ calq duszCj do swo
je j n iewoli. To jest zawsze skutek ponizenia przez nieszcz~scie: 

dusza do niego przywiera do tego stopnia, ze nie moze si~ od niego 
oderwac (ersatz rezygna cji)(.. . ) 

N awrocenie w tej sytuacji nie jest malq rzeczq. Opadni~cie lan
euchow to jeszcze nie w szystko. 

Mozna uwazac, ze lancuchy opadajq w m omencie, w k torym 
byt ludzki otrzymal poprzez natchnienie, albo cz~sciej przez po
uczenie drugiego, slown e albo pisemne ( cz~sto to jest ksiqzka), 
mysl, ze ten swiat nie jest w szystkim, ze istnieje cos lepszego i ze 
trzeba tego szukac. 

Ale z chwilq, kiedy zaczynamy si~ poruszac, przeszkadza nam 
w tym bezw1adnosc i zesztywnienie, i n a jmniejszy ruch powoduje 
nieznosne cierpienie. Porownanie jest tutaj cudownie pre2yzyjne. 

Jest wtedy sposob, zeby zrobic wszystko bardzo latwym. Jesli 
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ten , k t6ry spowodowal opadni~cie lancuch6w, opowiadal cuda 
o otaczajqcym swiecie, roslinach, drzewach, niebu, sloncu, wy
starczy pozostae nieruchomym, zamk nqe oczy i wyobrazie sobie, 
ie si~ wychodzi, i e s i~ wspina na zewnqtrz jaskini i ze si~ widzi 
wszystkie te rzeczy. Zeby urozmaicie wyobrazn i~, m oina sobie takze 
wyobrazie, ze si~ odczuwa niekt6re cierpienia zwiqzane z tll 
drogq(...) 

Za kaidym razem , kiedy si~ mysli, ze si~ odbylo nawr6~enie b ez 
pewnego minim um gwaltu i balu, znaczy to, ze nawracenie jeszcze 
nap rawd~ nie nastqpilo. Lancuchy opadly, ale czlowiek pozostal 
n ieruchomy i poruszyl sifi t ylko fikcy jnie. Ale gdzie jest k r yterium? 
Nie jest nim uczucie wysilku i cierpienia : istniej q cierpienia i wy
silki wyobrazniowe. Nic n ie jE'st bardziej mylqce niz p oczu cie 
wewn~trzne. Musi bye inne kryterium. 

Obraz P laton a wskazuje, ze nawr6cenie jest operac jq gwaltownll 
i bolesnq, wyrwaniem i zawiera pew nq nie do zredukow ania Hose 
gwaltu i cierpienia, z ktarej nie mozna n ic u jqe. Jesli n ie chce si~ 
placie ca lej ceny, n ie doch odzi s i~ do celu, nawet jesli u imie si~ 

z niej bardzo niewiele. We w szystkim, co jest r zeczywiste, jest 
cos, czego nie da si~ zredukowac. 

P orawn anie P latona wskazuje et apy w tej operacji (. .. ) 
Kiedy si~ juz raz wyjdzie, cierpi si~ jeszcze na skutek oslepienia 

swia Hem, a le jest s i~ juz bezpiecznym(... ) Nie potrzeba juz wtedy 
wysilk u woli, trzeba tylko trwac w stanie oczekiw ania i patrzec 
na to, czego blask jest prawie nie do zniesienia. Od chwili, kiedy 
si~ czeka i pat rzy, sam czas t worzy coraz to wi~ksZq zdolnosc do 
otrzymywania swia tla. 

Sq dwa okr esy zam~tu, w k t6rych nie wie si~ juz, gdzie si~ jest, 
kiedy rna si~ poczucie zagubienia. Jeden jest w jaskini, kiedy uwol
nieni odwracamy si~ i zaczynamy chodzic. Drugi, jeszcze ostrzej
szy, po wyjsciu z jaskini, kiedy si~ dostaje szoku ad swiatla. 

Te dw a okresy odpowiada jq dakladnie dwu "ciem nym nocom", 
kt6re rozr6i nia sw. J an od Krzyza, ciemnej nocy zmyslowosci 
i ciemnej nacy um y fu. (Jest bardzo trudno nie m yslee. ze m etafora 
Platona tak precyzyjna kondensuje doswiadczenie mistyczne, na
gromadzone w ciqgu pokolen). 

Moment koncowy, w kt6rym wyzwolony oglqda sarno slonce, 
sarno dobro, tzn. samego Boga, takiego, jakim jest, odpo,\qiada 
temu, co sw. J an od KrzyZa nazywa zaslubinami duchowymi. 

Ale u Platona to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jeden etap (po
kazany zresztq takie przez sw. Jana od Krzyza(.: .) 

Trzeba sobie przypomniec, ze panstwo Platona jest fikcjq, cZY
litym symbolem, kt6ry reprezentuje dusz~. Platon to m6wi: "Moze 
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w niebie jest model tego panstwa, dla kogos, Ikto chce go widziec, 
i widzqc utworzyc panstwo swojego wlasnego ja". Ro:i:ne kategorie 
obywateli reprezentujq ro:i:ne pIaszczyzny duszy. Filozofowie, ci, kto
rzy ,,"'yszli z jasldni, to jest nadprzyrodzona cz~sc duszy. Cala 
dusza rna si~ oderwac od tego swiata, ale tylko cz~sc nadprzyro
dzona wchodzi w kontakt z innym svviatem. Kiedy naclprzY1'odzona 
cz~sc zobaczyla Boga twarzq w twarz, trzeba, :i:eby s i~ zwr6cila 
w stron~ duszy, by jq kierowac, po to, aby cala dusza byla w sta
nie czuw3lI1ia, zam iast :i:eby byla pcgr q:i:ona we snie, t ak jak u tych 
wszystkich, u ktorych nie nastClpHo wyzwolenie. Cz~sc naturaln a 
duszy, oderwana od tego swiat.a i poza stanem oczekiw ania na 
inny, jest w p r 6 :i: n i podczas operacji wyzwolenia. Trzeba jej 
zwr6cic kontak t z tym swiatem, ktory jest je j, ale kontakt pr a
widlowy, ktory by nie byl przywiqzaniem. 

Slowem, po wyzwoleniu duszy z ciala, po p rzejsciu przez smierc, 
:i:eby dojsc do Boga, swi~ty powinien wcielic si~ ponielq d we w1a
sne cialo, po to, :i:eby roztoczyc 11a ten swiat, na to ziemskie :i:ycie, 
odblask nadprzyrodzonego swiatla. Po to, :i:eby zrob ic z tego :i:ycia 
ziemskiego i z tego swi ata rzeczywistosc, bo d otychczas nie Sq one 
niczym innym jak snami. Ciq:i:y na nim obowiqzek dokonczenia 
w ten sposob stworzenia. Doskonaly nasladowca Boga najpierw si~ 
odcielesnia, pMniej wciela . 

Wolno moie w tym miejscu strescie Repub lik~ podsumowujqc 
g16wne jej aspekty naswietlone przez Simone Weil. Republika jest 
dialogiem 0 sprawiedliwosci. Sprawiedliwose polega na ustaleniu h a r
m 0 n i i w duszy (a takie w spoleczenstwie), harmonia zas to uznanie 
g ran icy: funkcji psychologicznych, wlasnej osoby, kompetencji spo
lecznych. Granica ta dziel,!c lqczy zarazem, ustanawia prawdziwe wi~zy; 
uznae bowiem granic~, skonczonose wszystkiego, to oddae kaidej rzeczy 
to, co si~ jej naleiy, uznae jej niepowtarzalne miejsce w caloksztalcie 
rzeczywistosci. 

Ta harmonia moze nastqpie tylko dziliki wl,! czeniu Boga w iycie, 
nawiqzaniu przez nadprzyrodzonq cz~se duszy iywego kontaktu z Do
brem i Prawd q. Harmonia milidzy Bogiem a stworzeniem jest warun
kiem harmonii w czlowieku i ludzi mi~dzy sob'!. Ale nie jest ona do 
osiqgni~cia inaczej nii przez posrednika, ludzki (i zarazem boski, bo do
skonaly) wz6r do nasladowania: Sprawiedliwego, kt6ry pokazuje, ie 
sprawi edliwose musi tutaj bye naga, musi odwr6cic sic; od pozor6w - "od
cielesnie siE;" n ajpienv, jeieli ma bye prawdziwa i skuteczna. Ale to jest 
smiere, paradoks, zgorszenie: dlatego rozpoznac jq i uczestniczye w jej 
nagosci to wylqczne dzielo laski. Przeszedlszy na stronc; smierci spra
wiedliwy z wszczepionym nowym iyciem promieniuje i pomaga budo
wac harmonic; w iyciu spolecznym. W zakonczeniu dialogu Platon su
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geruje taki:e wyrai:nie, ze autentyczny sprawiedliwy zostanie w kO:1cU 
r 0 z p 0 z nan y przez ludzi: "blogoslawieni cisi, albowiern oni posi~d<j 

zieroi~". 

W Rep1Lblice mistyczna droga do Boga jest nierozl<jcznie sprz~gni~ta 
z drog<j, kt6r<j Simone Weil nazywa intelektualn<j. Zaczyna s i~ ona 
jednak dopiero po wyjSci u z jaskini, po otwarciu oczu na istotnll 
wa rtose tego, co przemija, i odpadni~ciu lancucha naszych przywi<jzan. 
"W jaskini nie rna najmniejszej idei Boga". 

S. WElL : Do przejscia cd cicmncsci do k ontemplacji slonca PQ
trzeba posrednictw (metaxu). Roine drogi roiniq si~ wybranymi 
posrednictwami. W drodze opisanej w Republice tym, co posred
niczy, jest s t 0 s u n e k . 

W drodze intelektualnej tym, co wzywa m ysl, jest to, co przed
stawia sprzecznosci. lnacze j mowiqc, jes t t o s tcsu nek. Bo ws ze,
dzie tam , gdzie jest pozor sprzecznosci, jes t koreJacja spr zecznosci, 
tzn. stosunek. Za k aidym razem, kiedy sprzecznose narzuca si~ 

inteligencji, inteligencja jest zmuszona pojqe s tosun ek, k tory prze
twarza sprzecznose w korelacj~ i w konsekwencji dusza jest po
ciqgni~ta w zwyi:(... ) 

Nauki Sq bez w artosci same w sobie. To Sq posrednictwa mi~dzy 
duszq a Bogiem(... ) 

Grecja miala m i sty k~, c z y k 0'11 t e m pIa c je, m i s t y c z
n q, w s pie ra j q c q s i ~ n are 1a c j a c h m a t e mat y c z
nyc h. Bar d z 0 d z i w n e. 

Wedlug Simone Weil ta droga od nauk do Dobra, kt6rq Platon na
zywa dialektyk<j, musi przejsc przez kontemplacj~ porzqdku swiata 
widzianego jako pi~kno. Bo pi~kno jest odblaskiem Dobra i rod zi spon
tanim:nie milose czlowieka. To pi~kno porzqdku swiata opisane g16wDie 
w Tima;,osie, jest tym sarnyrn boskim piE~knem, ktore osiadaj <jc 
w czlowieku i wywoluj <jc milose najpierw cielesnll, a p6zniej osobowq 
pociqga czlowieka ku Bogu; analiz~ tej milosci przeprowadza Fajdros. 

Zobaczmy jeszcze, jak wygl<jda w uj~ciu Simone Weil platonska 
dr oga milosci do Absolutnego Pi~kna i najpot~zniejszy p'tlsrednik 
sarna Milose. 

MIWSC UBOGA 

S. WElL: 'fematem Uczty jest milose, tzn. boskose, ktora nosi 
t o imi~. Tekstem Arystofarnesa (w Ptakach - przyp. moj - K. T.) 
o inspiracji niezaprzecza ln ie orfickiej, ukazujqcy Milosc, zawar tq ja
ko zarodek kurcz~cia w jaju Swiata , kurcz~cia , ktore wykluwa s·ie, ze 
zlotymi skrzydlami, wskazuje, ze Milose jest tym samy'll, co Dusza 
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Swiata. Jest to wobee tego Syn Bozy. Jest zresztq znamienne, ze 
Arystofanes jest jednym z moweow Uczty, jego mowa jest nawet 
jednq z najpi~kniejszych; a przeciez Platon mial bardzo waine 
pow ody, zeby miec do niego urazE; z p owodu okrutnyeh i nie
sprawiedliwych kpin przeeiwko Sokratesow i, ktore nie byly moze 
bez wplywu na wynik proeesu. Jesli jednak Platon umieseil Ary
stofanesa w tym dziele, mozemy slusznie przypuszezac, i e to wlasnie 
z powodu tyeh wierszy 0 Milosci i jaju swiata. Z dr ugiej strony, 
jesli sie: czyta po grecku, jedno po drugim, Prometeusza Aischy·. 
10sa i Uczt~, znajduje si~ w tekscie P latona pewnq ilosc s low. 
k tore wydajq siE; aluzjami do t r agedii Aischylosa i to, nota bene, 
w m owie Agatona , tragika. Wreszcie sarna inscenizaeja dialogu, 
ta uczta, gdzie jest zaledwie mow a 0 jedzeniu, ale bez przerwy 
m6wi sie: 0 win ie, przyjscie pijanego Alcybiadesa n a koncu i jego 
m o\va, w k t6rej jest dluga paralela porownujqca Sokratesa do 
Sylena, to znaczy do slugi Dionizosa, to wszystko jest zrobione 
oczywiseie po to, zeby umiescie dzielo pod ...vezwaniem Dionizosa. 
A Dionizos jest tym samym bogiem, co Ozyrys, bog, ktorego lll~k~ 

swiEieono, sEidzia i zba'Wca dus z, P an pr awdy. 

E MOWY ARYSTOFAN ESA : 

PLATON, 189d: Milo sc jest mi~dzy bogami najwi~kszym przy
jacielem ludzi, ich obroncq i lekal'zem zLa, ktorego uLeczenie byloby 
dla Todzaju ludzkiego najwi~kszym szcz~sciem. 

S. WEIL: To porownanie mi~dzy Milosci q a lekarzem , porowna
nie, kt6re Chrystus w Ewangelii stosuje do Swojej m isji, do tyczy 
tu t aj tak jak u Chrystusa uleczenia grzechu pierworodnego. To 
grzech pierworodny jest tym zlem, kt6rego uleczenie stanowiloby 
dla ludzi najwi~ksze szcze:scie. Bo natychmiast po tych liniaeh 
przychodzi w tekscie Platona historia pierwotnej szcz~sliwosci 

ludzi, ich grzechu, ich ukarania. Ta historia wymaga zinter preto
wania. 

Czlowiek byl kiedys bytern calkowitym. Mial dwie twarze, cztery 
nogi i byl zdolny do ruchu kolistego. Byl winnym pychy i pr6
bowal dostae si~ do nieba (to przypomina wiez~ Babel, ale takze 
grzech Adama i Ewy, kt6rzy cheieli bye ta:::y, jak Bog). 

Zeus, chcqc ukarae czlowiek a, nie niszczqc go jednak, przecina 
go wpoL Starozytni cz~sto praktykowali proceder, ktory polegal 
na przeci~ciu na dwie cze:sci pierscienia, monety, alba jakiegokol
wiek innego przedmiotu i daniu polowy przyjacielowi lub gosciowi. 
Te polowy byly zachowywane z pokolenia na pokolenie i pozwa
laly potomkom obydwoch przyj aci61 rozpoznac si~ po wiekach. 

Ten znak rozpoznawczy nazywal si~ symbolem. To jest pier
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wotny sens slowa. W tym sensie, mowi Pla ton, kaidy z nas nie jest 
czlowiekiem, ale symbolem czlowieka i poszukuje symbolu odpo
wiadajqcego, drugiejpolawy. To poszukiwanie to jest Milosc. 
MiloM: w nas jest wi~c uczuciem naszej radykalnej niewystarczal
nosci - skutku grzechu, i pragnieniem wyplywajqcym z samego 
dna bytu, ieby zostae przywroconym do stanu pelni. Milose jest 
wi~c lekarzem naszego zla pierwotnego. Nie 'illusimy si~ zasta
nawiae, jak stworzye w nas milose, ona w nas jest, od urodzenia 
do smierci, naglqca jak glod, musimy tylko umiee niq kierowae oo. 

Cala ta mowa Arystofanesa jest ciomna, ciemnosciq najoczy
wisciej zamierzonq. Ale podstawowa mysl jest najwyrazniej t ao 
Naszym powolaniem jest jednose( ... ) Co jest tq jednosciq? (00 ') Jed
nose jest stanem, w ktorym podmiot i przedmiot Sq jednq i tq sam q 
r zeCZq, stanam. tego, ktory sam siebie poznaje i sam siebie kocha. 
Ale tylko Bog jest taki i nie moiemy stae si~ takimi inaczej, niz 
przez upodobnienie do Boga, ktore dokonuje milose Boga(... ) Mit 
Platona wskazu je, ze calkowitose, do ktorej czlowiek dochodzi 
dzi~ki milosci w wiecznosci szcz~sliwej, jest wyiszego rz~du, niz 
ta, ktorq utracil przez grzech. I ten grzech jest w ten sposob 
"szcz~sliwq winq", tak jak mowi liturgia katolicka. 

Z M OWY TRAGIKA, AGATONA: 

PLATON, 195a: Twierdzf:, ze pomi~dzy bogami Milose je st naj
szcz~sliwsza, najpi~kniejsza i najdoskonalsza. 

S. WEl L: Zatem MiloM: jest rowna Zeusowi. Trzeba podkreslie, 
ie jakkolwiek te superlatywy Sq superlatywami stosunku, trzeba 
je rozumiee, jako absolutne superlatywy, bo nie rna u Platona 
clziecinnego politeimnu. 

PLATON, 195d: ...Jest zatem bardzo mloda i bardzo deUkatna, 
co wif:cej, jej substanc.ia jest plynna. Bo inaczej nie moglaby 
wkradae sif: ze wszystkich stron i poprzez calq duszf: i nie mo
glaby przejse niezauwazona, jak to robi z poczqtku, kiedy wchodzi 
i wychodzi, jdliby byla z twardej materii. 

S. WElL: To, C{) mowi Platon 0 p lynnosci Milosci, ktora prze
nika calq dusz~, pojawiajqc si~ na poczqtku niezauwaiona, moina 
zestawie z porownaniami z Ew angelii mi~dzy Krolestwem Nie
bieskim a kwasem, ziarnem, solq etc. Chodzi zawsze 0 t~ zasad
niczq koncepcj~, ie to, co nadprzyrodzone, jest w naturze zarowno 
n ieskonczenie male, jak nieskonczenie czynne. 

PLATON, 196c: Najwazniejsze jest to, ze Milose nie sprawia, 
ani nie podlega niesprawiedliwosci, zarowno mif:dzy bogami, jak 
i mi~dzy ludzmi. Poniewaz nie cierpi ona od sHy, jesli zdarza jej 
sif: cieTpiec, bo sila nie dosi~ga Milosci. A kiedy Milosc dZiala, nie 
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dziala silq, ba kazdy zgadza si~ sluchae we w szystkim lVIi lasci. 
Umowa, ktora si~ tworzy przez wzajemnq zgod~, jest sprawiedliwa, 
wed lug praw "krolewskiega miasta". 

S. WElL: Te linie Sq, bye moze, najpi~lmiejsze z calego Platona. 
To jest sarno centrum mysli greckiej, jej w~zel doskonale czysty 

jasniejqcy. Znajomose sHy, jako rzeczy absolutnie -.yszechwlad
nej w calej naturze, wlqcznie z naturalnq cz~sciq duszy ludzkiej , 
razem ze wszystkimi myslami i uczuciami, jalkie zawiera, i r6wno
czesnie jako rzeczy absolutnie godnej pogardy, to jest wlasciwa 
wielkose Grecji( ... ) A przeciez ta pociwojna wiedza jest moze naj
czystszym zr6dlem milosci Boga. Gdyz wiedziee nie abstrakcyjnie, 
ale calCl duszq, ze wszystko w naturze, z naturq psychologicznq 
wlqcznie, jest podane sile rownie brutalnej, rownie bezlitosnie slde
rowanej 'w d6l, jak sila ci~zkosci, taka wicdza przY'kuwa, by tak 
rzec, dusz~ do modlitwy. Tak jak wi~zien, kiedy tylko moze, przy
wiera do okna celi, tak jak ,mucha przywiera do dna butelki przez 
swoj p~d do swiatla. Jest zwiClzek mi~clzy slowami diabla z Ewan
gelii "zostala mi dana ta pot~ga" i "Ojcze nasz, ktory jestes 
w niebie" (... ) 

Platon w tym ust~pie stwierdza tak silnie, jak mozna, ze tylko 
to jest sprawieclliwe, co jest calkowicie uchronione od kontaktu 
z silq. Jest tylko jedna wladza dnszy ludzkiej, ktorej sila nie 
maze dotknqe, ani by si~ niq poslugiwac, ani by jq powstr zymac. 
To jest wladza zgody na dobro, wladza milosci nad przyrodzonej. 
To jest takZe jedyna wladza duszy, z ktorej nie moze pochodzic 
zadnego rodzaju brutalnose. Jest to wi~c jedyna zasada .sprawie
dliwosci w ludzkiej duszy. Analogia kaze nam myslee, ze to jest 
takze zasada sprawiedliwosci boskiej. A poniewaz Bog jest dosko
nale sprawiedliwy, jest cary Milosciq. 

Ta milose, ktora jest samym Bogiem, clziala przeciez, poniewaz 
jest Bogiem, ale dziala 0 tyle tylko, 0 ile uzyskuje zgod~. Tak 
wlasnie dziala na dusze luclzkie. Tak dziala nawet na materi~, 
poniewaz wedlug Timaiosa koniecznosc zostala zwyci~zona przez 
mqdrq perswazj~. 

Co dziwniejsze u Boga,. u tego, kt6ry jest kr6lem bog6w, Boga 
najwyzszego, to to, ze n ie tylko dziala a le podlega: pashein 
znaczy jednoczesnie podlegae, znosie, cierpiee. Stqd greckie slowo 
paihema, uzywa ne naokreslenie M~ki. Mirose podlega , znosi, 
cierpi, ale nie przez przymus. Zatem przez zgod~ . 

PLATON, 196c: Oprocz sprawiedliwosci jest (MUose) w najwyz
szym stopniu opanowana. Bo wiadomo, ze umiarkowanie to pa
nowanie nad przyjemnoSciami i zqdzami, a zadna zqdza n ie jest 
silniejsza od MiloSci. Jezeli tamte sq od niej slabsze, to znaczy, ze sq 
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poskromione przez Milose i ona nad nimi panuje. JesH zatem jest 
panem przyjemnosci i pragnieii, Milose wi~cej, niz cokolwiek in
nego, jest opanowaniem. 

S. WElL: Milase jest pragnieniem padstawawym, nieskanczanym, 
absalutnym, ktorega iadna radase nie moie wypelnie pa brzegi(.. . ) 
JeSH oddajemy si~ MUasci, jeSH zgadzamy si~ ze wzgl~du na ni q 
miec zawsze 'W sobie pustk~ nigdy nie wypelnianq, mamy wtedy 
doskonalase opanowania. 

PLATON, 196d: Co do m~stwa sam Ares nie moze stawie czola 
Milosci. Bo nie Ares trzyma Milose, to Milose Afrodyty trzyma 
Aresa, tak jak m6wilismy. 

S. WElL: To wydaje si~ iartem, ale ta jest tylko poz6r. Jest 
jasne, ze Ares nie trzyma Milosci, poniewaz sUa Milosci nie dosi~ga. 
Milose trzyma Aresa. To znaczy, ze m~stwo wojenne (a takie 
wszystkie farmy analogicZllle do m~stwa), potrzebuje milasci, ktora 
by je 'Wzniecila. Niska milose wznieca niskq odwag~, milose abso
lutnie czysta wznieca m~stwo absolutnie czyste. Ale bez milosci 
jest tylko podlose(...) 

PLATON, 196d: Zostaje to, co dotyczy mqdrosci(... ) Ten B6g jest 
tak mqdry w poezji, ze czyni nawet innych poetami, gdyz ktokol
wiek jest dotkni~ty milosciq, staje si~ poetq, nawet jeSli przedtem 
nie mial nic wsp6lnego z Muzami( ... ) A co do wykonywania- sztuk 
i technik, czyz nie wiemy, ze wszystko, co B6g nauczyl robie, jest 
cudowne i swietne, a wszystko, czego nie dotyka, jest mroczne? 

S. WElL: Dzi~ki temu wyliczeniu czterech cnot, widzimy, ze 
w umysle Platana sprawiedliwase, umiarkowanie, m~stwa i mq
drase nie Sq cnotami naturalnymi. lch natchnieniem i bezposred
nim zrodlem jest Milose nadprzyrodzona i nie mogq one pochadzie 
skqdinqd. 

Inteligencja tam, gdzie jest tworcza, w prawdziwej poezji, a na
wet w technice, jesli odkrywa rzeczy naprawd~ nowe, pochodzi 
bezpasrednio z milosci nadprzyrodzonej. To jest prawda funda
mentalna. Nie zdalnosci naturalne, wrodzony dar, takie nie wy
silek, wola, praca wplywajq na inteligencj~, dostarczajq energii 
potrzebnej do jej pelnej skutecznosci. To wylqcznie pragnienie, 
mianowicie pragnienie pi~kna. Pragnienie to, poczynajqc od pew
nega stopnia intensywnosci i czystosci, jest tym samym, co geniusz. 
Na wszystkich stopniach jest tym samym, co uwaga( ... ) 

Z MOWY SOKRATESA: 

S. WElL: Sokrates w tym dziele nie mowi w swaim imieniu, 
powtarza nauki, ktorych udzielila mu bardza stara kobieta, ktora 
przybyla do Aten dokonae ofiary, dzi~ki tej ofierze addalajqc na 



SEVIONE W1';IL 0 PLATONIE1564 

dziesi~e lat zaraz~ od Aten. Jej plee, okolicznosci i slowa inicj acji 
i tajernnicy, kt6rych bezustannie uzywa, wystarczajqco pokazujq, 
ze chodzi 0 kaplank~ religii z Eleusis. Uczta jest 'wystarczajqcq 
odpowiedziq dla tych, kt6rzy myslq, ze Sokrates i Platon pogar
dzali rnisteriami. Jest w niej takie wskaz6wka wystarcza jqco 
jasna, ze doktryna zawarta w tyro dziele nie jest rezultatem re
fleksji filozofic znej, a tradycji religijnej(.. . ) 

Diotyma wyjasnia, ze Milose to jest daimon. Slowo daimon 
w j~zyku greckim jest uzywane bardzo roinie. Ale tutaj Diotyma 
ok'resia u zy tek, ktory .robi ze slowa daim on. Oznacza ono lqcz,ni
kow, posrednik6w mi~dzy czIowiekiem a Bogiem. 

PLATON, 202e: To je st wielki "daimon". Jakq ma funkcj~? Tlu
maczenia i przekazywania bogom spraw ludzkich i ludziom spraw 
boskich( .. .} Bog nie miesza si~ do czlowieka, jedynie poprzez niega 
dokonuje si~ obcowanie i dialog mi~dzy bogarni a ludzmi. 

S. WElL: W tych liniach Milose pojawia si~ jako kaplan par 
excellence. 

Nie trzeba zapominae, ie ten bog, kt6ry jest kapl:a nem i po
srednikiem, ktory jest mi~dzy boskosciq i czlowiekiem, jest tym 
samym, ktory wedlug rnowy Agatona jest co najmniej rown y 
Zeusowi, ktory uczy Zeusa sztuki rzqdzenia, kt6ry jest krolem 
bog6w. 

Platon twierdzi tak kategorycznie, jak to tylko mozliwe, ze 
poza tyrn boskim posrednictwem nie moze bye zadnej r elacji mi~

dzy Bogiem a czlowiekiem: ,:Nikt nie idzie do Ojca, jak tylko 
przeze mnie". 

PLATON, 204b: Kiedy urodzHa si~ Afrodyta, bogowie urzCfdz ili 
wesele, a mi~dzy nimi byl Poros (oznacza m. in. Drog~, Obfitose, 
przyp. moj - K. T.), Syn MCfdrosci. Po uczcie N~dza przyszla zebrac, 
jak zwykle podczas sWiqt i stala przy drzwiach . Par os, pijany nekta
rem, wszedlszy do ogrodu Zeusa oci~zaly usnql. N~dza z powodu 
niedostatku postanowila miec dziecko z Porosem. Polozyla si~ przy 
nim i pocz~la Milosc. 

S. WElL: Ta n~dza jest n~dzq calego stworzenia. Stworzenie 
w swoim smutku wymyslilo przebieglose biednej k obiety, k t6ra 
rna nadziej~ zwiqzae si~ w trwaly spos6b z przeznaczeniern czlo
wieka bogatego, majqcz nim dziecko, mimo jego woli. Wyrnyslil:o, 
ze b~dzie mialo dziecko z Bogiem. Wybralo moment, w ktoryrn Bog 
jest pijan y i spi. Trzeba pijansh va i snu dia t akiego sza,lenstwa( .. . ) 

Dziecko jest biedne, jak przystalo naszemu bratu. Ten prze
sliczny obraz biednej i w~drujqcej mHosci, (dzieck a N~dzy i Do
statku - przyp. moj - K. T.) zawsze kladqcej s i~ spae na ziemi, nie
uchronnie kaze n am rnyslee 0 sw. Franciszku. Ale przed sw. Fr an
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ciszkiem Chrystus byl biedny i bezdomny i nie mial gdzie zlozyc 
glowy. Mial takze ubostwo za towarzysza. 

PLAT ON, 205d: Istnieje doktryna, ktora mowi, ze ci kochajq, 
ktOrzy szukajq wlasnej polowy. Moja doktryna twierdzi, ze milosc 
nie ma za przedmiot ani polowy, ani calosci, 0 ile to nie jest 
do bre( .. .) Nie ma innego przedmiotu milosci dla ludzi jak dobro. 

S, WElL: Te slowa( ... ) Sq slowami bardzo gl~bokimi. Niszczq fal
szywe poj~cie egoi:mnu. Ludzie nie Sq egoistami. Nie mogq nimi 
byc. lch nieszcz~scie na tym polega. Tylko Bog jest egoistq. Czlo
wiek nie moze dotrzee do choeby cienia milosci siebie inaczej niz 
widzqc si~ jako stworzenie Boga, koehane przez Boga, odkupione 
przez Boga. lnaczej mowiqc, ezlowiek nie moze kochae sam siebie, 

To, eo n azywamy zwykle egoizmem, nie jest milosciq siebie, 
a zludzeniem perspektywy. Ludzie nazywajq zlem zmian~ pewnego 
porzqdku r zeczy, ktory widzq z punktu, w ktorym tkwiq: z tego 
punktu rzeczy troch~ odleglejsze Sq niewidoczne. Masakra stu 
tysi~cy ludz,i za ledw ie Zlmienia po~zqdek sw:!)ata, taki jakim 
go widzq, natomiast jesli towarzysz pracy dostal lekkq podwyzkG 
pIaey, a oni nie, ten porzqdek jest przewrocony. To nie jest milose 
siebie, tylko fa.kt, ie ludzie, b~dqc bytami skonczonymi, stosujq 
poj~cie prawidlowego porzqdku tylko do najblizszego otoczenia 
ich serca( ... ) 

Jedynym sposobem, ieby uniknqc tego bl~du perspektywy, jest 
wybrae swoj skarb i przeniese swoje serce poza przestrzen, poza 
swiat, w Boga(".) 

W Uczcie znajdujemy takie (podobnie jak w Republice, przyp. 
moj - K. T.) obraz et apow duszy ku zbawieniu. Tu chodzi 0 zba
\'lienie przez pi~kno. 

Etapy post~pu duszy tu opisane prowadzq do podziwiania pi~kna 
fizycznego u jednego czlowieka do podziwiania pi~kna fizycznego 
wsz~dzie, gdzie one si~ zna jduje. Stqd do pi~kna dusz, do pi~kna 
w prawach i instytucjach, pi~kna w naukach, az wreszcie do
chodzi s i~ do spetnienia milosci, do kontemplacji samego pi~kna. 

Te teksty pokazujq, jak bardzo mylq si~ ci, ktorzy widzq idee 
Pl atona jako zakrzepni~te abstrakcje. Tu chodzi 0 zaslubiny du
chowe z pi~knem, zaslubiny, dzi~ki kto rym dusza rodzi rzeczywist e 
cnoty. Co wi~cej, pi ~kno nie miesci si~ w innej rzeczy. Nie jest 
atrybutem. J est podmiotem. Jest Bogiem(.. . ) 

Pi~kno absolutne jest czyms rownie konkretnym, jak przedmioty 
zmyslowe, czyms, co siG widzi, ale wzrOlkiem nadprzyrodzonym. 
P o dlugim przygotowaniu duchowym ma si~ do niego dost~p przez 
rodza j objawienia, rozdarcia: "Nagle zobaczy on cudowny rodzaj 
pi~kna". To jest opis doswiadczenia mistycznego. To pi~kno s i~ 
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nie zmienia, podczas gdy pi~kne rzeczy rodz'l si~ gin'l, chociaz 
S'l pi~kne tylko przez uczestniczenie w nim. Oto najwi~ksze po
cieszenie W obliczu zla. Zadne zlo nie czyni zla Bogu. Ten, kto 
widzi absolutne pi~lkno jedynym organem, ,ktorym jest ono wi
dzialne, to znaczy milosci 'l nadprzyrodzon'l , umieszcza swoj skarb 
i swoje serce poza zasi~giem wszelkiego zla. 

W drodze, ktor'l przedstawia tutaj Platon, n'ie rna mowy 0 Bogu, 
poki nie zosta1 nawi'lzany rzeczywisty kontakt przez doswiadcze
nie mistyczne, a nawet i wtedy tylko aluzyjnie. To jest wielka 
roznica z drog'l chrzescijansk'l , w ktorej mowi si~ 0 Bogu na d1ugo 
przedtem, nim rna si~ najmniejsze poj~cie, co to slowo oznacza. 
Pozytek jest ten , ze to slowo sarno ze siebie rna sil~, niewygoda, 
ze mniejsza jest jego autentycznosc. W kazdym razie roznica nie 
powinna przes1aniac zasadniczej tozsamosci. 

* 
S. WElL: Podobieiistwa mi~dzy doskona1ym sprawiedliwym, 

Prometeuszem, Dionizosem, Dusz'l Swiata z jednej strony, a Mi
10sci'l z drugiej ukazuj'l pod tymi wszystkimi imionami jedn'l i t~ 
samq Osob~, ktora jest Jedynym Synem Boga. Moglibysmy dodac 
Apolla, Artemis, Afrodyt~ Niebieskq i wiele innych. 

Wszystkie te zgodnosci 0 ile nie neguje si~ historycznego cha
rakteru Ewangelii - co trudno, jak si~ wydaje, zrobic szczerze 
nie przynoszq ujmy wierze, ale przeciwnie, Sq jej w strz'l saj'lcym 
potwierdzeniem. Sq nawet konieczne. Widzimy wsz~dzie - szcze
golnie jasno pokazujq to zyciorysy swi~tych - iz Bog chcia1 zwiq
zac si~ z nami w ten sposob, ze nawet Jego dobroc, by si~ spelniac, 
potrzebuje naszej modlitwy. Moze dac nieskonczenie wi~cej, niz 
jestefuny w stanie prosic, bo w momencie, w ktorym prosimy, nie 
znamy nawet pelni dobra zawartego w naszej prosbie. Ale po 
pierwszych sygnalach laski w nas, nie daje nic bez prosby. JakZe 
Bog da1by Swojego Jedynego Syna swiatu, gdyby Go swiat 0 to 
nie prosi1? Ten dialog czyni histori~ nieskonczenie pi~kniejszq . 
Pokazujqc to moglibysmy dostarczyc dzisiejszym umyslom tego 
szoku, kt6rego potrzebujq, zeby zwrocic na wiarE: chrzescijanskq 
nOWq uwagE:. 

Oprac. Karol Tarnowski 
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,,0 Erazmie Rotterdamski, gdziez chcesz pozostae? Patrz, ile moze 
niegodziwa tyrania wladzy swieckiej i pot~ga ciemnosci. Sluchaj, 
ty zolnierzu chrystusowy, wyjedz naprz6d, obok Chrystusa Pana, 
ochron prawd~, si~gnij po wieniec m~czenski" - Durer pisal w swo
im Dzienniku te zdania wzburzony nieprawdziwq zresztq, jak si~ 

okaza1o, wiadomosciq 0 zamordowaniu Lutra. Erazma zna1 osobi
scie, spotkal si~ z nim w Brukseli. Stworzy1 jego, nb. niewierny, 
portret miedziorytniczy w roku 1526: Erazm stoi \V sztywno sfa1
dowanej szacie przy pulpicie, trzymajqc pi6ro i flaszeczk~ z at1'a
mentem, zastanawiajqc si~ jak odpo\"Iiedziee na czyjs list. Na pierw
5zym planie ksiCjzki. Na stole bukiecik konwalii i fio1k6w. 

Tak sarno pracuje na sztychu z 1514 roku, w napelnionej 1ago
·dnym swiatlem kcmnacie Dtirero'Wski sw. Hieronim. Jest tu Jdepsy
dra mierzqca wolno uplywajqcy czas, dynia, ksiqzki. Na prostych, 
ale pi~knych meb1ach - poduszki. Na pierwszym planie spiq obok 
siebie lew i .iagni~. To wlasnie m6g1hy bye duchowy portret Eraz
ma, kt6remu Durer chcia1 narzucie rol~ rycerza, takiego, kt6ry na 
jego sztychu z 1513 pomnikowo k1asyczny, srodziemnomorski, jedzie 
z zaci~tq twarzq Savonaroli przez polnocny fcmstowski krajobraz, 
skomplikowany i grozny, wsrod pokus szeptanych przez smiere 
i szartana. 

Pretensje Dtirera swiadczq, ze Erazm - n ie pierwszy i ostatni 
padl <ofiarq stcsO\vania porownan militarystycznych do sfery 
teologiczno-mnralnej, skoro sw6j traktat 0 lagodnym i mqdrym 
chrzescijanstwie zatytu1owa1 Enchiridion Z 0 In i e r z a Chrystu
sow ego natlk zbawiennych pelny.° Erazmie Rotterdamski, gdziez chcesz pozostae? 

Czy Erazm dobrze si~ czul w swojej epoce? Wiemy, ze domagala 
si~ cd niego bezustannie wielkich gestow. Glos Erazma, jego opi
nie, jego ksiqzki byly t argane gniewami ludzi, ktorzy nie przyjE;liby 
zaproszenia, by zasiqsc wraz z nim do "zboznej biesiady" w cie
nistym portyku, "kiedy si~ wszystko na wsi tak radosnie zieleni". 



JANUSZ ST. PASIERB1568 

Swiat cZyl1U nie zdawal sobie moze sprawy, ze rodzi si~ novum, 
ze powstaje nowa warstwa spoleczna, ze odtqd obok panow, kler u, 
chlopow i mieszczan istniee b~dq intelektualisci, ze tworzy si~ nie
znany przedtem spos6b i model myslenia, ie od tej chwili nie tylko 
klasztory i nawet nie tylko uniwersytety, ktore papieie wyemancy
powali spod wladzy biskupow, b~dq si~ liczyly w iyciu duchowym 
spoleczenstw, bo zycie umyslowe krzewie si~ be,dzie w spos6b spon
taniczny, niezinstytucjonalizowany, trudny do skontrolowania, gdyz 
idealem jego stanie si~ r{)zmowa kilku przyjaciol. 

o Erazmie, gdzie chciales pozostae? 
Czy Erazm podzielal radoM: swoich wspolczesnych z faktu, ze 

dane mu bylo zye pod wielkim Sfoncem odradzajqcego si~ antyku? 
Bo staroiytnose byla jakqs szanSq ucieczki, wydobycia si~ ze wspol
czesnosci. Wiemy juz dzis, ie nie byla szanSq ucieczki od chrzesci
janstwa do poganstwa: truizmem jest stwierdzanie, jak werbalne 
i retoryczne bylo poganstwo wspolczesnych humanistow. 

Erazm udawal si~ do starozytnosci jak do Kolchidy, by przywieze 
stamtqd zlote runG klasycznej jasnosci, ktorej blaskiem miala si~ 
rozjarzye teologia i Kosciol. Pisal 0 tym w Enchiridionie: 

"I niech zrozumiejq niektorzy oszczercy, co za najwyzszq poboi
n{)se uwazajq ,nieznajomose dobrego pismiennictwa, ie ja, zajmujqc 
si~ gorhwie w mlodosci co ozdobniejszy.m pismiennictwem staro
iytnych i zdobywajqc, cz~sto za cen~ snu, jakq takq znajomose oby
dwu na rowni j ~zykow, greki i laciny, nie mialem na wzgl~dzie 
proznej chwaly ani dziecinnej r ozkoszy umyslu, lecz przede wszyst
kim myslalem 0 tym, ieby swiqtyni~ Panskq, ktorq pewni ludzie 
swojq niewiedzq i barbarzynstwem nazbyt zbezczescili, w miar~ sil 
swoich przyozdobie z zewnqtrz pochodzqcymi boga'ctwami, ktore 
moglyby w wybrednych umyslach rozpalie plomien milosci do 
Pisma swi~tego". 

Erazm byl zawsze swiadomy niebezpieczenstw, jakie niesc mogla 
ekshumacja dawnych bostw. W roku 1517 pisal do Capita ostrzega
jqc, ze "p{)d przykryciem odradza jqcej si~ literatUTY antycznej p{)
ganstwo zechce znow podniese glow~". Ow Capito jest autorem 
najlepszego chyba okreslenia Erazma : nazwal go sprawcq odrodze
nia dobrego pismiennictwa, jak i powrotu poboinosci - auctor 
cum renascentium Iiterarum tum redeuntis pietatis. Potwierdza to 
znak<Ornicie tez~ niektorych wloskich historykow kultury, utrzymu
jqcych wbrew Chestertonowi, Bierdiajewowi i Maritainowi, ze re
nesans byl w gruncie rzeczy reakcjq katolickiej prawowiernosci 
przeciwko "heretyckiemu", awerroistycznemu Trecento i triumfem 
"uczonej poboznosci" - doctae pietatis tj. nowoiytnego, by nie po
wiedziec nowoczesnego, katolicyzmu przenikni~tego duchem klOl
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sycznej pogody i jasnosci. Warto przypommec, ze takze dla Papi
niego renesans by1 ritorno al Padre - "poWTotem do Ojca": zwy
r::i~stwem prawdziwego i pe1nego chrzescijanstwa nad "abstrak
cyjnym" chrzescijanstwem sredniowiecza. 

Uderzajqca rzecz, ze dla intelektualisty Erazma chrzescijanstwo 
"jest bardziej zyciem niz dysputq, natchnieniem niz uczonosciq, 
przemianq wewn~trznq, niz rozumowaniem", jak czytamy w Para
klezie to jest zach~cie do uprawiania jilozofii chrzeScijaiiskiej. 

Jak wszyscy przed nim i po nim, kt6rzy ozywiali duchowose 
i pobo~nose chrzescijanskq, jak sw. Bernard i sw. Franciszek, Erazm 
by1 chrystocentrykiem: "Chrystus zas - i tak ci 0 nim myslee trzc
ba - to nie jakies slowo puste, lecz sarna wlasnie milose, prostota, 
cierpliwose, czystose, kr6tko m6wiqc, wszystko czego Chrystus nau
czal" (PodT~cznik i otnierza Chrystusowego). Nie mozna si~ oprzec 
wrazeniu, ~e dla Erazma Chrystus by1 w Kosciele bardziej moze 
obecny przez Slowo niz przez Cialo, co musia10 bye szczeg6lnie 
drazliwe w czasach, gdy zmierzajqcy do Trydentu Kosci6l byl na 
najlepszej drodze do niedowartosciowania Slowa Bozego po to tyl
ko, by przeciwstawie si~ protestantom. 

o Erazmie Rotterdamski, gdziez chcesz pozostae? 
Nie chcial pO:?1ostae w miejscu. Powr6t do zr6de1 chrzescijanstwa 

wydawal mu si~ spraWq najpierwszej wagi. Byla to kwestia - jak 
zauwaZyl Huizinga - nie tylko filalogii, ale r6WU1iez etyki i este
tyki: chrzescijanstwo mialo bye jak swieze jablko, kt6re si~ same
mu zrywa z drzewa. "Chcialbym - pisal Erazm - zeby dusza 1udz
ka do gl~bi przepojona zostala prostotq i czystosciq ChrystusoWq, 
a sqdz~, ze najlepiej dojdzie do tego w ten spos6b, iz w oparciu 
o nasZq znajomosc j~zyk6w or yginalu, u samych h6del b~dziemy 
filozofowac". 

Na poczqtku, w oryginale, wszystko bylo dabre - sqdzil Erazm. 
Czymze miala bye jego "fi10zofia Chrystusa", jak nie ' napraWq 
natury, kt6ra zostala stworzona dobrq: renascentia znaczy1a u niego 
instauratio bene conditae naturae. 

Okolo. roku 1516 przypadl,o apogeum rozwazan Erazma nad spra
Wq ,odrodzenia Kosciola przez powr6t do pierwotnych zr6del i pro
stoty. Sytuacja byla dramatyczna. Renesansowe papiestwo zajmo
walo si~ sprawami sztuki i kultury w duchu najszerzej poj~tego 
humanizmu, przewaznie kosztem skupienia energii na najpilniejszej 
sprawie reformy Kosciola. W tych okolicznosciach i w tym czasie 
dOjrzewa wystqpienie Lutra. 28 marca 1519 Luter po raz pierwszy 
zwr6cil si~ osobiscie do Erazma - "Erazmie, chlubo i nadziejo 
nasza" - oczekujqc jego czynnego zaangazowania si~ w reformacj ~. 

o Erazmie, gdziez chcesz pozostae? 
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Wielu ktorzy domysleli Erazma do konca, ktorym zabraklo jego 
konsekwentnej niekonsekwencji, zosta1o heretykami - tak w sto
sunku do Kosciola, jak w stosunlm do luterani~mu. Zelazna konse
kwencja reformatorow przeraza1a Erazma. W kwietniu tego samego 
1519 roku pisal on do -protektora Lutra, elektma saskiego Fryde
ryka Mqdrego: "Pisma Lutra przysporzyly konserwatystom w Lo
wanium sporo mate:ria1ow, dzh;ki ktorym mogq atakowae bonae 
Uterae i wszystkich uczonych okrzyczee jako h eretykow". Ale jUl 
by10 za pozno 'I1a wszystko, kazde slowo skrzypiqce kiedys pod pio
rem w zacisznej pracowni hucza10 teraz z ambon, ,,,torowa1o szcz~-
kowi hroni. . 

Otoz i E·razm, przy biurku wprawdzie, lecz "pomi~dzy ostrzami 
pot~znych szermierzy", mi~dzy Lutrem a, jak sam napisal do Jana 
Langa, "tyraniq rzymskiego tr-onu i jego satelitow, dominikanow, 
karmelitow, francis~kanow" ... W dalszym ciqgu TIie chce i n ie moze 
si~ angawwae, gdyz oznaczal·oby t·o zdrad~ samego siebie. "Woj
na - pisze do naszego Zygmunta I 15 maja 1527 - jes t slodkq 
pokusq dla niedoswiadcz.o nych! Lecz si~ga wzrokiem daleko i prze
bija ciemnosci ten, kt.o pokoj nawet niedogo dny sta·wia wyzej nii 
sprawiedliwq wojTI~... " Pewnie si~ troch~ bal, ale bardziej w grun
cie rzeczy dria1 0 los bonae literae: "z nienawisci do n ich i glupoty 
mnichow powsta1y poczCjtki tej calej tragedii", pisal 9 wrzesnia 
1520 dodaj'1c: ,,·obawiam si~ najgorszeg·o dla nieszcz~snego Lutra... 
byloby got<owe dla mnie biskupstwo, gdybym zechcia1 pisae prze
ciw Lutrowi". Pod koniec zycia omal ze nie zosta1 kardyna1em, ale 
nie 0 tym teraz, ho trzeba przeciez odnotowae wzruszenie, jakie 
ogar'l1ia na mysl, ze zawik1anego i zagrozonego ze wszystkich stron 
M~drca z Rotterdamu stae bylo na wspo1czucie i h;k 0 losy aHo
row wielkiego dramatu, ktorego uczestnikiem nie chcia1 bye, lecz 
by1 - kim? wspolrezyserem? wspoiautorem ? Luter n azw al: go 
z rozdzierajqcq ironi '1 15 kwietnia 1524 "jedynie \"'idzem swojej tra
gedii"... Erelz'll tymczasem pisal 0 sobie: "Jest moim udzia lem bye 
kamienowanym z dwoch stron, choc staralem si e, troszczyc 0 obie". 
30 marca 1522, a wiE;c w dwa la ta po potE;pieniu przez Leona X 
bullq Ex surge Domine poglCldow Lutra, czytamy w liscie Erazma 
do Willibalda P irkheimera: "Zyczylbym sobie, by luteranie juz dwa 
lata wczesniej zacz~li pisac przeciwko mnie, zaoszczE;dziliby mi 
wielu zmartw'ien i przykrosci"... 

Przykrosci ze stNny Koscio1a? I w ogole : jakim prawem Erazm 
uwazal si~ za kogos stojqcego m i E; d z y Kosciolem a Lutrem? e zy 
nie powinien byl identyfikowae si~ z Kosciolem? Nie zapomina jmy, 
ze Koscio1 jego czasow byl bardziej nii kiedykolwiek ecclesia Tefor
manda - Kosciolem, ktory naleza10 zreformowae. Erazma mierzil:o 
w nim tysiqce rzeczy: nieuctwo, pycha, zabobon, £anatyzm, n ietole
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lancja, \\rszyscy ci, co "zaczynajq z wielkq pychq sprawowae cen
zur~ nad cudzym zyciem, stosownie do tej reguly prostackich glup
cow, zeby (jak powiada komediopisarz) tylko to uwazae za sluszne, 
co si~ samemu czyni" (Podr~cznik zotnierza Chrystusowego). A je
dnak, gdy go pytano, gdzie chce pozostae, odpowiedzial w tym dra
matycznym roku 1520: "Mnie ani zycie ani smiere nie oderwie od 
wspolnoty Koscioia Katolickiego". Przytacza to zdanie Huizinga i do
c1aje inne z traktatu Hyperaspistes z 1526 roku: "Nigdy nie od ·· 
padlem od Kosciola K,anolickiego. Wiem, ze do Kosci{)~a tego, ktory 
nazywacie kleszym, naJezy wielu, ktorzy mi si~ nie podobajq, lecz 
takich widz~ Towniez i w' \vaszym Kosciele. A Iatwiej zniese zlo, 
do ktorego si~ przywyklo. Dlatego znosz~ ten Kosciol, poki nie zo
bacz~ Jepszego, Kosciol zas zmusz{)ny jest zapewne rowniez znosie 
i mnje, dopoki sam lepszy si~ nie stan~. A chyba ile nie jedzie ten, 
kto pomi~dzy dwa rozne zia trafiwszy, trzyma si~ posredniej drogi". 
Wi~c na "posredniej drodze" pozostal - moze jako pierwszy elm

meniczny katolik w historii. Pozycja jego, wbrew pozorom, nie byla 
wygodna. Trzeba bylo ogromnej sHy, ieby polemizowae ze wszyst
kimi niemaJ (z jednej strony ze sredniowiecznymi scholastykami, 
z drugiej zas z poganizujqcymi humanistami; Erazm krytykowal 
rownoczesnie obrz~dowose katolickq, odpusty, posty i pieJgrzym
ki - i obskurantyzm refo,rmatorow, ktorych by! duchowym ojcem, 
choe nie wyszecl! z nimi z Kosciola) i nie dae si~ przeciqgnqe na 
zaclllq stron~. Erazm przeciez zapoczqtkowal ruchy, ktore nabiera
jc1 c rozp~du, dzi~ki sile odsrodkowej wyrzucaly za burtE; silniej
szych od niego. Czy rzeczywiscie silniejszych? 

Huizinga, do ktorego kazdy piszqcyo Erazmie musi co raz siG 
oclwolywae, pisze 0 Erazmie, ze wydaje si~ nie dose sUny dla swo
jej "krzepkiej epoki", dla tego wieku Lutra, Kalwina, Ignacego 
Loyoli, Wielkiej Teresy, a takze Diirera, Michala An~ola i Szeks
pira. Ale co to jest sila? Pojscie za impulsami gwaltownej natury, 
pot~inego temperamentu? Czy nie jest niq raczej heroiczne wobec 
naciskow trzymanie si~ drogi umiaru, zajmowanie pozycji otwartej 
i pojednawczej, bez wzgl~du na cen~, jakq za to trzeba placie? 

Postawy tej nie docenili wspolczesni, stqd pytania: gdzie chcesz 
pozostae? 

Erazm byl i ojcem i dzieckiem swojej epoki, byl bardzo czlowie
kiem swojego czasu, a jednak umial bye w stosunku do niego ana
chroniczny. Umiat wysprz~glie si~ z jego nami~tnosci zyskujCJc 
szans~ aktualnosci wi~kszej moze niz popularnose, jakCJ cieszyl siE; 
za iycia. Bo byl znany i slawny, zwiedzano go jak pomnik, wiel
biono jego umysl. Przy tym wszystkim musia! bye bardzo samotny. 
Idqc w gor~ niosl ze sobq mrocznq tajemnic~ pochodzenia, mial 
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raczej wielbicieli niz przyj aci61. Osobistej przyjazni oduczono go 
nacale zycie W ' klasztorze w Steyn . 

o Erazmie Rotterdamski, gdzie chcesz pozostac? 
Domyslamy si~, He Ci~ musiala k osztowac - przy Twej wrazli

w asci i lagodnosci - kazda "niezgoda na uklon". Mimo wszystkie 
oznaki szacunku, nie miales zbyt wiele SzczE;scia do swej epoki. 
Moze urodziles si~ za wczesnie, moze byles po pr ostu za mqdry? 
Sam przeciez pisales w Pochwale glupoty. "Fortuna kocha tych, 
co niezbyt mqdrzy, tych,co majq wi~ej zuchwalstwa n iz rozumu , 
tych, kt6rzy tak skorzy do oswiadczenia, ze «kosci rzucone.» Mq
drosc odbier a odwag~ i dlatego powszechnie widzicie, ze owi m q
drzy bocykajq si~ z u b6stwem, z gJ:odem, z mrok iem, ze zyjq w za
niedbaniu, w zapomnieniu, w nienawiSci; glupcy natomiast oply
wajq w pieniqdze, dostajq si~ do steru panstw, kr6tko m6wiqc: 
kwitnq na wszelkie sposoby". 

W roku 1535, na rok przed smierciq, juz chory, korespondowal 
z papiezem Pawlem III na ternat soboru, wielkiej nadziei odnowy 
Kosciola. Papiez prosil go 0 pamoc - "sfowem i czynem przed 
i podczas soboru" - listem z 31 m aja. Ale do soboru bylo jeszcze 
daleko, a dla samego Erazma za pozno. 

Kiedy jednak czytamy dzisia j jego dziela, nie mozemy siE; oprzec 
wrazeniu, ze Erazm zaproszenie przyjql i byl teologiem - wpraw
dzie p6zniejszego nieco - ale bardzo wielkiego soboru. Sohoru od
r·odzenia poboznosci, powrotu do :lr6del i ewangelicznej prostoty, 
soboru pojednania. 

o Erazmie Rotterdamski, gdzie pozostales? 

Ks. Janusz St. Pasierb 
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DIALOG OD R6ZN YCH STRON 

Przed kilkoma laty jeden z klub6w studenckich zaprosil redakcj~ 
"Tygodnika Powszechnego" oraz przedstawicieli Stowarzyszenia 
Ateis t6w i Wolnomyslicieli do odbycia wsp6lnej dyskusji na tematy 
Etyczne. Tlum student6w wypelnil sal~, ktos zagail i przedstawi
ciele obydwu druiyn zacz~li zabierae glos. Studenci sluchali i bili 
brawo - chlodniej lub gor~cej. Najwi~ksze brawa dostal zresztq 
organizator zebrania, kt6ry bardzo sympatycznie i w duchu posta
wy poszukiwawczo-otwartej powiedzial cos obustronnie nonkonfor
mistycznego. Ko nkluzji oczywiscie n ie byIo, wy nik6w meczu nie 
ogloszono. Wychodzilem stamtqd z gl~bokim niesmakiem, chae byla 
to bardzo ku lturalna i "dialogowa" impreza. Dialog nie byl jeszcze 
wtedy tak modny, ale dzis takbysmy jq pewnie nazwali. 

Mniejsza zresztq 0 l1azw~, wainy byl 6w niesmak. Wydawalo mi 
si~, ie tkwi w tym wszystkim jakis falsz, a m oie nawet cos w ro
dzaju swi~tokradztwa. Mialo to bye niby szukanie prawdy, niby 
wymiana mysli, ale przeciez to byl mecz. Moie n awet i prawdziwie 
sportowy, ale mecz, w ktorym chodzi 0 z"lYci~stwo - przez nokaut 
lub na punkty. A w atmosferze meczu jak zachowae obiektywizm, 
jak zachowac trosk~ 0 prawd~? Jak przekazac cos, co jest n ie tylko 
poglqdem, informacjq, ale najbar dziej osobistym pTZekonaniem? Co 
zdaje si~ wymagac m aksymalnego skupienia i radykalnego usuni~
cia wszelkich wzgl~6w ubocznych? A tu dziala nie tylko temperatu
ra sali, nie tylko doping kibic6w. Doskonale wiadolllo, ze grajq prze
ciez rol~ r6ine wzgl~dy t a1k tyczne, zaleznie od delikatnosci m at erii. 

Do rzadkosci nalezq tacy ludzie jak pewien m6j znajomy, ktory 
potrafi u rwac w pol zdania polemiczny atak, aby wykrzyknqe : "Nie! 
Pan rna racj~ !" - i kontynuowac sw6j wywod rownie gorqco choc 
w calkiem przeciwnym kierunku. 

Stara tradycja publicznych dysput slabo si~, moim zdaniem, na
daje do wy miany mysli. Ceni~ jq, ale ra·czej w plaszczyznie poli
tycznej, jako jednq z instytuc ji demokracji, a nie jako narz~dzie 
dialogu. 

C6i to jest jednak dialog? Na pierwszy rzut oka odpowiedz. jest 
prosta: dialog jest wtedy, gdy dwie osoby z sobq rozmawiajq. Ale 
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to slowo zbyt seisle jest zwiqzane z teatrem, a tam przecieZ wpraw
dzie one do siebie przemawiajq, ale w gruncie rzeczy nie rozm~l
wiajq z sobq, bo swoje slo\'.'a kierujq do 'Publicznosci. Podobnq sy
tuacj~ mamy w wypadku wszelkich dyskusji prasowych: przy naj
wi~kszych wysilkach piszqcy nie maze zapomniee 0 czytelnikach, 
o nich prz€ciez idzie. Gdyby chadzilo tylko 0 "vymialDf~ poglqd6w 
z uczestnikami dyskusji, wystarczyloby um6wie si~ na kaw~. 

Idzmy dalej. Kiedy np. zaczynamy mowie 0 dialogu Kosciola ze 
swiatem wspolczesnym, to widac, ie nie 0 taki teatralny dialog cho
dzi, chocby z tego powodu, ie brakuje publicznosci: poza Kosciolem 
i swiatem moina by myslee co najwyiej 0 Marsjanach, jeSli istnie
jq, znajq i r·ozumiejq nasze spory. Ten zatem dialog musi bye rozu
miany bardziej pierwotnie choc zarazem bardziej metaforycznie, 
bo ani Kosciol, ani swiat nie Sq osobami stajqcymi twarzq w twarz. 

W uj~ciu Pawla VI dialog ten uzyskuje zupelnie nowq jakose. 
"Co do Nas - - pisze Papiez w Encyklice Ecclesiam Suam - we
wn~trzny impuls milosci, zmierzajqcy do wyrazenia si~ w zewn~trz
nym darze milosci, nazwiemy przyj~tym juz terminem dialogu". 
Takie sformulowanie nie moze nas dziwic, jesli b~dziemy pami~tali, 
ze Ojciec Swi~ty w samej religii widzi czynnik dialogu Boga z ludz
mi, samo Objawienie uwaza jakby za dialog. ,,2 tej racji trzeba 
pisze Pawel VI - bysmy rozwaiyli rzeczywistq i niewypowiedziam1 
form~ dialogu, jaki Bog Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Swi~tym z nami rozpoczql i nadal prowadzi, jesli my, to znaczy 
Kosciol, chcemy zrozumiec jakie powinnismy na1WlqZaC i utrzymy
wac stosunki z ludzmi". Papiez w zwiqzku z tym tak formu1uje 
swojq postaw~: "B~dziemy mianowicie zbliiali si~ do ludzi z takim 
usposobieniem, aby najpierw zrozumiee ich sposab myslenia, na
st~pnie zaofiarowae im dary prawdy i laski, ktorych strainikiem 
Bog Nas ustanowil, a w koflcu uczynie ich uczestnikami boskiego 
Odkupienia i stqd plynqcej dla nas nadziei". 

\V tym uj~ciu dialog-rozmowa uzyskal wi~c rang~ "dialogu zba
wie nia", ktarego irodlem jest wewn~trzny impuls milosci. Szukaj
my jednak jeszcze innych jego znaczefl. Mowi si~ np. 0 dialogu 
Wschodu z 2achodem czy 0 podj~ciu dialogu pomi~dzy rainymi 
ugrupowaniami ideologiczno-politycznymi. 2 kontekstu tych wypo
wiedzi wynika, ie czasem chodzi tam 0 nawiqzanie kontaktu, 0 naj
szerzej rozumianq wymian~ mysli czy w ·ogale wartosci, czasem zas 
po prostuo rokowania, ktare majq znaleie rozwiqzanie calkiem 
praktycznych problemow. Widae wi~c, ie dialog moze oznaczae dose 
raine zjawiska. I 'lla pewno to jest wlasnie powodem pewnego nie
pokoju czy nawet oporu, jaki zaczynamy juz odczuwae na dzwi~k 
tego 510wa. W zbyt roznych znaczeniach jest ono uzywane, zwlasz
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cza wtedy, gdy "dialogujcl'ce" ze sobq strony szermujq nim majqc 
l1a oku p r zede wszystkim publicznosc. 

Trzeba wi~c na rwlasny choeby uzytek s'precyzowae 0 co chodzi. Nie 
twierdzqc, ze jest to okreslenie jedynie sluszne ani najtrafniejsze, 
b~d~ uwazal za dialog takq tylko 'Wymian~ poglqdow, w ktorej ucze
stniko!I11 chodzi p r zede wszystkim 0 wzajemne poznanie si~ i 0' udzie
lenie sobie posiacianych wartosci, nie zas 0 znalezienie jakiegos 
prakty cznego kompromisu ani 0 zwyci~stwo w szermierc~ slownej. 

Z t akiego pojmowania dialogu wynika szereg kO'nsekwencji. Prze
de wszystkim okresla ono postaw~ jego uczestnikow. Najpierw dia
log nie musi koniecznie prowadzie do przyj~cia przez jednq ze stron 
poglqdow drugiej , natomiast zawsze powinien dae w wyniku wza
jemne w zbogacenie. Uczestnik dialogu musi wi~c chciec dawac 
i chciec przyjmowac, a nie chciec koniecznie przekonae czy pokonac. 
Jest to waine stwierdzenie, bo cz~sto dialog budzi taki strach jak 
pojedynek, w ktorym ktos musi zginqe, a przynajmniej odniesl: 
rany. Perspektywa dialogu-pojedynku wlasciwie go uniemozliwia , 
bo opancer za obie strony, kaida sobie obiecuje nie dae si~ przek o
nae i nie ustqpie z placu, alba - .iesli obie strony nie maj q duzych 
nadziei na zwyci~stwo - szybko wysmazye jak~s unikowq formul~, 

k tora by pozwelila zna leie honorowe i bezkrwawe wyjscie ze zwar
cia. Zwlaszcza wtedy, gdy dialog ma bye n awiqzany pomi~dzy 
przecistawicielami pozostaj qcych w konflikcie ugrupowan ideolo
gicznych czy politycznych, zwlaszcza gdy w gr~ wchodzi ci~ia r 

instytucji, bardzo jest trudno zdobye si~ na prawdziwy dialog: auto
matycZil1ie zeslizguje si~ on w pojedynek, w dialog teatra lny, obli
czony na oddzialywanie na publicznose, albo tez w negocjacje m a
jqce torowae drog~ de jakiegos k ompromisu, modus vivendi czy 
nawet do odwracenia sojuszow. Wszystka to mogq bye rzeczy godzi
we, pazyteczne, lub nawet kanieczne, ale to jednak cO' innego. Dia
lag w moim razumien iu wymaga maksymalnego wyeliminowania 
pllblicznosci i wszelkich wzgl~d6w ubocznych. W gruncie rzeczy 
wymag'a nawet jakiejs izolacji i maze si~ odbywae pomi~dzy aso
bami jakby incognita, ktare zostawiajq na baku swaje et ykiety 
i r ale spafeczne. Wtedy bawiem istniejq najlepsze warunki dla nie
skrf;powanej wymiany mysli, dla dawania i atrzymywania. 

Latwa adgadnqe, ze taki dialog nie zdarza si~ cz~sto. Najcz~scie .i 
chyba spatykamy sytuacje 'I11ieszane, w ktorych mamy do czynienia 
z elementami dialO'gu w ramach roznych innych form kontaktow. 
Nie mazna bawiem zapaminae, ze nawet na wiecu 0 wysokiej tem
peraturze polemicznej moze dakanac si~ jakies wzajemne paznanie 
i przejmawanie w artosci. PogJC)dy, najastrzej zw alczane w czasie 
dyskusji, p6Zniej jednak wracajq i w innej sytuacji uczuciawej 
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mogq zostac lepiej zrozumiane i docenione. Takze i rokowania , tak 
bardzo sterowane przez wzgl~dy taktyezne, nie Sq pozbawione ele
mentow dialogu, podobnie jak i polemiki prasowe. W tyeh ostatnich 
zresztq widzi si~ wielkie rozniee pomi~dzy uezestnikami. Dla je
dnych dyskusja jest czystym pretekstem do osiqgni~cia tyeh ezy 
innyeh eelow, a poglqdy przeeiwnikow nie ieh nie obehodzq. Inni 
stosunkowo niewiele ulegaj q eisnieniu sytuaeji i potrafiq zaehowac 
postaw~ dialogu nawet w najbardziej niesprzyjajqeyeh warunkaeh . 
Takieh jednak sytuaeji mieszanyeh nie nalezy zbyt 1atwo nazywac 
dialogiem. Godzi si~ to l'obic tylko wtedy, gdy zarowno w zamierze
niu jak i w rea lizaeji prawdziwy dialog jest ieh skladnikiem na j
wainiejszym. 

Postulat ograniezenia stosowania tego terminu wynika z innyeh 
jeszeze wzgl~dow. Slowa zuiywajq si~ dzis 'szybko, zwlaszeza gdy 
Sq n aduiywane. Dialog, ktory jeszeze kilka lat temu byl odkryciem 
(przynajmniej dla niektoryeh), dzis zaezyna t rqcic bana1em; zanim 
zdqi yl stac si~ rzeezywistosciq jui si~ od niej oderwal. Moze zre
sztq dlatego si~ niq nie stal, ze byl od poczqtku bardzo roinie poj
mowany. Kazdy go sobie przykrawal wedIe swoich potrzeb i swego 
sposobu myslenia. 

Napisalem powyiej, ze prawdziwy dialog moze odbywac si~ po
mi~dzy dwiema osobami jako osobami, a nie jako przedstawieielami 
tyeh ezy innyeh ruehow ezy instytueji, pelniqeymi okreslane i zaw
sze kr~puj qee role spoleezne. Oezywiseie dialog jest takZe moiliwy 
w nieeo wi~kszym gl:onie, ehoc w praktyee niezbyt duzym. Mogq 
bye nawet takie sytuaeje, gdy obeenosc kilku osob ulatwiago, a nie 
utrudnia. Wi~ksze trudnosei powstajq, gdy zaezynamy m6wic 0 dia
logu pomi~dzy instytuejami. Oezywiseie w praktyee moze si~ on 
odbywac pomi~dzy reprezentantami ezy ezlonkami tyeh instytueji. 
W praktyee trudno z takiego dialogu wylqezyc elementy rokowan 
ezy meezu, ale przy bar dzo dobrej woli obu stron i roztropnym 
zaehowaniu si~ jest on zupelnie mozliwy. 

Jezeli jednak m6wimy 0 potrzebie dialogu np. pomi~dzy wspol
notami religijnymi, to nie tyle moze ehodzi 0 nieustanne rozmowy 
delegacji i k omisji, ile 0 stworzenie takiej atmosfery, w ktorej dia
log- pomi~dzy ezlonkami danyeh wspoln ot nawiClzuje si~ spotaniez
nie i w ro~nyeh ukladaeh. P'cdobnie, gdy si~ mowi 0 dialogu Ko
sciola ze swiatem, to nie ehodzi 0 mnozenie r6znorakich "komisji 
mieszanyeh", tylk o 0 wyehowanie wlasciwej postawy u ezlonkow 
Koseiola. 

Wr6cmy raz jeszeze do definieji dialogu. Napisalem, ie ma on 
prowadzic do udzielania sobie w a r t 0 s ci, i nie przypadkiem uzy
1em tego slowa. Nie ehodzi tu bowiem jedynie 0 poglqdy, 0 stron~ 
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intelektualnq. Rownie dobrze moze chodzie np. 0 wartosci moraIne, 
choeby 0 pogl~bienie kultury uczue. Kiedy Pawel VI spotkal si~ 
po raz pierwszy z patriarchq Athenagorasem, niewiele mieli czasu 
na gl~bokie dyskusje intelektualne. Ale nie rna wqtpliwosci, ze spo
tkanie to bylo dla nich gl~bokim przezyciem. Zapewne trudno by
loby nawet im samym je zanalizowae i zestawie osiqgni~te wartosci, 
ale nikt chyba nie rna wqtpliwosci, ze mialo wielkq dla nich war
tose - to bylo widae. I dzi~ki temu moglo miee charakter praw
dziwego dialogu mimo Humow na miejscu i przed ekranami telewi
zorow, mimo reflektor6w i koniecznej starannej rezyserii jego prze
biegu. 

• 
Po tym wyjasnieniu, co rozumiem przez dialog, mog~ przystqpie 

do zastanowienia si~ nad znaczeniem dialogu dla chrzescijan i nad 
niektorymi warunkami i sposobami jego uprawiania. Kto z kim, po 
co i jak? 

Na pierwszy rzut oka sprawa wyglqda doseprosto: chrzescijanie 
majq prowadzie dialog pomi~dzy sobq w celu dqzenia do jednosci 
oraz z niewierz'lcymi aby im za,ofiarowae dary prawdy i laski, a sa
memu takze si~ wzbogacie 0 wartosci przez innych wypracowane. 

Zeby jednak dialog byl moZliwy i owocny, potrzebne jest jakies 
minimum wspolnych poglqd6w, wspolnie uznawanych wartosci. Ja
Jde to mogq bye poglqdy i jakie wartosci? Rozne w rozny,ch ukla
dach partnerow dialogu. Najszerszq i jakosciowo waznq grup~ sta
nowiq ludzie niajqcy wiar~ podstawowq tzn. wiar~ w sens swiata 
i sens dobroci, majqcy pewne wyczucie powolania czlowieka i sta
rajqcy si~ wyciqgae z tego jakies praktyczne konsekwencje. W tej 
grupie zmajdujq si~ wyzn.awcy r6znych reJtigii, a takze nie wierzqcy 
w zadnego okreslonego Boga. Mogq si~ 'w niej n.atomiast nie znaleze 
niektorzy nominalnie wierzqcy, nawet w jakis spos6b praktykujqcy. 
Oczywiscie nie rna tu mowy 0 wykreslaniu ostrych granic; gdy 
w gr~ w<chodzq nie oderwane poglqdy ale rpostalwy ludzkie, bez
pieczniej jest m6wie 0 stopniu wia·ry. 

W ramach tej grupy istniejq warunki dla dialogu, bowiem wsp61
na postawa jest solidnq jego podstawq, dotyczy spraw dla czlowieka 
podstawowych. A przedmiot diaJ.ogu? Sens ludzkiego zycia i sposob 
jego najlepszego przezycia. Tu przeciez poglqdy r6zniq si~ w mniej
szej lub wi~kszej mierze, niekiedy Sq sprzeczne, cz~sciej znajdujq 
si~ na roznych plaszczyznach, czasem barrdzo dobrze si~ uzwpel!l1iajq. 

Ale bardzo cz~sto uzupelniajq si~ one jedynie w jakiejs intelek
tualnej przestrzeni idealnej, bo w praktyce zyjemy jednak w get
tach i nie wiele 0 sobie nawzajem wiemy. Niekt6re chrzescijanskie 

Znak - 6 
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wspolnoty religijne istniejqce w Polsce od wiekow pozostajq dla 
ogromnej wi~kszosci katolikow zupelnq egzotykq. Ich zas czlonko
wie, iyjqcy w diasporze wsrod katolikow, maja, nieraz 0 katolicyz
mie zgola fantastyczne wyobrazenia. Jeieli zas chodzi 0 katolikow 
i marksistow, to w wyniku wyja,tkowo niesprzyjajqcych dla dialogu 
okolicznosci maja, oni zazwyczaj dose gruntownie zdeformowany 
obraz doktryny partnera. Interpretacje swiadornie czy nieswiadomie 
przykrojone do potrzeb bieza,cej polemiki cz~sto w zasadniczy spo
sob utrudniajq jednym i drugilll1 nawiqza,nie prawdziwego dialogu. 
Jest on wtedy najbardziej wzbogacajqcy, gdy jednoczesnie si~ga 

do :hodel i zapoznaje z najbardziej tworczymi i ak1JUalnymi inte'l.·
pretacjaml autentycznych zasad. . 

Mysl~, ie w obecnej sytuacji najbardziej plodna dla pogl~bienia 
wiedzy 0 <czlowieku · i 0 konstrukcji jeg'o losu bylaby konfrontacja 
pogla,dow pomi~dzy 'chrzescijanskimi personalistami a niektorymi 
psychologarni i religi10znawcarni typu FTomma czy Eliade. 

Ale to sprawa dla znawc6w. Co rna robie szary czlowiek? Oczy
wiscie nie chodzi 0 to, aby bez przerwy uczestniczyl w zebraniach 
i prowadzil bezustannie rozmowy 0 losie czlowieka. Sam dobrze 
wiem, w jakq zlose mnie wprawiajq ludzie, ktorzy wyjeidiajq 
z wielkimi pr,oblemami w chwili-, kiedy musz~ zalatwie pi~e innych 
rzeczy, na pewno mniej waznych w ogolnosci, ale w tej chwili waz
niejszych. Nie cieTpi~ tei herbatek zapoznawczych i wszelkich ta
kich spotkan, gazie sp~dza si~ ro,imych ludzi i kaie im ziywae 
z soba,. Wystarczy, ze czlowiek b~dzie got6w do podzielenia si~ z in
nymi SW10im intelektualnym i duchowym dorobkiem i ie b~dzie go
t6w od innych si~ uczyc. Przy czym ta gotowose ma dotyczye przede 
wszystkim tych ludzi, z ktorymi los czy Opatrznosc go zetkn~l:1. 

Kiedy jednak najlatwiej dokonuje si~ wymiana wartosci pomi~
dzy ludimi? Nie zawsze wtedy, gdy z soba, dyskutuja,. Chyba cz~
sciej wtedy, gdy razem da,ia, do ja,kiegos wsp6lnego celu, gdy cos 
razem robia,. Wtedy nawia,zuje si~ dialog, kt6ry nie potrzebuje 
wielu slow, bo mowi caly czlowiek i wyraia wi~cej nii da si~ po
wiedziec slowami. Zreszta, i w rOZJIIlowach diaLog rozwija si~ naj
lepiej wtedy, gdy wymiana pogla,dow nie dotyczy wprost samych 
uczestnik6w, ale jakiejs im wspolnej sprawy. Kiedys uczestniczylem 
w bardzo udanym mi~dzynarodowym seminarium, gdzie katolicy, 
protestanci i prawoslawni zastanawiali si~ nad sytuacja, religii 
w swiecie formowanym przez cywilizacj~ technicznq. Duzo wi~cej 
si~ nauczylismy nawzajem i duio bardziej zbliiylismy si~, nii gdy
bysmy wysluchiwali referatow 0 pTawoslawiu, protestantyzmie 
i katolicYZlmie. Stqd tei mysl~, ie w polskiej sytuacji dialog pomi~
dzy Kosciolami chrzescijanskimi powinien dotyczyc przede wszyst
kim wsp61nych problem6w duszpasterskich. Jeieli dialog nawiqzuje 
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si~ najlepiej dzi~ki wspolnej pracy, to zdawaloby si~ nic Pl'Ostsze
go: przeciez wi~kszosc ludzi pracuje i t{) w mniejszych lub wi~
kszych zespolach. Trudnosc jednak w tym, ze bardzo cz~sto ludzie 
pracujq {)bok siebie, we w zajemnym powiqzaniu, ale w · gruncie 
rzeczy nie majq wspolnego celu swojej pracy. Jezeli ich obchodzi 
jedynie zar{)bek, to oczywiscie wspolnota si~ nie tworzy. Jesli za 
tern stosunek czlowieka do pracy przechodzi kryzys, to musi wzra 
stae takze samotnose, a dialog napotyka na przeszkody. Chodzi je
dnak nie tylko 0 prac~ zawodowq, ale takzeo kazdy ,rodzaj pracy 
spolecznej, 0 wszelkq aktywnose zmierzajqC<j do dokonania czegos 
wspolnymi silami. I tu takze istnieje wspolzaleznosc pomi~dzy 

wspolnotq i dialogiem. Kryzys zaangazowania wywoluje zanik po
czucia wspolnoty i trudnose w nawiqzaniu dialogu. Jesli wi~c chce
my stworzyc dla niego sprzyjajqce warunki, t'o trzeba miee inicja
tY''IT~, podejmowae prace sluzqce czlowiekowi i miee gotowosc 
wspolpracy w takich dzielach. 

Czy zresztq zespolenie wysilkow dla dobm drugich nie jest czyms 
wi~cej niz stworzeniem warunkow dla dialogu? "Gdzie dwoch lub 
trzech zgromadzi si~ w imi~ moje, ja jestem wsrod nich... " Wydaje 
'mi si~, ze 0 tych sl{)wach trzeba pami~tae w zwiqzku z innymi: "By
lem glodny, a nie nakarmiliscie mnie.. . Cokolwiek uczyniliscie jed
nemu z tych maluczkich, mnidcie uczynili". 

Chrystus jest wsrod tych wszystkich, ktorzy gromadzq si~ w imi~ 
cierpiqcych, w ogole w imi~ wszystkich, ktorzy laknq i pragnq 
chleba, sprawiedliwosci, poczucia sensu zycia . Jezeli jednak jest 
wsrod nich, dlaczego nie mieliby 0 Nim wiedziee, zwracae si~ do 
Niego wprost? Wydaje mi si~, ze jezeli katolicy cz~st{). nie potrafiq 
o Nim mowie, to dzieje si~ to mi~dzy innymi dlatego, ze za malo 
znajq Pismo sw. Malo 'kogo stae na rozwaza·nia teologiczne i filo
zoficzne racje, ale poznaniu Boga poprzez Ewangeli~ nic nie stoi 
na przeszkodzie. 

Czy jednak dialog zawsze jest mozliwy? Doty,chczas mowilem 
o ludziach majqcych wian; w sens i dobroe, majqcych wyczucie 
ludzkiego powolania. A jesli tego nie majq? Kim'Sq ci lucizie? 

Zapewne niewielu jest zupelnych sceptykow, bardzo trudno jest 
bye konsekwentnym sceptykiem. Ale pewnie niemalo jest tych, kto
rych przekonania Sq zbyt niejasne i slabe, aby im mogly dawac 
rzeczywiste oparcie, sil~ do przezwyci~Zania ci~zaru zla. Ci~zar ten 
moze nieraz prowadzie do praktycznej niewiary w dobro i sens. 
Trudno si~ wprawdzie przed sobq samym przyznae do absolutnej 
niewiary i do przekonania '0 totalnej absurdalnosci swiata, ale do
sye latwo miee pol-swiadome przekonanie, ze nie warto si~ wy
silae na swiadczenie komus dobra. To Sq postawy popularne. Poza 
nimi Sq jeszcze ludzie opanowani przez pych~ lub nienawise. Sq 
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oni 'bliscy kaidemu z nas - bo kt6i jest calkowicie wolny od nie
nawisci i pychy? - a jednoczesnie zagadkowi, ukazujqcy demonicz
ny aspekt czlowieczenstwa. 

Jaka moze bye z nimi podstawa dialagu? Zapewne w szczeg6l
nych momentach cierpienie maze bye czynnikiem jednoczqcym, po
mostem por,azumienia. Ale nie mazna zbytmio na nie liczye, czasem 
powoduje ono jedynie a gresj~. 

Najbardziej skutecznym czynnikiem przygatowujqcym dialog jest 
w tym wypadku jakies uderzenie milosci, jej przejaw tak jaskrawy, 
ze wywoluje wstrzq.s mysli i uczue. 

* 

W poprzednim odcinku moich fQzwazan dosye si~ m~czylem n ad 
zagadnieniem apostolstwa. Ale teraz widz~, ze jakos to si~ upros
cllo: ostatecznie wszystko sprowadza si~ do tworzenia wsp6lnoty 
pracy dl'a dobra drugich i do oddania do wsp6lnego uzytku de
pozytu i dorobku chrzescijanstwa. 

Stefan Wilkanowicz 



Prof. Dr JULIAN ALEKSANDROWICZ 

CHOROBY A wSPOtZYCIE 
LUDZKIE 

Problem chor6b, kt6re Sq wynikiem niewlasciwie ulozonego sto
sunku czlowieka -do czlowieka, nabrzmiewa nie tylko u nas w kraju 
ale na calym swiecie. 

Wiadomo, ze w skl6conych grupach spolecznych, w kt6rych 
panujq zle interpersonalne stosunki, ludzie pracujq gorzej i cierpiq 
na romnaite choroby, zwlaszcza tak zwane psychosomatyczne. Cho
roby te (chcqc okreslic je w spos6b mozliwie jak najprostszy i zro
zumiaiy, zacytuje, slowa fra'ncuskiego uczonego Leriche'a) - "sta
nowiq dramat w trzech aktach". Akt pierlWszy odznacza si~ 
niepokojem, bezsennoSciq, przem~czeniem, drazliwosciq; drugi 
b6lami zlokalizowanymi w narzqdach wewn~trznych, np. sercu, 
zolqdku, wqtrobie; trzeci to juz organiczna choroba jak zawal 
serca, wrz6d zolqdka itp. Jasne jest wi~c, ze chocby juz z prze
slanek troski 0 zdrowie gatunku, swiat nasz gVJaltownie potrzebuje 
prawdziwej jednosci. Dlatego, mimo ze m6wi~ z pozycji lekarza, 
wnioski moje wykraczajq poza krqg medycyny. 

Zanim przejd~ do meritum, pozwol~ sobie na kilka uwag 0 roli 
i rozwoju nauki z punlktu widzenia stosunk6w mi~dzy ludzmi, 
mi~dzy narodami i rasami. 

Nauki - jak wiemy - uczony nie tworzy od nowa. W<izj~ przy
szlosci buduje si~ zawsze na podstawie przeszlosci. Bez tej naukowej 
spuScizny, nawet w postaci skarbnicy empirycznej wiedzy sprzed 
setek lat, nie bralibyfuny dzis na nasze warsztaty naukowe fakt6w 
zawartych w ludowych przypowiesciach, jak np. powiedzenie, ze 
"czlowiek zamartwil si~ na smierc", czy "ze zgryzot dostal raka", 
a "z l~ku umarl" itd. Postaram si~ to om6wic szerzej w dalszych 
uwagach, eksponujqc istniejqce rzeczywiscie wzajemne sprz~zenia 
sytuacji czy wzor6w wsp61zycia i rodzaju chor6b oraz sposob6w 
ich leczenia. 

Nauka rna wi~z z przeszlosciq, z niej wyrasta, ale musz~ pod
kreslic z calym naciskiem, takze jej wi~z z biezqcq praktykq spo
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lecznq. Nie chodzi mi tylko 0 jej rol~ w organizowaniu swiatu 
maszyn, nie tylko 0 sprawy produkcji, ale przede wszystkim 0 misje 
nauki w takim organizowaniu swiata ludzi, aby calemu naszemu 
gatunkowi bylo lepiej w nim zyc. 

Forma stosunkow mi~dzyludzkich warunkuje 'zresztq takze samq 
dzialalnosc swiata maszyn. Swiatu maszyn bowiem, ktory sam 
w sobie nie jest ani dobry ani zly, ludzie 0 okreslonej osobowosci 
potrafiq nadawae dobrq alba zlq trese. 

W tym punkcie winien jestem wyjasnienie, co rozumiem przez 
to, ze osobowosc ksztaltuje stosunki produkcji, i co uwazam za 
dobre, a wi~c sprzyjajqce m. in. zdrowiu, a co za zle, a wi~c sprzy
jajqce chorobie. Podam rowniez definicj~ zdrowia. 

Sposrod ogromnej liczby istniejqcych dzisiaj definicji osobo
wosci, zacytuj~ jednq, ktora wydaje mi si~ szczegolnie godna naszej 
uwagi. Otoz osobowose to "caloksztalt stosunkow spolecznych, za
wartych w jeCLnostkowym istnieniu". CzyH, jak okreslal Marks, 
"kostium, w jaki kultura danej epoki stroi czlowieka". Znaczy 
to, ze osobowose naSZq ksztaltuje wiele czynnikow srodowisko
wych, uwarunkowanych rozlicznymi sprz~zeniami, zwlaszcza wy
chowaniem. Nadajqc ksztalt srodowisku, osobowose czlowieka jest 
wi~c zarazem jego wytwore<rn. Wiele przykladow dowodzi, ze z jed
nej strony wlaSnie od stosunkow spolecznych, a z drugiej od oso
bowosci przywodcy zalezy to np. czy ide~ katolicyzmu uosabiac 
b~dzie w danej chwili i sytuacji Wielki Inkwizytor, czy pap'iez 
Jan XXIII. Czy w danym srodowisku psychospolecznym dominowae 
b~dq postawy heroiczne czy nikczemne. 

Stwierdzajqc to, zakladam wi~c tym samym, ze w procesie prze
mian kulturowych zmieniae si~ moze takze typ osobowosci. Jest 
to zalozenie niezwyklej 'w,prost pra:ktycznej wagi, bo oznacza, ze 
czlowiek moze zmieniac siebie, nie tylko wprost, przez swiadome 
usilowanie i obiektywnq samo-ocen~, ale rowniez za posred
nictwem plarnowego przeorgani2)owywanria swiata otaczajqcego. 

Niezmiernie wazne jest tedy, by w perspektywicznym planowa
niu uwzgl~dniac nie tylko same realia materialrno-ekonomiczne, 
ale rowniez to, jak b~dq one rzeibily osobowosci i czy b~dzie 
to sprzyjalo kreowaniu indywidualnego i spolec2)nego dobra, 
a wi~c czy b~dzie sprzyjalo wlasnie zdrowiu. 

Choe zdaj~ sobie spraw~, jak trudno orzec, co w niektorych 
sytuacjach jest dobre, a co zle, to jednak nie ulega wqtpliwosci, 
ze na pewno dobre jest takie dzialanie sil przyrody i taka swia
doma dzialalnose ludzi, ktore sprzyjajq rozwojowi gatunku jako 
calosci i Jednostki jako osoby. Taki rozwoj warunkuje moim zda
niem zdrowie. 
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Swiatowa Organizacja Zdrowia mianem "zdrowie" okresla "dobre 
poczucie fizyczne, psychiczne i spoleczne". W moim poj~ciu jednak 
definicja taka nie jest wystarczajqca. Bo nie tylko sprawne na
rzqdy decydujq 0 zdrowiu czlowieka. Starzec, czy czlowiek kaleki, 
moze, moim zdaniem, bye zdrow rowniez. Jest zdrow wowczas 
mianowicie, gdy niezaleznie od swych nieuchronnych dolegliwosci 
moze realizowae dobre, a wi~c spolecznie korzystne cele, z tym, 
ze mUSZq one oczywiscie miescie si~ w ramach wytyczanych samo
krytycznq ocenq wlasnych moz!iwosci i ambicji. Zatrata obiekty
wizmu to zawsze pierwszy symptom choroby. (Umiej~tnose obiek
tywnej oceny kryteri6w zdrowia wazna jest zresztq nie tylko dia 
jednostek, ale dla calych grup 'spolecznych. Zdrowe spoleczenstwa 
regulujq zaspokajanie ludZlkich potrzeb wedlug obiektywnych, 
a nie subiektywnych kryteriow. Dlatego tez nauce, poszukujqcej 
obiektywnych prawd, przypada szczegolnie wazna rola w organi
zowaniu wspolzycia mi~dzy ludzmi, tak aby sprzyjalo one auten
tycznej, a nie kaprysnej i dow~lnej "milosci bliiniego"). 

* 
Po tym wst~pie, przejd~ do szkicowego przypomnienia histo

rycznego rozwoju niektorych chor6b, trapiqcych ludzi na prze
strzeni dziej6w, oraz ich dialektycznych powiqzan ze srodowiskiem. 
Patrz~ oczyma lekarza-hematologa, zgodnie ze SWq specjalnosciq. 

Na 'przestrzeni setek tysi~cy lat, do okresu mniej wi~cej 10 ty
si~cy lat przed naSZq erq, a wi~c w okresie paleolitycznym, czlo
wiek odzywial si~ tym czego dostarczal mu las i polowanie. Ba
danie sZlkieletow z tego okresu dowodzi, ze spos6b odzywiania 
byl wystarczajqcy zar6wno pod wzgl~dem bialka, tluszczow, w~
glowodan6w, jak i witamin. Choroby, ktore atakowaly ludzi tej 
epoki, to przede wszystkim "zespoly agresji pasozytniczej". Czlo
wiek nie umial si~ przed nimi bronie. 

Okres neolityczny zycia czlowieka na ziemi znamienny juz byl 
osiadlym trybem zycia. Sprzyjalo to tworzeniu wi~kszych grup 
spolecznych. Osiadly tryb zycia sprzyjal wi~kszemu przyrostowi 
naturalnemu. Coraz wi~ksze grupy spoleczne zwalczaly si~ wza
jemnie, a konsekwencjq wojen byl od niepami~tnych czasow glod 
zwyci~zonych. Nic przeto dziwnego, ze szkielety neolityczne do
wodzq, iz 6wczesni ludzie cz~sto cierpieli z niedobor6w pokarmo
wych. Choroby ich przypominaly niedokrwistosci z niedoboru, 
jakie obserwuje si~ dzis jeszcze w krajach rozwijajqcych si~. 

Ok,res trzeci, w kt6rym obecnie zyjemy, zapoczqtkowany zostal 
przestawieniem produkcji indywidualnej na przemyslowq. Olbrzymi 
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rozwoJ nauki i post~p cywilizacji technicznej na przestrzeni ostat
nich dwu stuleci odcisnql zdecydowane pi~tmo na srodowiskach, 
w jakich bytujq ludzie, a poprzez srodowiska z kolei na sarnyrn 
czlowieku. To, co czlowiek ow stworzyl, warunkuje wi~c teraz 
jego. Ludzie zanieczyszczajq na przyklad, przez SWq obecnq dzia
lalnose, powietrze, pokarrny, wod~ ubocznyrni produktarni cywili
zacji technicznej. Wiele z tych produktow, to znane bodice rako
i bialaczkotworcze. Nic przeto dziwnego, ze w rniar~ post~pu cy
wilizacji technicznej zwi~ksza si~ liczba chorob nowotworowych, 
lqcznie z bialaczkarni, oraz chorob, ktorych istota polega na za
kloceniach zycia intelektualnego i ernocjonalnego. Lecz stworzyw
szy t~ sytuacj~ czlowiek rnoglby jq tez uzdrowie. Tylko - jak? 

Wierny, ze od zarania istnienia naszego gatunku na globie ludzie 
chorowali na rozrnaite typy nowotworow. Czynniki rakotworcze 
byly zawsze jednoczesnie dzielern sil przyrody i dzielern czlo
wieka. 

Wybuchy wulkanow czy w~glowodory nienasycone i zwiqzki 
benzopirenowe, w ktore obfitujq tereny zloz asfaltowych, telu
ryczne prornieniowanie jonizujqce gleb radioaktywnych to natu
ralne srodki rakotworcze. Lecz rowniez sam czlowiek rozpoczql 
produkcj~ takich srodkow, na przyklad w postaci sadzy palenisk 
dornowych, czy tez przetworstwa przernyslowego. Trzeba bylo 
jednak wielu lat, by doszlo to do naszej swiadornosci, dzi~ki na
bytej umiej~tno·sci obserwowania i wyciqgania wniosk6w z obser
wacji. Rakotworczy wplyw sadzy odkryl dopiero angielski lekarz 
Pott w r. 1775, stwierdzajqc, ze u korniniarzy rak rnoszny stanowi 
chorob~ zawodowq. Sposob bowiern czyszczenia korninow i palenisk 
dornowych narazal korniniarza na dluzsze dzialanie sadzy, przeni
kajqcej przez odziez w okolice pachwin. 

Jednq z przyczyn zdrowotnej sytuacji Sq wi~c, jak widzirny, 
aktualne zachowania i wzory kulturowe. Nauka wspolczesna daje 
narn szans~ jakiej nie rnieli ludzie wiekow rninionych, polegajqcq 
na umiej~tnosci odczytania istniejqcych tutaj zwiqzkow. Mirno to 
jednak, nie dose bierze si~ je pod uwag~ w planowaniu caloksztaltu 
naszej dzialalnosci, i dlatego wciqz tworzyrny sytuacje, ktore oka
zujq si~ niezdrowe. Nie b~dzie chyba przesadq twierdzenie, ze 
jednyrn ze wspolczesnych czynnikow chorobotworczych jest cha-. 
rakterystyczna cecha rnodelu naszej kultury, rnianowicie coraz 
wi~ksza specjalizacja zawodowa. Specjalista wie zwykle coraz 
rnniej 0 dziedzinach wiedzy innych niz jego, i rna coraz mniej 
zywe poczucie swych hurnanistycznych zobowiqzan wobec wszyst
kich, wobec dobra gatunku jako calosci. I tu zaczyna si~ niebez
pieczenstwo, w ktore zap€;dza swiat, ze tak powiern "specjalistyczny 
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egocentryzm". Kai:demu wydaje si~, ze tylko jego dziedzina jest 
wazna, nie chc~ slyszee 0 niczym innym. Wrazliwose na elemen
tarnq wi~z ludzkq i poczucie odpowiedzialnosci maleje - jak 
u ludzi, kt6rzy, na skutek zachwiania r6wnowagi psychicznej, 
przezywajq regresj~ w rodzaj infantylizmu. Cierpi na tym zresztq 
takze sarna ranga intelektualna posiadanej wiedzy. Wszystko to 
przewidzial i wykpil Bernard Shaw, m6wiqc 0 specjaliscie, jako 
o czIowieku, kt6ry wie coraz wi~cej 0 coraz mniejszej dziedzinie 
wiedzy, az wreszcie "wie wszystko 0 niczym". 

Dostrzeganie tyltko wlasnej specjalizacji, a nie caIoksztaltu sy
tuacji czlowieka, stanowiqce juz samo w sobie, jak widzimy, pewne 
zwichni~cie w stosunkach mi~dzyludzkich, doprowadza ewident
nie do powstawania sytuacji chorobotw6rczych, kt6re powstae 
przeciez nie musialy. Jak dowodzq na przykiad statystyki, wzrost 
nowotwor6w, zwIaszcza zachorowan na raka pIuc, jest w ciqgu 
ostatnich lat niemal r6wnolegly do wzrostu zapylenia powietrza 
czynnikami rakotw6rczymi. Planisci przemysiu przez dlugi czas 
"nie chcieli slyszee" 0 planowaniu ludzkiego zdrowia. 

Zeby nie bye goiosiownym, podam nast~pujqce cyfry: w roku 
1932 na 100 tysi~cy Anglik6w na raka pluc umieralo 13 os6b. 
W roku 1949 - 49 os6b. W roku 1963 - 63 osoby. 

Statystyiki Swiatowej Organizacji Zdrowia dowodzq, ze smier
telrnose z powodu raka w krajach zachodnich wzrosla na prze
strzeni ostatnich osmiu lat 0 20010. R6wniez w zakresie bialaczek 
stwierdza si~ wzrost wskaznika smiertelnosci. Wedlug W. J. 
J acksona ("Lancet", 1965, styczen, str. 25), przeci~tna liczba za
chorowan na biaIaczk~ wzrasta z roku na rok 0 4-5010. Wyzsze 
wskazniki wykazuje jedynie rak pluc i choroby naczyn wienco
wych serca, konczqce si~ zawalami. 
Najwi~kszq zachorowalnose na biaIaczki stwierdzono w Danii, 

w NRF (gdzie wskaznik wynosi blisko 9 na 100 tysi~cy) i w uSA 
(wskaznik 6,8 na 100 tysi~cy). Szczeg61nie godny uwagi jest fakt, 
ze w krajach 0 wysokiej zachorowalnosci, biaIaczka jest r6wniez 
rozpowszechniona u zwierzqt domowych i bydia hodowlanego. 

W krajach wyzej rozwini~tych, jak wiadomo, wzrasta r6wniez 
smiertelnose z powodu zawaI6w serca. Wedlug danych Olivera 
i Stuarta z r. 1965 ("Brit. Med. Journal", 20. XI. 1965) w Anglii 
wzrosla ona w ostatnim dziesi~cioleciu prawie dwukrotnie. Zawal 
serca jest wynikiem dzialania zespolu czynnik6w, do kt6rych za
licza si~ przede wszystkim zmniejszony wysilek fizyczny wsp61
czesnego czlowieka na skutek ulatwien komunikacyjnych, co 
w konsekwencji daje zwi~kszony poziom cholesterolu, oraz przed
wczesna miazdzyca i wzmozone pogotowie do tkrzepni~cia krwi, 
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co jest uwarunkowane, jak wykazaly m. in. badania Aleksandro
wicza jr, Dzikowsld ego i Szicera, stanami l~kowymi. 

Dla kaidego z nas jasne jest, ie iyjemy w epoce l~ku. · L~ku 
przed realnym zagroieniem, glodem, wojnq, starosciq, czlowie
kiem rzeczywiscie nam wrogim, a takie l~ku przed urojonymi 
trudnosciami oraz, ie tak w przenosni powiem - przed "atrapami" 
wrog6w. Wsp6lczesna sytuacja wytworzyla sytuacj~ l~ku, kt6ra 
jest jui sarna w sobie chorobotw6rcza, a w konsekwencji daje 
postawy egocentryczne, agresywne, takie, kt6re ,badacz iycia 
emocjonalnego nazywa "regresywnymi" i typowymi dla stanu 
niedojrzalosci, dziecinstwa, a kt6re w iyciu zbiorowym uniemoili
wiajq racjonalnq trosk~ 0 wsp6lne dobro, racjonalne, wsp6lne 
planowanie sytuacji zdrowych dla calego gatunku. Spr6buj~ jesz
cze jasniej to uzasadnie. 

Jak widae jui z paru powyiszych przyklad6w, wzrost zacho
rowalnosci na nowotwory, jak i na choroby psychosomatyczne 
koreluje: 

po pierwsze - ze wzrostem uprzemyslowienia, 
po drugie - ze wzrostem stopy iyciowej, 
po trzecie - ze wzrostem zanieczyszczenia srodowiska ubocz

nymi produktami cywilizacji technicznej. 

Tak wi~c nauka stwierdza korelacj~ zachorowalnosci z takq eko
nomiczno-politycznq sytuacjq swiata, kt6ra - mimo ii pod wieloma 
wzgl~dami wydaje si~ korzystna - odzwierciedla sprzecznosci 
mi~dzy czlowiekiem a jego srodowiskiem. Sprawcq tych sprzecz
nosci nie Sq wylqcznie sHy przyrody, lecz przede wszystkim to, 
co tworzy sam czlowiek w swym tkr6tkowzrocznym dqieniu do 
dorainych korzysci w jednej tylko dziedzinie iycia, lub dla jed
nego kraju, czy grupy kraj6w, a bez uwzgl~dnienia caloksztaltu 
ludzkiej egzystencji i losu wszystkich ludzi. To zasadnicze zwich
ni~cie w naszej samoswiadomosci, brak poczucia jednosci iycia . 
i jednosci gatunku, rodzi dalsze czynniki chorobotw6rczej sytuacji. 
Najwainiejsze z nich, to narastajqce antagonizmy mi~dzyludzkie. 
Swiadczq 0 tym znane na ogol fakty: 

- na globie ziemskim umiera dziennie z glodu okolo 10 tysi~cy 
ludzi, 

- 2/3 ludzkosci cierpi i choruje przymierajqc glodem, 
- niewiele mniej nii glodnych jest analfabet6w. 
Tymczasem - ilose iywnosci na swiecie moie wszak bye do

statecznie wielka, aby nie bylo glodnych. Ilose srodk6w transpor
towych jest takie wystarczajqca. Ale setki miliard6w wyrzuca si~ 
na wojny, nie mogqc znaleie dziesiqtk6w miliard6w, kt6re wy
starczylyby na nakarmienie w szystkich. Ni<:: dziwnego, ie przy
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bywajq ogniwa patogenetycznego lancucha: zrodla l~ku i nie
nawisci. Sq nimi: 

po pierwsze - cierpienia glodnych i poczucie krzywdy poni
ianych, 

po drugie - caJa skala reakcji z tym zwiqzanych, od i alu i zawodu, 
az po nienawise z jednej strony, i od l~ku do agresji i nienawisci 
z drugiej. 

Konsekwencje tej ogolnej sytuacji zaz~biajq si~, si~gajqc az do 
aury panujqcej w zwyklym, codziennym iyciu. Reakcje psycholo
giczne, ktore ujawniajq si~ zarowno u glodnych dzis, jak u tych, 
ktorzy bojq si~ bye glodnymi jutro, przyczyniajq si~ bez wqtpienia 
do tego, ze niektore kraje i grupy spoleczne koncentrujq talk bez
wzgl~dnie srodki produkcji i kapitalu, i ie w stosunkach mi~dzy
ludzkich, od mi~dzynarodowych pOCZqWszy a na prywatnych skon
czywszy, panuje chorobotworczy l~k i nieufnose. Efektem syste
mow ekonomiczno-politycznych tak uwarull'kowanych staje si~ 

wi~c, obok sukcesow i post~pu technicznego, wzrost choron i przed
wczesnych Smierci, wywolanych m. in. przez takie czynniki jak 

-- mysli nienawistne powstale jako mechanizm obronny przed 
zagrozeniem, 

- realizacje tych mysli, czyli dqzenia do zniszczenia wroga czy
nem, lub choeby slowem. 

To prawda, ie czlowiek dqzyl zawsze do unieszkodliwiania ludzi, 
kt6rych z r6znych przyczyn nienawidzil. Mogli to bye prawdziwi 
wrogowie, lub makiety wrogow, fabrykowane masowo dla po
trzeb tych, kt6rzy sprawujq wladz~, czy to w wielkiej grupie czy 
w malej. Nic dziwnego, ie od zamierzchlych czasow histori~ ludz
kosci wytyczajq nie tylko wielkie osiqgni~cia techniki, kultury 
i post~pu, ale tei takie zjawiska jak: 

- gilotyny i obozy zaglady, 
- honorowe pojedynki i sprawiedliwe wojny, 
- skrytob6jcze mordy i ludobojstwa. 
Dzis jednakie, przy ogromnym zag~szczeniu stosunkow spo

lecznych, przy masowych srodkach informacji i tak pot~znych na
rz~dziach krzywdy i zaglady, patogenetyczny charakter wad wspol
zycia staje si~ szczeg6lnie grozny. Jednoczesnie, pierwszy raz 
w dziejach, mamy w r~kach tak wiele obiektywnych danych, po
zwalajqcych owe wady zrozumiee, wi~c i opanowae. 

* 
Czlowiek wymodelowal wi~c srodowisko swego bytu tak, ze 

o ironio! - akalecza go dzis ono i zabija chorobotw6rczymi czyn
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nikami. Zrekapituluj~ moj wywod, ujrnujqc te czynniki w dwu 
grupach pozornie odmiennych, ale zwiqzanych przyczynowo. 

Grupa I. 
a) Czynniki fizyczne, jak promieniowanie jonizujqce, emitowane 

z rozrnaitych Zrodel od lamp roentgena pOCZqwszy, poprzez urZq
dzenia radarowe az po eksplozje nuklearne. 

b) Czynniki chemiczne, stosowane w usprawnieniach technologii 
rolnictwa, transportu, przemyslu itp. 

c) Czynniki biologiczne w postaci wirusow nowotworowych, 
ktorych olbrzymi wzrost zdaje si~ bye wynikiem zaburzen rowno
wagi biologicznej w przyrodzie, powodowanych dzialalnosciq czlo
wieka. 

Grupa II. 
a) Czynniki psychologiczne, powstale na skutek zaburzen sto

sunkow mi~dzyludzkich w srodowisku domu, rodziny, zakladu pracy 
i calej spolecznosci mi~dzynarodowej. Czynniki te, zaklocajqc row
nowag~ psychicznq, powodujq stany nerwicowe, co jest szczegolnie 
grozne gdy dotyczy administratorow spolecznosci mi~dzynarodo
wych, ale w grupach wszelkiego typu powoduje nieszcz~scia ludz
kie o i ubytek energii, ktor~ moglaby pye skierowana na wspolne 
dobro. 

b) Zaburzenia wyzszych czynnosci nerwowych, powodowane przez 
genetyczne zmiany, zachodzqce w komorkach germinatywnych 
i w plodzie do trzeciego miesiqca ciqzy pod wplywem nierozwaznie 
stosowanych "produktow cywilizacji technicznej" lub nieumie
j~tnej ochrony przed nimi. 

c) Zaburzenia osobowosci, ktore Sq konsekwencjq bl~dow peda
gogicznych. Mogq one doprowadzae do aspolecznych mysli i czy
no,w ludzi. Tym formom zaburzen nalezy poswi~cie wi~cej niz 
dotqd uwagi, gdyz wyst~pujqC u ludzi 0 wamych pozycjach spo
lecznych i administracyjnych, powodujq one dalsze zaklocenia 
rownowagi w calej grupie, tworzqc rodzaj bl~dnego kola, cierpien 
i przedwczesnych smierci. 

Pozyteczne moze b~dzie zdanie sobie sprawy ze wszystkich tych 
czynnikow w naszym srodowisku i z ich wspolzaleznosci. N a szcz~
scie bowiem dialektY'ka losu ludzkiego jest taka, ze mamy moc 
nie tylko niszczenia, lecz takze swiadomego budowania swiata, 
w ktorym zyjemy. Dowodzi tego, mi~dzy wielu innymi, fakt malo 
moze naszej publicznosci znal1Y: liczba bialaczek w USA w ostat
nim pi~cioleciu gwaltownie si~ zmniejsza. ("Science" 1967, No 3, 
Yraumeni i Miller). Administratorzy zdrowia, swiadomi tego, jakie 
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czynniki sprzyjajq proliferacji biaIaczkowej, ograniczyli ich za
stosowanie. Udoskonalono na przykIad aparaty roentgenowskie, 
ograniczajq.c napromdeniowywanie ludzi, zalecono ostroinosc w sto
sowaniu srodkow owado- i chwastobojczych. I efekty tych posuni~c 
sq. juz dzis widoczne. 

Aby jedna,k bylo mozliwe kOillieczne tutaj wspolne dzialanie przed
stawicieli rowych dziedzin iycia nie tylko na wqskich wycin
kach, ale na wielkq skal~ i wsz~dzie, musi z'llienic si~ sam typ 
naszej swiadomosci. Musi pogl~bic si~ i wejsc w powszechne po
czucie moraine zrozumienie tego, ze uwzgl~dnianie losu drugiego 
czIowieka i losu ludzkosci w ogole stanowi kryteriwn uczIowiecze
nia, czyli warunek dalszej ewolucji gatunku - a tym samy'll 
sprzyja naszym wlasnym interesom. Nie jest to jakies "poboine 
iyczenie" tylko, lecz sprawa 0 naturze naglq.co praktycznej. Dosko
nale wyrazil to tworca cybernetyki, Wiener, mowiq.c, ie srodowiska 
nasze zmienilismy juz w tak wielkim stopniu, ii aby moc w nich 
w ogole istniec, musimy zmienic siebie. Nie tylko wi~c z przeslanek 
czysto moralnych, lecz ze wzgl~du po prostu na zachowanie ga
tunku musimy, jesli nie mamy bezsensownie ginqc, planowac 
realistycznie w zakresie wychowania, ksztaltowania stosunkow 
mi~dzyludzkich, nie zas jedynie w zakresie materialnych prze
ksztalcen srodowiska. 

Musimy wykorzystac infoI'Illacje, jakich dostarczajq nam kliniki 
i laboratoria naukowe 0 psychologicznych czynnikach etiopatoge
nezy chorob naszej cywilizacji. Musimy inspirowac i organizowac 
swiadomie takie stosunki mi~dzy instytucjami i mi~dzy ludzmi, 
by wzory zachowania w tej dziedzinie sprzyjaly zdrowiu. Musimy, 
r6wniez indywidualnie, starac si~ znac samych siebie, zrozumiec 
czym jest wlasciwy, zdrowy rozwoj, choc moiemy tu nieraz od
czuwac wiele oporow, rozwoj bowiem, dojrzalosc to - jak stwier
dzajq dzis nauki 0 czIowieku - cos wr~cz przeciwnego nii nam 
si~ nieraz zdaje. To odchodzenie od egocentryz'llu - znamienia 
dzieci~ctwa, i przejscie na pozycje socjocentryczne, czy tei, by 
rzecz wyrazic w kategoriach iffiqdrosci tradycyjnej, do "zapomina
nia 0 sobie". Jest zrozumiale, ie cechy psychiczne normalne dla 
dziecka, gdy wystqpiq w ustroju dojrzalym sq. juz wyrazem pato
logii. Patologicznym przeto objawem u czIowieka doroslego jest 
plodowa odnowa krwi, jaka powstaje pod wplywem humoralnych 
zaburzen doprowadzajqcych do niedokrwistosci zlosliwych. Patolo
gicznym jest odruch ssania czy odruch Babinskiego, gdy wystqpi 
u czlowieka doroslego na skutek choroby mozgu. Te wszystkie 
objawy Sq, jak powiecizialem, normalne u nJe;mowl~cia . Tak sarno 
egocentryzm i egoizm czlowieka doroslego jest wyrazem choroby, 

http:naglq.co
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ktorq wyzwolily rozmaite psychospoleczne czynnild srodowiska. 
Choroba jest szczegolnie grozna, bo gdy rozciqga si~ na grup~ czy 
narod wyraza si~ faszyzmem, dlatego tez jest rzeczq oczywistq, ze 
pravvidlowa a wi~c zdrowa ewolucja sprzyjajqca pomyslnosci czlo
wieka wiedzie przez wyrabianie w sobie i w drugich postaw socjo
centrycznych. 

Wszystko to wymaga tworzenia odpowiedniej aury spolecznej, 
i jest jasne, ze aura taka nie powstaje od razu. Zadne jednak 
zwyci~stwo w dziedzinie zdrowia ludzkosci w w~zszym sensie, czy 
tez w sensie szerokim, od razu nie powstalo. Chodzi wi~c 0 to, by 
rosl swiadomy wspolny wysilek przedstawicieli nauk zarowno 
technicznych jak humanistycznych, przedstawicieli administracji, 
zawodow tworczych itp. Lekarz moze tu byc tylko pilotem, sygna
lizujqcym wszystkim tym budowniczym naszego swiata szkodliwe 
dla gatunku zjawiska, tkwiqce w srodowisku. Bo sam lekarz jest 
juz dzis wobec tych zjawisk bezsilny. 

Mogq oczywiscie pasc glosy, ze nigdy przeciez nie uda si~ unik
nqc cierpien, bo Sq one nierozerwalnie zwiqzane z egzystencjq 
ludzkq, i ze przeto wszelkie proby przeorganizowania wlasnych 
i ogolnospolecznych stosunkow mi~dzyludzkich Sq bezcelowe. 

Czy jednak nie nalezy zawsze dqzyc ku lepszemu, nawet gdy 
sqdzi siE;, ze ideal absolutny nie jest osiqgalny? Odpowiadajqc na 
pytanie: - "jakie winny bye stosunki mi~dzyludzkie, aby sprzy
jaly zdrowiu", odpowiem wi~c parafrazujqc slowa Nalkowskiej: 
"takie, aby ludzie ludziom stwarzali dobry los" na calym ziemskim 
glabie. I dodam: wierz~, ze takich wlasnie stosurrkow mozna, 
w jakiejs mierze przYn'ajmniej, ludzi TIt uczye, tak jak udaIWalo si~ 
wszak nad podziw dobrze uczye ich sztuki nienawidzenia i budze
nia w sobie pogardy. 

Prof. dr Julian Aleksandrowicz 
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PRZEMIANY RELIGIJNE 
I REFLEKSJE SOCJOLOGICZNE 

STARE PROBLEMY - NOWA SZATA 

Istniejq zagadnienia podstawowe dla tej dziedziny wiedzy; dla 
pelniejszego poznania spraw czlowieka uwiklanego w zycie spo
leczne. To sprawia, ze si~ cz~sto 0 nich m6wi, pisze, dyskutuje. Nic 
dziwnego, ze kazda pr6ba nowego stawiania t akich zagadnien moze, 
przynajmniej pozornie, trqcic banalEm. A jednak trudno bez na
wiqzania do nich stawiae problemy na szerszej platformie i widziee 
na nowo stare sprawy. 

Trese obecnego artykulu moze sluzyc jako przyklad tego co wy
zej napisane. Zacznijmy od podstawowych i znanych fakt6w. 

Na przestrzeni ubieglych lat XX wieku dokonalo si~ wiele prze
mian w porzqdku inteIektualnym, moralnym i spolecznym. Prze
miany te, biorqc globaInie, mialy, jak wiadomo, szereg pozytywnych 
skutk6w, do kt6Tych zaliczyc trzeba np. post~p 'W rozumieniu wielu 
zagadnien fiIozoficznych i mora1nych, poszerzenie tresci i pelniejsze 
odczytanie niekt6rych podstawowych poj~e takich jak wolnose, po
st~p, rozw6j, kultura itp. Przyniosly one jednak czlowiekowi na
szych czas6w r6wniez dr~czqce zjawisko niepokoju. Zr6dlem tego 
niepokoju stal si~ mi~dzy innymi brak tradycji jako wypr6bowa
nego niegdys znaku orientacyjnego, kruszenie si~ na oczach wsp6l
czesnego czlowieka podsta'wowych poj~e, z jakimi si~ juz oswoil, 
a kt6re obecnie nabierajq nowego sensu. Wystarczy wspomniec ta
kie kategorie jak przestrzen, czas, pr~dkose, przedmiot, skutek, 
pnyczyna - kt6re w dzisiejszej cywilizacji technokratycznej coraz 
bardziej tracq swe metafizyczne kontury na rzecz inte,rpretacji em
pirycznej. 

Na tym tIe ;nabie-rajq tez nowego sensu zagadnienia zwiqzane 
z wartosciami religij;nymi, z lI"eligiq jako czynnikiem spolecznej in
tegracji. Dzisiaj tradycyjnie uznawane wartosci zwiqzane z religiq 
IUIegajq przemianom, przynajmniej jesli idzie 0 ich interpretacj~ 

rozumienie. Dzieje si~ to przede wszystkim dzi~ki zmianom men
talnosci w podejsciu do zycia, dzi~ki demokratyzacji instytucji spo
lecznych i zwiqzanym z tym procesem ich odformaliZ<lwania i od
rutynizowania. Dzieje si~ r6wn:iez w duzej mierze dzi~ki podejmo
waniu systema,tycznych studi6w i to w spos6b empiiryczny nad 
religiq, nad jej tresciq i spolecznymi funkcjami. Wlasnie w toku tych 

i 



1592 WLADYSLAW JACHER 

badan ujawniajq si~ OSt1'O roznorodne przemiany religijne, niedo
st~pne dla samych badan teologicznych a nawet historycznych. 

Stqd nic dziwnego, ie tego typu studia prowadzq zarowno zwo
lennky religijnego spojrzenia na swiat i czlowieka, jak i ci, ktorzy 
uwaiajq, ze nauka i religia <to dwie roine, a nawet sprzeczne dzie
dziny; ktorzy nawiqzujqc do E. Boutroux 1 sqdzq, ze nauka jest 
nieosobowa i am()lralna a czlo,wiek jest "subiektywnosciq" i osobq, 
stqd istnieje przepasc mi~dzy naukq - "obiektywnosciq", a reli
giq - "subiektywnosciq", b~dqcq wytworem czlowieka. 

Wprawdzie Boutroux umarl w 1921 T., lecz jego idee w tej czy 
innej postaci trwajq. Moina je odnalezc bez trudnosci np. w zna
komi1ej ksiqzce prof. St. Ossowskiego 0 osobliwoSciach nauk spo
lecznych, Ziwlasz,cza tam, gdzie mowa 0 profesjonal'llej neutralnosci 
socjologii czy '0 neutralnosci socjotechniki. 2 

To samo dotyczy sporu na temat mozliwosci "obiektywnego ba
dania sUbiektywnych aspektow rzeczywistosci spolecznej" przy za
stosowa'lliu ograniczonych technik badawczych sprowadzajqcych si~ 
najcz~sciej do ankiety i wywiadu 3. Przypom'llijmy sobie niedaWl1q 
dyskusj~ pUblicystycznq w prasie 0 przydatnosci badan ankietowych 
o "ankietomanii" jak to naZiwano. 

Coi dziwnego, ze istnieje tez pewna ciqglosc w interpretowaniu 
i wzumieniu starych skqdinqd zalgadnien jak: nauka-religia, obiek
tywnosc-subiektywn'Osc, ie podejmuje si~ pr6by wykazania, jakoby 
te dwie dziedziny byly sobie obce. 

A jednak obie te Tzeczywistosci zaleiq od siebie. Nauka przemie
rna swiat, w ktorym zyje czlowiek, moie go nawet zniszczyc, 
a dziedzina osoby i kultury tworzonej przez czlowieka przy pomocy 
jego wytworow coraz ba.ydziej si~ z niq zaz~bia i nast~puje coraz 
scislejsze wzajemne uwarunkowanie. Wszak kultura i wartosci 
wszelkiego roozaju tw'orZIOne przez osob~, majq decydujqcy wplyw 
na humanitarne i etyczne wykorzys'tanie wytworow nauki, na to 
by nauka ostatecznie sluzyla rozwojowi a nie zagladzie czlowieka. 
Ani maszyna (wytwor nauki) nie uwolni czlowieka od myslenia, 
skoro ona jest wlasnie s·kutkiem myslenia, ani naluka me zastqpi 
w'artosci moralnych, 'zwiqzanych z religiq, bo te majq decydujqcy 
wplyw na to, by nauka sluzyla dobru czlowieka. Ostatecznie 
punktem stycznym, irodlem i zwrotnikiem zarowno nauki jak i dzie

1 CytUjE: za J. Belin-Milleron La conscience contemporaine et ses problemes 
devant les faits, Bruxelles 1963 s. 121. 

2 Ossowski St. 0 0f obUwosciach nauk spolecznych, W-wa 1962, PWN s. 298 
in., 310 i n. 

3 Na temat empirycznej weryfikacji adekwatnosci roznych technik badaw
czych stosowanych we wspolczesnej socjologii polskiej, zob. AnaUzy i pr6by 
technik badawczych w socjologii t. r., praca zb. pod red. Z. Gostkowsl<iego, 
Ossolineum 196G. 
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dziny kultury i wartosci jest sam czlowiek. A czlowiek, jesli chce J 

bye sobq, to nie moie sam sobie przeczye, powinien bye konsek
wentny tak w mysli jak i w dzialaniu. 

Z tego punktu widzenia nabierajq nowego znaczenia i to pozy
tywnego wszelkie pr6by socjologicznych badan nad religiq w og6le, 
a katolicyzm em w szczeg6lnosci. 4 Badania te, poza warstwq czysto 
naukowq, wyrai ajqcq si~ w tworzeniu wiedzy empirycznie zwery
fikowane j w zakresie przemia.:J. religijnych, m ajq tei i drugq w ar
stw~ mniej na pierwszy rzut uka uchwytnq: jest niq tendencja do 
wprowadzenia porzqdku, ladu w swiecie rzeczy i idei, w swieeie 
stosunk6w miEidzyludzkich; ch~e zlagodzenia, poprzez wskazanie 
przyczyn, niepokoju dr~czqcego cz1owieka. Brak bowiem rzetelnej 
naukowej krytyki uznanych dawniej wartosci (zwiqzanych cz~sto 

z religijnq wizjq czlowieka i swiata) prowadzi jakie cz~sto zamiast 
do 1agcdzenia st ress6w i niepokoj6w wynikajqcych z nie1adu w swie_ 
cie rzeczy i idei, do pewnego nihilizmu lub nawet do swoistego "kon
fucjonizmu" utrudniajqcego rozeznanie dobra od zla, czy rzeczywi
stosei od fantazji. Stqd na leiy u:vnae za cenne wszelkie badania so
cj·ologiczne dotyczqce religii, idei i wartosei zwiqzanych z religiq. 
Z drugiej jednak strony dla pelnosci obrazu naleiy poza stwierdze
nQem stanu faktycznego - do czego w zasadzie ograniczajq si~ te ba
dania - pokusie si~ 0 wskazanie przyczyn tego stanu rzeezy. Jest to 
tym bardziej waine, ie przyczyny te Sq malo, albo slabo znane, 
a jeszcze slabiej uswiadomione. Ot6i, zadaniem tego artyku1u b~
dzie przypomniee - na tle ostatnieh publikaeji z socjologii religii 
te w1asnie przyczyny. 

o METOD!; STAWIANIA PYTAN 

Mysl~, ie b~dzie dobrze przypomniee rzeezy znane, ale pomijane. 
Chodzi tu 0 metod~ stawiania pytan. Ot6i 1atwo si~ przekonae, ie 
w badaniach, dotyczqeych socjologii religii, nie jest z tym najlepiej. 
Zeby dobrze s tawiae problemy, trzeba najpierw badajqe zjawiska 
spoleczne zdae sobie praktyeznie spraw~ z ieh zloionosei. Bez tego 
bowiem r6ine typologie soejologiczne Sq martwymi schematami. 
Nie trzeba wi~c szukae seisle zdefiniowanyeh i oddzielonych od 
przyczyn skutk6w; trzeba pami~tae 0 tym, co eybernetyey nazy
wajq sprz~ieni.ami zwrotnymi. Nie wolno tei zapominac 0 ezyms 
tak oczywistym jak to; ie w procesie badawezym naleiy jednak po
st~owac od rzeezy bardziej prostych do ba'rdziej zloionyeh i ie 
poza znajcmosci q fakt6w jest tei wymagana znajomose idei i mo
tywaeji, z ktcrych te fakty najcz~sciej wyrastajq. Przy wyeiqganiu 

• Wsr6d socJ olog6w rellgll w Polsce szczeg6lnle wymlenl~ nalety E. Clupaka 
z UniwersytE' tu Warszawsklego. 'ks. J . MaJk~ I ks. WI. Plwowarsklego z KUL. 

Zna" - 7 
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wnioskow i uogolnien n aleZy pami~tac, ze nauka na kazdym odcinku 
wykazuje wsp6lzaleznosc zjawisk biologicznych, fizycznych, chemicz_ 
nych itd., a zatem i swiadomosc ludzka w stosunku do zachodzqcych 
procesow socjologicznych jest tez uzalezniona od calego zespolu wa
runk6w . Mozna by chyba powiedziec, nie ryzykujqc zbytniej p rzesa
dy, ze wszystkie problemy ludzkie Sq nie ty lko wspolzalezne, ale ma
jq dzisia j tez i wymiar jakby planetarny 5. Dla w lasciwego odczy tania 
faktow swiadomosc badacza n ie moze zapominac 0 tym, ze wsp61
czesny swiat jest pluralistyczny . Tr zeb a w nim uznac wielosc n ie
sprowadzalnych do siebie p r zedmiotow, faktow, sposobow bycia. 
Jest on zaplrzeczeniem mech an icyzmu, glosi row.noczesnosc zacho
dzenia r6znych zjaw isk i n iemoZnosc tlum aczenia ich pr zez same 
rozlozenie na czynniki pierwsze. Ilekroc mentalnosc wspolczesnego 
czlowieka ignoruje t e zj awiska, tylekroc n ar aza siE: na ciasnq i jed
nost ronnq interpretacj~ fakt6w. P3mi~tac r 6wniez t rzeba, ze wra
zliw osc m oralna dzisiejszego czlowieka pozost aje w t yle za jego 
ro~ojem psychologicznym i spolecznym. Chodzi 0 to, ze post~p 
moralny nie nadqza za post~pem n au ki, techniki, cywilizacji. I st qd 
istn ie je dysproporcja pomi~dzy rozwojem technicznym, spolecznym. 
psychologicznym czlowieka a jego wra zliwosciq moraIn'l, ktora za
trzymala si~ na etapie czasow, k iedy czlowiek poslugiwal si~ pry
mitywnym i narz~dziami. Oto tylko niektore w azniejsze zagadnie
nia, k torych znajomosc i swiadomosc jest nieodzowna dla badan 
socjologicznych odnosnie przemian r eligijnych, dla wyci'lgania 
wnioskow i u og6lnien. 

SPOJRZENIE HISTORYCZNE 

Nie u lega wqtpliwQsci, ze histor ia spelnia waznq rol~ w badaniach 
socjologicznych. Stwierdzal to juz klasyk socjologii religii E. Durk
heim 6. Przyznajq to i dzisiejsi socjologowie. Histor ia bowiEm poz
wala sledzic procesy ewolucji zachodzqce tak w spoleczenstwach 
globalnych jak i w grupach, pozwala dalej obserwowac jak zmie
niajq si~ n astawienia i swiadomosc spoleczna ludzi wraz ze zmie
niajqcq si~ strukturq spolecznq. Wlasnie zmiany w strukturze spo
lecznej zare jestrowane przez histori~ poka zujq, jak np. religie pa
nuj qce na roznych kontynentach przechodzq gl~boki wstrz'ls ; doty
czy to anglikanizmu w imperium angielskim, luter alizmu w Szwecji, 
katolicyzmu w krajach lacinskich Europy, islamu w Afryce PIn . 
Fak ty te sygnalizujq i dokumentujq badania socjologiczne ostat

5 J. Belin-Milleron , op. ci t. ~. 136 i n. 
e E. Du rkl1eirn Socfol.ogie r e ligieuse at theorte de La c onnais r; ance, w: "Revue 

do; Metaphysique et d e M orale", XVII (1909) s. 735-6 ; E . Durkheim Les FOTmos 
clilmelltaires de to vie retl gl e use , IV wyd. P ar is 1960 PUF. 
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nich lat 7. Z drugiej s trony obserwuje si~ r6wnoczesny wzrost form 
Zycia religijnego bardziej swiadomych, zdecydowanych i czynnych. 
I tu moina zauwai yc jeszcze inne zjawiska: rozw6j praktyk r eli
gi jnych i samej r eligii jest uzalei niony w pewnym st opniu r6w niei 
od roli, jakq mu przypisuje pan stwo. W Stanach Zjedn oczonych 
udzial wiernych np. we Mszy sw. n iedzielnej jest wysoki, dochodzi 
do ponad 70% . Dzieje si~ tak m. innymi dlatego, ie religia i jej 
praktyki Sq oceniane pr zez administracj~ pozytywnie, bowiem trak
iuje si~ je jako narz~dzia ladu w panstwie, a sarno spoleczenstwo 
z tych czy innych, cz~sto bardzo uty1itarnych, wzgl~d6w ceni je 
sobie. W tym kontekscie badania socjologiczne przemian religijnych 
prowadzone w Stanach Zjednoczonych, jeieli chodzi 0 ich wyniki wy
raiajqce si~ w procentach i 'anych wymiernych , wyglqdajq impo
Tluj4CO. Jesli si~ jednak spojrzy na nie uwainiej i skonfrontuje 
z ludzkimi postawami, to cz~sto okazuje si~, ie imponujqce dane 
procentowe, licz1::owe, spelniany ch praktyk religijnych w cale n ie Sq 
wskainikiem ani gl~bszego zaangaiowania r eligijnego ~mi wynika
jqcej z tego konkretnej moralnosci. CZGstotliwosc praktyk religij
nych jest nierzadko zwiqzana z motywacjami ardzo dalekimi od 
tresci religijnych, takimi jak momenty narodowosciowe i patrioty
CZIle (dotyczy to bardziej zwartych a nie amerykanskiego pochodze
nia popu1acji, jak np. Polak6w, Ir1andczyk6w itd.), momenty fo1
klorystyczne: swi~ta , uroczystosci koscicIne 0 wyraznym charak
terze ludycznym i towarzyskim, lub po prostu momenty silnie za
korzenionej a nie weryfikowanej tl'adycji, ktora spotyk ajqc po
da1ny grunt kultywuje "obycza je oj c6w". 

Z drugiej strony okazuje si~, ie tam, gdzie praktyki religijne 
i religia Sq sprawq czysto "prywatn,!", wca e nie moina na pod
stawie 1iczb, procent6w ich spelniania wyciqgac pochopnych w nio
sk6w 0 zaniku poczucia r e1igijenego i tendencji do coraz bardziej 
malejqcego wplywu motywacj i r eligijnych na posta\XJy ludzi uwi
klanych w zycie spoleczne. Takie podejscie byloby jednostronne 
i mylqce. P odkr eslmy tu taj, ie badania socjologiczne przemi an reIi
gijnych wymaga jq zawsze i w kazdej sytuacji kompleksowego 
w miar~ mozliwosci u jmowania istniejqcych fak16w spoleczny ch. 
Zresztq tak jui trakt owali wszelkie badania socjologiczne religii 
k iasycy socj ologii: Comte i Durkheim. 

Spr6bujmy teraz odwo' ujqC si~ do r6znych zmiennych spolecz
nych i kulturo\XJych naszkico'Wac znane lc'.b mnle j znane przyczyny 

.. Houtrrt Fl'an~ois I m ptlcattons e~ signi!;ca:t)n re!tgieuse du phenomene 
"ltTtwin . A rty'kul w: L'Homme et la r evolut I on u r baine, L yon 1965 55. 266 ; P ar. 
E. Pin Les motiv ations re li gie lls es et l e p03sage d 'un e societe p re-in dus trleHe 
4 line soci,He industrleHe et techn ique, Conference i n ter .nat l onale de SociologiC 
T.eUQ1euse, Barcelone 1965. 
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i czynniki zmian religijnych i postaw ludzi wierz'Icych ogolnie 
w Kosciele katolickim. Posluzymy si~ historiq. Wcale nie trzeba zbyt 
subtelnych dociekan, by ujmujqc zagadnienie w duzych skrotach 
zauwazyc, ze Kosciol katolicki, pOCZqWszy juz od XVI wieku az do 
Rewoluc ji Frcmcuskiej a moze i dalej, nie byl przygotowany ani spo
lecznie ani administracyjnie na spotka nie si~ z nOWq cywilizacjq 
i nowymi procesami spolecznymi, jakie ta cywilizacja niosla. Wy
starczy tu wspomniec chocby wielki ruch urbanizacyjny. Kosci61 
urzeczywistnial swojq obecnosc spolecznq w swiecie przy pomocy 
systemu rzqdzenia i myslenia najcz~sciej obcego, bo op6znionego 
grubo w latach w stosunku do aktualnie panuj qcego w danych 
spolecznosciach. Kosciol kultywowal t radycyjnie to, co mozna by 
(}kreslic jako ancien regime i stqd iak trudno mu by10 si~ wszcze
pic w nowe sytuacje spoleczne. COZ wi~c dziwnego, ze rozwoj spo
lec~ny i cywllizacy jny bardziej dynamicznych krajow Europy za
chodniej pociqga1 za sobq najcz~sciej zerwanie spo1eczne i kultu .. 
rowe z K oscio1em. P rzykladow mogq tu dcstarczyc dzieje Kosciola 
katolickiego np. we Francji, Niemczech a nawet w krajach skan
dynawskich. Kra je te alba calkowicie zerwaly z Kosciolem Rzym
sko-Katolick im i stworzyly kosciol panstwowy (kraje skandy
naw skie) albo poszly dr ogC! wbrew oficjalnym zaleceniom Kos
ciola, na razajqc si~ na rozne formy dezaprobaty z jego strony. 
Kosci6l bardzo dlugo kultywowa1 harmonijn'l i skqdinqd godnq 
uwagi syntez~ sredniowiecza w spojrzeniu na czlowieka i na 
caly kosmos. Tymczasem ta synteza rozpadala si~ stopniowo 
pod naporem dynamicznej ewolucji nauk, kultury, ekonomii, 
organizacji politycznej i spolecznej. Poniewaz wizja swiata, wy
pracowana w t ej syntezie, byla zbyt statyczna, broniono jej 
dlugo, bo wydawa1 si~, ze kazda zmiana spowoduje upadek za
sad w samym chrystianizmie. St'ld stanowisko nieufnosci, czuj
nosci, obronnej postawy a nawet anatemy, wydawa10 si~ ludziom 
Kosciola stanowiskiem jedynie rozsqdnym. Czy cos z a1mosfery ta
kiej postawy nie pozostalo gdzieniegdzie i dzisw Kosciele? Majqc 
to wszystko na uwadze, czy nalezy si~ dziwic, ze z biegiem I'ozwoju 
cywilizacyjnego i zwiqzanych z tym bezpcsrednio procesow urbani
zacyjnym swiata, wzrastal rozdzia1 mi~dzy Koscio1em a spo1eczen
stwem, przynajmniej na platformie spolecznej i kulturowej? Skutki 
tego by1y, jak wiadomo, oplakane tak dla Koscio1a jak i dla spole
czenstwa. Powiedzmy kr6tko: w ostatnich wiekach Koscio1 nie by} 
lub rzadko kiedy by1 przygotowany do sytuacji spo1ecznych i kul
turowych swiata. Nie jest zadaniem tego szkicu historia wsp61istnie
nia Koscio1a i spoleczenstwa, kultury swiata doczesnego i wartosci 
religi)nych, stqd pomijajCjc jakies szczegolowe analizy mozna po
wiedziec, ze dopiero Jan XXIII iSobar Watykanski II oficjalnie 
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otwarli drzwi nowej epoce pr owadzqcej do zmiany postaw, prze
ksztalcenia instytucji i odnowienia r61 spolecznych w Kosciele. 

ECHA DAWNYCH SYTUACJI W DZISIEJ SZEJ RZECZYWISTOSCI 

Dziedzictwa historii n ie mozna usunqe ani administracyjnie ani 
gwaltownie, nagle. To dziedzictwo bowiem jest zakorzenione 
w swiadomosci spolecznej i w strukturze instytucji. Stqd potrzeba 
czasu, cierpliwosci i inteligencji ludzkiej, aby doprowadzie do adap
tacji nowych idei w novvych czasach. Tymczasem jednak warunki 
konfrontacji tych idei ze wsp6lczesnosciq nie zawsze Sq najlepsze. 
Nic wiE:c dziwnego, ze jestesmy swiadkami raczej proces6w dezin
tegracji niz integracji na odcinku religia - wsp6lczesnose, Kosci61
spoleczenstwo. I 0 tym m6wiq liczne ostatnio badania socjologi
czne. Najpierw istnieje dzis palqca potrzeba stworzenia zgodnosci 
form wyrazu i komunikacji wartosci religijnych z treSciq myslowq 
ludzi, do kt6rych siE: Kosciol zwraca. Chodzi gl6w nie ·0 to, by zmie
nie przede wszystkim w srodowiskach miejskich zachowany tam 
dotqd typ duszpasterstwa wiejskiego. Jego cechami charakterysty
cznymi SCj : wiqzanie duszpasterstwa z okreslonym scisle terytorium, 
ze wsp61notq terytorialnq jako grupq samowystarcza lnq (co w mies
cie nie zdaje wcale egzaminu) ; n iedostosowanie dzialania do elemen
ta rnych mechanizm6w socjologicznych, funkcjonujqcych w organi
zacji miejskiej, wreszcie zbyt cZE:s te identyfikowanie duszpasterza 
z okreslonq gr upCj terytoria lnq, wewnqtrz kt6rej spelnia swojq rol~. 

A rola ta, jak pokazujq znowu badania socjologiczne, coraz bar
dziej siE: kurczy. Powstaje w t en spos6b dystans miE:dzy rolq przy
pisanq (wynikajqcq z funkcji) duszpasterzowi - a rolami nabytymi 
tj. pelnionymi przez wyspecjalizowanych duszpasterzy, kt6rych 
kompetencje dziE:ki wlasnie ich nabytym specjalizacjom uznano. 
Dzisiaj jestesmy swiadkami ogromnego rozrostu specjalizacji we 
wszelkich dziedzinach nauki czy kultury. COZ dziw nego, ze istnieje 
tez pilne zapotrzebowanie na specj a lizacj~ w dziedzinie duszpaste
rzowania. 

Innym przejawem niedostosowania dzisiejszych form duszpaster
stwa w miescie jest zachowanie nadal nadmiaru symboli, r yt6w, 
nabozenstw; nieumiejE:tnose ich organizacji i brak glE:bszej tresci. 
Chodzi og61nie 0 to, by zrozumiano, ze Kosci61 w swej warstwie 
instytucjonalnej musi bye bardziej dynamicznie nastawiony na czlo
wieka; tzn. musi bye otwarty na sluzenie dzisiejszemu czlowiekowi 
(a nie czlowiekowi-abstraktowi); musi dzisiejszemu czlo<wiekowi 
jakos ulatwiae codzienne zycie a nie utrudniae zbytnim forma liz
me'll i instytucjonalizmem. Trzeba jednak si~ zastrzec, ze byloby 
r6wniez blE:dem sprowadzae kwestie religijne wsp6lczesnego swiata 
otiejskiego tylko do ram i rozmiarow strukturalnego niedostoso
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wania, a wiE:C do tego, ze istnieje dyspropocja mi~dzy typem dusz
pasterstwa 0 st rukturze wiejs.kiej a typem struktury miejskiej, b El'
dqcej wytwor em technicznego rozwoju swiata. Bo w t akim wypad
ku te p roblemy m oglaby rczwiqzac zwykla adaptacja koscielnych 
struktur. Wtedy w padlibysmy w blqd nier zadki u socjologow rell 
gii, usilu jqcych caly problem adaptacji Koociola do wsp61czesnosci 
rozwiqzae 11a platformie czysto socjologi'cznego przystos owa!l1ia roz
nego rodzaju instytu cji Kosciola do szybko nast~pujqcych zmian 
w spolecznosciach, wyrasta jqcych na podlozu technicznej cywiliza
cji. Wtedy mozna by pow iedziec - jak to czyniq niektorzy socjo-
logowie - ze g16wnq, a m oze jedynq, przyczynq slabej adaptacji 
Kosciola w srodowiskach miejskich, powstalych p od wplywem TOS

nqcego techniczn ego post~pu, jest to, ze Kosci61 jako instytucja, 
jako struktura spoleczna rozwija siEi' 0 "viele wolniejszym rytmem 
niz struktury spoleczne, kt6rym chce sluzyc duszpastersko. Wy
starczy wi~c dostosowae tempo przemian zachodzqcych w struktu
rach (instytucjach) koscielnych do temp a przemian dokonujqcych 
si~ w struktu rach spolecznych i wszelkie trudnosci adaptacy jne sil: 
r ozwiqze. Wiadcmo jedn ak, ze pr oblem tkwi gl~biej i sarna adap
tacja k oscielnych struktur do w spolczesnego swiata jeszcze go nie 
zdola r ozwiqzae. Pcdkreslmy, t a adaptacja jest bardzo wazna, ale 
istn iejq rowniez inne p rzyczyny, ktorych nie wolno pomi jac. P a
mi~tae t r zeba, ze cywilizacja t echni czna wywiera r owniez zasadni
czy w plyw na S8m swiatopoglqd religijny i jego trese. 

Hozw6j t echniczny przeksztalca gl~boko stosu nki mj~d zy czlo 
wiekiem a naturq i spoleczne ZWiq7ki miEi'dzy ludzmi. Pedst awCl 
dawnej r6wnowagi pomi~dzy ludzrr:i a przyrcdq i ludzmi mi~dzy 
sobq byl wspolny rytm zycia wyznaczony przez bieg slonca i POl',. 
r oku. H6wn owaga ta, opar t a 0 czynn iki naturalne, przyrodnicze, 
prowadzila do wi~zi spoleczne j. Obecnie t a rownowaga zestala juz 
dawno zachwiana . Udoskonalenie technik PQzwolilo czlowiekowi 
stopniowo zgl~bie tajemnice natury i odkrywae p rawa. Odtqd czlo
wiek moze nie t ylko wyja§niac czynnosci przyrody, ale takze opa
nowae je. Dzi~ki temu zmienily si~ dzis funk cje tzw. t ajemnic na
tury. Dawniej czlowiek byl poddany skutkom natura lnych czynni
kow, dzis moze je skutecznie zazegnae, a nawet modyfikowae spra
wiajqce je 'Pr zyczyny. I w tym lezy ow zdumiewaj qcy post~p dzi
siejsze j techniki. Zmiana stosunk6w rniEi'dzy czlowiekiem a naturq 
zrodzila tez w technicznym swiecie n owy poglqd na miejsce cz1o
wieka we wszechswiecie. Czlowiek, jego moc i inteligencja staj" 
si~ p odstawow yrni wartosciami i biegunam i wysilkow ludzkosci 
w dqzeniu do rozwoju i post~pu . Fakt ten staw ia p owazne trud
nosci i znaki zapytania jesli idzie <0 wszelkie zwiqzki miEi'dzy cz10
wi ekiE m - twor cq, a Bogie:m - zasadq stworczq. Tradycy jna teza 
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o Przyczynie Pierwszej i przyczynach drugich wymaga nowy ch 
naswietlen a moze i modyfikacji. 

Trzeba ciqgle pami~tac, ze przejscie od spolecznosci p rzedtech
nicznej do uprzemyslowionej pociqga za sobq roznorakie modyfi
k acje w dziedzinie r eligijnosci. A jednq z pierwszych konsekwencji 
tego przejscia jest - jak pokazujq badania soc jolcgiczne - desa
kralizacja i laicyzacja nowoczesnych spoleczenstw. W spoleczen 
stwach tradycyjnych motywacje nakazujqce rpr aktyki religi jn e 
tkwily cz~sto w kosmologii. Dto czlowiek nie mogqc znaleic wyja
snienia zjawisk naturalnych, k torym podlegal, szuka! ich wy ja 
snienia w tajemnicy poza naturq. L~aj q c si~ zas tych tajemniczy ch 
sil staral si~ zabezpieczyc przed ich szkodliwym dzialaniem, t wo 
rZqC kulty, ryty, ktore sw6j na jwyzszy rozkwit - jak wskazujq 
badania etnograficzne - ,osiqgn~ly w t zw. religiach naturalnych 
wyrastajqcych na podloZu kultu sil natury. Ten zwiqzek mi~dzy 
b oskosciq a pierwotnymi potrzebami czlowieka da! miejsce i w k a 
tolicyzmie licznym zinstytuc jonalizowanym nabozenstwom do Swi~
tych wyspecjalizowanych w roznorakich spraw ach. Przerosty tego 
stawaly si~ nierzadko przedmiotem satyry. 

Jednak w miar~ odkrywania mechanizm6w natur y owe manife
stacje sa C1'um zaczyna!y zanikac, tak jak zanikaly tez religie wy
rosIe na gruncie ku ltu sil natury. W katolicyzmie procesy rozwoju 
technicznego daly zasadniczo pozytywny sk utek; prowadzily do 
oczyszczenia chrystianizmu z folklorycznych n alecia!osci oraz licz
nych pr zesqd6w . Jednakz~ stopien tego oczyszczenia nie wsz~dzie 
jeszcze jest dostateczny i cZEisto stan owi przyczyn~ niech~ci ludzi 
technicznego swiata do religii. Ludzie ci w padajq w r6zne skraj
nosci. Jedni pozwala j i:l si~ upoic sHom odkrytym przez czlowieka 
i robiq z n ich absolutnq norm~. Drudzy , przyjmujqc tylko pra
gmatyzm, czyniq z techn iki cel sam w sobie i w reszcie inni doch o
dZq do nega,cj i wszelkiego sensu ludzkiego zycia i istnienia . 

PYTA NIE 0 KRYTERIUM 

Badania soc,jologiczne n ad chrystianizmem w ogole a ka tolicyz
mem w szczegolnosci da jq zwyczajnie jako w ynik konstrucj ~ roz
nych typologii 8, zarowno samy ch wierzqcych jak i podstawowych 
wspolnot ludzi w ierzqcych , jakimi Sq np. parafie. Rejestrujq fakty, 
ktore majq sw iadczyc 0 k onkretnych p r zemianach r eligijnych 
i wskazywac t ory, p o ktorych te przemiany przebiega jq. Z tych 
hadan i typologii najcz~sciej mozna wysnuc wnioski 0 istnieniu 
sprzy jaj <] cych warunkow , aby wszelkie wartosci religijne zaliczyc 

6 P rzy kladem kon slrukcj i la kich ty polog \i wle r u \cych i paral ll na wsl s ~ 

Ilada nla E . Ciupaka. przeds ta w ione w ba rdzo clekawym a rtykule pt : Paraflan1rt 
czy lndywld"atlsta na lamach ..Kultury" N r 28 (213) 9 llpca 11167. 



1600 WLADYSLAW JACHER 

do form, ktore si~ juz w technicznym swiecie przezyly lub prze
zywajq. Ale w tych badaniach mozna tez <odczytae i co innego, 
cos wr~cz przeciwnego. Mianowicie mozna w nich odnaleze ukryte 
mozliwosci rozwoju dojrzalego zycia religijnego. Badania socjolo
giczne stwierdzajq bowiem jednoznacznie, jak zanika coraz bar
dziej typ religijnosci tradycyjnej, ludowej, bezrefleksyjnej, folklo
rystyczno-odpustowej. Stwierdzajq jak te typy religijnosci nie wy
trzymujq proby konfrontacji ze wspolczesnosciq, a tym samym sta
wiajq otwarte lub cz~sciej ukryte pytanie: jakie kryteria winna 
miee dzis religia jesli rna si~ ostae? To pytanie 0 kryterium religij
nosci dzis jest nieslychanie wazne. Przedstawiciele roznych dyscy
plin probujq na nie odpowiedziec. W sposob istotny czyni to m. in. 
Karl Rahner 9 piszqc: " ... Ludzie b~dq zdolni bye chrzescijanami je
dynie dzi~ki wierze naprawd~ osobistej, ktorq b~dq musieli bez
ustanku zdobywae na nowo". A wi~c nie tradycja, nie obyczaj, 
nawet nie fakt przy jscia na swiat w spolecznosci religijnej b~dzie 
stanowil kryterium przynaleznosci religijnej , ale jedynie wiara oso
bista, zdobyta i zdobywana, ciqgle na nowo wybierana, a wi~c wy
magajqca refleksji, zaangazowania i pogl~biania w ciqglej kon
frontacji z rzeczywistosciq spolecznq. Swiadomy, pogl~biony, ref
leksyjny wybor religii odpowiadajqcy na pytanie, dlaczego ktos 
wybral, staje si~ dzisia j nieodzowny. Ale kryterium takiego wy
boru dotyczy nie tylko jednostek, dotyczy w r6wnej mierze insty
tucji, kt6re funkcjonujq w Kosciele, z tym, ze tu wyb6r b~dzie 
polegal na szukaniu najlepszych form obecnosci religii w swiecie 
wsp6lczesnym. Badania socjologiczne wskazujq np., ze konsek
wencjq rozwoju technicznego jest rozw6j urbanizacyjny. Skoro 
struktura miasta i mentalnose miejska przenika coraz mocniej swia
domose dzisiejszych ludzi, to jest rzeCZq oczywistq, ze i struktury 
koscielne, jesli chCq bye dla tych ludzi najpierw zrozumiale a po
tern pozyteczne, muszq si~ stae elastyczne, r uchliwe i nastawione 
na uslugi. Kosci61 musi swiadczye te uslugi (caloksztalt dzialalno
sci duszpasterskiej) W odpowiednim klimacie. Chodzi 0 to, aby 
chrystianizm nie byl identyfikowany z pewnym rodzajem ldeolo
gii, kt6ra moze przybierae bardzo r6zne formy, POCZqwszy od "para
fianizmu" w socjologicznym znaczeniu tego slowa - jako rodzaj 
zasciankowosci, prowincjonalnosci - az po "spoleczne zaangazo
wanie", poj~te w bardzo ciasny spos6b tzn. jako misja niekt6rycb 
fanatycznych jednostek wobec tzw. upada jqcego i grzesznego swia
ta, wobec nowoczesnego "Babilonu". 

Kryterium wyboru dotyczy r6wniei: nowych orientacji instytucji 
duszpasterskich. Orientacje te majq prowadzie do praktycznego 

9 K arl Rahner SJ ChTze~ct:lanfe jutra , " Tygodnik Powszechny" nr 29 (924) 1167. 
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u5wiadomienia, ze instytucje nie mogq bye celfm same w sobie, 
chociaz z drugiej strony, zwlaszcza w swiecie technicznym, te insty
tucje Sq konieczne dla stabilizacji zycia religijnego. Trzeba pami~
tae, ze idzie tu 0 pluralizm instytucji, skoro coraz bardziej dzi~ki 
badaniom socjologicznym jest dzis jasne, ze przynaleznosci reli
gijnej nie realizuje si~ juz tylko za posredn ictwem jednej insty
tucj i, parafii, lecz przez wiele instytucji. Pomnozenie kanalow przy
naleznosci religijnej sprzyja rozwojowi wi~kszego l:ogactwa tresci 
religijnych i daje pozyteczne urozmaicenie w dziedzinie religijnej. 
Dzisiaj jest juz oczywistq teza, ze im bardziej rozwija si~ zycie reli
gijne, tym bardziej rozwini~te jest korzystanie z roznych insty
tucji majqcych na celu formacj~ csobowisci, zycie duchowe, akcj~ 
duszpasterskq itp. Pluralizm instytucji pozwa la rowniez na stoso
wanie wi~kszego bogactwa srodkow kcmunikacji spolecznej, daje 
moznose ich nalezytego doboru, a mnozqc uslugi 10 prowadzi do spe
cjalizacj i dzialalnosci duszpasterskiej. Majqc przed ,oczyma bogac
two srodkow komunikacji spoleczne,i, wielose i roznorodnose insty
tucji swiadczqcych uslugi religijno-duszpasterskie, czlowiek cywi
lizacji technicznej maze w pelni stosowae kryterium wyboru za
ro wno w dziedzinie ciqgle osobistej i na n owo zdobywanej wiary, 
jak i na odcinku sr odkow, ktore by mu dzisiaj w pelni sluzyly na 
drodze do swiadomego, pogl~bionego , refleksyjnego wyboru religii. 

Zadanifm tego szkicu bylo przedstawie niektore przyczyny wy
woluj qce dzis zjawiska, ktore analizujq socjologowie religii. Stan 
faktyczny jest bow iem tylko wtedy pelniej zrozumialy, jesli si~ rna 
swiadomose jego przyczyn. 

J ak i wobec tego mozna by wyciqgnqe ogolny wniosek z tych 
rozwazall? - Mysl~, ze przynajmniej ten : 1. Obecnose religii w dzi
siejszym spoleczenstwie b~dzie wymagae zastcsowania nowych form 
aktywnosci uwzgl~dniajClcej to wszystko, co n iesie ze sobCl epoka 
dominacji techniki ; 2. Obecnose religii w spoleczenstwie dzisiejszym 
to kwestia przede w szystkim nowej postawy wobec dynamicznego 
rozwoju ludzkosci, to wybor i szczere zaangazowanie si~ w spo
sob zycia normowanego religiq, na koniec, to adaptacja zadan Ko
sciala dla skutecznego nawiqzania lqcznosci ze wspolczesnym swia
tern, k toremu Kosciol chce sluzye. Te nowe orientacje da si~ latwo 
odnaleze w dokumentach Soboru Watykanskiego II. 

WladysJaw Jacher 

10 M6wi'lc 0 uslu ga ch duszpa stersk lch mam n a m ysll ealokszta lt swiadezetl 
duszpasle rsk ich, Jakie K osci61 ofiaruj e wferz'lcym, zakla da j qe , ze m otywa ej e 

.1 trescl Lyeh u slug wl'!z'! sil: z tym , co nazywam y og61nie "sacrum". St'ld s lowo 
" u slugi" u zywa ne W artykule nle nalezy za elesnla c ani wlqzac z ekonomlezno
k om ercj a lnym r ozumieniem tego poiE:eia . 
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"Nazywali te grzyby teonanacatl, a to znaczy cialo Boga, albo 
tez diabla, ktorego adorowali. Tak whiC wraz z tym gorzkim po
karmem przyjmowali w komunii swego okrutn ego Boga" 3. 

Istnie j<1 wreszcie dokumenty 0 jeszcze jednym sekrecie Aztekow 
Bernardino de Sahagun pisze: 

"Sq tu ziola, nazywane coatlxoxouhqui, a to znaczy zielony wqi . 
i te ziola d a jq nasienie zwane ololiuqui. To nasienie mqci i o szo
lamia zmysly. Kto je zjada, wyglqda jakby mial w izje i byl swiad
k iem rzeczy straszliwych " 4. 

o tych samych n asionach ololiuqui p isze lekarz hiszpanski, Fran
cisco Hernandes, ktorem u Filip II zlecil zbadanie fauny i flory 
meksykanskiej: "Kiedy kaplan i indianscy mieli rozmawiac z bo
gami i prosic ich 0 przepowiednie , zjadali t~ roslin~ by s i~ upoic, 
i widzieli potem tysiqc m amidel i tysiqc demon6w " 5 . 

Wsp6lczesna farmakologia pa trzy na te rzeczy inaczej i chlod
nie). J uz w r . 1896 zostal zidentyfikowany i wyodr~bniony przez 
A. Heffetra h alucynogenny . skiad nik peyotlu. Jest nim znany dzis 
powszechnie alkaloid - m eskalina. Grzyb - teonanacatl mial 
nieco romantyczniejszq histori~ . Uczeni dlugo nie chcieli si~ nim 
zainteresowac, az w reszcie pewien bankier nowojorsk i, pasjonu
jqcy si~ etnologiq, postanowil odn alezc go i zbadac na wlasnq r~k~ . 
Gordon Wasson, i jego zona, Walentyna Pawlowna W asson wyru
szyli wi~c w r. 1955 w glqb Meksyku, i po jakims ezasie Wassonowi 
udalo si~ rzeczywiEcie zdobyc teonanacatl, a nawet wziqc udzial, 
w jakiejs zapadle j w iosce, w t a jnej ceremonii, w ezasie ktorej 
jadl go sam, i mial wstr zqsajqce halucynac je. W roku 1958, Wasson 
zwrocil si~ do zaklad6w Sandoz w Bazylei i ekipie szwa jcarskiej, 
pod kierunkiem dr A. Hofmann a, udalo si~ wyodr~bnic substancje 
halucynogen ne meksykanskiego grzyba. Nazwano je psilocybina 
i psilocin a, i w krotkim czasie zaklady Sandoz zaez~ly produkowac 
psilocybin~ i psilocin~ syntetycZllq. 

Trzeci sekret Aztekow: nasienie "zielonego w~ia" , ololiuqui, zo
~tal chemicznie zdemaskowany dopiero w koncu roku 1960, znowu 
dzi~ki niezmordowanem u R. G. Wassonowi. Dostarczyl on zakladom 
Sandoz zdobyte jakos w Meksyku n asiona, i wyhodowano z nich 
rosiin~, podobnq do powoju, ezy niektorych odmian fasoli. W "zie
lonym w~iu" stwierdzono obecnosc pochodn ych kwasu lizergow ego. 

" cyt. za R. Heim, R. G . Wasson L es champtgn ons hatLuctnogenes du Me:riq1.le. 
k~d . Muset,m Na t ion al d'Histoire Natu r e lIe, P a ris 1958. 

4 cyt za A. Fa ncha m p s, I. c . 
, cy t za A. Hofm a nn, A. Ce rletti D ie W iTko stoffe der d r ttten azteldschen Za,, 

erclr oge odeT d ie L oesun g d es Ololluqut- Raetsels, " D eutsc he Med!z!n lsch e 
Wocllenec il rift·,. 0 86, 1961. 

http:Me:riq1.le
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kt6re byly juz zresztq znane medycynie i stosowane ze wzgl~du 
na swe "psychodysleptyczne" wlasciwosci. Najslynniejszym srod
kiem tego rodzaju (otrzymywanym zresztq tylko drogq p61synte
tycznq, a w przyrodzie nie wyst~pujqcym) jest slynny jui dzisiaj 
LSD25 (dwuetylamid kwasu lizergowego). Pierwsze ' doniesienie 
o nim, W. A. Strolla, ukazalo si~ w r. 1947. Wieszczowie azteccy 
dochodzili wi~c do oglqdania swego "tysiqca mamidel" bardzo po
dobnym biochemicznie sposobem jak intelektualisci i studenci 
Harvard u, kt6rych proces 0 lekkomyslne rozpowszechnianie i nad
uiywanie LSD tak wzburzyl par~ lat temu opini~ publicznq Sta
n6w Zjednoczonych. 

Biochemia widzenia rzeczy zwykle niewi dzialnych, lub widzenia 
rzeczy zwyklych inaczej, rna jednak, jak si~ dzis sqdzi, pewne 
cechy wsp6lne zawsze i wsz~dzie. Okazalo si~ na przyklad, jeszcze 
w latach pi~cdziesiqtych, ze Sq pewne chemiczne podobieilstwa 
mi~dzy meskalinq a adrenalinq i ze podwyzszony poziom adreno
chrom6w - produktu rozkladu adrenaliny w naszym organizmie, 
daje symptomy bardzo podobne jak przy zatruciu meskalinq. Wia
domo r6wniei, ze meskalina dziala na enzymy, r egulujqce dostaw~ 
cukru do m6zgu. Obnizony poziom glukozy nie likwiduje zdolnosci 
myslenia, lecz intensyfikuje postrzeganie, by tak rzec, nieuiyteczne. 
Impresje wizualne majq dzieci~cq swieiosc, zmniejsza si~ ch~c 
robienia czegokolwiek, a wszelkie do tego motywacje wydajq siE: 
blahe i bezsensowne. Ot6i zmiany w wydzielaniu adrenaliny 
i prawdopodobnie zwi~kszony w zwiqzku z tym poziom adreno
chrom6w w organizmie, powodujq takie stare, znane praktyki 
ascetyczne, jak dlugotrwale posty, biczowania, wlosiennice. Ich 
dzialanie byloby wi~c w jakiejs mierze anaiogiczne do starego 
peyotlu i dzisiejszej meskaliny. Przyspieszony spadek poziomu 
cukru daje takie dlugotrwale zwolnienie oddeehu. Nast~puje ono 
za1'6wno wskutek dlugo i monotonnie powtarzanych inwokacji 
modlitewnych czy przyspiewow, typowych dla wielu tradycj i reli
gijnych, jak wskutek celowo praktykowanych cwiczeiJ., jak w asce
zach wschodnich. I tu wi~c rysujq si~ analogie pomi~dzy biochemiq 
ascezy wszystkich czas6w, a biochemiq modyfikowanq celowo 
przez srodki nazywane przez farmakolog6w fantastica. 

Wysuwa si~ nawet czasem przypuszczenie, ze wlasnie w dzie
dzinie metabolizmu szukac naleiy jednej z odpowiedzi na pytanie, 
nasuwajqce si~ nieraz kaidemu z nas: dlaczego w czasach dawnych, 
ezy tez dzis jeszcze w spolecznosciach prymitywniejszych, notuje 
siG 0 tyle cz~sciej fakty r6inych widzeiJ., oswieceiJ. czy kontakt6w 
z "innq rzeczywistosciq". Oprocz wielu zapewne czynnik6w kultu
rowych, grac tu mogq rolE: najrozmaitsze infekcje, stale obecne 
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W organizmach ludzi zyjqcych na bardzo niskirn poziomie higieny. 
Infekcje te powodujq przedostawanie si~ do krwi toksycznych 
subst ancji bialka, co z kolei obnizae moze sprawnose uzytkowq 
i selektywnq mozgu, podobnie jak spadek cukru cz; nadmiar adre
nochromo·w. 

Nawct gdyby jednym z w arunkow ulatwi ajqcych dost~p do 
"innych widzeil." swiat a i siebie mialy bye r zeczy tak prozaiczne 
jak ropi ejqce rany i popsute z~by, pewne jest jedno: czlowiek 
zawszc takich wlasnie widzeil. czy doswiadczeil. pragnql, i swiado
m ie lub instynktownie star al si~ i s tara jakos do nich dostae. 
Rowniez w racjonalnej, aktywnej kulturze zachodniej , po epokach 
c.uzego nasilenia i sukcesow "poznawania wszerz", obiektywizo
wania, uspolecznienia, przychodzily z reguly wysokie fa Ie zainte
resowania poznaniem innym, idqcym wglqb, wprost, drog~ poza
intelektualnq: 

T aka fala wzbiera bye moze od spodu rowniez dzisiaj, choe na 
powierzchni naszego krajobrazu kulturalnego zdaje si~ panowac 
tak nicpodzielnie aktywnose i racjonalizm. Tym bardziej intere
su5qce jest wi~c pytanie: co w tym jest? Jaka jest trese stanow, 
ktorych czlowiek szuka z takim uporem? 

2 DRZWI W MURZE? 

Juz od dawna wybitni psychologowie, jak Havelock Ellis, 
Jaensch, czy Weir Mitchell, zastanawiali si~, czemu Indianie tak 
CZCZq peyotl, i by to stwierdzie sam i zazywali eksperymentalnie 
meskalin~. Niezaleznie od zainteresowania boskim kaktusem, na
rastaly stawiane przez wspolczesnq jui: psychologi~ pytania 0 gl~b

sze powody nieodpartego choe tak bardzo tragicznego pociqgu 
ludzi do rozmaitych sztucznych "modyfikatorow swiadornosci", ta
kich jak alkohol i narkotyki. Wszak gdyby chodzilo jedynie, jak 
si~ czasem twierdzi, 0 szukanie zapomnienia , wystqpie by powi
nien raczej nalog zazywania srodkow nasennych? Jest wi~c widae, 
rozunwwano, takze cos pozytywnego w stanach, ktorych tak siE: 
szuka. "Ucieczka" nie jest chyba tylko od doraznych klopotow 
:i:ycia, ni~ jest calkiem do nikqd? 

Obserwacje i eksperymenty pisarzy i psychologow w skazywaly 
coraz wyrazlliej, :i:e istotnie ucieka si~ od czegos wiE:cej: od izo
lacji i nieprzezwyci~zalnego egocentryzrnu "samoswiadomego ja". 
Wyzwolenie takie zdaje s'i~ zas prowadzie w kierunku doswiad
czania rzeczywistosci w sposob calkiem inny niz zwykle: jako 
tozsamej z nami, a nie osobnej i jako dobrej, nawet zachwyca
jqcej. 
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Poglqd taki potwierdzaly zapisy autentycznych doswiadczen . 
Thomas de Quincey (1785-1859), (Wyznania zjadacza opium) zaZyl 
na przyklad SWq pierwszq dawkq w calk iem przyziemnym celu 
"przerwania rozpaczliwej tortury r eUlmat ycznego bol t! glowy". 
W godzin~ potem przezyl s tan, k tory tak opisuje: 

"J akiez zmartwychwstanie ducha z najgl~bszego dna! J aka apo
kalipsa! Negatywny efekt (ustqpienia bolu glowy, przyp. Hum. am.) 
zato nql calkiem w ogromie efektow pozy tywnych, ktore otwo
rzyly si~ przede ronq, w bezdnie ob jawionego n agle boskiego blogo
stanu. Oto odkryl mi si~ w jednej chwili sekret szcz~sliwosci, 
o ktory od wiekow spierajq s i~ f ilozofowie" 6. 

De Quincey, chcqc opisae dokladnie swe doswiadczenie, si~ga 
spontanicznie do okreslen reJi.gi jnych. Analogie mi~dzy niektorymi 
stan ami sztucznie zmodyfikowanej swiadomosci a dosv.ri. adczeniem 
mistycznym musialy oczywiscie nasunqe s i~ rowniei badaczom 
(Nie od r zeczy b~dzie moze zazn aczye od razu, ze teolog katolicki 
wprow adzilby tu zapewne dystynkcj~ mi~dzy przezyciem poza
przyrodzonym [praeternaturalisJ zwanym dzisiaj nieraz mistykq 
przy rody, albo mistykq swieckq, a mistykq religijnq sensu stricto, 
i ze wlasnie 0 owej "swieckiej m istyce" jest tutaj mowa). 

Nieublaganie wr~cz przyziemny William J ames, ktory sam za
iywal eksperymentalnie podtlenek azotu, byl wstrzqsni~ty mody
fikacjami swiadomosci, jakie stwierclzil. 

"K iedy wspominam te przezycia , zbiega jq si~ wszystkie w pewien 
typ wglqdu w r zeczywistose, ktoremu chcqc nie chcqc musz~ przy
pisae jakies gl~bokie znaczen ie. Wydzwi~k g16wny to niezmien
rue - pojednanie. J est t ak jakby sprzecznosci swiata, k tore lezlt 
u podstaw w szystkich n aszych trosk i t r ucl nosci, stapialy si~ 
w jednose. Nie tylko jak k ontr astu jqce z sobq gatunki, k tore ok a
zujq si~ przynalezne do jednego rodzaju, bo jeden z gatunk6w, 
ten szlachetniejszy, lepszy, sam okazuje si~ rodzajem, i wsysa 
w siebie, absorbuje sw e przeciwienstwo. 

Wiem , ie to ciemne co m6wi~ , gdy pr6buj~ wyrazie to w kate
goriach potocznej logiki, ale n ie mog~ umknqc calkiem prawdzi
wosci tego. Czuj~, ze musi bye w tym jakies znaczenie, cos 0 czym 
m6wi hegeliansk a filozofia, gdyby tylko si~ dalo uchwycic t o 
jasniej ! Kto rna uszy ku sluchaniu, niech slucha. Dla m nie oso
biscie, iywe poczucie rzeczywistosci tego wszystkiego dost~pne 

jest tylko w mistyczn ych stanach swiadomosci, wywolanych 
sztucznie. [ ... J 

Taki e alkohol, jak myslE:; dzisiaj, dlatego tak nieodparcie fascy
nuje ludzkose, ze rna moc stymulowania zdolnosci mistycznych. 

6 R ober t E. de Ropp Dru gs and tIle Mind, N e w York 1957, St. Martin's Press. 
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kt6re istniejq w naszej nat urze, Iecz Sq zwykle scierane w proch 
pod naporem twardych fakt6w i oschlego krytycyzmu trzezwego 
iycia. [.. . ] Jest to cz~se najgl~bszej t ajemnicy i tragedii Iudzkiego 
I{)su, ie dla tak wielu ~ nas okruchy i p rzeblyski czegos, co wszyscy 
I"Ozpoznajemy bez wahania jako dobre, Sq dost~pne tylko w ulot
nych pierwszych fazach spoiywania truc izny, ktora w ogolnych 
skutkach jest t ak straszliwie upokarza jqcq degradacj q". 

Wielu m yslicieli zachodnich sqdzi, ie "naturalna zdolnose mi
styczn a", 0 jakiej p isze J ames, usiluje dojse do glosu t akie wielu 
innymi sposobami, i ze zawsze chodzi 0 rodzaj przerosni~cia, prze
zwyci~ienia izoIujqcego omurowania n aszego ja, p rzeiyw anego 
jako samo-afirmujqca si ~ i ciqgIe broniqca siebie osobnose. H. G. 
Wells pisal n a przyklad, ie sztuka i religia, karnawaly i saturnalia, 
tance i ceremonie modlitewne to "sztuczne ra je", k tOre Sq zawsze 
"drzwiami w murze" . 

Wlasnie to okreslenie "drzwi w m urze" sparafrazowal: Aldous 
Huxley w tytule swej znanej, kontrowersyjnej ksiqiki 0 mistycz
nych mozllwosciach sztucznych modyfikatorow swiadomosci. Praca 
ta doczekala si~ interesujqcej odpowiedzi ze strony ka tolickiej , 
Profesor R. C. Zaehner (k tory wykiada w Oxfordzie religie Wscho
du) poswi~cil jej calq ksiqik~ pt. ML tyka sak ralna a pro fan ska, 
w ktorej analizuje raine typy dOSwiadczenia pozaprzyrodzonego, 
poczqwszy od "mistyk chemicznych", poprzez Baudelaire'a, Rim
baurl a, Prousta, zapisy zwyklych "szarych Iudzi", ai do mistyki 
religijnej w scislym sensie, to jest t akie j, ktorej t r esciq jest nad
przyrodzone zjednoczenie czy tez jednosc z Bogiem. 

Warto poznae, choeby w najogolniejszych zarysach, t~ pasjo
nujqcq dyskusj~ , ktorq przeslonila nieco problematyka sobomwa, 
lecz ktora przecie jest niewqtpliwie jednym z najciekawszych dia
Jogow la t pi ~edziesiqtych. 

Ksiqzka Huxleya nazywa s i~ Drzwi percepcji, i u kazala siE: 
w roku 1954. Jej pozniejsze wydania obejmujq juz zwykle row
niez nast~pnq prac~ 0 tej s8mej tematyce, zatytulowanq Niebo 
i pieklo, i pochodzqcq z roku 1956 i, 

Huxley wychodzi od doswiadczen, jakie pr zezyl osobiscie, 
w r. 1953, pod wplywem meskaliny. Eksperymenty odbywaly si~ 

W obecnosci lekarza i istnieje peina dokumentacja slow i zacho
wan Huxleya. J ego wlasny opis jest tak charakterystyczny dla 
typu przeiycia, 0 k tory chodzi, a za razem dla osobowosci wiel
kiego mysliciela i artysty, ie tylko oryginalne cytaty dae 0 nim 
rnogq jakie'S poj~cie. 

i Aldous H uxley TIl e Doors of Pe rce ption and Haeven a nd HeLL , London I9S!}. 
Hu n t ,Barna rd , 
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Autor zaiyl pastylk<: meskaliny 0 ll-tej rano. 8iedzial w swoim 
gabinecie. Na stole staly w malym szklanym wazonie trzy kwi aty: 
"J asnorozowa roza, w pelni rozkwitu, z odcieniem cieplejszej, b ar
dziej ognistej czerwieni u nasady platkow, wielki, mleczno-Karma
zynowy gozdzik i - na ulamanej lodydze - dumny, heraldyczny 
kwiat irysu, bladawa purpura". Pami~tal ze z samego rana ude
rzyl go dysonans tych kolorow. Teraz jednak, w pol godziny po 
zazyciu pastylki, czysto estetyczne kryteria tego rodzaju przestaly 
bye ;tktualne: 

"To juz nie bylo w azne. To nie na jakis dziwaczny sposob ulo
zenia kwiatow patrzylem teraz. Widzialem to, co widzial Adam 
w poranek stworzenia: oto dzial si~, chwila po chwili, cud nagiego 
istnienia". 

- "ezy to przyjemne?" - spytal ktos Z obecnych w pokoju..
.,- Ani przyjemne, ani nieprzyjemne, odpowiedzial. To po prostu 
jest". 

Przyjemnosc, i nieprzyjemnosc, kategorie myslenia ku sobie 
i poprzez siebie, juz mu si~ jak widac nie nasuwaly. Wyszedl poza 
"drzwi w murze" Pisal potem: 

"W maim :tanie w tedy, swiadomosc nie byla odniesiona w ogole 
do «ja», do ego, dzialala jakby na wlasnq r~k~, i takze na wlasnq 
r~k~ dziaiala inteligencja fizjologiczna, kontrolujqca cialo. 8ama 
jazn, wiecznie wtrqcajqcy si~ neurastenik, kt6ry w godzinach jawy 
usBuje wszystkim dyrygowac, usunql si~ z drogi". 

W daiszej partii opisu, czytamy: "Istigkeit - sama istnosc, czyi 
nie tego slowa lubil uzywac mistrz Eckhart? Istnosc. Byt platon
skiej filozofii, tylko ze Platon, jak si~ zdaje, zrobil olbrzymi, gro
teskowy bJqd oddzielania bytu od stawania si~, i identyfikowal go 
z matematycznq abstrakcjq Idei. Nie mogl nigdy, biedak, widziec 
jak wiqzka kwiatow swieci wlasnym wewn~trznym swiatiem, jak 
nieomal gnie si~ od cisnienia sensu, ktorym jest naladowana. Nie 
mogl pojqc postrzeganiem bezposrednim, ze to co roza, irys, 
gozdzik oznaczaly tak intensywnie to nic mniej, ale tez nic wj~cej 
niz to, czym byly same: przemijalnosc, ktora jednak jest zarazem 
zyciem wiecznym, gini~cie nieustajqce, b~dqce przeciez jednoczesni~ 
czystym bytem, garstka minut, pojedynczych czqsteczek, w ktorych, 
przez paradoks niewypowiedziany leez oczywisty - jest wi
dziaille boskie hodlo wszechistnienia... Przychodzily mi na mysl 
slowa laska, przemienienie, naturalnie to bylo to, mi~dzy in
nymi. [ ... ] 

Maze cos z tamtej chwili jest w rysunkach chinskich i japon
skich oddajqcych natur~ z blisk a. Nic takiego nie ma na Zachodzie. 
Galqzk a wisni, kawalek lodygi bambusu, ptaki i liSc.ie, ryby" male 
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zwierz~ta, widziane na odleglose ramienia. Kaide male iycie jest 
przedstawione jako osrodek wlasnego swiata, jako centrum, dla 
ktorego istnieje wszystko inne. Kaide grosi SWq wlasnq dekla
racj~ niezaleinosci od ludzkiego imperializmu. Kaide, przez iro
nicznq implikacj~, wykpiwa nasze absurdalne pretensje do stano
wienia czysto ludzkich pniw dla gry kosmicznej. Kaide milczqco 
powtarza boskq tautologi~: jam jest, ktorym jest... Artysci Zen 
oddawali wielkie prawdy metafizyczne a jednak pragmatyczne. 
Przedmioty ich badania z bl5ska Sq przedstawiane w stanie nie
odlJicsienia do niczego wokolo, na dziwacznym arkuszu jedwabi
stego papieru. Te przemijalne pozory, tak wyizolowane, nabierajq 
czegos z absolutnej istnosci, z lstigkeit. [...] 

M6j wzrok w~drowal od r6iy do goidzika, potem od jego pie
rzastego iaru do gladkich zwoj6w wonnego ametystu, kt6re byry 
irysem. Widzenie uszcz~sliwiajqce, Sat Chit Ananda - po raz 
pierwszy rozumialem, nie w sferze werbalnej, ani przez jakies 
przedwst~pne napomknienia czy z odleglosci tylko, lecz dokladhie 
i zupelnie, do czego mogq si~ odnosie te przepastne wyrazy. 

Potem przypomnial mi si~ frag.ment, ktory czytalem kiedys, 
w ktOrymS z esejow Suzuki. Co jest Dharmq-Cialem Buddy? py
tal, w jakims klasztorze Zen, gorliwy i skonfundowany nowi
cjusz. - Zywoprot na koncu ogrodu, odpowiedzial mistrz, ze skwa
pliwq niedorzeczmosciq. - A czy wolno spytac, ~ndagowal niepewnie 
npwicjusz, czym jest czrowiek, ktory zda sobie spraw~ z tej 
prawdy? - Zlotowlosym lwem. 

Gdy czytalem to kiedys, widzialem tylko nonsens, brzemienny 
moze, w jakis m~tny sposob, czyms jeszcze. Teraz byro to jasne 
jak dzien i oczywiste jak Euklides. Oczywiscie, ze Dharma-Cialo 
Buddy byro zywoplotem na kOI1cU ogrodu. I jednoczesnie, rownie 
oczywiScie, bylo tymi kwiatami, bylo kaidq rzeCZq, na ktorq ja 
czy tei raczej blogoslawione nie-ja, wyzwolone na chwilE: z za
woru mego uscisku, zechcialo spojrzee. LJ 

Wszystko promieniowalo wewnE:trznym swiatlem, bylo znaczqce 
nieskonczenie. Oto na przyklad nogi krzesla. Jakimz cudem byl 
i<.:h l'urowaty ksztalt! J ak nadnatura1na ich wypolerowana glad
kose! SpE:dzilem kilka minut, czy to bylo kilka wiekow? nie tylko 
wpatrujqc siE: w te bambusowe nogi lecz naprawdE: bE:dqc nimi, 
czy tez raczej sam bE:dqc w nich, alba - zeby bye jeszcze bardziej 
scislym - (bo «ja» w ,ogole [lie wchodzlilo tutaj w grE:, 'ani tez 
w pewnym sensie «one»), b~dqc moim nie-mnq-samym w n-ie-sobie 
samym, jakim bylo krzeslo". 

Ten stan rzeczy, tak w istocie upragniony i tak uszcz~sliwiajqcy, 
nie byl jednak wsp61mierny z etycmlym przeSwiadczeniem Huxleya, 

Znak :...- 8 
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ze osoby ludzkie winny zawsze bye dla czlowieka najwazmeJsze, 
wazniejsze nieskonczenie niz wszystko inne. Jego swiadomose, 
w okresie meskalinowego transu, i wyzwolenia si~ z "ja", byla, 
jak to sobie dobrze zdawal spraw~, dosye aspolecznq swiado
mosciq. 

"Kazda z os6b, pisal, to jakas jain, a tymczasem bylem wtedy 
w jakims sensie nie-jazniq, percypujqCq nie-jazn otaczajqcych rze
czy, i b~dqCq niq zarazem. Mysl 0 'wlasn~m ja, kt6re chwilowo 
przestalo istniee, i 0 innych ja, kt6re byly przedtem jego partne
rami, wydawala si~ wi~c ... no, nie tyle moze niesmaczna, co bez
granicznie nicdorzeczna". 

Bylo tak do tego stopnia, ze Huxley unikal wzroku ludzi. W po
koju byla tylko jego zona i czlowiek, kt6rego od dawna lubH 
i szanowal. A przeciez "nalezeli do swiata, zkt6rego na moment 
zostalem wyzwolony, do swiat.a jazni, czasu, sqd6w moralnych, 
utylitarnych motywacji. Do swia'ta naiwnego wazniactwa, przece
niania shJw, idolatrii poj~e ... " 

Razne spontaniczne reakcje oddawaly doskonale ten wlasnie 
nastr6j. Sluchajqc na przyklad Suity lirycznej Albana Berga, 
Huxley m6wil, ze wydaje mu si~ smieszna: "Jak ,on si~ nie wstydzi, 
wykrzylmqlem z szyderczq rniezyczliwosciq. Kogo obchodzq jego 
uczucia? Czemu zamiast zajmowae si~ sobq, nie zwr6ci uWlag i na co 
innego?" Podobnie zareagowal na jakis portret Cezanne'a, oddajqcy 
sugestywnie osobowose pozujqcego: "A ten co sobie mys1i? Ze 
jest kim?!" : 

.I 
W skali mozliwych reakcji na modyfi'katory miesci si~ jednak, 

jak dzisiaj wiadomo, nie tylko "niebo", lecz tez "pieklo". Sq lu
dozie, kt6rzy doswiadczajq jednego tylko bieguna. Huxley dnszedl 
do "piekla" na odleglose holm. Bylo to gdy patrzyl w rosnqcej 
ekstazie na olSniewajqcq Istigkeit objawionq w p16tnie lezaka, na 
kt6re padaly, poprzez sztachety, pr~gi slonca. 

"To bylo cudoWlne ponad wszelki wyraz, az tak cudowne, ze 
juz przerazliwe. Raptem przemknql we mnie posmak tego, jak to 
jest - oszalee. W obliczu lezaka, kt6ry wyglqdal teraz jak Sqd 
Ostateczny, a raczej m6wiqc scisle, w obliczu Sqdu Ostatecznego, 
kt6ry po dlugim czasie dopiero, i z duzq trudnosciq rozpoznalem 
jako 1ezak, znalazlem si~ od razu l1a skraju paniki. To juz idzie 
za daleko, poczulem nagle. Za daleko, chociaz szlo wciqz w pi~kno 
coraz intensywniejsze, coraz bardziej znaczqce. [.. . ] 

To pieklo, jak widz~ teraz, bylo piekrem trwogi przed dezinte
gracji'l pod citnieniem rzeczywistosci wi~kszej niz zniese potrafila 
swiadomosl: llawykla do niegroznego swiata symboli. W literaturze 
religijnej pelno jest wzmianek 0 m~ce i trwodze wobec objawie
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nia si~ Misterium tremendum. Teologia uwaia, ie jest to typowy 
wyraz niespojnosci mi~dzy zapartq pazurami w sobie osobnosciq 
ludzkq, a czystq nieskoitczonosciq Boga". 

Huxley nie wszedl w pieklo. Lecz gdy pytano go potem: - "wi~c 
wiesz juz, w ktorym miejscu zaczyna si~ obl~d?", odpowiedzial 
pewnie i z przekonaniem: "Tak" - "A czy mogrbys go opanowae?"
"Nie. Nie moglbym go opanowae. Gdyby ktos wszedl w to ze 
strachem i nienawiSciq jako glownymi przeslankami wewn~trz
n y-mi, wiem, ie musialby ise dalej, az do ostatec:zmej konkluzji... 
Tylko \viara i ufnose mogq zagwarantowae, ze doswiadczenie ta
kie bE;dzie blogostanem, a nie pieklem" . 

Autor Drzwi percepcji interpretowal swe doswiadczenie w kon
tekscie caloksztaltu swych religijnych poglqdow, odbiegajqcych 
nieraz dosye od tego, co si~ uwaia za chrzescijaitskq ortodoksj~. 

SqdZJi.l, ze nalezy brae powazniej, niz to si~ zwykle czyni, sugesti~ 
Bergsona, zawartq w jego teorii pami~ci i percepcji zmyslowej, 
i przyjqe, ze funkcjq mozgu, ukladu nerwowego i o·rganow zmy
slowych jest raczej eliminacja niz produkcja. Potencjalnie ' byli
bysmy zdolni do pami~tania i postrzegania caloksztaltu rzeczy
wistosci, ale mozg i uklad nerwowy chroni q nas od tego, przepro
wadzajqc selekcj E:, i dopuszczajqc tylko to, co jest uzyteczne do 
celow samozachowawczych. 
- 'Ow'-;,caloksztalt rzeczywistosci" przedstawial si~ Huxleyowi jak 
rodzaj mapy. Najblizsze nam srodowisko zw~lej swiadomosci 
nazywal "Starym swiatem", potem, za morzem, Sq swiaty nowe. 
niedalekie kontynenty wlasnej podswiadomosci i duszy wege
tatywnej, jeszcze dalej jest "Daleki Zachod" zbiorowego nieswiado
mego, z jego £1orq symboli i szczepami tubylczych archetypow, 
i wreszcie, za jeszcze szerszym oceanem, jui na antypodach "Stare
go swiata" uzytkowej swiadomosci jest swiat doswiadczania wprost 
zdarzeit nieskonceptualizowanych, swiat "innego widzenia", ciem
nej wiedzy, ze wszystko jest we wszystkilffi, ze jest naprawd~ 
w kaidym poszczegolnym "tym". 

Dla Huxleya to, co si~ postrzega w transach czy stanach mi
styc:zmych, nie jest wiE:c wcale jakqs fikcjq. Wprost przeciwnie, 
jest czyms co jest rzeczywiscie, co nawet "najbardziej naprawd~" 
jest, a tylko nie zostaje do nas dopuszczane, wlasnie przez samo
zachowawczy dla gatunku system zaworow naszych nerwow 
i mozgu. 
Wi~kszose ludzi zna wi~c z iycia tylko to co jest przefiltrowane' 

przez zawor redukcyjny, ale Sq zawsze tacy, ktorzy znajdujq tak 
czy iriaczej dost~p do "Szerszej Swiadomosci", a . bardzo wielu, 
wiedzqc to jasno lub nie, dost~pu takiego szuka. 
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Wobec mozliwosci, a nawet bardzo duzego prawdopodobienstwa, 
ze wyprodukuje si~ z czasem srodki, ktore nie dajqc szkodliwych 
skutkow ubocznych pozwolq "zawor" troch~ poszerzyc, i ktore 
w tym wypadku stanq si~ szybko i szeroko dost~pne, nasuwa si~ 

wi~c pytanie, jak rna si~ do nich ustosunkowac spoleczna etyka 
i oczywiScie - religie. 

Huxley wydawal si~ zatroskany gl6wnie stronq etycwq. Pisal, 
ze "b~dzie musiala si~ odnowic stara debata mi~dzy zwolennikami 
aktywi~mu i kontemplacji". Uwazal jednak, ze to, co jemu bylo 
danym poznac, "bylo kontemplacjq najwyzszq lecz przecie nie·· 
pelnq. Bo w swej pelni, droga Marii zawiera zawsze w sobie drog~ 
Marty. Chemiczne modyfikatory swiadomosci mogq pomoc uchy
lic drzwi na drog~ Marii, lecz zatrzaskujq wrota drogi Marty. 
Mogq ulatwic dost~p do' kontemplacji, ale takiej, ktora jest nie
spojna z dzialaniem, a nawet z wolq dzialania, z samq myslq 
o nim... Przeciwienstwem i oskarieniem kwietyzmu pozostanie wi~c 
zawsze "kontemplacyjny aktywista", czyli swi~ty, czyli czlowiek, 
ktory, jak m6wi Eckhart, "gotow jest zawsze zejsc z siOdmego 
nieba, by podac szklank~ wody choremu bratu". 

Autor Drzwi percepcji widzial takze nielatwy problem praktycz
ny dla Kosciol6w. W artykule 'w "Saturday Evening Post", jeszcze 
w r. 1960, pisal: "Nieszkodliwe, lub prawie nieszkodliwe stymu
latory naszych wladz mistycznych zacznq niewqtpliwie pokazywac 
si~ niedlugo na ~nkach. MOZemy byc calkiem pewni, ze gdy to 
si~ stanie, b~dq rozchwytywane. Pragnienie samotranscendencji 
jest w ludziach- zbyt silne, aby moglo byc inaczej. To co dawniej 
bylo duchowym przywilejem nielicznej garstki, zostanie udost~p
nione bardzo wielu ludziom. Dla przywodcow zorganizo,wanych 
religii calego swiata stworzy to problam bez precedensu. Religia 
byla dotqd dla wi~kszosci ludzi kwestiq tradycyjnych symboli 
i ich wlasnych emocjonalnych, intelektualnych i etycznych reakcji 
na ollie. Ale dla pokolen, ktore byc moze znac jui; b~dq bezposred
nie doswiadczenia transcendencji wlasnej jazni i pojednania 
z wszechrzeczq, same symbole nie b~dq zapewne calkiem wystar
czajqce. Wladze koscielne b~dq wi~c Iffiusialy zajqc wobec modyfi
katorow jakies stanowisko. Mogq zajqc stanowisko negatywne, 
nie chcqc miec z ollimi nic wspolnego, i w tym wypadku zjawisko 
psychologiczne 0 ogromnej potencjalnej dynamice duchowej usytu
uje si~ poza orbi1q zorganizowalnych religii. Mogq takze znaleic 
jakies rozwiqzania pozytywne. Jakie? - Nie mam poj~cia." 8 

8 Ze zbioru Adventures Of the Mind, from "The Saturday Evening Post", New 
York, 1960, Alfred A. Knopf. 
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Z punktu widzenia scisle religijnego sam Huxley problemow 
nie mial. Uwaial, ie jeieli da si~ kiedys rzeczywiscie wyodr~bnie 
fanta st ica dziaIajqce bez szkody dla zdrowia fizycznego i psy
chicznego, to stwarzane przez nie moiliwosci przyjqe trzeba z calq 
prcstotq .i pokorq. "Przedstawiciele stanowiska: nic poza filozofiq, 
powiedzq oczywiscie, ie jesli zmiany w chemii ciala 'ffiogq stworzye 
warunki, spnyjajqce dosw·iadczeniom typu mistycznego, to do
swiadczenia te nie mogq bye tyro, czym pretendujq ze Sq, i czym 
zresztq Sq w sposob najzupeIniej oczywisty dla tych, co je mieli. 
Ale to jest bijqce w oczy non sequitur. 

Takze filozofowie nadmiernie spirytualistyczni b~dq oponowae, 
mowiqc ie Bog jest duchem i tylko w duchu moze bye czczony, 
wi~c doswiadczenie chemicznie uwarunkowane ollie moze miee 
z Nim nic wspolnego. Lecz przecie wszystkie nasze doswiadczenia 
bez wyjqtku Sq uwarunkowane, cheanicznie czy inaczej, a jesli 
sqdzimy, ze ktorekohviek jest czysto intelektualne czy tez czysto 
duchowe, to tylko dlatego, ie nie zadalismy sol ie trudu, aby 
zbadae dokladnie i bezstronnie srodowiska w jakich zachodzq. 
Jest zresztq r·zeczq udokumentowa.nq, ze wszyscy mistrzowie kon
templacji 'pracowali nad chemiq swego ciala, aby stwonye wa
runki sprzyjajqce dla duchowych doswiadczeiJ.. [ ... ] 

Nie jestem oczywiscie tak szalony, aby stawiae znak rownania 
mi~dzy tym, co zachodzi pod dzialaniem meskaliny czy innych 
modyfikatorow, a urzeczywistnieniem celu i ostatecznego sensu 
ludzkiego iycia: Oswieceniem, Widzeniem uszcz~sHwiajqcym. Chc~ 

jedynie powiedziee, ie bye moie doswiadczenia tego typu Sq tym, 
co teologowrl.e katoliccy zwykli nazywae daskq uczynkowq", to 
jest takq, ktora nie jest konieczna dla zbawienia leez potencjalnie 
p{)mocna i winolla przet,o bye przyj~ta z wdm~cznosciq. [ ... ] 

CzIowiek, ktory powrocil spoza «drzwi w murze", nie b~dzie jui 
nigdy tym samym czIowiekiem co przedtem. B~dzie mial wi~cej 
mqdrosci, a mniej wainiactwa, b~dzie szcz~sliwszy, choe rnniej 
dufny w sobie, b~dzie pokorniej wyznawal SWq ignorancj~, choe 
zarazem b~dzie lepiej przygotowany do rozumienia stosunku slow 
do rzeczy, refleksji systematyzujqcej do niezgl~bionej tajemnicy, 
ktorq tak wiennie choe daremnie sciga i chwyta". 

Huxley uwaial talde, ie wiedza "spoza drzwi"winna bye sze
rzona, ie jest potrzebna. Chcialby sklonie do tego psychologow, 
a nawet wykorzystae wszelkie srodki techniczne. "Buddyjscy mnisi 
robili dla konajqcych i umadych to, co psychologowie dzisiejsi 
powinni robie dla swych pacjentow, co powinno si~ robie dla 
wszystkich ludzi. Niechie b~dzie glos, zapewniajqcy ich w dzieiJ. 
i nawet kiedy spiq, ze mimo calej grozy, calego zagubienia i za

http:udokumentowa.nq
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rn~tu, Rzeczywistosc ostateczna pozostaje niezach"vianie soobq i jest 
z te j samej sU'bstancji co wewn~trzne swiatlo najbardziej nawet 
storturowanego ducha". 

3. MISTYKI RELlGIJNE A MISTYKA PRZYRODY 

K siqzka R. C. Zaehnera 0 Mistyce sakraLnej i profanskiej n po
w stala, jak pisze, z trzech powodow. Po pierwsze doS\viadczenia 
Huxleya i problemy, ktore stawial, wydawaly mu . si~ "wyzwa
niem, ktorego nie moina w zaden sposob zignorowac, jesli rna s i ~ 

jakiekolwiek powaine przeswiadczenia religijne". Po drugie, zda
wal sobie spraw~, ie Sq dzis bardzo rozpowszechnione, w kaidym 
razie na Zachodzie, poglqdy na mistyk~, z ktorymi, jako ortodok
syjny katolHc czul si~ w obowiqzku polemizowac. Powod trzeei 
byl jui bardziej osobistej natury. R. C. Zaehner mianowieie prze
iyl sam,_jak pisze, doswiadczenie bardzo podabne do opisywanego 
przez Huxleya, choc nastqpilo ono bez zadnych chemicznych mo
dyhkatorow. Mialo to miejsce w okresie, gdy nie nawroeil si~ 

jeszcze na katolicyzm, a nawet "czul gl~bokq nieehe;c do konwen
cjonalnego chrzescijailstwa". Nie uwazal wowczas weale tego zda
rzenia za "religijne" w jakimkolwiek sensie. Jui jako katolik 
jednak, i szczegolnie w obliczu "wyzwania" Huxleya, zaczql wi
dziec je jako "bardzo realny problem osobisty". Czul mianowicie, 
ie jest w dwojnasob zobowiqzany do wykazania dystynkcji mi~dzy 
stanem, ktory przezyl wtedy, a probami kontaktu z Bogiem, jakie 
czynil w Koseiele katolkkim i zaleca1nymi przez ten Kosciol spo
sobami. 

Glownym i generalnyrn zarzutem, jaki profesor Zaehner wytacza, 
dosyc nawet agresywnie, przeeiw Huxleyowi, jesi to, ze stawia on, 
jego zd aniellU, znak r6wnania mi~dzy swy.m doswiadczeniem po 
meskalinie, a ostatecznq t'resciq wielkich mistyk religijnyeh. Nie 
jest pewne czy zarzut taki jest calkiem uzasardniony w stosunku 
do autora, Drzwi percepcji, kt6ry zastrzegal si~ przeciei bardzo 
wyrainie, ie nie uwaza tego co przeiyl ani za widzenie uszez~sli
w iaj qce, ani nawet za pelnq kontemplacj~. Pewne wydaje si~ 
natomiast, ze poglqd, z kt6rym Zaehner przez caly czas polemizuje, 
nie jest fikcjq, lecz istnieje rzeczywiseie u wielu ludzi. Poglqd 
ow sam autor Mist y ki sakraLnej i profanskiej streszcza talc 

,,(Jest to) przeswiadczenie, ze mistyczne doswiadczenie jako takie 
jest to sarno zawsze i wsz~dzie, we wszystkich epokach i religiach 
i ze zapisy mistykow swiadczq w spos6b call{'jern oczywisty 0 t02:

9 R. c. Zaehner Mysticism Sacred and Profane, London 1961, Oxford Un iver
sity Press. 
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samo-sci tresci i j~zyka. [ ... J Tez~ talk,! wyznajC! zazwyczaj indy
ferenci, owi szlacnetmi ale nieprecyzyjnie myslqcy ludzie, kt6rzy 
pragnq, bysmy wierzyli, ze w szystkie r eligie Sq jedna kowo praw
dziwe, gdyz maj q zawsze w sobie jakis aspekt pra wdy, ze wobec 
tego wsze1ki prozelityzm jest z1y, i ze Duch Bozy ob jawia si~ 
w roznych postaciach wsz~dzie, jak swi a t dlugi i szeroki, adaptujqc 
si~ niej ako do roznych sytuacji ludzkich. Poglqd t aki moze bye 
podyktowany wielkodusznosoiq. Nazbyt c z~s to jednak towa rzyszy 
mu odraza do kons truktywnej mysli, znajdujqcej wyraz w teologii, 
i do w szelkiego rodzaju dogmatyzmu. Nazbyt cz~s to takze piynie 
z lenistwa iritelektualnego." 

Autor uwaza, ze teoria "indyferentow" odnosnie mistyki jest 
falszywa, a to z dwoch przyczyn. "Po pierwsze nie okresla jq oni 
zwykle scisle tego na czym ich zdaniem polega doswiadczenie 
mistyczne, wi~c nie bardzo wiadomo 0 czym jes t mowa. Po drugie, 
twierdzelllie, ze wszyscy mistycy mowiq tym samym j ~zykiem 

i zatpisy ich zal\vierajq ten sam przekaz jest niepra'Wdziwe, nawet 
w r am ach jednej tra dycj~ religijnej". 

Glowna cz~se ksiqzki je~t poswi~cona szczegolowemu i udoku
mentowanemu wykazaniu roznic mi~dzy tym, co autor nazywa 
"misty,kami przyrody", a wielkimi nurtami mistyki Wschodu 
(identyfikacja z Absolutem), oraz Zachodu (chrzescijal1skie zjedno
czenie z osobowym Bogiem). 

Autor zdaje sobie spraw~, ze zadanie jego jest trudne. Specy
fikq kaidego przezycia mistycznego jest wszak to, ze jest p{)~W
konceptualne, lub prawie pozakanceptualne, tak ze nigdy nie 
mozna go adekiwa,tnie oddae w slowach. Tymczasem analizowae 
i porownywac mozna tylko - slowa wlasnie. Czyli przyblizenia, 
czerpiqce z koniecznosci swe obrazowanie i kategorie z otacza
jqcej kultury. Widzqc ten punkt slaby i nieraz go podkreslaj,!c, 
profesor Zaehner podejrnuje jednak swe zadanie, 'W przekonaniu, 
ze rowniez w mistyce slowa mimo w szystko "wskazujq ku czemus", 
i ie to nie jest zawsze i wsz~dzie to sarno. 

Oto g~owny zarys jego rozroznien: "Pod ogoin'! kategori~ misty
ki nie podci,!gam tu zjawisk, ktore czasem s i~ bl~dnie z n iq koja
r zy, t akich jak na przyklad jasnowidzenia, slyszenia glosaw, t ele
patii. Ograniczam t~ kategori~ do t akich doSwiadczen pozanatural
nych, w k torych percepcja :z:myslowa i mysl dyskursywna zosta jq 
przekroczone w bezposredniej apercepcji jakiegos zjednoczenia 
czy jednosci i w ktorym owo zjednoczenie alba jednosc przedstawia 
s i~ jako b~dqca juz poza mnogosciq znanego swiata, jako wobec 
tego swiata transcendentna. Doswiadczerria tego rodzaju notowane 
Sq we wszystkich czas ach, i we wszystkich cz~sciach swiata. Jest 
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wi~c nieslychanie latwo zakladae, ie poniewai Sq wszystkie poza
naturalne, to jest niewytlumaczalne przy obecny~ stanie naszej 
wiedzy, i poniewai rdzeniem jest zalwsze zjednoczenie - mUSZq 
bye jednq i tq sam q rzeczq wsz~dzie i zawsze. W k siqice tej pr6buj~ 
wykazac, ie, wr~cz przeciwnie, to co objqlem tu ogolnym mi c:nem 
mistyki podpada z kolei pod trzy calkiem odmienne kategorie. 
Przyjmuj~ wi~c, tak jak Huxley, ie doswiadczenia typu 

tych, ktore przeiyl, podpardajq pod 'nazw~ mistyki. Jesli tak jedn&k, 
to tym mianem objqc trzeba nie tylko analogiczne stany, wyst~
pujqce spontanicznie, ktorych przelotny bodaj posmak .zna wielu 
ludzi, lecz rowniei przeiycia pojawiajqce si~ nieraz w stanach 
maniakalno-depresyjnych. Wiadomo, ie meskalina stosowana jest 
klinicznie wlasnie do tego celu, by te stany sztucznie odtwarzac, 
i wiadomo takie, ie Sq one uderzajqco podobne nie tylko do do
swiadczen Huxleya, lecz rowniei wielu mistykow znacznie bar
dziej konwencjonalnych. 

Pierwszym typem mistyki byloby wi~c doswiadczenie zwane 
nieraz potocznie "panteistycmym". To, w kt6rym wyst~puje po
czucie, ie jestem wszystkim a wszystko jest mnq, ie wiecznosc 
jest w czasie, a kaida rzecz jest brzemienna zachwycajqcym orbli
czem wszechrzeczy. Doswiadczenie to jest opisane niezlWykle jasno 
i z pi~knq zwi~zlosciq w zmanej formule Kaustaki Upaniszad: "Ty 
jestes to wszystko". Takie jest najdokladniej poczucie mistykow 
przyrody. Spotyka si~ je zresztq nieraz 'W zapisach ludzi wspol
czesnych, kt6rzy wcale si~ za mistykow nie uwaiajq. Nazywanie 
tego doswiadczenia "panteizmem" jest bl~dne, gdyi w zdaniu "ty 
jestes tym wszystkim" iadnego z czlon6w nie moina wyloiyc jako 
"Boga", a panteizm znaczy doslownie "wszechboskosc". Scislej
szym opisem byloby wi~c slowo "pan-en-henizm" (wszystko-w-jed
nym), gdyi to 'Wfasnie jest r zeczywistq tresdq doswiadczenia. 
Huxley nie tylko widzial nogi krzesla jako przemienlione, lecz row
niei sam byl n.imi. Jego nie-ja-sam bylo w nie-sobie-samym krze
sla, j.ak to rbardzo seisle opisuje. 

Czy jednak jest to istotnie doswiadczenie identyczne z tym, 
jakie opisuje Wedanta? Oto jej cztery slynne twierdzenia: 1. - Ty 
jestes to. 2. - Ten atma,n jest Brahmanem (Ta dusza indywidualna 
jest Absolutem). 3. - Ja jestem Brahmanem. 4. - Swiadomosc 
jest Brahmanem. C6i to znaczy? Brahman to slowo, kt6rym okresla 
si~ Absolut, jedynq rzeczywistosc istniejqcq naprawd~ i wiecznq. 
Rzeczywistosc ta jest poza czasem, przestrzeniq i przyczynowosciq, 
jest calkowicie przez nie niedosi~galna i nie majq one nawet z jej 
punktu widzenia iadnego istnienia w og6le. Skoro tak jednak, to 
dusza, kt6ra uswiadamia sobie siebie jako Absolut, musi zarazem 
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uswiadamiae sobie swiat zjawisk jako nieistniejqcy. Gdy wi~c 

doswiadcza siebie jako Absolutu, to swiata zj awisk nie doswiad
cza w og61e. Twierdzenie, ze doswiadczenie takie mialoby bye 
identyczne z doswiadczeniem "pan-en-henizmu" jest wi~c oczy
wiscie i uderzajqco nieprawdziwe. Mamy tedy jui dwie calkiem 
odr~bne formy doswiadczenia mistycznego. 

Typem trzecim jest normalne chrzesoijariskie dos'wiadczenie 
mistyczne, w kt6rym dusza czu'je si~ polqczona z Bogiem przez 
milose. Doswiadczenie 1:akie wychodzi z przeslanki teologicznej, 
Mora mowi, ie dusza indywidualna jest stworzona przez Boga 
z niczego na Jego obraz i podobieristwo i ie rna zdolnose bycia 
polqczonq z Bogiem, wchodzenia z Nim "w jedno" jak to wyraia 
mistyk angielski w Chmurze niewiedzy. Mamy wi~c tu trzeci, 
znowu calkiem odmienny ty'p mistyki Doswiadcze'llia Wedanty, 
i chrzescijari6kie nie tylko ro:imiq si~ oba od dOSwiadczenia "pan
en-henicznego" ale roiniq si~ takie mi~dzy sobC!. Mistyk chrzesci
jariski, jesli jest ortodoksyjny, nie posunie si~ nigdy do twierdze
nia, ie jest Bogiem w jakims sensie nieograniczonym i absolutnym. 

' Nie jest wprawdzie wykluczon~ ie Suso uwaial rzeczywiscie 
takie wlasnie zdanie za najprawdziwszy opis tego co czul w eks
tazie, a nie myl go tylko dlatego, ii bylo jednym ze zdari Eckharta, 
pot~pionych przez papieia. W kaidym jednak razie jest to sposob 
wyraiania Niewyslowionego, kt6rego chrzescijanie normalnie uni
kajCj. Z wyjqtkiem wypadkow gdy chcCj si~ wyrazie poetycko i prze
nosnie, jak na przyklad Angelus Silesius, mowiCj co naljwyiej, ie 
ich indywidualne ego rozplywa si~ w Bogu przez milose. Cos jednak
ie z duszy musi pozostae, choeby po to, aby doswiadczac mistycz
nego doswiadczenia. Dusza rndywidualna nie jest unicestwiona, 
choe jest przemieniona"i przeb6stwiona, jak mowi sw. Jan od 
Krzyia. Pozostaje odr~bna, a tylko przenikni~ta nawskros sub
stancjCj boskCj". 

Profesor Zaehner uwaia jednak, ie roinica glov\ryna, calkiem 
radykalna, nie przebiega iffii~dzy wedantyzmem a chrzesoijanstwem 
(tu, jak pisze, "r6inice mogCj bye mimo wszystko tylko kwestiCj 
termi,nologii"), lecz mi~dzy obu ty!mi mist ykarrni, a mistykCj przy
rody. W obu wielkich mistykach reUgijnych, tak w teistycznej jak 
w monistycznej, chodzi wszak zawsze 0 koncentracj~ na ostatecz
nej Rzeczywistosci z wykluczeniem "wszystkiego co nie jest Bo
giem". Oznacza to wi~c peine i absolutne oderwanie si~ od przy
rody, od swiata zjawisk, 0 izolacj~ duszy wewnCjtrz samej siebie 
po to, aby bCjdi uprzytomnie sobie samCj siebie jako Boga, bqdi 
wejse z Bogiem w komuni~. "Wykluczenie wszystkiego, co nazywa
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my naturq, jest wi~c warunkiem sine qua non religijnego d oswiad
czenia mistycznego i jego nieodzownym preludium". 

Wykazanie tej roznicy w samych przebiegach doswiadczenia 
mistycznego podcina wprawdzie mniemanie "indyferentaw", ja
koby w szystkie zapisy mistyczne byly "identyczne w sposob oczy
wisty", ale nie si~ga jeszcze sedna problemu. Osiq sporu i osiq 
ksiqzki Zaehnera jest wi~c pyta1nie inne: czy, niezaleznie od prze
biegow, sama osta1teczna trese doswiadczenia mistykow przyrody 
nie jest ta sarna co w mistykach religijnych? Innymi slowy: czy 
pan-en-henizm nie jest zawsze swiadomym lub nieswiadomym 
panteizmem? ezy "VV"szystko-w-jednym", ktore objawia, jest przy
rod q, czy jest - Bogiem? 

Autor zna bardzo dobrze poglijd, z ktorym calq sWq ksiqzkq 
pole.mizuje. Streszcza go sam: 

"Rozumowanie przebiega mniej wi~cej tak: jesli lezales kiedys 
w trawie, w cieply sloneczny dzieft i czules si~ przesiqlmi~ty, na
lany po brzegi przyrodij; jesli odczules wyraznie tajemniczq i (dla 
ciebie) nieslychanie realnq z niq tozsamose, to musi to bye to 
sarno, co Imajq na mysli mis tycy. mowiqc 0 przenikni~ciu i napel
nieniu Bogiem. Mistyk tego typu, doswiadczywszy swej jednosci 
z w szechrzeczq, bywa wi~c sk10nny identyfikowac pochopnie przy
rod~ z Bogiem. Przyjmuje bez zastrzezeft formul~ Spinozy: Deus 
sive natura, Bog czyli przyroda, gdyz obie te kategorie wydajq mu 
si~ tera'Z wymienne. Szcz~sliwose, jakq przezyl w swym dosi\viad
czeniu jednosci i pojednania, jest tak niepodobna do niczego, co 
skqdinqd przezywa, ze w jego poczuciu musi bye identyczna 
ze szcz~sliwosciq opisywa'l1q przez mistykow religijnych, mimo 
w szystkich roznic w samych slowach". 

Argumenty Zaehnera idq w kierunku · wykazania, ze mniema
nia takie, jakkolwiek psychologicznie zrozumiale, Sq bardzo po
wierzchowne, i ze w wypadku mis tyki przyrody r zecz przebiega 
wylqcznie w naturalnej plaszczy:hnie, (pojmowanej zresztq w spo
sob bardzo gl~boki) i nie ma przeto sama w sobie waloru religij
nego, chot, jak kazde doswi adczenie ludzkie, moze prowadzie do 
Bcga lub do Szatana. 

Ahy wykazac, ze tak jest vvlasll'ie, au~or stara si~ udowodnie, 
ze prawdziwie wielcy i slynni mistycy przyrody, mimo wszystkich 
pozorow, nie uwazali swego doswiadczenia za jednosc czy zjedno
czenie z Bogiem. Najciekawsze rozdzialy ksiqzki Sq wi~c poswi~cone 
analizie roznych od:mian i roznych drag rozwoju rozmaitych "mi
styk swieckich". Autor, przytaczajqc wiele celnie dobranych i pi~k
nych tekstow, stara si~ pTzened7J~ przezycia Ii i'nterpreta.cje Ba'llde
laire'a, Rimbauda, Prousta, J. J2 ~feriesa, a ta'kze innych pisarzy, 
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ktorzy odnotowali po pros.tu jakies chwile "Iaski poczqtkujqcych", 
jak mowiq buddysci, czyli spontanicznych i przelotnych doswiad
czen typu "mistyki przyrody". Jedyne zapisy, swiadczqce vx sposob 
jasny 0 identyfikowaniu przyrody z Bogiem, pochodzq w ksiqice 
Zaehnera od pacjenta, leczonego n a psychoz~ maniakalno-depre
syjnq . I on jednak, poza okresami atakow choroby, nie moie 
pojqe mo:i:liwosci takiej identyfikacji, choe jq pami~ta. 

Przeci~tny czytelnik nie potrafi oczywiscie przeprowadzie ja
kiejs krytycznej oceny tych dowodow autora. Kaidemu natomiast 
musi I'zucie si~ w oczy gl~bokie podobienstwo mi~dzy wszystkimi 
podanymi zapisami "mistykow swieckich", m i/mo ie byli oni 
ludzmi tak roznymi. Wyrazne Sq takie podobienstwa mri~dzy do
swiadczeniami spontanicznymi, a przeiyciami wyst~pujqcymi w cza
si~ zaburzen, spowodowanych bqdz chorobq bqdz sztucznymi mo
dyfika tora.mi. 

Oto przykiady przezye zupeinie spon'tanicznych i nawet nie
oczekiwanych. Pierwszy pochodzi od wspolczesnego powiescio
pisarza irlandzkiego, Forresta Reada. Drugi od filozofa niemiec
kiego z poczqtku naszego stulecia, Karla Joela. Oba Sq bladymi 
moie, lecz przecie rozpoznawalJnymi analogiami pewnych frag
mentow Huxleya. 

"Tak jakbym nigdy przedte:m nie zauwaiyl jaki pi~kny jest 
swiat. L8ialem na wznak w cieplym, suchym mchu, sluchalem 
skowronka, ktory wzbijal si~ z niedalekich od morza polw czysty, 
ciemny szafir nieba. Zadna muzyka nigdy nie byla t ak przyjemna 
jak nami~tna radose tego spiewu. Cos jak skoc2Jna, triumfujqca 
ekstaza, dzwi~k bIyszczqcy, podobny do plomienia, sam sobq roz
weselony. Wtedy przyszlo doznanie dzilWne. Bylo tak, jakby wszyst
ko co 'vvydawalo si~ na zew1llqtrz i naokoJo byro nagle wewJlqtrz 
mnie. Caly sv.iat zdawal si~ bye . mnie. We mnie drzewa ma
chaly zielonymi ga!~ziami, we mnie spiewal ptak, we mnie cien 
byl chlodny. Na niebie w stala chmura, przelotny lekki deszcz 
zab~bn.il w liscie, czulem jak krople swieiosci kapiq w dusz~, 
czulem calym sobq rozkoszny aromat ziemi, trawy, roslin, zyznych 
brqzowych skibo Taka radose, ie moglbym szlochae". 

"Lei~ na brzegu morza, senne oczy peIne lsniqcej, migotliwej 
wody, gdzies bardzo daleko zatrzepotal cieply powiew, i nadciqga 
pulsujqca, skl~biona, skrzqca fala, bije w brzeg, czy to w uszy? 
jui nie wiem. Dal i bliskose zamazujq s i~, splywajqc w jedno, we
wn~trzne i zewl'}~trzne swiaty zasuwajq si~ na siebie, coraz bliiszy, 
bliiszy, coraz droiszy, srwoj jak dom, idzie poszum bijqcych fal, 
jui t~tni grzmiqcym pulsowaniem w srodku glowy, jui bije w sa,mq 

http:zab~bn.il
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dusz~, pozera jq zagarmaJ,!cym usciskiem, a ona jednoczesnie 
unosi si~ na wierzchu jak niebieski bezmiar w6d. Tak, zewn'!trz 
i wewnqtrz to jedno. Swiat tchnie duszq, a dusza rozpuszcza si~ 
w swiecie. N asze male zycie obtacza w kolo wielki sen, sen 
kolyski, sen grubu, sen domu, kt6ry opuszczamy co dzieil rankiem. 
Nasze zycie - kr6tka tylko podr6z, przerywa mi~dzy wynurzeniem 
si~ z pierwotnej jedni, a pogrqzeniem si~ w niq spowrotem. Bl~
kitny polysk morza bez koilca, w kt6rym spi galaretowata ryba 
zycie najpierwsze, ' i ku kt6remu mysli nasze przedzierajq si~ 
ci,!gle, mgliscie, poprzez eony istnienia. Bo kazde zdarzenie to 
zmiana i zarazern gwarancja jednosci zycia. Ale w momencie kiedy 
zmiana i jednose przestaj,! bye stopione razem, w tej selmndzie 
wlasnie podnosi glow~ czlowiek, slepy, ociekajqcy, dzwiga si~ 
z gl~bokiego potoku doswiadczania, z jednoSci z doswiadczanym. 
W tym momencie rO'21dzielenia, gdy sploszona zaskoczeniem jednose 
zycia odczepia Zmian~ i trzyma j,! zdala od siebie jak cos obcego, 
w tej sekundzie alienacji - doswiadczenie zostalo zobiektywizo
wane jako podmiot i przedmiot i narodzila si~ swiadomose". 

Pokrewne sobie SCI wreszcie nie tylko "nieba" mistyk .przyrody, 
lecz tez ich "piekla", i ulotne ich przedsmaki, rozsiane zar6wno 
w literaturze pi~knej, jak 'W dokumentach obl~du czy tez jego 
skraj6w. Cytowany przez Zaehnera pacjent pisze: "W Kr61estwie 
Piekla, jakie objawia depresja, ego jest nie tylko odci~te, lecz takze 
coraz bardziej sciesniane, ograniczane, az wydaje si~ w koilcu 
nieskoilczeniemaly;rn punktem czy zbitq grudk,! upodlonej osta
tecznie n~dzy, odrazy, strachu i b6lu. Ta odraza nie odnosi si~ 

tylko do swiata zewn~trznego, zagarnia cal'! osobowose, w formie 
wstr~tu do siebie, obrzydzenia do wlasnego ciala, do wlasnego 
odbicia w lustrze... " 

Profe$or Zaehner, przyj'!wszy ra-z, ze caly ten typ doswiadczeil 
jest spraw,! mi~dzy czlowiekiem a przyrod'!, wi~c niejako "mi~dzy 
natur,! a naturq", nie widzi nie szczeg6lnie dziwnego ani w podo
bieilstwach spontanicznych, sztuc~nych i chorobliwych "innych 
widzeil", ani w fakcie, ze bye w nich moze zlo i dobro, niebo 
i pieklo, jak we wszystkim na ziemi. 

Zastanawia si~ natomiast nad tym, jak mozna by zinterpretowae 
we wsp6lczesny;rn j~zyku charakter przezyc tego rodzaju, i jego 
pr6by wydajq si~ bardzo interesujqce. Oto ich fragmenty : 

"Mistyki przyrody istniejq, ich realnosc narzuca si~ z przemozn'! 
sil,!. Istniejq, lecz t9 nie dowodzi niczego w og6le. Niczego 0 cha
rakterze religijnym w kazdym razie. .odaje si~ wskazywac co naj
wyzej, ze jest w przyrodzie jakas gl~bsza, scislejsza jednosc niz jest 
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to zwykle dostrzegalne, 1 ze bariera mi~dzy jednostkq a srodo
wiskiem nie jest az tak absolutna jak zwyklismy mniemac". 

Jak tedy !l1azwac swiaty, do ktorych prowadzq "drzwi w murze" 
profanskich mistyk6w? Autor proponuje pewne sugestie Williama 
J amesa i J U!l1ga. 

James, przeciwny zasadnicz'O i religii i nerwicam, jak przystalo 
na koryfeusza pragmatyzmu, nie mogi przecie (znow jako pragma
tyk) negowac faktow, ktore, jak przekonal si~ sam na sobie, byly 
realne. Oto jak probowal je interpretowac.. 

,,1eden ·wniosek narzucil m~ si~ wtedy z przem02mq silq i nigdy 
potem nie zWqtpilem 0 jego prawdziwosci. (Autor pisze 0 okresie 
eksperymentow z narkotykami, przyp. Hum. am). Nasza normalna 
przytomna swiadomosc, swiadomosc racjonalna jak mowimy, jest 
jak si~ okazuje tylko jednym specjalnym typem swiadomosci, 
otoczonym ze wszystkich stron calkiem innymi potencjalnymi jej 
formami, oddzielonymi tylko cieniutkq blonkq jakiejs przeslony. 
Mozna przejsc przez zycie, nie podejrzewajqc wcale istnienia tych 
innych form. Lecz ni~ch tylko zadziaia odpowiedni bodziec, a jaK 
za nacisni~ciem guzikapojawiq si~ w calej pelni. J akies odr~bne, 
okreslone. typy mentalnosci, ktore prawdopodobnie mUSZq miec 
gdzies jakies pole zastosowania i adaptacji. :laden opis swiata nie 
moze bye kompletny bez uwzgl~dnienia tych innych form swiado
mosci. Pytanie tylko jak je pojmowac, bo mi~dzy nimi, a normal
nq swiadomosciq zdaje si~ wyst~powac zupelna 'llieciqglosc. Otwie
rajq nam jakies krainy, choc nie dajq mapy. W kazdym razie, nie 
dopuszczajq do przedwczesnych podsumawan rozrachunku z rzeczy
wistosciq". 

James uwazal, ze zarowno doswiadczenia pozytywne typu tych, 
ktore Zaehner nazywa mistykq przyrody, jak ich odwrot.nosc 
doswiadczenia diaboliczne, "wyrastajq z tej samej gl~bokiej warstwy 
swiadomosci, z rozleglych podpowierzchniowych czy pozamargi
nesowych rejonow, z ktorych istnienia nauka zaczyna sob~e zda
wac spraw~, lecz 0 ktorych wiadomo na pewno bardzo malo". 

Owe rejony podpowierzchniowe czy pozamarginesowe Jung na
zywa "zbiorowym nieswiadomym", W. Bucke "swiadomosciq kos
micznq", a Huxley "szerokq swladomosciq". Jung uwazal, ze sym
bolizm typowych zapisow "mistyk6w przyrody" mowi bardzo wy
raznie 0 "zlewaniu si~ podmiotu i przedmiotu w taki spos6b jak 
polqczenie na powrot dziecka z matlq". To,co Huxley uwaza za 
najszczytniejszy poryw ludzkiego ducha, przedstawia si~ wi~c we 
wczesnych pracach Junga jako cos na ksztalt mglis1tego wspom
nienia zycia <sprzed narodzenia, jako "nie myslqcy jeszcze stan 
najwczesniejszego dziecinstwa, kiedy zadne sprzecznosci nie za
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klocaly lagodnego potoku budzqcego si~ zycia, stan do ktorego 
ciqgnie nas wciqz z powrotem przemozna t~sknota weW[l~trzna 

i z ktorego aktywne zycie musi wyzwalac si~ na nowo, walkq 
·i smierciq, jesli I'\ie ma ulec zniszczeniu". 

Zaehner nie uwaza takiej interpretacji za wystarczajqcq, choc 
sqdzi, ze moze ona tlumaczyc jeden z aspektow krainy poza wro
tami. Sam, poslugujqc si~ dalej Jungiem, podaje takq jej map~: 

"Zbiorowe nieswiadome, jesli dobrze rozumiem Junga, jest czyms 
w rodzaju wielkiego . morza wspolnego doswiadczenia gatunku, 
z ktorego wystaje jak gora lodowa - swiadomosc ~ndywidualna. 
Trzymajqc. si~ tej metafory, mozna powiedziec, ze zanurzona w mo
rzu 'wi~ksza cz~sc gory to podswiadomosc indywidualna. Integracja 
i zdroiWie to rownowaga tych trzech elementow. 

Zawrotne rozpi~tosci mi~dzy niebianskim a diabolicznym, mi~
dzy stanem maniakalnym a depresyjnym psychotyk6w, mi~dzy 

gloriq a grozq przezycia Huxleya, nie dadzq si~ wytlumaczyc samq 
tylko fOl'mulq zwiqzku z przyrodq. Chyba ze przyjmiemy wlasnie, 
iz ponizej duszy indywidualnej jest w tej przyrodzie swiadomosc 
kosmiczna, czy zbiorowe nieswiadome, czy wijnanalaya (rezerwuar 
swiadomosci), jak m6wi buddyzm Mahajana. Ow rezerwuar bylby 
tedy calq sumq tego, co Jung nazywa anima, i co hindusi nazywajq 
prana, czyli oddech lub duch: nieracjonalny, ozywiajqcy pier,wia
stek wszechswiata. Sqdzqc z jego dzialania w tych, co twierdzq, 
ze mieli z nim kon'iakt, nie jest on ani dobry ani zly. Sqdzqc 
z doswiadczen maniakalno-depresyjnych jest dobry wtedy, gdy 
jest si~ z w sz2chrzeczq w stosunku zaufania i harmonii, a zly gdy 
wyst~puje opar i dysona'ns. Oba doswiadczenia, pozytywne i ne
gatywne, Sq wi~c przejawami tajemniczego podziemnego swiata 
psychicznego. Moze stara doktryna 0 grzechu pierworodnym, 0 sk16
ceniu i rozp~kni~ciu w samej przyrodzie moglaby rzucic na to 
jakies swiatlo". 

W innych partiach ksiqz,ki znajdujemy inne pr6by opisania krain 
za drzwiami: 

"Przyroda jogow, zbiorowe nies,viadome Junga to caloksztalt 
zjavviskowego universum i sila zywotna, ktora go porusza. To 
swiat w nieustajqcym przeplywie, w ktory'll1 zadna forma nie jest 
stata, lecz w kt6rym przecie nic nie przemija nieodwolalnie. To 
sam material, z ktorego zrobione jest i cialo i psyche, wiecznie 
zmienny, nigdy nie stojqcy w miejscu, nigdy, ani przez moment 
nie ten sam, choc przecie w swej calosci ilosciowej pozostajqcy 
ten sarm zawsze, mimo ciqglego przechodzenia przez rozne formy. 
Psyche ludzka, normalnie ograniczona do bardzo wqskich zakresow 
percepcji, moze, bqdi w jakichS nieprzewidywalnych okolicznos



DIALOG 0 MISTYCE 1623 

ciach, bqdz przez technikJ pewnych dyscyplin, bqdz przez chemicz
ne modyfikatory, uchwycie na mgnienie cos z dzialania przyrody 
jako calosci. J ak to rozumial i,nstynktownie Rimbaud, taka calos
ciowa wizja jest tym, co ka.tolicy rozumiejq przez "otchlaiJ", Limby, 
czy1i jest najwyzszym szcz~sciem jakie osiqgnqe moze czlowiek 
w oddzieleniu od Boga. Mozemy czasem odbierae wprost t~ wizj~, 
a nawet miee jq calq w sobie, gdyz - jesli wierzye Mikolajowi 
z Kuzy - czlowiek jest nie tyl'ko imago Dei ale rowniez imago 
mundi". 

Przyjmujqc, ze doswiadczenia mistyki przyrody nie Sq same 
w sobie ani dobre ani zle, a bywajq "szcz~sliwosciq ", autor nie 
zglasza wobec nich sprzeciw6w, dop6ki Sq naturalne a nie wywo
lane sztucznie modyfikatorami. Modyfikatoram natomiast Z::tehner 
jest zdecydowanie przeciwny. Osobiscie uwaza, ze juz sarna inge
rencja w swiadomose ludzkq jest niemoralna. Niezaleznie jednak 
od tego poglqdu (tutaj bowiem zdania mogq bye podzielone) mody
fikatory swiadomosci uznae trzeba, jego zdaniem, w wi~kszosci 
wypadk6w za cos w rodzaju hybris. Jest tak nie tylko dlatego, ze 
w gruncie rzeczy Sq przecie zawsze sztucznY'm zak16caniem r6wno
wagi umys1owej, a wi~c igraniem na skraju przepasci, ktore nie
raz koilczy si~ rzeczywiscie najwi~kszq kl~skq jaka moze spotkac 
czlowieka: trwalq chorobq psychicznq. Zaehner uwaza takze, ze 
sztuczne raje sztucznie wywolanych trans6w szczeg6lnie skianiajq 
do iluzji, iz osiqga si~ tu cos wi~cej niz w rzeczywistosci: zbawie
nie ostateczme czy Boga. Tymczasem droga do Boga nie moze 
bye nigdy drogq latwq poza dobrem i zlem, lecz musi zawsze, 
nieodmiennie prowadzie przez oczyszczenie. Dlatego, jak pisze 
autor w zakoilczeniu swych uwag na ten temat: 

"Doswiadczenie sw. Teresy z Avila, przy wszystkich pozornych 
podobieilstwach do wielu innych doswiadczeil, r6zni si~ od nich 
fundamentalnie tym mianowicie, ze powodowalo przeksztalcenie 
i uswi~cenie charakteru tak totalne, ze nie mog1y tego sprawie 
zadne Z'\vykle czynniki pozanaturalne. W ostatecznym rozrachunku 
-\vlasnie to jest jedynq ·pewnq metociq, jaikq ro~orzqdzamy dla od
r6znienia mistyki boskiej od natura1nej". 

Anna Morawska 



ZDARZENIA KSL\ZKI LUDZIE 


ZNIESIENIE PRZYSI1;GI 

ANTYMODERNISTYCZNEJ 


W lipcu br. zniosla Stolica Apostolska obowi~zek skladania przez 
duchownych tzw. przysi~gi antymodernistycznej. Jest to krok wielkiej 
wagi, kt6ry ma swojq glosnq wymow~ i jest nast~pstwem dyskus ji prze
prowadzonej na II Vaticanum. Wedlug relacji dodatkowych decyzja od
powiednia zostala podj~ta z inicjatywy samego Ojca sw. Pawla VI. 
Z zarzqdzenia tego wynika z jednej strony, ze Stolica Apostolska uwaza 
niebezpieczenstwo wspomniane w przysi~dze juz za nieaktualne a z dru
giej strony zatwierdza tendencje przeksztalcenia teologii w nauk~ tw6r
cZq, pracujqcq samodzielnie pod kierownictwem Urz~du Nauczycielskiego 
Kosciola, co Pawel V specjalnie zaznaczyl w przem6wieniu do teolog6w 
w pazdzierniku r. 1966 ogloszonym w "Osservatore Romano" z dnia 2. X. 
1966 1• 

Sprawa przysi~gi modernistycznej jest faktem ciekawym i donioslym 
w historii teologii katolickiej XX wieku. Bylo to za pontyfikatu 
sw. Piusa X, kiedy powstawaly wsz~dzie nowe kierunki mysli kato
lickiej, by doprowadzic do harmonii swiatopoglqdu katolickiego z kul
turq wsp6lozesnq. Ruch odpowiedni wzbudzil si~ najpierw ,w Ameryce, 
gdzie o. Hecker pracujqc w duchu sw. Pawla glosil wi~ksze zblizenie 
Kosciola do czlowieka i cnotom aktywnym przyznawal pierwsze miejsce 
przed cnotami pasywnymi, lecz jego system teologiczno-praktyczny, zwa
ny amerykanizmem, zostal za Leona XIII napi~tnowany jako niekatolicki. 
Analogiczne prqdy, majqce jednak silniejszy podklad filozoficzny i go
dzqce w tradycyjnq apologetyk~ katolickq, zrodzily si~ we Francji, gdzie 
ich gl6wnq ostojq stal si~ paryski Institut Catholique, i przeniosly si~ 

niebawem do Anglii i do Wloch. Nazwiska Loisyego, Tyrrela i Mur
riego byly glosne w calym swiecie. W Niemczech przybral ruch nieco 
inne formy w tzw. katolicyzmie reformowanym, popieranym przez pro
fesor6w wydzial6w teologicznych w Bonn, Monachium i Wilrzburgu (Ehr
hard, Schnitzer, Schell). Wszyscy wymienieni teologowie kierowa li si~ 

1 Prze klad polski w "Ruchu Biblijnym Liturgicznym" 1966 nr 4-5. 
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naj lepszymi intenej ami apologetyeznymi, chcieli uwspolczesnie chrzes
ci jansbwo i teologi~ , aby zapobiec masowemu zoboj~tn ieniu ogolu Wiel"
nych wobec swia topoglqdu katoliekiego, usilowali juz przed 50 laty ulo
:lye program studiow, jaki obeenie r ealizuje ,Janowe aggiornamento. 
Ale w6wczas ich tezy nie byly jeszcze dose jasno sformulowane idose 
seisle rozpraeowane, nie byly jeszcze doj rzale, bo tylko naszkicowane, 
a autorowie odcinali si~ zbyt ostr o od teologii szkolne j i filozofii scho
lastycznej, wobec czego nie mogli liczye n a g6lne akceptowanie ieh 
idei. 

Ale takze druga strona nie byla dosta tecznie przygotowana do przy
j ~cia da leko idqcej reformy. Uniwersytety rzymskie, jakkolwiek posia 
daly nie jednokrotnie wybitnych wykladowc6w, nie mialy charakteru 
instytucji badawczyeh, dopiero reforma Piusa XI z r. 1931 miala im na
dae kie runek akademicki, bo przedtem mialy ten eel, by studentom 
pr zybylym ze wszystkieh stron swiata dae jak najpelniejszy obraz nauk 
koscielnych. Vli~kszose wykla dowcow i s tudentow zyla w tym 'przeko
naniu, ze wszystko jest jasno udowodnione, co podr~czniki podajq, i ze 
tylko zla wola polqczona z nieeh~ciq do Rzymu podaje W wqtpliwosc 
doktryny tradycyjne teologii i Kosciola. A szczeg6lnie nieeh~tna dla 
nowszyeh badan atmosfera wytw orzyl a s i ~ wsr6d kleru wloskiego, kiedy 
francuski historyk Louis Duchesne oglosil swe studia 0 pierwotnym 
Kosciele i niej edno twierdzenie dawnyeh autor6w scharakteryzowa l 
jako legend~. Uwazano go po prostu za burzyciela swi~tos<;i koscielno
-narodowych. Ta wrogosc w stosunku do badan przeprowadzanyeh przez 
obcokrajowcow wytworzyla ogolnq niech~e do wszelkich nowszych poglq
dow, k~ore teraz okreslano jako "modernizm" w znnaczeniu ujemnym. 
Z takich oto kol odTzueaj qcych z gorq wszelkq nowose pochodzili doradcy 
papieza sw. Piusa X, ktorzy go naklonili do najostrzejszego pot~pienia 
nauk modernistycznych. Wydano w r. 1907 zestawienie najwaznie jszyeh 
bl~dow w tzw. syllabusie biblijnym i ogloszono obszernq encyklik~ anty
modernistyeznq Pascendi, a w r. 1910 zarzqdzono doda tkowo skladanie 
przysi~gi, kt6re j tekst zawiera l najwazniejsze bl~dy filozoficzne i teo
logiezne. Zobowiqza no do je j skladania wszystkieh ksi~iy a profesoro
wie teologii mieli jq skladae na poezqtku kaidego roku szkolnego. 

Skladalno jq wi~e odtqd przed swi~ceniami VVyzs·zymi i przed obj~
c'iem urz~du koscielnego, jednakze powtarzanie przysi~gi przez wykla
doweow poszlo wkr6tee w zapomnienie. W ogole skladanie te j przysi~gi 

sta lo si~ z ezasem CZCZq formalnosci q, nikt z skladajqeych nie przejmo
wal si~ jej tresciq, gdyz uwazal jq za nieaktualnq. Zdawalo s i~, ze po 
ogloszeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (w r . 1917), kt6ry 
o przysi~dze nic nie w spomina, przysi~ga zostanie znies iona, a jednak 

• nadal jej wymagano az do lipca roku biezqeeg'o. Zniesienie jej jest' 
wyraznym nast~pstwem ducha i dyskusji soborowych, ale nie jest od
wolaniem pot~pienia dawnych tendencji modernistyeznych. 

Zna k - 9 
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Teraz po 60 latach, kiedy juz spokojnie oceniamy rozwoj teologii 
w poczqtkach XX wieku, kiedy juz poszukiwania historyk6w wyjawily 
pewne tajemnice zakulisowe, stwierdza si~, ze nie sam sw. Pius X wy
myslil tak ostry kurs przeciw teologom-modernistom, lecz ze to by!o 
grono pralatow rzymskich, ktorzy - czy z gorliwosci 0 czystose wiary 
czy w nadziei osiqgni~cia za to wyzszych godnosci koscielnych - zaini
cjowali system szpiegowski z!agodzony dopiero przez nast~pnego pa
pieza Benedykta XV. I on by! jako kardynal podejrzany 0 modernizm, 
jak si~ przekon<;l! po obj~ciu tronu papieskiego z akt S. Officii, i wyzna
czony na opuszczenie Rzymu! Wspanialomyslnie przebaczy! referentom 
Kurii to sprawozdanie tak ujemne 0 swej osobie, ale g!owny inicjator 
ruchu antymodernistycznego poszed! w odstawk~. 

Czy ten ostry kurs antymodernistyczny by! potrzebny? Takie oto 
pytanie stawiajq historycy teologii. A odpowiedi brzmiee powinna : 
przestroga przed skrajnymi prqdami by!a konieczna, ale tajne inwigilo
wanie by!o wielkq przesadq. Skrajny ewolucjonizm, pragmatyzm i agno
stycyzm, kt6rym zagrozona by!a owczesna teologia, poszed! wkr6tce 
\v zapomnienie, nie wskutek argumentacji encykliki Pascendi lub dzi~ki 
przysi~dze antymodernistycznej, lecz dzi~ki temu, ze wspomniane kie
runki przesta!y fascynowae filozofow i teologow, ze si~ przezyly, by 
zrobie miejsce innym poglqdom zasadniczym. Le'cz to silne odci~cie si~ 
od mysli wsp6!czesnych wynikajqce z przysi~gi spowodowa!o pewien 
zastoj w pracach badawczych, pewien l~k u autorow kochajqcych szcze
rze Kosciol a nie chcqcych wejse z nim w konflikt. 

Dzieje modernizmu i jego zwalczania przez Kongregacj~ S. Officii 
obfitujq w sceny tragiczne. Wspomnia! 0 nich niedawno Jean Guitton~, 
opisujqc swe spotkanie z tworcq modernizmu biblijnego ks. Loisym, 
ktory uwaza! si~ az do smierci za kap!ana, tylko "przez nieporozumie
nie" usuni~tego z Koscio!a a na nagrobku kaza! na pierwszym miejscu 
wyrye s!owo: priHre. Ugrzqz! on z czasem w skrajnym liberalizmie, ale 
ksiqilka, k,t6rq Urzqd Na uczycielS'ki KoScio!a pot~pil - L'E;vangile et 
!'E;glise - by!a przez niego napisana w obronie nauki Koscio!a przeciw 
dzie!u H~rnacka: Das Wesen des Christentums, by wykazae nielogicz
nose jego twierdzen i ich niezgodnose z faktami historycznymi. A obec
nie stwierdzie mozemy, ze wiele zdan wyj~tych z tego w!asnie dziela 
a napi~tnowanych przez wspomniany Syllabus przyjmuje dzisiejsza bi
blistyka jako tezy naukowo uzasadnione a dogmatycznie mozliwe do 
przyj~cia. 

Najwi~kszq burz~ wywo!a!a "przysi~ga" w Niemczech, gdzie rZqd 
pruski zaprotestowal przeciw temu, by profesorowie panstwowych wy
dzialow teologicznych jq skladali. Byly i interpelacje w Parlamencie, by 
natychmiast usunqe wydzialy teologii katolickiej z Uniwersytet6w, a ce- . 

2 Rozmowy z 0, P ouget s. 128 nn. 



ZDARZENIA - KSIl\ZKI - LUDZIE 1627 

lem zai.egnania konfliktu Stolica Apostolska zwolnila profesorow Uni
wersytetu 'od skladani,a pl'Zysi~gi. Wroclawski Wydzial Teologiczny wy
sIal do Rzymu pismo peIne uleglosci synowskiej, zaznaczajqc, i.e pro
fesorowie przysi~gi nie skladajq, poniewai ich sposob myslenia odbiega 
calkiem od doktryn pot~pianych w tekscie przysi~gi, lecz ich glos zo
stal i w Rzymie i w Berlinie zinterpretowany na ich niekorzyse. By
loby zapewne doszlo do dalszych nieporozumien, ale wybuch I wojny 
swiatowej skierowal mysli teologow i nie-teologow ku wai.niejszym spra
worn. 

Przez caly ten czas jeszcze jedna mysl niepokoila naukowcow. De
klal'acja papieska Praestantia z r. 1907 przypomniala, ie decyzje Ko
misji Biblijnej, jak i innych kongresow rzymskich, obowiqzujq wszyst
kich w sumieniu do tzw. assensus religiosus, do uznawania ich racjonal
nosci z uleglpsciq religijnq a wielu' teologow interpretowalo tenie as
sensus jako assensus internus, jako uznawanie zupelne, vvewn~trzne. Do
tyczylo to takie tresci przysi~gi. ezy doprawdy moina uznae pewne orze
czenie za prawdziwe czy racjonalne, jezeli argumentacja nie jest calkiem 
seisla i pewna? Owszem, gdy chodzi 0 trese Objawienia Bozego, nad kto
rym rna Kosei6l piecz~ powierzonq, rozum ch~tnie si~ ugnie, ale gdy cho
dzi 0 doktryny drugorz~dne - a istnienie takich uznaje Sobor II Watykan
ski mowiqc 0 hierarchia veritatum - musi wystarczye "milczenie po
sluszne" a raczej wstrzymanie si~ od publicznego atakowania danej 
tezy. Jest bowiem rzeCZq psychicznie niemozliwq - psychice impos
sibHe - by cos uznae za rzecz prawdziwq przy braku przekonywajqcej 
argumentacji. Byloby to sacrificium inteUectus, rezygnacja z naszej sUy 
intelektualnej nam przez Boga danej, a tego Kosci61 nie zqda i nie Zq
dal. Oswiadczenie S. Officii z r. 1927 - w sprawie tzw. Comma Johan
neum - lagodzi wprawdzie trudnose poruszonq, ale jednak jeszcze za 
ogolnikowo spraw~ ujmuje i dlatego czekamy na calkiem jasne posta
wienie kwestii w duchu teologii soborowej. Przykladowo wspomn~ 0 de
krecie Komisji Biblij<nej z r. 1911 zqdajqcym, by Ewangeli~ sw. Mate
usza uwazae za najstarszq. Twierdzenie to nie da si~ dzisiaj absolutnie 
podtrzymae i wobec tego "uznawanie wewn~trzne" jest niemozliwe. 
a dekret nie zostal dotqd ani zmieniony ani odwolany. Stoimy wi~c 
przed pewnego rodzaju paradoksem, ktory powinien bye usuni~ty przez 
Kongregacj~ dla Doktryny Wiary, przez blizsze a seisle okreslenie wa
loru podobnych dekretow. 

W kilku p.rzemowieniach z ostabniego roku Ojeiec sw. Pa,wel VI po
wraca do tego tematu i domaga si~ posluszenstwa w stosunku do oswiad
czen Urz~du Nauczycielskiego. Zdaje si~, ze to czynil na interwencj ~ 

kardynala Ottavianiego, ktory jako prefekt Kongregacji Pro Doctrina 
Fidei obawia si~ 0 jej prestiz. A z drugiej strony na pazdziernikowym 
Synodzie Biskup6w odzywaly si~ glosy, by nie kr~powac wolnosci ba
dan przyznanej teologom przez Pawla VI, ale dokladnie okreSIic kom
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petencj~ Kongregacji i walor teologiczny jej dekret6w. Scierajq si~ tu 
dwa kierunki: integryst6w i progresist6w, jak na wielu innych polach. 
W rezultacie powinnismy, jak 0 tym m6wiono na Synodzie Biskup6w, 
w og6lnym znaczeniu bezwzgl~dnie podporzqdkowac si~ oswiadczeniom 
i iyczeniom Urz~du Nauczycielskiego, to znaczy w kazaniach , w kate
chezie, w popularyzacji nauk teologicznych, w czasopismacht 0 tresci 
og61nej. A polecenie to stosuje si~ nie tylko do os6b duchowny.ch, ale 
do wszystkich zajmujqcych s i~ zagadnieniami religijnymi. Natomiast 
w studiach specjalnych, w kolach naukowych, w publikacjach powaz
nych swiatopoglqdowych, na Zjazdach i sympozjonach zwolanych celem 
om6wienia pewnych aktualnych zagadnier't, wolno nam dyskutowac nad 
wszystkimi problemami, chociaiby juz byly 05wietlone czy nawet za
decydowane przez Kongregacj~, 0 ile nie ma jeszcze wyrai nej doktrynal
nej decyzji wydanej przez Ojca sw. 0 ile dojdzie do utworzenia mi~
dzynarodowej K omisji Teologicznej zaproponowanej przez Synod Bis
kup6w, kt6ra by obok Kongregacji i w porozumieniu z ni q wszystkie 
kwestie rozwazala, zniknq wszystkie trudnosci i niezadowolenia, jakie 
dotqd od czasu do czasu si~ zjawialy. Jui nikt nie b~dzie w przyszlosci . 
uwazal Kongregacji P r o Doctrina Fidei za koscielnq policj ~ , lecz za 
instytucj~ normujqcq nasze nauczanie, zachE;caj'lCq do Pog!E;biania prawd 
objawionych i przeprowadzania dalszych badar't i poszukiwar't. A wol
noS(: tw6rczej pracy b~dzie zagwarantowana. 

Nie sprzeciwi si~ t emu zarzqdzenie Kongregacji z wrzesnia rb. usta
nawiajqce nowq przysiE;g~ w miejsce dawnej, bo tekst tejie nie zawiera 
zadnych ograniczen specjalnych. W okolicznosciach przewidzianych przez 
Prawo Kanoniczne b~dzie siE; jq sk!adalo po odm6wieniu Crejo nicej
skiego. Tekst nawiqzuje cz~sciowo do ,,10 punkt6w Ottavianiego", ale 
podaje tylko te tezy, kt6re majq silne oparcie dogmatyczne, wiE;c nie 
ma powodu, by siE; do nich ustosunkowac krytycznie. Oto przek!ad tekstu 
na j~zyk polski: 

"PrzyjmujE; takze stanowczo i uznaj~ wszystkie i poszczeg61ne nauki, 
jakie w sprawie wiary i moralnosci zostaly przez Kosci61 przyjE;te, bqdi 
zdefinio'Wane w uroczysty spos6b bqdi ogloszone i wyjasnione przez 
ustanowiony Urzqd Nauczycielski, i Sq przez Kosci61 (wszystkim) przed
k!adane, zwlaszcza nauki dotyczqce tajemnicy Kosciola Chrystusowego, 
jego sakrament6w, ofiary mszy sw. i prymatubiskupa rzymskiego". 

Uderza tu tylko bezposrednie zestawienie ogloszer't nieomylnycn 
papieza z dekretami Kongregacji, ale nie wynika z tego ich utozsamie
nie co do waloru wewn~trznego. Tym sposobem podkreslono jednak po
wag~ autentycznq Kongregacji jako instytucji przekazujqcej calemu 
Kosciolowi naukE; ChrystusoWq w tej formie, jaka odpowiada pedago
gicznie danemu wiekowi. 

Dziwi nas moze, ze deklaracja powyzsza obecni·2 obowiqzujqca przyj
muje formE; "przysiqgi", ale jest to dawny zwyczaj obserwowany od 

http:duchowny.ch
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sredniowiecza, ze si~ przysi~galo na pewien kierunek nauki. Dominika
nie np. jeszcze dzisiaj przysi~gajq, ze b~dq bl'onili nauki sw. Tomasza, 
a kandydaci do stopnia doktora nauk biblijnych skladajq przysi~g~, ze 
b~d q si~ trzymali zasad egzegetycznych gloszonych przez Komisj~ Bi
blijnq bez jakichkolwiek zastrzezen (na podstawie Motu proprio z r . 1910). 
J edna kze takiej przysi~gi nie interpl'etuj e si~ rygorystycznie i ona nie 
sprzeciwia si~ podejmowaniu badan samodzielnych idqcych w innym 
kiel'unku. 

Ks. Aleksy Klawek 

HIPPIESY, MARIJUANA ... 

W poczqtkach r. 1966, po za konczeniu dlugiej, glosnej ,.sprawy LSD" 
w Harvardzie i uroczystym zakazie produkcji tego bardzo, jak si~ oka
zalo, niebezpiecznego w skutkach m.odyfikato,ra swiadomosei, najwyzsze 
czynniki ochrony zdrowia i kontroli zywnosci oraz lek6w \V USA byly 
jak najlepszej mysli. Wprawdzie bylo juz wtedy w Stanach kilka ko
lonii hippies6w, malowniczych, zapatrzonych w swoje halucynogenne 
swiaty anarchist6w (walczqcych zresztq ze swiatem tylko abnegacjq 
i "non-violencjq"), lecz rzecz wydawala si~ co najwyzej przelotnq mod q 
czy dziwactwem na dalekich peryferiach spolecznego marginesu. 

W tym l'oku, iak weiqz donosila calkiem zbita z pantalyku prasa, 
hipperium rozprzestrzenilo si~ nagle na cale Stany. W kazdYm wi~k
szym miescie, w slynnych nadmorskich miejscowoseiach, na wsi, w rze
czowych, sztywniackich suburbiach, w parkach i na placach publicz
nych, nawet na terenie Bialego Domu, spotkae mozna plemiona istot zdu
miewajqcych. Kudlate, wymizerowane, cz~sto bose, poubierane w bajecz
nie kolorowe stroie, czasem z lSniqcych tkanin w kwieciste lub op~ 

-artowe wzory, albo zgola z gwiezdzistych sztandar6w USA, czasem 
z plastiku, sztruksu, lub imitacji sk6ry, poobwieszane paciorkami i dzi 
wacznymi blyskotkami, istoty te noszq ze sobq gitary, flety, tamburyny, 
najrozmaitsze rodzaje dzwonk6w i dziwacznych instrument6w perku
syjnych, zwykle ze starych puszek czy kufli od piwa, i gdzie tylko im 
przyjdzie ochota, rozkladajq si~ ,obozem by dae koncert ogluszajqcego, 
skr~cajqcego trzewia rocka. Nie muszq zresztq koniecznie grae. Nie
rzadko zaczynajq nagle tanczye bez muzyki, gdzie popadnie, w miesz
kaniu, w parku czy na ulicy, zapami~tani w rytmicznych falowaniach 
i drganiach, zagarni~ci, jak m6wiq, przez "puIs wszechSwj,a'ta". 

Koczujq, najcz~seiej ciasno zbitymi gromadami, w zbiorowych le
gowiskach, gdzie wszystko jest wsp6lne, gdzie si~ jada talerz zupy z mi~
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sem, pobierany z dobroczynnego autobusu jakiegos protektora, i gdzie 
drzwi, seiany oraz okna pokrywaj'l niedorzeczne, oslepiaj'lco jaskrawe 
malunki plynnych, pulsuj'lcych form, ktore, szczegolnie w swietle fa
brykowanych ad hoc reflektorow, zdaj'l si~ poruszac, zlewac i sob'l i roz
rastac. "Cos w rodzaju piekla Dantego w wersji op-art", notowal kto
rys z oszolomionych reporterow. 

Hippiesow jest obecnie, jak oceniaj'l sami, okolo 300 tysi~cy. W sa
mym San Francisco liczba 10 tysi~cy "bialych Indian", by tak rzec "pel
noetatowych", wzrasta przeszlo trzykrotnie w okresie kaiodych wakacji, 
gdy doShodz'l urywaj'lce si~ na ten czas z domu hippiesy sewnowe, 
co przysparza niemalo klopotu wladzom sanitarnym i porz'ldkowym 
miasta. 

Istniej'l juio tez pierwsze przyczolki mostowe w Paryzu, Londynie, 
New Delhi i w Nepalu, gdzie hippiesy amerykanskie "ciqgnq szlakiem 
haszyszu" i przyswajajq sobie buddyjskie sekrety. 

Stropione spoleczenstwo racjonalnych "Jonesow" niebardzo jeszcze 
wie co z tym fantem POCZqc. Tymczasem hipperium wdziera si~ nie
postrzezenie w jego kultur~. Hippiesowe piosenki, formy plastyczne, 
maksymy zaczynaj'l robic karier~ w suburbiach i w srodmiesciu. Nie
zawodnie rzutki handel amerykallski, nie deliberuj'lc wiele nad istot'l 
zjawiska, widzi ze mozna na nim zrobic interes, i robi. S'l juz ogromne 
plytoteki samego acidrocka (slowo acid - kwas, jest tu aluzj'l do kwasu 
lizergowego, skladnika LSD), S'l specjalne sklepy, gdzie si~ sprzedaje 
ulubione blyskotki i stroje hippiesow, a takze ozdobne przybory do pa
lenia marijuany, lub tez handluje si~ (i to z zyskiem) ich wlasnymi 
wyrobami z gliny, metalu czy jedwabiu, oraz plakatami 0 "psychedelicz
nych" formach i barwach. (Istniej'l bowiem, chociaz rzadko, takze hip
piesy, ktore cos robi 'l) .. Koncerty hippiesowych orkiestr sciqgajq Humy 
publicznosei. Powstaly ostatnio "piwnice", gdzie obserwowac mozna ich 
tanc~ na tle infernalno-niebianskiego spektaklu swiatla, dzwi~ku i barwy, 
maj'lcego nasladowac i stymulowac intensywne i pulsujqce wizje nar
kotyczne i stanowic "film podziemny" naszej swiadomosci, dost~pny j e
dynie w rzadkich ehwilach jej "odkorkowania". Lokale te, zwane "Fe
stiwal wyeieczek" ("Wyeieezka" prowadzi wlasnie poza drzwi w murze 
normalnej swiadomosci), albo "Swiat", alba "Aksamitne podziemie, r02
sadzaj'lce plastikowe nieuchronnosci", albo jeszcze "Czytah" (lampart 
mysliwski, oswajany przez Hindusow do polowania) S'l rowniez nie
slyehanie popularne, i to mimo nienotowanego w Stanach faktu, ze nie 
podaje si~ tam alkoholu, gdyz hippiesy, domagajqce si~ zalegalizowa
nia srodkow halucynogennyeh, a w kazdym razie marijuany, Sq alkoho
lowi przeeiwne "pryncypalnie". (Jest on, ieh zdaniem, "wyeieczkq w dol" , 
afirmacj'l dufnego w sobie waioniactwa sztywniakow, podcz8.s gdy fan

tastica Sq "wycieczk'l w gor~", poza ten fikeyjny, d~ty swiat, w pozna
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nie "wszechrzeczy w sobie"). W dzielnicach, w kt6rych mieszczq siE: 
wiE:ksze stale kolonie "dzieci kwiat6w", rozkwitl w koilCU wspaniale 
caly przemysl us!ugowy dla turyst6w, sciqgajqcych tu tysiqcami, 
a wszystkie bardziej przedsiE:biorcze i znane redakcje i radiostacje 
peIne Sq hippiesowych informacji, reportazy i sluchowisk. 

Hippiesowa filozofia jest rodzajem mieszanki azjatyckiego zapatrze
nia w swiaty inne niz widzialny na codzien i amerykanskiego optymi
zmu. W stosunku do amerykanskiej rzeczywistosci "biali Indianie" nie 
Sq reformatorami, nie majq kontr-programu, a Sq tylko bez reszty i kon
sekwentnie "przeciw". Cechq wspolnq ich najrozmaitszych odmian i pod
gatunk6w jest, jak m6wil kt6rys z nich, "przenikni~cie do szpiku kosci 
pewnosciq, ze caly istniejqcy spos6b zycia i spoleczne struktury Sq naj
zupelniej i bez reszty falszywe". 

Hippiesy Sq wi~c przeciw wszystkiemu. Przeciw systemowi wartosci: 
"praca-status-wladza", panujqcemu niepodzielnie w spolecz~osci "sztyw
nych". Przeciw gorqczkowej konsumpcyjnosci samego ekonomicznego 
systemu, dla ktorego spraWq zycia i smierci jest nieustanne mnozenie 
i komplikowanie potrzeb. Przeciw rasizmowi, przeciw wojnie, przeciw 
zaklamanym konwencjom obyczajowym, przeciw niet·olerancji, konfor
mizmowi i przepisom trzymania ps6w na smyczy w parkach publicznych. 
W tym wszystkim ma si~ wprowadzie odsrodkowq dywersj~ "za pomocq 
kwiat6w i milosci", rna si~ "rozsadziC wazniackq swiadomose sztywnia
k6w", wywazajqc w ich wn~trzu drzwi do "innych widzen". 

Wlasny katechizm hippies6w brzmi: wylqcZ si~, porzue spoleczenstwo 
z jego forsq, z jego prawem wlasnosci, konwencjami, mysleniem, porzue 
je najzupelniej, "wysiqrlz" calkowicie. R6b swoje kiedy chcesz i jak 
chcesz ("swoje" znaczy sw6j trans, swojq "wycieczk~" w krain~ innych 
widzen, drogq barw, swiatel, dzwi~k6w czy tez fantasticDw). Rozsa
dzaj m6zg kazdego sztywniaka jakiego spotkasz, "odkorkuj go", jeSli 
juz nie marijuanq, to przestawiajqc go jakos inaczej na jednose swiata, 
milose, ubaw, pi~kno. 

Arkadyjska utopia hippies6w czyni z nich wi~c rOsnqcq szybko emi
gracj~ wewn~trznq w Stanach Zjednoczonych. Zyjq jak chcq, robi q 
wszystko co i jak chcq (jezeli to nikogo nie krzywdzi, to czemuz by 
nie?), oddani swoim ezoterycznym kultom i praktykom "wycieczek" do 
swiat6w szerszej swiadomosci. Mod~ w muzyce dyktujq beattlesi, kt6
rych rozsadzajqcy m6zg "jazz wisceralny" pomaga, podobnie jak su
gestywne "psychedelic21ne" kolory i oslepiajqce gry swiatla w tym, by 
"odkorkowae si~", wywazye drzwi w murze. Modelem osobowosci jest 
Indianin, (a juz nie racjonalny, pokrzywdzony Murzyn, jak dla .poko
lenia beatnik6w, kt6rzy byli jeszcze w gruncie rzeczy buntownikami 
politycznymi). Indianin to "symbol ego wtopionego z powrotem w ple
miennq swiadomose Junga. Symbol "w~dr6wki rzekq, w ty! jej biegu 
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w glqb wlasnego wn~trza, az do zrodlq.", symbol wszeehbraterskiej 
agape peyotlu. P atroni, ktorych gigantyezne, stuba rwne twarze majaczq 
we wszystkieh hippiesowyeh "miejseaeh kultu" to Hallil (zydowski m~

drzee z pierwszego wieku przed Chrystusem, prorok zyezliwosei i nie
uzywania przemoey ), Chrystus, Budda, Gandhi i Hobbit z ks,iqzki Tol
Idena . Przywode6w aktualnyeh wlasciwie nie maoPrzez ezas jakiS uwiel
b ianym guru ezy tez suami hippiesow byl T. L eary, psyehiatra, kt6ry 
"wypadl" czy tez "wysiadl" z Ha rvardu w ezCtsie afery LSD, i ktory 
s tworzyl h aslo: "przestroj siG, odkorkuj siG, wypadnij", s tanowiqce za
sadniczq formul~ zarowno praktyk narkotyeznych (prowad zqcyeh do 
"wypadni~cia" z normalnej swia::lomosci), jak spoleezn ego za chowani a 
h ippiesow. Jak slyehac jednak, rowniez Leary traci ostatnio autorytet , 
nazbyt bowiem usilnie probuje na rzucic wlasny typ "wycieezki". Hip 
r;erium jest wi!lc w spos6b rzeczywiscie pierwotny amorficzne, dem o
kratyeznie s tadne, jak ni i.sze gatunki zwierzqt. 

Egzotyezna Arkadia jest oczywiscie glownie (choe nie zawsze) kro
ks twem fantasti c'ow, jednq wielkq "farmakopeq". Nie darmo sama na
zwa hippies pochodzi od przedwojennego jeszeze, zargonowego przy
miotnika hep to znaezy "wstawiony", czy "na banee". Najcz~sciej, po
w szechnie wlasciwie uzywana jest marijuana, wysuszone liscie pqczk6w 
konopi meksykailskich, podobnyeh do konopi indyjskich, z ktoryeh robi 
s i~ haszysz. Moe halueynogenna marijuany vvynosi jednak zaledwie 1/5 

do l is moey haszyszu i w Stana eh trwa teraz nawet dyskusja czy Sq pod
stawy do zaliezenia je j do grupy narkotykow, ktorymi handel podlega 
speeja lnym licenejom i ktoryeh uzywanie (bez zaleeeil lekar za) jest ka
ralne. "Traw~" (haszysz znaezy po arabsku - trawa, i dlatego hippiesy 
iak nazywajq marijuan~) pali si~ zwykle w formie papierosow, lub 
w roznyeh dziwaeznyeh fajkach. Daje ona znaezne zwi~kszenie wrai li
wosci na kolory i na dzwi~ki, a nieraz rowniei: poczucie radosnego 
uniesienia, "lekkosci w mozgu", swobodnego, ale tworczego biegu "nie
pospinanych" logicznie mysli. Wyst~pujq rowniez przezyeia gl~bokiego 
pojednania ze swiatem. J ej dzialanie jest jednak dose kr6tkotrwale i nie 
zawsze daje te przyjemne wrazenia, a bywa czasem (choc, jak si~ twier
dzi rzadko) ze powoduje reakeje wr~ez przeeiwne, przypominajqce 
psychozy. 

Znacznie bardziej "atomowym" modyfikatorem jest LSD (dwuetyla
mid kwasu lizergowego), zwanego "wywabiaczem" (detergent). Daje on 
"wycieczk~" trwajqcq od osmiu do dw unastu godzin, przy czym na s t~

pujq gl~bokie przemiany ~wiadomosci, barwy i dzwi~ki nabierajq nad
naturalnej intensywnosei oraz znaczen i "pasazer" ma wrazenie wszeeh
wiedzy i wszechwidzenia, zdaje mu s i~, ze percypuje wprost nawet prac~ 
kom6rek wlasnego m6zgu, ze "slyszy" wszystkie ruchy, jakie zachodzq 
w jego organizmie. Istniejq jednak r6wniez "piekla" LSD. Wahania na
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stroj6w bywajq niezwykle strome, \V'Yst E1pujq uczucia gwaltownych IE1
k6w, panika, zachowania analogiczne do stan6w paranoidalnych. Jak 
stwierdzono, wystqpie mogq takze ciE1zkie, nieodwraca lne zaburzenia psy
chiczne. 

W hipperium Sq W uzyciu taki.e slabsze "wywabiacze" innej swia
domosci, 0 bardziej kr6tkotrwalym dzialaniu, jak DMT (dimethyltryp
tuminum) czy DET (diethyItryptaminum), oraz psilocybina, p odobna 
w skutkach do gaz6w rozweselajqcych i dajqca cieply, pelen smiechu 
trans. Ostatnio wchodzi w uzycie srodek pokrewny uzywanemu w woj
nie chemicznej "BeZetowi", kt6ry nazywa siE1 STP i daje "wycieczkE1" 
72-godzinnq, oraz, jak twierdzq hippiesy, "szczyt absolutny" wizjoner
skiego wszechpoznania, prowadzqc do samego "oslepiajqcego , bialego 
Swiatla pustki". Hipperium ma jednakze wlasnych podziemnych che
mik6w i jak slychae Sq juz w przygotowaniu dalsze super-szczyty. 

Powody kultu fantastic'6w Sq rozmaite. Czasem chodzi tylko 0 pod
bicie nastroju, czy rozsadzenie gorsetu sztywniactwa, albo kompleks6w, 
czy 0 zwyklq ciekawosc wreszcie. Czasem motywacje majq charakter 
kosmicznej mistyki i narkotyk rozumie siE1 jako cos w rodzaju "sakra
mentu" pojednania z wszechrzecz'l, przekroczenia starego ego, aby wejse 
w zycie nowe. Nowicjusze "mistyczni" urz'ldzajq nawet czasami "po
grzeby ego" i Sq przyjmowani uroczyscie przez resztE1, jako nowonaro
dzeni podobnie jak w prastarych rytualach inicjacji, i jak w wielu 
wielkich religiach. 

Opinie spoleczenstwa USA 0 tym zdumiewajqcym wykwicie psy
chicznego trzE:sienia ziemi nie rysujq siE: w tej chwili jasno. Socjologo
wie uwijajq siE: jak mr6wki, zbierajqc swe materialy, wiadomo juz na 
przykla.d, ze hippiesy rekrutujq siE: prawie zawsze z zamoznych bialych 
rodzin klas srednich i z grup mlodziezy bardzo inteIigentnej, ze naj
wiE1ksza jest grupa wieku 17-25 lat, choc bywajq tez hippiesy 50-letnic, 
ze psychiczno-srodowiskowe tlo wykazuje bqdz jakies kompleksy ero
tyczne, bqdz zesp61: "osamotniony-przegrany, bez sukces6w osobistych". 
bqdz wreszcie wyrazny "temperament mistyczny". Dwa pierwsze ro
dzaje, po "odkorkowaniu", zyjq, jedzq, narkotyzujq siE1 i spiq w bardzo 
zwartych zbiorowiskach, w "integracjach", natomiast "mistycy" majq 
wprawdzie r6wniez swe plemiona, ale Sq w nich "rozspacjowani": za
chowujq spor~ wzajemnego dystansu. Hippiesy "wykolejajq siE1" cza
sowo lub na stale z ca!ym rozmyslem, to znaczy wypadajq z kolcin 
zycia spo!eczno-ekonomicznego, i tworzq osobnq swoistq subkuIturE1. 

Tyle opis status quo. Jego diagnostyczne interpretacje Sq zwykle bar
dzo niekorzystne dla spoleczenstwa amerykanskiego. ArnoLd Toynbee 
twierdzi, ze hipperium to "czerwone swiatlo alarmowe dla amerykall
skiego sposobu zycia". Biskup James Pike z Kalifornii rna do "dzieci 
kwiat6w" spor~ slabosci: "Jest w nich jakas lagodnose, jakis spok6j, 
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jakas wrazIiwosc, cos dobrego". Senator Robert ' Kennedy, ktorego hip
piesy uwazaj1j za "najlepszego ze zlej bandy", tlumaczy, ze chc1j "uznania 
dla zycia osobistego, lecz indywidualnosc gra coraz mniejsz1j rolE: w spo
leczenstwie, co jest urz1jdzeniem groinym i odpychaj1jcym". D. Martin 
E. Marty, ' teolog i socjolog protestancki, uwaia hipperium za dowod 
"wyczerpania sif; sokow zywotnych kultury zachodniej, zorientowanej 
wyl1jcznie uiytkowo i funkcjonalnie i narzucaj1jcej p-rzemoc1j swe spo
soby myslenia jako jedyne". Zjawisko bialych Indian jest wif;C wed!ug 
niego "rodzajem krucjaty, ktora godzi w najslabsze miejsce tej kultury, 
czyli w jej bezdusznosc". 

Podkresla sif; tez nieraz, ze wybuch "kwiatowej rewolucji" w tak 
wielkiej skali wi1jze sif; z frustracj1j cZf;sci "l1owych lewic", l:::ardzo 
dawniej zaangazowanych spolecznie i politycznie. Przed!uzaj1jca sif; woj
na w Wietnamie, oraz votum nieufnosci ze strony Murzynow, ktorzy 
coraz cZf;sciej wyznawac zaczynaj1j teorif; Black Power i nie chc1j juz 
miec z dawnymi bia!ymi przyjaciolmi nic wspolnego, z!ama!y wlasciwie 
tf; mlodziez, odbieraj1jc jej nadziejf;, ze drog1j reformistyczn1j i racjo
naln1j da sif; cokolwiek zdzialac. 

Jeszcze inna interpretacja wi1jze sif; ze slynn1j ostatnio w stanach 
tez1j McLuhana, ze "srodki przekazu to sam przekaz". McLuhan uwa za, 
ze w zwi1jzku z nowym obrazem swiata, jaki ukazuj e nauka dzisiej sza, 
i szczegolnie w zwiqzku z dominant1j audiowizualnych srodkow prze
kazu, nastqpila calkiem r ealna "mutacja typu swiadomosci'·. Prawdziwe 
tresci tej swiadomosci u m!odziezy urodzonej juz w erze elektronowej 
(a nie, jak jeszcze trzydziestolatki - w mechanicznej) Sq juz, calkiem 
niezaleznie od fantastic'ow, ca!kiem inne niz dawniej. Byloby to wif;C 
myslenie, prze:i:ywanie i komunikowanie sif; wprost za pomocq rzeczy, 
gestow i obrazow, i to niejako panoramicznie u!ozonych, zbiegajqcych 
sif; woko! czlowieka jak siec, w ktor[j jest wpleciony. Podczas gdy cz!o
wiek ery mechanicznej "konceptualizowa! linearnie", to znaczy mysla! 
pojedynczymi ciqgalffii przyczynowymi i co za tym idzie - antynomiami, 
jego nowa, elektronowa odmiana, wyros!a juz nie na linijkach tekst6w 
drukowanych, lecz na filmach, telewizji i nowoczesnych obrazach przy-. 
rody i kosmosu, "mysli" czy te:i: "pel'Cypuje" tal{ jak sieci[j, biorqc w sie
bie wszystko wprost i naraz. Zar6wno stwarzane przez hippies6w psy
chedeliczne srodowiska, jak wizj e narkotyczne (kt6re te srodowiska imi

, tu j [j i stymulujq zarazem) bylyby wif;C w takim wypadku rzeczywiscie 
przekazem prawdziwych tresci nowej swiadomosci. 

Bardzo cickawa byla \vreszcie dyskusja, jak[j zapoczqtkowa! Allen 
Ginsberg, bard naj s!ynniejszej kolonii hippies6w w Haight-Ashbury 
(San Francisco), interpelujqc publicznie Harveya Coxa pytaniem "co 11a 

to chrzescijailstwo"? Harvey Cox, co wiedziec warto, jest najs!ynniej
szym dzis chyba teologiem najskrajniejszego skrzyd!a "swieckich chrze
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scijan" p,rotestanckich. Jego ksiqzka, Miasto swieckie byla jednym wi el
kim hymnem pochwalnym na czesc wspolczesnej, technicznej, wysoko 
zorganizowanej metropolii, kt6rej demokratycznosc, srodki komunika
cji mi~dzyludzkiej, aktywizm i impet doskonalenia doczesnego swiata, 
s tanowi q prawdziwy owoc dwu tysi~cy lat chrzesciianstwa i nieomal 
juz przedpok6j Kr6lestwa Bozego na ziemi. Harvey Cox pisal takze 
w The Secu.lar City, ze kompletne d,esintcressement metafizyczne miesz
kanc6w metropolii jest wyzwoleniem z obsesyjnego zapatrz~nia w "tam
ten swiat", kt6re bylo chrzescijanstwu tylko narzucone przez historycz
ne dziedzictwa kultury, lecz do istoty jego wcale nie nalezy. 

Ot6z Harvey Cox, r zec mozna - prorok rzeczowej, racjonalnej przy
ziemnosci, w swej odpowiedzi Ginsbergowi dal oczywiScie najpierw wy
raz trosce 0 narkotyki, kt6re uwaza za bardzo tragicznq stron~ 

hipperium. 0 samym zjawisku "kwiatowej rewolucji" powiedzial jed
nek: "Nie wiadomo czy to nie my wszyscy wlasnie: teologowie, zafa 
scynowani mozliwosciami technicznymi metropolii i zapa trzeni ufnie 
w nadzieje jakie otwierajq, powinnismy teraz 0 cos zapytac, i to nie 
pana Ginsberga wca le, lecz samych siebie. Czy nie istniejq czasem ja
kies wartosci, co do kt6rych chrzescijanstwo winno zainterpelowac na
sze garnizonowo-konkurencyjno-funkcjonalne spoleczenstwo praktycz
nego sukcesu? Gdzie w tym swiecie samolot6w odrzutowych, wszech
obecnego trzezwego ponuractwa, nieprzerwanego terkotu telefon6w 
i nieprzeliczonych akcji spolecznych, kt6re koniecznie trzeba poprzec, 
znalezc mozna jakies miejsce, gdzie daloby si~ pomedytowac, wejrzec 
w gl~bsze "ja" istot najblizszych, pokochac si~ bez pospiechu, pochodzic, 
nie idqc nigdzie, przyjrzec si~ rzeczy ponad wszelki wyraz zadziwiajqcej, 
jakq jest ucho dziecka? Moze pan, razem ze swoimi nieuczesanymi, 
skandalicznymi przyjaciolmi, prz,ypomina nam cos, 0 czym chrzescijan
stwo niemal zapomnialo: rytm wylqczania si~, "wypadania" by wslu
chac si~ winne fale i zn6w si~ wlqczyc spowrotem? Kto wie czy nie 
jest nam wszystkim potrzebna, bardziej niz chcemy przyznac, ta elemen
tarna oscylacja mi~dzy akcjq a wycofywaniem si~ w kontemplacj~?'" 

Moze jest potrzebna . W kazdym razie prasa amerykanska 'notuje, ze 
w ciqgu ostatniego roku, cicho i niepostrzezenie, dose niewinny na r azie 
modyfikator - marij uana rozpelznql si~ szeroko poza gran ice hippe
rium. 

Jeszcze w latach pi~cdziesiqtych, "zab6jcze ziele " grasowalo gl6wnie 
w gettach beznadziejnosci i n~dzy. Jeszcze jakies par~ l a t temu bylo 
skandalicznym sekretem przewrotnych intelektualistow, albo poczqtku
jqcych hippies6w. Dzisiaj ocenia si~ ze pr6bowalo (co najmniej!) mari
juany okolo 20 milion6w ludzi, ze dorywczo lecz wiernie paJi iq jakies 
4,5 miliol1a, a stale, kilka ra,zy tygodniowo co najmniej 300 tysi~cy . Na 
uniwersytetach, t a kich jak Harvard, Yale czy Princeton do stalych pa
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"laczy za licza si ~ 25- 300f0 studentow. "Trawa" jaklwlwiek wciqz zaka
zana, i to bardzo srogo (od dwu do trzech lat wi~zi enia za samo jej po
siada ni e, od pi~ciu do dzies i ~ciu za przemyt i handel!) zaczyna przesy 
cae slodkawym za pachem pizm a coraz wi~ce j normalnych spotl,an to
w ar zyskich sztywniak6w w nieskazitelnych bialych kolnierzyk ach 
i 0 ni ezaprzeczenie "linea rnym konceptualizowaniu". Sytuacja r obi s:~ 

podobna jak z alkohole m, w okresie prohibicji. 

OczywiS cie, seanse z "trawq" " czy "garnuszki em" w wymuskanych 
suburbiach klas srednich nie przypominajq w ni czym szalonych spekta
kli z nor hippies ow. Sq to najcz~sciej spotkania malych grup bliskich 
pr zyjaci61, ktorzy "podkr~ca'j q si~" czy tez "odkorkowujq" z ostrozna, 
smakujqc dyskretnie dose umiarkowane "inne widzenia" i euforyzuj qce 
nas troje. Tyle ze slucha s i~ juz przy tym nieraz typowych melodii acid
r ocku ("Na magicznym dywanie, za zatopione horyzonty", "Poza drzwia 
mi percepcji" itp.). Tyle ze gdzieniegdzie miewa s i~ reflektory i kilka 
psychedelicznych plakat6w z najblizszej hippiesowej kolonii. Tyle ze 
jest si~ stanowczo za zalegalizowaniem marijuany i ma s i~ mimo wszyst 
ko mi~ksze serce do "dzieci kwiat6w". ' 

Totez spoleczenstwo ameryk an.S'kie, chot zgorszone i zatroskane, dba 
przeci ez 0 hippiesow jak moze. Powstajq d la nich sp ecjalne jadlodajnie 
i biura do wyszukiwania im jakichS zaj ~e, kt6re byliby laskawi wypel
niae, choe przez kilka godzin dziennie. Istniej q schroniska, gdzie wyro
zumiali protektorzy przygarniajq ich, leczq w razie choroby, odsylajq 
rodzicom. Sq osady wiej skie w stylu Toistoja albo Thoreau dla "odmia
ny sielskiej", gdzie naklania ich si~, czasem nawet z dobrym skutkiem, 
do sadzenia kapusty, i jedzenia rzepy z kaszq zamiast LSD. Koszta 
wszystkich tych przeds i~wzi~e (lqcznie Z ogromnymi nakladami na le
czenie chor6b wqtroby, chor6b psychicznych i chorob wenerycznych, 
ktore w San Francisco na przyklad wzrosly w ostatnim czasie szescio
krotnie) Sq oczywiScie olbrzymie. Niemaly jest tez zresztq koszt n a j
niewinniejszej nawet marijuany. Jej pude!.ko, wystarczajqce na mniej 
wi~cej 40 papierosow kosztuje 10 do 15 dolarow, i mimo calej pogardy dl a 
p ieniqdza trzeba wszak te dolary miee i wydac. Jeden papieros najwyz
szego gatunku "trawy" - "Acapulco Gold" kosztuje dolara. Dawka LSD 
na jednq "wycieczk~" - 2,5 dolara. 

Caly rozsqdny dzisiaj problem marij uany i szczeg61nie j uz problem 
hippiesow jest wi~c niewqtpliw ie problemem spoleczenstwa obfitosci 
i tych jego grup, przede wszystkim, kt6re nie pami~tajq juz nawet cza
sow wielkiego kryzysu. Sytuacja, w ktorej wylqczenie si~ choe na krotki 
czas z walki 0 elementarny, fizyczny by t grozilaby najdoslowniej glo
dem jest juz dla tych grup po prostu niewyobrazalna. 

Niezmiernie pod tym wzgl~dem charakterys tyczna byla rozmowa 
Harveya Coxa z mlodq dziewczynq z plemienia zamieszkujqcego Haight

http:pude!.ko
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Ashbury, kolonii, gdzie si~ ceremonialnie pali dziesi~ciodolar6wki 

w specjalnych, miedzianych czarkach. - "Czy nie przychodzi wam nigdy 
do glowy, spytal teo log swieckiego zaangazowania, ze trzeba robic cos, 
co si~ da sprzedac, po to po prostu, zeby miec co jesc? Ze przecie moze 
przyjsc dzien, kiedy nic do zjedzenia nie b~dzie?" 

- "Alez jedzenie JEST", odpowiedzialo znudzone takq dr~twq mowq 
d zieci~ kwiat6w. 

I DELTA MISSISIPI 

W USA jedzenie "jest" niewqtpliwie. Chociaz zalezy jeszcze jak 
i gdzie. Nie wiadomo: z rozmyslu c.zy przypadkiem te n sam numer 
"News,weeku", kt6ry przyni6s1 jeden Z obszel'nych reportazy 0 "wy
ciecZJkach" czy ucieczkach klas srednich w krainy fantas t i'c6w, za
mieseil, w ,raz 0 par~ stron dalej, kr6tki reportazyk z deIty Missisipi 
i z Alabamy, okolie zamieszkalyeh prZ2Z ludnosc w wi~kszosei mu
r zynskq, Fragmenty tego tekstu wyglqdajq tak: 

"Closea Henley, barczysta, krqgloglowa ruina ezlowieka czterdziesto
szeseioletniego, patrzyl tylko t~po przed siebie na rozlegle plantaej e 
soji, kt6re wchlon~ly jego rZf~dy bawelny, jego kawalek ogrodu, niemal 
zycie. W ezasach gdy na ea lym Czarnym Pasie , od deIty IVlissisipi do 
granic Alabamy z Florydq kr610wala bawelna, dwiescie rodzin murzyn
skich praeowalo na tej plantacji panny :aeed, jako dzierzawey. Teraz. 
wegetuje tu jeszeze zaledwie kolo dwunastu rodzin , gniezdzqe si~ w za
padlyeh ruderach, zyjqC, a raezej nie umierajqe z glodu tylko dzi~ki 

jakims rzadkim dorywezym zarobkom i pomoeom instytueji dobroczyn
nosci. Henley, w dobryeh okresaeh, zarabia ze 30 dolar6w miesi~cznie 
na ladowaniu drzewa, z tego 10 idzie na ezynsz za dwie wy lepione tek
turq izdebki, a z 20 trzeba dae jese zonie i siedmiorgu dzieciom. Nie 
pami~ta, kiedy jadl mi~so inne niz swiI'lskie uszy. Bo nawet pomoe spo
leezna cos jednak kosztuje. Henley jest uprawniony do nabycia federal
nyeh kartek zywnosciowych, kt6re pozwalajq co miesiqe zakupiC pro
dukty Spozywcze wartosei 98 dolar6w. Ale za te kartki trzeba zaplacic 
12 dolar6w. "Skqd ja wziqlbym taki pieniqdz, m6wi, patrzqe na swe 
bose nogi. Tyle pieni~dzy trudno skqds dostac". 

Henley i cale tysiCjce podobnych do niego Murzyn6w to dziS dipisy 
bezglosnej rewolueji starego bawelnianego Poludnia. Kiedys byli tu 
moeno zakorzenieni, teraz ieh r~ce staly si~ zbyteczne. Lepiej oplaea 
si~ u'prawa soji, lasy, hodowla bydla, zresztq takze plantacje bawelny 
sa, zmeehanizowane, niewielu potrzebujq ludzi. Ustalona w tym roku mi
nimalna placa d1a robotnik6w rolnych, kt6ra miala bye ich triumfem 
(jeden dolar za godzin~), przyspieszyla w istocie proees wyzbywania si~ 
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przez wlascicieli plantacji czarnych pracownikow. Reszty dokonaly wal
ki 0 prawa obywatelskie. Murzyni okazali si~ grozni. Tam, gdzie jest 
ich wi~cej nii bialych, groini podwojnie. Postanowiono pozbyc si~ ich 
jak. najpr~dzej. 

W wi~kszosci okr~gow murzynskich Czarnego Pasa panuje tedy glad. 
W sprawozdaniu specjalnej grupy lekarzy dla senackiej podkomisji 
walki z' n~zq przeczytac moina 0 dzieciach, 0 wzd~tych brzuszkach 
i rqczkach wychudzonych jak piszczele, chorych z niedoiywienia, przed
wczesnie umierajqcych. Podczas gdy senatorowie sprzeczajq si~ 0 to , 
czy "istotnie jest problem" i jakby moina mu zaradzic, pi~edziesi~cio
letnia praczka, Mae Andrew, ktora zarabia praniem 20 dolarow mie
si~cznie, diwiga si~ z trudem z krzesla. "Jestem taka glodna, ie ledwo 
jui lai~ i nawet mi si~ nie chce ugotowac tego garnka zupy", mowi re
porterowi. Wi~cej szcz~scia rna 36 letni, kulawy Earl Jones. Jest kie
rOWCq traktora, wi~c nie zmiotla go jak dotqd bawelniana rewolucja 
i zarabia ai 80 dolarow miesi~cznie, tak ze rna na piecu duiy garnek 
fasoli dla swoich czternasciorga dzieci. 

"Odkqd przeszla ustawa 0 prawach obywatelskich, biali dostali go
rqczki z wprowadzaniem maszyn", mowi ktorys z wyn~dznialych niedo
bitkow. Walka 0 prawa, ktora tutejsi plantatorzy rozumieli jako "bunt", 
podci~la istotnie nie tylko ich paternalizm (stanowiqcy mimo wszystko 
pewnq ochron~ dla Murzynow) ale takie ich osobiste sentymenty i przy
zwyczajenia. Oddajq ziemi~ bialym dzieriawcom z dalekich stron, od

.sprzedajq jq outsiderom, czego dawniej nigdy by nie zrobili. "Trzeba 
przerzedzie tych Murzynow, mow!q, moze nie tak calkiem ich wyplenie, 
ale przerzedzie, tak zebysmy mogli tu spokojnie iye". 

Przerzedzeni Murzyni to jui jednak w wi~kszosci bezrobotni n~dza
rze. Wielu zyje tylko tym, co wydajq bezplatnie magazyny dla najbied
niejszych, i co nigdy nie bylo przewidziane jako peine wyzywienie, lecz 
co najwyzej jako dodatek. Sq tacy, co jui par~ lat jedzq tylko chleb, fa
sol~ i kasz~. Sq taey, ktorych nie stae nawet na kartki iywnosciowe za 
dwa dolary, a nie za dwanascie. 

W Was,zyngtonie radzq dalej, kartki dla Inajubozszych majq bye cal
kiem bezplatne, jesJi jeszcze jedna komisja pojedzie i stwierdzi, ie pro
blem istnieje, i jeSli uda si~ przekonae administraej~. Cz~se najbardziej 
aktywnyeh Murzynow zwqtpila tymczasem ostatecznie, ie od gory zrobi 
si~ cokolwiek, co naprawd~ by spraw~ rozwiqzalo, i zaczynajq zakladac 
"czarne spoldzielnie". Jest ieh juz kilka i mimo wszystkich trudnosci, 
Jakie czyniq biali, sploszeni tym nowym "buntem", zaczynajq si~ zwolna 
rozwijae. Lecz i spoldzielnie potrzebujq kapitalu, wkladow czlonkow
skich. Skqd je wezmq Henley, albo Jones, alba Mae Andrew, ktora nie
bardzo juz moze wstac z krzesla? 
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Tyle reporter "Newsweeka". 
- "Alei jedzenie JEST", powiedziala mistyczna biala Indianka 

z Haight-Ashbury. - "Czyiby?" zapytal sztywniacki teolog. 

Anna Morawska 

MLODZIEz AMERYKANSKA 
JAK JA WIDZIAtEM 

Istniejq niewqtpliwieogromne r6i nice mi~dzy mlodzieiq r6inych 
okolic, r6inych warstw spolecznych i r6inych ras zamieszkujqcych Sta
ny Zjednoczone. Inaczej ksztaltujq si~ sprawy w wielkich osrodkach 
miejskich, kt6re przodujq i w tym co dobre i w tym co zle, a inaczej 
na prowincji. Stany Zjednoczone to przeciei takie prowincja i to nie 
byle jaka, na amerykanskq zaiste miar~: bezkresna, bezbarwna i tak 
nudna', ie i w mordobijskim powiecie nudniejszej nie znalezc, 

Wydaje mi si~, ie ta prowincja daje Ameryce ogromne kadry mlo
dzieiy doskonale przygotowanej do podj~cia zastanej tradycji. Wycho
wani w farmach i miasteczkach, skqd perspektywa jest co najmniej bar
dzo ograniczona, uksztaUowani twardym i kontrolowanym nie tylko 
przez rodzin~ ale przez cale maleiIkie spoleczenstwo pra-wzorem, odzie
dziczonym jeszcze po dawnych traperach i farmerach, stajq si~ cemen
tern spoleczenstwa. Ze niezbyt zach~cajqcym? Oczywiscie: przeciez to 
na tej glebie rosnq tak beznadziejnie glupie osrodki polityczne jerk owi 
mocodawcy audycji radiowej "Voice of Americans", zajmujqcej si~ 

oskarianiem ° komunizm... rzqdu federalnego, lub jak oslawiony Legion 
Amerykansld, kt6ry m. in. ostrz.ega palaczy przed jednq z firm tytonio
wych, kt6ra surowiec importuje od "krwawego psa komunistycznego 
Tity" (mialem taki autentyczny "bilecik wizytowy" znaleziony na auto
macie z papierosami, ale zarekwirowal mi go nasz kolega z harvardz
kiego Seminarium, general Franjo Tudjman z Zagrzebia). 

Podczas mojej w~dr6wki poprzez Stany odbytej autobusem, parokrot
nie wdawalem si~ w rozmowy z takimi chlopakami z prowincji. Nie 
wiele mi przyniosly, Jeden .z moich rozm6wc6w, tlusty dwudziestokil
kolebni mlodzian zeznawal na'Wet, ie ukonczyl uniwersytet w Iowa czy 
innym Ohio, ale z rozmowy trudno si~ bylo tego domyslec. Gdy mu 
powiedzialem, ie jestem z Polski, poki'Wal ze zrozumieniem g!OWq, ale 
w oczach czaila si~ niepewnosc, czy ten kraj lezy w Europie czy moie 
w Oceanii. Rzecz wi~c skwitowa! wyznaniem, ie wedle niego Johnson 
prowadzi glupiq polityk~ zagranicznq, bo niby po co miesza si~ ciqgle 
w sprawy innych panstw, kiedy tu wszystko droieje , 
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W St. Louis znaleilismy si~ wieczorem. Godzina postoju. Ruszylem 
w miasto i wkrotce znalazlem si~ na jednej z glownych Avenue. Pelno 
tam bylo mlodziezy w jeansach i skorzanych kurtkach. Zachowywali 
si~ halasliwie i wyglqdali tak nieprzychylnie, ze poczulem si~ w pew
nym momencie dosc niewyrainie. Wyglqdalo bowiem, ze mnie - samot
nego piechura - stlukq l1a kwasne jablko. Ale oni nie zyvvili do mnie. 
ani zresztq do nikogo innego jakichS wrogich uczuc, po prostu wylado
wali si~ we wrzaskach i ponurych minach. A tymczasem srodkiem jezdni 
przejechala tam i z powrotem kawalkada lSniqcych nowosciq krqzowni
k6w, wyjqC na pelny regulator klaksonami i wlokqc za sobq girlandy ko
lorowych papierkow czy ws tqzek. Ot - i jedno i drugle - to byla po 
prostu zabawa: tych ubozszych na chodnikach, tych bogatszych - .,zlo
tej mlodziezy" st. Louis - na jezdniach. 

W autobusie zastalem swoj e miejsce zaj~tc. Moje ruchomosci prze
lozano na fotel blizej korytarza, a pod oknem ulokowala si~ blond-nim
f et ka. Nie sqdz~ aby miala skollczonych 20 lat, ale makijaz i ondulacja 
nabawily jq przedwczesnej dojrzalosci. Zamieniamy kilka zdan, ale wi
dz~ z jej oczu, ±e otaksowala mnie negatywnie: za stary na m~za, za 
mlody na przygod~, a 'W ogole tacy "na przygod~" nie podrozujq auto
busami tylko wlasnymi wozami. Okazuje 5i~, ze jedzie do niewielkiej 
miej scowosci, w ktorej b~dziemy okolo 3-ej w nocy. Jak w idac nie 
obawia si~ samotnych, nocnych podrozy. JyIimo mlodego wieku jest go
tOWq kobietq, swiadomq przywilej6w naleznych jej plci w tym kraju. 
Przez caly czas zuje guml) i tylko kiedy usypia wsrod coraz cichszych 
mlasni ) c, staj e s i~ z powrotem dzieckiem, ktorym wlasciwie powinna 
jeszcze byc. 

Taka przeci~tna mlodziez znajduje przeciwwag~ w innej, tej kt6ra 
zapelnia mury uniwersytetow. W uniwersytecie harvardzkim studentow 
prawie nie spotykalem, gdyz przebywalem tam w okresie wakacyjnym, 
ale mlodziezy bylo pelno. Dziala tam bowiem tzw. "Summer School" 
lctnia szkola, ktora je3t jak gdyby namiastkq "vzgl~dnie kmsem przygo
towawczym do wlasciwych studiow. 

Prosz~ sobie wyobrazic: upal taki, ze bez klimatyzacji czlek komplet
nle zdychal, ze nawet Omrie z Sierra Leone nie przywdziewal swych 
wspanialych afrykanskich strojow i chodzil w angielskim garniturze, 
tlumaczqc, ze u nich przeciez nie ma takich upalow i ze mu w narodo
wej szacie za gorqco. A tymczasem stolowka, biblioteki, sale wyklado.., 
we - peine. Na wieczory autorskie znanych pisarzy zwalaly si~ t!umy, 
takiez tlumy braly udzial w niezliczonych dyskusjach, wiecach i mi
tyngach poswi~conych aktualnym sprawom drazliwym wewn~trznej 

i zagranicznej polityki USA. Oczywiscie widywalo si~ rowniez mlodziez 
w knajpkach i wieczorem w zaparkowanych wozach oddajqcych si~ 

wst~pnym dzialaniom erotycznym, ale dominowalo to ostre wkuwanie. 
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Mam wraienie, ie nasze, z trudem i rozmaitymi zabiegami zdobywane 
miejsca na uniwersytetach ani w najdrobniejszej nawet mierze nie SCI 
dla zdobywc6w tak cenne, jak drogo czesnymi oplacane miejsca na wyz
szych uczelniach amerykanskich, szczeg6lnie tych dobrych (bo i kiepskie 
tez SCI). Wysiadywanie po kawiarniach i wal~sanie si~ tak popularne 
wsr6d polskich student6w jest tam nie do pomyslenia. Bo nie rna tez 
"urlop6w dziekanskich" i innych urzCldzen ulatwiajClcych zycie tym, 
kt6rzy oblewa jCl egzaminy lub si~ do nich w og6le w por~ nie przygo
towali. . Tam traci si~ rok i studia calkowicie i bezapelacyjnie. Sm~tne 
wraki takich, kt6rzy z tych czy innych przyczyn odpadli, oglCldalem kr~
cqcych si~ jak emy po uliczce wiodClcej do kalifornijskiego uniwersy
tetu w Berkeley. Pokazuje si~ ich jako pewne miejscowe curiosum. Ba
wi,!. a nie wzbudzaj,! litosci, choc na to drugie na pewno bardziej za
sluzyli !liz na smiech. 

Inne odmiany mlo.dziezy "pozytywnej " pokazywano nam w Korpusie 
Pokoju (Peace Corps), kt6rego idea jest bardzo pi~kna, zapal wsr6d 
ml·odzieiy jeszcze pi~kniejszy, efekty... Nie mnie 0 tym sqdzic, ale mol 
afrykanscy koledzy dosc niech~tnie wyrazali si~ 0 tych mlodych ludziach, 
kt6rzy zaszczytne zadanie niesienia "oswiaty kaganca" w dzungle, pam
pasy i wszelakie glusze traktujCl jak wakacyjnq przygod~. Uczestniczy
lem w lekcji jednej grupki (uczq si~ malymi , najwyiej kilkunastooso
bowymi zespolami): z zapalem wkuwali j~zyk hiszpanski (wybierali sip, 
bodajze do Ekwadoru), ale wiadomosci 0 kraj u, kt6remu mieli wkr6tce 
pom6c w zwalczaniu analfabetyzmu i przesCld6w, byly na poziomie da
nych zawartych w naszym malym atlasie geograficznym: tyle a ty1e 
mieszkal'lc6w, nazwy kilku wi~kszych miast, najwyzszy szczyt, podstawo
we "skarby naturalne..... 

Z tego , co napisalem dotychczas czytelnik m6glby wnosic, ze ~tany 
Zjednoczone zapelnione sCI tlumem poprawnej i niezbyt rzucajClcej sip, 
w oczy mlodzi ezy. Tak jednak nie jest. Je::lna z pierwszych rzeczy kt6ra 
zafrapowala przy przybyciu do USA, to byla wlasnie mlodziez, a raczej 
jej stroje. Na Harvard Square spotykalo si~ zjawy na naszym terenie zu
pelnie nieprawdopodobne, rozczochrano-brodate, pracowicie-brudne i la
ciate. Dziewczp,ta dlugowlose, bose, w niedbalych bluzkach czy sweter
kach i bermu<;la-shorts, kt6rych istotp' stanowilo postrz~pienie nogawek 
(przewainie powstalych dzi~ki oderwaniu a nie obci~ciu czp,sci nogawki 
jpannsow) i mozolne utytlanie tychze farbami czy smarami oraz upstrze
nie latami. Chlopcy w dziwacznych wdziankach, z kudlatymi lbami i bro
dami, czasem jeszcze z jakimis emblematami w rodzaju zdobycznych 
Ritterkreuz6w. Ale w purytanskim Cambridge bylo to jeszcze zupelnie 
czyms niemowlp,cym w. por6wnaniu z Berkeley. Wspomnialem powyzej 
o owych cmach kr'!zqcych w poblizu utraconego uniwersyteckiego raju. 
Nawet nie silp, sip, n a opisy, bo byloby to nie na moje mozliwosc i. Murzyn 
W "oficerkach" na nogach i jakiejs panterzej czy tygrysiej sk6rze zarzu-

Znak - 10 
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conej lI O! n agie cialo nie zdziwilby moze w walce z b ia lymi najemn ikam i 
pod Ki sa ngani, ale w Berkeley nie dziwil ta kze ; inni: biali, czarni, br<)
zowi i z61ci dor6wnywali mu w s troju i pos taw ie. T rzecie ogromne sk u
pis ko tego rodzaju mlodziezy, nie zwiqzane ty m razem z uczeln iq, a le 
z dzielnicq artyst6w, z nowojorskim lVIontmartrem, oglqdalem w Green
w ich Village. 

T o jes t pierwszy s topien: ekscentrycznosc beatnik6w, ktorzy brodam i. 
~trojem i dziwac7.nosciq pragnq si<i przeciwstawic zastan emu porzqd 
kowi. To co robi q beatnicy w poez:ii (n p . ich czolowy poeta Ginsbur g) 
dziwnie mi przypomina epok<i woj uj qcego fut u ryzmu. Ale oni takie glJ 
.iak my w osobach naszych S ternow i .Jasiell ski clJ futury zmu, 0 ile wi cm, 
nie mieli. Wi elka aw a ngarda poezji anglosaski c j szla innq drogq: drq
z<j c 0 w iel e ba rd ziej w gl"<jb, a ni e w ylaclowuj 'lc siC; w formie. Wi c;c dzis 
dose czkawkowate poematy, k ~6 r ych glo\vn q zc obyczq .iest wyzwoleni2 
I. pc;t w ersyfik acyjnych , Sq wcd lug m ega pl'zekon ania kompensat q za 
pewnq luk<i \,,1 hi s tori i literdury . 

Bunt beatnik6w skiel' owany jes t przeciw przy.i <i1.ym norm ol11 bycia 
i zycia w spolecze nstw ie amerykaliskim, w i<iC oczy wiscie rowniei prze 
ciw seks ualnym nor111 0m i obycza jom. Wi <ice j - przeciw seksowi \V ogo
Ie. Bardzo interesu jqcy i na der kont row('rsyj ny krytyk liter ack i Lesl ie 
Fiedler (rodzice spod Sta ni slawowa) t\\' ierdzi, ze k ierunek cwolucj i spo
leczne.i zdqza w kierunku przejmow ania cech m c;ski ch przez jednos t li:i 
ze ll skie i na octwr6t , co w konsekwencji musi doprowadzic do za tarcia 
cect! rod zajowych W ogolc (w psychicc g16wnie, ale f izycznie Lez). A w ic;c 
\\'izja wspa n ialego spoleczeils lwa obo jnia k6w? 

W czasie pasjonu jqce.i, bo wygl asza nej za ist.e po aktorsku pr elclH;ji 
l' ied lera , d woch uczeslnik6w opuscilo sal <i i poszlo do Oxford Grill na 
piwo. Uznali, i e tego r odzaju fantastyczne k onstrukcj c myslowe , in le
lektualny popis pres tidigita torski Lo cos ponizej ich godnosc i i wiedzy . 
Probowalem sit; z nimi spierac. Nie zebym pr C'legenla uwazal za proroka , 
ni e iebym nawet w cZ<isc i przy jmowal .i eg o lezy. Przeciwni e : tezy Fiedle
1'a Sq dose typowym przykladem k r ytycznej tour (lC force i nie na leiy 
ich przyjmowac doslow ni e. Budowane Sq i istn ie.i'l po to, by w y\\1ol)'
wac sprzeciw, by potrzqsac m6zgownica mi odbiorc6w . Zniewidciale oka
I.y pl ci m t;skiej i chlopczyce w berm ud a shor ts to ieszcze jedna poza. 
A poza pOZq jest neuroza. Stany Z jednoczone Sq jak wiadomo krajem 
ludzi n adwichni~tych psychicznie, kra je111 dobrzc sytuowanych psychia 
trow i psychologow, kraj em, w ktorym papa Freud ozeniony z pury tan
skimi zahamow aniami dokonal spustoszell . Ale znowu zas trzeienie : t en 
znikom y procent "od chylerl", ten "szum" zbicraj<lcy si <i n a wierzchu kol o
:;a lnego amerykanski ego garnka nie i; wi adczy 0 jego is to tnej zawartosci. 

lVIuszC; w yznac ("oLwarcie-skry cie" jak zwykl byl m a\viac pewien 
m6j znaj omy proboszcz), ZC mnic o\va e l, sccntrycZllosc an i nie oburzala, 
a ni naw e t ni e razila , a co na jwyzcj smieszyla l ub ciekawila jako zjawisko 

http:przy.i<i1.ym
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godne obejrzen ia z bliska. Moze zreszt '1 na w et bud;;:i!a sympati<;. Pamiq
tam nieco rzewn '1 noc w Greenwich Vi llage : wra z z p r zyjacielem iegm,
lism y lam sympa ty czn '1 ang l istk~ powracaj qcq do k raju. Dzicwczyna 
mia! <l nieco tr'cmy przed tym powrotem, r ezygn owa!a z e'vventualnosci 
ka riery uniwer syte ckicj ta m , dla rovvnie m glisle j karie r y tu. J ednym slo
wem by!o nam wszystkim sent ymentalnie i wa !<;sa lismy si ~ po kr~ty cll 

uli cz kach lej dziwacznej dzielniey, 0 ktore,i n awet Robert, jak na Fran
cuza przystalo g rymaszq ey ciqgJe n a Ameryka now, wyrazal si<; z za
chwytem, ze Montmartre to w ogole w porownaniu ;;: Greenwich Vill age 
senna , p row incjona lna dziura. 

Oprocz Uumow beat.nik ow mozna ta m bylo oglqdac dziesi'1tki dziwa 
cznyeh antykwariatow, kt6re w odroznieniu od lyeh z Madison Avenue 
ni e sprzeda jq pompatycznych fa lsyfika tow lecz najautentyczni ejsz'1 ru
picciarn iq : zel azk a z duszami i bcz, pa r aw a ny , s tare te lefony, gazrurki 
i brytwanny. A po za tym dzies i'1tki olwa rty eh noc '1 knajpek i ldubow 
jazzowyeh: jedne, groszow e, wypelnione zgielldem, d y mem papi erosuw 
i oparCl mi piwa, innc - d r ozsze - ofer u j '1ce klienlom rozmaite smako
\\' ite na poje. I nagle ca ly len cywili zacyjny smie tnik ogromnej m elro
polii w ydal mi si C; oaz q ludzkosci, wyspq eywilizacyjnych Pi~ ta szk6w 

w bezmiarze nowo jorsk icj dzungli. Na serio! Bowicm ka ze wi c rzy c 
\\' szlaeh e tno sc i 'Czys tosc na tury ludzkie j dobrowolnie odrzueajqcej mi
ra ze ustabilizov\'ancgo d olarowego szcz~;ci a. Male zespoly mu;;:yczn e przy
grywa jqce na chodnikach na fle tach i tarkaeh, na skrzypeach i fa .iel'
kach Sq wyrazem moze na iw n ej ale w jakis sposob szezerej potrzeby 
sztuk i jako kathar sis. 

Formacja beatnikowska jest oczy w isC'ie illeracko-obycza jowq odmi1)
n<l reak cji na zastany por zc1 dek s po!cczny. Wi <;>k szosc adept6w prze
zywszy w wyimaginowanym swiccie nie robs twa, pse udo-filozofii i jazzu 
szcz~s liwe , szczeni qee lata, doroslszy fi zycznie i psychicznie godzi si~ na 
kom promis, rezygnu,i e z clalszych m a nifes la c ji, go li brody, przywdzicw:1 
l.orm alne garn i tu r y i w slc;puj e \V prog i negowanego dotychczas s pol c 
c/:ens lwa. Nabawiajq si <;> rodzin, kt6ry m ostatecznic !loswi~Ccl swe zycie 
wyprane 2a mlodu ze zlud zc ll. Ale w .iakim s s topniu s pe lniajC) rol E; l-N

czynu: wy., zum iawszy s i ~ sa mi, odp useili ni eco ,,:de j k r wi", kl6ra pr7.,·
ciez fcrm enlu je W kCl zd ym s poieeze ll stw ie. 

Gorze j, ze na sporq ieh liczbC; czyha jq 0 wie le g roini e jsze nicbezpi e 
czens tw a niz dziwQ clwo i za r 6wno fizy cz nc jak i psy chiczne niechluj s two. 
Mam na mysli nark otyki. rarkomania j es t w Stana ch Z.iednoczollych 
powazn <l plngq spolecznq, a nowy, od nicdawn a ogromnic modny s rod e' !\: 
LSD, choc podobno s tosunk owo malo szk odliwy dla organizmu, kryj e' 
przeciez powCl zn e niebezpi cczenstw o. Po pier \\' sze, bowiem jest .icdna l: 
narkotykiem, a w i~c zniewala i podporzqdk owu,i e sob ie organizm lud;;:ki. 
Po dr ug ie, poniewai jest bardzo latwy do os i qgni~cia, surowcow dOll ni!" 
rzcba szmuglowac z innyeh kontynentow, a p rodukowac mozn a bez mala 
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jak bimber. Kiedy ·bylem w Stanach Zjednoczonyeh, gl6wnym bodaj 
osrodkiem nowego narkotyku byla Kalifornia i wlasnie ekscentryczne 
skupiska mlodziezy przy uniwer sytecie Berkeley to byJi w znacznej mie
rze wyznawcy LSD. 0 ile wierzye doniesieniom prasowym fala rozlala 
si~ obecnie po calym kraju. 

Wszystkie opisane powyzej symptomy to tylko pierwszy stopien pro
testu. Twarde warunki bytu, szczeg6lnie w dzielnicach ubogich przynoszll 
inne, 0 wiele ostrzejsze jego przejawy. 

Tu chcialbym si~ zajlle pewnym zjawiskiem, kt6re ehoe liczebnie 
bardzo marginalne , dzi~ki swej malowniczosci zyskalo sobie nie najlep
sz'! moze, ale blldz co blldz slaw~. Mam na mySli owych "Dzikich Anio
16w", 0 kt6rych, z okazji filmu, wspomnialem na poczqtku. Ot6z w kilku 
regionach Stan6w Zj ednoczonych i Kanady, najliczniej zas w Los Ange
les, grasujll chuligani zrzeszeni w istne hordy motocyklowe. Ci sw6j bunt 
podkreslajll nie tylko zachowaniem leez i strojem: w modzie Sq wszel
kiego rodzaju emblematy i rekwizyty z czas6w ostatniej wojny, przy 
czym emblematy hitlerowskie I'q najcz~stsze, gdyz jak widae, najwi~cej 
tego rodzaju trofe6w przyw~drowalo do Ameryki zza oceanu. A wi~c 
fragmenty mundur6w niemieckich, swastyki, hitlerowskie ordery, bag
nety, helmy, wszystko to pO!llczone z domoroslymi cz~sciami garderoby 
i od beatnik6w zapozyczonymi brodami tworzy ealose niezwyklq i szo
kujqcq. 

Na pierwszy rzut oka mozna by sqdzic, ze Sq to jacys spadkobiercy 
oblE'!dnej filozofii hitlerow,skiej. W rzeczywistosci z tym faszyzmem, jaki 
znamy z w!asnego dosV'Jiadczenia, ani z tym kt6remu w Stanach przewo
dzil fUhrer Rockwell, "Dzikie Anioly" nie majq chyba nic wsp6lnego. 
Sq przede wszystkim prymitywnymi anarchistami, kt6rzy dla przekory 
strojq si~ w symbole tego, przeciwko czemu walczyli ich tatusiowie. Jest 
to zabawa w "nie", zabawa w wolnose najprymitywniejszq - wolnose od 
norm i zakaz6w, zabawa wreszcie 0 podlozu brutalnosci i sadyzmu. Juz 
poprzednio wspominalem 0 elementach sadyzmu wyst~pujqcych nagmin
nie w sztuce czy raczej w sztuce masowej (co nie zawsze oznacza sztu
k~!). Od comicsu zaczynaj,!c, a na filmach telewizyjnych konczqc 
elementem nieodst~pnym wi~kszosci tego co rna bye straw,! duchowq 
mas jest odpowiednia porcja mordobicia. Nawet poczciwy western, ga
tunek 0 uswi~conych, czarno-bialych formulach nieco staroswieckiego 
moralitetu, przyniese musi zawsze cos "dla ducha": jakqs masywnq bija
tyk~, jakies katowanie, jednym slowem seeny mocne, podbudowujqce 
optymistycznie slabego m~zczyzn~ 3 cwierci XX wieku. 

Film Dzikie Anioly, mimo szumu kt6ry si~ wok61 niego i robi!, mimo 
prezentacji na bodaj i.e weneckim festiwalu, jest w gruncie rzeczy jeszcze 
jednym produktem typu rozrywkowego, choe zdaje si~, ze rezyser mi al 
nieco wi~ksze ambicje. Albo mu te ambicje p6i.niej wm6wiono, bowiem 
Corman to stary mistrz od thriller a i horroru, typowy rzemieslnik ga
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tunku. Stqd film oglqda si~ p!ynnie, jest zrobiony z t q solidnosciq, kt6ra 
eechuje produkcj~ hollywodzkq nawet w odniesieniu do film6w bardzo 
s!abych. Poza tym wydal mi s i~ troch~ schy!kowy: w czo16wce same wy
bitne nazwiska, ale c6z: w drugim ezy trzecim nawet pokoleniu (role 
gl6wne kreujq np. syn Henry Fonda i c6rka Franka Sinatry). 

Moze n:e warto byloby owemu widowisku poswi~cae uwagi, gdyby 
nie fakt, ze w jakis spos6b opisuje zjawiska prawdziwe i ze w jakis 
spos6b pewnych spraw nie dopowiada do konca . 

Trese jest taka: grupa "Dzikich Anio16w" (zar6wno nazwa jak i cz~se 
grajqcych w filmie to autentyk: i s : o ~r: i e w Los Angeles jedno z tego 
rodzaju ..stowarzyszen" przybralo naz\V~ , kt6ra stala s i~ tytulem filmu, 
a w konsekwencji obj~la wszystkich motochuligan6w), grupa ta wi~e 

odbywa w ustronnym zakqtku piknik, nast~pnie cz~sc uczestnik6w rusza 
do malego miasteczka, w kt6rym meksykanczycy posiadajqcy wa r sztat 
mechaniczny jakoby przerabiajq ukradziony jednemu z uczestnik6w mo
tor. Zajazd oczywiscie wkr6tce przeradza si~ w pot~zne "lanie" (m. in. 
lancuchami motocyklowymi). Nadjezdza policja, wi~c aniolki umykajq, 
a jeden z nich czyni to na motocyklu policyjnym (chce odciqgnqc poscig 
od gl6wnej grupy). Ci~zko raniony przez goniqcego policjanta (kt6ry sam 
ginie spadajqc w przepasc) zostaje umieszczony, pod nadzorem policyj
nym, w szpitalu, skqd koledzy go wykradajq. Czyniq to na tyle deli
katnie, ze ofiarny mlodzieniec umiera. Nast~puje niezla seena w typo
wym dla amerykanskich stosunk6w "domu pogrzebowym", gdzie ugrze
czniony wlasciciel ledwie przelyka otrzymane zam6wienie : przysposobie 
umarlaka w pelnym jego rynsztunlw. Potem trumn~ mlode towarzystwo 
wywozi do ustronnej miejscowosci i zmusza pastora do wygloszenia ka 
zania. Trudno si~ dziwic, ze duchownemu to nie wychodzi, gdy staje wo
bec gromady przerazajqcych dzikus6w, nad trumnq, w kt6rej lezy dzi
wacznie przyodziany nieboszezyk, przy oltarzu pokrytym fl agq z ogromnq 
swastykq. Niezadowoleni z pastora mlodziency wyciqgajq nieboszczyka 
z trumny, sadzajq na lawce i wtykajq mu papierosa w usta, gospodarza 
tymczasem wiqzq i ladujq do t r umny. Nast~pnie odbywa si~ orgijka 
z tallcami, pijatykq i demolowaniem wn~trza. Wreszcie kondukt rusza 
na cmentarz, a pastor wyswabadza si~ z wi~z6w i zawiadamia policj ~. 

Na cmentarzu wsr6d wrogo obsel'wujqcego ich Uumu "Dzikie Anioly" 
skladajq trumn~ do dolu. Nagle ktos z tlumu rzuca w nich kamieniem. 
Jeszcze jedna okazja do og6lnego mordobicia, kt6re przerywa glos syrell 
nadjei:dzajqcej policji. Obiecujqcy mlodziency "pryskajq". Nad trumnq 
poleglego kolegi szef bandy, czyli mlody Fonda pozostaje sam. Z mini) 
bardzo namaszczonq zaczyna zasypywac mogn~. Syreny wyjq, grudy stu
koczq, the end. Nieda'wno prasa doniosla 0 zab6jstwie "Flihrera" ame
rykanskiego faszyst6w Rockwella (przez jednego ze swoich). Jego pogrzeb 
tei zamienil si~ w awantur~ i pijatyk~. Zbieg okolicznosci? Tr udno po
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S'ldzic Cormana 0 wicszczbiarstwo. W filmie oparl s i~ zresztq na po
dobnych in cydcnlach, kture mialy miej scc wczesnicj. 

Moral filmu? Bylby zupelnie oczywisty, ale Corman nie chcial bye 
banainy w pot~pieniu zjawiska, kt6re - biorqc pod uwag~ wszelkie 
ok olicznosci lagodz'lce - do gloryfikowania s i~ nie nada je. Moze chcial 
wyrazic humanistyczn'l mysl, ze jednak jakies czlowieczellstwo kol aczc 
pod kurtka mi bylych wehrmachtowcuw. Odziana w gl ~b i ~ tragizmu po
slae wodza bandy, spell1iaj'lcego powinnosc wobec "Drogiego Nieobec
r.ego" , moze to w.lasnie oznaczac, ale moze oznaczac i znacznie wir,cej . 
W oczach mlodych odbiorc6w m a szans~ wyrosn'lc l1a wzur godny nasIa
dowania i to oczywiscie ni e w owym przeblysku humanitaryzmu, w let6r y 
go r ezyser udrapowal. 

KOllCZ'lC te bardzo powi erzchowne uwagi chcialem jednak raz jeszcze 
!JodkreSlic: bunt mlodziezy w Ameryce, choc przybiera formy jaskrawe, 
iest jednak zjawiskiem bardziej socjologicznym i psychologicznym niz 
spolecznym. Na d lwiq cz~sciq mlodziezy amerykanskiej dominu.ie po
prawnosc:, co tez chyba nie jest czym s radosnym i optymistycznym, ale 
co swiadczy 0 procesach stabilizacy jnych l1urtujqcych to wci'lz ferm en 
tujqce, wci'lz jeszcze krzepnq ce spoleczenslwo. Opisane wyi.ej skraj ne 
przypadki Sq procentowo dosc nieliczne i jedynie w skupiskach studcn
16w kaliforn ij skich zdajq si~ zataczac nieco szersze kr~gi. 

Bowiem c6i: w czasic m ej podr6i.y po Stanach Zjednoczonych widzia 
lem grupld beatnik6w szokuj qce bardziej wygl'ldem nii. zachowaniem, 
o chuliganach i mlodocianych bandy tach slysza lem, ale na szcz~sc i e nic 
nawi,!zalcm z nimi blizszego Iw ntaktu, a co do "Dzikich Anio16w"? - no 
tak, widzialem jednego : m ia l chyba 12 lat, jechai lla motorowerze, a lla 
jego Jepetynie gr oteskowo podskakiwal gr ubo za duzy na te wymiary, 
za bytkowy helm jak i e~os eks-herrcnvolka. 
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