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Ziemio mila... Okryta plas:oczem chmur, szumiqca zieleniq 
lasow, 7:iemio moja, zadumana i cicha. Trzmiel przeJata z kwiatu 
na kVi1at, buczy d~zko. Tl'zcina szelesci pod wiatrem i woda 
pluska 0 piaszczysty brzeg. Wejse w leszczynowy gqSZCZ, wlo
cha'cy lise pogladZ'i po policzku i gronko niedojrzalych orze
chow lekko uderzy po sikroni. A od skoszonych lqk odurza.iClca 
Won i rz.eka rozrzuconymi sierpami srebrzy si~ w skr~t'ach srod 
olszyn. Jakzes pi~kna, zadumana i cicha ... 

Czas byl letni, wesoly, sosny ociek,aly zywicq. W oczach blask 
roziskrzonego pola. A jednoczesnie zal - 'll'ie'P()Ij~ty zal za 
wszystkim, co njecofnJi~te i zlamane; jakby i 0 to, ze rzucony 
w glqb stawu kamien nie wyplyni1e na powierzchni~ i ze prze
b~ty strzalq ptak uie uleci nad pola i lasy; zal bezplodny i pr6
zny, a rosnqCY coraz mocniej, rue do przezwyci~zerua. Od wie
k6w patrz~ w twe oczy - srebrzysty bl~kit ur:oekl mi~ i dzwic;
czy we mnie niby ,piesn splywajqcych wad. I buntuj~ si~: bo 
wcale nie musi tak bye - i mozesz dojrzee 'roziskrzony blask; 
leciee radosuie i ufni,e. Ptakiem jestes. 

Od wiek6w patrz~ w twe oczy - i widz~ w nich odblask 
pozogi. Wi-dz~ Iprzerazenie i wstr~t, stl'ugi krwi i blysk spada
jqcego zelaza. Nauczylas mnie milosci i buntu, gdy spotkalem 
ci~ niespodz1!arue w sierpniowy cieply dzien - i nigdy nie po
godz~ si~ z przerazeniem w twych oczach. 

Dzikie j>est moje serce, ale najdzik'sze nawet - jes,t ludzkim 
sercem: moze drgnqe mHosciq ,i bUintem, nie godz,ie si~ na 
krzywd~ i lzy. Zrobilas, ze dojrzalem bl'ask lasow i chmur, ci~z
kiej piosenki trzmiela nad kwiatem ostromlecza i srebrnych 
sierp6w na lqkach. I tego tylko pragn~: bys mogla leciee jak 
ptak. 

Zeby mniej bylo krzywdy i lez, a j~k nie plynql chmurq 
nad dymami rujnowany,ch miast. Zeby nie ogarniala ci~ trwoga 
na widok spotkanego czlowi,eka i ieby slowo brat nie bylo· 
naigrawajqcq si~ drwinq. By wolno nam byro 1Se miedzq 
i zdzblo brudu nie mqcilo nam wzroku. 

Ziemio mila, cHa ciebie che~ zye. Okry.ta plaszezem chmur, 
zadumana i cicha. Gdybym magI chociaz jednym oezam uka
zae, ze czlowiek jest wi~cej niz ptak. Gdybym magI wZ'iqe cho
ciaz za r~k~, pokazae na iskrzqcy si~ kraj i powiedziee ci to 
jedno slowo wyzwolenia: 

- Idi... 

Antoni Golubiew 
Rozdroza, t. II 
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Kontynuujqc tradycj~ posiedzen dyskusyjnych (zob. "Znak" 121, 
122 i 130), Redakcja naszego pisma zorganizowala kolejne spotka
nie, kt;orego tematem byli "mistrzowie wspolczesnosci". 
Organizowanie takich spotkan stawia zawsze w obliczu niepo
koju. Bo najpierw: czy zaproszeni zechcq odpowiedzieC? A potem: 
czy dyskusja si~ uda, czy przyniesie oczekiwane rezultaty? Tym 
razem zresztq wi~cej bylo powod6w do obaw, niz poprzednio. 
Temat nie zostal okreslony nazbyt precyzyjnie, nie pokusilismy 
si~ nawet 0 blizsze sprecyzowanie kluczowego poj~cia "mistrza". 
Jesli mimo to intencje nasze zostaly tak dobrze zrozumiane, 
a spotkanie okazalo si~ tak O1.vocne, zasluga to oczywiscie wy
lqcznie samych uczestnikow dyskusji. Dzi~ki ich zyczliwej od
powiedzi na nasze zaproszenie, dzi~ki oryginalnemu i tworczemu 
podj~ciu tematu, obawy, wspomniane na wst~pie, rychlo przyszlo 
uznac za plonne. 

Bo przeciez liczylismy na wiele. Przede wszystkim, ze juz w toku 
wymiany /corespondencji z zaproszonymi, a pozniej w swobodnie 
przebiegajqcych rozmowach w malych grupach, wyloniq si~ na
zwiska tworcow i myslicieli, ktorzy winni .skupic naszq szczegolnq 
uwag~ ze wzgl~du na ich znaczenie dla wsp61czesnosci. Po wtore, 
ze przy okazji zostanq przypomniane postacie mniej znane, ukryte 
w cieniu, ktore jednak wywarly wi~kszy lub mniejszy wplyw na 
naszq formacj~. Chodzilo takze 0 to, by wplyw, 0 kt6rym mowa, 

uwidocznil si~ mozliwie najbardziej konkretnie, by znalazl swq 
ilustracj~ we wlasnych, indywidualnych przezyciach dyskutujq
cych. Pragn~lismy wreszcie, by zainicjowana w ten sposob dy
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skusja nie zamy kala sprawy, lecz raczej jq otwierala, zach~cajqc 
naszych Czytelni kow do wysuwania nowych propozycji - w li

stach, na ktore czekamy. 
Tymczasem pragniemy gorqco podzi~kowae tym, ktorzy na nasze 

zaproszenie odpowiedzieli pierwsi, przygotowali zagajenia i wzil:;li 
udzial 10 dyskusji. Jestesmy pTZekonani, ze wyniki przeprowadzo
nej dyskusji nie tyUw wzbogacq nasze wlasne doswiadczenia, ale 

stanq si~ inspiracjq do analogicznych poszukiwan i refleksji. 
Jak juz zostalo wspomniane, nie probowalismy na wst~pie, we 
wlasnym zakresie precyzowae blizej poj~cia "mistrza wspolczes
nosci", pozostawiajqc takze ten problem do og6!.nej dyskusji. 
W praktyce zarysowaly si~ w niej trzy sposoby pojmowania 
,,7nistrza": 

1. Podejscie historyczno-biograficzne 
Tu szukanie odpowiedzi na pytanie, "kto jest mistrzem", 

pol ega na probie okreslenia, kto de facto wplynql w decydu
jqcy sposob na rnoj wlasny rozwoj, wzgl~dnie kto moze bye 
uznany za wspoltworc~ dzisiejszego ethosu, kto wycisnql trwale 
pi~tno na mentalnosci dZisiejszej. 

2. Podejscie opisowo-postulatywne 

Tu uwaga skupia si~ na analizie potrzeb i tendencji epoki. 
Mistrzem ma szans~ stae si~ ten, kto naszym zdaniem moglby 
te potrzeby zaspolwie, wzgl~dnie dae im wyraz, podniesc je 
na wyzszy poziom sWiadomosci. 

3. Podejscie normatywne 

Tu punktem wyjscia i podstawq wyboru mistrza jest zajrno
wane przez autora wypowiedzi stanowisko· filozoficzne, czy 
szerzej - ideowe, oraz lezqca u jego pods taw hierarchia war
tosci. Proponowany mistrz ma korygowac epok~, wnosiC w niq 

wartosci dotqd niedostatecznie reprezentowane a nawet 
odczuwane jako obce jej duchowi. Mistrz to wzor i wycho
wawca, ktorego wplyw naszym zdaniem bylby zbawienny. 

Trudno wskazac bezsporne przyklady jednego z tych uj~c. W prak
tyce zachodzq one na siebie, lecz zwykle jeden z elementow wy
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bija si~ na czolo. Dla przykIadu cytujemy wymian/? mysli mi/?dzy 
profesorem Swiezawskim a profesOTem Nowosielskim, kt6ra miala 
miejsce 10 toku dyskusji jednej z grup. 

PROF. STEFAN SWIEZAWSKI 

Dla mnie poj~cie mistrza jest poj~ciem normatywnym, to znaczy, 
ie m6wiqc 0 mistrzu czy mistrzach mam na mysE tych, kt6rzy, 
moim zdaniem, powinni bye mistrzami naszych czas6w. I tak zro
zumialem propozycj~ wysuni~cia kandydatur na mistrz6w na
szych czas6w. To p ierwsza uwaga. Nie traktuj~ tej sprawy autobio
graficznie ani t ez historycznie, to znaczy nie analizuj~ stanu fak
tycznego, bo to, co proponuj~, na pewno jest jak najbardziej nie
zgodne ze stanem faktycznym, w tym sensie ze nie odpowiadaloby 
wynikom jakiegos ewentualnego plebiscyt u na temat "mistrz6w 
epoki". Tak ujqwszy poj~cie mistrza, zaczqlem si~ zastanawiae, 
jakie cechy powinien mistrz realizowae. Doszedlem do \vniosku, ze 
nie chodzi bynajmniej 0 to, aby mistrzem byl ten, kto w jakis 
spos6b odpowiada naszym czasom. To nie jest wy starczajqce k ry
ter ium, co wi~cej nie jest to dla rnn ie kryterium istotne. 
Mistrzem jest wif;C tylko ten , kto reprezentuje wartosci, 
kt6re w przekonaniu naszyrn Sq wartosciami istotnymi, wzgl~d

nie najistotniejszymi. Jednym slowem, nawiqzujac do slaw
nej dyskusji w Gorgiaszu Platona nie ten jest m istrzern, kto w ja
kis spos6b schlebia swemu audytor ium. Mist rz nie rna bye cukier
nikiem, tylko lekarzern. Cukiernik przygotowuje smakolyki, ' pro
ponu~e rzeczy ciekawe, pon~tne, in teresujClce. Ale rnistrzern jest 
ten , kto leczy, zadajqc czasem nieprzyjemne do spozycia potrawy 
i Ieki do zazycia, ale przez to wlasn ie prowadzqc do reaIizowania 
wartosci, kt6re uwazarny w jakis uzasadniony spos6b za najistot
niejsze. Nie marny tu zespolu poj~e negatywnych: lekarst wo sluzy 
przeciez utrzymywaniu zdrowia, zapobieganiu chorobie, tkwiq 
w nim wartosci pozytywne. 

Mistrz powinien odpowiadac autentycznym potrzebom; stqd 
kwestia, co stanowi autentycznq potrzeb~ naszych czas6w, wydaje 
mi si~ pytaniem najistotniejszyrn. Trzeba najpierw na to pytanie 
odpowiedziec, a nie tylko szukae os6b, kt6re by odpowiadaly 
jakims naszym tendencjom, t~sknotom, kt6re moze niezupelnie Sq 
zbiezne z tyrn, co w zwiqzku z naSZq anaIizq rzeczywistosci uzna
lismy za najistotniejsze. Nalezaloby wi~c zastanowie si~ przede 
wszystkim nad tym, jakie Sq najautentyczniejsze pozytywne po
trzeby i jakie Sq najwazniejsze schorzenia naszych czas6w. Odpo
wiedziawszy na te pytania, mozna dopiero wybrae takiego Iub 
innego mistrza. Tak rozumiem problem "rnistrz epoki". 
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PROF. JERZY NOWOSIELSKI 

Chcialbym przeciwstawie si~ temu okresleniu profesora Swie
iawskiego. Mnie si~ wydaje, ie w tej sprawie tertium datur... Nie 
jest tak, ze Sq tylko ci, co nam schlebiajq, i ci, co nas korygujq. 
Istnieje cos trzeciego: Sq jeszcze ci, co nas karmiq. Mistrzowie to 
ci, co zaspokajajq potrzeby epoki. Ja bym tak nie deprecjonowal 
poj~cia "zaspokojenia". W Ewangelii Sq wprawdzie momenty, 
kiedy Chrystus przeciwstawia si~ ludziom i kogos pot~pia, ale te 
momenty zajmujq w Ewangelii minimum miejsca w por6wnaniu 
do chwil, kiedy Chrystus leczy, zaspokaja potrzeby, daje odpo
wiedzi. W kaidej epoce Sq inne potrzeby, inne problemy i inni 
ludzie na te problemy dajq odpowiedzi. Mistrzami niekoniecznie Sq 
ci, kt6rzy, ie tak powiem, stajq w poprzek epoce. Mogq bye nimi 
i ci, co wychodZq na jej spotkanie. 

* 
Spotkanie w Krakowie poprzedzila korespondencja mi~dzy Re
dakcjq a zaproszonymi do udzialu w dyskusji. Za zgodq autorow 
zamieszezamy ponizej szereg otrzymanyeh listow lub ich fragmen
tow. Obok roznic w podejSeiu do zagadnienia "mistrza epoki" 
swictdezq one 0 istnieniu ealego zespolu niezwykle zlozonyeh pro
blemow, ktore si~ z tym pojfieiem wiqzq. Ani w wyniku korespon
deneji, ani w toku bezposredniej dyskusji nie doszlo do ujednoli
eenia punktow widzenia. Nie stawialismy sobie zresztq tego za eel. 
W kazdej niemal wypowiedzi jest wi~e mowa 0 mistrzaeh w innym 
znaezeniu tego terminu. W ten sposob doehodzi do glosu rozmaitose 
postaw i mi~dzyludzkich kontakt6w - ehoeby w zasadzie tylko 
intelektualnyeh -- i widzimy jasno, na jak rozne sposoby mogq 
bye one owoene. 

Probujqc zrozumiee i oeenie dorobek tej sesji trzeba pami~tae, 

ze w samym zalozeniu nie miala ona doprowadzie do ustalenia 
jakiejs, choe w przyblizeniu, kompletnej listy mistrzow. Nie eho

dzilo 0 przyznanie patentow ezy 0 jakies generalne wnioski, leez 
o wymian~ mysli. I rzeezywiscie miala ona miejsee. Powstala 
atmosfera prawdziwego spotkania, i to na dwoeh plaszezyznaeh: 
spotkania mi~dzy samymi dyskutantami i spotkania z postaeiami, 
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o ktorych byla mowa. Trudno byloby rozstrzygnqc, ktora z tych 
plaszczyzn miala wi~ksze znaczenie. Mialy one zresztq punkty 
wspolne. Wszystkim uczestnikom sesji jestesmy bardzo wdzi~czni 
za ich wklad w to przezycie. Mamy nadziej~, ze uda nam si~ wy
korzystac przynajmniej cz~sc cennych sugestii wskazujqcych kie
runki dalszej refleksji i poszukiwaii. 

W obecnym i w jednym z nast~pnych numerow "Znaku" zamie
scimy par~ serii wypowiedzi uczesinikow tego spot kania, w luznej 
kompozycji, nie przestrzegajqc ich kolejnosci chronologicznej. Nie

ktore z nich znajdq si~ wi~c w nowym kontekscie. Chcemy w ten 
sposob uniknqc zarowno pozorow "systematyki" mistrzow jak i nu
zqcego schematu protokolu dyskusji, ktorej meandry i katarakty 
nielatwo byloby zresztq odtworzyc w druku. 
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OCZYWISCIE, ROZUMIEM DOBRZE, ze wiir6d os6b, kt6re ktos m6glby 
uznac za wyjqtkowo wazqce na na~zej wsp6lczesnosci, mogq, a moze 
i powinni, znalezc si~ nie tylko "zawodowi intelektualisci" - pisarze, 
uczeni etc. Dla wielu b<:;dq to chyba r6wniez osoby oddzialywujqce in
nymi srodkami i sposobami, np. wybitni politycy lub zarliwi kazno
dzieje, albo moze ludzie dzialajqcy, jak Schweitzer czy o. Kolbe, Nehru 
czy Hammars],jiild. Co do mnie, sqdz~, ze nalezy wybierac osoby, do 
]{t6rych dzialaI1, mysli, postaw byloby mozna nawiqzywac w naszym 
dniu dzisiejszym, ale tu i teraz. Z tym najtrudniej. Jesli stosowalbym 
miar~ w!asnych subiektywnych przezyc i mysli, m6glbym na przyklad 
powiedziec, ze na mojq mlodosc literackq wywarl dominujqcy wplyw 
pisarz X., do dzis zyjqcy. ale czy mog~ go traktowac jako un maitre 
a penser? Z pewnosciq nie, bo jego cala postawa zyciowa jest mi naj
gl~biej obca i przeciwna. Totez mysl~, ze najtrudniej b~dzie z wymie
nianiem wsp6lczesnych zywych. Z pewnosciq ludzie mlcdzi, dwudziesto
letni, majqc dystans wieku, b~dq mogli wybrac sobie kogos z zyjqcych, 
lecz dla nas starszych b~dzie to trudne, bo trzeba miec nade wszystko 
iiwiadomose pelnego dziedziczenia wartosci, aby rzeczywiscie ocenic 
ich wartosc. Mysl~ tez, ze dla Polak6w najwi~kszq wartose b~dq mialy 
przyklady autorytet6w wlasnych, to znaczy tych, kt6re wytworzyly si~ 

wsr6d takich warunk6w, jakie nam tylko w swiecie Sq dane. Nie znaczy 
to bynajmniej, ze chodzi mi 0 jakies ub6stwienie swojskosci, bynajmniej. 
Mysl~ tylko, ze wszelkie wzory obce b~dq bardzo abstrakcyjne. Co to 
bowiem znaczy : mistrz naszej epoki? Ale przezywanej gdzie i jak? Prze
ciez epoka przebyta w krajach szcz~sliwych, bez najazd6w, obcych wojsk 
i policji, bez zmagania si~ z przemoznym cudzym oddzialywaniem, to co 
innego niz epoka nasza, tutaj, przezyta w tym srodowisku. Czy wszystkie 
cnoty i zaslugi np. Bertranda R u sse 1 a , albo takiego S art r e'a , kt6rzy 
Sq wlasnie owymi maitres a penser, bylyby dla nas wystarczajqce i ade
kwatne? Widzi Pani, to Sq moje wqtpliwosci. Po prostu wyda je mi 
si~, ze takimi mistrzami mogq bye albo postacie ogromne, uniwersalne, 
albo wlasnie ludzie stqd, ktorzy mogq bye dla nas miarodajni. 

Widzialbym wi~c mistrz6w moich bardzo naturalnie jednostronnie, 
b~dq to pisarze, ale bardzo osobliwi, bo wyrainie niech~tni absolutyzacj: 
sztuki, gloszqcy wlasciwq miar<:; zycia i sztuki, blizsi zycia. Mysl~ tu 
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o K 0 C han 0 w ski m, 0 M i c k i e wi c z u, 0 K r a s i ii ski m, 0 W y
s pia nski m, 0 Be r en c i e, kt6ry tak ostro zmierzyl si~ z blazeiistwem 
estetyzmu nowoczesnego. Sq to wzory pisarskie, etyczne i moraIne zara
zem. Ani jeden z nich nie moze bye wzorem uniwersalnym, to znaczyani 
jeden z nich nie moze nim bye dla kogos, kto tkwi poza obr~bem rzeczy 
polskich. Ale ani Anglill:, a ni Niemiec, ani Francuz czy tym bardziej 
Rosjanin nigdy si~ nie zastanawia nad takimi sprawami. Mysl~, ze taki 
egoizm jest sluszny i zbawienny, a nade wszystko nie uniemozliwia 
przeciez zwiqzk6w z wszelkimi innymi wzorami myslowymi i moral
nymi. Ale wydaje si~, ie rzeczywiste, tw6rcze przyswojenie sobie 
pewnych postaw, a zwlaszcza ich wykorzystywanie, wspieranie si~ 

o nie, b~dzie najowocniejsze, gdy nas tqpi w obn:;bie okreslonych warun
k6w historycznych - nie zawahalbym si~ nawet powiedziee - geo
politycznych. 

Pawel Hertz 
Warszawa 

ZAPROSZENIE DO UDZIALU w tej dyskusji przyjqlem myslqc nie 
o dawnych klasykach filozofii, litera tury czy historii; i nie 0 wsp61
czesnych misjonarzach ludzkosci, choe to postacie fascynujqce . Zanadto 
jest si ~ - niestety - pod presjq naszych wlasnych spraw i zbyt wiele 
blizszych dlug6w wdzi~cznosci ma si~ do wyplacenia chociazby cz~scio
\Vego. Zwlaszcza, gdy si~ nalezy do tej generacji, 0 kt6rej traktuje 
ladna ksiqzka p. Bloiiskiego Zmiana warty. 

Ta wdzil';cznose obejmuje nie jcdnego jakiegos czlowieka, lecz wcale 
duzy zesp61: naszych wywodzqcych si~ sprzed wojny profesor6w, 
wszystkich, kt6rzy przyczynili si~ do utrzymania tradycji; dzi~ki nim 
ciqglosc bardzo w aznych wartosci nie zosta la w Polsce przerwana przy
najmniej od roku 1918. Jak na warunki , w jakich przez owe p6lwiecze 
wypadlo dzialae - to bardzo a bardzo wiele. Lecz m6wiqc 0 zespole, 
nie spos6b zaraz nie dodae: byl nie tylko zesp6l jednostek, by!y cale 
sl'odowiska, kt6re umoiliwialy oddzialywanie ludzi wybitnych... 

... Totez bez zaskoczenia spostrzeglem, ie wlasnie miesi~cznik, a po 
nim wydawnictwo "Znak" najlatwiej porozumialy si~ z tak wielk!! 
a niepospolicie przekornq indywidualnosciq, jakq byl autor Klopotu 
z istnieniem i Frob kontaktu. 0 jego wplywie osobistym na starszych 
ode mnie -- wiem ze slyszenia; sam znalem go, niestety, kr6tko i malo. 
Ale to, co drukowal przed wojnq, czytalem jeszcze przed publikacjami 
"Znaku". Jesli zatem pomimo wszystko jestem wzywany, by wymienie 
jednego jakiegos pisarza - bez wahania wymawiam nazwisko Henryka 
Elzenberga i wszystkie tytuly jego ksiqiek. 

Nazwisko to starcza za symbol poj~cia humanista. Skrupulatny, gdy 
wypadlo jak najScislej formulowae poglqdy - byl r6wnoczesnie naj
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dalszy neopozytywistycznemu zWCjtpieniu 0 wartosci rzeczy niewyrazal
nych. CzytajCjc i myslCjc wiele, wobec tego pelen obawy przed sCjdem 
powierzchownym bCjdi pochopnym - zostawil intelektualny dziennili: 
prowadzony przez lat bez mala 60, rzecz w dziejach calej naszej kul
tury doslownie bez precedensu; 0 ilez wolimy te jego wahania i za
·stanowienia przy pisaniu, nii gdyby nawet powstala w ich miejsce 
jakas ksiCjzka jednolicie gotowa. SkOl1cZOnq postae majCj natomiast nie
ktore eseje Elzenberga, wyraz przeswiadczenia, iz "nasz zwiqzek z prze
szlosciCj to - bardziej niz dziedziczenie - pewna rownorz~dna wspol
nota". Mysl to chyba wazna, obecnie bardzo potrzebna. I milo jCj przyjCje 
od kogos, kto zdobyl sobie prawo kompetentnego obcowania z wielu 
'epokami i z kilkoma tradycjami bardzo roznych cywilizacji. 

Skoro siE; toczy dyskusja 0 autorytetach i skoro juz powoluj~ si~ na 
Henryka Elzenberga, skoilczE; przypomnieniem jego aforyzmu, ktoremu 
"porzCjdek czasu" wyznaczyl datE; 15. 2. 1953. - ona to, ta data, swiadczy 
o pasji wypowiedzianej mysli: "RzeczCj najmniej wybaczalnCj jest 
nikczemna hierarchia wartosci". 

Andrzej Biernacki 
Warszawa 

...docisni~ty . do muru pytaniem, lwgo moglbym wskazae jako mistrza 
duchowcgo (mistrzow) naszej epoki w og6le, lub kogo przynajmniej 
wymienilbym w tej roli w stosunku do samego siebie, staj~ pusty i bez
radny. Bye moze tylko w pierwszej chwili pusty i bezradny, zadnego 
nie umiejCjc podae nazwiska, w ktorego imi~ kruszylbym kopiE;. Nie 
jest wykluczone, ze w takiej bezradnosci nie jestem samotny 1. 

Kazimierz Wyka 
Krakow 

KIEDY SIE; ZASTANAWIALEM nad pytaniem, ktore Pails two posta
wiIi, kiedy sobie probowalem przypomniec moje uklony, entuzjazmy, 
umilowania, zrozumialem, ze nie przeiylem ani jednej prawdziwej 
milosci intelektualnej, czy literackiej, ze wszystkie moje zachwyty by!y 
udawane, wzgl~dnie n a s 1 ado wan e. Czy ja jestem umys!owo zimny, 
czy leniwy, czy bierny, czy gluchy, czy komediant, czy tez taka jest 
formacja, do ktorej nalez~ - to wlasnie pytanie, na kt6re chcialbym 
odpowiedziec. 

Moim patronem intelektualnym jest wielki Nikt, i to jest wlasnie 
m6j - a sCjdz~, ze nie tylko moj - dramat. Prosiliscie Pailstwo 0 od
powiedi osobistCj, moja tylko tak moze wyglqdae. Kazda inna bylaby 
19arstwem; powiedzialbym np. z zapalem: oczywiscie, Brzozowski. Tak, 

1 Fragment listu do Redakcji "Znalw" usprawiedliwiajqcego nieobeC'nosc 
podczas dyskusji. 
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tylko ze ja z Brzozowskiego naprawd~ tylko Dziennik z zaciekawie
niem przeczytalem, a reszt~ dziesiqtki razy zaczynalem i odrzucalem 
po kilku stronach. Moze Camus? Owszem; tylko ie L'homme revolte, 
kupiony w 1957 roku w Paryzu stoi na p6lce, po dziS dzien rozci~ty 

tylko do 23 strony. I tak ze wszystkim. Lenistwo? Prosz~ bardzo: to tei 
zjawisko, kt6re trzeba wytlumaczye. Ale jak? Publicznie? B~d~ powai
nym ludziom m6wil w oczy, czego nie czytalem? Toz to smieszne, nie
powazne, niegrzeczne ... 

Andrzej Kijowski 
Warszawa 

REFLEKSJA WSKAZUJE MI, ie ludzie, kt6rym intelektualnie naj
wi~cej zawdzi~czam, tylko w rzadkich, wyjqtlwwych raczej wypadkach, 
stanowiq dla mnie konkretne osobowosci. Wynika to, po pierwsze, 
z samego stylu tak ich, jak i mojej rob.oty, poniewaz w nauce (a 0 niej 
tu mysl~) zachodzi na og6l dose daleko posuni~te oddzielenie rezul
tat6w - od osob, kt6re je wytwarzajq. Po wt6re, bierze si~ taka "alie
nacja osobowa" stqd, ze w naukach scislych doeiekanie, ktore koncen
trowaloby si~ na problemie wykryeia, JAKIE okolicznosci indywidu
·owo-biograficzne spowodowaly talde, a nie inne ukierunkowanie kon
kretnej tw6rczosei, nie jest daleko posuni~te. Wskutek tego wi~kszose 
tw6rc6w nauki zachowuje w owym wymiarze - personalistycznym 
cz~sto znacznq "anonimowose" (w zakresie np. postaw, z in telektualnq 
dzialalnoSciq seisle NIE zwiqzanych, np. motywacyjnych, etycznych ifd.). 

Po trzeeie wreszeie, nie ode mnie zaleialo zazwyczaj to, jakie ma
terialy, skierowane na osobowq problematyl,~ tworc6w myslenia nauko
wego, dostanq mi si~ do rqk. Przy generalnych zas i znacznych w normie 
trudnosciach otrzymywania literatury fachowej jakiejkolwiek, silq rze
ezy wysilki koncentrowalem na uzyskiwaniu wiadomosci 0 faktach, 
a nie 0 ludziach, kt6rzy fakty te wykryli lub stworzyli. 

Wszystko to razem sprawia, ie sam nie umialbym dokladnie wyjawie, 
KTO z zyjqcych bqdz juz nie iyjqcych myslicieli i uczonych wywarl na 
mnie wplyw ksztaltujqcy - najwi~kszy. Aby uniknqe jaskrawej nie
sprawiedliwosci wzgl~dem tych, kt6rzy uformowali moje myslenie, mu
.sialbym wyliczye nazwisk bardzo wiele, i od razu zastrzegae si~, ze 
o mn6stwie os6b takich wlaseiwie nic mi nie wiadomo, poza tym, iz 
ehodzi 0 autor6w okreslonych uj~e nowych, rewolucyjnych teorii, 
dziel, itp. 

Zresztq, jak mi si~ zdaje, stopien "odlqczalnosei" wynik6w pracy 
umyslowej od umyslu, kt6ry je zrodzil, wlasnie najradykalniejszy jest 
w naukach scislych, kt6re zajmujq mnie sposobem gl6wnym. Totei dla 
mnie cz~sto bardzo wiadomosei zyeiorysowe 0 tw6rcach nauki miewaly 
anegdotyczny niejako charakter. Zdaj~ sobie spraw~ naturalnie z tego, 
.ze wlasciwie zbiorowi owych ludzi, cz~sto tylko nazwiska:ni dla mnie 
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bE;dqcych, zawdziE;czam WSZYSTKO. Lecz zarazem jest tak, ze, po
wiedzmy, okolicznosci, w j akich umieral jeden z tworcow wspolczesnej 
nauki, moze ostatni " ,renesansowiec-uniwersalista", John v. Neumann, 
postawa heroiczna, jakq przejaw il: na lozu smierci, pracujqc do ostatniej 
chwili i pozostawiajCjc nieukonczonq swojq ostatniq pracE;, ze te okolicz
nosci przyjmuj~ niejako prywatnie, poniewaz zdaj~ sobie spraw~ z tego, 
iz nieraz doniosle wynild byly skutkiem pracy czlowieka, prowadzqcego 
si~ pod etycznym wzglE;dem nawet dosye nagannie, albo tez - poza 
domenq specjalnosci swej jako osobowose (0 ile mozna 0 tym wie
dziee) - w ogole "nieciekawego". Mam wrazenie, ze w tym calym 
zakresie dochodzi po prostu do wyjawienia ogromnej roi:nicy pomi~dzy 
fenomenalistykq na polu h umanistyki - i nauk scislych. Zdarzajq si~ 

naturalnie wyjqtki, do kt6rych, powiedzmy, nalezy Einstein, postac, 
przez niezliczonych biograf6w niezliczone razy "penetrowana". Ale to' 
Sq 'Nyjqtki wlasnie... 

...prawd~ m6wiqc, wydaje mi si~, ze pole wysilk6w intelektualnych, 
w tym zakresie, w jakim pojawiajq si~ na nim twory szczegolnie cenne, 
rna juz obecnie wybitnie ponadjednostkowy charakter. Wynika on po 
cz~sci - poza przyczynami nazwanymi - z niezmiernie niedobrego 
w skutkach specjalistycznego rozrzu tu prac na uki wszelkiej, wi~c tei: 
i humanistyki, ktory spra';via, ze albo mozna bye "uniwersalistq po 
lebkach", albo bardzo jednostronnym znaWCq stosunkowo wqskiego 
zagadnienia. M6j prywatny wysilek , zeby sic takiemu rozwojowemu 
naciskowi czasu przeciwsiawie, jest, jak myslE;, u granicy skazany na 
kl~ske, kt6ra jest wlasciwie tylko kwestiq czasu, poniewaz informacyj
nego maratonu, jako walki 0 posiadanie w szelkiej istotnej kuiturowo 
i cywilizacyjnie wicdzy , juz obecnie naprawd~ nie mozna wygrac. Hi
malaje wiedzy zdobytej doprowadzily nas juz, niestety, do sytuacji 
niejakiego "zmrowczenia" osobowego, i bywa przez to, ze glebia oraz 
moc jednos tkovvych przekonan stanowi niejako gmach, osadzony na 
fundamencie z tego wszystkiego utworzonym, czego owa jednostka 
po prostu NIE WIE, poniewaz juz nie jest w jej mocy, gdyby chciala 
nawet , g6rami zdobytych wiadomosci si~ pozy\vic. Ten, kto by wy
myslil spos6b na tak zwanq "zaraz~ informacyjJ1q", co obraca spolecznosci 
w mrowiska na planie myslowym, bylby dla mnie jedynq postaciq, naj
wi~kszym umyslem i dobroczynCq stulecia, ale, niestety, nie wydaje mi 
si~, zeby osoba talm byla w og6le mozliwa. 

Stanislaw Lem 
Krakow 

ZE ZDZIWIENIEM DOCHODZE/ DO WNIOSKU, ze nie umiem sobie· 
przypomniee nikogo, ktoby dluzszy czas wplywal na mnie, ksztaltowal' 
mnie itd. - spoza kr~gu ludzi, znanych mi osobiScie. To znaczy: nie
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byla nigdy moim mistrzem osoba piszqea nieznana mi. Sposr6d zas 
ludzi, kt6ryeh blisko znalem, m6glbym wyliezyc takieh, kt6rzy dali mi 
wartosci ogromne, ale oni weale si~ nie nadajq na mistrz6w epoki: 
mysl~, ze najwi~eej zawdzi~ezam pewnemu, dawno nie zyjqeemu wu
jowi, kt6ry byl nie ukonezonym arehitektem, amatorem-malarzem, 
amatorem-muzykiem, ezlowiekiem zawsze ehorym, kt6ry niezego w zy
eiu nie osiCjgnCjl, ale byl kims wspaniaIym, bo wszystkie najmCjdrzejsze 
rzeezy, jakie mi powiedzial (ieh mCjdroS'c niejednokrotnie p6zniej spraw
dzilem), mialy peIne pokrycie w jego przekonaniaeh, w jego postaw'ie, 
w jego post~powaniu (0 ile m6g1 nim kierowac ze wzgl~du na slabe 
zdrowie i gol~biCj lagodnosc charakteru). 

Czlowiek przezywa zapewne okresy wielkiej ehlonnosci ksiqzkowej, 
ale ja w takim okresie czytywalem dorywezo, nieporzCjdnie, bez moz
nosci dyskutowania z kimkolwiek moich lektur - a przy tym leniwie. 
Bylo to w czasie wojny. Doskonale pami~tam ksiCj:i:ki, kt6re zrobily na 
mnie wielkie wr a:i:enie, ale to byly poszczeg6lne ksiCj:i:ki (mo:i:e calkiem 
slabe - 0 niekt6rych w og6le wi~eej nie slyszalem), nie autorzy. \Vyli
ez~ dla przykladu kilka takich okupaeyjnych lektur. Jakis Joseph
Barthelemy, francuska ksiCj:i:ka 0 demokraeji, i jakis Anglik - bodaj:i:e 
Amos - 0 konstytueji angielskiej: zdaje mi si~, :i:e polowa moieh prze
konan polityeznych dotychezas ezerpie soki z tyeh ksiCjzek, ehoc mo:i:e 
kiedy indziej przeezytalbym je, ziewajCjc. Dalej: Nawroczynski, Zasady 
nauczania. Pami~tam, :i:e po:i:yczylem t~ ksiCjzk~ od nauczyeielki w Rud
niku nad Sanem i czytalem jCj na pierwszym pi~trze budynku stacyj
nego, w izbie kolejarza, kt6ry dorabial fabrykowaniem mydla - gotu
jqey si~ lug tak smierdzial i dawal takCj par~, :i:e ezytalem przez mgl~ 
i przez Izy. Z tego:i: prawie ezasu: Foeillon, malarstwo wieku XIX i XX. 
Nigdy p6zniej do tej ogromnej, dwutomowej ksi~gi nie wr6eilem, ale 
moje kryteria (a mo:i:e cz~sciowo still tam si~ zakorzeniajCj. Przeezy
talem jCj wielokrotnie i umialem prawie na pami~c. MCjdrzy ludzie usi
lowali mnie zmusic, zebym przeezytal Maritaina Art et scolastique 
zrobilem to nawet dwa razy, ale nic nie zrozumialem, nie mialem :i:ad
nego przygotowania i od tego ezasu mam uraz do Maritaina i nie lubi~ 
jego sufizanckiego stylu. M6glbym tak dalej wyliezac bez ladu i skladu, 
ale nie warto. 

Inna uwaga: kiedy pr6buj~ sobie przypomniec lektury, kt6re mi 
zostawily najmoeniejsze i najtrwalsze wra:i:enie jeszeze przed wojnCj, 
stwierdzam (znowu ze zdziwieniem), :i:e byly to wiersze. Dziwi~ si~ tym 
bardziej, :i:e teraz wierszy prawie nie czytuj~. Kiedys np. jako gimnazja
lista przyjechalem wieezorem do wielkiego, pustego domu i w pokoju 
na pierwszym pi~trze, gdzie mnie ulokowano, znalazlem egzemplarz 
Tren6w Koehanowskiego. Mialem je wtedy pierwszy raz w r~ku. Czy
talem je ehyba calCj noc, ciCjgle na nowo, zalewajqc si~ lzami (co mi si~ 
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na og6l nie zdarza). Kiedy potem, juz jako dorosly, przeczytal:em gdzies, 
ze Treny Sq poezjq konwencjonalnq, bo wzorowanq na takich to utwo
rach starozytnych - porwal mnie smiech pusty. Pami~tam tez wraze
nie z lektury Tuwima i (mial:em wtedy 14 alba 15 lat) ogromnq Id6tni~ 
z pewnym wujem-endekiem (pami~tam dokl:adnie miejsce: jaldes we
wn~trzne schody, hall, i ze w sojuszu ze mnq byla pewna moja kuzynka, 
kt6ra polegla p6zniej w Powstaniu): przesadzalismy oboje nasz zachwyt 
dla Tuwima, zeby wuja bardziej rozzloscic. Jeszcze wczesniej choro
wal:em na grYPE;, tez we Lwowie, i dostalem jakies stare wypisy z lite
ratury do czytania. Wrazenie kolosalne: wszystkich wyj qtk6w z Zem
sty, jakie tam byly, nauczylem si~ wtedy na pami~c i sporo pami~tam 
do dzis, takze wyj qtk6w z Makbeta. "Wyj wichrze, wrzej toni / Mamli 
umierac, umrE; z mieczem w dloni". Nigdy zadna dziecinna ksiqzka 
tak mi siE; nie podobala. Byl: tam tez fragment jakiejs powiesci niby 
staropolskiej (Rzewuskiego?), gdzie dw6ch mlodych ludzi popisuje siG 
wspanialq jazdq konnq , po czym ich stryjaszek wol:a : "Ambo meliores!" 
To byl: dla mnie poczqtek zainteresowania siE; l:acinq. Kiedy potem, 
majqc lat czternascie, zn6w chorowal:em, w internacie, poprosilem (przez 
pami~c tamtych czarownych chwil) 0 caiego Fredr~ a potem 0 calego 
Moliera, i nie zawiodlem si~ . Zaznaczam, ze do teatru nie chadzam i sztuk 
nie czytuj~ teraz nigdy. Jeszcze Rostand; lichy podobno pisarz; ale Cy
rano... Zdaje si~ jednak, ze zupelnie odbieglem od tematu. 

vVobec tego powiem jeszcze, ze dwaj ludzie bardzo mocno przyczynili 
siEl do uformowania mojego poglqdu l1a swiat ~ alba 1110jego s tosunku 
do swiata - kiedy wyszedlem z okupacji z tym szczeg61nym rodzajem 
doroslego infantylizmu, jaki zostawia wojna ludziom, k t6rzy nie zdq
zyli uformowac si~ przedtem. Ci dwaj to Golubiew i Swiezawski. 
U Golubiewa jego KsiE;ga - a talde niekt6re mniejsze utwory - Sq 
wazne, ale nie umiem ich oddzielic od osobistego wplywu czlowieka. 
Realizm jego spojrzenia - to znaczy niechE;c do operowania abstrakcjami, 
cechami izolowanymi, modelami ludzi czy sytuacji: szacunek dla kon
kretu, dla czlowieka jaki jest, niepovitarzalny, ze wszystkimi swoimi 
splqtaniami; jednoczesne poczucie tajemnicy; dynamiczna wizja zycia, 
jako ciqglego wyboru, ciqglego stawania siE; - a jednoczesnie glE;boko 
kontemplacyjny stosunek do przyrody, do urody swiata - co tu gadac, to 
wszystko s topione w osobowosc 0 wspanialym temperamencie, rozumie, 
intuicji, rzetelnosci, dobroci - kto nie znal: Golubiewa w6wczas, nie poj
mie go dzisiaj i nie z:'ozumie, jakim skarbem jest spotkanie z takim czlo
wiekiem. Swiezawski niekt6re z tych wartosci (realizm i granice pozna
nia, widzenie czlowieka jako istoty z krwi i kosci) umiat upol'zqdkowac, 
pl'zelozyc na jEizyk filozoficzny i na dalekie perspektywy histol'ii ludz
ldego myslenia, a przy tym swiecil pl'zykladem schludnej i kUl'tuazyjnie 
stanowczej roboty. Kazdy osobno i wszyscy razem - i jeszcze kilka 
os6b z nimi zwiqzanych, to byli mistrzowie wielu z nas - jak wielu, 
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obliczyc nie sposob, bo slad takich osobowosci i takich grup rozchodzi 
si~, jak kr~gi po wodzie - z t~ roznic~, ze kr~gi nikn~, a ten wplyw 
zostaje. 

Jacek Woiniakowski 
Krakow 

...ch~tnie bym przez dziurk~ od klucza sledzil tok wywodow ucz~c si~ 

samemu wiele i dociekal po cichu, probuj~c: byli azali w zyciu moim 
mistrzowie jakowys konkretni i okresleni, kt6rzy jako piecz~c odcisn~li 
si~ na mojej szpetnej osobowosci i wyrazniejszy profil - in potentia 
jej nadali ( na wieczn~ nieslaw~ wlasn~) czyli tez nie bylo ich wcale, 
a cale owo nieciekawe dziedzictwo moje efektem jest mysli cudzej ply
ciutko strawionej a skrzyzowanej z empiri~ osobist~ przez ' pokrzywione 
korytarze i zakr~ ty historii przepuszczon~, takoz przez powiklania splo
tow drogowych, popl~tania kierunkowskaz6w i nieprecyzyjnosc busoli 
(naduiywanej) ... 

Zygmunt Skorzynskl 
Warszawa 

PROSBA PANSTWA, ODWOLUJl\CA SI.E; do doswiadczen wlasnych 
zmusza do introspekcji, snucia wspomnien, do swego rodzaju rachunku 
sumienia intelektualnego. Wszystko to wymaga czasu a takze wtr~ca 
w znaczn~ niepewnosc. W ca!ej sprawie widz~ takie oto trudnosci. Po
dobnie jak inni, mialem mistrzow, ie tak powiem osobistych, 0 ktorych 
nie wiem, czy moina ich typowac do roli tak wielkiej, jak inspirowanie 
naszej doby. Dalej : mialem - znow nie r6zni~c si~ w tym od wielu 
innych - mistrz6w, ktorzy, b~d~c znani w swiecie, nie zdobyli rozglosu 
u nas w kraju na tyle szerokiego, by wskazywac ich jako nauczycieli 
publicznych w tym k~cie swiata. Wreszcie w~tpliwosc ostatnia: pyta
nia Panstwa zdaj~ sj ~ dotyciyc tych autorytetow, z k t 6 r y c h si~ bie
rzemy, tymczasem charakter naszej doby sprawia, ii rzeczy tOCZq si~ 

szybko i i.r6dla inspiracji szybko trac~ na estymie, staj~c si~ nie dose 
adekwa tne do problemow aktualnych. W miejsce inspirator6w epoki 
zjawiajq si~ autorytety nowe, 0 ktorych powiedziee moina, ie roz
swietlaj~ jakos chwiIt; obecn~, 0 ktorych trudno jednak orzec, czy nie 
s~ przypadkiem tylko wielkosciq sezonu. Jest to chyba istotny aspekt 
kryzysu jednostkowych autorytetow, jaki odczuwamy wspolczesnie. 
Trudnosc odpowiedzi zjawia si~ dzis przed kaidym, jak s~dz~. Dlatego 
bez zalu '1ie wzi~lem udzialu w Waszym Sympozjum. Nie wierz~ w jego 
owocnose. Wykaz tych w~tpliwosci jest zarazem komentarzem do moich 
typow i usprawiedliwieniem dla faktu, i.e ich zcstaw moze sit; wydac 
zbytnio heterogeniczny. 
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A teraz garse wyznan w postaci listy nazwisk. 

S tan is! a w B r z 0 z 0 W ski: nalez~ chyba do ostatniego pokole
nia mieszczanskich synkow, ktorym Brzozowski torowa! drog~ do so
cjalizmu. Nalez~ tez do tego pokolenia, ktore na progu dojrzalosci z ca
1ym dramatyzmem przezywa10 naczelne pytanie Brzozowskiego: jak 
mamy si~ my, Polacy, uratowae od nieprzystosowania do swiata wsp61
czesnego, kt6re okupujemy tzw. romantyzmem ustawiajqcym nasz nar6d 
w pozycji Don Kiszota, albo zgola sfrustrowanego prowincjusza? Dzis 
jako obywatel Polski socjalistycznej mog~ powiedziee, ze edukacja, 
jakiej mi Brzozowski udzielil, pomog1a mi "zaslubie m6j los", umozli 
wiajqc mi dystans wobec tradycji i akceptacj~ nowego. Wiem jednak, 
ze dzieje to stare, a edukacja zgo!a partykularna (zaledwie zresztq 
wst~pna). 

S tan is! a w 0 s sow ski: Znowu wqtek socjalizmu, ale przede 

wszystkim formacja intelektualna, szkola etyczna, perspektywy proble

matyki zawodowej. Wsr6d roznych moich bunt6w by! sprzeciw wobec 

pozytywizmu cechujqcego ten umysl. Nawet w tych buntach ulegalem 

wplywowi Ossowsldego. Nie sqdz~ jednak, aby by! mistrzem zycia pu

blicznego, pozosta! bowiem wlasnosciq kr~gu dose zamkni~tego i Wq

skiego. 


Emmanuel Mounier

Simone Weil
Zaoszcz~dz~ panstwu objasnien og6iniejszych. Nie uczynili mnie chrze

scijaninem, gdyz nie dostarczyli mi tych element6w doswiadczenia 

wewn~trznego, ktore sk!adajq si~ bodaj na "wiar~·'. Natomiast, wzbo

gacili mnie 0 cos zasadniczego z wiedzy 0 cz!owieku, czego nie kusz~ 


si~ opisae, a nadto stworzyli mi dost~p do humanistycznej puscizny 

chrzescijanstwa. 

Mysl~, ze powinienem dopisae jeszcze umilowanych M 0 n t a i g n e'a, 

T e i 1 h a r dad e C h a r din i nienawistnego mi Jean-Paul Sa r t r e'a. 

G ram sci byl odkryciem p6znym, ale waznym. 

... Sq to bye moze przypadkowe soczewki, przez kt6re mnie zdarzylo si~ 


wlasnie wejse w sprawy - oczywiScie wazne, moze najwazniejsze - ale 

skqdinqd majqce swoich odkrywcow i rzecznikow 0 znacznie wi~kszym 


rezonansie i prekursorstwie wyrazniejszym. 


Marcin Czerwinski 
Warszawa 



WYPOWIEDZI: I 

Ks. docent dr JERZY KLINGER 

CHRYSTUS NA NOWO ODCZYTANY 

Ate wy nie nazywajcie sill mistrzami, atbowtem jeden 
jest mtstrz wasz Chrystus 

Mt 23. 8 

J ezeli swiadomose chrzescijanska zawsze w jakiejs mierze mu
siala si~ liczye z tym ostrzezeniem, skierowanym do nas przez 
samego Chrystusa, to wydaje si~, ze nasza epoka rna szczegolne 
'przeslanki, by wyciqgnqe z niego praktyczny wniosek. Chcial
bym postawie pytanie, czy poza t q czy innq postaciq, majqcq 
wplyw na wspolczesnose, nie nalezy raczej widziee jedynego Mi
strza, ktory powiedzial, ze jest z nami "po wszystkie dni az do 
skonczenia swiata" (Mt 28, 20). . 

Do Chrystusa mamy drog~ podwojnq: alba poprzez przekazy 
historyczne, przez Ewangeli~, przez obraz taki, jaki przechowujq 
Koscioly, albo bezposrednio, przez intuicj~ religijnq, przez wszystko 
to, co nasze wn~trze nam dyktuje jako nakaz Chrystusa na czasy 
dzisiejsze. Tej drugiej drodze latwo jest naturalnie zarzucie subiek
tywizm. Lecz wlasnie przekazy historyczne chroniq przed subiekty
wizmem, a z drugiej strony intuicja nieraz pomaga znaleze w prze
kazach historycznych to, co dzisiaj dopiero zaczynamy lepiej rozu
miec, a co przed poprzednimi epokami bylo zakryte. 

Wydaje mi si~, ze dzisiaj w sposob szczegolny Chrystus dziala 
bezposrednio i dlatego wlasnie obserwujemy caly szereg nowych 
zjawisk. Dlatego tez Koscioly przezywajq dzisiaj swoje resource
ment. Chrystus jest zrodlem Kosciola. Nowe, intensywniejsze dzia
lanie Chrystusa powoduje, ze to irodlo zaczyna emanowae wi~kszq 
energiq i dlatego tez w Kosciele rosnie zrozum:enie pewnych ele
ment6w, ktore dotqd znajdowaly si~ w cieniu. 

Oczywiscie moze powstae pytanie, dlaczego dokonuje si~ to 
wlasnie dzisiaj, a nie w poprzednich epokach, ktore przeciez ucho
dzily za bardziej chrzescijanskie. Odpowiedz moze bye prosta: 
w poprzednich wiekach chrzescijanstwo bylo zrosni~te z modelem 
cywilizacji pewnego typu. Nazwijmy ten model cywilizacji kr~giem 
kultury grecko-rzymskiej, ktory, jak wiadomo, dzisiaj przezywa 

Znak - 2 
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gl~boki kryzys. Jak kazdy duchowy kryzys, obecny kryzys cywi
lizacji sprzyja ujawnieniu duchowych struktur, lezqcych u jej 
podstaw, lecz przez niq zasloni~tych. Podobnie w swym zyciu 
ziemskim Chrystus pomagal ludziom .przezywajqcym duchowy 
kryzys: zachwianym w ich pozycji spolecznej czy wewn~trznej 
slabym, potrzebujqcym, chorym, grzesznikom - a nie magI dotrzec 
do faryzeusz6w, uczonych, przedstawicieli 6wczesnych swiatowych 
pot~g. Inaczej m6wiqc, nie docieral tam, gdzie zachowana byla 
r6wnowaga, byl zas obecny tam, gdzie r6wnowaga byla zachwiana, 
gdzie istnial gl~boki kryzys. Dlatego tez paruzja zar6wno w t ak 
zwanej "Malej Apokalipsie" Ewangelii Synoptycznych, jak 
i w wielkiej ApokaJipsie Janowej jest przedstawiona pod posta
ciq szeregu katastrof. Stqd wybitny teolog prawoslawny o. Ser
giusz Bulgakow twierdzi, ze sqd nad Babilonem, jeden z central
nych obraz6w ApokaJipsy, nalezy rozumiec nie jako jednostkowy 
moment, ale jako caly szereg kryzys6w poczynajqc od zburzenia 
Jerozolimy poprzez najazd Hun6w, najazd Mongo16w, upadek Kon
stantynopola, sacco di Roma, wojny napoleonskie, I i II wojn~ 
swiatowq, wreszcie wszystkie rewolucje i kryzysy spoleczne na
szych czas6w. To wszystko jest nic innego, jak wlasnie sqd nad 
Babilonem. 

Dzi~ki temu zachwianiu struktur wsp61czesnego swiata zn6w 
wyrazniej odczuwamy Chrystusa jako jedynego Mistrza naszej epoki. 
Z drugiej strony trzeba pami~tac 0 tym, ze kazda epoka oczywiscie 
tworzyla sw6j wlasny obraz Chrystusa, zawsze w jakis spos6b za
barwiony aspiracjami danego czasu. Naszej epoce szczeg6lnie bli
ski jest obraz Chrystusa, kt6ry podaje Ewangelia Mateusza w roz
dziale 12 w. 19-20, powtarzajqc za Izajaszem 42, 2-3: "Nie b~dzie 
si~ wadzil, ani nie b~dzie wolal, ani nie b~dzie slyszany na 
ulicach glos jego. Trzciny nadlamanej nie zlamie, i lnu kurzqcego 
si~ nie zgasi..." Takim wyst~puje Chrystus w historii przed Pila
tern i takim wyst~puje w Legendzie Dostojewskiego przed Wiel
kim Inkwizytorem. Chrystus nie akceptuje stanowiska Inkwizytora, 
ani go nie pot~pia. Podobnie jak nie broni si~ przed Pilatem. Nie 
odpowiada, milczy. Ale w milczeniu Chrystusa zawarta jest cala 
odpowiedz. Tu chcialbym zacytowac slowa sw. Ignacego z An
tiochii: "A kto uslyszal glos Jego, ten zrozumie i mil c zen i e 
Jego". Podobnie m6wi sw. Ignacy 0 biskupie: ".. . a im wi~cej bi
skup mil c z y, tym niech go bardziej szanujq". Jak wiele stqd 
moglyby zaczerpnqc rozmaite autorytety koscielne, chcqce roz
strzygac kwestie ludzkich sumien, jak i ci, kt6rzy protestujq prze
ciw tym rozstrzygni~ciom. Istotnie, wielu si~ wydaje, ze slyszy 
glos samego Chrystusa, lecz malo kto wsluchuje si~ w Jego mil
czenie. 
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Chrystus milczy rowniez wobec niewiasty oskarzonej 0 cudzo
lostwo, jej takZe nie pot~pia, jak nie pot~pia i tych, ktorzy jq 
oskarzajq. Odpowiedzialnose za sqd obciqza sumienia oskarzycieli. 

Problematyka ogolnego przebaczenia jest wylozona w pierwszym 
liscie Jana, 2, 1: "Synaczkowie, nie grzeszcie, lecz jesli by kto 
zgrzeszyl, or~downika (po grecku: parakleta), mamy u Ojca: Je
zusa Chrystusa sprawiedliwego, a On jest ublaganiem za grzechy 
nasze i nie tylko nasze, ale i calego swiata" i jeszcze, 3, 20: 
"A gdyby nas obwinialo serce nasze, wi~kszy jest Bog niz serce 
nasze i wi e w s z y s t k 0". Co to znaczy "wie wszystko"? Nasza 
epoka jest probq egzegezy tych slow. Wedlug mnie, znaczy to, ze 
Bog zna ukryte r a c j e naszego post~powania, ktorych nie tylko 
inny czlowiek, ale i my sami nie znamy. Mowiqc jezykiem wspol
czesnej psychologii gl~bi Bog zna nie tylko naSZq swiadomose, 
ale i podswiadomose. Bl:qd poprzedniej etyki, ktora uchodzila za 
chrzescijanskq, polegal na jej normatywnosci , na tym, ze uwzgl~d
niala jedynie dziedzin~ swiadomosci i woli, nie uwzgl~dniajqc calej 
zlozonosci czlowieka, wszystkich podwodnych, podswiadomych 
nurtow. Dziedzina swiadomosci i uswiadomionej woli . to tylko 
powierzchnia. Byloby rzeCZq banalnq przypomina~, ze cechq na
szych czasow w dziedzinie psychologii jest odkrycie podswiado
mosci w czlowieku. Ale nie jest juz takim banalem stwierdzenie, 
ze to odkrycie w duzej mierze rzutuje na nowe przyblizenie swia
domosci wspolczesnego czlowieka odkupicielskiej roli Chrystusa. 
Freud, Adler, Jung majq niewqtpliwie zaslug~ w daniu impulsu 
do nowego odczytania Ewangelii. Ale juz i przed Freudem Dosto
jewski, nie w sposob naukowy lecz intuicyjny, odslonil co znaczy 
"Bog wie wszystko", ujawnil caly skomplikowany splot racji 
wewn~trznych czlowieka, ktore domagajq si~ usprawiedliwienia. 
Czy nie jest to nowe przyblizenie Ewangelii? I czy ten impuls 
nie pochodzi bye moze od samego Chrystusa, poniewaz konsek
wencje rozwazan psychoanalitykow znacznie wybiegajq poza gra
nice przez nich zakreslone. Pozornie ten impuls obraca si~ przeciw 
chrzescijanstwu, ale wlasciwie obraca si~ przeciwko faryzeizmowi, 
przeciwko normom zewn~trznym kaleczqcym czlowieka, dezinte
grujqcym go jako ' calose, a przez to takZe dezintegrujqcym jego 
funkcje w spoleczenstwie. 

Evdokimow nazywa dawnq etyk~ normatywnq i zwiqzanq z niq 
eschatologi~ nieba i piekla eschatologiq penitencjarnq. Jest to proba 
przerzucania penitencjarnej dyscypliny w zaswiaty, aby i tam czlo
wiek nie poczul si~ uwolniony od winy przez smiere. Przypomina to 
postaw~ przyjacio! Joba, wmawiajqcych mu win~, alba Jonasza, 
ktory nie mo:i:e zniese milosierdzia i zqda, zeby Niniwa byla po
t~piona. Taka postawa kaleczy juz nie tylko czlo·wieka, ale i samego 
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Boga chcqc zostawic Mu tylko sprawiedliwosc i pozbawic Go aspektu 
milosierdzia. Na strazy tego typu moralnosci stal dawniej autorytet 
zarowno koscielny jak i panstwowy, a wlasciwie autorytet prawa 
mojzeszowego i prawa rzymskiego, wzmocniony jeszcze przez etyk~ 
stoickq. Ten konglomerat zostal przyj~ty jako "etyka chrzescijan
ska", ale czy mogl stac si~ autentycznym prawem Chrystusa? Stqd 
objawienie Milosierdzia Bozego przechodzi przez Koscioly szcze
golnie normatywne. Ze zrozumieniem tego faktu lqczy si~ nie
unikniony kryzys autorytetu. Zamiast szukania bowiem rozstrzyg
ni~c zewn~trznych wspolczesny czlowiek zaczyna szukac odpowiedzi 
w sobie i tam spotyka swego Dr u g i ego, w ktorego mil c z e
n i u poznaje g los samego C h r y stu s a . 

Rowniez "kochajcie nieprzyjaciol" z Kazania na Gorze niekoniecz
nie musi oznaczac postaw~ wobec drugiego, zewn~trznego czlo
wieka. Moze oznaczac jeszcze inne, tym razem c i e m n e moje 
oblicze, to w czym jestem sktocony r:e sobq samym, inny "zakon, 
ktory jest w czlonkach moich", sygnalizowany przez sw. Pawla, 
nieuswiadomione pop~dy podswiadomosci, 0 ktorej scalenie ze 
swiadomosciq walczy Jung nazywajqc to zbawczym procesem indy
widuacji. Sw. Pawel mowi: "On bowiem jest pokojem naszym 
i On dwoje uczynil jednym i zburzyl dzielqcq scian~ przegrody 
i nieprzyjazni w ciele swoim, znioslszy zakon przykazan i prze
pisow, aby z dwoch stworzyc w samym sobie jednego czlowieka, 
czyniqc pokOj i pojednanie obydwu" (Ef 2, 14-15). Niektorzy 
egzegeci uwaiali, ie chodzi tu 0 pojednan~e Zydow z poganami. 
Jeieli by ten aspekt takie w jakiejs mierze byl sluszny, to z dru
giej strony koniecznie trzeba wziqc pod uwag~, co dla sw. Pawla 
reprezentowali Zydzi, a co poganie. Zydzi stanowili reprezen
tacj~ nor mat y w neg 0 elementu zakonu, a poganie, Grecy, 
reprezentowali natur~, element cielesnosci. Chrystus jednoczy Zy
dow i pogan nie zewn~trznie , ale jedna ich "w ciele Swoim'\ 
z dwoch czyniqc jedno, to znaczy zakon harmonizujqcy z naturq. 
Jeieli sw. Pawel mowi, ie w nim iyje Chrystus, to czy nie musi 
to oznaczac rowniei i dzis, ze w tym, w kim iyje Chrystus 
takie w jego ciele - zostaje zburzona sciana przegrody przepi
sow i przykazan zewn~trznych i z dwoch elementow - rozumo
wego i emocjonalnego - tworzy si~ jeden nowy, scalony czlo
wiek? Wtedy wlasnie powstaje "pokoj", ktory jedynie Chrystus 
moie dac tak, ie sw. Pawel wprost Chrystusa nazywa "po
kojem naszym". 

Czy to, ze dzisiaj swiat tak bardzo t~skni za pokojem, nie do
wodzi, ze Chrystus jest rzeczywistym Mistrzem naszej epoki? 
Czasami ta t~sknota wyst~puje w srodku najwi~kszych napi~c. 
Zwlaszcza artysci ostatnich czasow dawali niejednokrotnie wyraz 
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tej intuicji. Prof. Nowosielski mowil, ze surrealizm dCjzCjcy do 
anarchii to nic innego jak proba oswojen;a dziedziny podswia
domosci, proba oswojenia tych podskornych nurtow, ktore byly 
odrzucane przez tradycyjnCj polowicznCj form~ chrzescijaiistwa. 
StCjd ich rowniez zewn~trznie tylko antychrzescijanska orientacja. 
U Bloka Chrystus pojawia si~ na czele oddzialu rewolucyjnego 
w poemacie Dwunastu. 

Pierwsze podobne intuicje odebrali niektorzy wielcy artysci 
XIX wieku. Zawsze bylem zafascynowany Sezonem w piekle 
Rimbauda. Ale calCj tworczosc Dostojewskiego mozna byloby nazwac 
"zstCjpieniem do piekiel" i tak jCj tez nazywa w swej monografii 
o nim prof. Evdokimow. Mozna by rowniez nazwac zstCjpieniem 
do piekiel opowiesc Zmartwychwstanie Tolstoja. Jak wiadomo 
w ikonografii prawoslawnej jedynym "kanonicznym" motywem 
obrazu Z mar t w y c h w s tan i a jest wlasnie z s t Cj pie n i e 
do pie k i e 1. Kto nie rozumie misterium Zmartwychwstania. 
czyli zstCjpienia do piek-iel, ten nie rozumie idei scalania ludzkiej 
osobowosci i w tej perspektywie idei "powszechnej amnestii" 
(termin Cieszkowskiego), co wszystko razem obejmuje idea Od
kupienia. Dlatego wielki mistyk Kosciola wschodniego sw. Izaak 
Syryjczyk mawial, ze jedynym wlasciwie niewybaczalnym grze
chern jest niewiara w Zmartwychwstanie. Bo wtedy niejako 
wszystkie elementy zostajCj nie scalone, rozproszone, rozproszko
wane. 

Przeciwnie, Zmartwychwstaly Chrystus scala caly kosmos. 
"Dana mi jest wszelka wladza na niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). 
Wlasnie w swietle Zmartwychwstania rysuje si~ wspaniala wizja 
kosmiczna ewolucyjnej doktryny o. Teilharda de Chardin (jak 
wiadomo sam o. Teilhard de Chardin, majCjcy specjalne nabo
zeiistwo do tego swi~ta, umarl wlasnie yv dniu Wielkiej Nocy, 
co jest uwazane za dowod szczegolnego wybraiistwa w Kosciele 
wschodnim). W swietle Zmartwychwstania tlumaczy si~ rowniez 
kosmiczna wizja Kosciola u Bierdiajewa, odziedziczona po sw. 
Maksymie, Pseudo-Dionizym Areopagicie, Janie Chryzostomie, 
Orygenesie. 

A wi~c mysl wspolczesna spotyka si~ z myslCj patrystycznCj 
w punkcie ogniskowym, jakim jest scalajCjca moc Zmartwych
wstania Chrystusa. Czy dCjzenia do powszechnej jednosci, eku
menizmu, integracji swiata rozbitego przez liczne konflikty nie 
nalezy przypisat takze wzmagajCjcej si~ mocy Zmartwychwsta
lego Chrystusa? 

Oczywiscie Chrystus Zmartwychwstaly moze dzialac na w ;elu 
ludzi nie wprost, lecz przez licznych swych uczniow, kt6rzy mogq 
czasem nawet nie znac Jego imienia (paralityk z Ewangelii Jana 
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takZe nie znal imienia Chrystusa, ktory go uzdrowil). Jako wtorych 
nauczycieli naszej epoki wymienilbym wielkich poszukiwaczy syn
tezy lub mistykow albo artystow, jak Solowjow, Dostojews:.i, 
Bierdiajew, Simone Weil, Sundar S:ngh, Soderblom, Cieszkowski, 
Teilhard de Chardin, Jung, tworcy psychoanalizy, surrealisci, 
teologowie poszukujqcy syntezy, pionierzy ruchu ekumenicznego 

dzialacze spoleczni... Ale byloby wielkim skrzywieniem, gdyby 
to, co stanowi tylko symptom pewnego nurtu, objaw epoki, uwa
zae za jej zr6dlo, za jej natchnienie. 

To natchnienie w wielu dziala jako impuls bezimienny, dla 
wielu zas Ewangelia, znana prawie. od 2000 lat, na nowo otwiera 
swoje stronnice. 

Prof. JERZY NOWOSIELSKI 

NADREALIZM I CHl YSTOW IE 

Przyznam ·si~, ze byl moment, kiedy zastanawialem si~, czy 
w srodowisku katolickim, w momencie duzego napi~cia i kontro
wersji wewnqtrz-katolickich (choeby w zakresie teologii moral
nej - walki dwu koncepcji teologii moralnej - normatywnej 
i "sytuacyjnej"), mam prawo, b~dqC w dodatku "obcy" konfesyj
nie mowie 0 dwu zjawiskach, jakie w swoim czasie zapropono
walem jako temat mojej wypowiedzi. 

Bo chcialem mowie 0 Andre Bretonie i ruchu nadrealistycznym 
oraz 0 chlystach rosyjskich - jako "mistrzach" naszej epoki. 
Malo znanq w Polsce sekt~ rosyjskq "chlystow", powstalq 
w XVII wieku, chcialem ukazae jako "mistrza" epoki, i to mi
strza, ktory moze juz bye w jakims sensie teologicznym rozpa
trywany. Wiqzq si~ jednak z tym pewne sprawy drastyczne, 
szczeg6lnie drastyczne na tle sytuacji napi~cia w srodowisku ka
tolickim, 0 ktorym na poczqtku wspominalem. Niemniej to, co 
mowiono dotychczas na temat poj~cia "mistrza", funkcji "mistrza 
epoki", stanowi pewnq prowokacj~. 

Chcialbym wyjasnie w bardzo krotki sposob, dlaczego tymi 
dwoma zjawiskami postanowilem si~ zajqe. "Mistrz nie schlebia, 
ale leczy". Moze bye rozne schlebianie, moze bye schlebianie po
glqdom epoki, moze bye schlebianie slabosciom natury ludzkiej; 
o nadrealistach i 0 sekcie chlystow mozna powiedziee, ze Sq to 
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zjawiska, kt6re w jakims sensie wsp61czesnemu swiatu bardzo 
schlebiajq i jednoczesnie probujq leczye choroby wsp61czesnego 
swiata nie za pomocq gorzkich pigulek lekarstw i trudnych do 
zachowania przepis6w higieny, ale za pomocq karmienia wielkimi 
lakociami, wielkimi slodyczami. Po prostu nadrealisci powie
dzieli: dose juz lekarstw. Ludzkose od bardzo wczesnych faz swego 
rozwoju byla prowadzona przez surowych pedagog6w, ktorzy 
chcieli urabiae czlowieka na sw6j obraz i podobienstwo. I ten 
zbiorowy pedagog, to jest szereg "mistrz6w", leczqcych gorzkimi 
pigulkami, surowymi przepisami, zdolal osiqgnqe to, ze w kazdym 
czlowieku wsp6lczesnym juz istnieje cos w rodzaju cenzury we
wn~trznej . Zr6dlem nadrealizmu, nie filozoficznym lecz nauko
wym, jest Freud. Nadrealisci to byli jedyni ludzie, kt6rzy kon

.sekwentnie na przestrzeni lat bronili zasadniczych pozycji freu
dyzmu na terenie sztuki, kultury, obyczajowosci i poezji. Z wielkq 
uczciwosciq wszystkie pr6by uchylania s~~ od tego zasadniczego 
pionu byly ukr6cane przez zasadniczq grup~ i samego Bretona. 
Najblizszych przyjaci61 potrafil on ekskomunikowae i wykluczye, 
kiedy sqdzil, ze przejawia si~ u nich odejscie od konsekwentnie 
stosowanego freudyzinu. 

W pewnym sensie nadrealisci sqdzili wlasnie, ze ludzie byli 
leczeni gorzkimi lekarstwami tak dlugo, az te lekarstwa ich 
zatruly. To znaczy, ze kazdy czlowiek jest opanowany przez swego· 
"mistrza wewn~trznego", cenzora wewn~trznego, i nawykly do 
robienia wielkich krzywd sobie samemu, swej wyobrazni, swym 
aspiracjom duchowym i t~sknotom mistycznym. Ta postawa nie
ustannego krzywdzenia wlasnego ja, wlasnego wn~trza, wlasnej 
duchowosci, daje w rezultacie jak najbardziej fatalne skutki. 
Gwalcenie wyobrazni ludzkiej, tego co nazywamy aktywnosciq 
w zakresie stwarzania mistyfikacji artystycznej, daje w rezultacie 
zjawisko wyzwolenia bestii w wymiarach juz spolecznych, w dzia
lalnosci praktycznej czlowieka . W wymiarach spolecznych to 
wyzwala be s t i ~ religijnq, dogmatycznq, obyczajowq, i besti~ 

politycznq a nawet medycznq. Nadrealisci zwalczali wszelkie formy 
restrykcji w stosunku do czlowieka na terenie etyki seksualnej . 
Jednq z pi~knych kart nadrealizmu jest wzi~cie w obron~ psy
chicznie chorego, wariata, np. ekshibicjonisty. Powoluj~ si~ tu 
m. in. na protest grupy wydrukowany w katalogu jednej z wy
staw juz po II wojnie, w roku 1947 lub 1948. Nadrealisci twier
dzili, ze starajq si~ tylko przywr6cie stan, jaki panowal we wszyst
kich wielkich kulturach, kt6re darzyly wariat6w duzym szacun
Idem. Dopiero Oswiecenie spycha wariatow do straszliwych kaza
mat6w i zamyka przed nimi drzwi do spoleczenstwa w spos6b 
apodyktyczny i ostateczny. Wi~c sprawa permanentnej ' rewolucji 
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w stosunku do cenzora pod wszelkimi postaciami... Gdy chodzi 
o ruch nadrealistyczny odbywa si~ ona na gruncie kultury, filo
zofii, sztuki, obyczajowosci i poezji. Czy ta sprawa znajduje takZe 
swoje przedluzenie na gruncie myslenia teologicznego? Czy teo
logia moze jakies wnioski z tych doswiadczeil nadrealizmu wy
ciqgnqc? Ot6z wydaje mi si~, ze moze ona wyciqgnqc owe wnioski 
samodzielnie, ale lepiej jesliby mogla powolac si~ na pewien pre
cedens w zakresie zycia koscielnego i mysli teologicznej. Oczy
wiscie takich precedensowych zjawisk bylo wiele; nie znamy jed
nak wszystkich ruch6w sekciarskch, szczeg6lnie tych, kt6re roz
wijaly s{~ na terenach egzotycznych. Bardzo mozliwe, ze wsr6d 
nowo powstajqcych sekt Afryki Czarnej mamy 0 wiele barctziej 
interesujqce i nadajqce si~ do snucia analogii sekty. Mamy jednak 
dost~p do zjawiska, jakim byli chlystowie. Ich postawa, ich do
swiadczenie, opr6cz pewnych element6w teologii ortodoksyjnej, 
teologii mistycznej, a nawet teologii liturgicznej zdaje si~ bye 
jakqs antycypacjq permanentnej rewolucji doswiadczenia nad
realist6w na gruncie kultury duchowej chrzescijailstwa, jego kul
tury koscielnej. Trzeba zdac sobie spraw~, ze chlystostwo wyrosl:o 
z Raskolu (schizmy) w cerkwi rosyjskiej. Co to byl Raskol? Byla 
to skrajnie formalistyczna frakCja Kosciola rosyjskiego, ktora 
w XVII wieku oddzielila si~ od hierarchii "Wielkiego" Kosciola 
Rosyjskiego, na gruncie obrony formalistyki liturgicznej, doktry
nalnej i kultowo-artystycznej oraz dyscyplinarnel. Rzecz wazna, 
ze nie byla to herezja lecz typowa schizma, poniewaz Raskol nie 
naruszyl zadnego dogmatu - wyst~powal w obron;e czystosci 
dogmatycznej. P6zniej wlasnie na gruncie Raskolu pojawia si~ 

pewien czlowiek, sam przewodnik duchowy jednej z gmin raskol
niczych, ktory w pewnym momencie dochodzi do wniosku, ze 
dogmat, kanony, formy liturgiczne - ani stare ani nowe - nie 
majq sensu. Od tego wszystkiego trzeba odejsc. Wziql wi~c wszyst
kie swoje ksi~gi i wyrzucil do rzeki, uznajqc i gloszqc, ze jedynie 
waznq w zyciu chrzescijanina jest ksi~ga zywa, ksi~ga "latajqca". 
golqb, sam Duch Swi~ty, wzgl~dnie ksi~ga zlota - zamkni~ta. 
Czlowiek ten nazywal si~ DanBo Filipow. Dalsze jego losy gubiq 
si~ w micie. Mit opowiada dalej, jak Filipow byl wi~ziony, tortu
rowany przez patriarch~ Nikona, potem ukrzyzowany na murach 
Kremla i zmartwychwstal; dwukrotnie jeszcze krzyzowany, dwu
krotnie zmartwychwstawal, az zostal wniebowzi~ty jako Jezus 
Chrystus wcielony. Chlystowie uwazali, ze kazda z Os6b w Tr6jcy 
Swi~tej moze wcielac si~ w poszczeg61nych czlonk6w duchowej 
gminy, chrzescijan "duchowych". Zaleznie od wlasciwosci danego 
czlowieka mogq wcielac si~ takze Bogarodzica i aniolowie, czyli 
ze historia zba wienia ulokowana przez ortodoksyjne chrzescijail
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stwo raz na zawsze w jakims momencie historii tu w jakims sen
sie "uezoterycznia si~" i schodzi na plan mistyczny, powtarza si~ 
nieustannie w przezyciach i doswiadczeniach czlonkow Kosciola 
Duchowego. Mamy tu oczywiscie podj~cie nowych elementow mi
styki liturgicznej Kosciola Prawoslawnego, ktory przeciez ciqgle 
przyjmuje t~ wiar~ i przekonanie, ze rok koscielny jest jakims 
mistycznym przezyciem wszystkich wydarzeil calej ekonomii zba
wienia. U chlystow ta sprawa zostaje doprowadzona do absurdu, 
do jakiegos stanu patologicznego, niemniej prawoslawna geneza 
tej patologii jest ewidentna. U chlystow cala dogmatyka prawo
slawna zostaje przetransponowana na symbol i powtarzajqce si~ 

przezycie mistyczne. Pozostaje cala obrz~dowosc prawoslawna, ale 
uwolniona od formalistyki, tzn. ikony, ikonostas, nabozeilstwo, 
wszystkie te elementy liturgii prawoslawnej stosowane Sq z wiel
kq wolnosciq i zaleznie od potrzeb indywidualnych gminy, chwili 
i ludzi. ...Stosunek do Kosciola Prawoslawnego: uwazany jest on 
za "synagog~ diabelskq", niemniej taka synagoga jest czyms istot
nym, co musi towarzyszyc istnieniu prawdziwego duchowego Ko
sciola w swiecie. Dlatego na nabozeiistwa do cerkwi (do czasu) 
trzeba chodzic. Trzeba bardzo gorliwie wypelniac praktyki 
z e w n ~ t r z n e, trzeba uk r y wac swoje chly~tostwo do pew
nego czasu, kiedy okolicznosci b~dq wymagac jakiegos "swia
dectwa". Natomiast wszystko to, co w Kosciele odbywa si~ na 
sposob "balwochwalczy", nalezy przezywac w sensie mistycznym. 
Zgromadzenia chlystowskie 0 bardzo skomplikowanej strukturze 
liturgiczno-charyzmatycznej utozsamiane Sq na przyklad przez 
chlystow z ikonostasem. Ikonostas, ktory w swoim rozwoju 
w cerkwi rosyjskiej osiqgnql punkt, w ktorym wlasciwie przed
stawia i uobecnia cal<j ekonomi~ zbawienia, wedlug chlystow jest 
obrazem swi~tego Radienija (charyzmatycznej formy liturgii). 

Nabozeiistwo chlystowskie rozpoczyna si~ od elementow trady
cyjnych, a potem przechodzi do cz~sci charyzmatycznej. Polega 
ona na prorokowaniu, "mowieniu j~zykami" (glossolalia), z czego 
duzo jest zanotowane przez badaczy XIX i XX wieku. Byla to 
"poezja glossolaliczna", powrot do glossolalii, ktora dawniej w pra
woslawiu istniala (sformalizowana), ale za czasow Nikona juz 
zanikla. Polegala ona na wokalistycznych wstawkach w tekst 
liturgiczny. W zapisach nutowych byly one rozciqgni~te na dose 
dlugie odcinki czasu. 
Nast~pny element chlystowskiego nabozeiistwa rna juz charakter 

bardzo drastyczny: mianowicie chodzenie tanecznym krokiem wo
kol naczynia z wod<j (analogia do swi~tej wody jordaiiskiej) i bi
czowanie si~ wzajemne. Wkracza wi~c jakas praktyka sadoma
sochistyczna. Cz~sto, aczkolwiek nie tak cz~sto jak to niekt6rzy 
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mlsJonarze prawoslawni podawali, te sprawy konczyly si~ po pro
stu orgiq seksualnq. Byly to jednak wypadki odosobnione. Chly
stowie raczej unikali takich konsekwencji swoich nabozenstw. 
Biczowanie w'zajemne bylo jakims elementem prawdopodobnie 
zast~pczym orgii seksualnej. Intuicja chlystow szla zapewne w tym 
kierunku, ze prawdziwe przezycie wsp6lnoty charyzmatycznej 
moze dokonae si~ tylko na gruncie jakichs doznan seksualnych. 
Ludzie mi~dzy sobq Sq tak oddaleni, tak izolowani jedni od dru
gich, tak broniq si~ jedni przed drugimi, ze przezycie wspolnoty 
realne, takie jakiego wymaga zebranie duchowego Kosciola, nie 
jest mozliwe do zrealizowania inaczej, jak na bazie konkretnej 
praktyki sadomasochistycznej, co czasem dawalo uboczne efekty 
w postaci orgii zbiorowych. Chcialbym podkreslie, ze biczownictwo 
"tutaj nie mialo charakteru pokutnego, nie bylo czyms takim jak 
biczownictwo na Zachodzie. Wyst~puje tu pewna inwersja poj~e 
etycznych. Elementy pozytywne, charakterystyczne dla etyki 
normatywnej, oceniane Sq w srodowiskach chlystowskich jako 
grzech. Na przyklad malzenstwo legalne uwazajq oni za grzech, 
a wolnq milose za uswiCicone malzenstwo, za wzi~cie oblubienca 
wedlug Ducha. Takie przyklady mozna by mnozye. 
Chc~ podkresJie, ze istnieje wiele analogii mi~dzy rewolucjq 

nadrealistycznq a chlystostwem. Mi~dzy ateistycznym mistycyz
mem nadrealistow a spirytualistycznym mistycyzmem chlystow 
istnieje duzo elementow wsp61nych. 

Nadrealisci sami bronili si~ konsekwentnie przed wszelkimi pro
bami oswojenia ich przez srodowisko katolickie. Srodowiska pro
testanckie od razu uznaly nadrealizm za pomysl diabelski. Sro
dowiska katolickie rzeczywiscie probowaly nadrealist6w oswajae 
i nawet cz~sciowo im si~ to udalo. Ale nadrealizm Bretona sta
nowczo si~ temu przeciwstawil. Natomiast nadrealisci nie prze
czyli bynajmniej, ze mogq istniee wspolne punkty mi~dzy poszcze
golnymi sektami chrzescijanskimi a nadrealizmem. 
Musz~ powiedziee, ze i moja mlodziencza fascynacja nadrealiz

mem i moja mlodziencza fascynacja chlystostwem - bo z tymi 
dwoma zjawiskami zapoznalem si~ dziwnym zbiegiem okolicz
nosci prawie jednoczesnie - w jakims sensie ustawily mi moje 
rozumienie chrzescijanstwa i Kosciola, moj stosunek do spraw 
Ewangelii i kultu. 

Kosci6l zbyt dlugo byl surowym pedagogiem. W nadrealizmie 
widz~ narz~dzie oczyszczania etyki indywidualnej i zbiorowej i sy
stemu zafalszowanych poj~e i kryteri6w. To byl pierwszy ruch 
artystyczny i filozoficzny, a nawet w jakims sensie spoleczny, 
ktory przez konsekwentnq adaptacj~ Freuda pozwolil na calko
witq rewizj~ wizji spraw ludzkich tak indywidualnych jak i spo
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lecznych, a nawet politycznych. Oglosil walk~ z moralnosciq judeo
-chrzeseijanskq, a wi~c moralnosciq naszej strefy kulturowej. 

Byl to ruch ateistyczny, i powiedzialbym - naiwnie ateistycz
ny, ale nie wrogi mistyce. A wi~c nie racjonalistyczny. Jako taki, 
stanowi szczeg6lnie interesujqcy fenomen w kulturze europejskiej. 
Po nadrealizmie dokonala si~ calkowita rewolucja poszczeg61nych 
element6w naszej swiadomosci, rewolucja, z kt6rej na codzien nie 
wszyscy zdajq sobie calkowieie spraw~. M6g1bym to tak okreslie, 
ze ludzie, kt6rzy swiadomie przezyli "rewolucj~ nadrealistycznq", 
stali si~ zupelnie innymi ludzmi. Na kazdq spraw~ patrzq innymi 
jakby oczami. Nowymi oczyma. Dla takich ludzi nie rna juz po
wrotu do dawnego stanu, do epoki sprzed nadrealizmu. 

To, co nadrealizm spowodowal na gruncie kultury i zycia spo
lecznego, to na terenie Kosciola i teologii, w swaim czasie, choe 
bardzo lokalnie uczynil ruch mistyk6w rosyjskich. To zrobili chly
stowie. Talc, jak nadrealizm stworzyl doswiadczenie "nieoswojo
nej" sztuki i "nieoswojonego" pi~kna (bo nadrealisci znowu zacz~1i 
uzywae poj~eia pi~kna), pi~kna dziwnego, pi~kna groznego i nie
obliczalnego, tak chlystowie stworzyli do s w i a d c zen i e "nie
oswojonego" Kosciola i "nieoswojonej" teologii. A to jest do
swiadczenie w naszych czasach dla Kosciola w przewaznej mierze 
sfilistrzalego, dla filisterskiej moralnosci i etyki, dla filisterskiej 
eklezjologii, kt6ra wiele r6znych rzeczy chcialaby poupychae 
w jednym worku, byle ratowae ten stary worek, jego przydat
nose. Takie chlystowskie doswiadczenie (0 kt6rym w dodatku nie 
wiemy, czy nalezy tak zupelnie do przeszlosci) wydaje mi si~ 

bardzo wazne. 

Prof. dr STEFAN SWIEZAWSKI 

MISTRZOWIE POSTAWY OBIEKTYWNEJ 

Wizja potrzeb wsp6lczesnosci dyktowala m6j wybOr mistrz6w; 
obok tej wizji i przekonanie 0 koniecznosci zastosowania pewnych 
srodk6w, a w razie potrzeby i lekarstw. Widz~ w interesujqcym 
nas zagadnieniu dwie plaszczyzny, kt6re od razu chcialbym roz
r6znie, jedna to sfera intelektualna, poznawcza, a druga, to sfera 
tego, co bym nazwal zyciem duchowym; tu chodzi 0 formacj~ we
wn~trznq czlowieka, 0 styl zycia nadprzyrodzonego. Ot6z potrzeby 
{Izisiejszego czlowieka seigle si~ lqczq z brakami w tych dwu dzie
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dzinach, brakami, kt6re moim zdaniem, S'l w tej chwili uderza
j'lce. Bardzo rzadko mam okazjE: wypowiedzenia takiego, jak dzis, 
credo - od dawna s'ldzE: jednak, ze najgrozniejszy dzis brak w sfe
rze intelektualnej stanowi sklonnosc czlowieka do przechodzenia 
od wartosci i prawd obiektywnych do zajE:cia siE: wlasn'l percepcjq 
tego, co obiektywnie rzeczywiste. Zreszt'l tak bylo chyba zawsze 
i ta sytuacja nie znamionuje wyl'lcznie i specjalnie naszej epoki. 
NajwiE:kszym niebezpieczenstwem dla teologii jest subiektywizacja 
Boga, to znaczy zmiana akcentu, przejscie od teocentryzmu, od 
zajmowania siE: samym Bogiem jako transcendentn'l rzeczywisto
sci'l , do koncentrowania si~ nad , wlasnym przezyciem Boga. Uwa
zam to przestawienie orientacji za najwi~l5.sze, stale nam grozqce 
niebezpieczenstwo i jestem na nie bardzo wyczulony. 

Jako zwolennik metafizyki sw. Tomasza widz~ jednak jej wla
sciwe rozumienie w ramach i w duchu teologii negatywnej, jak 
to np. wyraza "docta ignorantia" Mikolaja z Kuzy. W Trois ler;ons 
sur le Thomisme Gilson pokazuje, jak nieslychanie istotn'l myslq 
Tomasza jest wlasnie przekonanie, ze quid sit Deus omnino nesci
mus, to znaczy, ze poznanie tego, czym jest B6g, istoty Boga 
jest dla nas absolutnie niedost~pne. Ze wzgl~du na t~ bezwzglE:dnq 
transcendentnosc Boga, mimo jego najwi~kszej bliskosci, wszystkie 
pr6by m6wienia pozytywnie 0 Bogu musz'l bye traktowane zawsze 
tylko jako przyblizenia, jako zblizanie si~ do tajemnicy zupelnie 
samej w sobie niedostE:pnej. I dlatego jest tak trudne porozumie
nie si~ z tymi, kt6rzy moze inaczej i od innej strony poznali i zro
zumieli metafizyk~ i teologi~ Tomasza; ja Tomasza tak wlasnie 
widz~ i rozumiem. 

Niedawno czytalem korespondencj~ Jerzego Scholariosa, zwa
nego Gennadiosem, z Bessarionem. W jednym z list6w Scholarios 
twierdzi, ze wlasnie w Tomaszu widzi tego jedynego teologa za
chodniego, kt6ry moze si~ w spos6b tw6rczy zblizye do teologii 
wschodniej. Jest to spostrzezenie ciekawe i wazne, moze i malo 
znane. Obrona postawy obiektywnej, zar6wno w zakresie wiedzy 
dostE:pnej nam niezaleznie od jakiegokolwiek objawienia, jak'l jest 
filozofia, jak i w dziedzinie teologicznej, wydaje mi si~ spraWq 
pierwszorz~dnej wagi. Dlatego tez zagadnienie metafizyki - ci'lgle 
powtarzam t~ formul~ - jest naprawd~ jE:zyczkiem u wagi wszyst
kich kontrowersji. Uznanie, ze jest mozliwosc dojscia do poznania 
tego, co nie jest mn'l, ze istnieje rzeczywistose obiektywna czy to 
w porz'ldku przyrodzonym, czy w porz'ldku boskim, uznanie po
l'lczone r6wnoczesnie ze swiadomosci 'l niemoznosci wyjscia poza 
to stwierdzenie istnienia, celem okreslenia wszystkich sefirot6w, 
czyli w j~zyku kabalistycznym r6znych od samej istoty Boga do
skonalosci Bozych. To bylaby pierwsza sprawa, kt6ra wyznacza 
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dla mnie wybor mistrzow, gdy chodzi 0 dziedzinE: poznawczq, 
o problem prawdy. 

Jest jeszcze druga dziedzina: to sprawa stylu zycia wewn~trz
nego. Tutaj widz~ bardzo podobne niebezpieczenstwo do tyoh, 
ktore grozq w sferze poznawczej. Czlowiek rna tendencj~ szla
chetnq, ale zarazem niebezpiecznq - pragnie koniecznie wypo
wiedziee si~. A tymczasem cz~sto najbardziej wymowne jest mil
czenie. Czlowiek musi miee swiadomose, ze wlasciwie nigdy siebie 
nie wypowie. I to wypowiedzenie samego siebie nie jest i nie 
powinno bye jego celem. Dla mnie ideal zycia duchowego to jest 
czlowiek tak teocentrycznie skupiony - pami~tam wypowiedzi 
ks. Alego Fedorowicza na ten temat - czlowiek tak we wszystkim 
skoncentrowany na Bogu, ze nast~puje w nim zupelne zapomnienie 
o sobie, a wi~c i 0 potrzebie zrozumienia swojej tworczosci, swojej 
osobowosci. Ten ideal wyraza francuskie okreslenie l'homme 
efface, czlowiek, ktory siebie niejako wymazal. I to jest zarazem 
wyraz najpelniejszej osobowosci, jezeli czlowiek osobowosci swojej 
nie szuka. 

Otoz te dwie dyrektywy wyznaczajq mi dobor mistrzow. W tym 
nastawieniu obiektywistycznym opowiadam si~ zdecydowanie za 
filozofiq teorio-poznawczo i metafizycznie realistycznq. Dlatego 
m6j wybor pada na Tomasza z Akwinu. Nie dlatego, ze - na swoje 
nieszcz~scie - stal si~ on instytucjonalnym filozofem i teologiem 
Kosciola katolickiego. Nie zajmuj~ si~ Tomaszem jako autorem 
systemu najdoskonalszego, czy tym, kto ochrzcil Arystotelesa. To 
Sq zupelnie niewazne rzeczy. Mowi~ tu w tej ehwili jako historyk 
filozofii, bo to jest moj zawod. W moim przekonaniu Tomasz jest 
jednym z najwiE:kszych umyslow na przestrzeni czasu, ktory w me
tafizyce liczy si~ na pewno na wieki, jezeli nie na tysiqclecia . 
Przy calym zaehowaniu pelnej aktualnosci Platona, Arystotelesa 
i innych, Tomasz jest jednym z najwi~kszych geniuszy metafizycz
nych z uwagi na SWq teori~ istoty i istnienia bE:dqeq rozwini~ciem 
teorii moznosci i aktu. W ten spos6b Tomasz odciql si~ wyrazme 
ad monizmu i panteizmu z tak charakterystycznym dla nieh za
tarciem obiektywizmu i transeendencji Boga. 

Podstawowe wybory filozofiezne, wybory postaw Sq spraWq bar
dzo waznq. Bo czy b~d~ realistq czy monistq w sensie metafizycz
nym, ezy pluralistq to jest rzecz zasadnicza, ktora potem deey
(iuje 0 ealej mojej koneepcji teologicznej. Neoplatonizm teologii 
wschodniej ezy augustynizm w mysli zachodniej byly wlasciw:e 
jakimis kompromisami, probami uchrzescijaniania czy urealnia
nia zasadniczo monistycznej koncepcji neopla toilskiej, ktora konse
..wentnie prowadzila do koneepcji Spinozy. Ostatecznie spinozjan
jka wizja rzeczywistosci byla wlasciwie koncepcjq najkonsek
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wentniejszq w zakresie monizmu i dochodzila do panteizmu. Sto
jqC na rozdrozu musz~ wiedziee, na co si~ decyduj~. Wolno wy
brae panteizm, ale musz~ wiedziee, ze go wybieram; m6j wybor 
pcw.rinien bye wyborem swiadornyrn. 

J estern jak najwi~kszyrn przeciwnikiern ograniczania si~ do ja
kiegos jednego rnistrza. Niernniej wyb6r rnistrza podyktowany 
jest przyj~tyrn stanowiskiern. Nie chodzi tu 0 jakis kult jednostki, 
lecz 0 drogowskaz, swiatlo wskazujqce wlasciwy kierunek. To jest 
dla rnnie racja wyboru Tornasza i innych rnoich rnistrz6w w sfe
rze poszukiwania prawdy. Zgadzarn si~ z Jerzyrn Turowiczem: 
r6wniez i rnoirn rnistrzern byl w sensie bardzo szczeg6lnyrn Jacques 
Maritain. To on przyblizyl rni Tornasza. W innyrn jeszcze swietle 
i gl~biej uczynil to Etienne Gilson. Jestern zwolennikiern plura
lizrnu w filozofii i w teologii, Gilson pokazal rni wielkose rniejsca 
Tornasza w rozwoju rnysli filozoficzno-teologicznej. 

Chcialbyrn jeszcze powiedziee, kogo bylbyrn sklonny uwazae za 
rnistrza tej postawy duchowej, kt6ra wydaje rni si~ naprawd~ 

chrzescijailska i naprawd~ religijna, a dzis specjalnie potrzebna. 
Mirno ze jestern osobiscie zwiqzany ze sw. Dorninikiem i zakonern 
dorninikailskirn, to ceni~ bardzo wysoko duchowose sw. Franciszka 
z Asyzu. Jest to dla mnie postae prawdziwie wielka. W Asyzu, 
przy calyrn akornpaniamencie r6znych nieprzyjemnych akcesori6w, 
zwiqzanych z naplywern turyst6w i skomercjalizowaniern, widzi 
si~ jednak jakby narnacalnie sens zycia sw. Franciszka. Dla mnie 
Franciszek z Asyzu jest idealern wiary i r6wnoczesnie ub6stwa, 
kt6re jest przeciez jednyrn z g16wnych znak6w chrystianizrnu. Gdy 
Pana Jezusa pytali uczniowie sw. Jana Chrzciciela 0 wlasciwq trese 
dzialalnosci Chrystusa, wskazal On na znak swego poslannictwa: 
oto ewangelia opowiadana jest ubogim. Ub6stwo ducha zaakcep
towane i gloszone przez czlowieka z Asyzu jest dla rnnie czyms, co 
najskuteczniej przeciwstawia si~ dqzeniu do sytosci i satysfakcji 
intelektualnej i do peInego wypowiedzenia si~, dqzeniu, kt6re jest 
idealern gnostyk6w i lezy u podstaw podzialu ludzi na wtajernni
czonych i niewtajernniczonych. Podzial taki jest z gruntu nie
zgodny z duchern chrzescijailstwa i z Ewangeliq. 

Drugirn nauczycielern w dziedzinie postawy duchowej jest dla 
rnnie sw. Teresa od Dzieciqtka Jezus. To, co nazwane zostalo "dro
gq dzieci~ctwa" , pozwala nam uswiadomie sobie, ze moze praw
dziwszym filozofem od dorosiego czlowieka jest dziecko i ze dziecko 
cz~sto lepiej rozumie sprawy religijne niz dorosli, a prostaczkowie 
Sq blizsi prawdy od filozof6w i teolog6w. Dalszym moim mistrzem 
postawy wewn~trznej jest Gandhi, czlowiek, kt6ry wdzialalnosci 
swojej jest chyba najwi~kszym wsp6lczesnie swiadkiem auten
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tyzmu. To jest czlowiek, ktorego zycie bylo naprawd~ zgodne 
Z jego przekonaniami. 

Tak si~ zlozylo, ze w pozniejszych okresach zycia, glownie 
dzi~ki zainteresowaniom mojej zony, a takze roznym zbiegom oko
licznosci zetkn~lismy si~ blisko z rodzinq zakonnq Karola de Fou
cauld. Duchowosc brata Karola jest duchowosciq dla naszych czasow. 
Nie chc~ przez to dyskwalifikowac np. aktualnosci franciszkanow 
i dominikanow, ale wydaje si~, ze duchowosc proponowana przez 
rodzin~ duchowq brata Karola jest tak aktualna dla naszych czasow, 
jak zakony zebracze byly dla wieku XIII. Chcialbym najogolniej 
uzasadnic to moje twierdzenie. Otoz w tym typie zyc~a zakonnego 
kontemplacja nie tylko jest postawiona na pierwszym miejscu, 
ale jest zarazem okupiona, zarobiona ci~zkq pracq. To nie jest 
kontemplacja oparta na fundacjach, lecz na wlasnej pracy i to 
wykonywanej na wysuni~tych, najtrudniejszych placowkach, 
w warunkach, ktorymi dzisiejsi ludzie gardzq. Chodzi 0 najci~zsze 

i jak si~ to mowi "najnizsze" poslugi - jak np. obowiqzki nawet 
nie piel~gniarki, lecz salowej w szpitalu. I to jest to wejscie w naj
bardziej zranione miejsce spoleczne. Druga rzecz, to Sprawa uni
wersalizmu. Kosciol katolicki naprawd~ przekroczyl juz wloskosc, 
ale jeszcze mu daleko do przekroczenia atlantyzmu. W epoce eku
menizmu, otwarcia na wszystkie strony, ten uniwersalizm, ktory 
cechuje Karola de Foucauld i duchowosc jego rodziny jest cechq 
bardzo aktualnq i dzis szczegolnie potrzebnq. Ale 0 uniwersalizmie 
nie nalezy wiele mowic, lecz swiadczyc 0 nim calym stylem swego 
iycia. 

Red. JERZY TUROWICZ 

MARITAIN I CZASY PRZElOMU 

Mysl~, ze ks. prof. Klinger rna na pewno racj~ twierdzqc, ze dla 
nas, tak, jak tu siedzimy, jedynym mistrzem jest Chrystus. Ale ci 
mistrzowie - ze tak powiem wtorni, pochodni, ktorzy nauk~ Chry
stusa tlumaczq, widzq, starajq si~ rozumiec zyjqC w konkretnym 
momencie historycznym, w jakims momencie historii zbawienia, 
SI:! nam niezb~dni, konieczni. -

Mnie byloby trudno wskazac na jednego takiego mistrza. W mo
jej biografii intelektualnej zjawiali si~ oni kolejno, kazdy z nich 
:wnosil do mojego rozwoju jakqs korektur~. Dopatrywalbym si~ 
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tutaj rozwoju idqcego od postaw intelektualnych w stron~ iycia 
jesli wolno wielkich slow uiywac - od veritas do caritas. 

Pierwszym moim mistrzem jest chyba Jacques Maritain. Jego 
ostatnia ksiqika, Le- Paysan de La Garonne, jakos zamqcila obraz 
tego mysliciela w oczach wsp6lczesnych. A jednak ten racjonalista, 
wywodzqcy si~ z Tomasza z Akwinu i calej arystotelesowskiej linii 
filozoficznej, byl tym, ktory dla katolik6w pokolenia przedwojen
nego stworzyl olbrzymi wsp61czesny system myslowy i jego rola 
pod tym wzgl~dem jest chyba niepor6wnywalna z dzielem kt6
regokolwiek ze wsp6lczesnych mu myslicieli katolickich. Maritaina 
rozumienie teologiczne najistotniejszych problem6w wspolczesnosci, 
sensu historii, stosunku jednostki do zbiorowosci, roli Kosciola 
w swiecie, zachowalo po dzis dzien bardzo duzq aktualnosc. Kon
strukcje Maritaina inspirowaly, niemal determinowaly caly poz
niejszy rozw6j mysli katolickiej . W pewnym sensie Maritain jest 
poprzednikiem Soboru i odnowy Kosciola. Oczywiscie jest on tylko 
jednym z poprzednik6w, nie jedynym, zdeterminowanym z kolei 
przez sw6j racjonalistyczny, arystotelesowsko-tomistyczny punkt 
wyjscia, totez pozniejsze korektury rozwoju tej mysli byly ko
nieczne. Zresztq i u Maritaina ten racjonalizm mial swojq korek
tUrE~ wewnE:trznq, 0 czym swiadczq jego malo znane i niedostatecz
nie doceniane pisma 0 sw. Janie od Krzyza i 0 mistyce. KsiqzkE: 
Le Paysan de La Garonne trzeba jednak widz:ec na tle calego 
rozwoju mysli Maritaina i jego obecnej sytuacji, trzeba uwzglE:d
niac jej rodzaj literacki, bard.zo odmienny od calego dziela Mari
taina . I jesli mysl Maritaina jest jednym ze h6del obecnych pro
ces6w w Kosciele, to w tych procesach wyst~pujq objawy, na kt6re 
Maritain, przy swojej strukturze intelektualno-emocjonalnej, mu
sial zareagowac. Reaguje zapewne czasem slusznie, czasem nie
slusznie, jako czlowiek jui stary, w zupelnie odmiennej rzeczywi
stosci uformowany, rna prawo nie rozumiec sensu pewnych zja
wisk. 

Drugim moim mistrzem jest Emmanuel Mounier, takie w jakiejs 
mierze wywodzqcy si~ z tego nurtu racjonaIistycznego, kt6ry re
prezentowal Maritain, a r6wnoczesnie . zwiqzany II: tym drugim 
nurtem: pIa tonsko-augustiansko-pascalowsko-egzystencjalistycz
nym. Mounier byl umyslem bardziej praktycznym, nastawionym 
na rozumienie dz:siejszej, konkretnej , historycznej rzeczywistosci 
swiata, rzeczywistosci spoleczno-politycznej i cywilizacyjnej. I to 
wywodzi si~ z Maritaina, boc to Maritain sformulowal teori~ kon
kretnego idealu historycznego chrzescijanstwa, idealu zmiennego. 
Mounier jednak, szukajqc skutecznej obecnosci chrzescijanstwa 
w dzisiejszej epoce, rozchodzi siE: z Maritainem. 
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Trzeci mistrz mojego myslenia to nie mysliciel, ale czlowiek, 
ktory uczy myslee swoim zyciem, Charles de Foucauld. Stanowi 
on praktycznq, egzystencjalnq odpowiedz na pytanie, jak chrze
scijanin ma zye w swiecie. Jego decyzja zycia wsrod tych, 0 kto
rych mowi Kazanie na Gorze - bylo przypadkiem, ze de Foucauld 
wybral wlasnie Arabow na Saharze - wsrod najbiedniejszych, 
pokrzywdzonych, wydziedziczonych, ciemnych, damnes de la terre, 
ale ktorzy zarazem - nie wiedzqc 0 tym - Sq uprzywilejowani, 
wybrani, Sq ludzkosciq i Kosciolem, ta decyzja jest jakqs odpo
wiedziq na zarozumialose m~drcow, nieraz faryzeuszow, ktorzy 
uwazajq si~ za elit~ swiata. Oczywiscie oni Sq swiadomosciq swiata, 
jego sumieniem, wiedzq, co to jest prawda, umiejq jq formulowae, 
a przeciez nie oni Sq wybrani, ani uprzywilejowani, nie oni Sq 
ludzkosciq ani Kosciolem. Zycie Charles de Foucauld bylo na pozor 
bezowocne. Zyl wsrod Arabow, byl przez nich szanowany i wiel
biony, lecz w koncu (choe nie przez tych samych Arabow) zamor
dowany. Nikogo przez tych 20 lat nie udalo mu si~ na chrzesci
janstwo nawrocie, choe niewqtpIiwie chcial nawracae. Dal tylko 
przyklad zycia chrzescijanskiego. I w wiele lat po jego smierci 
ten j~go przyklad odzyl w postaci stylu zycia i spiritualite Malych 
Siostr i Malych Braci. 

Nast~pny mistrz, ktorego tu chcialbym wymienie, to Jan XXIII. 
Znowu nie mysIiciel, choe jego pisma' zawierajq bardzo bogaty 
pokarm myslowy, ale w duzo wi~kszym stopniu tym pokarmem 
jest jego osobowose, jego styl zyc:a, ktore przy calej jego - po
zornej - naiwnosci, przy prostocie niemalze prostaczka, byly ja
kims wstrzqsem, rewelacjq, rewelacjq przezywanej Ewangelii, dla 
katoIika, dla chrzescijan, a takze i niechrzescijan. 

W tej galerii mistrzow moglbym wymieniC inne nazwiska, tu 
juz wymieniane: Simone Wei! i Teilhard de Chardin, mysIiciele 
niekatoliccy, tacy, jak Bierdiajew (ktorego Le Nouveau Moyen-Age 
bylo jakqs rewelacjq dla ludzi mojego pokolenia) czy Bonhoeffer, 
zwlaszcza jako autor slynnych listow z wi~zienia, czy wreszcie 
mysliciel niechrzescijanski - Martin Buber, z calq jego dialektykq 
stosunkow mi~dzyludzkich, stosunkow mi~dzy osobami. Nie mog~ 
powiedziee, ze znam dobrze dziela tych pisarzy, z tego jednak, 
co znam, zarowno z ich pism, jak i z tego, co 0 nich pisano, mam 
jakqs intuicj~ ich znaczenia, jako mistrzow naszych czasow, wiem, 
w Jakim sensie stanowiq oni przedluzenie czy korektur~ wspol
nego dorobku, nie tylko intelektualnego, ale takze w sensie po
staw zyciowych. 

Fakt, ze dla katoIika mysliciele katoIiccy, a nawet niechrzesci
janscy mogq bye - nie jedynymi rzecz prosta, ale jednak - mi-

Znak - 3 
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strzami, jest jednym ze znakow tej zdumiewajqcej epoki ekume
nizmu, w ktorej zyjemy, epoki, w ktorej faktyczne zjednoczenie 
jest sprawq - nie wiemy czy dalekiej czy bliskiej przyszlosci, ale 
rownoczesnie chrzescijanstwo jest juz w jak~ms sensie jednosciq 
i juz jest jakqs prefiguracjq zjednoczonej ludzkosci, co stwarza i t~ 
szerSZq niz wyznaniowa wi~z na terenie myslowym, intelektual
nym, nie na zasadzie jakiegos synkretyzmu, ale na zasadzie uzna
nia wzbogacajqcych chrzescijanstwo wartosc i, ktore powstajq na 
roznych tego chrzescijanstwa gal~ziach, a nawet i poza nim, cho
ciaz w dalekiej przeszlosci mozna by si~ doszukae wspolnego ko
rzenia. 

Na koniec jeszcze par~ slow juz nie 0 mistrzach, ale 0 tym, 
co z ich mysli, ich nauki wynika w odniesieniu do problemow, 0 kto
rych tu juz dzis mowilismy. Jest rzeCZq banalnq mowie dzis 0 kryzy"': 
sie w Kosc~ele, wiemy, ze ten kryzys manifestuje si~ takze w innych 
Kosciolach chrzescijanskich, czy po prostu w calym chrzescijan
stwie. Mowimy wreszcie 0 kryzysie cywilizacji. W gruncie rzeczy 
chodzi tu wsz~dzie 0 ten sam kryzys, swiadczy to, w jakim stopniu 
chrzescijanstwo jest korzeniem cywilizacji zachodniej, jak bardzo 
jest wrosni~te w swiat. Jesli chodzi 0 kryzys w Kosciele, to moze 
kogos jego objawy b~dq sklaniae do przerazenia i paniki. Ja oso
b:scie mam dose optymistycznq wizj~ sytuacji. To nie musi zna
czye, ze z tego kryzysu b~dzie latwo wybrnqe, ale jestem przeko
nany, ze jest to kryzys tworczy, kryzys wzrostu, kryzys rodzenia 
si~ - w bolach - nowej cywilizacji. Ostatecznie jako chrzesci
janie mamy wiar~ zakorzenionq w Zmartwychwstanie, wiemy, ze 
Kosciol rna gwarancj~ przetrwania az do konca czasow i ze chrze
scijailstwo musi "wygrae" w tym, co jest w nim istotne. Chrzesci
jailstwo - a niekoniecznie jego kolejne, historyczne i zawsze nie
doskonale wcielenia. 

Otoz ten obecny kryzys rna jakis aspekt bardzo zdumiewajqcy. 
Z jednej strony wiemy 0 tym, ze swiat zachodni, kiedys schry
stianizowany, dechrystianizuje si~ nie od dzis. Jest to proces , 
ktorego korzeni mozemy szukac w odleglej przeszlosci, w renesan
sie, czy wczesniej, ale ktory dzis rozwija si~ z rosnqcym przyspie
szeniem, dochodzi do swojej "dojrzalosci". Swiat staje si~ poganski, 
indyferentny religijnie, chrzescijanstwo staje si~ diasporq. Proces 
ten trwa i zapewne jeszcze nie jestesmy w jego apogeum. Rowno
czesnie dokonuje si~ wprawdzie nie rechrystianizacja swiata, 
ale rosnqce otwarcie na wartosci chrzescijanskie. Ten swiat "po
gailski", na pozor nie interesujqcy si~ chrzescijanstwem, rowno
czesnie domaga si~, oczekuje od chrzescijanstwa odpowiedzi na 
podstawowe pytania metafizyczne, oczekuje dowodow, _ze Ewangelia 
jest prawdziwa. 
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To wewnE:trzne napiE:cie, ta dialektyka, jest zarazem jakqs 
dialektykq historii, miE:dzy formq i tresciq, miE:dzy prawem 1 zy
ciem. W Kosciele czy wKosciolach sprowadza siE: to do dialektyki 
miE:dzy wsp6lnotq a instytucjq. Jestem najglE:biej przekonany 
(i nie tylko ja), ze forma, prawo, instytucja Sq absolutnie konieczne. 
wynikajq one z natury czlowieka, swiata, Kosciola itd., ale r6wno
cZeSnie nie one Sq najwazniejsze, wazniejsza jest trese, zycie, 
wsp6lnota. Te formy w spos6b nieunikniony siE: petryfikujq, krE:
pujq i deformujq trese, ale Sq konieczne. Stqd znaczenie tego 
hasla, przechowanego przez protestant6w, choe przedreformacyj
nego pochodzenia, i przyjE:tego dzis ponownie przez katolik6w, 
Ecclesia semper reformanda. Co znaczy, ze ten element prawa, 
formy, kanonu, niezbE:dny w Kosciele, musi bye ciqgle sprawdzany, 
weryfikowany, korygowany. Co nie znaczy, by nalezalo zachowy
wac absolutnq plynnose form, ale ze trzeba dqzye do form coraz 
doskonalszych, kt6re :....- choe tez z kolei zmienne - bE:dq lepiej 
przekazywae tE: istotnq trese naszym czasom, dzisiejszemu czlo
w:ekowi. 

PAWEl CZECZOT 

DUCH MO NAS TYCZNY 


Osobiscie najwiE:cej zawdziE:czam nie osobie ale instytucji... 
jesli wolno tak nazwae "ducha monastycznego". Wydaje mi siE:, 
ze jego dzialanie mogloby skutecznie reformowae od wewnqtrz 
nasz'l epokE:. 

Najpierw zalozenie metodologiczne, kt6re zresztq trzeba przyjqe 
tak czy owak, jezeli siE: chce m6wie 0 "mistrzu". Mistrz, wz6r, 
paradeigma jest czyms, co dziala, a jednoczesnie zas prowokuje 
czlowieka do dzialania. Koniecznie wlE:C trzeba zalozye jak'lS okre
slon4 antropologiE:; explicite czy milczqco, poniewaz r6zne plasz
czyzny (juz antropologia!) w czlowieku r6zni mistrzowie mogq po
budzae do dzialania. PragnE: z grubsza wyodrE:bnie dwie plasz
czyzny: 1. dzialanie i 2. to, co dziala. To, co dziala, nazwE: czlowie
kiem jako takim. Jest to rozr6znienie robocze, to powinno tlumaczye 
jego trywialnose, zaznaczE: tylko, ze nasuwa siE: natychmiast py
tanie 0 strukturE: tego "czlowieka jako czlowieka", a nadto czy 
rozr6znianie dzialan i ich podmiotu jest uzasadnione; tu konieczna 
wnikliwa analiza metafizyczna. 
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Poniewaz czlowiek rna zewn~trznie wiele mozliwosci rozwojo
wych, pytanie 0 mistrza mozna postawic na wielu plaszczyznach. 
Mozna pytac: kto jest twym mistrzem w dziedzinie sztuki, nauki, 
filozofii, religii? Oraz: czy rozwoj w tych dziedzinach jest roz
wojem czlowieka jako takiego? I znow: czy mi~dzy tymi dwoma 
planami istnieje ostra granica, czy tez wplywajq na siebie wza
jem? Czy sztuka, nauka itd. rozwijajq czlowieka w jego istocie; 
z drugiej zas strony: czy postawa wewn~trzna czlowieka wplywa 
na jego postaw~ naukowq, filozoficznq, artystycznq? 

Nie tu miejsce na dokladne analizy, ogranicz~ si~ do pobieznego 
zbadania mozliwych wplywow jednej plaszczyzny na drugq. 

Obserwujemy wielkich artystow, naukowcow; to, co robili, wply
n~lo na ich formacj~. Dzi~ki uprawianiu nauki, sztuki, dostrzegli 
takie wartosci, ktorych oglqd stal si~ dla nich "fronetyczny". Fro
nezis: "rozumienie UCZqce nas, czym Sq dobra prawdziwe i falszywe, 
oraz ktore z nich nalezy wybrac. W panstwie wr~cz - umiej~tnosc 

wyboru. Rodzaj wiedzy posiadajqcy wlasciwosci wywierania 
wplywu na wybor woli i kierowania nim" - pisze Jaeger w Paidei. 
Jest to poznanie takie, ktore w sposob przemozny pociqga za sobq 
dzialanie. Widac, jak niektorych filozpfow przeksztalcala ich filo
zofia. Tu zatem plaszczyzna zewn~trzna oddzialywalaby jakos na 
wewn~trznq. Jednak nie jest tak zawsze. Znamy doskonalych na
ukowcow, artystow, filozof6w, a jednak kiepskich, czy nawet 
podlych ludzi. Niektorzy swym wlasnym wytworom nadajq war
tosc absolutnq eliminujqc w ten sposob tajemnic~. Ub6stwiajq 
swiat, ktory jest niejako "pod" czlowiekiem, dlatego ze zostal przez 
niego wytworzony [np.: cala tresc obiektu matematycznego czy 
j>oj~cia jest zawarta w jego dennicji, jest przez definicj~ wyczer
p ana. 1nna rzecz, ze z definicji wynikajq niebanalne konsekwencje, 
ale to tez jest sprawa rozumu, ktory je wyciqga i wyciqgajqc prze
nika calkowicie. W obiekcie matematyki nie rna nic nieokreslo
nego]. Taki przenikni~ty swiat nie rna mocy dzialania na wol~ 
i pociqgania ku dobru. Dalej, Sq tacy, ktorzy budujq sobie sztuczne 
niebiosa z samego bad ani a, probujq budowac krolestwo boze 
na ziemi. Sq artysci absolutyzujqcy SWq tworczosc .. . absolutyzujq 
.p roc e s ... Oczywiscie... - pasja zycia, ale jakie jej miejsce? 

* 
Plaszczyzna wewn~trzna zdaje si~ zawsze dzialac na zewn~trznq . 

Postawa czlowieka zawsze wywiera wplyw na jego post~powania, 
na jego stosunek do tego, co robi, do uprawianej dyscypliny (przy
klady Sq zb~dne). 

* 
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Powierzchownie wnioskujqc mozna by mniemae, ze plaszczyzna 
zewn~trzna nie oddzialuje na wewn~trznq w sposob konieczny, zas 
wewn~trzna wplywa na zewn~trznq wlasnie koniecznosciowo. Stqd 
dalszy wniosek, ze ta w e w n ~ t r z n a j est bar d z i e j 
is tot n a i niq trzeba si~ najpierw zajqe. 

Realizacjq czlowieka jako czlowieka - i to w pierwszym rz~
dzle - zajmujq si~ wlasnie mnisi... inne sprawy traktujq bardziej 
zewn~trznie. Zanim jednak powiem, jak mozliwy jest wplyw "du
cha monastycznego" na ludzi zyjqcych w swiecie i nie zamierza
jqcych bynajmniej zostae mnichami, musz~ rozwazye pokrotce 
jeszcze jednq spraw~. 

Czy mi~dzy zyciem monastycznym a zyciem swieckim istnieje 
roznica istotna czy tylko roznica stopnia. Czy "polkni~cie abso
lutu", jakie realizuje mpich, jest mozliwe do zrealizowania dla 
swieckiego? 

Wydaje mi si~ - mowi~ to jako zdanie prawdopodobne - ze 
istotnej roznicy mi~dzy tymi dwoma rodzajami zycia nie ma 
(abstrahuj~ od kaplaristwa, ktore nie nalezy do istoty stanu mo
nastycznego), istnieje tylko r 0 z n i cas top n i a. Nie ma dosko
nalosci ponad ewangelicznq ... - pisze Heloiza do Abelarda. A do 
tej wszyscy jestesmy powolani. 

Mnich w wi~kszym, intensywniejszym stopniu realizuje pewne 
wartosci, ktore rowniez Sq z a dan e czlowiekowi swieckiemu. 
Widzi je jednak wyrazniej. Swiecki niekiedy nie dostrzega ich 
wcale, albo jakby przez mgl~ . Poniewaz nie ma r6Znicy istotnej, 
mozna czerpae . z doswiadczenia mnichow. Fenomen zycia mo
nastycznego moze ukazae na nowo pewne zaniedbane wartosci, 
przy czym nie chodzi 0 podj~cie takiej samej jak mnich realizacji 
ich w swiecie. 

o jakie wartosci chodzi (podaj~ to, co nasun~lo mi si~ zaraz po 
postawieniu pytania, bye moze Sq jeszcze inne istotne): 
1. 	 Wyczulenie na kontemplacyjny stosunek do rzeczywistosci. 
2. 	 Przezwyci~zenie nastawienia produkcyjnego. 
3. 	 Pokazanie sensu krzyza. 
4. 	 Uczulenie na biernosc w zyciu duchowym. Wlasciwy stosunek 

do dzialania. Biernosc w ascezie ... nie czlowiek a Bog daje lask~. 
5. 	 Przez wlasciwy stosunek do dzialania ukazanie niebezpieczeri 

stwa tworzenia soble "sztucznych niebios". Mozna je zbudowac 
nie tylko z narkotykow jak Baudelaire, ale ze sztuki, meta
fizyki, teologii, religii nawet. Prawdziwe niebiosa daje Bog... 
a na to pokazujq mnisi. 

6. 	 Dynamizm eschatologiczny. Nieustanne widzenie napi~cia mi~
dzy sytuacjq aktualnq a swym powolaniem i przeznaczeniem. 

W zyciu monastycznym obie wymienione przeze mnie plasz
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czyzny stapiajCj si~ w jednym fakcie egzystencjalnym. Mnich poru
szajCjc si~ na plaszczyznie wewn~trznej wykonywane dyscypliny 
traktuje jako dodatkowe, co bynajmniej nie umniejsza dokladnosci 
i pasji w ich wykonywaniu, chroni jedynie przed balwochwalstwem. 

Dawniej inspirowano si~ zyciem zakonnym noszCjc kawalek 
szkaplerza nasyconego odpustami roznej mocy, niestety nie mozna 
bylo - zyjCjc w swiecie - nosie calego habitu. Chodzi 0 to, aby 
pozostajCjc w pelni swieckim uczye si~ od mnichow tego, co 
w swiecie (nie "tym swiecie") ulega mimowolnemu zapomnieniu. 

JAN ANDRZEJ KlOCZOWSKI OP 

DLACZEGO NIE MAM MISTRZA? 

Najbardziej podobalo mi si~ okreslenie mistrza, jako tego, ktory 
karmi. Zapewne, wszyscy, jak tu siedzimy, mamy jednego wspol
nego Mistrza - unus est enim magister noster - ale intencjq 
tego spotkania jest rozmowa 0 mistrzach posrednich, jak ich na
zwal ks. prof. Klinger. A taka rozmowa zmusza do wyznan natury 
raczej osobistej. 

W moim dotychczasowym zyciu mialem jakby dwie "serie" 
mistrzow. Pierwsi to ci, ktorzy nauczyli mnie "zdemitologizowa.. 
nego" spojrzenia na czlowieka. Co to znaczy? Niedawno sluchalem 
oratorium Glucka Orfeusz i Eurydyka. Trese dawnego mitu ulegla 
w nim znamiennej przerobce - ato Orfeusz odzyskuje ukochanq 
i wyprowadza jCj z Hadesu w swiat zyjCjcych - taki optymistyczny 
happy end, typowy dla epoki Oswiecenia. Ale potem przyszli inni, 
mCjdrzejsi i ... okrutniejsi. Rimbaud sp~dzil sezon w piekle, ktorego 
doswiadczenie nie bylo obce i naszemu Norwidowi ("bo kto byl 
pierwej tam (tzn. w piekle) wie 0 niej (ironii), ze jest koniecznym 
bytu cieniem"). Kafka stracil orientacj~ w swiecie, jego bohatero
wie SCj igraszkCj w r~ku nieznanych sil, symbolizowanych przez 
okrutnCj biurokratycznCj machin~ . Camus szukal dna upadku czlo
wieka na ulicach Amsterdamu. Rozewicz jest przekonany, ze 
"dna" nie ma, ze czlowiek wspolczesny spada we wszystkich kie
runkach. Taka jest wizja czlowieka, wyniesiona przeze mnie z kon
taktu z kulturq i myslq wspolczesnCj. Malo wazne Sq nazwiska, 
doswiadczenie jako calose bylo "karmiqce". 

Druga seria mistrzow, to ci, ktorzy idqc do "piekla" znalezli 
w nim Boga. Jak Psichari na pustyni odkryli, ie Bog esurientes 
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implevit bonis (pragn'lcych napelnil dobrami - Magnificat). Fascy
nowalo mnie zawsze - choc malo 0 tym wiedzialem - zycie pu
stelnik6w i anachoret6w, ludzi umiej'lcych ise w swych zycio
wych wyborach do kOl1ca, ktorzy przyjmowali kompromis dopiero 
wtedy, kiedy byl niezb~dnym warunk:em prawdziwej milosci. 

Te dwa doswiadczenia lez'l na dwu odmiennych biegunach, ale 
kazde jest autentyczne, prawdziwe. Jak je pol'lczyc? Jak b~d'lc 
czlowiekiem solidarnie towarzysz'lcym swym wspolczesnym, zdae 
spraw~ z przedmiotu swej nadziei? (1 P 3, 15). 

Wszyscy dokonujemy takiej czy innej praktycznej j syntezy 
w dzialan:u. Dla mnie dokonuje si~ ona w zyciu 'zakonnym; wy
bralem dominikan6w, bo do istoty ich duchowosci nalezy pol'lcze
nie pustyni z rozgardiaszem "swiata". W tym sensie mistrzem jest 
dla mnie Dominik i ci moi obecni wspolbracia, kt6rzy umiej'l do
konae trudnej syntezy tych skrajnosci. 

Ale jak je pol'lczye w mysleniu? Mist rzem moim b~dzie ten, 
kto mnie pouczy jak to zrobie. Jezeli ma to bye synteza, to nie 
moze bye ersatzem, namiastk'l, musi miee wszystkie cechy rze
telnej roboty umyslowej. Wizje sCj czyms kusza, cym, ale niewy
starczaj'lcym. Tomasz umial to zrobie dla XIII wieku, ale teraz? 

Nadzieje swe wi'lz~ z tzw. "now'l teologiCj". Wiele dala mi 
lektura Congara, Chenu, Rahnera ... Ale jest to na razie nadzieja, 
a jej przedmiotem, jak mawiali starzy, jest dobro przyszle, mozliwe. 
Czekam. 

Red. HALINA BORTNOWSKA 

MISTRZOWIE PROWIZORYCZNI 
Chcialabym tu spr6bowae pogodzie dwie r6zne koncepcje mistrza 

wysuni~te' w dyskusji, czy raczej w niej obecne ... Mistrz ma na') 
karmic - mistrz ma nam gorzkie lekarstwa zadawae... Bez przy
praw, kt6re S'l cz~sto gorzkie, potrawy nie maj'l smaku. Czy do roli 
mistrzow n :e nadaj'l si~ przede wszystkim ludzie umiej'lcy wy
brae pokarm b~d'lcy zarazem lekarstwem? Czyli ludzie reprezentu
j'lcy cos, co z epokCj wsp6lgra, ale zarazem jCj wzbogaca, r6wno
wazy jej grozne przechyly? 

Balabym si~ wysuwae kandydatow do scisle lekarskiej roli, bo 
lekarz cz~sto dla pacjenta staje si~ bezwzgl~dnym autorytetem, 
trzeba si~ mu powierzye, zau£ae diagnozie, zdecydowae si~ na 
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jednq konkretnq terapi~. A globalna diagnoza chorob epoki to za
danie przerastajqce sHy jednego czlowieka czy nawet grupy ludzi. 
To sarno nalezaloby chyba powiedziec 0 zaspokajaniu potrzeb, tak 
niezwykle zroznicowanych, cz~sto sprzecznych. 

Kierujqc si~ tymi zastrzezeniami sklaniam si~ ku koncepcji mi
strz6w doraznych, prowizorycznych, mistrz6w ad hoc, od kt6rych 
mozna by ten czy inny kulturalnie czy duchowo wazny czynnik 
zaczerpnqc. Zdaj~ sobie spraw~, ze w koncepcji "prowizorycznych" 
mistrz6w tkwi pewien paradoks. Prowizorycznosc zaklada stale 
krytyczne pogotowie, kt6rym i nasz stosunek do mistrz6w bylby 
obj~ty. A przeciez Mistrzowi powinien przyslugiwac autorytet nie
kwestionowany... Ale moze jest tak, ze nasza epoka - kt6rq ce
chuje wielekroc charakteryzowany proces dochodzenia do dojrza
losci - ta nasza epoka musi alba bez mistrzow si~ obywac, alba 
nauczyc si~ posiadania ich w taki wlasnie krytyczny ' i tymczasowy 
sposob? 

Mistrzow szuka si~ czasem po to tylko, by zapewnic sobie inte
lektualne czy moraIne zabezpieczenie, rodzaj alibi czy asekuracji.. 
Tej funkcji "miasta ucieczki" mistrz prowizoryczny nie m6g1by 
pelnic. Ale m6g1by dac nam szans~ nie zaczynania od zera, za
gwarantowac ciqglosc kulturalnq, przetrwanie cennych tradycji 
w nowych postaciach. 

Czasem posiadanie wyraznych choc tymczasowych mistrz6w 
moze uchronic od naiwnosci, od powtarzania bl~dow juz poprawio
nych czy wytkni~tych przez histori~. 

Lista mistrzow ad hoc z koniecznosci musialaby byc dluga, jej 
uzasadnienie jeszcze dluzsze i zrelatywizowane do wielu konkret
nych sytuacji, kt6re trzeba by dokladnie zanalizowac. Trudniejsze to 
niz skonstruowanie naukowego dietetycznego jadlospisu, z uwzgl~d
nieniem kalor~i, brakujqcych witamin i trybu zycia pacjenta , chorego 
niemal na wszystko... Chc~ tu wi~c zaproponowac tylko jednego mi
strz.a ad hoc, jako przyklad tego, jak wyobrazam sobie oddzialywanie 
tego typu osoby wraz z jej dzielem. Jednq z pozycji na mojej 
liscie bylby Karl Popper, dawny wykladowca London School of 
Economics, znany teoretyk nauki. autor jednej z ciekawszych i bar
dziej aktualnych analiz doswiadczen~a naukowego i jego roli 
w losach nauki. W najwi~kszym skrocie i uproszczeniu: Popper 
sqdzi, ze doswiadczeriie moze teori~ obalic (gdy jego wyniki nie 
Sq zgodne z przewidywaniami teorii), nie moze jednak jej weryfi
kowac (tzn. przesqdzic 0 prawdziwosci teorii, oczywiscie mowa tu 
o prawdziwosci w sensie klasycznym). Zgodny z teoriq wynik do
swiadczenia "umacnia" jq (konfirmuje). Teor:a, kt6ra si~ ostala 
po poddaniu jej wielu roznorodnym probom doswiadczenia, staje 
si~ bardziej szacowna, jej status jest wyzszy, ale z weryfikacj<1 



WYPOWIEDZI: HALINA BORTNOWSKA 873 

nie rna to nic wsp6lnego. Zawsze bowiern pozostaje rnozliwe, ze 
r6wniez inna teoria okaze si~ zgodna z danyrn zespolern doswiad
czen, a rnoze objqe ich zesp61 szerszy. 

Popper wydaje rni si~ odpowiednirn nauczycielern bardzo dzis 
potrzebnej ostroznosci poznawczej, rnistrzern dystansu wobec 
uog6lnien i podejrzliwosci wobec przepowiedni i prognoz obejrnu
jqcych zbyt wielkie zespoly fakt6w, zbyt dlugie odcinki czasu. Ta 
postawa, wyrosla ze znajornosci funkcjonowania nauk scislych, 
zwlaszcza fizyki, dorninuje takze w filozoficznych i spolecznych 
refleksjach Poppera. Jednyrn niernal tchern - choe na wielu stro
nach - krytykuje Popper Platona, RegIa i Marksa za ich po
znawczy rnaksyrnalizrn i zwiqzane z nirn konsekwencje. 

Popper jest jednyrn z najwybitniejszych krytyk6w rnarksizmu, 
choe ani platonik, ani heglista, ani rnarksista jego wizji tarntych 
m~strz6w nie zaakceptuje, i rzeczywiscie wizje te s q jednostronne. 
Istnieje rnozliwose obrony takze postawy rnaksyrnalistycznej. Nie
mniej Popper rnoze bye rnistrzern, gdy chodzi 0 uczulenie na nie
bezpieczenstwa w~elkich teorii, gdy - czasern wbrew wlasnyrn 
zalozeniorn - zaczynajq nas one odcinae od fakt6w. W paradok
salny spos6b Marks, zwolennik teorii zrosni~tej z praktykq, 
w wielu punktach bynajrnniej nie jest antytezq Poppera. 

Ostroznose intelektualna, wqtpienie, poczucie, ze nasze teorie 
rzeczywistosci nie wyczerpujq... A jednak Popper daleki jest od 
intelektualnego kapitulanctwa. Jest gwaltownyrn przeciwnikiern 
pasji, kt6ra by rniala zastqpie refleksj~. Jest rnilosnikiern rozurnu, 
snujqcego tw6rcze teorie, rozurnu zdolnego stawiae pytania rze
czywistosci. Fakty stajq si~ danyrni, punktern wyjscia rozwoju _ 
nauki, tylko dzi~ki wlasciwie postawionyrn pytaniorn, tylko dzi~ki 
wyprzedzajqcyrn je teoriorn. Chcialabyrn, aby nasz czas pozostal 
czasern pytan, rnoze niecierpliwych pytan, ale nie odpowiedzi arbi
tralnych. .. Czlowiek, aby dzialae, pragnie pewnosci, dzialanie 
w oparciu 0 subiektywnq pewnose swych racji jest latwe, nie rn~
CZqce, energiczne, bez wysilku. Popper postuluje sztuk~ energ:cz
nego dzialania w oparciu 0 hipotez~, nie 0 pewnose. Dzialania, 
kt6rc w sarnyrn zalozeniu rna bye reforrnowalne, rna bye poddane 
rewizji, skoro lezqca u jego podstaw teoria nie przezyje kolejnej 
pr6by. Dlatego rn. in. urnieszczarn Poppera na rnojej liscie rnistrz6w 
na dzis. Ale Platon i Marks Sq na niej r6wniez. 

Rozwazania te pozornie niewiele rnajq wsp6lnego z religijnyrn 
czy teologicznyrn kierunkiern naszej dyskusji. Popper, racjonalista 
i agnostyk, nie jest rnistrzern chrzescijanskiej konternplacji. .. Prze
konania religijne uwazal za nieobalalne przy zastosowaniu wszel
kich test6w doswiadczenia, a wi~c niejako za "niebyle" poznawczo, 
calkowicie dowolne. Skoro - wzgl~dnie jesli - uwazarny inaczej, 
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i sqdzimy, ze istnieje zycie umyslowe takze w dziedzinie wiary, 
a teologia jest wartosciowym poznaniem, to bye moze i tutaj cos 
z Popperowskiego stylu moze miee zastosowanie? Oczywiscie na 
spos6b analogiczny. Wiele kryzys6w i konflikt6w wynika przeciez 
i w tej dziedzinie z niepohamowanego pragnienia posiadania pew
nosci takze w tych licznych kwestiach, gdzie wyraznie stae nas 
tylko na pokorne przyblizenia, na hipotezy, ktore na zawsze, 
a przynajmniej po kres doczesnosci, majq miee charakter robo
czych. 

Mnie osobiscie cieszy wizja czy przypuszczenie, ze prawda zbaw
cza, absolutna, jedna, trwala i swi~ta przeSqcza si~ ku nam po
przez liczne, wciqz przez ludzi tworzone, hipotezy robocze. 

" 
,/' 



WYPOWIEDZI: II 


KAROL TARNOWSKI 


p L A T o N 

Nie jest na pewno niczym dziwnym, ze dla poczqtkujqcego stu
denta filozofii, jakim jestem, pierwsi wielcy napotkani filozofowie 
Sq olsnieniem. Jest naiomiast bardzo dziwne, ze mam 0 jednym 
z tych filozof6w, i to 0 jednym z najwi~kszych i najtrudniejszych, 
m6wic do tego grona. Jest to sytuacja zgola tragikomiczna. Skoro 
juz jednak rna si~ tak stac, spr6buj~ w kilku slowach sformulo
wac, dlaczego Platon jest mi bliski szczeg6lnie, a takZe dlaczego 
uwazam, ze rna cos waznego do powiedzenia wsp6lczesnosci. 

Ale nie chc~ tu m6wic 0 roli Platona w historii filozofii, 0 na
czelnych wqtkach i problemach jego metafizyki, ontologii czy epi
stemologii. Mam do tego z jednej strony za male przygotowanie, 
z drugiej - wiadomo az nazbyt dobrze, ile Platonowi filozofia za
wdzi~cza, jak np. teoria idei przewija si~ przez wszystkie epoki, 
znajdujqc stale swoich zwolennik6w; wsp6lczesnie np. nawiqzali 
do niej bardzo wyraznie i bardzo tw6rczo Husserl, a takze prof. 
Ingarden. Mozna by chyba zaryzykowac powiedzenie, ze koncepcja 
idei - jakkolwiek b~dzie si~ interpretowac ich status ontolo
giczny - jest trwalq i to wielkq zdobyczq mysli ludzkiej. Oczy
wiscie nie tylkQ teoriq idei przyczynil si~ Platon do rozwoju )ilo
zofii. Znane jest powiedzenie Whiteheada, ze cala filozofia euro
pejska, to tylko ciqg przypis6w do Platona. 

Tu chcialbym powiedziec kilka sl6w 0 pewnych innych zdo
byczach mysli Platona, a przede wszystk im 0 pewnym og6lnym 
jej aspekcie, kt6ry wydaje mi si~ szczeg6lnie wazny i aktualny, 
Cl. kt6ry jest chyba zapoznany przez sumaryczne, obiegowe sqdy 
o Platonie. Mam tu na mysli przebijCl.jCjcq si~ u niego bardzo 
silnie, a w rozwoju filozofii po nim chyba zagubionq, mysl 0 fun
damentalnej jed nos c i Iud z k i ego do s wi a d c zen i a, czy 
lepiej: ludzkiego zyciCl. i kultury. Chodzi przede wszystkim 0 jednosc 
myslenia i dziCl.laniCl., nierozlqcznq jednosc dochodzenia do prawdy 
i moralnego oczyszczania si~, tego co rozumne i co dobre, czemu od
powiCl.da w plCl.szczyinie przedmiotu tego doswiadczenia zwiqzCl.nie 
"bytu istotnie ;stniejqcego" ousia ontos ousa z najwyzszq wartosciq. 
Dla Platona, jak wiadomo, prawdziwa filozofia jest docieraniem 

http:powiCl.da
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do idei, to jest do tego, co si~ nigdy nie zmienia, co jest zawsze 
prawdziwe i co dlatego wlasnie, a takie dlatego, ie uzasa
dnia formalnie rzeczyw:stose realnq, ktora nie bytuje w pelni 
i jest przygodnq - j est w pelnym tego slowa znaczeniu nie
zmienne, wieczne i autentyczne. Ale wszystkie te cechy idei SOl 
przez Platona widziane od razu w swietle ich wartosciowosci: 
istniejq idee wartosci, ale takie sarna idea - qua idea - jest war
tosciq ezy raczej jest wartosciowa. 0 ile same idee nie wymagajq dla 
siebie racji formalnych, to wymagajq jeszcze racji egzystencjalnych 
i aksjologicznych: idee wynurzajq si~ z Dobra, ktore jest ich sloncem 
i tworcq. Dlatego wsrod transcendentaliow, kt6re Arystoteles wy
prowadzi wprost z Platona, priorytet u Platona rna Dobro, proste 
i niedefiniowalne, z racji swojego uzasadniania tego, co naprawd~ 
istnieje czyli idei, transcendujqce je i naleiqce paradoksalnie do 
jeszcze wyiszej kategorii nii sam byt (rozumiany istotowo). 
W Fedonie Platon pisze niedwuznacznie, jak pojmuje rozumnose 
i rozumne wyjasnianie rzeczywistosci: to takie wyjasnianie, kt6re 
pokazuje, w jakim stopn:u cos jest w rzeczy dobre. To sprz~gni~cie 
rozumu i wartosci powoduje, ie wlasciwe przedmioty poznania, 
b~dqe zarazem przedmiotami ehcenia, nie mogq bye osiqgni~te 

inaczej, nii zarowno poprzez wysilek intelektualny, jak i moralny, 
poprzcz moraIne oczyszczenie. Nie mozna oglqdae tego, co czyste, 
przez brudne szklo. Trzeba si~ przez cnoty kardynalne upodobnie 
do Boga, bo tylko istota doskonala moze poznae to, co doskonale: 
to Bog przede wszystkim karmi si~ "prawdziwq wiedzq" i kontem
placjq najwyzszej wartosci. 

Ale jeieli tak, jeieli z jednej strony Dobro jest zr6dlem tego, co 
poznawalne, i z drugiej strony, jezeli do poznania tego, co naj
wainiejsze, dochodzi si~ takZe poprzez moralnq doskonalose, to 
po l-sze: pierwotny stosunek do Dobra, jako najwyzszej war
tosci, ktory Platon nazywa milosciq, warunkuje zarowno pozna
nie, jak dzialanie, i gwarantuje fundamentalnq jednose wszyst
kich ludzk:ch poezynan. 
Po 2-gie: dochodzenie do doskonalosci moralnej dialektycznie 
sprz~gni~tej z poznawaniem jest i musi bye pro e e s e m, musi bye 
sensownq historiq ludzkiego zycia, ktore uzyskalo swoj cel. Proces 
ten, na to by byl eelowy i skuteczny, musi polegac na wychowaniu 
i samowychowaniu. W procesie tym czlowiek stanowi i uzyskuje 
coraz wYZSZq jednosc, takze w tym sensie, ze obejmuje wycho
waniem nie tylko swojq stron~ duchowq, ale i fizycznq, kt6ra jest 
niezb~dnym skladnikiem i trampolinq dla rozwoju scisle ducho
wego. Pisze 0 tym Platon w Pmistwie, a analizuje go pod 
tym wzgl~dem znakomicie Jaeger w Paidei. Chodzi 0 to, ze ze 
strony ciala, poddanego kulturze lub nie, idq dobre lub zle nawyki 
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charakteru, ie ksztaltowan~e ciala ksztaltuje takie psychik~, bo 
jedno i drugie uformowane przez rytm i porzqdek uczestniczy 
w Pi~knie , kt6re jest najbliiej spokrewnione z Dobrem. A nie 
moina poznae Dobra nie majqc przedtem jakiegos uczestnictwa 
w jego naturze. 
Po 3-cie: post~p moralny jest jedynfe funkcjq poznania najwyzszej 
vVartosci i dlatego eel ten weiqga w swojq orbit~ wszystkie dzie
dziny kultury. Nauka i filozofia mogq i powinny takie prowadzic 
do najwyiszego Dobra, kt6re wyznacza im jedynq racj~ bytu i sta
nowi dla nieh sil~ nap~dowq. 

Wydaje mi si~, ie linia wst~pujqca od tego, co niskie, do tego, co 
wysokie, od tego, co zmyslowe, ku temu co duchowe moglaby sta
nowie graficzny symbol mysli Platona. Widac to np. w teorii 
reminiscencji. Jest prawdq, ie wedlug Platona na to, aby uehwycie 
niezupelnq rownosc mi~dzy dwoma bardzo podobnymi patykami, 
musz~ miec danq a priori ide~ r6wnosei, ale nigdy bym sobie tej 
idei nie uswiadomil, gdybym ' najpierw nie zauwaiyl czegos, co 
w rownosci niedoskonale uezestniezy (0 He taka sytuacja jest moi
liwa, ale to jest przyklad Platona w Fedonie). Fakt, ie dqiymy do 
absolutnych wartosci, swiadezy 0 tym, ie nosimy w sobie slad 
uprzedniego z nimi zetkni~cia; ale nigdy na przyklad nie zat~sknil
bym do Pi~kna, gdybym nie zobaczyl pi~knego czlowieka ezy 
przedmiotu, w ktorym rna wladz~ osiadac sarna idea Pi~kna 
jedyny wyjqtek w regule! Gdzie tu miejsce na oslawionq platonsJs:q 
pogard~ ciala? Wiadomo jednak, ie cwo zachwycenie ziemskim 
pi~knem wzywa do przekroezenia tej wyjseiowej sytuacji : naj
pierw do milosci osobowej, kt6rej uezestniey modelujq si~ na
wzajem tw6rczo na obraz Boga (Fajdros), ale p6zniej do porzu
eenia w koneu tego wszystkiego, do oderwania si~, do poznania 
samych absolutnych wartosei (Uczta). Podobnie intelektualne 
widzenie Dobra jest mozliwe dzi~ki temu, ie kaidy rna w sobie 
moiliwosc tego widzenia, ktore tkwi zawarte w jego strukturze 
ontologicznej i kt6re musi tylko wlasciwie skierowac. Ale na to, 
by moinose t~ zaktualizowae, potrzebne Sq impulsy z zewnqtrz, 
mianowicie od ludzi jui wiedzqcych, od wyehowawc6w, nieza
stqpionych w inicjowaniu w nas rozwoju ku Dobru. Jest tak. 
i e ten roinoraki, a w istocie jeden proces jest jakims powrotem 
do ±rodel, odzyskiwaniem raju utraconego, ale to odzyskiwanie jest 
straszliwie mozolne, bo wymaga "nawr6cenia", to znaczy odwr6
cenia nawykowego spojrzenia ku temu, co latwo dosi~ine , utyli
tarne. Dodajmy, ie proces ten nie moie bye zakonczony w tym 
iyciu, poniewai nasze pragnienie przerasta nasze moiliwosci: tylko 
w rzadkich chwilach moiemy osiqgnqc kontemplacj~ tego, co 
"rzeczywiste", poza tym jestesmy - mowiqc nieadekwatnym tu 
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j~zykiem kantowskim - nieuleczalnie skazani na fenomeny, poki 
smierc nam nie umozliwi stani~cie twarzq w twarz z "rzeczami 
samymi w sobie" (jak przypomina Fedon). Ale nawet i wtedy nie 
spoczniemy, p6ki nie zostaniemy ealkowie:e oezyszczeni z wszel
kiego brudu, nie upodobnimy si~ maksymalnie do poznawanego 
absolutu: to jest sens platonskieh mit6w 0 metempsyehozie. 

W ten spos6b ludzkie zyeie uzyskuje wewn~trznq jednosc, eel 
i napi~eie: staje si~ sensownq historiq, determinowanq przez POZq
danie najwyzszego Dobra. Jednosc ta pokazuje, ze nie mozna 
uprawiac dzialalnosei naukowej bez konfrontowania jej z moral
noseiq, tak jak me mozna wypelniac tzw. obowiqzk6w moralnyeh 
bez dostrzegania pi~kna swiata, bez poszerzania swojej wiedzy 
o swiecie i wartoseiaeh, ktbre w n;eh tkwiq; nie mozna, poniewaz 
inaezej nie dojdzie si~ do Dobra, kt6re jest eelem naszej w~drbwki. 
Oezywiscie w~dr6wka ta me mialaby zadnego sensu, gdyby jej 
eel: owa naczelna Wartosc byla tylko naszym urojeniem, jakims 
postulatem rozumu praktyeznego i gdyby droga do n:ej nie pro
wadzila poprzez eoraz wnikliwszq kontemplaej~ jej odwzorowan 
do widzenia jej samej w sobie jako czegos w pelni rzeezywistego. 
Caly sens i aktualnosc platonskiej paidei zalezy, jak mi si~ wydaje, 
od tego, ezy si~ rna r6wnie silne jak on przekonania 0 obiektyw
nym istnieniu i obiektywnej h:erarchiJ wartosei, kt6re znajdujq 
si~ po stronie bytu a nie jedynie po stronie demiurgieznego pod
miotu. lezy slyszy si~ plynqey od nich apeldo przekroezenia tego 
poziomu rzeczywistosci, na kt6rym si~ znajdujemy, i wejscia na 
wyzszy, bardziej wartoseiowy i intensywny, ale niemniej rzeezy
wisty jej poziom. 

Prof. dr PAWEl RYBICKI 

A R Y S T o TEL E 5 
I KONCEPCJA SPOlECZENSTWA 

Moje przemowienie b~dzie mialo inny charakter niz to pi~kne 
przemowienie, ktorego wysluehalismy. Moze b~dzie ono bardziej 

• 	subiektywne, poza tym wyjdzie z innej pozyeji, z doswiadezen nie 
filozofa, leez socjologa. Che~ mowic 0 Arystotelesie, 0 tym co dalo 
mi wgl~bianie si~ w teori~ spolecznq tworcy Polityki - co dalo 
mi ono w zwiqzku z dlugotrwalymi studiami nad teoriq socjo
logicznq (rozumie sit} teoriq nowozytnq) i probami uprawiania tej 
teorii. Dodam, ze do bardziej wnikliwego zapoznawania si~ z ary
stotelesowskq teoriq spolecznq zabralem si~ wzgl~dnie pozno 
i w obliczu zagadnien i wqtpliwosci, ktore nasuwala mi znajomosc 
roi:nych kierunkow XIX- i XX-wiecznej socjologii. 
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W nowoczesnej teorii spolecznej, teorii socjologicznej, najbar
dziej rozgah:ziony byl nurt pozytywistyczny; rozumiem przez to 
wielosc kierunk6w, calkowicie lub cz~sciowo bazujqcych na pO
zytywistycznych postulatach i zalozeniach. Co do mn:e ~ z dawna 
mialem wobec tych postulat6w i zalozen krytyczne zastrzezenia, 
zawsze mialem wyczucie jakiegos zafalszowania rzeczyw~stosci 
przez kierunki pozytywistyczne. R6zne odmiany pozytywizmu ma
nifestowaly i manifestujq si~ w socjologii szczeg6lnie w dwu 
tendencjach. Jednq jest empiryzm, ktt ry chcialby wiedz~ 0 swiecie 
spolecznym sprowadzae do danych zewn~trznego doswiadczenia; 
tendencja pozornie prowadzqca do naukowego obiektyw:zmu, fak
tycznie jednak w swym ograniczeniu poznawczo bezplodna. Druga 
tendencja, charakterystyczna dla dawniejszych pozytywistycznych 
teorii spolecznych, charakterystyczna jednak i dla nowoczesnego 
neopozylywizmu, wyraza si~ w pewnym abstrakcjonizmie, w swo
:stym oderwaniu wiedzy 0 zjawiskach spolecznych od spolecznej 
rzeczywistosci. Bye moze obie te pozornie przeciwstawne tendencje 
daloby si~ sprowadzie do wsp6lnego m:anownika: do dqznosci mo
delowania zjawisk zycia spolecznego jako przedmiotu badan na 
spos6b, w jaki nauki przyrodnicze ujmujq w badaniach i teorii 
zjawiska przyrody. 

Konfrontacja mysli Arystotelesa z nowozytnq myslq socjolo
gicznq, przede . wszystkim w jej pozytywistycznych odlamach, to 
przede wszystk:m odnajdywanie pewnych sposob6w zblizenia do 
rzeczywistosci. Niepodobna mi tutaj przedstawiae caly ten teore
tycznie i metodologicznie skomplikowany problem; w ciqgu kr6t
kiego czasu, kt6ry mam do dyspozycji, pragn~ jedynie zaznaczyc 
kilka rys6w, kt6re szczeg6lnie przykuly mojq uwag~ w arystotele
sowskim podejsc:u do swiata spolecznego. 

Ot6z najpierw uj~la i pociqgn~la mnie koncepcja spoleczenstwa 
jako dqzenia. Arystoteles na poczqtku drugiej ksi~gi Polityki roz
prawia si~ z Platonem. Rozprawia si~ z koncepcjq polis, kt6rq 
Platon przedstawil w swoim dziele i chwyta to, co w mysli Pla
tona bylo najistotniejsze, a mianowicie, ze polis w swym idealnym 
ksztalcie rna stae si~ jakqs bezwzgl~dnq jednosciq. Arystoteles 
wyjasnia, ze gdyby postulat Platona zostal spelniony, gdyby polis 
siala si~ bezwzgl~dnq jednosciq, w6wczas przestalaby bye polis. 
Ona przeto musi tylko dqzye do jednosci, nigdy jej nie spelniajqc 
zupelnie; musi pozostawae wielosciq ' roznych element6w i r6wno
czesnie musi ciqgle zmierzae do integracji tych elementow. Sqdz~, 
ze Arystoteles doszedl do takiej koncepcji spoleczenstwa, opierajCjc 
si~ na swojej og6lniejszej teorii filozoficznej, na rozroznieniu naj
bardziej istotnym dla jego filozofii: rozr6znieniu potencjalnej oraz 
aktualnej strony rzeczywistosci. W zwiqzku Z tq calq dynamicznq 
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koncepcjq swiata, w ktorym dokonuje si~ proces przechodzenia od 
stanu mozliwosci do stanu aktualizacji - koncepcjq dynamicznq 
w prawdziwym tego slowa znaczeniu pozostaje jego koncepcja spo
leczenstwa. 

Inne z moich doswiadczen znowu z dziedziny uprawiania socjo
logii wiqzq si~ z poj~ciem srodowiska spolecznego, ktore jest ter
minem obiegowym, ale jest rownoczesnie i poj~ciem teoretycznym. 
W aspekcie teorii nowoczesne definicje wahajq si~ mi~dzy indy
vvidualistycznq i abstrakcjonistycznq koncepcjq srodowiska spo
lecznego - jednq i drugq niepelnq i niezadowalajqcq. Wydaje mi 
si~ natomiast, ze kiedy poslugujemy si~ arystotelesowskim sche
maiem potencjalnosci i aktualizacji, dochodzimy do bardziej ade
kwatnej koncepcji srodowiska. Mozemy uchwycie to, co dla srodo
wiska spolecznego jest najbardziej znamienne: zawsze ograniczonq 
wprawdzie, niemniej szerokq s£er~ mozliwosci spolecznych i w~z
SZq sfer~ ich realizacji w zyciu osobnika. Staje si~ tez uchwytna 
fluktuacja w istnieniu i manifestowaniu si~ srodowisk spolecz
nych; raz nasila si~ w nich aktualizacja spolecznych procesow 
i stosunkow, w innym przypadku czy innym momencie uzyskuje 
przewag~ potencjalny charakter zjawisk spolecznych. 

COZ dalej zafascynowalo mnie w Arystotelesie? Wieloaspekto
wose tego spojrzenia na rzeczywistose spolecznq. W Polityce od
Jlajdujemy zaczqtki i zapowiedzi kierunkow, ktore rozwin~ly si~ 

p6zniej, w nowozytnej teorii spolecznej, i ktore wyjasniajq zja
wiska spoleczne z jednego okreslonego punktu widzenia. Mamy 
zaczqtki materialistycznej interpretacji ukladow i zmian spoleczno
-politycznych, mamy uj~cia, ktore mozna niemal okreslie mianem 
strukturalizmu socjologicznego, mamy wyjasnienia zmian spolecz-: 
nych przez odwolanie si~ do przyczyn natury psychologiczno-spo
lecznej, znajdujemy schematy, ktore dajq niejako funkcjonalne 
uj~cie czy to calej polis, czy poszczegolnych jej skladnikow i czyn
nikow. Stanowisko Arystotelesa n~e daje przewagi zadnemu z tych 
uj~e. Nawiqz~ tu do dawnej pracy nieobecnego, niestety, dzisiaj 
profesora Tatarkiewicza, ktory piszqc 0 czterech przyczynach 
u Arystotelesa okreslal je jako cztery rozne punkty widzenia . 
W piqtej ksi~dze Polityki, ktora zawiera slynnq teori~ zmian 
i przewrotow spolecznych,miesci si~ teoretycznie niedopracowa"na, 
ale empirycznie mocno podbudowana, proba wieloaspektowego uj~
cia i wyjasnienia zmian spolecznych. Arystoteles analizuje zmiany 
strukturalne jako czynnik przewrotow ustrojowych, wskazuje 
czynniki demograficzne i czynniki ekonomiczne tych przewrotow, 
w mnogich przypadkach ukazuje procesy psychiczne jako bezpo
srednie przyczyny "sprawcze" zmian zachodzqcych w spolecznosci. 
W kompleksowej interpretacji swiata spolecznego i jego przemian 
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rna swe mle]SCe i "przyczyna celowa", slynne lecz i najbardziej 
kwestionowane uj~cie w teorii przyczynowosci Arystotelesa. Do
dajmy, ze wlasnie w arystotelesowskiej koncepcji swiata spolecz
nego Sq elementy, kt6re pozwalajq ujmowae przyczyn~ celowq 
w sposob rozny od tradycyjnego (i w nowozytnej filozofii krytycz
nego) ujmowania tej przyczyny. Ale - co najwazniejsze i co naj
bardziej r6zni Arystotelesa od przewaznej cz~sci nowoczesnych 
teoretyk6w - kazde wyjasnienie jest cz~sciowe i dopiero kom
plementarnose tych wyjasnieii zbliza nas do poznania rzeczy
wistosci. 

Przechodz~ do ostatniego zagadnienia, kt6re chcialbym poru
szyc - do zagadnienia determinizmu. Kiedy pisalem swojq ksiqzk~ 
o teorii spolecznej Arystotelesa, musialem dotknqe i tego pro
blemu. Stawialem sobie pytanie, czy wlasciwie Arystoteles jest 
determinist q czy indeterministq ; rzecz jasna odpowiedz wypadla, 
ze pojE;cia te Sq nieadekwatne dla mysli Arystotelesa. Ale z tego, 
i e one Sq nieadekwatne, nie wynika, zeby jego uj~cie, ktore bylo 
uj~ciem z innych punktow widzenia, nie mogio nam przynosie cze
gos pomocnego do rozwiqzywania naszych dzisiejszych trudnosci 
i oscylacji mi~dzy determinizmem i indeterminizmem w interpre
tacj i zjawisk. Bye moze elementy teorii spolecznej zawarte 
w Polityce mogq miee tu szczegolne znaczenie, bo wlasnie w tym 
dziele najbardziej wystE;puje specyfika arystotelesowskiego uj~cia 

swiata, jego uj~cie dynamiczne w pierwotnym znaczeniu tego 
wyrazu. Nie ulega wC]tpl1wosci, ze ten swiat spoleczny nie jest 
u Arystotelesa w zaden spos6b z g6ry zdeterminowany; natomiast 
znajduje si~ on w ciC]glym procesie determinacji; on ciqgle s t a j e 
s i ~ determinowanym. Ujmujqc t~ rzecz w ten spos6b Arystoteles 
od razu potrafil uchylie falszywq antynomi~, kt6ra pozniej si~ po
jawila miE;dzy determinizmem w znaczeniu okreslenia przez jakies 
uprzednie przyczyny tego wszystkiego, co si~ dzieje, a nurtem ludz
kiej dzialalnosci. 

Wiadomo, ze Arystoteles to bardzo dlugi nurt w dziejach mysli 
filozoficznej, specjalnie w dziejach mysli spolecznej; jezeli m6j 
Przedmowca m6wil poprzednio 0 powiedzeniu Whiteheada, ze 
historia filozofii to nic innego jak przypisy do Platona, to 0 teorii 
spolecznej, przynajmniej do koiica ~VIII stulecia, przynajmniej 
zas do bardzo znacznej cz~sci tej teorii mozna by powiedziec, ze 
to tylko przypisy do Arystotelesa. XIX-wieczna socjologia poszla 
w znacznej cz~sci innymi torami, nie znaczy to jednak, by nie bylo 
i by bye nie mogio powrot6w do mysli arystotelesowskiej. Mnie
mam, ze Arystoteles, tyle razy podawany za martwego, wciqz jest 
zywy, ie moina odczytywae go w spos6b nowy i z jego dynamicz
nego i wieloaspektowego uj~cia swiata czerpac nowe inspiracje 
poznawcze. 

Znak - 4 



882 "MISTRZOWIE NASZEGO CZASU" 

Prof. dr MIECZYSlAW A. KRAPIEC OP 

ARYSTOTELES I SW. TOMASZ 

Chcialbym nawiqzac do wypowiedzi Pana Prof. Rybickiego 
o Arystotelesie, ktory jest nadal aktualny i dzisiaj. W systemie 
Arystotelesa nalezy podkreslic dwie sprawy, ktore wydajq mi si~ 
bardzo wazne, i majqce szanse przetrwania w historii ludzkiej 
mysli i odegrania ogromnej roli. 

Pierwszq jest koncepcja aporeumatycznej filozofii. Arystoteles 
jest tym, ktory chyba pierwszy stawial zagadnienia filozoficzne 
w sposob 0 twa r t y (wspomn~ tutaj ksi~g~ "beta" Metafizyki, 
zwlaszcza rozdzial pierwszy, w ktorym porusza zagadnienie aporii). 
Ukazywal problemy do rozwiqzywania na tle roznorakich opinii 
na ich temat. Opinie te staral si~ w miar~ moznosci roztrzqsnqc 
i do nich ustosunkowac dajqc cz~sto rozwiqzania na miar~ swoich 
czasow. Ten sposob myslenia aporeumatycznego, przewijajqcy si~ 
przez jego Metafizyk~ oraz inne pisma, wydaje mi si~ dla filozofii 
bardzo trwalym osiqgni~ciem. Bo w filozofii, w zasadzie, kazde 
pokolenie rna do czynienia ciqgle z tymi samymi problemami. 
w stosunku do ktorych musi na nowo dokonywac proby przemysle
nia i to przemyslenia w perspektywie historycznej, na podstawie 
jakiegos tak czy inaczej zarysowanego systemu, poslugujqcego 
si~ mniej IUb bardziej uswiadomionq koncepcjq poznania. Ten typ 
myslenia demonstrowal Arystoteles. Pierwsza ksi~ga Metafizyki 
stanowi ustosunkowanie si~ do systemow poprzedzajqcych go filo
zofow. Nie jest to wprawdzie calkowicie obiektywne ustosunko
wywanie si~ (bardziej obiektywnie do tych zagadnien ustosunko
wal si~ jego uczen, Teofrast, ktoremu Stagiryta przekazal swoje 
pisma). On sam swoich poprzednikow widzial i "ustawial" w swie
tle swej ogolnej koncepcji, aby tym mocniej uwypuklic to, co 
sam mial do powiedzenia i co uznawal za prawd~. 

Typ myslenia aporeumatycznego, usilujqcy z jednej strony wziqc 
pod uwag~ caloksztalt zaga~nien w swietle historii, a z drugiej 
nie rezygnujqcy z rozwiqzan prawdziwosciowych na tle wlasnych 
koncepcji, wydaje mi si~ w filozofii pewnym idealem filozofowa
nia, ktory n-adal istnieje i nadal rna swojq wartosc. 

Sprawq drugq, godnq podkreslenia w filozofowaniu Arystote
lesa, jest jego tendencja do uczynienia z filozofii myslenia racjo
nalnego, rzecz jasna, w ramach jego teorii nauki. Oczywiscie Ary
stoteles w tym miejscu kontynuuje Platona, ale to on z zarysu 
ogolnej koncepcji nauki u Platona utworzyl pierwszq wielkq teori~ 



W YPOWIEDZI: MIECZYSLAW A. KRAPIEC OP 883 

racjonalnego poznania i ta teoria racjonalnego poznania, poznania 
wyjasniajqcego, ma dzis nadal wartosc. Arystoteles byl klasykiem 
poznania wyjasniajqcego, starajqcego si~ wskazac te czynniki, 
d z i ~ k i k t 6 r y m (dia ti) cos jest naprawd~ czyms, czy 
w zmienionej p6Zniej przez Tomasza perspektywie - dzi~ki kt6
rym cos naprawd~ istnieje raczej n.iz nie istnieje. 
Wydaje si~, ze gdyby dzisiaj pr6bowano stworzyc og6lnq teori~ 
racjonalnego poznania, to podstaw musiano by szukac u Arysto
telesa. Teorie bowiem nauki, kt6re zaproponowal Kant czy Comte, 
Sq jedynie uszczeg610wieniami i dodatkami do tej wszystko ogar
niajqcej teorii nauki, kt6rq zaprop.onowal Arystoteles. 

Drugim myslicielem i mistrzem, kt6ry wywarl wplyw na hi
stori~ myslenia i dzisiaj ma swoich licznych zwolennik6w - oso
biscie (niech mi wolno wyznac) czuj~ si~ najbardziej z nim zwiq
zanym - jest Tomasz z Akwinu. 

Trzy zagadnienia u Tomasza z Akwinu wydajq mi si~ kapitalne 
oraz wskazany przez niego og61ny spos6b rozwiqzania: og6lna 
teoria bytu, teoria czlowieka, a w teorii czlowieka ' szczeg61nq 
wartosc ma teoria prawa naturalnego. Sprawy te i dzis rnajq SWq 
zasadniczq wag~. Ich szerokie om6wienie wymagaloby monografii. 
Dlatego tylko je zasygnalizuj~. 

Gdy chodzi 0 teori~ bytu, Tomasz z Akwinu jest chyba tym 
jedynym autorem znanym w historii filozofii, kt6ry wskazal na 
czynnik konstytuujqcy bytowosc, to jest na aktualne istnienie. 
Ono jako akt bytu jest "racjq", ze cos naprawd~ jest bytem 
i "pod" nim, jako "pod" aktualnym istnieniem mozna szukac r6z
nych stan6w mozliwosci. Mozliwosci bowiem nie Sq dane niezalez
nie od istniejqcego swiata, one Sq "zawarte" w istniejqcym wlasnie 
ukladzie rzeczywistosci. W tym sensie aktualne istnienie rzeczy
wistosci, nie oderwane wszakze od tresci aktualizowanej, jest tym, 
co wyodr~bniamy jako wlasciwy przedmiot filozofii wyjasniajqcej. 
Filozofia wyjasniajqca nie dotyczy jakichs uklad6w mozliwych, ·ale 
swiata realn:e istniejqcego. W tej tez teorii bytu jawi si~ koncepcja 
absolutu jako istnienia czystego, istnienia, kt6re jest samym istnie
niem i wobec tego - wszechdoskonalosciq. 

Koncepcja czlowieka, wydaje mi si~ , u Tomasza jest zupelnie 
inna, anizeli byla u Platona, u Arystotelesa, u Nemezjusza z Emezy, 
u Awicenny, u Descartesa, u RegIa czy r6znych wsp6lczesnych 
scholastyk6w. Przed Tomaszem, ujmujqc rzecz najkr6cej, jawHy 
si~ dwie drogi rozwiqzania w filozofii struktury ontycznej czlo
wieka: alba czlowiek i jego istnienie jest wynikiem . 0 r g ani z a c j i 
materii; alba odwrotnie - organizacja materii jest w y n i k i e m 
b y tow 0 sci ludzkiej i fa k t u ludzkiego. Ot6z Tomasz przyjql 
rozwiqzanie drugie: czlowiek jest samoistniejqcym bytem, kt6rego 
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istnienie zasadniczo przysluguje jazni - duszy, a ksztaltowana 
przez niq materia, stanowiqca wraz z niq istotnq jednose w 1udzkim 
"compositum", istnieje jej istnieniem. Jazn zaistniala razemz ma
teriq, ktorq organizuje. Czlowiek jest istotnq jednosciq ducha i ma
terii, ktorq rownoczesnie duch transcenduje. Koncepcja tego rodzaju 
jest sprawdzona w analizie 1udzkiego dzialania. 

Trzecie zagadnienie dotyczy prawa naturalnego. Tutaj Tomasz 
skorygowal dwie waine sprawy: koncepcj~ idei p1atonskich i idei 
Augustyna oraz stoickq koncepcj~ prawa natura1nego. W augustyn
skiej wizji swiata ostatec~nym uzasadnieniem jego PorZcldku mialy 
bye idee Boskie, tak jak je pojql w 46 kwestii. Tomasz dokonal 
istotnej przemiany, zwracajqc uwag~, ie jesli mozna mowie 0 po
znaniu i ideach Abso1utu, to ty1ko w sensie ana1ogicznym. Znaczy 
to, ie poznanie Abso1utu dotyczy k a z de gop r zed m i 0 t u 
w swoisty i niepowtarza1ny sposob. Na skutek tego jednoznaczne 
prawo odwieczne, 0 ktorym Augustyn mowil, stracilo Syvoj jedno
znaczny sens, stalo si~ ana10giczne i ana10gicznie "uzasadnia
jqce" dzialanie kazdego przedmiotu - osoby - w sposob jej tylko 
wlasciwy. 

Druga sprawa : Tomasz nawiqzal do stoickiej i ciceronskie j kon
cepcji prawa naturalnego z tym, ze umiescil je w kontekscie swej 
metafizyki i ' antropo1ogii. Jes1i istnieje jakies prawo natura1ne 
wsrod 1udzi, to ono moze si~ ty1ko ujawnic czlowiekowi r acjonalnie 
w postaci sqdu : "dobro na1e±y czynie" i ten sCjd jest nacze1nym i je
dynym wyrazem prawa natura1nego , ktore stoi u podstawy kazde j 
1udzkiej decyzji. CzIowiek ma jqc dokonae decyzji musi sam do
strzec, co i jak jest dobre. Od ujrzanego inte1ektua1nie, a wi~c 

obiektywnie (ty1ko intelekt jest czynnikiem obiektywizujqcym!), 
dobra nie moze w decyzji swojej si~ oderwae. Prawo natura1ne, 
ukazuj<jce sil:; jako sqd 0 dobru, ktore na1ezy czynic, jest podstaw<j 
caIej mora1nosci i 1udzkich stosunkow spoJecznych. Nadto t ak poj~te 
prawo naturalne stoi u podstaw personalizmu. 
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KAZ IMI ER Z TWAR DOWSKI 

Nalei~ do wymierajqcej generacji bezposrednich uczni6w Kazi
mierza Twardowskiego, kt6rzy w miar~ swych sil i moinosci usi
lujq kontynuowac pewien styl filozofowania i pewien styl pracy 
od niego przej~ty. Ale niezaleinie od tego wydaje mi si~, ie oddzia
lywanie Twardowskiego - tak silne za jego iycia - trwa jakos 
nadal w Polsce. Moie przez uczni6w Jego uczni6w, a moie przez 
utrwalony w tym, co stworzyl, pewien model duchowy. Co wi~cej 
mysl~, ze to oddzialywanie jest narn potrzebne. Ale aby je dostrzec 
i zrozumiec, trzeba wiedziec, ku czemu Twardowski zmierzal, gdy 
w roku 1895, jako 28-letni profesor, objql katedr~ filozofii we 
Lwowie, do chwili, gdy w tym samym miescie w roku 1938 zakoii
czyl iycie. 

Dlatego chcialabym w tych kilkunastu minutach, kt6re Orga
nizatorzy dzisiejszego spotkania dajq nam do dyspozycji, przy
pommec pewne rysy dzialalnosci Twardowskiego, kt6re wydajq 
si~ istotne. Twardowski postawil sobie za zadanie wytworzyc 
w Polsce naukowy styl filozofowania przez uprawianie, przy po
mocy scislych metod badawczych, tych gal~zi filozofii, kt6re do 
nauki nalezq. Wyrainie oznaczyc granice, przez zastosowanie 
postulatu jasnosci i uzasadnialnosci twierdzeii, gdzie w docieka
niach filozoficznych koiiczy si~ robota naukowa a zaczyna wy
znanie wiary. Ten postulat naukowego uprawiania filozofii nie 
mial nic wsp6lnego z materializmem popularnym w drugiej po
lowie XIX wieku w niekt6rych kolach filozofujqcych przyrodni
k6w, a r6inil si~ tez pod niejednym wzgl~dem od antymetafizycz
nych zalozeii pozytywizmu. . Twardowski sqdzil, ie poglqdy i systemy 
metafizyczne czyniq zadosc gl~bokiej potrzebie umyslu ludzkiego, 
potrzebie calosciowego, koherentnego poglqdu na swiat i na miejsce 
czlowieka w swiecie. Nie mogq one jednak roscic sobie pretensji 
do miana nauki. W miar~ rozwoju nauk szczeg610wych dokonuje 
si~ wprawdzie naukowe opracowanie pewnych poj~c zaczerpni~
tych przez te nauki z metafizyki i dzi~ki temu metafizyczny po
glqd na swiat stopniowo zbIizac si~ b~dzie do postulowanego nauko
wego poglqdu na swiat. Ale zawsze b~dzie si~ do niego tylko 
zbliial, poniewaz taki proces rozwojowy nie dobiegnie nigdy 
koiica. Wynika to i z natury naukowego poznania i z natury na
szego umyslu. 
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Wysuwajqc postulat naukowego uprawiania filozofii walczyl 
Twardowski 0 jasnose i precyzj~ twierdzen filozoficznych i nalezyte 
ich uzasadnianie. Do pracy tego typu przygotowae chcial badaczy 
przez wlasciwe zorganizowanie studiow filozoficznych. Studium 
filozofii wyprzedzae powinna zdaniem Twardowskiego "praca 
przygotowawcza, polegajqca na przyswajaniu sobie znajomosci 
metod naukowych w zakresie nauk specjalnych", i to zarowno 
metod nauk empirycznych jak i apriorycznych. "Kto zas powie 
pisze Twardowski - ze w ten sposob wymaga si~ od filozofa za 
wiele, ten niech pami~ta, ze filozofia daje czlowiekowi tyle, iz rna 
prawo wymagae od niego wiele, prawie za wiele" (0 przygotowaniu 
naukowym do jilozojii, w: Rozprawy i artykuly jilozojiczne, Lw:)w, 
1927, s. 194 n.). Jakiez Sq te dary filozofii? Uprawianie filozofii 
to wedle Twardowskiego nie tylko rozwiqzywanie pewnych teore
tycznych zagadnien. To takze droga pogl~biania siE: i doskonalenia 
moralnego, droga do niezaleznosci wewn~trznej i panowania nad 
sobq. Bye filozofem to nie tylko realizowae pewne wartosci inte
lektualne ale takze moraIne. Twardowski mial przed oczyma ideal 
m~drca starozytnego, wzorowany na postaci Sokratesa. I sam mial 
w sobie cos z Sokratesa: i w pasji nauczycielskiej, i w postulatach 
precyzji j!;zykowej, i w walce z relatywizmem, i w bezkompromi
sowosci absolutystycznie pojmowanej etyki. 

W pierwszym okresie swej dzialalnosci we Lwowie, tj. do wy
buchu pierwszej wojny swiatowej, Twardowski stworzyl ramy 
organizacyjne dla swej pracy na Uniwersytecie. Zorganizowal 
pierwsze w Polsce seminarium filozoficzne, wyposazone w pi~knq 
bibliotek~ (nawiasem mowiqc swojq wlasnq przeniosl na Uniwer
sytet udost~pniajqc jq studentom), zalozyl pracowni~ psychologii 
eksperymentalnej, otoczyl opiekq Kolo Filozoficzne "Czytelni Aka
demickiej". Wychowal w tym okresie cztery generacje uczniow, 
wsrod nich przyszlych profesorow nauk filozoficznych uniwersy
tetow w Polsce takich jak Jan Lukasiewicz, Tadeusz Czezowski, 
Wladyslaw Witwicki, Tadeusz Kotarbinski, Stanislaw Lesniewski, 
Zygmunt Lempicki, Stefan Blachowski, Kazimierz Ajdukiewicz, 
Zygmunt Zawirski, zeby wymienie tylko niektore znane na
zwiska, 

W miar~ rozwoju zycia filozoficznego we Lwowie rosla potrzeba 
rozbudowy jego ram organizacyjnych. W setnq rocznic~ smierci 
Kanta 12 lutego 1904 r. rozpocz~lo dzialalnose pierwsze polskie 
Towarzystwo Filozoficzne, ktorego inicjatorem byl Twardowski 
i ktoremu przewodniczyl do chwili swej smierci. W przemowieniu 
inauguracyjnym dal Twardowski wyraz swej postawie filozoficznej 
mowiqc: "Polskie Towarzystwo Filozoficzne nie b~dzie sluzylo zad
nemu kierunkowi fiIozoficznemu wylqcznie, albowiem pragnie 
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objC}e sobC} wszystkie kierunki. Chce bye wolnym od wszelkiej 
jednostronnosci, chce bye jak najbardziej wszechstronnym. Jedy
nym dogmatem Towarzystwa b~dzie przekonanie, ze dogmatyzm 
jest najwi~kszym wrogiem wszelkiej pracy naukowej. Chcemy, aby 
wszystkie kierunki pracy i poglC}d6w filozoficznych w naszym Towa
rzystwie 'ku jednemu zmierzaly celowi: ku wyswietleniu prawdy. 
DrogC} ku temu naukowy krytycyzm" ("PrzeglC}d Filozoficzny", VII. 2. 
s. 241). W r . 1911 rozpoczC}l Twardowski redagowae i wydawae 
"Ruch Filozoficzny", pismo informujC}ce 0 zyciu filozoficznym 
w kraju i za graniq. I Polskie Towarzystwo Filozoficzne, i "Ruch 
Filozoficzny", choe w ograniczonym zakresie kontynuujC} do dzis 
wytyczone im przez Twardowskiego zadania. 

Po przerwie spowodowanej przez pierwszC} wojn~ swiatowC} 
Twardowski podjC}l dzialalnose filozoficznC} na wszystkich wymie
nionych plac6wkach i wielu innych, kt6re powstae mogly dzi~ki 
odzyskaniu przez Polsk~ niepodleglosci. Ale zawsze najwi~ksz,! 
troskC} otaczal Uniwersytet, broni,!c jego autonomii jako niezb~d
nej gwarancji niezaleznosci nauki. Jedna z ostatnich publikacji 
Twardowskiego 0 dostojenstwie Uniwersytetu, wyklad wyglo
szony w czasie uroczystej promocji na doktora honoris causa Uni
wersytetu Poznanskiego w r . 1933, zawiera mysli, kt6re w swietle 
ponurych los6w nauki w panstwach totalistycznych dwudziestego 
wieku szczeg6ln,! majC} wymow~. M6wiC}c 0 warunkach spelniania 
wlasciwych uniwersytetowi zadan, za kt6re uwazal, "odkrywanie 
coraz to nowych prawd i prawdopodobienstw naukowych oraz 
doskonalenie i szerzenie sposob6w, kt6re je odkrywae pozwalajC}", 
wypowiedzial Twardowski te znamienne slowa: ' "Moznose spel
niania wlasciwych uniwersytetowi zadan jest uwarunkowana jego 
bezwzgl~dnC} duchow,! niezaleznosci'! ... I gdyby nawet wyniki pracy 
naukowej uniwersytetu byly niemile tym, kt6rym on zawdzi~cza 
sw6j byt, nie wolno by w tym upatrywae uprawnienia do nakla
dania mu jakichkolwiek ograniczen. Albowiem badania naukowe 
rozwijae si~ i owoce niese mog,! tylko wtedy, gdy nie SCI niczym 
skr~powane ani zagrozone". W tej samej publikacji strescil raz 
jeszcze Twardowski sw6j poglC}d na filozofi~ i jej zadania. "Czy
niC}c przedmiotem swych badan sam,! prawd~ - m6wil - roz
swietlajC}c drogi do niej wiodC}ce, tworz'!c teori~ naukowego pozna
nia, filozofia staje si~ sojuszniczkq i przewodniczkq wszystkich, 
kt6rzy na jakimkolwiek polu dociekan ludzkich dC}z,! ku prawdzie. 
Budzi w nas krytycyzm, kt6ry chroni nas od slepego ulegania 
autorytetom, od wygodnego poprzestawania na milych nam na
wyczkach intelektualnych, a takze od zbytniego zaufania w nasz 
ludzki, tak bardzo ograniczony rozum ; kaze nam domagae si~ 
jasnosci i scislosci wsz~dzie tam, gdzie chodzi 0 stosowanie nauko
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wej argumentacji, a zwalczac wszelkiego rodzaju m~ty myslowe.. . ; 
uczy nas przeswietlac liczne poj~cia, ktorymi posluguj'l si~ nie 
wnikaj'lc w nie gl~biej nauki szczegolowe, i pozwala nam uswia.
domic sobie nie mniej liczne zalozenia, ktorymi ~ierujemy si~ 
w rozwazaniach i dzialaniach zycia potocznego w codziennej jego 
praktyce". . 

Na Gzym polegal wychowawczy wplyw Kazimierza Twardow
skiego na uczniow? Jakie cechy jego osobowosci i jaki sposob 
post~powania sprawily, ze stworzyl on pierwsz'l bodaj w Polsce 
filozoficznq szkol~? Szkol~ nie w sensie grona rzecznikow pewnego 
filozoficznego systemu (jak fenomenologowie, czy neokantysci), 
lecz w sensie srodowiska respektuj'lcego pewne postulaty meto
dologiczne i posiadajqcego wspolny j~zyk naukowy. Nieraz zada
wano sobie to pytanie, ale zadna na nie odpowiedz nie wydaje si~ 
wyczerpuj'lca. Mowiono nieraz 0 zelaznej konsekwencji, z jak'l 
wymagal od uczniow pelnienia obowiqzkow, 0 darze jasnego i pre
cyzyjnego przedstawiania problematyki filozoficznej, 0 swietnej 
organizacji pracy, 0 umiej~tnosci wdrazania uczniow do syste
matycznej, wytrwalej, prawd~ tylko na celu maj'lcej pracy. Mowiono, 
jak oddzialywal wlasnym przykladem. To wszystko prawda. Ale 

. z tych opisow wymyka si~ jakas rzecz istotna a trudna do nazwa
nia, jak wszystko; co wykracza poza schematy racjonalnego uj~cia. 
Sprawa milosci. Twardowski w swym jakze racjonalnie obmyslo
nym i stale rozumnym namyslem kierowanym i kontrolowanym 
dzialaniu sluzyl celom, ktore gorqco ukochal. Milosc dwoch idea
low: prawdy obiektywnej i moralnego dobra, szla u niego w pa
rze z ukochaniem mlodziezy. "Staralem si~ tchnqc w wasze dusze 
to, co jest najlepsz'l cZ'lstk'l mojej duszy wlasnej: szczere ukochanie 
pracy, gor'lce umilowanie prawdy i usilne dqzenie do sprawiedli
wosci". Te slowa wypowiedzial w przemowieniu, w ktorym dzi~
kowal uczniom za wr~czony mu - gdy si~ zegnal z Uniwersyte
tern - medal pami'ltkowy z napisem "Discipulorum amor et 
pietas". Wielkie i gorqcym uczuciem przepojone serce, z ktorego 
pelnosci czerpalismy wszyscy, uczynilo z Twardowskiego lowc~ 
dusz ludzkich na miar~ Sokratesow'l. · Ono to wlasnie wytworzylo 
nierozerwalnq wi~z, l'lczqc'l uczniow z mistrzem i uczniow mi~dzy 
sob'l , wi~z przyjazni. I to chyba takZe procz innych rysow, ktore 
staralam si~ zasygnalizowac, jest tytulem do nazwania Twardow
skiego "mistrzem naszych czasow". 



Ks. dr MICHAl HELLER 

"E R6wNA Sl~ Me KWADRAT" 

1. Albert Einstein - jego fajka, dlugie wlosy i zamilowanie 
do skrzypiec - stal si~ symbolem rewolucji naukowej, jaka do
konala si~ u progu naszego stulecia. Einsteinowska teoria wzgl~d
nOSCl wyprowadzila z impasu XIX-wiecznq elektrodynamik~ 
i stworzyla nowoczesnq fizyk~ relatywistycznq. W poczqtkowej 
fazie swojego istnienia teoria wzgl~dnosci byla przedmiotem za
ci~tych spor6w i dyskusji. Zresztq przyznac trzeba, ze bardziej 
wsr6d popularyzator6w nauki oraz filozof6w niz wsr6d fizyk6w 
fachowc6w. Dzis relatywizm fizykalny zdobyl trwalq pozycj~ 

w nauce. Wsp6lczesna fizyka bez teorii wzgl~dnosci jest w og6le 
nie do pomyslenia. 

Obecnie sytuacja w fizyce jest mniej wi~cej nast~pujqca: istniejq 
obok siebie -i prawie niezaleznie od siebie dwa wielkie dzialy 
teoria wzgl~dnosci i tzw. mikrofizyka (mechanika kwantowa, fizyka 
cZqstek elementarnych itp.). Pierwszy jest niemal w calosci dzie
lem Einsteina. W drugim Einsteina zalicza si~ r6wniez do gwiazd 
pierwszej wielkosci. Tw6rca teorii wzgl~dnosci do konca zycia 
pracowal nad zjednoczeniem calej fizyki w ' jednq unitarnq teori~ 
pola. Niestety bez wyraznych sukces6w. Ale program ten do dzis 
pozostal marzeniem fizyk6w. 

Fizyka przeobraza naszq kultur~, cywilizacj~, a nawet codzienne 
zycie. Tego oczywistego stwierdzenia nie potrzeba udowadniac. 
I znowu za symbol tych przemian uwaza si~ niekiedy formul~ 

E = mc2
• Einstein wyprowadzil jq jako wniosek ze szczeg6lnej teorii 

wzgl~dnosci. W 1905 r. pisal: "Masa ciala jest miarq zawartej w nim 
energii; jezel'i energia zmienia si~ 0 wielkosc L, to masa zmienia 
si~ odpowiednio 0 wielkosc L/9.102Q , przy czym energi~ wyraza si~ 
tu w ergach, a mas~ w gramach. Nie mozna wykluczyc mozliwosci, 
ze teori~ uda si~ potwierdzic w przypadku cial, kt6rych zawartosc 
energetyczna zmienia si~ w duZym stopniu (np. w przypadku soli 
radu)" (lst die Tragheit eines Korpers von seinem EnergieinhaLt 
abhangig, "Ann. Phys.", 18, 1905, 641). Tym razem Einstein si~ 
pomylil - nie na radzie, lecz na uranie udalo si~ sprawdzic teori~. 
Efekt zmiany masy w energi~ wyst~puje m. in. w bombie ato
mowej. 

2. Jeden z tom6w serii wydawniczej pod redakcjq A. Schlippa, 
poswi~conej wsp6lczesnym wielkim myslicielom, nosi tytul: Albert 
Einstein: philosopher-scientist (New York 1957). Istotnie, dzielo 
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Einsteina nie ogranicza si~ do terenu samej fizyki , rna r6Wlllez 
doniosle znaczenie dla filozofii. Zagadnienia ruchu, czasu i prze
strzeni tradycyjnie nalezaly do dziedziny zainteresowan filozofii 
przyrody. Teraz wypowiedziala si~ na ich temat fizyka. I filozof 
nie moze tego faktu ignorowac. Warto przytoczyc utrzymanq w po
pularnym tonie wypowiedz Einsteina dotyczqCq jego "filozofii 
przestrzeni": "Do zrozumienia poj~cia przestrzeni istotne wydajq 
si~ nast~pujqce uwagi. Mozemy tworzyc nowe ciala przykladajqc 
ciala B, C, .. . do A; m6wimy wtedy, ze przedluzamy cialo A. Prze
dluzajqc odpowiednie cialo A, mozemy je polqczyc z dowolnym 
innym cialem X. Zbi6r wszystkich przedluzen A b~dziemy nazy
waH 'przestrzeniq ciala A '. Prawdziwe jest zatem twierdzenie, 
ze wszystkie ciala znajdujq si~ w 'przestrzeni (dowolnie obranego) 
ciala A'. W ten spos6b nie mozemy m6wie 0 przestrzeni w og6le 
(abstrakcyjnej), a tylko 0 'przestrzeni nalezqcej do ciala N . Sko
rupa ziemska, odgrywajqca dominujqcq rol~ w naszym codziennym 
doswiadczeniu przy okreslaniu wzgl~dnych odleglosci mi~dzy cia
lami, doprowadzila do wytworzenia si~ abstrakcyjnego poj~cia 

przestrzeni, kt6re nie daje si~ jednak utrzymac". (Istota teoTii 
wzgl~dno§ci, Warszawa 1958, s. 9-10). Czas i przestrzen w "filo
zofii Einsteina" staly si~ czyms wzgl~dnym, zwiqzanym istotnie 
z materiq. Jezeli nie ma materii, nie rna r6wniez przestrzeni ani 
czasu. 

3. Filozof6w przeraza czasem nazwa: "teoria w z g 1 ~ d nos c i". 
Tymczasem Einsteinowska teoria nie rna nic wsp6lnego z relaty
wizmem teoriopoznawczym, kantyzmem (bo i 0 to jq posqdzano), 
czy z jakimkolwiek filozoficznym idealizmem. Jako filozof Einstein 
byl realistq. ,,Jestem przekonany - pisal - ze filozofowie wy
warli szkodliwy wplyw na rozw6j mysH naukowej, przenOSZqC 
niekt6re podstawowe poj~cia z dziedziny doswiadczenia, gdzie 
znajdujq si~ one pod naSZq kontrolq, na ni~tykalne wyzyny aprio
ryzmu. Nawet jesli si~ okaze, ze swiata idei nie mozna wydeduko
wac z wrazen na drodze czysto logicznej, ze jest on w pewnym 
sensie tworem umyslu ludzkiego, bez kt6rego nie rna nauki, to 
mimo wszystko swiat idei b~dzie zawsze r6wnie malo niezalezny 
od naszych doswiadczen jak odziez - od ksztaltu ludzkiego ciala. 
W szczeg6lnosci jest to prawdziwe w odniesieniu do poj~c czasu 

przestrzeni, kt6re fizycy pod wplywem fakt6w musieli zdjqc 
z Olimpu rzeczy a priori, uscislic je i przystosowac do obecnych po
trzeb" (Istota teorii wzgl~dno§ci, s. 9). Wzgl~dnosc (relatywizm) 
w fizyce oznacza jedynie i tylko to, ze pomiary pewnych "wiel
kosci" fizycznych (polozenie, w kt6rym cos si~ znajduje, czas, 
w kt6rym cos zaszlo itp.) Il}ogq bye wykonane wylqcznie w z g 1 ~
de m konkretnego ukladu odniesienia, a nie w spos6b absolutny, 

i 
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tzn. niezalezny od ukladu odniesienia. Teoria Einsteina nazywa si~ 
teoriq w Z g I ~ d nos c i, poniewaz wykryla, ze wielkosci wzgl~d
nych jest wi~cej niz dotychczas sqdzono, chociaz w pierwszym 
rz~dzie interesujq jq wl:asnie wielkosci absolutne, tzw. niezmien
niki (szczegolna teoria wzgl~dnosci jest nie czym innym jak tylko 
teoriq niezmiennikow wzgl~dem przeksztalcen Lorentza). Nie
zmienniczo zachowuje si~ np. czasoprzestrzeiI. 

4. Wymienianie wszystkich zaslug Einsteina dla naszej nauko
wej kultury w ramach krotkiej wypowiedzi jest zadaniem niewy
konalnym. Wystarczy odwolae si~ np. do pelnej erudycji mono
grafii 0 Einsteinie piora B. G. Kuzniecowa (B. G. Kuzniecow, 
Albert Einstein, Warszawa 1966, BibIioteka Problemow). Warto 
jednak pami~tae, ze na wielu zagadnieniach, ktore dzis uwazamy 
za ostatecznie rozwiqzane (a przynajmniej za wlasciwie ustawione) 
w duzej mierze zaciqzyl autorytet tworcy teorii wzgl~dnosci. Wy
mienmy chociazby problem metodologicznych kryteriow wyboru 
naukowej teorii, stosunek matematyki do wiedzy doswiadczalnej 
i inne. 

5. Mysliciele chrzescijanscy drugiej polowy XX wieku kladq duzy 
nacisk na immanencj~ Boga w swiecie. Bog nie jest kims nie z tego 
swiata, czy tez kims poza tym swiatem. Bog jest sednem wszyst
kiego, co istnieje. Czy Einstein przeczul ten styl myslenia 0 Bogu, 
czy tez takie myslenia 0 Bogu w jakis sposob pochodzi od Ein
steina? Bye moze jedno i drugie. Einstein cz~sto mowil 0 Bogu. 
o zdumienie przyprawial go fakt, ze przyrod~ w ogole mozna ba
dae, ze u jej dna lezy nie chaos, lecz prawidlowose. I tu wlasnie 
pojawial si~ Bog Einsteina. "Kiedy Einstein mowi 0 Bogu, zawsze 
ma na mysli wewn~trznq spojnose i logicznq prostot~ praw przy
rody" (L. Infeld, Szkice z przeszloSci, Warszawa 1964, s. 68). Bog, 
jakim Go widzial Einstein, jest immanentny, tkwi w materialnym 
swiecie. "Einstein zwykl mawiae: Pana Boga nie obc~odzq nasze 
trudnosci matematyczne. On calkuje empirycznie" (tamze). 
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BOHDAN POCIEJ 


K AN T, LESMIAN BACH 

Chcialbym tu mOWlC nie 0 jednej postaci, ale 0 trzech twor
cach, mianOWlCle 0 Immanuelu K a n c ie, Janie Sebastianie 
B a c h u i Boleslawie L e s m ian i e. Dziwne to zapewne na 
pierwszy rzut oka zestawienie, postaram si~ je wi~c w trakcie swo
jej wypowiedzi uzasadnie i wykazae, ie nie jest ono przypadkowe. 

Moj glos na tym spotkaniu, to wypowiedi kogos, kto jest "wpICl
tany" w trzy dziedziny rownoczesnie: muzyk~, filozofi~, literatur~. 
W pierwszCl dziedzin~ - niejako zawodowo, w dwie dalsze - po 
amatorsku. StCid moie, mi~dzy innymi, moj zaskakujClcy wybor. 
Czy ci wlasnie tworcy oddzialali na mnie, na mojCl "drog~ iy
cioWCl" najsilniej? 0 tym sam bym, doprawdy, nawet nie potrafH 
powiedziee... Moglbym przeciei wskazae szereg innych postaci 
pisarzy, filozofow - ktorych oddzialywanie bylo rownie silne, 
jeieli nie silniejsze.. . 

Chodzi tu jednak 0 pewien przyklad, 0 cos, co moglbym uogol
nie. Chodzi 0 szczegolnCl rol~ wiodClCCl w kulturze. I nie jest tu 
istotne, czy ta rola zostala w pelni zaktualizowana, najwainiejsza 
jest jej moiliwose. 

Okreslmy t~ rol~ bliiej : polega ona na rozbudzaniu i stalym 
pogl~bianiu intuicji metafizycznej , poczucia metafizycznosci ist
nienia, lub - jak to nazywal Witkacy - uczue metafizycznych:. 

Rzeczywistose - swiat - w moim odczuciu nie jest chaosem; 
jest ona - wierz~ w to - uporzCl dkowana podlug niewzruszonej 
i absolutnej hierarchii wartosci; inaczej mowiCic - zhierarchizo
wana wedlug stopni doskonalosci, a jej miarCi najwyiszCl jest 
ide a 1; ideal - poj~cie granic:ane "funkcjonujClce" we wszyst
kich dziedzinach rzeczywistosci, wszystkich bytach; optimum, 
pelnia, cel z natury nieosiCigalny, ale wyznaczajClcy kierunek kai
dego prawdziwego dClienia i rozwoju. 

Poj~cie idealu - a pojmuj~ go w sensie zbliionym do Kantow
skiego - przybliia nas do istoty met a f i z y c z nos c i. 
Pojmuj~ metafizyc znose przede wszystkim moie najbardziej do

slownie, "etymologicznie": jako to, co jest po z a w s z elk CI 
f i z y c z nos c i CI, czyli poza doSwiadczeniem, miarCl, sprawdze
niem, poza zmyslami, widocznosciCl, naocznosciCi. Jako cos, co nas 
stale przekracza, przerasta, cos, co jest zawsze poza naszym za
si~giem, czego nigdy nie b~dziemy mogli dotknCle ale ku czemu, 
ku poznaniu czego, zwraca si~ stale najgl~bsza i najwainiejsza 
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~z~se naszej istoty. J ako cos, co jest naSZq najwi~kszq t~sknotq ... 
To cos, nie tkwi jednak bynajmniej w zaswiatach, nie jest od 

nas nieskonczenie przestrzennie oddalone; przeciwn~e - jest stale 
wokol nas i w nas, a to "cos" i nasz stosunek do tego czegos 
ok1'esla moze najlepiej jeden zwi~zly zw1'ot: t a j em n i c a is t
n i e n i a; zdumienie nad sam y m fa k tern is t n i e n i a. 

Pierwszym stopniem ,,1'acjonalizacji" intuicji metafizycznych 
jest wi~c pytanie 0 racj~ istnienia ("dlaczego istnieje w ogole cos 
a nie raczej nic"?). 

Bye moze tu jestesmy u wspolnych :i:rodel filozofii i sztuki, 
intuicji filozoficznej i intuicji artystycznej. Filozofia rodzi si~ ze 
z d z i w i e n i a nad istotq istnienia. Sztuka rodzi si~ z podobnego 
zdziwienia, bardziej tylko moze "uszczegolowionego" - rodzi si~ 

ze zclziwienia nad istotq i pi~knem istnienia... 
Wracam do moich trzech nazwisk. Dwa z nich wziqlem z dzie

dziny sztuki - muzyki i poezji. Lecz juz przez sarno zestawienie 
tych postaci z postaciq wielkiego filozofa chcialem dae wyraz 
moim poglqdom na istot~ sztuki, na to, co w sztuce w ogoJe naj
wazniejsze i bez czego sztuka malo mnie inte1'esuje. 

To cos, to pierwiastek metafizyczny, jakosci metafizyczne, war
tosc i metafizyczne... Tak poj~ta sztuka rodzi siq zawsze z jakiejs 
metafizycznej wizji swiata, z calosciowej intuicji rzeczywistosci 
i, w swym ocldzialywaniu, ku tej wizji z powrotem nas kieruje... 

Wymieniajqc owe trzy slawne nazwiska dotknqlem - tak mi 
si~ przynajmniej wydaje - trzech punkt6w metafizycznej postawy 
wobec swiata, inaczej mowiqc - trzech sposob6w uprawiania 
metafizyki : przez analiz~ samej metafizyki i refleksj~ nad niq; 
poprzez two1'zenie konstrukcji czysto dzwi~kowych, muzycznych; 
poprzez tworzenie wizji poetyckich. 

K ant a pojmuj~ nie jako "likwidatora" czy "przeciwnika" 
metafizyki, ale jako kogos, kto metafizyk~ wlasnie uczynil wiel-
kim, nadludzkim tematem calej swojej filozofii, swego systemu 
i metody ; kogos, kto nieust~pliwie, uparcie, z genialnq dociekli
wosciq i konsekwencjq - cz~sto potykajqc si~ 0 oporny, niepo
sluszny, nie nadqzajqcy za myslq material j~zyka - dqzy do od
krycia i zbadania zrodel wszelkiej metafizycznosci, wszelkich dq
zen i pragnien metafizycznych w umysle ludzkim. Z czegoz bo
wiem wyplywa ow - stale podkreslany - podzial na dost~pne 
nam zja wisko i - absolutnie nieprzenikliwq, niedost~pnq "rzecz 
samq w sobie"; z czegoz p!ynie pocZllcie owej niewzruszonej gra
nicy mi~dzy tymi dwiema sferami rzeczywistosci, jesli nie z uswia
domienia sobie najgl~bszej metafizycznosci bytu, istnienia i na
szej ograniczonosci poznawczej wobec istniejqcego, wobec tajemni
czego jqdra rzeczywistosci! 
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Przypadek Kanta jest chyba jedyny w dziejach filozofii; tkwilo 
w nim jakby dwoch ludzi: jeden - filozof w najgl~bszym sensie 
metafizyczny; drugi - krytyk filozofii najwnikliwszy i najmq
drzejszy z tych, jacy w dziejach ludzkosci zaistnieli, jej analityk 
najbardziej przenikliwy.. . 

B a c h - procz tego, ze jest na pewno najwi~kszym tworcq 
muzycznym w historii nasze j kultury, tworcq, ktore moze pojawic 
si~ w cyklu historii tylko raz - jest dla mnie najbardziej meta
fizycznym kompozytorem wszystkich czasow. 

Takie sformulowanie budzic moze pewnq, zrozumialq zresztq, 
nieufnosc i kojarzyc si~ z OWq literackq "filozofiq" muzyki, jakq 
uprawiano zwlaszcza w XIX wieku. Dla mnie jednak met a
f i z y c z nos c jest chyba najlepszym kluczem do zrozumienia 
wielkosci Bacha i do wyjasnienia - 0 ile to jest mozliwe - istoty 
jego sztuki. 

Ot6z w samym rdzeniu tworczosci Bacha tkwi pewna niezmier
nie waina ide a i k 0 n c e p c j a for m y m u z y c z n e j; pewien 
pra-wz6r, pewna pra-zasada ksztaltowania muzyki; wywodzqca si~ 
jeszcze z polifonii sredniowiecza. Wcielenia i metamorfozy tej idei 
sledzic moiemy najlepiej w utworach polifonicznych Bacha, w jego 
muzyce organowej i klawesynowej; a niejako spelnieniem idealu 
jest tu ostatnie dzielo Kunst der Fuge. 

Owa koncepcja i idea formy wynika - jezeli to mozna tak 
okreslic - z wizji swiata,opartej na niewzruszonej wierze w "har
moni~ wprzod ustanowionq". Jest w tej wizji pewne wyobrazenie 
kulistosci - jako symbolu pelni i najwyzszej doskonalosci, jest 
r6wniez gl~bokie poczucie nieskoiiczonosci i wiecznosci. Ta wizja 
jest w swej istocie metafizyczna i jezeli bysmy chcieli szukac ana
logii, a takZe moze pewnych zrodel filozoficznych, to po\viemy, 
ie Bachowskie wyobrazenie swiata wyrasta jakby z naczelnych 
zalozeii systemow dw6ch przede wszystkim filozofow: Spinozy 
i Leibniza. Ze Spinozy "przejql" jakby Bach gl~bokie poczucie 
nieskoiiczonosci i "monizm" - wszak centralna forma muzyczna 
u Bacha - fuga - jest najczystszq realizacjq zasady monizmu 
na gruncie muzyki; z Leibniza - "harmoni~ z gory ustanowionq". 
To jest najbardziej zasadniczy aspekt metafizycznosci Bacha. A Sq 
przeciez i inne aspekty. Wszak w swym oddzialywaniu muzyka 
ta raz po raz odsyla nas do tego, co wieczne, idealne, tego, co 
w swej istocie niedocieczone, niewypowiedziane - czyli budzi 
w nas uczucia metafizyczne. Wszak muzyka ta jest wprost prze
siCjkni~ta - nie dla wszystkich dzis juz niestety czytelnq - sym
bolikCj religijnq! 

I wreszcie - L e s m ian. Nie znam poety bardziej metafizycz
nego, a rownoczesnie - nie znam poety bardziej (jezeli chodzi 
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o samq istot~ poezji) - czystego. I tu znajduj~ potwierdzenie mo
jego poglqdu: ze metafizycznosc przynalezy do samej istoty poezji, 
ze tkwi ona u podstaw poetyckiego widzenia, uj~cia wizji swiata. 

Stalymi obsesjami poezji Lesmiana Sq: d z i w nos cis t n i e
n i a i n i cos C. Dziwnosc istnienia - najsugestywniejsza moze 
w Lqce, Ogrodzie Pana Blyszezynskiego, Balladaeh - wyraza si~ 

w r6znych elementach tej poezji: w jej nowych slowach, w przed
stawionych tu formach istnienia - owych Lesmianowskich stwo
rach - bytujqcyeh na skraju niebytu, a przeciez tak konkret
nych... , w calej dyszqcej niesamowitym zyciem bujnej i drapieznej 
przyrodzie, ktora jest gl6wnq materiq tworezosci Lesmiana... Ow 
nieslychanie sugestywny, nieraz przerazliwie pokraczny konkret 
Lesmianowski jest ciqgle na granicy realnosci! I jakze charakte
rystyczne jest tutaj owe - by wspomniec na przyldad E~iasza 
dochodzenie do nicosci, ow proces nicestwienia, schodzenie w glqh 
po stopniach intensywniejqcego niebytu. Dochodzimy tu do miej
sea, w kt6rym r6wnoczesnie - zaezyna si~ i koilczy wszelka me
tafizyka poj~ta jako poezja, do miejsca, w ktorym "czysty Byt 
i czyste Nic ' Sq jednym i tym samym"... 

Prof. dr ANDRZEJ GRZEGORCZYK 

PUNKTY ZACZEPIENIA 

Pytanie 0 nie, to zach~ta do nielatwej autoanalizy. Wycho
wanie rodzinne, dobry zesp61 szkolnych nauczycieli, wreszcie calo
ksztalt narodowej kultury mogly znacznie bardziej zaciqzyc na 
psychice, niz p6zniej' spotkani ludzie wybitni i swiadomie wybrani 
mistrzowie. 

W dziecinstwie i mlodosci po wplywie rodzicow drugie miejsce· 
przyznalbym wplywom srodowisk: rodzinnego w szerokim sensie, 
szkolnego, mlodziezowego, narodowego i religijnego. Tworzq one· 
"materi~ zycia", mozliwosci, z ktorych korzystamy wedlug p6z
niejszych, wlasnych, coraz bardziej swiadomych wyborow. Nie· 
bylem nigdy "chrzescijaninem z wyboru", jak lubiq si~ wyrazac 
niekt6rzy (chyba nieslusznie, bo czlowiek nie wybiera, tylko zo
staje wybrany, powolany do istnienia w tych wlasnie warunkach, 
ktore Sq mu dane). Nikt nie wybiera rodziny, kultury, epoki, 
a malo kto i wt6rnie: srodowisko, ojczyzn~, religi~. Te rzeczy' 
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stanowiq punkt wyjscia. Material do dalszej obr6bki. Obr6bki za
r6wno przez bunt, jak i przez tw6rczq kontynuacj~. 

Wiele Z wlasnych odczue zawdzi~czam przede wszystkim stale 
zywej i wyczulonej wrazliwosci mojego Ojca. Kazdy przez ni·ego 
odczytany wiersz byl dla mnie wielkim przezyciem, odsloni~ciem 
nowych wartosci. Poza tym w czasach szkolnych i wojennych 
(kt6re byly jednoczesnie uniwersyteckimi) nie oddzialal na mnie 
nikt jako indywidualnose. .'laden autor, ani zaden spotkany czlo
wiek. Autorzy byli elementami skladowymi nauki, lub ideologii 
srodowisk. Nie mieli indywidualnosci. UJegalem oczywiscie modom 
i snobizmom: arystotelesowsko-tomistycznej, logistycznej, neopo
zytywistycznej. W wersjach eklektycznych, pozbawionych indy
widualnosci. Teologowie w czytaniu byli niewiele ciekawsi od 
szkolnych katechet6w. Tradycyjna pedagogika katolickich orga
nizacji utrudniala, jak mi si~ zdaje, zarowno powstawanie indy
widualnosci, jak i ich wplyw, na korzyse dose szablonowego 
idealu. Nastr6j solidarnosci narodowej okresu okupacji r6wniez 
dawal przewag~ zbiorowosci nad jednostkq. Poza tym, zeby ocenie 
czyjqS indywidualnosc i z niej swiadomie skorzystae, trzeba sa
memu bye juz pewnq indywidualnosciCl. Gdy po wojnie zaczqlem 
myslee samodzieln:ej i opierae si~ szablonom, wtedy . dopiero 
zau wazylem ,vok61 siebie wiele interesujqcych jednostek. 

Wychowanie, szablony kulturowe, szkoly, ideologie i wyznania 
Sq przede wszystkim po to, zeby z nich wychodzie, sprzeciwiac si~, 
przekraczae. Psychologowie, wydaje mi si~ , nie docenia jq rozwoju 
ludzi w wieku dojrzalym. Polega on chyba gl6wnie na kryzysie sza
blon6w i powstawaniu wlasnych swiadomie wybranych reakcji i od
czue. Mi~dzy 25 a 30 rokiem zycia powstaje pierwsza mala stabiliza
cja idea16w i codziennych reakcji, ktora nie przeszla jeszcze przez 
ogniowq pr6b~ powaznych doswia dczen i osobistej odpowiedzial
nosci. Potem przychodzq doswiadczenia: malzenstwo, praca, wy
chowywanie dzieci , rywalizacja, kon£likty, egoizmy i nieuczci
wosci spotykane na kazdym kroku, a 0 kt6rych nie mielismy po
j<:;cia, wreszcie nieszcz~scia i wlasne bl<:;dy. .'lycie zaczyna bye 
trudne, trzeba ciClgle na cos si~ decydowae i ponosie konsekwen
cje. Kazda decyzja prowadzi przy tym zwykle do nast~pnej sy
tuacji, w kt6rej musimy swiadomie brn,!e dalej, lub tez zdobywae 
si~ na nowy wysilek zmiany stanowiska. Los nie pozwala nam 
poprzestae na jednym wyborze, ale je mnozy i doprowadza sy
tuacje do skrajnosci. Ktos, kto pragnie wytrwae w konformizmie, 
zostaje coraz bardziej omotany i pogrqzony. Odsuwajqc od siebie 
czas pr6by szykujemy sobie tylko trudnie.iszq sytuacj~ w przy
szlosci, gdy doszedlszy do granic uleglosci tylko heroizmem b<:;
dzie mozna uratowae si~ od hanby. 
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Takie jest, mam wrazenie, doswiadczenie wewn~trzne mojego 
pokolenia i trudno tu znaleic mistrza. A jednak 14 lat temu spot
kalem kogos, kogo wlasnie w sprawach etycznych mog~ nazwac 
swoim mistrzem. Jest nim Jean Goss, lepiej moze powiedziec: para 
malzenska - Jean i Hildegarda Goss Mayr. Ona humanistka 
z wyzszym wyksztalceniem, on pierwotnie kolejarz, potem oboje 
dzialacze w mi~dzynarodowych organizacjach pacyfistycznych 
i chrzescijanskich. Widuj~ ich raz, lub dwa razy na rok i zawsze 
zyskuj~ cos niezmiernie waznego i aktualnego, do zrealizowania 
od zaraz. Jest to postawa nie gwalcenia (non violence), milosci, 
o.Eiarnosci, zastosowana do wszystkich spraw zycia. Najlepsza 
znana mi cZqstka spolecznej mysli chrzescijanstwa Zachodu. Uzu
peinieniem jej jest zastrzyk duchowosci wschodniej, kt6ry otrzy
muj~ r6wniez od ludzi mojego pokolenia: Jerzego Klingera i Je
rzego Nowosielskiego. Bo chociaz Ewangelia przekazuje nam wizj~ 
sqdu ostatecznego, jako sqdu z czyn6w spolecznych, to jednak r6w
niez w Kosciele wielkiej sztuki, religii lub natury doznajemy czegos, 
co moina nazwac metafizyczno-kontemplacyjnym przeiyciem po
jednania, usprawiedliwienia, lub przynajmniej jego nadziei... 

W sferze bardziej zawodowo-intelektualnej pierwszym i najwaz
niejszym mistrzem swiadomie uznanym byl dla mnie Tadeusz Ko
tarbinski. Z calego nurtu analityczno-pozytywistycznego pierwszej 
polowy XX wieku on stworzyl system najbardziej zwarty, kon
sekwentny i obejmujqcy calosc filozofii. Metod~ logicznej analizy 
doprowadzil do perfekcji i uparcie stosowal w kaidej sytuacji . Od 
formowania najprostszych zdan do wielkich decyzji swiatopoglq
dowych i zyciowych, wszystko uj~te zostalo w jeden system, 
w kt6rym zadnego niemal wyrazu nie mozna zastqpic innym, 
a uzycie kazdego prawie wyrazu zostalo sformalizowane. Odwaga 
zdecydowania si~ na dziwactwo, aby m6c swoje doswiadczenie 
myslowe, swojq wielkq przygod~ intelektualnq (i nie tylko inte
lektualnq) doprowadzic do konca, nie cofanie si~ przed najskraj
niejszymi konsekwencjami, ale smiale ich ukazanie, swiadomosc 
metodologiczna posuni~ta do ostatecznosci - to jego cechy wyjqt
kowe i imponujqce. Ceni~ wielkie programy i syntetyczne systemy, 
chociai konsekwentne trzymanie si~ jednej drogi, z punktu wi
dzenia przeci~tnosci, prowadzi do dziwactwa, a wielki wysilek 
zwr6cony w jednym kierunku powoduje zwykle ograniczenie, 
a nawet prymitywizm w innych. Rozwiqzania Kotarbinskiego wy
dajq mi si~ dzis niedostateczne, cz~sto zbyt upraszczajqce, rzeklbym 
powierzchowne. Mam jednakze wrazenie, ze przejqlem od niego 
zasadniczq metod~ myslenia i kontynuuj~ jq na wlasny spos6b, 
metod~ analitycznq, mocno opartq 0 logik~ i empiri~, dajqcq r6wno
czesnie najwi~kszq gwarancj~ intersubiektywnosci w swiecie 

Znak - 5 
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wsp6lczesnym, wychowanym na naukach empirycznych. Nie ufam, 
choc im kiedys ulegalem, myslicielom hermetycznym, nawet gdy 
olsniewajq paradoksem. W egzystencjalizmie widz~ dzis mas~ 

efekciarstwa. Mysl, kt6rej nie mozna uprzyst~pnic, ani przetluma
czyc na inny j~zyk nie wydaje mi si~ st.anowic powaznej zdobyczy. 
Z drugiej jednak strony filozofia, jako tw6rczosc spoleczna, rna 
niewqtpliwie podw6jny charakter. Jest nie tylko rodzajem nauki, 
ale rowniez sztukq ekspresji w konwencji poj~c abstrakcyjnych 
(cos w rodzaju abstrakcyjnego malarstwa). I jako taka jest sztukq 
bardzo trudnq, zqdamy od niej bowiem zarowno czystosci myslo
wej, jak i gl~bokiej refleksji. 

o wielu autorach potrafi~ powiedziec, ze zyskalem od nich 
jakqs jednq, lub kilka mysli, ktore wlqczylem do swojego sy
stemu. Od Simone Weil np. mysl 0 oczyszczajqcej funkcji ateizmu 
i lasce, ktora wyrywa nas z oci~zalosci. Od Teilharda de Chqr
din 0 mistycznej funkcji natury. Chociaz oddzialali na mnie 
glownie ludzie wspolczesni, byli to jednak tacy, kt6rzy umieli 
w sobie podsumowac doswiadczenia poprzednich pokolen i wiel
kie tradycje kulturalne. Wielu autorow i przyjaci61 mialo tez na 
mnie wplyw, chociaz nie mog~ im przypisac zadnej wyraznej tezy. 
Mam jednak poczucie, ze od kazdego czlowieka w chwili gl~bszego 
kontaktu zawsze cos zyskuj~. Demonstruje mi on jakqs wartosc, 
cos wnosi do mojej wizji swiata, jakies wlasne doswiadczenie, 
ktore koniecznie trzeba "uchronic od zapomnienia". Z tym tez 
nastawieniem staram si~ dotrzec do wielu ludzi, ale nie umiem, 
a i oni tez cz~sto zamykajq si~. Swiadomie (lub nie) ograniczajq 
si~ do zewn~trznej dzialalnosci, uciekajq, jakby powiedzial Kierge
gaard w sfer~ obiektywizacji: organizujq, redagujq, opowiadajil 
anegdoty, sypiq dowcipami, wyrazajq si~ efektownie i paradoksal
nie, ale nie ujawniajq swej istoty. A przeciez najwazniejsi i naj
ciekawsi na swiecie Sq ludzie imam wrazenie, ze kazdy przeni
knqwszy w siebie i rozciqwszy wszystkie swoje otoczki moze dac 
z siebie cos niepowtarzalnego i jeaynie cennego, swiadectwo swo
jego najgl~bszego doswiadczenia losu. 

Nauczyciele matematyki oddzialali na mnie zbiorowo, byli bo
wiem do· siebie w istotny spos6b podobni, w tym co ujawniali na 
zewnqtrz. Wszyscy pelni ·uwielbienia dla pi~kna swojej nauki, 
pelni pasji badawczej i bezinteresownej ciekawosci, przy tym 
uczynni, zyczliwi, nawet ofiarni, ale nie wykraczajqcy zasadniczo 
poza nauk~, inne, chocby najgl~bsze zainteresowania traktujqcy 
Jako hobby. Pod tym ostatnim wzgl~dem ciqgle mam wrazenie, ze 
do nich nie pasuj~. Pasji matematycznej nie mog~ oddac si~ bez 
reszty. Przezywam, zwlaszcza w momentach wielkich ze'Nn~trz
nych wydarzen, czczosc pi~knych technicznie konstrukcji matema
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tycznych, w por6wnaniu . ze sprawami humanistycznymi. Zarzu
cilbym moze nawet swoim nauczyc ielom, ze (na skutek pewnej, bye 
moze, oboj~tnosci na filozoficzny aspekt badaiJ.) dopuscili do (bye 
moze nieuchronnej) pewnej zmiany postawy badawczej w mlodym 
pokoleniu. Zamiast badaczy 0 wyraznych zainteresowaniach przed
miotem stajemy si~ zbyt cz~sto wyczynowcami. Same zaintereso
wania przestajq kogokolwiek pasowae na uczom~go. Liczq si~ t ylko 
wyczyny. Klasyczne dzialy wyklada-my wprawdzie dydaktycznie 
poprawnie, ale zbyt cz~sto jako material nieciekawy, kt6ry 
trzeba wykue, azeby za kilka lat dojse do rzeczy ciekawych, 
czyli nowych, nie rozwiqzanych, kt6re po rozwiqzaniu zbyt pr~dko 
znowu zostajq uznane za nieciekawe. Tego typu nastawienie 
techniczno-sportowe, (sprzyjajqce postawie komercjalnej) , anty
humanistyczne, czy nawet nihilistyczne poznawczo, spotkae mozna 
dzis w kazdej nauce, nawet najbardziej "humanistycznej" wedlug 
dawnych podzial6w. Staram si~ temu oprzee. Postanawiam wykla
dae rzeczy znane jako ciekawe. Cieszye si~. z ujrzenia prawdy 
starej i oczyw:stej. Przywr6cie swiezose spojrzenia na wiedz~ za
stanq . To mozna, ale wtedy, gdy si~ patrzy na swiat troch~ filo
zoficznie. Gdy si~ widzi w twierdzeniu odkrycie rzeczywistosci. 
Gdy si~ ceni ogolnq wizj~ swiata matematycznego, a nie tylko 
spryt rozwiqzywaczy. Potrzebni Sq wizjonerzy. Oni moze bardziej 
zmieniajq obraz nauki, niz technicy rozwiqzywacze. Kurt Godel 
byl wizjonerem, choe w podr~cznikach figuruje juz tylko po prostu 
jako autor twierdzen. Wiedza podr~cznikowa nie przekazuje zy
wego dramatu poznawania. Niedawno bylem swiadkiem, jak jeden 
rozwiqzywacz z podstaw matematyki (G. E. Sacks) zlozyl hold 
wizjonerowi z tej dziedziny mowiqc prawie doslownie w ten spo
s6b: "P6ki nie znalem Kreisela dowodzilem wielu twierdzen, ale 
nie wiedzialem po co i czemu wlasnie takich; odkqd poznalem 
Kreisela, nie dowiodlem wprawdzie nowych, ciekawych twierdzen, 
ale wiem, jak powinny wyglqdae twierdzenia matematyczne i po 
co ich dowodzie". 

Takie jest moje swiadectwo 0 punktach zaczepienia w epoce 
wielkich doswiadczen, z ktorych syntez~ pokolenie moje powinno 
przekazae i nie wiem, czy zdola. 
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STANIS!:.A W LEM 

WIZJA FILOZOFA NA KRZE 

Prosz~ Panstwa, nieskonczona jest ilose wymiarow przestrzeni 
konfiguracyjnej, w ktorej mozna umiescie punkt oglqdu tego, co 
zostalo do tej pory powiedziane. Przeciez od nazwisk takich jak 
Swi~ty Tomasz, Platon, Arystoteles idq korzenie w glqb calego 
uniwersum ludzkiej mysli, tak ze wlasciwie nalezaloby tu przy
niese biblioteki calego swiata i wtedy - zartuj~ - daloby si~ 

jako tako nalezycie omowie i uporzqdkowae te sprawy. Wi~c 
usadowi~ si~ na przeciwnym biegunie osi i pozornie wcale nie b~d~ 
mowil 0 tych myslicielach. 
Wyjd~ od tego, co mnie w tej chwili zajmuje, mianowicie pisz~ 

teraz ksiqzk~ zwiqzanq z problematykq futurologii, wi~c musz~ 

ogarniae autorow, budujqcych prognozy bytu ludzkiego tak daleko 
w przyszlose, jak si~ tylko da. Chcialem znaleze filozofa, ktory 
bylby niejako przeciwWagq, przeciwstawieniem zawodowcow fu
turologii i na zasadzie probki losowej wziqlem sobie Marcusego. 
Ot6z to jest czlowiek wyksztalcony humanistycznie i filozoficznie, 
wi~c niejako dziedzic we wspolczesnosci wielkich, dawnych prac 
systemowej filozofii, jest to czlowiek, dzisiejszym swiatem, jego 
urzqdzeniami, wszechstronnie zniesmaczony i niezadowolony, 
a przeciwko sobie rna ow pot~zny klan futurologow, ktorych na 
prawach reprezentatywnosci niechaj przedstawia Herman Kahn. Na 
planie czysto formalnym roznica mi~dzy plodami futurologii i fi
lozofii jest taka, ze kazdy kierunek filozoficzny, kazda szkola do
pracowuje si~ pewnego jednego systemu, ze w jego ramach padajq 
ustalenia pretendujqce do jedynosci, natomiast swiadomy rzeczy 
fut.urolog nie buduje prognozy jedynej, lecz dostarcza calego ich 
zbioru alternatywnego. Zarowno filozofia bytu jak i powinnosci 
w obr~bie kazdej szkoly historycznie powstalej lub istniejqcej po
wiada, ze jest tak a tak, i ze ponadto winno bye tak a tak. Nato
miast futurolog dostarcza nie samych tylko prognoz, niby astro
nom, przepowiadajqcy kolejne zaemienia slonca, lecz przynosi 
przepowiednie zmieszane z zaleceniami i ostrzezeniami niejako 
w jednym opakowaniu. Dla futurologow tego kierunku, ktory 
dzisiaj jest silq wiodqcq, a nazwisko Kahna to jedynie umowny 
znak, dotykajqcy tego, co w wysilkach tych podobne do siebie, na
prawd~ liczq si~ tylko wartosci instrumentalne. 

Futurologom tym wydaje si~, ze, poniewaz nie przyznajq si~ do 
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iadnej konkretnej szkoly filozoficznej w zakresie wartosciowania 
zwlaszcza, to tym samym wydobyli s:~ niejako z obr~bu typowych 
spor6w filozoficznych, dotyczqcych wartosci, pozostawili je za sobq, 
jako przestarzale rupiecie. W praktyce Sq, jak to mozna latwo 
wykrye, eklektykami, a klejem, lqczqcym kawalki, brane z r6znych 
doktryn, jest dla nich wqski pragmatyzm. Konstruujqc prognozy, 
budujqc te swiaty przyszlosci - raz standardowe, a raz uwzgl~dnia
jqce odchylenia od standardu, traktujq oni fenomeny kultury jako 
drugo, a nawet trzeciorz~dne. Jesli nie zwazae na ich werbalne 
zastrzezenia i komentarze, majq kultur~ za pozbawionq wszelkiej 
autonomii, nie uwazajq jej nawet za smar, kt6ry w maszynie rna 
amortyzowae wsp6lprac~ k61 z~batych. Przeciw tym praktykom, 
swiadomy rzeczy, staje filozof, kt6ry reprezentuje tradycje my
sli ontycznej i aksjologicznej, przy czym okazuje si~ calkowicie bez
silny wobec futurolog6w. Nie tylko w tym sensie oczywistym, ze 
nie jest, jak tamci, finansowany przez pot~zne korporacje, ze nie 
stojq za nim kola rZqdzqce. Przede wszystkim jp.st dlatego bez
silny, poniewaz oceanowi wykrytych korelacji i trend6w, staty
stykom, formulom, potrafi przeciwstawie tylko swoje veto i miota 
gromy na to, co si~ tak cz~sto nazywa dzis "establishment". Tym 
samym czlowiek, przyznajqcy si~ do wartosci nieinstrumentalnych, 
tych, jakimi kultura stoi, z kt6rym radbym sympatyzowae, oka
zuje wlasnq bezradnose,' poniewaz oburzenie moraIne moze bye 
wst~pnym impulsem, budzqcym z letargu, wzywajqcym do pracy 
myslowej, ale nie moze zast~powae realnych program6w dziala
nia. Sytuacja takiego obezsiln:enia filozofii draini mnie i przeraza 
dlatego, poniewai ja, dochodzqc do niej drogami pozaakademicki
mi, prywatnie, nigdym nie uwaial, ze to jest dyscyplina, zdolna 
wylqcznie podawae informacje trzcinom pascalowskim, ze wlasci
wie jedynq rolq filozofii jest powiadamiae t~ trzcin~, kto i co jq 
lamie, i ie kiedy to robi, rola jej jui jest wypelniona. Jeieli nie 
jest tak, jak to wyglqdalo dawniej, ie byt mamy dany niekwe
stionowalnie i najwyzej wypada go opisywae, lecz jest tak, ze mo
zemy go ksztaltowae na niewyobraialnq wielose sposob6w, to w sy
tuacji podobnej wolnosci trzeba miee przewodnika, i wlasnie filo
zofia bye nim powinna. Zarazem nie jest do tego zdolnaobecnie. 
Tkwi w tym antynomia kultury, poraionej inwazjq technicznej 
cywilizacji. 

Futurologowie doprawdy Sq lepiej poinformowani nii my a tylko 
wykorzystujq t~ lepszq informacj~ w spos6b wcale przewrotny; 
niezmodernizowana metodologicznie, niepoinformowana filozofia 
okazuje s i~ bezsilq, zdolnq tylko do jalowego protestu. Konkretne 
wypadki, np. majowe francuskie, uczynily bohaterem dnia - zu
pelnie mimowolnym - a zarazem symbolem tak zwanej "konte
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stacji" - Marcusego. Tym wyniesieniem byl on sam niby usatys
fakcjonowany, ale i zmieszany dla braku konkretnego programu. 
Natomiast futurolodzy, ktorzy zjawiska spoleczne obserwujq, ale 
si~ do nich jako dzialacze polityczni nie wtrqcajq, tj., ktorzy chcq 
zachowae pozory ludzi naukj, badajqcych spoleczeilstwo z obie
ktywizmem badaczy gwiazd i planet, w samej rzeczy dysponujq 
programem. Po to, zeby bye politykiem, jak i po to, zeby bye filo
zofem, nie trzeba koniecznie wyglaszae mow na wiecach IUb pu
blikowae ontologicznych dziel. Futurologowie uprawiajq tedy dzia
lalnose zarowno politycznq jak filozoficznq, a jedynie si~ do tego 
wyraznie nie przyznajq. W praktyce niciq przewodniq konstrukcji 
Hermana Kahna jest filozo£iczny pragmatyzm i polityczne stano
wisko zachowania status quo. Nalezy sqdzie, ze kiedy szlachetny 
utopista sciera si~ z myslqcym zdroworozsqdkowo pragmatykiem, 
ten ostatni zawsze w koilcu zwyci~zy. W tym swietle - jesli idzie 
o powracanie cIo ±rodel - m6wi~ 0 trzech wielkich nazwiskach, 
jakie tu padly. Przyznaj~ si~, ze nie bardzo wiem, co mozna uczy
nie wi~cej ponad aktami mysli, wyrazajqcej wiernose szacownym 
tradycjom mistrzow historycznej mqdrosci. 

Platon, swi~ty Tomasz, Arystoteles, doskonale, lecz wlasciwie 
akty takiego przyznawania si~ do ich dziedzictwa wydajq mi si~ 

niewystarczajqce. Hlstoria doprowadzila nas do punktu, w ktorym 
wszystko uleglo zinstrumentalizowaniu. Np. u Kahna czyta si~ 

o mozliwych przemianach wiary, 0 powstawaniu nowych "mutacji" 
wiary w XXI wieku, jesliby w tym czasie produkty techn~ki mialy 
zdominowae czlowieka intelektualnie: wyobraza on sobie, ze mo
glyby powstawae wowczas jakies wyznania "a rebours", wywo
dzqce wartose czlowieczeilstwa wlasnie z faktu "umyslowej gor
szosci" czlowieka wobec maszyny rozumnej. Jakis rodzaj maso
chizmu, przesiedlony do transcendencji. 

Slabose umyslowa, zawodnose, niklose czlowieka zestawionego 
z jego wlasnym wytworem mialaby stae si~ zarzewiem nowej 
metafizyki. Kahn traktuje takie pomysly czysto instrumentalnie, 
tj. zastanawia si~ nad tym, czy i jak mialoby pailstwo przykladae 
hamulcowe klocki do nowopowstajqcych wiar, i czy moze nie by
loby w pewnym wypadku lepiej przylozye do nich wzmacniacza. 
Na planie jakiejs "futurologii wiary" wydaje mi si~ ta koncepcja 
dose prymitywna, lecz wyjawia ona stosunek futurologa do nie
instrumentalnych wartosci: nie stanowiq niczego ponad elementy 
rachuby, ponad klocki do ukladania odpowiednich wzorow. Zu
pelnie tak, jak gdyby podobne stanowisko pozwalalo faktycznie 
wykroczye poza obr~b aksjologicznych konfliktow, decyzji co do 
wartosci, a przeciez takiego miejsca dla praktycznych dzialail nie 
rna i bye nie moze. Lecz w praktyce ta totalna instrumentalizacja 
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triumfuje, poniewaz wyglqda nie tylko na to, ze Pan Bog jest po 
stronie silniejszych batalionow, ale i na to, ze zwyci~zajq lepiej 
poinformowani. Totez iradycyjna filozofia znajduje si~ na takiej 
krze, na takim bardzo pif;knie zbudowanym krysztale, ktory po
rusza si~ w niewiadomym kierunku, unoszony falami rozp~tanych 
technologii. Taka filozofia wydaje mi si~ zasklepieniem, robotq 
niemal, powiedzialbym, eskapistycznq. Tymczasem tamci aprobujq 
wszelkie zmiany, relatywizujqce wszystkie wartosci, nie tylko na 
polu norm i praw stanowionych, wi~c na polu kultury, lecz na do
Lqd nietkni~tym terenie - organizacji cielesnej czlowieka. Bo 
przeciez rozpoczyna si~ inwazja w cialo - biotechnologii. 

Kilkadziesiqt lat temu mozna bylo jeszcze powtarzae za poetq, 
ze kazda epoka rna swe wlasne cele, poniewaz okres zycia jednej 
generacji byl krotszy, niz okres zachodzenia wielkich przemian 
soc jotechnicznych i kulturowych. Lecz ten czas dobrego znieru
chomienia juz nie wroci. Kilkadziesiqt lat temu ludzie zaczynali 
latae przy pomocy plotna, przescieradel i drutow od parasoli, a te
raz lata si~ juz w calkiem inny sposob - i takZe do innych, do 
pozaziemskich miejsc. Wif;c jesli podobnymi tempami zostanie 
uruchomiona ewolucja biotechnologiczna, to z cialem ludzkim 
bf;dzie mozna zrobie absolutnie wszystko, a wtedy zostaniemy wy
zbyci wszelkich wiodqcych ustalen, kierunkowskazow, wiadomosci 
o tym, co nienaruszalne i co konieczne. 

A przeciez rozum dqzyl zawsze do tego, by wykrye w swiecie 
jego konieczne jakosci. Kiedy one zniknq, znajdziemy si~ w sytu
acji kosmonautow w przestrzeni gwiazdowej, gdzie nie rna gory, 
dolu, gdzie wszystko jest mozliwe dla braku oparcia nienaruszal
nego, i gdzie absolutnie nie wiadomo, co robie. Albowiem, do
prawdy, jesli zdobywa si~ dzi~ki doskonalym technologiom niemal 
doskonalq swobod~ dzialania, to juz zadne rachunki empiryczne, 
wi~c instrumentalne, nie potrafiCl nam odpowiedziee na pytanie, 
co czynie n a I e z y. Ci, co spieszq nam z pomocq, jak wlasnie 
futurologowie, nie proponujq zadnego kodeksu wartosci trwalych, 
a jedyna zasada, wywodliwa z ich praktycznego dzialania, wy
glqda talc maszyna idzie, wif;C nalezy wszystko robie, zeby ma
szyna szla dalej. Jesli mozna zmieniae serca, nalezy zmieniae 
serca , jesli mozna zastqpie pluca organem syntetycznym i to wy
pada uczynie, itcl. W ten spos6b w praktyce 0 tym, co uczynie 
trzeba , decyduje to, co aktualnie uczynie mozna. Takie automa
tyczne zrownanie osiqgalnego z wlasciwym wyglqda mi na trend 
nihilizowania kultury, bo aksjologi~ zastf;puje si~ calkowicie bez
zasadnq wiarq , jakoby wlasnie ta kolejnose, w jakiej nauki potrafiCl 
dostarczae nam swych odkrye, miala bye przewodniczkq losu ludz
kiego. 

http:STANISi.AW
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Konczqc, chcial;bym podkreslic naszkicowanq nieprzywiedlnosc: 
filozofia jest sob;e i futurologia jest sobie, i jesli nie dojdzie do 
wlasciwego zlqczenia mysli i sil, to technologia wezmie ostatecz
nie kultur~ za leb, wlqczy wartosci autonomiczne jako czlony aryt
metycznych operacji · do rachunku i doprowadzi nas do stan6w 
historycznie bezprecedentalnych. Czyms innym jest bowiem zio 
ulokowane osobowo, jakiegos Atylli, czy rozmaitych potwor6w 
historycznych, a zupelnie czyms innym jest doskonale wyksztal
cony, wyposazany w najlepszq wiedz~ czlowiek, kt6ry akceptuje 
stan calkowitej relatywizacji w zakresie kultury, kt6remu w glo
wie nawet nie postoi, by ten kierunek ruchu nalezalo kwestiono
wac. Przy optymistycznej asyscie futurolog6w technologia moze 
zjesc filozofi~, z kt6rej pozostanie najwyzej, jak to kiedys w innym 
kontekscie powiadal Borges, zaj~cie czysto "ludyczne" - poszuki
wania nie prawdy ustalell i nie wartosci zwierzchnich, lecz tylko 
konstruowania myslq system6w fantastycznych, budzqcych wiel kie 
zdziwienie. 
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MIECZYSI.AW A. KR1\PIEC OP: 

To, co powiedzial przed chwilq pan Lem, jest OCZywlscle szoku
jqce, ale wydaje mi si~, ze jest nast~pstwem okreslonych koncepcji 
czlowieka, spolecznosci i kultury. Jestesmy swiadomi, ze ostatecz
nie my niewiele tutaj mozemy e£ektywnie zdzialae, ale nie
wqtpliwie mozemy sobie przynajmniej uswiadomie, co jest warun
kiem czego. Kiedy Marks mown, ze w filozofii chodzi 0 to, w jaki 
sposob zmienie 'wiat, to wychodzil rowniez z pewnych koncepcji 
czlowieka, jako wyalienowanego, znajdujqcego si~ w zupelnej pro
stracji w stosunku do warunkow ekonomicznych. I najwazniejsze 
zadanie dla jego filozofii polegalo na odzyskaniu i wybawieniu 
czlowieka - przez, jak mowiq niektorzy, "zbawczq" rewolucj~ 

proletariatu. Marks nawiqzuje do fieglowskich koncepcji stawania 
si~ "calosci" w dialektycznym ruchu obejmujqcym tez czlowieka, 
jako pewnego momentu dialektycznego w rozwoju tejze "calosci". 

Na czlowieka zatem zacz~to patrze~ takze w perspektywie instru
mentalistycznej, jako na element i cz~se wi~kszego "zbioru". Czlo
wiek jednostkowy przestal bye jedynym celem kultury. Otoz nie
ktorzy klasyczni mysliciele wskazywali n a czlo~ieka-osob~ jako 
na tego, ktory jest celem kultury i wszystkich tworczosci kultu
rowych. Czynili to m.in. Platon, Arystoteles i Tomasz. Ich teoria 
czl:owieka-osoby jako formacji szczytowej bytu, jako celu dziala
nia i tw6rczosci nie wydaje si~ bye czyms bezuzytecznym, lecz 
przeciwnie czyms najbardziej koniecznym, bysmy nie potracili 
perspektyw, nie pomieszali celu i srodk6w, warunk6w i istoty 
rzeczy. I jesli wsp61czesna sytuacja jest alarmujqca w tej mierze, 
to dobrze jest przypomniee sobie i ich stanowisko. 

PAWEI. RYBICKI: 

Nawiqzujqc do wypowiedzi bardzo interesujqcej pana Lema, 
chcialbym podniese dwa momenty, kt6re wydajq mi si~ istotne dla 
dyskusji futurologicznych problem6w. Zyjemy w okresie nad
zwyczajnego post~pu techniki. Osiqgni~cia techniki zmieniajq wa

http:MIECZYSI.AW


906 "MISTRZOWIE NASZEGO CZASU" 

runki naszego zycia i, bye moze, b~dq w jeszcze wiE:kszym stopniu 
zmieniae je w przyszlosci. Ale niekt6re zwlasEcza oparte na zdo
byczach przedsiE:wziE:cia - jak na przyklad loty k:Jsmiczne - Sq 
bardzo kosztowne i dlatego ich realizacja musi bye oplacalna, czy 
to z ekonomicznego, czy z ekonomiczno-politycznego punktu wi
dzenia . Z tego, ze dzisiaj lozy siE: na te cele bardzo wielkie sumy 
i przeznacza siE: na te cele bardzo wielkie srodki materialne, nie 
wynika, ze tak bE:dzie, ze tak bye musi w przyszlosci. Drugi aspekt 
wiqze siE: mi szczeg6lnie z futurologicznymi prognozami w sferze 
biologii. Tutaj pojawiajq siE: pewne koncepcje, kt6re mogq godzie 
w elementarne prawa czlowieka i w sens ludzkiego bytu. Mozna tez 
mniemae, ze zarysuje siE: konflikt mi~dzy tendencjami technicy
stycznymi a poczuciem i zrozumieniem sensu ludzkiego zycia. 
W zwiqzku z tym nie jest rzeczq przypadku, ze wlasnie dzisiaj, 
w dobie wielkich osiqgniE:e i przewidywanych jeszcze wiE:kszych 
mozliwosci techniki, zwracamy si~ niejednokrotnie do wielkich 
starych myslicieli. W okresie intelektualnego zam~tu, tak chara
k terystycznego dla wsp61czesnosci, ich mysl, bazowana na glE:bo
kim wyczuciu sensu zycia i swiata, moze nieraz stanowie dla nas 
cenne punkty oparcia. 

KAROL TARNOWSKI: 

Platon wychodzi od analizy sytuacji konkretnej, to znaczy analizy 
polis atenskiego, bo spoleczenstwo, zwlaszcza spoleczenstwo polis, 
rna wladzE: deprawowania miodych ludzi. Grecy mieli niezwykle 
wysokie wyobrazenie 0 etycznej roli pailstwa, 0 etycznej roli w1a
dzy. Poniewaz wladza ta n ie spelnia swoich funkcji w1asnie mo
ralnych, poniewai: deprawuje dajqc zly przyklad k16tniami itd. itd. 
Platon sni 0 takiej sytuacji, w kt6rej panstwo by rzeczywiscie wy
chowalo tego cz1owieka, w kt6rej by go nie deprawowalo. Kazdy 
bowiem czlowiek rna oczy w sobie, ale te oczy musi mu ktos otwo
rzyc, musi mu ktos pokazae wartosci, stqd jego system przymusu. 
Ale spoleczeilstwo rna pom6c ukazae wartosci jednostce po to, 
zeby ta jednostka sarna ze swojej najglE:bszej istoty do nich dq
zyra, poniewaz rna zakodowane w swojej strukturze dqzenia do 
dobra; trzeba mu jedynie pokazae, gdzie to dobro, w jakim kie- · 
runku nalezy go szukae. 

STANISLAW LEM: 

ProszE: Pana, czy nie jest przypadkiem tak, ze my majqc w glowie 
przykre doswiadczenia historyczne, juz ustawiamy pewne takie 
powsciqgi, zeby nie wynikalo, ze Platon to byl teoretyk wiadomo 
czego. Jest to z naszej strony akt oczywiscie bardzo zacny, jesli 



• DYSKUSJA 907 

chodzi 0 Platona. Ale czy nie lepiej moze uznae, ze Platon to bardzo 
dobra rzecz, w tym sensie, ze jego spusciznq zywi si~ do dzis mi~dzy 
innymi matematyka czy metamatematyka, ze zaglqdajqc do Pla
tona mozna m:ee z glowy caly problem, powiedzmy, istnienia przed
miot6w matematycznych. Inaczej sprawa si~ rna, kiedy zaczynamy 
pytae 0 to, co on mial na mysli, gdy opowiadal 0 tym doskonalym 
panstwie i jak ten doskonaly i dobrowolny przymus zqda, zeby 
wszyscy robili to, co nalezy. Ale czy i tu nie myslimy ahistorycznie? 
Sytuacja w jakiej zyl Platon, byla inna. On nie mial tego wlasnie 
instrumentalnego podejscia do spraw maszyny spolecznej; ze tu Sq 
takie tryby, ze tu si~ postawi cos tak, tam si~ to ulozy tak, obok si~ 
pusci masowe srodki przekazu. Zupelnie inaczej wszystko wyglq
dalo wtedy, wi~c istotnie nie mozna jego mysli przelozye na nasze. 
Moze bye gorzej. Moze bye znacznie gorzej, dlatego, ze mozna 
doprowadzie do sytuacji, w kt6rej z jednej strony wszystkie kl~
ski zostaly juz urzeczywistnione, a z drugiej strony wszyscy zy
jqcy nie zdajq sobie z tego sprawy, poniewaz nie tylko mozna sro
dowiska adaptowac do czlowieka, ale mozna i czlowieka adapto
wac do srodowisk. J ezeli czlowieka mozna adaptowac do srodowisk 
technicznie wykonalnych przez niego, to ten proces majqc charak
ter krokowy i stopniowy powoduje, ze najpierw si~ przeszczepia 
serce, potem zmienia si~ nog~, potem oko, potem si~ podlqcza ka
w alek jakiejs sztucznej protezy do pewnego plata m6zgu, poniewaz 
jest to wskazane, poniewaz czlowiek musi aktywnie clominowac we 
wspolzawodnictwie z komputerami, potem znowu si~ robi cos, 
itd. Proces jest krokowy, rozlozony na dowolnq ilosc dyskretnych 
malych zmian, tak ze w zadnym momencie nie mozna powiedziec: 
"gwaltu! ciqgniemy za hamulec, zapalamy czerwone swiatla !" 
Zawsze si~ kOJi.czy na dyskusjach, np. przed kamerq telewizyjnq: 
ach, no coz, trup, musimy zatem ustalic, kiedy on juz b~dzie na 
pewno zimnym nieboszczykiem, kiedy to serce... Ja wcale nie wy
"St~puj~ tu w roli ani adwokata diabla ani odwrotnej, ja po prostu 
nie chwalqc, ani nie ganiqc, zdaj~ tylko spraw~. Przeciez trzeba 
m iec informacj~, a potem dopiero mozna si~ zastanawiac, co ewen
tualnie z niC) robie. Gdyby za jednym zamachem chciano tego 
wszystkiego dokonac, protestowalibysmy gwaltownie. Gdyby nam 
powiedziano: czy godzicie si~, teby totalnie zrelatywizowac war
tosci kulturowe i wartosci somatyczne, cielesne i duchowe czlo
wieka za jednym zamachem, to si~ oczywiscie nie godzimy, ale ta
kiej transakcji wiqzanej nikt nam nie proponuje. Dlatego zanika 
w naszej swiadomosci granica mi~dzy operacjami samozgubnymi, 
a jeszcze niewinnymi, operacje niepewne mogq wyglqdac bardzo 
sympatycznie, urzekajqco nawet, no bo w koncu, moj Boze, dobrze 
jest zycie przedluzye, a sprawa tej pigulki antykoncepcyjnej 
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W sWlecie zagrozonym eksplozjq demograficznq moze wyglqdac
na zbawienny srodek, i dwadziescia milion6w podobnych rzeczy, 
z kt6rymi nauka mniej lub bardziej smialo przychodzi z tym, 
ze uczeni czasem odzegnujq si~ od odpowiedzialnosci za skutki 
stosowania ich odkrye. 

I jest jeszcze kwestia. Sytuacja jakiejs szczeg6lnej roli, . waznej~ 
nie tylko filozofa ale i uczonego. Dawniej byl to taki facet z dlu
gimi wlosami, z jakimis pr6bowkami w laboratorium. Opisywano 
go w jakiejs nieciekawej powiesci. Patrzono na niego troch~ jak 
na wariata, nikt go powaznie nie traktowal. Teraz zupelnie
inaczej. Struktura nauki, w sensie organizacji produkujqcej infor
macj~ 0 tym, co si~ dzieje, jest przerosni~ta strukturami wladzy, 
a struktury wladzy przerosly strukturq nauki tak, ze wlasciwie
w og6le nie mozna Z sensem m6wie, ze istnieje cos takiego, iak 
autonomiczna nauka. Oczywiscie tak jak nie mozna m6wie, ze
w organizmie ludzkim istnieje uklad wylqcznie naczyniowy. 
Trzeba dae nauce punkt oparcia, zeby mogla ten bieg wypadk6w 
zmienie. Marks stawial na klas~ robotniczq, ale coraz jej mniej. 
Maszyny jq wypierajq i uszczuplajq. Proces ten dostrzegamy na 
calym swiecie. Ktos tam, prawda, stawia niczym dziecko - moim 
zdaniem to jest dziecinna koncepcja - na rozmaitych student6w, 
kt6rzy potrafiq, owszem, podpalie, wyrzucie profesor6w, ale to 
si~ na tym konczy, bo co dalej, jak juz to zostanie puszczone
w ruch? 

Czlowiek si~ adaptuje do swiata, kt6ry sobie sam sporzqdzil, 
a sporzqdzil go sobie w spos6b wybitnie losowy. W przedzeszlym 
roku pisal do mnie zn~kany pobytem na Lazurowym Wybrzezu ko
lega, ze Nicea to jest absolutny ob6z koncentracyjny. Lezq wszyscy 
nago na piasku, dookola druty, tyle ze nie kolczaste i czy si~ ch ce 
czy nie, wszyscy muszq oglqdae te nagie ciala, prawda, koszmarne. 
Potem wszyscy wsiadajq do samochod6w i w potwornym smrodzie 
i Holm p~dzq na jakies inne miejsce, maszyna tymczasem wyrzuca 
potwornq ilose plastikowych rozmaitych, niepotrzebnych nikomu 
smieci, kt6re wszyscy mUSZq kupowae, bo inni to kupujq, potem 
znowu wsiadajq w samochody i jak szaleni p~dzq, bijqc si~ 0 miej
sce do zaparkowania tego samochodu i znowuz na ten brzeg po 
poludniu i tak do wieczora. I to rna bye ten niby czas wolny dla 
przyjemnosci. To jest ob6z koncentracyjny, ale ze tak powiem 
lzejszego kalibru, tam, gdzie mamy si~ bawie i rna bye niezmiernie' 
milo. Co dopiero m6wie 0 innych dziedzinach. 

~i' 
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WLADYSLAW STROZEWSKI: 

Dobrze siEl staIo, ze nastqpilo to spiElcie, to jakies starcie miEldzy 
sprawami, kt6re wyIonily siEl w zwiqzku z Platonem, Arystotelesem 
czy nawet sw. Tomaszem, a wizjq futurologicznq zarysowanq przez 
pana Lema. Dobrze siEl stalo dlatego, ze pozwala to na uswiadomie

ie sobie pewnego pytania: jakie Sq najglElbsze zr6dIa calego tego 
niepokoju, zwiqzanego z obydwoma ujElciami poruszanych tu 
spraw, dlaczego zar6wno boimy siEl wizji platonskiej, kt6rej kon
sekwencje tak l:atwo przemawiajq dzis do wyobrazni, jak i buntu
jemy siEl przeciwko akceptacji tego, co mogloby siEl stac, gdyby zre
a lizowac siEl miala wizja przedstawiona przez pana Lema? Boimy 
s iEl chyba dlatego, ze w obu przypadkach czujemy siEl dogl:Elbnie 
zagrozeni. Czujemy siEl zagrozeni w sytuacji dojscia do glosu 
wszystkiego, co proponowal Platon, ale bodaj jeszcze bardziej 
w tej sytuacji, kt6ra nam ewentualnie grozi czy grozic moze 
w przyszlosci. Dlaczego tak jest? Dlaczego te prognozy Sq tak 
zlowrogie? Prawdopodobnie wiqze siEl to z jakqs tajemnicq ludz
kiej tw6rczosci w og6le. To, co proponowal Platon, bylo jakqs 
projekcjq jego pomysl6w, jego idei, ale projekcjq nie wyrastajqcq 
ex nihilo. To bylo oparte na okreslonych przeslankach dotyczq
cych zar6wno czlowieka, jak i spol:ecznosci, a nawet swiata jako 
calosci. Przeslankach z pewnosciq nieslychanie donioslych teore
tycznie, ale przeciez nieuchronnie 0 g ran i c z 0 nyc h. Podob
nie to, co obecnie nam siEl zarysowuje w przedstawionej tu 
wizji futurologicznej, to tez nie rodzi siEl ex nihilo, lecz w okre
slony spos6b. wynika z dzisiejszej sytuacji czlowieka, z zafascyno
wania pewnymi zagadnieniami, pewnymi otwartymi nagle tw6r
czymi mozliwosciami ludzkimi itd. - przy czym jednak tak teraz, 
jak przedtem, jestesmy zn6w w naszej tw6rczosci i w naszych 
programa~h jakos ograniczeni, ograniczeni z rozmaitych stron, 
a zwlaszcza przez siebie samych, bo raz mamy szersze perspek
tywy myslowe, raz mniejsze. A r6wnoczesnie musimy siEl przeciez 
liczyc z tym swiatem, w kt6rym zyjemy, kt6ry staje siEl coraz 
bardziej naszym swiatem, kt6ry mozemy coraz bardziej - dziElki 
r ozmaitym srodkom technicznym, jakimi dysponujemy - urabiac 
na w lasnq modlEl, a wiElc mozemy w tym sWiecie, jakby powiedzial 
Marks, jakos uprzedmiotowiac siebie. W gruncie rzeczy mozemy 
d ojsc do takiego momentu, kiedy wl:asciwie wszystko stanie siEl 
mozliwe; bEldziemy mogli wszystko zrobic ze swiatem i bEldziemy 
m ogli wszystko zrobic z sobC!. Taka sytuacja siEl zarysowuje. Ale 
teraz powstaje drugie zagadnienie. Czy to, co my robimy i W opar
ciu 0 co robimy, a wiElc i my sami i ten swiat (zachodzi tu osta
tecznie jakas dialektyka, kt6ra do konca pozostanie w mocy) jest 
takie, ze jest calkowicie, ze tak powiem, aksjologicznie neutralne, 
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1 ze w zwiqzku z tym my mozemy rzeCZYW1SCle robie, co tylko 
zechcemy? Czy tez jest tak, ze juz i w nas i w swiecie Sq zrealizo
wane pewne dobory wartosci, z ktorymi musimy si~ liczye, i ze 
one nie pozwolq na to, zebysmy w jakis sposob zgwalcili te jakies 
(jak tutaj pan Tarnowski mowH) zakodowane w nas poczucia 
wartosci? I nie tylko poczucia wartosci, ale i rzeczywiste war
tosci, ktore w jakis sposob i w nas i w swiecie odkrywamy? Gdyby 
ich nie bylo, nie byloby konfliktu, bo wtedy mozna robie wszystko, 
co nam si~ podoba. Natomiast, jezeli jest tak, ze i rzeczywistosc 
i my sami jestesmy wartosciowi (na cZLm to wszystko mialoby 
polegac - to inna sprawa, na przyklad: czy jest prawdq, jak to 
mowil wlasnie Platon, ze wszystko jest w jakis sposob dobre, 
dlatego ze przez caly system idei ostatecznie partycypuje w idei 
dobra, czy tak jak mowil sw. Tomasz, ze to ostatecznie jest dobro 
dlatego, ze tak zostalo pomyslane przez Boga), jezeli wi~c i w nas 
i w naturze rzeczywistosci nas otaczajqcej Sq pewne wartosci, kto
rych nam n ie wolno zgwalcic, pod grOZq dojscia do sprzecznosci, 
do kompletnego chaosu i wlasciwie samounicestwienia, to teraz 
w jakims momencie - i tutaj si~ bardzo zgadzam z panem profeso
rem Rybickim - mUSZq si~ dla nas zapalie swiatla ostrzegawcze. Ja 
mowi~ 0 bardzo rozmaitych wartosciach, nie tylko 0 wartosciach mo
ralnych, ktore na pewno tez dadzq 0 sobie znac, ale jezeli nawet roz
maici technokraci absolutnie nie chcieliby na nie zwracae uwagi, to 
przeciez pr~dzej czy pozniej przekonajq si~, ze wartosci materialne, 
ekonomiczne swiata takze si~ zbuntujq. Bo co si~ stanie, jesli ze 
swiatem zaczniemy robie wszystko, co nam si~ podoba, jezeli · 
przestaniemy si~ liczye z tym, co on sam w swoich prawach, 
w swojej naturze biologicznej i fizyko-chemicznej itd. rna jakos 
"zadane", jezeli my takze te prawa zaczniemy lamac tylko dla
tego, ze b~dziemy chcieli realizowae pewien dobor wartosci, takich 
czy innych, ktore widzimy, ale widzimy tylko cZqstkowo, no to 
wtedy dojdziemy przeciez do sytuacji wyjalowionej ziemi, do takiej 
chwili, kiedy sobie zniszczymy atmosfer~ ziemskq, nie b~dziemy 
mieli czym oddychae, a chyba we wszechswiecie nie tak pr~dko 
znajdziemy miejsce, w ktorym czulibysmy si~ tak sarno dobrze, 
jak na ziemi. Wydaje mi si~, ze ostatecznie, jezeli rzeczywistosc 
nas otaczajqca i my sami nie jestesmy aksjologicznie (i to aksjo
logicznie w tym jakims najszerszym znaczeniu tego slowa) neu
tralni, czyli pozbawieni stosunku do wartosci - od wartosci eko
nomicznych, utylitarnych poczynajqc, na wartosciach najwyzszych 
konczqc, to ciqgle musimy si~ liczye z tym, ze nasze mozliwosci 
realizowania tych wartosci, ktore w danym momencie uwazamy 
za najcenme]sze, za najwlasciwsze, Sq zawsze ograniczone, i ze 
nawet realizujqc najbardziej pozytywne - z naszego punktu 
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widzenia - wartosci, musimy zdawac sobie spraw~, ze te pozy
tywne wartosci, w momencie gdy zostanq zrealizowane, mog,! 
wejsc w konflikt z innymi wartosciami, ktore domagajq si~ afir
macji i akceptacji. Tutaj wydaje mi si~ lezy zarown,o pomylka 
Platona, jak i pomylka programow futurologicznych. Dlaczego 
pomylka Platona? Dlatego, ze on zaakceptowal tylko pewne do
bory wartosci; wydaje mu si~, ze Sq one tak cenne, ze moze pod
porz,!dkowac im wszystkie inne. Konkretnie - w spoleczenstwie 
wartosc nieslychanie w koncu cenna doprowadzic moze czlo
wieka do maksimum jego mozliwosci moralnych, tworczych, do 
tej jakiejs arete, ktora caly czas mu przyswiecala. I co si~ okazuje? 
Jezeli chcialoby si~ bezwzgl~dnie ten program realizowac, no to 
mamy ustroj panstwowy absolutnie nie do przyj~cia, niszczqcy 
w gruncie rzeczy jednostk~ i niszczqcy takze t~ arete, ktorq ona 
miala zrealizowac. W sytuacji dzisiejszej grozi nam cos zupelnie 
analogicznego: zrealizujemy wspanialy program pewnych wartosci, 
ktore w tej chwili mamy na oku, ale przy okazji zrqbiemy sobie 
naszq kul~ ziemskq i nie b~dziemy mieli czym oddychac. 

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: 

Chcialbym nawiqzac do innego problemu. Rzecz jasna, inni auto
rzy dostarczajq - przynajmniej jesli 0 mnie chodzi - przezyc 
metafizycznych, trudno porownywac, przynajmniej rownie boga
tych jak Lesmian, np. Rilke, Norwid, Liebert. Oczywiscie wszystko 
jest u nich inne. Pytanie, jakie mnie nurtuje, to to, czy Lesmian 
nie jest troch~ bardziej jednostronny od tamtych w swojej meta
fizycznosci? U niego jest bez przerwy wlasciwie opor, opor w sto
sunku do istnienia, niezgoda na rzeczywistosc w roznych jej 
wersjach. Nie rna akceptacji rzeczywistosci, Jest tylko bunt. 
U Rilkego natomiast jest przyj~cie rzeczywistosci na siebie, kt6re 
dla mnie jest wlasciwq postawq wobec rzeczywistosci, bo osta
tecznie w niezgodzie na istnienie, kt6re jest u Lesmiana, nie 
mozna wytrwac. Jest to postawa nieznosna, w niej nalezy popelnic 
samobojstwo po jakims czasie. Obaj zresztq Sq autorami meta
fizycznymi, ale bez konsekwencji osobistych. Liebert natomiast 
wydobywa tutaj wyrazniej konsekwencje etyczne. U niego po
stawa metafizyczna rna wplyw na osobiste post~powanie. Shiga 
do czynow. Czy u Norwida tez? Natomiast Rilke, Lesmian miesz
CZq si~ w konsekwencji bardziej abstrakcyjnej. (Glos z sali: etyka 
jest juz na innej plaszczyznie). Tak, ale etyka tez si~ rodzi z meta

. fizyki, nie jest jakims wyrazem, powiedzialbym, ze w pewnym 
sensie wlasciwym czlowiekowi. Przezyc metafizycznych wlasci
wym wyrazem jest chyba etyka. 
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ST. LEM: 

Wlasciwie to nie jest metafizyka, wlasciwie to jest dziura po meta
fizyce. Mamy tu bowiem czlowieka, ktory absolutnie w nic nie 
wierzy i jest przeswiadczony, ze nic poza doczesnosciq nie rna, 
ale rownoczesnie nie moze si~ z tym faktem pogodzie. Szamocqc 
si~ w tej antynomii szuka ratunku w tym, co okreslamy slowem 
biologizacja. Nie majqc pulapu zapala si~ ku temu, co jest pewne, 
biologiczne. Z samego elementu biologicznego metafizyka bez
posrednio jest niewywiedlna . To si~ nie daje zrobie i dlatego to, 
co jest w Lesmianie naprawd~ dla mnie poruszajqce, to tylko 
tragiczny wysilek, tragiczny bo niemozliwy do urzeczywistnienia. 

P. RYBICKI: 

Jest to wieczna tragedia pustki. Jak na filozofi~ troch~ malo. 

STANISLAW GRYGIEL: 

Ale moze bye jakas negatywna metafizyka, ktorq mimo wszystko 
nalezy chyba miec za metafizyk~. Czlowiek zostaje w niej sam 
ze swojq potrzebq tej rzeczywistosci, ktorq metafizyka "nega
tywna" odsuwa na bok, odrzuca alba co najmniej ignoruje, a ktorq 
natomiast metafizyka tradycyjna zajmuje si~ w mniejszej lub 
wi~kszej mierze. Czlowiek zostaje tylko ze swojq potrzebq. Jak na 
£ilozofic:: to moze jeszcze nie za malo, ale samemu czlowiekowi to 
nie wystarcza. 

ST. LEM: 

Jest tak, ze czlowiek ten nie wierzy w Boga a dodal sobie, do

spiewal, ze mimo to bardzo by chcial uwierzye w Boga. Wetknql 

w to rureczk~ i rozdmuchal takq gigantycznq bani~ mydlanq. Czy 

przypadkiem nie jest to jego poezja? 

Czy nie jest to kwestia tego, co z j~zykiem mozna zrobie, wtedy, 

kiedy juz nic nie mozna zrobic? Zawsze si~ okazuje, ze jeszcze 

calq mas~ rzeczy mozna zrobie, tylko oczywiscie na prawach pew

nych uwiklaIi antynomicznych. Wolno popelniac antynomi~, kiedy 

si~ jest poetq. 


P. RYBICKI: 

Tutaj dyskusja wlasciwie dotkn~la bardzo istotnych rzeczy, ja
kimi Sq pewne style myslen ia i style ekspresji. To obejmuje 
i nauk~, i filozo£ic::, i sztuk~, i religi c:: . 

MICHAL HELLER: 

J a bym chcial dyskusj~ sprowadzic ze szczegolowych analiz, 
zastanawiania si~ nad Lesmianem czy nad tym, czy innym jakims 
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myslicielem, na te tory, kt6re nas szczeg6lnie interesujq; na to, 
co nam to daje, naszym czasom, naszemu wiekowi, ewentualnie 
przyszlosci. Ot6z stwierdzilismy przed poludniem, to chyba bylo 
bardzo interesujqce stwierdzenie, ze istnieje pewna dysproporcja, 
pewien brak w tym rozwoju "technicznym", polqczony z jakqs 
tE')sknotq, wlasnie - z brakiem nadbudowy intelektualnej, jakiejs 
filozoficznej, kulturalnej. Pan Lem uzyl por6wnania, ze filozofia 
znajduje siE') jakby na krze plynqcej, moze bardzo piE')knej, w piE')kne 
wzory krysztalowe powycinanej, ale jest w jakims sensie odizolo
wana, nie znajduje posluchu wsr6d szerokiej publicznosci, nato
miast futurologia oparta 0 bogate srodki przekazu, wywiera jakis 
wplyw. Dlaczego tak jest? ezy nie jest to przypadkiem dlatego, 
ze filozofia cZE')sto korzystajqc z tego drugiego ujE')cia, 0 kt6rym 
pan prof. Grzegorczyk wspomnial, ta filozofia-poezja zbyt cZE')sto 
siE') wypowiadala w spos6b poetyczny i bye moze, ze to byly sen
sowne wypowiedzi, ale jak pozytywista by powiedzial, nie byly 
intersubiektywnie sensowne, to znaczy, kazdy rozumial je tak, 
jak chcial rozumiee i dlatego ludzie stracili trochE') zaufanie do 
filozof6w i do filozofii, niechE')tnie patrzq w stronE') tej kry plynqcej 
sobie gdzies po wodach wsp6lczesnosci. I czy nie powinnismy 
wlasnie dzisiaj jakos szczeg6lnie zwr6cie siE') ku filozofii tego dru
giego gatunku, tej, ktora chce wystqpie jako jakies poznanie racjo
nalne. ezy to jest mozliwe? W kazdym razie ku tej filozom, 
kt6ra bE')dzie siE') starala 0 jakqs intersubiektywnq sensownose. J a 
bym tutaj, krotko m6wiqc, wystqpil przeciwko filozofii pojmo
wanej jako sztuka, jako poezja. Nie wystE')pujE') przeciwko sztuce 
i poezji, bo to Sq inne zupelnie wart0sci, mogq one do mnie glE')
boko przemawiae, ale nie chcialbym tego nazywae filozofiq. 

ST. LEl\f: 

To jest nieporozumienie. Przepraszam, to wlasciwie prof. Grzegor
czyk powinien odpowiedziee, ale ja to zupelnie inaczej rozumia
lem. J a tego nie rozumialem, ze filozofia jest formq poezji po 
prostu i tylko. ezy Pan to tak rozumial? 

A. GRZEGORCZYK: 

Nie. 

M. HELLER: 

Oczywiscie ze kaida literatura, czy utwor, dzielo sztuki, moze 
zawierae w sobie ladunek jakiejs mysli filozoficznej, jakiejs glE')b
szej mysli, nawet zle jest, gdy tego nie rna, bo wtedy to jest 
wlasnie zabawa, ale nie chcialbym tego traktowae jako wrE')cz 
filozofiE'), jako filozofiE')-dyscyplinE'). 

Znak - 6 
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ST. LEM: 
J a bym takiego porownania uzyl. Istnieje w m6zgu kazdego zwie
rz~cia, czlowieka tez, uklad motoryczny, kt6ry . umozliwia mu 
wykonywanie pewnych skoordynowanych ruch6w i mozna na przy
klad chodzie, mozna biec, mozna si~ poruszae skokami, ewentual
nie pelzae. To Sq rozmaite modalnosci, kt6rych e£ekt jest zasad
niczo pod wzgl~dem, w tym wypadku, lokomotorycznym, taki 
sam. Nast~puje przemieszczenie z miejsca na miejsce. Teraz jesli 
rnamy pewnq jakqs sytuacj~ konkretnq, jakis stan rzeczy w ro
zumieniu, 0 jakim mowil Wittgenstein, to mozna jq rozmaicie 
odwzorowae j~zykowo. Sq rozmaite modalnosci, ktore mozna od
wzorowywae. W koncepcji fizykalistycznej, neopozytywistycznej, 
skrajnie redukowano wszystko do tej jednej modalnosci opisu 
fizycznego, a to, czego nie mozna bylo tak zredukowae, uznano za 
nie majqce zadnego sensu. Falsz tej koncepcji polega na tym, ze 
modalnosci Sq nieredukowalne w takim sensie, nie mozna czegos 
brae, a reszty odrqbywac i wyrzucae na smieci. Konkretnq sy
tuacj~ mozna opisae j~zykiem fizyka, ale mozna jq opisae takze 
innym j~zykiem, przyj~tym w konkretnym srodowisku kulturo
wym, uzywajqc poj~c warunkowanych w ich sensownosci seman
tykq danej kultury itd. Mozna uszeregowae caly system wypowiedzi, 
ktore odnoszq si~ do tej samej sytuacji, do tego samego stanu rze
czy. Niekoniecznie mUSZq one bye przekladalne na siebie w zupel
nosci, one Sq po prostu komplementarne i absolutnie nie mozna 
a priori powiedziee, ze jedne Sq istotniejsze, a drugie nie, ze prawdn 
jakas jes-t po stronie jednych przeciwko drugim. Mamy jak gdyby 
sytuacj~ kolowq, to znaczy, ze Sq rozmaite modalnosci, wypowiedzi 
nakierowane na ten sam stan rzeczy ze strony fizyki, ze strony 
uj~e kulturowych itd., ale z tego nie wynika ani ze mozna nn 
przyklad wykroczye z j~zyka w sam obiekt, ani ze nieistnienie 
totalne redukowalnosci wszystkich . wypowiedzi do jednej unie
waznia te, ktore si~ zredukowae nie dajq, po prostu istnieje pewna 
nieprzywiedlnose. Natomiast przeciwstawia si~ temu stanowi rze
czy wysilek nawykowy, mam wrazenie bardzo typowy dla umyslu 
czlowieka, chyba zawsze i wsz~dzie, zeby doprowadzie s",riat 
obiektow do sytuacji doskonalej przywiedlnosci, zeby osiqgnCjc 
pewnq jednose. Potrzebna nam jest jedna zasada, zeby wylozyc 
swiat, zeby ~ie byto dwoch rozmaitych rodzajow porzqdku. Wi~c 
to jest po prostu jakies takie, mam wrazenie, ortoewolucyjne my
slenie, znaczy myslenie po prostej, ktorej nie daje si~ urzeczywist
niae i w duzej mierze to wlasnie rozmijanie si~ naszych wysilk6w 
integracyjnych calkowania ze stanami, ktore z tego wynikajq, po
woduje, ze jak si~ zaczyna byc zanadto jednokierunkowym, wlasnie 
podlug zasady integrowania, to rzeczywiscie w efekcie latwo daje 
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to pewien rodzaj szalenstwa. Ja osobiscie przystaj~ na SytUl:iCj~ , 
w ktorej stan rzeczy mozna odwzorowywac rozmalcie, czyli 
ze mozna mowic poslugujqc si~ roznymi kodami. Daje to w sumie 
pewtIlq calosc u:rupelnd.ajqICq si~ w~jem. Ale ,to rue zaklad.a zad
nych przywiedlnoSci. Uroszczenia w tym wzgl~dzie Sq niedobre, 
mam wrazenie. Wszyscy bowiem mowilibysmy wtedy jednym j~
zykiem. 0 takiej encyklopedii nauki zjednoczonej marzyli sobie 
neopozytywisci, to znaczy 0 kulturze i socjologii itp. przelozonych 
na j~zyk fizyki. Bylby to ten doskonaly, idealny, cudowny stan, 
jakis raj epistemologiczny. Wydaje mi si~, ze na to w ogole swiat 
nie wyraza zgody, a ponadto jest to po prostu nierealizowalne. 
A zresztq, mam wrazenie, ze tego typu myslenie powoduje prze
suwanie si~ punktu ci~zkosci w procesach poznawczych na strom: 
j~zykowq i stqd wlasnie dzisiaj filozofowie tak nagminnie lamiq 
sobie glowy nad j~zykiem, zeby si~ zorientowac, czy on nas kr~
puje, czy umozliwiajqc artykulacj~, rownoczesnie nie naklada 
nam jakichS konskich okularow, czy nas jakos nie warunkuje. 
Stqd wszystkie proby strukt'uralistyczne, zeby porozkladac j~zyk 
na cz~sci i dowiedziec si~, jak on dziala i ewentualnie wykryc 
ograniczenia. Ja si~ dosyc sceptycznie zapatruj~ na tego rodzaju 
wysilki dlatego, ze wydaje mi si~ irracjonalnym przekonanie, ze 
mozna j~zyk badac z j~zyka wyskoczywszy, tak jak mozna by 
na przyklad swiat oglqdac ze skory wyskoczywszy, ze mozna 
dojsc do stanow pozaj~zykowych. Szalenstwem . jest sqdzic, ze 
mozna by wyskoczyc ze wszystkich kodow na raz, ze damy sobie 
rad~ bez zadnych kodow. Jest niemozliwe znalezienie jakiegos 
takiego dziwnego poziomu zerowego, w ktorym j~zyk jakby prze
stal bye j~zykiem, jak gdyby stat si~ juz samq rzeczywistosciq. 
Neopozytywisci sqdzq, ze fizyka jest tym j~zykiem, ze ona jest tak 
dokladnie "przyklejona" do swiata, iz wlasciwie z nim si~ moze 
utozsamie. 

ST. GRYGIEL: 

Chcialem tylko obszerniej zapytac pana prof. Grzegorczyka, czy 
dobrze rozumiem filozofi~-sztuk~, 0 ktorej mowil. Mam wrazenie, 
ze chodzi tu 0 pewien nowy wymiar, jaki pojawia si~ w filozofii: 
wymiar poetycki, 0 ktorym dzisiaj zaczyna si~ mowiC coraz cz~
sciej, alba raczej, ktory coraz lepiej zaczynamy sobie uswiada
miac. Tworzenie porownywal Pan do malarstwa abstrakcyjnego. 
Ale czy - na terenie metafizyki - nie jasniej jest mowic 0 sym
bolu, 0 j~zyku symbolicznym, i zwiqzanej z tym tworczoSci. 0 co 
mi chodzi? Czlowiek-filozof posiada doswiadczenie rzeczywistosci, 
klora nOSZqC w sobie brak, powoduje, ze nie cia si~ ona wyjasnie 
immanentnie, co powoduje, ze jest ona - mowiqc skroto'.-;o 
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ontycznym znakiem, wskazujqcym na innq Rzeczywistosc. Rzeczy
wistosc jawiqca si~ w doswiadczeniu filozofa jest dwupIaszczyzno
wa a zatem i dwuznaczna. 
I teraz problem j~zyka. Jak wyrazac t~ dwuplaszczyznowosc? 
T~ dwuznacznosc ontycznq? JE;zyk, ktorym si~ poslugujemy, za
czerpniE;ty zostal, a raczej oparty na pIaszczyznie danej nam bez
posrednio, adekwatny zatem jest tylko dla niej. Problem filozofa 
polega wi~c na tym, jak unaocznic odbiorcy t~ drugq pIaszczyzn~, 
danq nie wprost jego doswiadczeniu. Jak jq oznaczye, skoro j~zyk 
sklada si~ z elementow pierwszej plaszczyzny? Jeszcze inaczej: 
jak uczynic j~zyk, ktorym si~ posluguje, j~zykiem takZe dwu
pIaszczyznowym, j~zykiem dwuznacznym? I tu tworczosci si~ 
otwiera pole - stworzenie j~zyka oddajqcego w pelni (mniej lub 
wi~cej) rzeczywistose doswiadczenia. Tym j~zykiem jest j~zyk 

symbolow - rzecz jasna nie w znaczeniu matematycznym, lecz 
wlasnie poetyckim. W symbolu wlasnie owe dwie pIaszczyzny 
wspolistniejq w symbiozie (odwrotnie anizeli w alegorii, gdzie 
po zrozumieniu drugiej plaszczyzny, pierwsza przestaje bye po
trzebna - np. w bajce 0 zwierz~tach mowiqcej 0 ludziach). Jedna 
pIaszczyzna symbolizuje, druga jest zasymbolizowana. J ~zyk sym
boliczny stanowi istot~ poezji. Dlatego metafizyka wyrazajqca si~ 

nim wkracza w jej wymiar. 
Druga sprawa: Metafizyka musi docierae do tej drugiej plasz
czyzny, odbiorca tez. Metafizyka nie jest tylko spekulacjq - nie 
jest tylko poznaniem teoretycznym, owszem, genetycznie biorqc 
jest pewnq praxis, moze najistotniejszq w zyciu. Dlatego nie byl
bym sklonny w calosci si~ zgodzie z obrazem namalowanym przez 
pana Lema, w ktorym filozof plynie na odizolowanej krze, na 
rzece wezbranej okreslonq, zinstrumentalizowanq praxis. Owszem, 
taka koncepcja, 0 ktorej usilowalem dac poj~cie, wIqcza si~ w t~ 

rzek~ ozywczo i prostujqCo. luna metafizyka moze nie. Ale ta jak 
najbardziej. 

K. TARNOWSKI: 

Ja tylko mam par~ naiwnych pytan. Mianowicie, padlo tu w tak 
wielu znaczeniach slowo metafizyka, ze chcialem si~ zapytae, co 
wlasciwie ono oznacza. Mianowicie, czy to jest tylko pewna po
stawa wobec swiata, jakas postawa zdziwienia wobec swiata, 
wobec jego pi~kna czy dziwnosci jak u Lesmiana., Czy to 
jest takze pewne pytanie, dlaczego jest raczej cos niz nic. 
Czy to moze bye nauka, dotyczqca tych wlasnie proble
mow. Prof. Grzegorczyk mowiqc 0 dowodach na istnienie 
Boga niezwykle gladko zaIatwil si~ z tq olbrzymiq tradycjq mySli 
europejskiej, m6wiqc, ze to wszystko nalezy do poetyki. Mysliciele 
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od Arystotelesa poprzez mistrzow sredniowiecznych, nowozytnych 
na pewno sobie nie wyobrazali tego jako poezji. Mozna by to tak 
zaklasyfikowae, ale wowczas trzeba by odpowiedziee na pytanie, 
co jest poezjq, a co niq nie jest. Czy tez jest tak, jak tutaj pan Lem 
powiedzial bardzo mqdrze, a takze - 0 ile rozumiem - pan Gry
giel, ze po prostu Sq to rozne oglqdy tej samej rzeczywistosci, ktora 
nigdy si~ nie da zredukowae ani do jednego, jednolitego spojrze
nia u wszystkich ludzi, ani do wyrazenia przy pomocy tego sa
mego j~zyka. Czy moze jest tez tak, ze poezja dzi~ki swojej szcze
golnej sytuacji si~ga gl~biej, dalej, ze rna czujniejsze narz~dzie, 
niz j~zyk dyskursywny. W kazdym razie wydaje mi si~, ze abso
lutnie nie mozna powiedziee, ze poezja rna bye tam, gdzie a priori 
nauka dotrzee nie moze. 

A. GRZEGORCZYK: 

Ja nigdzie nie uzylem slowa poezja w mowieniu, uzywalem slowa 
poetyka, a to jest zupelnie co innego i rna inne znaczenie. Uzylbym 
chyba raczej powiedzenia modlitwa, kontemplacja. Najwazniejsze 
jest tutaj, zeby miee swiadomose swojej metodologii, swiad'omose 
uzywanego slowa. Tego musimy wymagae od autorow. Sq rozne 
utwlDTY filozoificzne i ,ro:mnaicie je traktuj~. J€J~ne, chcialbym :ieby 
takie byly, ktore nazwalbym naukowymi i moze tutaj wlasnie ich 
intersubiektywnose bylaby kryterium, ew. mozliwose uzgodnie
nia z drugim poglqdow, bo ja potrafi~ mu przekazae moje wla
sne doswiadczenia, na podstawie jakiegos podstawowego opisu 
wywolam je w nim, a on, operujqc tymi samymi poj~ciami co ja, 
uzna te same zdania. W kazdym razie nast~puje jakies intersubiek
tywne rozumienie tych samych poj~e w sposob mniej wi~cej tciki 
sam. Natomiast jest duzo utworow, ktore na to wyraznie nie liczq. 
Mnie si~ zdaje, ze rozni egzystencjalisci w swoich wypowiedziach 
wcale nie liczq tak bardzo na intersubiektywne zrozumienie, tylko 
chcq wyrazie w jakis sposob swoj stosunek do swiata w sposob naj
bardziej ekspresyjny. 

ST. GRYGIEL: 

Mysl~, ze oni liczq na intersub'iektywne zrozumienie, ale zakla
dajq, ze ich odbiorcy majq podobne, jesli juz nie to sarno do
swiadczenie tego drugiego wymiaru rzeczywistosci, tej plaszczyzny, 
ktora nie jest dana wprost i ktora z tej racji nie daje si~ wyrazie 
tym znaczeniem slow, ktore znajdujemy w slownikach. Dlatego 
posluzenie si~ symbolem wlasnie ze umozliwia mi~dzy nimi 
intersubiektywnq komunikacj~, ale tylko mi~dzy riimi. Kto nie 
rna podobnego do nich doswiadczenia, alba przynajmniej nie jest 
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mu bliski, nie zrozumie wlasciwie w pelni ich dziel. Dlatego np. 
Wittgenstein wscieka siEl na Heideggera, uwazajqc jego jElzyk za 
belkot. Chcial go bowiem zrozumiee jednoplaszczyznowo, podczas 
gdy jElzyk Heideggera rna dwie plaszczyzny. I to jest ten wymiar 
poetycki, otwierajqcy drogEl stworczq dla filozofa, ale nie nalezy 
go utozsamiae z tym, co siEl potocznie rozumie pod slowem poezja. 
Dodam dla jasnosci, ze nie nalezy go uwazae za cos nieracjonal
nego. On jest czyms nad wyraz racjonalnym, tylko ze nie racjo
nalistycznym (racjonalizm jest jednoplaszczyznowy). Dwuznacz
nose nie jest racjonalistyczna, ale nie znaczy to, ze z koniecznosci 
musi bye nieracjonalna. Narzuca mi siEl pytanie, czy wlasnie nie 
tu nalezaloby mowie 0 tworczoSci, czy stworczosci, filozofa? 

ST. LEM: 

Pan dotyka sprawy tego, w jaki sposob my cokolwiek rozumiemy, 
co jest wypowiedziq jElzykowq. Latwo to zrobie, kiedy rna siEl do 
czynienia ze zdaniem, x miesza lyzeczkq kawEl - to mieszajqc 
lyzeczkq kawEl w szklance, mozna bardzo dokladnie pokazae 
i sprawdzie co to znaczy. Z <;hwilq jednak kiedy siEl przechodzi 
do spraw innych, kwestia siEl komplikuje. 

ST. GRYGIEL: 

MyslEl, ze tego rodzaju jElzyk pojawia siEl wtedy, kiedy siEl mowi 
o bycie, 0 istnieniu, dla tego, ze jElzyk, ktory w zasadzie jest esen
cjalny, musi nagle mowie 0 tym, co egzystencjalne. Pojawia siEl tez 
w filozofii czlowieka, w filozofii Boga. Tu z kolei jElzyk potyka siEl 
otaki fakt, jakim jest swiadoma wolnose. W ten sposob otwiera 
siEl wymiar poetycki filozofii. 

ST. LEM: 
Trzeba miee to nastawienie, czy tez doswiadczenie, 0 ktorym Pan 
powiedzial i zaklada je u czytelnika. Dla mnie taki na przyklad 
Heidegger jest absolutnie niezrozumialy, czytam go, kazde zdanie 
z osobna niby rozumiem, ale nic z tego wszystkiego nie wynika, 
nie rna z tego pozytku, bo ja jestem calkiem inaczej nastrojony, 
na innq falEl, niz on nadaje. Nie mogEl poruszae s:El w takich boga
tych sprawach, na ktorych siEl w ogole nie znam. Ale wydaje mi 
siEl, ze wiem, 0 co chodzi. B~dziemy na przyklad dowodzili w roz
maity sposob, ze istnieje Bog, odwolujqc siEl wylqcznie do rozumu. 
Zostajq tylko gole operacje logiczne, wnioskowania jak na pierw
szym kursie i to tylko, co do tego organu przemawia. 

WL. STROZEWSKI: 

Jak to jest z jElzykiem naprawdEl? Ja si~ calkowicie zgadzam 
z tym, co Pan powiedzial, ze my nie mozemy wyjse poza krytyk~ 
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jt::zyka w pe,wnym sensie dlaJte.go, ze ciClgle tym j~zykiem musimy 
ml6cic. Na to nie rna rady. Na to jestesmy skazani, tak nas Pan 
Bog stworzyl, nie nie poradzimy. Z tego jeszcze nie wynika jakas 
nasza n~emoc pozna,wcza, to zn,a'czy, nie wynika ani to, zebysmy 
nie mogli cos poprzez ten jt::zyk zobaczye, ani to, zebysmy sit:: nie 
mogli mimo wszystko przy pomocy tego jt::zyka jakos porozumiee. 
Jt::zyk rna bardzo rozmaite funkcje do spelnienia i obok tych 
funkcji, w gruncie rzeczy pragmatycznych, 0 kt6rych tutaj glownie 
s iC; mowil'o, 'is1nieje iprzede wszystkim jego funkcja semantyczna. 
P o to, zeby sobie t~ funkcjt:: semantycznq dokladnie uswiadomie, 
t rzeba zalozye jakies dwustronne dzialanie. Jt::zyk to jest nie tylko 
konwencja, dokonana na podstawie widzi mi si~ takich czy innych 
ludzi, tylko to jest takze cos, czego domaga si~ rzeczywistose 
i ostatecznie jezeli my przy pomocy j~zyka potrafimy do tej rzeczy
wistosci si~ jakos odwolae, jaIcos poprzez j~zyk na niCl patrzee,to 
dlatego, ze mimo wszystko jest jakies przyporzqdkowanie j~zyka 
rzeczywistosci i to nie tylko tego rodzaju, ze mysmy ten j~zyk 
rzeczywistosci narzucili, ale takze takie, ze ta rzeczywistose nam 
w pewnym sensie ten j~zyk "podpowiada". To Sq sprawy, ktore 
fascynowaly wielu filozofow. Tutaj padio nazwisko Wittgensteina, 
kt6ry mial ogromnie wiele interesujqcych rzeczy na ten temat do 
powiedzenia. Przyjrzyjmy si~ na przyklad temu, co si~ dzieje 
w fizyce. Tam chyba nie rna dnia, a na pewno miesiqca, w ktorym 
by nie p{)'wstawal jakis nawy termin. A przeciez fizycyrue wymyslajq 
tego arbitralnie: oni mUSZq to wymyslae, bo majq do czynienia 
z nowymi zjawiskami, ktore trzeba ja,kos nazwae, a bez nowego 
jt::zyka do tych zjawisk w ogole nie rna dost~pu. Trzeba bylo si~ 
zgodzie na jakis symbol, letory ze swojej s~rony jest konwencjonalny, 
no, ale wiemy, ze rna bye jednoznacznie odniesiony do takiego 
a nie innego zjawiska. Mnie si~ wydaje, ze w filozofii zachodzi 
cos analogicznego. Tu byla mowa 0 egzystencjalizmie. Oczywiscie, 
to jest od strony, ze tak powiem, roboty metodologicznej bardzo 
podejrzany kierunek, ale mysl~, ze tam Sq jaleies wazne intuicje, 
ze jest cos, z czym trzeba si~ liczye i ze egzystencjalisci otworzyli 
jednak przed nami wglqd w pewne tajemnice rzeczywistosci, ktore 
przedtem w taki sposob w kazdym razie nie byly ujawnione. Jest 
tylko wielkim problemem, jilki jest zakres stosowalnosci tych 
odkryc. ezy to jest zakres nieslychanie uniwersalny, czy to trzeba 
teraz ograniczyc do tego swiata, w ktorym zyjemy, do swiata 
ludzkiego, czy moze samego czlowieka, czy do istnienia widzia
nego poprzez czlowieka, poprzez przezycia ludzkie? Tutaj tych 
rozmaitych relatywizacji pewn:e b~dzie bardzo duzo i moze kiedys 
si~ narodzi taki filozof, ktory sprobuje to wszystko razem upo
rzqdkowae i pokazac, gdzi~ jest miejsce na te rozmaite elementy. 

http:dlaJte.go
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Dla mnie jednak nie ulega wqtpliwosci, ze Sq takie wglqdy w rze
czywistosc, Sq takie jakies wejrzenia, ktore potem znajdujq swoj 
wyraz j~zykowy, kt6re Sq cenne, kt6re Sq nauko-tw6rcze, kt6re 
sCl metalhzykortw6r,cze, w tym znaozeniu, ze kons1tytlUujq pewn'l 
nauk~ szczeg6lnq, kt6ra si~ nazywa metafizyka. Jestem najgl~biej 
przekonany, ze metafizyka jest naukq, a jezeli powiedzmy, nie 
dorasta swojq scislosciq do matematyki, czy do fizyki, to nie dla
tego, ze jest kiepskq naukq, tylko dlatego, ze jest innq naukq. 
Jest innq naukq, i to juz dawno Arystoteles przestrzegal, ze nie 
we wszystkich na ukach mozna te same reguly metodologiczne sto
sowae - i z tym si~ trzeba zgodzie. Przed Arystotelesem nikt nie 
mOwi 0 akcie i mozliwlC\sd, taik,ich terminbw niikt nie wprowadZlil, 
a jezeli one nawet byly w s!owniku greckim, to jednak tutaj uzy
skaly nowq zupe!nie trese, z uwagi na to, co Arystoteles potrafil 
dostrzec w rzeczywistosci i co przy pomocy tych termin6w pr6
bowal jakos zaklasyfikowae. To jest robota w gruncie rzeczy taka 
sarna jak robota dzisiejszego fizyka, kt6remu nagle si~ zjawia 
jakies nowe zjawisko, kt6re trzeba nazwae i to daje potem nowy 
slownik, nowy kod, poprzez ktory si~ dochodzi do takich czy in
nych uj~e rzeczywistosci s,waaita matedalne'g<>. Inny pnyklad: 
termin esse. Przed Tomaszem by! on uzywany w bardzo rozmaitych 
znaczeniach, wlasciwie do zadnego systemu, jako termin funda
mentalny, nie wszedl. Tomasz zrobil z niego cos zupelnie nowego, 
w gruncie rzeczy zbudowal wok6l niego caly sw6j system meta
fizyczny, ale dlaczego wolno mu bylo, to zrobie? Tylko dlatego, ze 
poprzez ten termin on cos widzial. Dostrzegl jakis nowy aspekt 
swiata, nowy aspekt rzeczywistosci i potrafil potem tym terminem 
odpowiednio operowae. Przyklady mozna by mnozyc. 

P. RYBICKI: 
Dyskusja na temat j~zyka pozwala mi powr6cie do zagadnienia 
pozytywizmu. W tym kierunku lqczyly si~ dwie tendencje: dqzen:e 
do wiedzy "pewnej" okreslonymi srodkami metodologicznymi 
i r6wnoczesnie zakamuflowane wlqczanie zalozeil. i postulat6w 
teoretycznych i filozoficznych, nie mieszczqcych si~ wcale w sfe- · 
rze tej "pewnej" wiedzy. W stosunku kierunku neopozytywistycz
nego do j~zyka tendencje te znow bardzo wyraznie wyst~pujq. 

J~zyk rna bye narz~dziem dla uzyskania scislej wiedzy; jednakze 
redukujqc jedne terminy, przeinaczajqc znaczenie innych, wpro·· 
wadza si~ ukryte, arbitralnie przyj~te zalozenia typu filozoficz
nego jakby jakies rzekomo oczywiste postulaty. Taki sens mialy 
i majq pr6by wprowadzania fizykalistycznego j~zyka do nauk 
spolecznych, do socjologii w szczeg6lnosci. Krytyczna dyskusja 
wsp6lczesnych poczynail., skqdinqd waznych, w dziedzinie seman
tyki, i wydobywanie ich utajonego podloza, Sq bardzo celowe. 
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Zamieszczamy list Jerzego Zawieyskiego do naszej 
redakcji z dnia 12 stycznia 1969 roku w odpowiedzi na 
zaproszenie do udzialu w Sesji "Mistrzowie naszego 
czasu". 

OD RAZU OSWIADCZAM, ze wezm~ z radosciq udzial w spotkaniu dy
skusyjnym, ale w sposob bierny, jako sluchacz, nie w sposob czynny, 
poniewaz na temat proponowany nie moglbym nic powiedziec. ( ... ) Po
winienem swojq swoistq odmow~ uzasadnic. Prosz~ z gory 0 wybacze
nie szczerosci mojego uzasadnienia. 

Najpierw moje zdziwienie: w epoce kryzysu autorytet6w, co jest rze
cZq nadto oczywistq, redakcja "Znaku" wzywa do dyskusji 0 mistrzach, 
tworcach kultury i 0 ich wplywie na dzien dzisiejszy. Chcialbym zapy
tac, gdzie Sq tacy mistrzowie, gdzie takie autorytety, do kt6rych wsp61
czesnosc moglaby nawiqzac? Manifestacje mlodziezy calego swiata, ja
kie si~ odbywaly w ubieglym roku swiadczq wymownie 0 gl~bokim 

kryzysie autorytet6w. Ten kryzys w swiecie katolickim dotyka takze 
papieza. 

Nie osmielam si~ posqdzac Redakcj~ "Znaku" 0 anachronizm, przeciw
nie: przypuszczam, ze na przek6r stanowi rzeczy Redakcja pragnie konty
nuowac pi~kne tradycje humanizmu europejskiego. W sformulowaniach, 
jakie znajduj~ w liscie, uderzajq mnie pewne niejasnosci, a nawet rze
czy sprzeczne same w sobie. Bo kto i skqd wie, jacy mistrzowie isto
tnie wplyn~li na ksztalt naszej epoki? I skqd mog~ wiedziec lub przy
puszczac, ze mistrzowie mojego zycia mogliby uchodzic za mistrz6w 
naszych czasow? Musz~ uczynic osobiste wyznanie: mam natur~ blusz
czowatq, m6wiqc staromodnie, i sklonny jestem zawsze do podziwu, 
uwielbienia a nawet kultu. Ta cecha stala si~ skazq mOjego zycia inte
lektualnego i pisarskiego. Podziw i kult p~tal mi swobod~ tw6rczq. Pod ' 
tym wzgl~dem ponioslem wiele kl~sk. 

M6glbym wypisac dlugi rejestr myslicieli, filozof6w, teolog6w, nade 
wszystko artyst6w i pisarzy, ktorzy mnie zagarniali w obr~b swej do
skonalosci. 

Nie wiem, co wplyn~lo (a moze wiem, tylko wstydz~ si~ powiedziec?) 
ze zaczqlem odchodzic od swych mistrzow, czasem z zalem, cz~sto 



922 POZA KRAWE;DZIA CIENIA 

z wdzi~cznosciq, niekiedy z poczuciem gl~bokiego zawodu i rozczarowa
nia. By1em dlugo w niewoli sw. Tom~za, sw. Augustyna, w niewoli 
stoik6w, agnostyk6w, zarlem si~ z romantykami, p6zniej z Nietzscllem, 
uwielbialem Kierkegaarda, Maine de Birana i ci~i.ko przechorowalem 
Brzozowskiego, 0 kt6rym ostatnio sporo napisa1em. Przez lata najwyz
szym punktem odniesienia by1 dla mnie Tomasz More i w pewnym 
stopniu jest on do dzis dla mnie tym samym co dawniej, ale z licznymi 
zastrzezeniami. Pozostawalem tei. w p~tach 2eromskiego, od kt6rego 
si~ uwolnilem po napisaniu Powrotu Przel~ckiego. Z dramaturg6w do 
dzis dziwi mnie Szekspir, taki.e Czechow, Giradoux - z niech~ciq si~
gam czasem do Claudela, z polskich dramaturg6w ciqgle odkrywam 
rzeczy zdumiewajqce u Wyspianskiego. No i oczywiScie u Norwida, 
kt6ry, niestety, zosta1 ostatnio oficjalnie zaklepany, wi~c go odsun'l
lem na p6Zniej i kiedys. 

M6g1bym cos wlasnego powiedziee 0 Brzozowskim, ale nie bylbym 
oryginalny, bo teraz duzo si~ 0 nim m6wi. Czy moi.e on miee wp1yw na 
naszq epok~? A Wyspianski, kt6ry nie schodzi ze sceny? Akurat w tym 
roku jest jego setna rocznica, zn6w jest pod protektoratem - wi~c 

lepiej zamilczec. 
Wsr6d myslicieli chrzescijanskich przejmujq mnie heretycy (w rozu

mieniu ortodoks6w) jak Robinson, a zwlaszcza Bonhoeffer, 0 kt6rych 
wiem od wspanialej pani Anny Morawskiej. Ale nie tylko od niej, 
bo w ostatnim numerze "Etudes" czytam interesujqcy esej 0 Bonhoef
ferze. Simone Wei! przezy1em osobno i cz~sto do jej pism zaglqdam. 
Wielki m6j pod:;;iw budzi Tei!hard de Chardin, ale jest to podziw po
wszechny. Odszed1em raz na zawsze od Maritaina. W1asciwie pozosta1 
mi Syn jcdnego Ciesli, ale i z nim staczam swoje dramatyczne boje. Je
stem ogolocony z mistrz6w, czuj~ si~ jak Hiob w spalonej ziemi Uz 
jak na pobojowislm. 
Mysl~, ze na proponowanej sesji 0 mistrzach moglbym wzbudzie w so

bie utracone milosci, aby znow ozy1y. Gorzko mi pomyslec, :i:e koncz~ 
swoje zycie na tym, od czego powinienem byl zaczqc: od buntu 
i przeczenia. 
Przepraszam za szczerose tego bezwstydnego wyznania. Jeszcze raz pro
sz~, abym mogi bye niemym i biernym uczestnikiem sesji. 

Ostatni, ° He nam wiadomo, list skreslony r~kq Je
rzego Zawieyskiego - w niedziel~ 20. IV. 1969 r. - zostal 
nam udost~pniony przez jego adresatk~, Ann~ Mo
rawskq. Oto fragmenty tego bardzo waznego - ze 
wzgl~du na plany pisarskie Zmarlego - listu: 

( ... ) Dla mnie ten obr6t rzeczy wyjdzie na dobre z r6inych po
wod6w. Najwainiejszy pow6d to moje pisanie. Bardzo si~ ucie
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szylem Pani ksiqzkq 0 Bonhoefferze. Wspominam 0 nim w ksiqzce 
Korzenie, ktora ukaze si~ za dwa lub trzy miesiqce, bo juz jestem 
po pierwszej korekcie. Marz~, aby to przeczytac, bo ta posta-c na
wet mi si~ sni. ( ... ) 

Reytana (.. . ) wr~cz~ Pani osobiScie, bo chyba b~d~ w Krakowie 
3 czerwca, w rocznie~ smierci Jana XXIII, z mowieniem u Domi
nikanow. Reytan i dwa inne opowiadania tworzq ksiqzk~ , Z ktorq 
"Czytelnik" zwleka, czekajqc na lepszq koniunktur~, moze na 
jesieni. Czy si~ doezekajq? Na razie buduj~ nOWq ksiqzk~, ktorq 
do wakacji ukoncz~. Po przerwie wakacyjnej zabior~ si~ inten
sywnie do ezegos, co mi ehodzi po glow~e. (... ) 

B~d~ nadal w Klubie warszawskim i moze scislejszq wspolprae~ 
nawiqz~ z "Wi~ziq)). Ale tego nie jestem pewien. Dzis mam szerzej 
mowic 0 tym z Tadeuszem. Zapewniam Paniq, ze jestem w dobrej 
formie, jakby si~ nie nie stalo, chociaz stalo si~ duzo. Mysl~ 

o swoim zdrowiu, ktore nie jest dobre, i 0 pisaniu. ( ... ) 

POZA KRAW~DZIA CIENIA 
(Z PISM JERZEG 0 ZAWIEYSKIEGO) 

Zdarzajq si~ co prawda wypadki takie, jak z Claudelem, ze 
wszedlszy do katedry Notre-Dame jako poganin , wyszedl z niej 
jako chrzescijanin. Ale Sq to zdarzenia rzadkie i wyjqtkowe. Zwy
kla droga poszukiwania katechumenow jest dluga, okr~zna, klu
q:qca nieraz po manoweaeh, gubiqea si~ w mrokaeh, zawila. Jezeli 
poszukiwanie jest szczere, prawdziwe, jezeli jest pragnieniem du
szy, wczesniej czy pozniej, doprowadzi one zdumionego pielgrzy
rna pod Krzyz, do wrot Kosciola. ( ... ) Katechumeni szukajq Boga 
poza Kosciolem i jego wyznawcami. Czy mylq si~, ze Go szukajq 
w swiecie stworzonym, w ludziach, w ich dzialaniu, w ich slawie, 
w ieh zyeiu? 

Czy grzeszq, niosqc swoj niepokoj, omijaniem Bozych swiqtyn? 
Katechumeni Sq zawsze i b~dq az do skonczenia swiata. I dzis 

Sq. Patrzq na nas. Osqdzajq. I w nieufnym oddaleniu ogarniajq 
pych~ wyznawcow Boga. Pych~ z posiadania prawdy, pych~, ktora 
nie widzi drugiego czlowieka. 

Kosciol musi miec otwarte ramiona. Musi ich widziec, blqdzq
eych poza Humami wiernyeh, bo to oni Sq "ile si~ majqey" 

to oni Sq "solq ziemi". 
Droga katechumena, "Znak" 43 (1958) 

"Wszystko mam z Twojej r~ki.. . nawet i to, co jest nie moje, 
a jednak i moje... Ten spokoj, jak w tej chwili... cisz~ Ebronu, 
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mikzq.cq .wSpall1iafOSe gor... WszySltko to marm... Nderaz wydaje 
mi si~ , ze Ci~ znam ( ... ), lecz czym jestes napnlwd~? Naprawd~? 
Id~ za Tobq, jak za zludnq liniq widnokr~gu, poza ktorq istniejq 
linie coraz dalsze lub moze te same?" 

Mqz doskonaly, "Znak" 2 (1946) 

"Tylko wielki artysta moze powiedziee 'sztuka mi nie wystar
cza ' , dla oddania poczucia braku, poczucia niemocy, zalu i osamot
nienia, jakie powoduje ciqgIe napi~cie tw6rcze. 

Jest to zapewne g16d czynu, pragnienie konkretnego dzialania 
w przymierzu z ludzmi, nadzieja, ze peIne przejawienie siebie 
i pelny sens zycia znajduje si~ poza sztukq". 

Owoc czasu swego, "Znak" 12 (1948) 

" ...Jakis blizej nieokreslony 'pok6j gl~bi' jest warunkiem tw6r
czosci i r6wnoczesnie jest aktem heroizmu wobec latwych i ciqgle 
zmiennych form zycia". 

Noc Huberta, Krakow 1946 

"Religia nie usuwa dramatu zycia - przeciwnie, pogl~bia go 
o calq swiadomose sla bosci Iudzkiej i 0 calq rozpi~tose dqzenia 
do Boga. Walka 0 milose na ziemi przez milose do Boga to wla
snie walka 0 pok6j swiata. 0 pok6j, kt6ry nie oznacza zaprzestania 
walki ani usuni~cia konflikt6w w zyciu. Na kazdym z nas wie
rZqcych ciqzy odpowiedzialnose za swiat, za zlo i krzywd~, za 
niesprawiedliwose. C6z mozemy dawae swiatu? Tylko milose, kt6ra 
jest milosciq na rowni czynnq jak i bezbronnq, i tylko nadziej~ . 

A to jest ogrom. To jest wszystko". 
Brzegiem cienia, Krak6w 1960 

"Czym jest sztuka w epoce sputnik6w? W epoce fantastycznego 
rozwoju techniki? Proste konsekwencje wysnute z fakt6w osza
Iamiajqcych zdobyczy technicznych prowadzq do przekonania, ze 
sztuka staje si~ niepotrzebna. Obserwujemy wielki patos konania 
sztuki jako wewn~trznej, osobistej potrzeby wspolczesnego czIo
wieka. Tak by si~ zdawalo. Tak prorokujq sceptycy i pesymisci, 
widzqc zagIad~ wszelkiej metafizyki, a tym samym i sztuki. 

Bye moze, 1z nas zaleje wulgarnose wszelkiej Iatwizny. I bye 
moze zniszczy naSZq wolnose wynalazek aparatu czytajqcego mysli. 

J esli tak b~dzie, sztuka wycofa si~ na wlasciwe dla siebie miej
sce. Z ambicji spolecznych zejdzie do intymnosci. B~dzie m6wila 
szeptem do ucha n ielicznych i wybranych. Az zn6w jej szept sta
nie si~ kiedys pot~gq, zdolnq ocalie ludzkose w jej godnosci". 

Brzegiem cienia, Krak6w 1960 

http:mikzq.cq
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"Chce rni si~ plakac, Sokratesie, i chce rni si~ srniac. Chce rni 
si~ plakac, bo w kraju, gdzie filozof6w oskarza si~ 0 nie popel
nione zbrodnie - zle si~ dzieje" 

Sokrates, Warszawa 1957 

"Nie rna piesni w Atenach 
poza naSZq piesniq, Sokratesie. 
W Atenach wieje zly wiatr 
i wydzwania zlq godzin~ dla ciebie. 
Przewraca ksi~gi prawa, 
rnqci· szale sprawiedliwosci, 
lecz nade wszystko 
rnrozern objql 
serca ludzi nazwanych s~dziarni. 

Nie rna piesni w Atenach 
poza naSZq piesniq, Sokratesie, 
ale jest to piesn l~ku i piesn niepokoju. 
Zaslon sw6j gryrnas 
i nie poruszaj tak brodq, 
jakbys op~dzal si~ od gad6w, Sokratesie. 
C.. ) 
Mysl, Sokratesie, 0 czyrn nieraz myslales 
i 0 czyrn nieraz m6wiles na rynku, 
na ucztach, 
wsr6d dnia i wsr6d nocy. 
Mysl , Sokratesie, 0 Apollinie. 
kt6ry dal swiatlo rozumu 
i w sercach wszczepil dobro. 
Mysl 0 mqdrosci, kt6ra jest 
wi~cej niz wiedzq, 
kt6ra widzi daleko i sqdzi jasno, 
i spoglqda z odwagq. 
Nie jestes sam, Sokratesie, 
ani teraz, ani przez wieki" . 

Sokrates, Warszawa 1957 

"Strach to zaiste wielka pot~ga, ale jest to pot~ga dorazna i kru
chao Czasy, kt6re pozwalajq stwierdzic, ze wi~kszy jest strach 
czlowieka przed czlowiekiem niz strach przed Bogiem, Sq zaiste 
czasami wielkiej niedoli. Ale wierz~, ze przyjdzie dzien, gdy ludzie 
w Anglii poczujq si~ na nowo wolnyrni synami Boga". 

Miecz obosieczny, Pallotinurn 1957 



JACEK WOZNIAKOWSKI 

WSPOMNIENIE 0 JERZYM 
ZAWIEYSKIM 

Kiedy nasz dziewi~cioletni syn zobaczyl w "Tygodniku" foto
grafi~ Jerzego Zaw:eyskiego, wykrzyknql: 0, to ten pan, co tak 
dlugo buty wycieral." Jak zywo przypomnialem sobie wowczas 
t~ s tar ann ° s e Jerzego, kiedy wchodzil do czyjegos mieszkania. 
Zeby nie zabrudzie podlogi, ktorq przeciez ktos czysci , froteruje , 
moze pani domu. 

Kilka dni temu moi warszawscy przyjaciele - jeszcze mlode 
malzenstwo - opowiadali, ze kiedy Jerzy byl u nich po raz pierw
szy, pani domu akurat konczyla pranie i cala czerwona wyszla 
z lazienki. Jerzy zapytal, czy nie majq pralki. Nie, brakowalo 
wowczas pralek. Dwa dni pozniej kierowca (Jerzy zaczynal prac~ 
w Radzie Panstwa) przywiozl pralk~, ktorq - jak pisal Jerzy 
udalo si~ dostae. To nie mial wcale bye prezent, gest Harun al 
Raszyda, ale -- pyta moj przyjaciel - czy myslisz, ze duzo jest 
osob bardzo zaj~tych, ktore by zauwazyly po minie pani domu, ze 
pranie odbywa si~ bez pralki, ktore by potem pami~taly, zeby 
taki w koncu drobiazg zalatwie? 

Jerzy byl staranny we wszystkim, schludny, niebywale syste
matyczny: jego organizacja pracy, znajdowanie czasu na pisanie 
w najmniej nawet sprzyjajqcych okolicznosciach, przejmowaly po
dziwem: ale nie bylo w tej starannosci ani cienia pedariterii. Byla, 
jesli tak mozna powiedziee, 0 d s w i ~ t nos e. 

Kiedy dlugo wycieral buty, kiedy usmiechajqc si~ z wyczekiwa
n iem, patrzqc okrqglym, niebieskim okiem l~kliwie i zarazem 
ufnie, wital si~ z domownikami po kolei, z kazdym jakby osobno, 
na kazdym koncentrujqc w tym momencie serdecznq uwag~, pa
mi~e, kazdemu chcqc prawdziwie przekazae radose z tego spot
kania, zyczliwose, przyjazn - byla w tym odswi~tnose, ktora 
dzien najbardziej nawet szary, spotkanie najbanalniejsze darzyla 
godnosciq i sensem. 

Dla J erzego nie bylo rzeczy niewaznych. Przerazala go bru
1alna selekcja, jakiej zycie sarno dokonuje wsrod spraw wielkich 
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i tylko pozornie malych, bolalo lekcewazenie przez ludzi czegos, 
nad czym on chcialby si~ zastanowic, zatrzymac w podziwie. 
Zwykle, ludzkie borykanie si~ z zyciem wytwarza u kazdego niemal 
z nas mechanizmy ochronne, obrastamy od niekt6rych stroll sk6rq 
szczeg6lnie od'POrllq, czasem nad pcd'zhv gr ubq, nieraz bardziej 
skorupq niz sk6rq. 

U Jerzego, ktorego szarpa!y niezliczone obowiqzki polityczne, 
spoleczne, towarzyskie, artystyczne, takie mechanizmy szczeg6lnie 
by si~ przydaly - czasami widac by!o, jak probujq si~ wytworzyc, 
jakJerzy broni si~ przed natarczywosciq tylu spraw i tylu ludzi 
iry,tlaicjq, pOZOirllym chll():dem, tkaprySla.m1, probq dystansu. Nic 
z tego. Prawdziwego dystansu nie umial zajqc ani wobec innych, 
ani wobec wlasnego dz:alania, skorupq nie umial obrosnqc, sprawy 
istotne i nieistotne atakowaly go nadal z r6wnq silq, byl wobec 
nich bezbronny jak dziecko. Staral si~ zrozumiec ludzi bardziej 
odpornych, moze nawet ludzi cynicznych, tak jak staral si~ zrozu
miec kazdego: probowal smiac si~ z nimi, wczuc si~ w ich punkt 
widzenia. Nie potrafil. W gruncie rzeczy nie wierzyl w brutalnosc, 
ani w cynizm, ani w n :elojalnosc, choc zdawaloby si~ dosyc mial 
okazji, by je poznac. Ale te cechy byly dla niego jak szklana szyba, 
kt6rej si~ nie widzi, przez kt6rq si~ patrzy dalej, gl~biej. 

Nie bylo dla niego rzeczy niewaznych: wszystkim s~~ przejmo
wal. Pami~tam jego zawod, rozczarowanie, prawie rozpacz, kiedy 
w Zakopanem zaprosil mnie na kolacj~ i w restauracji nie bylo 
dania, kt6rym chcial mn ~e tego wieczoru .uraczyc. A kiedy znow 
kiedys ja go zaprosilem, cieszyl si~ ogromnie samym faktem, ze 
nareszcie nie on a ktos jego zaprasza, troch~ si~ tym bawil a troch~ 
celebrowal t~ kolacj~: wiecz6r zrobil si~ odswi~tny. Nie znalem 
milszego kompana , kogos, ktoby tak gorqco, tak bez jadu m6wil 
o tylu ciekawych ludziach. Nie bardzo go sobie wyobrazam sa
motnego przy stole: Jerzy musial si~ dzielic, cieszyc s i~ i smucic 
wsp61nie. 

Oczekiw al od drugiego czlowieka tej samej ch~ci do wyjscia 
naprzeciw, laknql zrozumienia, przyjazni. Takze kiedy pisal dra
maty, nowele, powiesci. Kazdy utwor, to bylo dla niego odswi~tne 
obcowanie z widzem, z czytelnikiem: ponad otchlaniq swiata, 
ponad przerazajqcq tajemnicq cierpienia i zla, uroczyste dzielenie 
si~ wartosciami najwazniejszymi. W tym sila, w tym t a kze slabosc 
pisarstwa J erzego. To bodaj Degas powiedzial, ie namalowanie 
obrazu wymaga wi~cej szachrajstw i chytrosci, niz popelnienie 
zbrodni. Podobnie jest zapewne z utworem literackim. Troch~ jak
by lekcewazenia wlasnej roboty, dystansu wobec niej, w ktorym 
jest jakas cZqstka sceptycyzmu, moze nawet cynizmu: Jerzy by! 

http:tkaprySla.m1
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do takiej postawy organicznie niezdolny. Ale jesli ostatnie jego 
ksiqzki stanowiq ogromny krok naprz6d, to nie tylko dlatego, ze 
J erzy ciqgle si~ rozwijal, w artystycznym i w zyciowymsensie 
ciqgle - m6wiqc po prostu - pracowal nad sobq; i nawet nie 
tyLko dlatego, ze przencszq IIDS W ep:ok~ rClffiall1tYCZ'llq, a Jerzy byl 
do szpiku kosci romantykiem, w tej epoce odnalazl bliskie sobie 
elementy czucia i wyrazu. Romantyzm nie tylko pozwolil Jerzemu 
znalezc historycznie umotywowanq, uprawomocnionq charakterem 
tamtej epoki stylizacj~, ale tez pokazal mu, W jaki spos6b oddalic 
si~ od wlasnego bohatera, spojrzec z boku na wlasne dzielo, nie 
rezygnujqc przy tym ze szlachetnego gestu i artystycznego wykon
czenia: coS jakby wykwintna, nieco znuzona ironia Osterwy 
w Fantazym. 

* 
Nie zawsze chcie1i~my uwierzyc, przyjaciele czasem sceptyczni, 

ze Jerzy naprawd~ az tak si~ przejmuje, az tak przezywa r6zne 
spra,wy i wyda'rzenia, kt6rym si~ poSwi~cil; ze jego wiall'a w triumf 
rozumu, w dobrq wol~ ludzi, w braterstwo ludzi dobrej woli, tak 
do gl~bi go przepala. Ale tak wlasnie bylo, tak naprawd~ bylo. 
I padcbni,e, j;ak wszysi\;kie wady Jerzego leZaly beZJbI10nnie na 
wierzchu, a najpi~kniejsze jego cnoty byly wstydliwie ukryte, 
tak tez 0 tym, co najbardziej go przejmowalo i bolalo, Jerzy m6wil 
z trudem, czasem okr~znie albo przelotnie, i trzeba bylo iskry, 
zeby te prochy wybuchaly, zeby mozna bylo dostrzec prawdziwq 
miar~ cierpienia i wiary. 

Zycie nieustannie pr6bowalo obedrzec Jerzego z tego, co tak 
zwani realisci nazywajq zludzeniami. Zyciu si~ to nie udalo. Ale 
kiedy najwierniejszy z przyjaci61, Stanislaw Tr~baczkiewicz, po
wiedzial mi juz po zachorowaniu Jerzego - jednq rzecz Jerzy mial 
pi~knq zewn~trznie, glos, i wlasnie to zostalo mu odebrane - po
myslalem ze zgrozq wobec wlasnej mysli, wobec okropnej nie
wsp6lmiernosci nieszcz~scia z jakimkolwiek mysleniem, ze jesli 
czysciec - oczyszczenie - cos dost~pnego naszemu pojmowaniu 
znaczy, to moze wlasnie znaczy odarcie, oczyszczenie z tego, cosmy 
tutaj powierzchownie cenili, moze znaczy, ze te zewn~trznosci prze
niesione zostajq winny porzqdek, oczyszczone, zeby spod nich m6g1 
w pelnym blasku zajasniec krysztal, juz nie oczom ludzkim, tylko 
temu spojrzeniu, kt6remu Jerzy Zawieyski tak zarliwie zaufal. 

Jacek Wozniakowski 



STEFAN SWIEZAWSKI 


SPOTKANIA Z JERZYM 


Gdy niesmialo pojawlaJqCe si~, pocieszajqce wiesci 0 ledwo do
s trzegalnej poprawie zdrowia Jerzego zagluszyl grom tragicznej 
rzeczywistosci, gdy min~lo pierwsze wrazenie pelnego grozy ze
spolu fakt6w i gdy ponad wszystko wzni6sl si~ wspanialy akord 
jakiegos bardzo gl~bokiego zespolenia tych, kt6rzy byli obecni na 
pogrzebie i tych, kt6rzy ten akt ziemskiego pozegnania osobiscie 
i gorqco przezyli - w6wczas, jak do niezatartych slad6w wsp6lnej 
w~dr6wki zwr6cilem si~ do tych s16w, kt6re Jerzy podczas swoich 
bytnosci u nas wpisywal do naszej "zlotej ksi~gi gosci". Jest to 
nasz najwi~kszy skarb, kt6ry zbiera w sobie jak w soczewce dzieje 
naszych "wielkich przyjazni", pOCZqwszy od dnia naszego slubu. 

Wzrok m6j pada na jakze odleglq juz dzis dat~: 4 pazdziernik 
1945. Tego dnia wpisal si~ Jerzy po raz pierwszy. Bylo to par~ dni 
po wsp6lnie sp~dzonym wieczorze, kiedy to spotkalismy si~ i po
znali u Juliusz6w Osterw6w. Od pierwszej wymiany sl6w zo
baczylismy, ze na mn6stwo spraw patrzymy podobnie i oceniamy 
je wlasciwie jednakowo. Bylismy szcz~sliwi, ze zeszly si~ nasze 
drogi. Stqd te slowa wpisane w6wczas: "Czy jest cos dziwniejszego 
nad spotkanie?". - Nie parajqc si~ sam filozofiq, mial jednak 
J erzy wiele zrozumienia dla refleksji i dla problematyki filozo
ficznej. Przesiqkni~ty do gl~bi tym nowym nurtem, kt6ry francu
ska mysl katolicka wprowadza we wsp6lczesnosc, zasilajqc jq 
wieczno-trwalymi zdobyczami sredniowiecza, Zawieyski w szcze
g61ny spos6b docenialniekt6re z tych wielkich idei: harmoni~ 
intelektualizmu z woluntaryzmem, transcendencji Boga z Jego 
immanencjq w stworzeniu, realistycznej postawy wobec swiata 
z wymogami zmierzajqcego do pelni personalizmu. Nie byl on jed
nak bynajmniej zwolennikiem "neo-scholastyki" lub "neo-tomizmu", 
lecz zdawal sobie spraw~, ze naszym czasom potrzeba wielu takich 
wartosci, jakie szczeg6lnie zywe byly w wiekach srednich. Widzial 
on nieprzemijalnosc i ponadczasowosc tych wartosci i w tym wla
snie sensie napisal tego samego dnia: "I:..qczy nas... zachwyt dla 
sredniowiecza, co w tej epoce jest czyms szczeg6lnie wymownym". 

Znak - 7 ' 
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Od tego pierwszego spotkania kontakty stawaly si~ coraz cz~st

sze - lata coraz trudniejsze. Wsp6!praca w gronie "Tygodnika 
Powszechnego" lub "Znaku" stwarzala okazje do wymiany poglq
d6w na najrozmaitsze tematy; dotykalo si~ niejako wszystkich bo
lesnych punkt6w naszej i og6lnej rzeczywistosci. Jednq z takich 
rozm6w nazwal J erzy w naszej ksi~dze rozmOWq ,,0 sprawach 
swiata" (4. IX. 1949). 

Ale lata byly bardzo trudne. Og6lna suma b6lu wzrastala i po
t~zniala u Jerzego wskutek niezwyklej wrazliwosci i subtelnosci 
jego osobowosci wrosni~tej w "smutek swiata", w gorycz przemi
jania, w niedosyt doznan, w niezgl~bionq zawilose ludzkich kom
pleks6w, obciqzen i w nieporadnose naszego j~zyka . W tych la
tach umartwien przezywal Jerzy swojq "pustyni~"; pot~znial i doj
rzewal w swej samotnosci, kt6ra byla glebq rodzajnq najwyzszej 
jego tw6rczosci - i kt6rq okrutnie dane mu bylo przezye w drodze 
krzyzowej ostatnich jego tygodni, kiedy to roslo juz tylko ostatecz
ne drzewo zwyci~stwa, kt6rego pi~kna nie umiemy sobie wyobra-· 
zie nawet w dalekim przybIizeniu. 

Nawet pozornie zawrotna i oszalamiajqca "kariera" Za
wieyskiego, prowadzqca do akt6w hartu ducha, a rozpo
cz~ta w okresie po-pazdziernikowym, nie potrafila zetrzee tego 
"pustelniczego" rysu z osobowosci Jerzego, kt6ry w swym naj
gl~bszym ja przezywal wciqz smutek i ogalacajqcq ze wszystkiego 
samotnose. Tak rozumiem te kr6tkie i jakby urwane slowa i wes
tchnienia, kt6re znajduj~ zapisane pod 12. VI. 1950 (jedno slowo: 
"samotnik") i pod 24. II. 1951 (powt6rzone za Augustynem ,,0, 
beata solitudo, 0 sola beatitudo!"). W tym reaIistycznym przezy
waniu smutku, samotnosci i ogolocenia nie bylo jednak masochi
stycznego lubowania si~ w cierpieniu, lecz uderza nas tu godne 
najklasyczniejszych dr6g doswiadczen mistycznych odnajdywanie 
prawdziwego szcz~scia tam, gdzie w ludzkich, doczesnych perspe
ktywach jest zapomnienie, brak zrozumienia, osamotnienie. 

Jak kaidy czlowiek z krwi i kosci, z ducha przenikajqcego mul 
ziemi, Jerzy Zawieyski wzdychal "wzdychaniem niewymownym" 
ku milosci ; szukal tych, co go zrozumiejq i co mu udzielq choe 
troch~ bezinteresownej iyczliwosci i dobroci. Kiedys , spotykajqc 
si~ kilkakrotnie w ciqgu kilku dni w Krakowie, m6wilismy dlugo 
i szeroko 0 przedziwnej, najwi~kszej tajemnicy milosci, mi~dzy 

innymi i 0 tym, ze domaganie si~ od innych przejaw6w zyczIiwosci 
i milosci zabija milose juz w samym jej zalqiku. Zdajqc sobie spra
w~, ze tak cz~sto ch16d, oboj~tnose i brak zrozumienia Sq odpowie
dziq na nasze najzywsze porywy i odruchy przyjazni, zakonczy
lismy nasze rozmowy wsp61nie i radosnie odkrytym haslem: "nie 
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b~dziemy skomlec 0 milosc!" Cieszylismy si~ tq formulq (zapi
sanq W ksi~dze pod datq 15-17. XII. 1951) a cz~sto powtarzalismy 
jq sobie podczas p6zniejszych spotkan. 

Ale dalsze zycie porwalo nas - kazdego w odmienny nurt 
i spotkania nasze staly si~ rzadsze, choc nie mniej serdeczne. Poza 
Polskq miejscem tych kr6tkich, nieraz blyskawicznych spotkan 
stal si~ Paryz - i soborowy Rzym. Podczas Vaticanum II byly to 
kontakty zahaczajqce 0 sprawy wielkie, 0 najgl~bsze z gl~bokich 
przemian. - GI~bia i smutek w oczach i w usmiechu Jerzego Sq
siadowaly bardzo blisko z prawdziwym, szczerym, prostym po
czuciem humoru. Pod dniem ,,15. VI. 1961 Paryz" czytamy w naszej 
ksi~dze: "Jerzy Panstwa - kto?!". Oto uwiecznienie zdarzenia, 
kt6re Jerzy nam tego dnia opowiedzial. W malym hoteliku pary
skim na Rive Gauche, w kt6rym zamieszkal, wychodzqc ranD i od
dajqc klucz portierowi zauwazyl na tablicy zapisane swoje nazwi
sko jako lokatora tego pokoju: "Jerzy Panstwa". Portierowi odczy
tujqcemu paszport sluzbowy "nazwisko" wydalo si~ za dlugie 
"Jerzy Zawieyski Czlonek Rady Panstwa" i "skr6cil" je na 
"Jerzy Panstwa". 

Humor, pogoda, ogromna zyczliwosc i serdecznosc przebijajq 
z ostatniego wpisu, z pazdziernika 1966. Ten Jerzy, kt6ry podpi
suje si~ juz z tym niepokojqcym wyznaniem "schudni~ty 0 20 
kilo!" - wyznaje, ze odnalazl si~ z nami "w tym samym miejscu, 
co dawniej, co zawsze". 

Gdy mysl~ 0 naszych i moich spotkaniach z Jerzym widz~ calq 
slusznosc tego stwierdzenia, ze trudno 0 ~os dziwniejszego nad 
spotkanie. Ilez wqtk6w ledwo napocz~tych, ilez kontakt6w gl~
bokich, istotnych a nigdy nie doprowadzonych do zadowalajqcego 
wniosku, ilez konfrontacji ze zlem i n~dzq tego swiata bez dojscia 
do jakichs praktycznych i konkretnych decyzji prowadzqcych do 
ich przelamania , ilez blysk6w wzajemnego najgl~bszego. porozu
mienia bez mozliwosci rozwini~cia, pogl~bienia i utrwalenia tych 
rozblysk6w i moment6w autentycznego duchowego spotkania si~ . 

Te wszystkie spotkania, te wielkie przyjaznie to tylko "korzenie" 
tego drzewa zycia i zwyci~stwa, kt6rego rozkwitem i owocowa
niem jest wiecznosc. 

Stefan Swiezawski 



ELIBIETA WOLlCKA 

SYMBOLIZM CZYSTEJ FORMYWPISMACH 

ESTETYCZNYCH ST. I. WITKIEWICZA 


PROBA ANALIZY 


I. SP6R 0 WITKACEGO 

Tw6rczosc St. 1. Witkiewicza, znanego powszechnie pod pseudo
nimem "Witkacy" - "bardzo polska, troch~ europejska i niesly
chanie pogmatwana"- - jak jq lapidarnie a trafnie okreslil K. Pu
zyna we wst~pie do wydanych w 1962 r. przez PIW Dramat6w tego 
autora, jest aktualnie przedmiotem ogromnego zainteresowania 
w polskim srodowisku tw6rc6w i teoretyk6w kultury. Nie rna co 
do tego wqtpliwosci, ~e Witkacy przezywa sw6j renesans. Intere
sujq si~ zar6wno nim samym jak i jego spusciznq artystycznq i teo
retycznq specjalisci rozmaitych dziedzin. Nie latwo jest bowiem t~ 
bogatq i r6znorodnq .dzialalnosc tw6rczq scharakteryzowac i za
klasyfikowac do jakiegos wzgl~dnie jednolitego kierunku lub 
stylu. 

"Jej wybuchowa dynamika - pisze Puzyna w cytowanym wst~
pie do Dramatow Witkacego - kipi od sprzecznych napi~c. Scierajq 
si~ tu, interferujq i lqczq niemal wszystkie problemy artystyczne 
dwudziestowiecznej awangardy wraz z duzq grup'l zagadnien po
litycznych, filozoficznych i socjologicznych, gdzie znakomite dia
gnozy i hipotezy zmieszaly si~ z naiwnq obsesjq, rzeczy serio z pa
rodiq lub swiadomym fantazmatem". 1 

Niezwykly fenomen tej tw6rczosci stanowi calq plejad~ pro
blem6w z dziedziny teorii, psychologii a nawet psychoanalizy 
tw6rczosci - w tych wlasnie kategoriach pr6bowali "rozszyfro
wac" Witkacego: S. Szuman 2 i A. Czachowski 3 w latach trzy

1 Dz. cyt., s. 5. 
2 S. Szuman, Rzecz 0 zjawtsku 8m!erci w sztuce, "Przegl'ld Wspolczesny " , 10, 

1931. 

3 A. Czachowski, St. 1. Witldewicz, w: Obraz wsp61czesnej titeratuTY poLsldej 
1881-1933, t. 3, Warszawa 1936. 
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dziestych, ostatnio zas A. van Crugten W artykule tlumaczonym 
na j~zyk polski przez W. Bienkowskq i d rukowanym w "Tw6r
czosci" 4 - a takze teorii sztuki, socjologii oraz szeroko rozumianej 
filozofii . Szczeg61nym zainteresowaniem cieszy si~ Witkacego teor ia 
sztuki oraz dramatopisarstwo, b~dqce, zgodnie z przekonaniem 
autora, najbardziej adekwatnym wyrazem jego artystycznej ideo
logii. 

Od czasu wznowienia witkiewiczowskich studi6w estetycznych 
w wydaniu ksiqzkowym, zebranych pod wsp61nym tytulem: Nowe 
formy w malarstwie i inne pisma estetyezne w 1958 r ., na lamach 
polskich czasopism, poswi~conych zagadnieniom historii i teorii 
sztuki, toczy si~ dyskusja nad charakterem oraz historyczno-kultu
rowym i ideowo-filozoficznym rodowodem tw6rczosci Witkacego. 
Wielu autor6w widzi w Witkacym prekursora wsp6lczesnej pol
skiej a nawet europejskiej awangardy artystycznej i ideologicznej. 
Witkiewicz-ekspresjonista i nadrealista, wyraznie od tej strony 
zdradzajqcy swe powiqzania z modernizmem, "przybyszewszczy
znq" i mlodopoIskq, stylizowanq na prymitywizm egzotykq, 
w oczach wsp6lczesnych teoretyk6w i krytyk6w ust~puje miejsca 
vVitkie'\VIiczowi-egzystencj,aliscie, spowinowaconemu z Heideg
gerem i Sartrem 5 oraz symbolise ie, kt6ry okazuje si~ protoplastq 
Geneta, Ionesco, Beeketta, Durenmatta, Adamova, Vauthiera f, 

a takze Trace'a, Bretona, Eluarda, Cocteau i naszego Mrozka 7. 

Podczas gdy w dwudziestoleciu mi~dzywojennym toczono spory 
gl6wnie 0 witkiewiczowskq teori~ formizmu w sztuce, wypomi
najqc autorowi doktrynerstwo oraz bezplodnosc i niespelnialnosc 
teorii w praktyce artystycznej 8, wsp6lczesnie zwr6eono uwag~ 
przede wszystkim na jej walory filozofiezne, poszukujqc zwiqzk6w 
tej teorii z og61nq ontologiq .i antropologiq 0, gdzie Witkacy pr6bo
wal takze okreslic i sformulowac wlasne, oryginalne stanowisko. 
Faktem jest, ze witkiewicz~wskie "cierpienia teoretyczne", jak je 

4 A. van Cru gten, Witkiewicz czyti walka p!ci, "Tw6rczosc", 1, 1968. 

5 Por. J. Klossowicz, T eoria i dra.maturgta Wttkacego, "Dialog", 12/14, 1959 


i: "Dialog", 1, 1960; A. Wazyk, 0 Wttktewtczu (fragm. kSiqzki pt. Kwest ia g1Jstu), 
. ,Dia log" 8, 1965; a takze uwagi R. Ingardena w eseju: Wspomnienta 0 St . 1. Wtt
ktewiczu, w: St. 1. Witkiewicz - czlowtek i tw6rca, Ksi~ga Pamiqtkowa pod 
red . T . Kotarbiilskiego i J. E. Plomieilskiego, Warszawa 1959. 

G A. Falkiewicz, W i tkacy - Artaud - awangarda, "Dialog", 6, 1960. 

7 J. Katt, Rodzina Mroika, "Dialog", 4, 1965. 


8 P o r.: K. Irzykowski, WaLk a 0 tresc ... , Warsza wa 1929, a takze: wypowiedz 

A. 	 Sta wara w dyskusjj pt. Rozmowy 0 ciramacie , "Dialog", 1, 1957. 

9 Por.: A. Mencwel, Witkacego jednosc i wieLosc, "Dialog", 12, 1965, oraz: 
B. P. Marguire, Pr6ba nowego oswietLenia tw6rczOsct St. 1. Witktewicza, "Spra
wozdania z czynnosc! i posiedzell naukowych L6dzklego Tow. Nauk.", 1968 (odb.), 
a takze: K. Wyka, Trzy Legendy tzw. witkacego, "Tw6rczosc, 10, 1958. 
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nazwal Irzykowski, nie zostaly spowodowane Ii tylko problemami 
ideologicznymi artystycznej grupy, do kt6rej naleial, lecz jego za
miarem bylo, jak sam pisze: "zbudowae system.. . poj~e obowiqzu
j~cych w calym panstwie artystycznej tw6rczosci".10 Chodzilo mu 
nie tylko 0 to, aby umoiliwie "porozumienie si~ mi~dzy artystami 
a krytykami z jednej strony a publicznosciq z drugiej" (NF, s. 13) 
lecz 0 nakreslenie uniwersalnego systemu og6lnie obowiqzujqcych 
prawd, 0 stworzenie podstaw dla estetyki naukowej. Bylo to wi~c 
zamierzenie istotnie maksymalistyczne. "Sqdzimy - pisze Wit
kacy - ie Estetyka... rna zasadnicze poj~cia, kt6re wszelkq teori~ 
sztuki obowiqzywae muszq... 0 ile Estetyka rna bye czyms w ro
dzaju nauki, a nie zbiorem interesujqcych i gl~bokich moie dy
wagacji na tIe psychologii, historii i nauk spolecznych lub zbiorem 
najwi~kszych nonsens6w, jakie umysl ludzki splodzil" (NF, s. 226). 

Teoria Czystej Formy, na kt6rej buduje Witkacy sw6j program 
odnowy Sztuki Czystej, to nie tyle manifest i apologia nowego kie
runku artystycznego, przeciwstawiajqcego si~ dziewi~tnastowiecz
nemu naturalizmowi i tzw. sztuce tematycznej, ile teoria sztuki we 
wlasciwym sensie i wielorakim wymiarze - zawiera bowiem 
twierdzenia 0 wartosciach estetycznych i 0 strukturze estetycznej 
dziel sztuki, teori~ percepcji i przezye estetycznych oraz teori~ 
tw6rczoSci. Calemu zas systemowi autor daje perspektyw~ filo
zoficznq, wiqiqc go z wypracowanq przez siebie ontologiq, sqdzi 
bowiem, ze "teoria sztuki musi opierae si~ na filozofii , poj~te j nie 
jako 'intuicyjne' i 'sympatyczne' bredzenie, tylko jako badanie 
wzajemnych implikacji poj~e i twierdzen, absolutnie koniecznych 
dla calosci Istnienia" (NF, s. 226). 

Wainiejsze rozprawy estetyczne zaopatruje Witkacy we "wst~py 
filozoficzne", podkreslajqc ponacto wielokrotnie istotny zwiqzek 
swych poglqd6w na sztuk~ i tw6rczose z dziedzinq teoretycznq 
o bardziej og61nym zasi~gu i szerszej problematyce. 

J ednoznaczne okreslenie charakter'll tych skomplikowanych, 
"unerwionych zwiqzk6w" - jak wyraia si~ jeden z krytykow Wit
kacego - nie wydaje si~ moiliwe zar6wno ze wzgl~du na wielo
znacznose i niejasnose filozoficznej spuscizny, wielowqtkowose jego 
teoretycznych spekulacji oraz "hermetycznose" i "nieinstruktyw
nose" (termin Ingardena) maniery j~zykowej, kt6rq b~dqc samo
ukiem w dziedzinie filozofii poslugiwal si~, a takie ze wzgl~du na 
bardziej jeszcze pierwotnq ambiwalencj~ jego tw6rczych zamie
rzen: teoretyka-obiektywisty i artysty, bezposrednio i osobiscie 
zaangaiowanego w dziedzin~ przez siebie opisywanq. Wszystkie 

10 st. I. Witk iewicz, Nowe formy w m atarstwi e t tnne pism a estety czne, PWN 
1959, s. 266. W d. c . ksiqzka t a b E; dzie oznaczana skrote m N F. 

http:tw6rczosci".10
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pisma estetyczne Witkacego noszq na sobie znami~ wysilku ich 
autora w kierunku przezwyci~zenia owego wewn~trznego "roz
darcia" oraz prob uratowania bezposredniosci artystycznej wizji, 
przy zachowaniu refleksyjnego krytycyzmu w stosunku ' do niej. 
Na OWq "antynomialnose" tw6rczosci Witkacego zwraca uwag~ 
A. Mencwel w interesujqcym artykule pt. Witkacego jednosc 
w wielosci, drukowanym w "Dialogu" z grudnia 1965 r. Jest to 
moim zdaniem obok wst~pu do Dramat6w Witkiewicza, napi
sanego przez Puzyn~, najbardziej bodaj wnikliwa i trafna w swej 
diagnozie proba syntetycznego spojrzenia na calose tw6rczosci teo
retycznej Witkacego. 

Wyznaczajqc swojej teorii cel tak maksymalistyczny jak "zdefi
niowanie i wykazanie koniecznosci pewnych poj~c, obowiqzujqcych 

.	wszystkie odlamy sztuki, sformulowanie absolutnie pewnych 
twierdzen, ktore mUSZq bye podstawq kazdej Estetyki" (NF, s. 317)
Witkacy nie troszczyl si~ zupelnie 0 zwartose i precyzj~ argumen
tacji ani jednorodnosc j~zyka, poslugujqc si~ z nonszalanckq swo
bodq terminami zaczerpni~tymi z psychologii, socjologii oraz roz
nych systemow filozoficznych, a ponadto zargonem artystyczno
-publicystycznym. Stosowame scislych rygorow metodologicznyeh 
do jego tworczosci nie jest przeto mozliwe. 

W ksi~dze pamiqtkowej pt. St. I. Witkiewicz - czlowiek 
i tworca filozofowie drukujqcy swe wspomnienia 0 Witkacym 
i uwagi 0 jego tw6rczosci podkreslajq znaczenie filozoficznego 
podloila, ktore Witkacy wykorzystuje dla nadania swej teorii sztuki 
rangi teorii koniecznie i powszechnie obowiqzujqcej. Kotarbinski 
nazywa Witkacego hylozoistq, zaliczajqc jego monadyzm biolo
giczny do rodziny systemow witalistycznych 11. Leszczynski pod
kresla "metafizyczny niepokoj" jako motyw przewodni filozoficz
nych dociekan, ktorego zrodlo "lezy w niezwykle intensywnym 
przezywaniu wlasnej osobowosci i emocjonalnym przeciwstawie
niu jej swiatu". Z tego niepokoju rodzi si~ realistyczna co do spo
sobu odczuwania sWiata i idealistyczna co do sposobu jego inter
pretacji - metafizyczna wizja 12. Ingarden wyraza przekonanie, 
ze Witkiewicz byl filozofem przede wszystkim dlatego, ze "mial 
w 1:asne zagadnienia, kt6re go osobiscie interesowaly i na serio 
do gl~bi poruszaly, a nie byly tylko nabyte z literatury, ani tez 
nie byly czyms, co po prostu nalezy do uprawianego zawodu", 
a 'ponadto, "zagadnienia te, kt6rymi si~ zajmowal, byly w istot
nym tego slowa znac~niu filozoficzne" 13. 

11 St. ' Witldewicz - cztowiek i tw6rca, KsiE';ga Pami<jtkowa, S. 18. 
12 Tarnze, s. 95. 
13 Tamze, s. 173-4. 
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Rzecz charakterystyczna, ze Opmle te - kreujqce Witkiewicza 
na filozofa, troch~ niepewnej co prawda proweniencji, ale 0 nie
zwyklym "zmysle metafizycznym" - szukajq dla siebie uzasad
nienia w indywidualnosci Witkiewicza, filozofa-samouka i podyk
towane Sq przede wszystkim sympatiq ich autor6w dla jego tw6r
czego dynamizmu i pasji poszukiwawczej . Kotarbinski np. wspo
mina , ze na tIe pozytywistycznego i neopozytywistycznego srodo
wiska warszawskiego "Stan:slaw Ignacy Witkiewicz sterczal nie
mal odosobniony jako t y pow i e c f i I 0 z 0 f i c z n y (podkresl. 
moje, EW) wlasnie, borykajqcy si~ more philosophico z dlawiqcq 
mglq naczelnego problemu, ktory sam nazwal problemem Onto
logii Og6lnej" 14. Ingarden zas, zastanawiajqc si~ nad psychogenezq 
tworczosci Witkacego, widzi jej zr6dla w podstawowym doswiad
czeniu, kt6rym jego zdaniem musialo bye "jakies zalamanie czy 
jakies peIne przerazenia doswiadczenie dziwnosci i obcosci bytu, 
ktore mu juz potem nigdy spokoju uzyskae nie pozwolilo" (... ) 
"Z przerazenia tego, ze wstrzqsu, jaki budzila w nim ta podsta
wowa wiedza, rodzila si~ nie tylko jego sztuka, ale i jego filo
zofia - i wszystkie jego szamotania si~ zyciowe" 1.>. 

Czyzby wi~c Witkacy mial bye rzeczywiscie egzystencjalistq 
polskim powinowatym Heideggera, tylko bardziej jeszcze oden 
wszechstronnym, zwazywszy wielose rodzaj6w tw6rczosci, jakie 
uprawial? 

Wydaje mi si~, ze diagnoza powyzsza jest zbyt pochopna, a czy 
nienie z Witkacego filozofa jedynie na tej podstawie, ze jego oso
biste pasje pchaly go w kierunku dzied;dny poznawczej , w kt6rej 
tradycyjnie poszukuje si~ tzw. "wyjasnien ostatecznych" - zabie
giem niedostatecznie umotywowanym. 

Witkacy-filozof, "wyabstrahowany" z r6wnie charakterystycz
nego, a nawet bardziej dIan wlasciwego kontekstu artystycznego, 
jest niezrozumialy i groteskowy. Aby moc w przyblizeniu przy
najmniej okreslie charakter powiqzan mi~dzy r6znymi nurtami 
dzialalnosci tw6rczej Witkiewicza, trzeba, moim zdaniem, zbadae 
przede wszystkim podloze gnoseologiczne tej tw6rczosci , dotrzec 
do jej Zrodla, czyli doswiadczenia, kt6re stanowi, zgodnie zresztq 
z przekonaniem samego autora, wsp61ne zrodlo aktywnosci rel.igij 
nej, filozoficznej i artystycznej . Dopiero w swietle tej podsta wo
wej i pierwotnej homogenii, pr6ba rekonstrukcji mySli przewod
niej czy tez idei wiodqcej tw6rczego dziela Witkacego sposrod 
gmatwaniny r6znoj~zycznych, a cz~sto nawet sprzecznych mery
torycznie okreslen, moze miee szanse powodzenia. Nie wydaje 

14 Tamze, s. 11. 

15 Tamze, s. 174-175. 
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mi si~ potrzebne odwolywanie si~ do psychoanalizy samej osobo
wosci tworczej Witkacego po to, aby moc przesledzie heurez~ jego 
mysli na roinych odcinkach tworczosci oraz wybadae wzajemne 
zwiqzki poszczegolnych dziedzin tej tworczosci, ktorym usilowal 
nadae form~ dyskursywnq. 

Zasadq integrujqcq jest tutaj - na co zwrocH uwag~ Ingarden, 
inaczej jednak interpretujqc t~ mysl - pierwotne doswiadczenie, 
b~dqce empirycznym fundamentem dla wizji rzeczywistosci, twor
czosci i sztuki. Jest to, moim zdaniem, doswiadczenie par excellence 
artystyczne i w z"\;viqzku z tym owa homogenia witkiewiczowskiej 
metafizyki i estetyki przesqdza 0 artystycznym charakterze jego 
filozofowania, z natury swej niesystematycznego, pomimo zmie
rzajqcych w tym kierunku ambicji autora. 

Dogodnym terenem poszukiwan owej "zasady integrujqcej" Sq 
pisma estetyczne Witkiewicza, 0 wiele bardziej instruktywne, 
a przede wszystkim komunikatywne od zawilego i wr~cz niezro
zumialego miejscami "glowniaka", ktorego tezy - cala ta zresztq 
rozprawa jest zbiorem tez, nasuwajqcych wiele roinych moil i
wosci interpretacyjnych - rojq si~ od symboli skrotowych oraz 
wyraien technicznych, zdradzajqcycn zapoiyczenia z roinych syste
mow filozoficznych, splecione razem w syntetyczne i uniwersalne, 
w zamysle autora, formuly. Sarna zas maniera filozoficzna oraz 
motyw przewodni metafizyki Witkacego Sq analogiczne zarowno 
w jego opartej na filozofii estetyce jak i w rozprawie ontolo
gicznej. 
Poj~ciem wiodqcym witkiewiczowskiej filozoficznej teorii sztuki 

jest "Czysta Forma", ktora stanowi swego rodzaju "klucz" do tej 
teorii. W poj~ciu tym, a raczej, jak to si~ okaie - s y m b 0 1 u 
daje si~ odczytae najbardziej charakterystyczny dla Witkacego 
monoideizm a zarazem wieloznacznosc jego teorii. Wyobraznia 
artysty wyznacza Czystej Formie rozmaite funkcje, staje si~ ona 
znakiem dla tresci analogicznych na zasadzie poetyckiej meta
fory - "jednose w wielosci", b~dqca synonimem Czystej Formy 
realizuje si~ bowiem wsz~dzie, w kaidej rzeczywistosci i sytuacji, 
gdzie tylko zdola jq odkryc i zobrazowae tw6rcza intuicja. 

Pasja w kierunku badan racjonalnych, wspolegzystujqca z nie
zwyklq artystycznq fantazjq i dynamizmem tworczym kaie Witka 
cemu poszukiwae adekwatnego wyrazu dla "metafizycznych prze
iye", obok plastyki i literatury, takie w ramach tych srodk6w, 
ktorymi posluguje si~ filozofia i logika. Przekonanie 0 niewystar
czalnosci i daremnosci wszystkich dotychczasowych osiqgni~e ra 
cjonalnej filozofii w dziedzinie tzw. przez niego "problemow istot
nych", ktore go nurtowaly, jest glownym motywem witkiewiczow
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skich poszukiwan "nowych form" wyrazu nie tylko w sztuce ale 
i w teorii. Czysta Forma jest takq wielofunkcyjnq "formulq" meta
fizycznych przezyc Witkacego na terenie jego estetyki filozo
ficznej. 

Poslugujqc siE: metodq analizy tekstu i krytyki immanentnej, 
postarajmy siE: zbadac, jaka jest teorio-poznawcza g e n e z a Czy
stej Formy, oraz skoncentrowanych wok61 niej ocen, postulat6w, 
kryteri6w, a takze jakie Sq jej fun k c jew witkiewiczowskiej 
estetyce, uwzglE:dniajqc - lecz tylko drugoplanowo - jej relacje 
Z "systemem" monadystycznej metafizyki, wylozonym w rozprawie 
pt. Poj~cia i twierdzenia implikowane przez poj~cie Istnienia. 

II. "STANOWISKO CZYSTEJ FORMY" - PUNKT WYJSCIA TEORII SZTUKI 

1. PODMIOT UCZUCIA METAFIZYCZNEGO 

W pierwszej cZE:sci swej g16wnej rozprawy estetycznej pt. Nowe 
jormy w malarstwie i wynikajqce stqd nieporozumienia, zaraz 
po "filozoficznym wstE:pie", zamieszcza Witkiewicz paragraf po
swiE:cony "wprowadzeniu do antropologii", swoiscie zresztq rozu
mianej. Jest to, jak sam zaznacza, "tylko uproszczony spos6b opi
sania n:ezmiernie zawilych zjawisk artystycznej tw6rczosci" (NF, 
s. 22). Wybrany przezen porzqdek rozwazan, w kt6rym na plan 
pierwszy wysuwa siE: zagadnienie podmiotu jako perceptora, tw6r
cy, bqdz odbiorcy, bqdz tez autora teorii, wydaje siE: szczeg6lnie 
znamienny. Doswiadczenie "istnienia osobowosci, jako czegos pierw
szego, pierwotnego i niesprowadzalnego" 16 uwaza Witkiewicz za 
dane pierwotne, pierwszy impuls 0 charakterze poznawczym, jak
kolwiek jeszcze pozapojE:ciowym, dla dalszych operacji, bqdz teore
tyzacji w filozofii, bqdz artystycznej tw6rczosci. 

Doswiadczenie jednosci naszego "ja", czyli tzw. przez Witkacego 
"uczucie metafizyczne" uwaza on za pierwsze, niezobiektywizo
wane jeszcze ujE:cie naczelnego prawa Istnienia w og6le, a takze 
poznania i tw6rczosci. 

Podmiot, jednostka, w terminologii Witkacego Istnienie Poszcze
g6lne, jest zdaniem autora zbudowane wedlug pewnego schematu, 
ilustrujqcego podstawowe zdolnosci - potencje tw6rcze czlowieka 
(por. rysunek NF, s. 23), kt6re zawarte w . czterech podstawowych 
"s£erach psychiki", takich jak: sfera uczuc metafizycznych, sfera 
uczuc zyciowych, sfera intelektualna oraz sfera Czystej Formy, 
rozkladajq siE: w kazdym indywiduum wedlug pewnych proporcji, 
kt6re z kolei decydujq 0 typie indywidualnosci "osobnika". Pod

16 St. I. Witkiewicz, Nauki scis!e a jitozo!ia, "Droga", 12, 1934 (odb.), s. 1137. 
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stawOWq jednakze sferq, decydujqcq wr~cz 0 czlowieczenstwie 
Istnienia Poszczegolnego, jest sfera uczuc metafizycznych. Zanik 
tych uczuc, zoboj~tnienie wobec Tajemnicy Istnienia, pociqgajqc 
automatycznie za sobq upadek tworczosci artystycznej, filozoficz
nej oraz religijnej, jest degradacjq jednostki. Katastroficznq hi
storiozofi~ upadku kultury, ktorego nieuchronnose przewidywal, na
kreslil Witkacy w specjalnym rozdziale swej pracy, noszqcym 
znamienny tytul: ,,0 zaniku uczue metafizycznych w zwiqzku 
z rozwojem spolecznym". 

Puentq "rozdzialu antropologicznego" witkiewiczowskiej teorii 
sztuki jest "definicja osobnika-artysty". Jedynie zresztq taki ro
dzaj indywiduum jest dla niego interesujqcy. Czlowiek, jesli prze
staje bye "istotq metafizycznq", jesli nie jest zdolny do tworczosci 
w jakiejkolwiek formie - staje si~ degeneratem, kolkiem w spo
lecznej machinie, "stworzeniem t~pym i bezmyslnym", traci bez 
reszty SWq indywidualnose. "Artystq - pisze Witkiewicz - na
zywamy osobnika, u ktorego zachodzi taka proporcja wyzej 
wspomnianych "elementow, ktora doprowadza do koniecznoscl 
obiektywizacji jego 'metafizycznych uczuC''' (NF, s. 23). 

Witkiewiczowska "antropologia" zamyka si~ w skrajnie mo
ni stycznych uproszczeniach, a ow "osobnik-tworca" rna struktur~ 
bardzo prymitywnq. Wielose elementow tej struktury, tj . szereg 
rozmaitych "jakosci": wrazen, wyobrazen, spostrzezen, sqd6w 
i uczue - zintegrowanych 0 tyle, 0 ile w danym osobniku "czynna" 
okazuje si~ jego "zasada jednoczqca", a mianowicie "uczucie meta
Iizyczne" wypelnia czaso-przestrzennq form~ witkiewiczowskiej 
monady, ukonstytuowanej sferycznie jako mikro-kosmos, "tresciq 
zyciowq", a wi~c doznaniowq i intelektualnq, wraz z zawartq w jej " 
osrodku - Centralnq Tajemnicq Istnienia. Nie istniejq tu rozr6z
nienia na psychiczne czynnosci, ich wytwory oraz wladze, na akt 
i jego trese. Osobowose - to "jakose formalna trwaniowa". 

Dzialalnosc tworczq traktuje Witkacy jako aktywnose "samq dla 
siebie", "obiektywizacj~ uczue metafizycznych", majqcq na celu 
u tw6rcow "pozbycie si~ uczucia samotnosci i przerazenia meta
fizycznego". Na pytanie: "czemu artysta tworzy?" istnieje tylko 
jedna, zdaniem Witkiewicza, odpowiedz: "artysta musi tworzyc, 
bo rna dose silne stosunkowo w stosunku do innych ludzi meta
fizyczne uczucie, uczucie jed nos c i i 0 sob 0 w 0 sci, ktore.. . 
zqda swego wyrazu, w y r a z u w C z y s t e j For m i e, w ktorej 
one jedynie bezposrednio przejawie si~ moze. Na to, aby to wy
razic, cala istota artysty musi wejse w stan pewnego wewn~trz
nego napi~cia, musi zostae owladni~ta tq jednq, majqCCj si~ stac 
rzeczywistq, wizjq. Pun k t e m w y j sci a j est s tan j e d
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no s c i we w n ,~ t r z n e j, przeciwstawienie si~ jako Istnienie 
Poszczeg61ne calosci bytu" (NF, s. 210, podkresl. moje, EW) 17. 

2. "JEDNOSC W , WIELOSCI" PRZEDMIOTU DOSWIADCZENIA 

Rezultatem obiektywnym tw6rczego aktu artysty jest skonstru
owane przezen dzielo sztuki, kt6rego istot~ stanowi "jednosc 
w wielosci". Okreslenie to, obok terminu "Czysta Forma", jest naj
ct~sciej uiywanym przez Witkacego zwrotem. W pewnych kon
tekstach owa "jednosc w wielosci" jest uiywana zamiennie z Czy
stq Formq. Istnieje bowiem, wedlug Witkacego, scisla odpowied
niosc pomi~dzy "sferq" Czystej Formy, konstytuujqCq osobowosc 
artysty, a "konstrukcjq" bqdz "kompozycjq" Czystej Formy, kon-· 
stytuujqcq dzielo sztuki. Podobna odpowiedniosc, czy wr~cz iden
ty cznosc, zachodzi mi~dzy "uczuciem metafizycznym", integrujqcym 
Istnienie Poszczeg61ne, a tym samym uczuciem, b~dqcym "for
malnq ideq" dziela sziuki. 

Charakterystyczne dla estetyki Witkacego jest potraktowanie 
"niezb~dnych a nieistotnych", jego zdaniem, element6w dziela 
sztuki jak: barwy, ksztalty, dzwi~ki oraz poj~cia (w poezji), a takie 
slowa i gesty (w teatrze) na plaszczyznie r6wnorz~dnej oraz na 
programowym i wielokrotnie przezen podkreslanym eliminowaniu 
poj~cia przedmiotu z teorii sztuki (por. np. NF, ss. 183, 215, 147 
i in.). Chodzilo mu 0 to, aby odebrac owym elementom ich "sens 
zyciowy" - sens przedmiotowy bqdz wzruszeniowy i nadac im 
sens "czysto formalny", czyli - co jest dla Witkacego r6wno
znaczne - "metafizyczny". 

17 Teoria Witkiewicza, potraktowana jako wyraz osobistych pogl'ldow au
t ora - artysty raczej mz obiektywnego teoretyka sztuki, potwierdza tez,,· 
J. Maritaina 0 rozwoju sztuki wsp61czesnej w kierunku antropocentryzmu. 
Zgodnie z t'l tez'l, r el acja mi<:dzy artyst'l a Swiatem dostarc zaj'lcy m mu b odz
cow do tworczosci przesuwa si <: w kierunku artys tycznej " jazni", W kt6rej 
rze: zy istniej'l niejako "podmiotowo" - 0 b e c ned 1 a artysty: "While the 
being se t free, the b~sic n eed f or self-expression quickens and makes spec ifi c 
the n ew r elati onship of the artist to things. The inner meaning of Things a r e 
e nigma tica lly grasped through the artist Self , and both are manifested in the 
work together. This was the time when the poetry became conscious of itself" ... 
"And because subjectivity has become the very vehicle to penetrate into the 
ol)j ective w orld, that is thus looked for invisible Things must have the same kind 

of inner depth an inexhaustible potentialites for revelation as the Self of the 
painter" (3. Maritain, Creative Intuiti on of Art and Poetry , New York 1953, 
s. 25 i 26». Owa "obecnosc dla" w teorii Witkiewicza polegala na widzeniu 
rzeczy w sferze Czystej Formy , ktora dla tworcy i odbiorcy stanowi " istotnie 
inny £wiat" (NF, s. 281), " nciwy wymiar przezywania" (NF, s. 265) w odr6z
nieniu od "przezyc zyciowych" i "bebechowatych wstrz'ls6w", kt6re nie dosie
gaj'l sfery uczuc metafizycznych i nie doprowadzaj'l do tw6rczosci w Czyste} 
F ormie. 
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W opisie doswiadczenia artystycznego Witkacy nie czuje po
trzeby czynienia rozroznien na dzielo sztuki oraz przedmiot este
tyczny, nie uznaje tez ani pluralizmu wartosci, mogqcych wywo
lywae przezycia estetyczne, ani pluralizmu tychze przezye, ponie
waz wszelki pluralizm uprawniony jest dla niego jedynie w "sfe
rze zyciowej" a nie w "sferze Sztuki Czystej ". Wielose elementow, 
w ktorych "polaryzuje si~" uczucie metafizyczne, zamqca wizj~ 

formaln q, a niekiedy wr~cz falszuje to , co istotne dla dziela sztuki. 
Oto jak brzmi "artystyczne credo" Witkacego: "Twierdz~, ze Sztuka 
jest wyrazem tego, co w braku lepszego terminu nazywam 'uczu
ciem metafizycznym' i co de£iniuj~ jako be z p 0 s red n i 0, 

a ni e r 0 z u mow 0, dan q jed nos e 0 sob 0 w 0 sci, czyli 
jednose naszego 'ja' w przeciwstawieniu do nieskonczonej wie
losci calosci Istnienia. W Sztuce uczucie to, ktore moze bye obu
dzone innymi jeszcze srodkami, np. filozoficznym rozmyslaniem, 
przejawia si~ bezposrednio w postaci jed nos c i n i e w y t 1 u
rn a c z a 1 n e jan i log i c z n i e, ani p s y c h 0 log i c z n ie, 
nazywam Czystq Formq dziela sztukL Poniewaz jednak dziela two
rZq ludzie zywi a nie abstrakcyjne duchy, w kazdym dziele Sztuki 
znaleze mUSZq wyraz nieistotne, a jednak w samym procesie two
rzenia konieczne elementy zyciowe: uczucia, wyobrazenia, kombi
nacje poj~e, majqce mniejszy lub wi~kszy sens logiczny i zyciowy, 
i dzialania, b~clqce mniej lub wi~cej podobnymi do dzialan rzeczy
wistych ludzi lub nawet fantastycznych tworow" (NF, s. 316, 
podkresl. moje, EW). 

Dwuznacznose wyraienia "Czysta Forma", ktore raz oznacza 
immanentnq sfer~ psychiki artysty, gdzie krystalizuje si~ owo 
tajemnicze "uczucie metafizyczne", a innym razem oznacza kon
strukcj~ czy tez kompozycj~ dziela sztuki - nie jest wylqcznie 
przypadkowa. "Artystyczne niechlujstwo" witkiewiczowskiej ter
minologii ujawnia w tym wlasnie p'unkcie owo charakterystyczne, 
wedlug jego wlasnych slow, dla artystycznej tworczosci "owlad
ni~cie jednq wizjq", ktorej zrodlem jest przezycie totalne - jed
nosci osobowosci domagajqce si~ wyrazenia. 

Ideq przewodniq teoretycznych zamierzen Witkacego jest stwo
rzenie filozoficznej - "ejdetycznej" - jak jq nazywa, poslugujqc 
si~ terminem zapozyczonym od Husserla, ogolnej teorii sztuki, 
.a nie programu artystycznego grupy awangardowych tworcow. 
Formizm jest dla niego "synonimem jedynej Sztuki - tej, ktorej 
tresciq jest Czysta Forma - a nie okresleniem dqzen pewnej grupy 
pol skich malarzy zwiqzanych koniecznie z objawami futuryzmu, 
kubizmu, czy innego jakiegos 'izmu' na zachodzie Europy" (NF, 
.s. 248), a Czysta Forma - poj~ciem koniecznym obowiqzujqcym 
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wszystkie odlamy sztuki - 0 ile jest ona "jedynq wielkq Sztukq, 
w ktorej nie rna rozwoju tylko zmiana form" (NF, s. 250). TresciC! 
tej sztuki jest Czysta Forma, tresciq zas Czystej Formy jest "jed
nose! w wielosci", a zasadq, czy tez podmiotowq racjq owej jed
nosci jest "uczucie metafizyczne" - tak mozna by w uproszczeniu 
przedstawie glownq mysl Witkiewicza. 

"Jednose w wielosci" jest wedlug Witkiewicza "ogolnq naZWq 
takich istnosci jak: organizm, organizacja, struktura, konstrukcja, 
architektonika, zwiqzek istotny, calose itp. - wszystkie one tkwiq 
w pierwotnym, niedefiniowalnym poj~ciu jednosci w wielosci, 
ktorego przyklady spotykamy na kazdym kroku" (NF, s. 343). Jak
kolwiek mozna w tym okresleniu, zakladajqc jego metaforycznosc, 
doszukae si~ pewnej slusznosci, wszelako dziwne w owym "nie
definiowalnym poj~ciu" pa'0uje materii pomieszanie i trudno do
c:ec, jak z owej uniwersalnej zasady wywiese jednoznaczne poj~
cia i kryteria dla Estetyki, ktora rna bye "czyms w rodzaju 
nauki". 

3. ANTYNOMIA BEZPOSREDNIOSCI I REFLEKS.JI 

Opis tego, "w jaki sposob przedstawiamy sobie stosunek uczuc 
metafizycznych, u podstawy ktorych lezy pojawienie si~ jakosci 
jednosci" (NF, s. 22), przysparza Witkiewiczowi, a takze - volens 
nolens - jego komentatorom i krytykom, najwi~cej klopotu. Spo
sob powstania artystycznej vel estetycznej - bo poj~e tych Wit
kacy nie zwykl rozrozniae - "jednosci w wielosci" - jak i spo
sob percepcji Czystej Formy, zwany przez autora "calkowaniem" 
rna bye bezposrednim i calosciowym - chcialoby si~ powiedziec 
"intuicyjnym" (Witkacy' nie lubi uzywac terminu "intuicja" ze 
wzgl~du na jego koneksje z filozofiq Bergsona, od ktorej si~ ~ate
gorycznie odzegnuje) uj~ciem pewnej zlozonej, niemme] 
j a k 0 s jed n 0 lit e j s t r u k t u ry. Proces krystalizacji owej 
jednosci, "moment czysto artystyczny, tj. calkowanie danej wie
losci elementow w jednose, bqdz tez jej stwarzanie" (NF, s. 264) 
nie jest natomiast prosty. W ogole, stwierdza Witkacy, w samym 
jqdrze tworczosci artystycznej tkwi sprzecznosc, jak w calym 
zresztq Istnieniu, ktore mozna jedynie w kategoriach sprzecznosci 
poj~c opisae: jednosci w wielosci, ciqglosci i przerywanosci, sta
losci i zmiany. Celem jest jednose obiektywna.. . " ale "miara jest 
tu wzgl~dna" (NF, s. 35), a jednose dziela sztuki "formalna, nie
sprowadzalna i subiektywna" (NF, s. 178) 18. 

18 Trafnie owe sprzecznosci witkiewiczowskiej teorii charakteryzuje A. Mencwel 
w cytowanym artykule: Witkacego jednosc W wielosci ... 

http:REFLEKS.JI
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Rozwazajqc komplikacje przyczyn powstania dziela sztuki 
stwierdza Witkacy, ze "przesledzenie i jednoznaczne opisanie calej 
tej gmatwaniny jest prawie niepodobienstwem", a ponadto: "dla
czego dane dzielo sztuki jest jednosciq a inne niq nie jest, z wiel
kim trudem da si~ opisae poj~ciowo". Czysta forma, w ktorej owa 
jednose bywa "zakl~ta", czyni dzielo sztuki "czyms absolutnym, 
czystym, wznioslym i - gdyby pie znikomose w ogole wszystkiego, 
z wyjqtkiem chwil rozwazania Tajemnicy Bytu - czyms wiecz
nym... , czyms dajqcym moznose w mroku szarych lub okropnych 
zdarzen, lub w bezmyslnym zadowoleniu zatrzymae si~ w trwaniu 
tym i spojrzee w gl~bi~ swego Istnienia i jego Tajemnicy i zye, 
choeby na chwil~, nie zyciem zwierzqt i uspolecznionych ludzi, 
tylko zyciem zaswiatow. Jedynym naszym zaswiatem, tak real
nym jak sarno zycie, jest Sztuka" (NF, s. 57). 

Rozwazania Witkacego na temat genezy dziela sztuki oraz istoty 
procesu tworzenia, w ktorych partie psychologiczne sqsiadujq 
z pelnymi ekspresji opisami egzystencjalnych przezye 1\ dajq si~ 

sprowadzie do jednego wlasciwie zdania: "z jednej strony musi 
artysta bye caly takim, jakim jest, z drugiej - musi bye Czysta 
Forma; z jednej strony to, co nazwalismy metafizycznym uczu
ciem, z drugiej - czyste jakosci zlqczone jednq ideq, ktora zmienia 
chaos w jednose nierozerwalnq. Co si~ dzieje mi~dzy tymi dwoma 
momentami, jest tajemnicq tworcow, kt6rq na prozno starajq si~ 

zgl~bie biografowie i krytycy, wprowadzani cz~sto w blqd przez 
zeznania osobiste samych pacjent6w. Powodem nieporozumienia S'l 
jednak w wielu wypadkach (pr6cz nieuctwa fachowego) powzi~te 
z gory teorie 0 istocie tw6rczosci, ktore nie majq nic wsp61nego 
z rzeczywistym stanem rzeczy" (NF), s. 58). 

Przytoczone powyzej teksty wskazujq na gl~bokq ambiwalencj~ 
witkiewiczowskiej teorii, starajqcej si~ zachowae bezposredniosc 
a nawet pozapoj~ciowosc artystycznej wizji "jednosci w wielosci", 

19 Witkiewiezowski "egzystenejalizm" jest, wlasciwie m6wiqe, artystyeznym 
ekspresjonizmem, kt6rego zr6del nalezy szukae raezej w typie jego artystyeznej 
indywidualnosei niz w pokrewieiistwie z jakqs filozofieznlj "szkollj". Sluszne 
wydajq sie na ten temat uwagi K. Puzyny: "Zbyt rzadko ZWl'aea sie uwage na 
to, jak bliska egzystenejalizmowi jest aura filozofiezna ekspresjonizmu. Powrot 
do podstaw metafizyki, akcentowanie wyrazu osobowosei, wlasnego ja, samot
nosei istnienia i swiadomose samotnosei innyeh, pragnienie 'byeia soblj' i nie
moznose osiljgniecia tego stanu, problematyka alter ego i niebytu, nicosci, roz
paczy, buntu wobec wlasne j sytuacji - to krljg myslowy, w kt6rym oba prqdy 
sie spotykajq. Wsp61nota nie jest wcale przypadkowa, w gruncie rzeezy Hei
degger i Sartre majq sie do ekspresjonizmu prawie tak, jak Schelling i Hegel 
do romantyzmu niemieckiego" (dz. cyt., s. 40) . Por. tak:i:e uwagi na temat "filo
zofii artyst6w" oraz "sztuki, kt6ra sarna chce bye filozofilj" W. Tatarkiewicza 
w jego artykule: Nowa sztuka a fHozofia, "Estetyka", I, 1959; oraz: J. Orteg3 
y Gasset, 0 dehumanizacji sztuki, "Tworczose", 12, 1957. 
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jednoczqcej podmiot i dzielo sztuki, wizji, kt6ra jest "przezyciem 
bezposrednim, a nie rozumowq kalkulacjq tworzqcego w chwili 
tworzenia i dlatego moze pobudzic widza r6wniez do bezposred
niego przezywania, a nie do poznania rozumowego.. . , przy czym 
przejsc trzeba (moze w skr6ceniu) razem z tw6rcq sam proces 
tw6rczy jako taki" (NF, s. 195) - z dqzeniem do opisania tej wizji 
w kategoriach jednoznacznych poj~c, do werbalizacji artystycznej 
emocji tw6rcy, bqdz perceptora dziela sztuki, w oparciu 0 poznaw
CZq refleksj~. 

Skoro bezposredniosc i pozapoj~ciowosc percepcji gra rol~ zasad
niczq w przezyciu artystycznym (estetycznym), to "intelekt moze 
tak w procesie tw6rczym jak i w procesie pojmowania stworzo
nego dziela odgrywac tylko rol~ pomocniczq, moze kontrolowac 
wykonanie spontanicznie powstalej koncepcji lub pomagac w spo
s6b og6lny do zrozumienia istoty rzeczy lub niezmiernie malo 
w danym szczeg61nym przypadku. Zresztq to, co nazywamy arty
stycznq inteligencjq, r6zni si~ bardzo od normalnego znaczenia 
tego wyrazu" (NF, s. 35) - pisze Witkiewicz nie bez pewnej prze
nikliwosci i trafnosci; nie rozwijajqc jednak pobieznie rzuconej 
mysli i poprzestajqc, swoim zwyczajem, na og61nikowym sformu
:lowaniu. 'Wyczucie nie myli go w tym wzgl~dzie, ilekroc odwoluje 
si~ do bezposrednich przezyc a nie do rozumowej kalkulacji 
oraz podkresla subiektywnosc i pozapoj~ciowosc przezyc arty
stycznych. Sytuacja komplikuje si~ jednak, gdy "pomimo wzgl~d
nosci panujqcej w sferze sztuki" (NF, s. 225) oraz pomimo tego, 
ze "obiektywnych kryteri6w nie rna" twierdzi on, ze "jest mozliwa 
zupelnie sci s 1 ate 0 ria s z t u k i, 0 ile uzna si~, ze forma jako 
konstrukcja calosci dziela jest wszystkim, a tzw. 'tresC' nieistot
nym dodatkiem" (NF, s. 232, podkresl. moje, EW). 

G16wna motywacja dqzenia, aby akt tw6rczy i akt doznania 
estetycznego uczymc zrozumial:ym, pojmowalnym, uchwytnym 
w swych momentach istotnych, koniecznych i niezmiennych, oparta 
zostala na przekonaniu, ze Czysta Forma gra rol~ naczelnej racji 
jednoczqcej i godzqcej sprzecznosci oraz uzasadniajqcej 6w zamiar. 
W tym wlasnie punkcie witkiewiczowska teoria sztuki wkracza 
w "metafizyk~", czy tez po prostu "staje si~ metafizykq" szcze
g61nego zresztq rodzaju. 

4. DOSWIADCZENIA A TEORETYZACJA 

Pomimo aspiracji do naukowosci oraz dqzenia do tego, aby 
w swej teorii dac "fenomenologiczny opis, skonstatowanie istot
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nych, idealnych zwiqzk6w w sferze sztuki" (NF, s. 229), 'stworzyc 
"ejdetycznq og61nq teori~ Sztuki" (NF, s. 317) - calosc estetycz
nych rozwazaii Witkacego przedstawia si~ wyjqtkowo niejedno
licie. Znajdujemy tu bowiem zar6wno opisy bezposredniego prze
zywania Istnienia Poszczeg61nego, jakby wyj~te z literatury 
egzystencjalistycznej, w kt6rych jest mowa 0 kontemplacji Ta
jemnicy, samotnosci, metafizycznej okropnosci, przerazeniu itp., 
jak i psychologiczne analizy wrazeii i przezyc, zwiqzanych z tw6r
czosciq i percepcjq sztuki, oraz szereg, ciekawych zresztq dla pro
fesjonalist6w uwag na temat technologii pracy tw6rczej i struktury 
dziela sztuki, zwlaszcza w dziedzinie malarstwa. Interesujqce np. 
spostrzezenia na temat malarskiej "teorii widzenia" zawiera'jq 
rozdzialy: 2-gi, 3-ci i 4-ty No'tVych form 'tV malarst'tVie, gdzie 
autor analizuje poszczeg6lne elementy obrazu jak: kompozycja, 
kolor i formy lub masy kompozycyjne, skladajqce si~ na skompli
kowanq jednosc formalnq malarskiego dziela sztuki. 

Witkacy stara si~ okreslic przy pomocy tych rozwazaii, na czym 
polega dzialanie estetyczne malarskiej "jednosci w wielosci", od
zegnuje si~ przy tym od wszelkiej "tresci" i eliminuje poj~cie 

przedmiotu. Chodzi mu tylko 0 sens istotny, czyli w jego j~zyku 
formalny. W tym celu bada wzajemne stosunki poszczeg6lnych 
element6w, ich uwarunkowanie oraz przyporzqdkowanie do ca
losci oraz reakcje, jakie wywolujq u perceptora. Wprowadza 
nowe terminy jak: "napi~cie Kierunkowe", "masy kompozycyjne" 
i in., przeprowadza klasyfikacj~ barw i analizuje ich zwiqzki har
monijne i dysharmonijne w swietle wlasciwosci sfery wrazeii 
wzrokowych, poslugujqc si~ przy tym wlasnymi ilustracjami. 
W owej "matematyce kolor6w", a raczej "matematyce wrazeii 
kolorystycznych", korzysta ohficie z psychologii i fizjologii. Ana
lizuje tak zasady kompozycji "normalnej" i "przewrotnej", bada 
psycho-socjologiczne warunki tzw. przez niego "nienasycenia 
formq", "wscieklizny barwnej" i "perwersji artystycznej", kt6re 
uwaza za cechy charakterystyczne dla wsp6lczesnej sztuki. Wska
zuje na potrzeb~ napisania, w celu uzyskania porozumienia w po
glqdach na sztuk~ p l' a w d z i w e j his tor i i s z t uk i, czyli 
historii przemian form artystycznych, a nie przemian kulturo
wych, obyczajowych, socjologicznych, psychologicznych itp. 

W pewnych partiach analityczno-opisowe rozwazania Witka
cego, rezygnujqc z metafizyczno-egzystencjalnej maniery, zdajq 
si~ zblizac do postulowanego przezeii "opisu fenomenologicznego". 

. W rozdziale poswi~conym zagadnieniu "uj~cia formy" opis do
swiadczenia estetycznego wydaje si~ niemal analogiczn¥ do opisu 

Znak - 8 
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przezycia estetycznego u Ingardena 20, gdzie autor podobnie roz
roznia cztery fazy a nawet cz~sciowo podobnie je nazywa. 0 He 
jednak u Ingardena moment poznawczej refleksji nadbudowanej 
na bezposrednim przezyciu jest fazq kontaktu po s red n i ego, 
swiadomego i wartosciujqcego, 0 tyle u Witkacego akt "pojmo
wania" czy tez "rozumienia" dziela sztuki a takze wartosciowania 
jest nieoddzielny od aktu bezposredniego przezycia - percepcji 
czy tez tworzenia dziela. "Pojmowanie" lub "rozumienie", ktore 
przypisuje on temu przezyciu, polega u niego na akcie samoswia
domym, w ktorym "jednosc w wielosci" podmiotu i przedmiotu 
przezycia pojawia si~ jako jedna i ta sarna "jakosc trwania". Nie
odroznianie momentu oglqdowej percepcji - "naocznego uchwy
tywania" - od momentu intelektualnej refleksji, a takze wielo
znacznosc, wr~cz tajemniczosc owego aktu rozumienia jest, jak 
mi si~ wydaje, najbardziej charakterystycznym i informujqcym 
o istocie teoretycznej tw6rczosci Witkacego rysem jego poglqdow. 
Doswiadczenie estetyczne (artystyczne) 'jest dla niego zarazem po
zapoj~ciowe i swiadome, bezposrednie, naoczne i refleksyjne. 

Ponadto dodajmy, ze ze "stanowiska Czystej Formy" przezycie 
to charakteryzuje moment swego rodzaju "redukcji ejdetycznej", 
ktora polega na wyabstrahowaniu owej "jednosci w wielosci" 
z mnogosci roznorodnych "nieistotnych" elementow, skladajqcych 
si~ na "zawartosc" dziela. 0 tej jednak - "istotnosciowej" - stro
nie kontaktu z dzielem sztuki woli Witkiewicz mowic innym j~

zykiem niz analityczno-opisowy. Zadaniem teorii Witkacego jest 
bowiem nie tylko i nie tyle opisanie i ocena fenomenu tworczosci, 
ile wprowadzEmie osobnika nieznajqcego jeszcze istoty Czystej 
Sztuki w "nowy wymiar przezywania". Wpisana zas w oWq teo
ri~ "metafizyka" rna nadawac szczegolny, sugestywny - na za
sadzie podobienstwa z innymi srodkami artystycznego wyrazu 
sens formu1owanym twierdzeniom i postulatom. Poj~cie Czystej 
Formy pelni tu dodatkowq jeszcze rol~ instrumentalnq, rol~ srodka 
agitacyjnego, sugerujqcego te przezycia, kt6re nalezq do sfery 
przezyc estetycznych. 

Reasumujqc dotychczasowe rozwazania, koncentrujqce si~ woko1 
zagadnienia doswiadczenia estetycznego vel artystycznego - tj. 
woko1 problemu g e n e z y Czystej Formy W estetyce Witkacego, 
mozna jego poglqdy przedstawic w skr6de nast~pujqCo: 

1. Doswiadczenie to, ktore Wiikacy nazywa "procesem calkowa

20 Por. R. Ingarden, 0 poznawaniu dziela titerackiego, Lwow 1937, rozdz. 4, § 24, 
oraz tegoz autora: Przezycie, dzielo, wartosc, Krakow 1966, rozdz. 1. 
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nia danej jednosei w wielosei", polega na bezposrednim, pierwo
tnym uj~ciu a zarazem zrozumieniu danego dziela sztuki z punktu 
widzenia jego istoty, czyli ze stanowiska Czystej Fonny. 

2. Zasadq jednoczqcq jest tutaj "uczucie metafizyczne", ktore 
pelni rol~ podwojnq: pryncypium jednosei subiektywnej - oso
bowej - oraz idei iniegrujqcej "wielose elementow" dziela sztuki. 

3. Zachodzi przeto pewneg9 rodza ju homogenia pomi~dzy struk
turq dziela a strukturq osobnika-artysty, ktorej wyrazem jest 
Czysta Forma jako "zobiektywizowana jednose w wielosci". 

4. Doswiadczenie estetyczne (artystyczne) polega wi~c na bez
posrednim przezyciu "jednosci w wielosci", w kt6rym to, co 
subiektywne, i to, co obiektywne, podlega wzajemnej "transfor
macji" i utozsamieniu w jednej i tej samej "sferze Czystej Formy". 

III. CZYSTA FORMA - KONSTRUKCJA I ZNAK 

1. ZAWARTOSC DZIELA A T R E SC POJF;C IA 

Ambiwalencja znaczenia "Czystej Formy", zwiqzana seisle z am
biwalencjq zamierzen tworczych samego Witkiewicza, ujawni si~ 

tym wyrazniej, gdy poddamy analizie fun k c j ~ Czystej Formy 
w witkiewiczowskiej estetyce. 

o "formie" mowi Wiikacy w opozycji do pewnego rodzaju "sub
stratum" ,wew!llEitrz!llie zr6zniC'Oi'.vanego, na ktore sldada si~ szereg 
heterogennych element6w jak: ksztalty, banNY, "napi~cia kierun
kowe" - w malarstwie; poj~cia, slowa, gesty - w poezji i teatrze; 
a takze zapas nagromadzonych uczue, wyobrazen i mysli, czyli 
caly "swiat wewn~trzny" dziela, w kt6ry wyposazyl je artysta. 
vVszystkie te czynniki - jakosci - razem zespolone stanowiq 
z a war t 0 s e dziela sztuki, ale nie nalezq do jego istoty, ktorq 
jest sarna Czysta Forma. "Uczucie jednosci indywidualizuje si~ 

i s twa r z a sob i e for m ~ w kombinacjach jakosci czystych 
(barw, dzwi~kow) lub element6w zlozonych (s16w jako poj~cia, 
kombinacje dzwi~kowe i obrazy alba dzialan na scenie) poprzez 
swiat wyobrazen, uczue i mysli danego osobnika" (NF, s. 211, 
podkresl. moje EW). 

Owa "zawartose" dziela sztuki, tradycyjnie bywa okreslana jako 
jego "t res e": czyli "t 0 co" bywa uj~te i przedstawione od
biorcy, w opozycji do "f 0 r my", rozumianej jako "t 0 j a k" 
przedstawienie to bywa dokonywane. W tym sensie mowi si~ np. 
o "tresci uj~tej w artystycznq form~" 21. Korelat formy - ma

2! Para tych pojE:C nie odznacza siE: bynajrnniej jednoznacznosci'l - bywai'l 
one tlzywane w rozrnaityrn znaczeniu zarowno w estetykach, baztli'lcych na 
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terialne "substratum" czy inaczej si~ wyrazaJqc: "tresc" - zwykle 
bywa pojmowana jako e I e men t w s p 6 1 c z y n n y dziela 
sztuki z punktu widzenia jego oceny estetycznej, a nawet, w pew
nych teoriach, tresc wlasnie bywa uwazana za element dominujqcy 
i nadajqcy dzielu estetycznq rang~ 22. Potocznie zas cz~sto m6wi 
si~ 0 "indywidualnej" bqdz "oryginalnej" formie dziela sztuki, 
o nadawaniu mu "wlasnego stylu", uzywa si~ tez cz~sto przeno
snego wyrazenia, ze "styl to czlowiek". Indywidualizujqca rola 
formy w stosunku do tresci polega wi~c na odcisni~ciu pi~tna arty
stycznej indywidualnosci tw6rcy na dziele przezen tworzonym, 
czy to przez zrealizowanie w okreslonym materiale pewnej uni
kalnej idei-wzoru, czy to przez indywidualne przeksztalcenie 
i uporzqdkowanie, wedlug pewnych' kategorii, materialu trescio
wego. 

Witkiewicz neguje zdecydo\-vanie ten spos6b rozumienia funkcji 
formy w dziele sztuki. Samym zreszt q terminem "forma" nie po
sluguje si~ w spos6b jednoznaczny. Juz na pierwszy rzut oka wy
odr~bniajq si~ co najmniej dwa sposoby uzywania tego terminu 
w jego pismach, 0 tyle latwe do odr6znienia, ze m6wiqc .o f 0 r
mac h jako 0 pewnych k s z t a ita c h plaskich ("formy 
sylwetowe"), bqdz tr6jwymiarowych ("formy rzeczywiste"), lub 
tez 0 formach jako 0 elementach strukturalnych jakiegos dziela 
("fonny wewn~trzne", "formy ograniczajqce" itp.), pisze ten wyraz 
z malej litery w przeciwstawieniu do Czystej Formy, pisarej duzq 
literq, letorq okresla jako jednoznacznq z tresciq istot~ dziela 
sztuki. Ta wlasnie C z y s t a For m a jest for m q w z 11 a
c zen i u est e t y c z n y m, "k tor q m u s i m y z d e fin i o
wac j a Ie 0 pew n q jed nos C w wi e los c i, po s i a d a
j q c q c e c h ~ jed noS cis a m q d I a s i e b i e, ito jed nos c 
w wielosci form sylwetowych niezaleznq od 
t ego, j a k i e for m y p r zed m i 0 tow t e for m y skI a
dow e p r z y p 0 min a j q i w u n i e z a I e z n i e n i U 0 d t e

jakims systemie filozofieznym (arystotelesowskim, kantowskim lub innym), jak 
i w tyeh teoriaeh sztuld, kt6re ehe'l bye autonomiezne wzglt;:dem jakiej
kolwiek filozoLii. Nie b<;d ~ ttl omawiala r6znic faktycznyeh ani ezysto mozli
wych w sposobaeh uzycia tyeh termin6w. Najpelniejsz'l ze znanyeh mi klasy
fikacj~ roznych sposob6w rozun1ienia termino\:v: "iornla" i "materia" vel 
"trest" podal R. Ingarden w rozprawie: EsencjaLne zagadnienie fonny i jej 
podstawowe poj~cia , w: Sp6T 0 istnienie sWiata, t. 1, rozdz. 8. Kwestii tej poswi~
cony jest takze artyku! tego:!: autora: Ze studi6w nad zagadnieniem formy ...", 
"Przegl'ld Filozofiezny", 45, 1949. por. takze artykul W. Tatarkiewicza: Dwa 
poj~cia formy, "Przegl'ld Filozoficzny", 45, 1949 (przedruk w: Skupiente i ma
Tzenie, Krak6w 1952) . 

22 Tak wlasnie poj'll rolt;: tresei w swej literaekiej teorii poznania K. Irzy
kovvski, polemizujqc ostra z \.vitkie\:viczowskim "forn1izmem". POf. \Va tka 
o trest ... 
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go, . C Z Y Z pun k t u wid zen i a Z y cia i s w i a t a z e
w n ~ t r z neg 0 for m y t e S q z d e for mow a n e c Z y n i e. 

Forma estetyczna jest inaczej mowiqc k 0 n S t r u k c j q, kto
rej jednosci nie mozemy do zadnych innych poj~c sprowadzic, ni
czym obcym samej formie, jako takie j, wytlumaczyc" (NF, s. 186, 
podkresl. samego autora). 

Czysta Forma jako element istotny dziela sztuki jest wi~c w jego 
rozumieniu czyms ca lkowicie oelmiennym oel tego, "co nazywamy 
jakoby fun kcjq farmy bylo "ksztaltowanie" czy tez "ujmowanie" 
(NF, s. 342). Witkacy przeprowadza tu generalnq redefinicj~ po
j ~cia formy i chce wyeliminowac z estetyki tradycyjny poglqel, 
ja koby funkcjq formy bylo "ksztaltow a nie" czy tez "ujmowanie" 
t r esci. Tresc bowiem jest czyms nieistotnym i pow inna byc rozpa 
tr ywana w innych zupelnie kategoriach, "zyciowych" a nie este
tycznych. "Nie uj~cie elane j tresci W elane j formie jest istotq dziela 
sztuki, ale for ma sa rna jako taka" (N F, s. 342). 

W przeciwstawien iu do tra elycyjnego sposobu rozumienia racjq 
indywielualnosci dzie la jest u Witkiewicza nie forma, ale jego "za
wartosc" - tresc wypelnia jqca, przy czym wlasnie na owym "ko
niecznym a nieunikn ionym sposobie indywielualizacji uczuc meta
fi zycznych polega nieczystosc nawet na jczystsze j sztuki" (N F, s. 
276) i dlatego "najczystsza nawet sztuka musi bye w pew nym sen
sie bmdna" (NF, s. 272). 

Redefin icja formy pociqga wi~c za sobq radykalnq zmian~ kry
ter iow oceny estetyczne j dziela - liczy siE; p r zede wszystkim nie 
inelywidualnosc dziela , leez jego "czystosc formalna". 

Na ogolnq "zawartosc" dziela sztuki , oprocz elementow "zycio
wych", ktorych obecnosc "zabruelza" czystosc formalnq, skladajq 
siE; t akZe elementy artystyczno-techniczne , czyli w sensie wlasci
wym - material: malarski, r ZeZ biarski, poetycki itp. a wiE;c 
ksztalty, kolory, dzwiE;k i, pojE;cia oraz mimika i gesty (w sztuce 
teatralne j), ktorych odpowiednie zestawienie stwarza "napi~cie 

dynamiczne ", decydujqce 0 formalnym oddzialywan iu da nego dziela . 
Okazuje si~ tez, ze i "elementy zyciowe", jakkolwiek nieistotne 
i w pewnym sensie utrudniajqce percepcjE; czysto estetycznq, Sq 
jednak konieczne i "w dzielach sztuki zupelnie innq rolE; niz w zy
ciu odgry\vajq". Funkcja Czystej Formy w dziele sztuki jest wiE;C 
podw6jna: konstruujqca, integrujqca wielosc elementow w este
tycznq jednosc oraz modyfikujqca zarazem, przeksztalcajqca owe 
elementy, nadajqca im now e z n a c zen i e. 

"PojE;cie Czystej Formy oznacza... n i e t y I k 0 pew n q s t r u
k t u r E; c z ego s, t y I k 0 r a c z e j k 0 n s t r u k c j E; sam 0

d z i e I n q, dzialajqcq samq SWq konstruktywnosciq jako takq, 
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a nie tylko przez ujednolicanie przez niq tresci" (NF, s. 342, pod
kresl. moje, EW). To czyste dzialanie for maine stanowi istotnq 
"trese" dziela sztuki, w niej bowiem, tj. w Czystej Formie, "obie
ktywizuje si~ uczucie metafizyczne". 

Czysta Sztuka - Czysta 'Forma - "jednose w wielosci jako ta
ka" - Sq to pewne "stany idealne", nieosiqgalne w praktyce. Nie
mniej, ow "estetyczny absolut" jest zarowno celem dqzenia tworcy 
jak i przyczynq jego tworczosci. 

Czysta Forma - czyli "zobiektywizowane uczucie metafizyczne" 
tw6rcy realizuje si~ porn i m 0 wszystkich czynnik6w indywidu
alizujqcych, ukonkretniajqcych i przez to znieksztalcaj C) cych jej 
czyste, poriadindywidualne, absolutne dzialanie, a nie dzi~ki nim. 
"Pierwotne uczucie metafizyczne, czyli bezposrednie pojmowanie 
jednosci w wielosci jako takiej, polaryzuje si~ , in d y wid u a I i
z u j e s i ~ w calosci jego psychiki, aby stat si~ nast~pnie z 0 b i e
k t y w i z 0 wan q, 0 d e r w a n q k 0 n s t r u k c j q C z y s t e j 
For m y, takq a nie innq, i noszqcC) na sobie sl ady samego pro
cesu indywidualizacji, bez kt6rej nie rna prawdziwego dziela 
sztuki" (NF, s. 270, podkresl. moje, EW). 

Czysta Forma, to z jednej strony konstrukcja dziela sztuki, uj
mowana w bezposredniej, calosciowej percepcji, z drugiej - z a
s a d a - "pryncypium metafizyczne", ktorego "obecnose" w dziele 
sztuki decyduje nie tylko 0 jego aktualnej wartosci estetycznej, 
ale 0 jego znaczeniu w wymiarze - rzec mozna - transcendent
nym, poza- czy iez ponad-estetycznym. Oddzialywanie tej zasady 
stanowi 0 "jednosci w w :elosci" tak tdanego dziela, jak cale j 
w og6Je sztuki: "w sztuce bowiem z zadnego punktu widzenia 
nie rna post~pu i tym r6zni si~ ona od wszystkich innych sfer dzia
Ialnosci ludzkiej. Mogq bye tylko zboczenia w kierunkach nie
istotnych, z jedynej drogi tworzenia jednosci w wielosci, zobie
ktywizowanej jako wyrazenie metafizycznej Tajemnicy Istnie
nia" (NF, s. 84). 

2. FORMA A WARTOS CI ESTETYCZN E 

"Zasadniczym momentem gl~bszego estetycznego zadowole
nia - pisze Witkacy - jest sarno scalkowanie danej wielosci 
w jednosc; na tym pol ega (a nie na odczytaniu anegdoty w obra
zie, jak to sqdzq niekt6rzy znawcy) zrozumienie danego dziela 
sztuki" (NF, s. 28). Autentyczne. i peIne przezycie estetyczne nie 
moze wi~c, wedlug Witkiewicza, dokonac si~ bez zrozumienia 
istoty dziela sztuki (resp. sztuki w ogoJe). 

Teoria sztuki rna bye z jednej strony poj~ciowym zdaniem sprawy 
z genezy artystycznej "jednosci w wielosci" , z drugiej - wprowa
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dzeniem i pobudzeniem tego zrozumienia, ktorego akt nie jest 
czysto intelektualnym odczytaniem sensu danej kompozycji, ale 
calosciowym przeiyciem "partycypowania", jakby moina powie
dziec, "poiyczajqc" terminu od filozofii klasycznej, danego dziela 
sztuki w ogolno-kosmicznej zasadzie "jednosci w wielosci". 

Rozumienie dziela sztuki, zdaniem Witkiewicza, sprowadza si~ 

do "scalkowania danej wielosci w jednosc" - czyli do "rozszy
frowania" danego dziela w kategoriach Gzystej Formy. Nie istnieje 
wiE;c wedlug niego wielosc sposobow rozumienia, tj. wielosc spo
sob6w interpretacji artystycznego sensu dziela. Z czysto estetycz
nego punktu widzenia liczy si~ bowiem, jego zdaniem, tylko jedna 
moiliwa postawa wobec dziela, nastawiona na jeden tylko istotny 
jego aspekt, tj. form~ 23. Moiliwe jest natomiast mniej lub bardziej 
intensywne rozumienie, czyli "nat~ienie rozumienia", poniewai 
jak wiadomo, rozumienie to koreluje bezposrednim przezyciem, 
z natury swej stopniowalnym. 

Warunkiem przedmiotowym rozumienia dziela sztuki jest stru
ktura formalna dziela, ktorq naleiy "odczytac" i dostrzec zwiq
zane z niq, a raczej z niq jednoznaczne, wartosci estetyczne. Jak
kolwiek Witkacy godzi si~ z faktem, ie wielosc element6w, z kto
rych sklada si~ dzielo sztuki, odr6znia je od innych dziel - czyni 
je unikatem - to jednak nie OW moment jakosciowej odr~bnosci 
dziela stanowi 0 jego artystycznej wartosci. Roinice pomi~dzy dzie
lami sztuki, a takze ich "uposazenie jakosciowe" (mowiqc j~zykiem 
fenomenologii), wewn~trzna kwalifikacja dziela - zwiqzane Sq 
z materialem, w ktorym tworzy artysta oraz z jego indywidual
nosciq tw6rczq, Sq przeto relatywne, wielorakie, zmienne, Sq, jak 
m6wi Witkacy, "wielosciq jako takq" - bez nich nie byloby co 
prawda "jednosci w wielosci" ani "calkowania", istotnego dla 
wszelkiej tw6rczosci i estetycznych przezyc, Sq jednakze tym wa
runkiem niezb~dnym a zarazem komplikujqcym, kt6ry nalezy 
pokonac, zapanowac nad nim, aby wydobyc zen wartosc czysto 
formalnq. 

Prawdziwy artysta (takim byl, zdaniem Witkacego, B. Micin
ski, do kt6rego odnosi si~ przytoczone tu okreslenie) jest "wieI
kim chemikiem, umiejqcym lqczyc wymienione wyzej heterogenne 
pierwiastki. .. w absolutne syntezy" (NF, s. 323). 

Tylko synteza formalna jest miarq wartosci 

23 W kwestii rozumienia dziel sztuki por. naste:pujqce pozycje: M. Golaszew
ska, Zag(ldnienie rozumienia dzieca sztuld, "Studia Estetyczne", I, 1964; W. Mar
ciszewski, Dzieca sztukt jako znakl., "Estetyka", 4, 1963; W. Tatarkiewicz, Sk u 
pienie i marzente, Krakow 1951; M. Wallis, 0 rozumientu dqzen artystycznych 
w dzielach sztuki, "Przeglljd Filozoficzny", 38, 1935. 
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dziela - jest to zarazem s y n t e z a z n a e z q e a. "Idealna r6w
nowaga sil wewm~trznyeh ... nie 'trese podana w odpowiedniej for
mie' tylko jednose zmyslovvyeh i znaezeniowych pierwiastk6w 
jako sldadnik6w czysto artystycznych ... a w gl~bi wspaniala meta
fizyka, posrednio czy nawet bezposrednio ujawniona - to wszystko 
jedno, ale zawsze obecna" (NF, s. 323). 

"Obecnose metafizyki" w dziele sztuki decyduje 0 jego jedynej, 
wyr6zniajqcej je od innych nieartystycznych wytwor6w j a k 0 sci 
est e t y c z n e j - 0 jego p i ~ k n i e. Uezucie metafizyczne bo
wiem, "uczucie dziwnosci istnienia .. . jest zasadniczym momentem 
tego, co nazywamy odczuwaniem pi~kna" (NF, s. 271). J est to 
pi~kno inne niz pi~lmo "zyciowe", jest to pi~kno abstrakcyjne, 
oderwane - "czyste pi~lmo for malne" (NF, s. 281). 

"Zasadniczq cechq dziel sztuki jest jednose w wielosci , bez wzgl~du 
na to, jakie sq elementy tej wielosci i jakim sposobem osiqgni~ta 

jest ich jednose. TE; wlasnie c e c h E; jed nos c in a z y w am y 
p i ~ k n e m dan ego t wo r u... r6znica mi~dzy dzielami sztuki 
a innymi t worami pi~knymi jest r6znicq stopnia... polega na tym, 
ze w pierwszych wyrazenie jednosci w wielosci jest celem samym 
w sobie, gdy w dr ugich jest wynikiem ubocznym" (NF, s. 20, pod
kresl. moje EW). 
Pi~kno jako war tose jest u Witkacego kategoriq z jednej strony 

ja kosciowq dziela, z drugiej - "metafizycznq", wiqze si~ bowiem 
bezposrednio z "przezyciem metafizycznym", b~dqc zar6wno jego 
przyczynq jak i skutkiem. Pi~kno to nie podlega konkretyzacji 
indywidualizacji, a jedynie "uobecnia si~" dla perceptora w bez
posrednim akcie "rozumienia" dziela sztuki. 

K r yterium pi~kna, czyli istotnej, idealnej, for malnej wartosci 
dziela (idea procesu tw6rczego jest jednoznaczna z formq) jest 
wi~c w rezultacie przezycie sUbiektywne. W obcowaniu ze sztukq, 
i w og61e w sferze, gdzie uczucie metafizyczne "obiektywizu je si~" 
w Czystej Formie "dla oeeny mamy jedynie nasze subiektywne 
uczucie i nic wi~cej" (NF, s. 178). "Jedynym kryterium jest s z c z e
r 0 sea r t y sty, kiedy tworzy, i s z c z e r 0 sew i d z a, kiedy 
patrzy i wypowiada swoje zdanie" (NF, s. 104, podkresl. moje). 
Witkacy zdaje sobie spraw~ z enigmatycznosci tego "kryterium" 
i ze slabosci swojej teorii sztuki w tym punkcie - "w takim razie 
nie nie wiadomo... nie wiemy, kiedy jestesmy szczerzy a kiedy nie. 
I tu lezy punkt niebezpieczenstwa. Kryteri6w bowiem (obiektyw
nych - przyp. in6j, EW) nie bylo nigdy" (NF, s. 104). 

Witkacy zadowala si~ stwierdzeniem, ze zadaniem teorii sztuki 
nie moze bye "stworzenie kryteri6w dla oceny tego, co jest knotem 
a co arcydzielem" ani tez "udowodnienie, ze dane dzielo sztuki 
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jest doskonale i zmuszenie kogos par force do podziwu" (NF, s. 
224). Czym innym jest bowiem dociekanie istoty sztuki i twor
czosci, a czym innym ocena poszczegolnych dziel. "Chodzi tylko 
o to, aby podobanie si~ (Jub niepodobanie si~) i sqdy odnosily si~ do 
is tot n e j war t 0 sci d z i e I tych, pomijajqc juz ich miejsce 
we wzgl~dnej hierarchii, ktorego okreslie bezwzgle,dnie niepo
dobna" (NF, s. 225, podkresI. moje, EW). 

Kryteria Sq chwiejne, poniewaz opar te na subiektY~~~Pr;;e: 
zyciach, zarazem jednak, zdaniem Witkacego, przezycia te wy
kracza jq poza "sfer~ immanentnq" - przez to, ze dotyczq \vartosci 
niezmiennej, koniecznej i absolutnej oraz, pomimo ze Sq przezy
ciami Istnien ia Poszczeg6lnego, osiCjga jCj wymiar ponadindywidual
ny - transcendentny. 

Reasumujqc, Czysta Forma, jako "zobiektywizowany wyraz me
taf izycznej Ta jemnicy Istniel1ia" peln i podwojnq funkcj~ : kOI1
strukcyjnq i znaczqCCj . 

1. Konst r ukcja formaln a, w kt6rej osiqgajq jednose wszyst kie 
elementy zawartosci dziela szt uki, a za razem w ktorej "obiekty
wizu je siE; uczucie metafizyczne", rna jednoczesnie char a kter pan
kosmiczne j zasady - zar6wno podmiot u - Istnienia Poszczegol
nego, jak Istnienia w ogole, zasady, ktora w dziela ch sztuki zna j
duje wyraz szczegolnie skondensowany , stanowiqc "klucz Wielkiej 
Ta jemnicy Istnienia w uzewn Eltr znieni u faktycznym". Nie jest ona 
indywidualnym ksztaltem tresci w nie j zawarte j, Iecz a bstrak
cy jnq, idealnq konstrukcjq dziela , ktorego wszystkie elementy 
skladowe, tresciowe ulegajq "t r ansformacji" - wszelka "zawar
tos6" roztapia si~ niejako w oderwane j i transcendentnej wobec 
tresci " jednosci w wielosci". Czysta Forma, wystElPujqC w rol i 
"metafizycznego pryncypium" jest wi~c racjq ponadindywidual
nej, za bsolutyzQwanej "jednosci w wielosci". 

2. Dwojaka funkcja Czystej Formy w pismach estetycznych Wit
kacego ujawnia dwie zasadnicze "warstwy" jego teorii sztuki: 
warstw~ for mistycznego konstruktywizmu, stanowiqcego jak gdyby 
"fenomenologi~" Czystej Formy, oraz warstw~ formistycznego 
mono-ideizmu, czyli swoistCj "metafizyk~" Czystej Formy, przy 
czym, w zamierzeniu autora, obydwie "warstwy" stanowiq na
wzajem dia siebie konieczne uzupelnienie. Subiektywne przezycia, 
rozwazane w kategoriach "metafizyki sztuki" okazujq swoj wymiar 
absolutny - poprzez Czystq Form~ dosi~gajq bowiem sfery, gdzie 
"jednose w wielosci" pojawia si~ jako konieczna zasada bytu, na
czelna wartosc estetyczna i metafizyczna tajemnica. 
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IV. FORMISTA CZY SYMBOLISTA 

Proba okreslenia "natury" Czystej Formy na podstawie zanali
zowanej teorio-poznawczej genezy oraz funkcji , Jakie spelnia ona 
w witkiewiczowskiej estetyce, moze bye podj~ta . jedynie w plasz
czyznie pragmatycznej ze wzgl~du na, po pierwsze, omowiony po
wyzej antropocentryczny charakter doswiadczenia, stanowiqcego 
genetycznq podstaw~ tego poj~cia, oraz, po drugie, na ekspre
sywny charakter funkcji, Jakie poj~ciu temu wyznacza Witkiewicz 
w swej teorii. 21 

Funkcje te okazujq si~ zresztq wielorakie i swoiscie "uniwer
salistyczne". Interpretacja semantyczna, tj. charakterystyka tego 
poj~cia poprzez desygnat napotyka na duie trudnosci. Witkacy 
posluguje si~ t erminem "Czysta Forma" w odniesieniu do roznych 
dziedzin rzeczywistosci: podmiotowej i przedmiotowej, do tzw. 
przez niego "istot rzeczy", a takie wlasciwosci i relacji. Nie wia
domo takie, czy termin ten stanowi kategori~ ontologii (metafi
zyki - w jego oczywiscie rozumieniu), czy teorii poznania, czy 
tez psychologii lub "artystycznej antropologii". W polu seman
tycznym tego poj~cia krzyzujq si ~ i nakladajq rozmaite zespoly 
tresci, zmieniajqce si~ w zaleznosci od kontekstu i celu danej wy
powiedzi. 

Rozwazane od strony genetycznej poj~cie Czystej Formy prezen
tuje dwojakiego typu trese: subiektywnq i pozasubiektywl1q. Wit
kacy cz~sto uzywa wyrazenia, ze w Czystej Formie "obiektywi
zuje si~ uczucie metafizyczne". Slowa "obiektywizuje" uzywa 
jednak w specjalnym znaczeniu: "zobiektywizowany" to tyle co 
"wyraiony", zas "obiektywny" znaczy u niego tyle co "istniejqcy 
poza podmiotem" -..:... poza " ja" subiektywnym. Z kolei "subie
ktywny" to tyle co "niezobiektywizowany", dziejqcy si~ wewnqtrz 
podmiotu", b~dqcy, mowiqc jego j~zykiem "jakosciq podmiotu". 

"Zobiektywizowane uczucie metafizyczne" to tyle co "uczucie 
metafizyczne wyrazone", egzystujqce poza podmiotem, jako trese 
a takZe wartose dziela sztuki - jedyna w jego estetyce. Wyraz 
uczucia metafizycznego uzewn~trzniony, zawarty w czyms, co nie 
jest "ja" - podmiotem - to tyle co Czysta Forma dziela sztuki. 
W tym sensie Czysta Forma, jako kompozycja (konstrukcja vel 

24 Na t emat funkcji ekspresywnej znak6w j~zykowych i pozaj~zykowych por. 
np.: R. Jacobson, Poetyka W 5wiette j qzykoznawstwa , "Pami~tnik Litera cki", 1960; 
C. A. Mace, Przedstawianie a wyra :i:anie , w: Logika i jqzyk, Warszaw a 1967; 
M . Ossowska, S/owa t m y ll!! , "Przegl1jd Filozoficzny", 34, 1931; W. T a tarkiew icz, 
Ekspresja i sztuka, ,\Estetyka", 4, 1963. 
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struktura) dziela sztuki, pelni funkcj~ z n a k u i k 0 n i c z neg 0 2:', 

o bra z u j q c ego metafizyczne uczucie "jednosci w wielosci". 
Jednoczesnie poj~cie Czystej Formy odnosi si~ do tresci "nie

zohiektywizowanej", oznacza mianOWlCle sfer~ psychiki, przez 
kt6rq musi przejsc uczucie metafizyczne, aby zostac "zobiektyw;zo
wane" czyli wyrazone. Czysta Forma w tym znaczeniu to tyle co 
dyspozycja, potencja podmiotu - w j~zyku Witkacego: zdolnosc 
"calkowania" danej "jednosci w wielosci", czyli zdolnosc wyraza
nia uczucia metafizycznego, "transformowania" go w dzielo sztuki. 
W tym sensie Czysta Forma jest s y m p tom e m naturalnej 
ekspresji podmiotu - artysty. 

Poj~cie Czystej Formy juz od strony genetycznej ujawnia wi~c 
charakterystycznq dla tw6rczosci pisarskiej Witkacego elastycznosc 
i wielostronnosc zastosowania. Utworzone w wyniku bezposrednie
go, a jednoczesnie "rozumiejqcego" doswiadczenia odwzorowuj8 
one po pierwsze: sUbiektywnq, podmiotowq tresc tego doswiadcze
nia, po drugie: tresc przedmiotowq - "istotnq tresc" dziela sztuki, 
oraz po trzecie: wzajemnq relacj~ tych tresci - oclpowiedniosc 
istniejqcq pomiEidzy stanem podmiotu i przedmiotu, ich wzajemnq 
tozsamosc strukturalnq. 

Najog61niej, funkcje Czystej Formy sprowadzajq si~ do w y r a
zan i a pewnych iresci, kt6re Wltkacy nazywa bqdz "jednosciq 
w wielosci", bqdz "uczuciem metafizycznym", bqdz "Tajemnicq 
Istnienia", suponujqc wzgl~dnq tozsamosc wszystkich tych okreslel1, 
Od strony funkcjonalnej, w j~zyku Witkacego - "w y r a z 0 n y" 
to tyle co "u j ~ t Y w for m ~", czyli "z 0 b i e k t Y w i z 0 w a
n y". 26 Owa forma egzystuje bqdz jako pewien rodzaj z n a k u 
nat u r a 1 neg 0 i to dwojakiego typu: s y m p tom 1.1 , wyraza
jqcego wewn~trznq dyspozycj~ podmiotu, lub s y m b 0 1 1.1 0 cha
rakterze ikonicznym, bqdz tez arbitralnie ustanowionego z n a k 1.1 

25 Por.: T. Milewski, JGzykoznawstwo, Warszawa 1967; J. Kotarbinska, PojGcie 
.znaku, "Studia Logica" , 6, 1958; J. Biatostocki, Teoria i tw6rczosc, 0 tradycj i i in
wencji w teorii sztuki i ikonografii, "Prace Kom. Hist. Szt.", Poznanskiego TPN, 
t. 6, z. 3, Poznan 1961. 

26 Funkcja ,,\vyrazania " - "ujrnowania w formc;:" - stanowi swego rodzaju 
"problem graniczny" teori i poznania i teo rii tw6rC2osci. Cieka\ve 'lvV t e j dzie
dzinie Sq rozwazania S. L anger (Problem s of Art, New York 1957) , ktora wpro
v,radza rozr6znienia na "form~ ekspresywnq" ("expressive form", "significant 
form") - wlasciwq sztllce oraz dyskllrsywnq ("disc ursive form") - wlasciwq 
poznaniu lqgicznemu; na "znacze nie" C,meaninglJ), przysluguj9ce znakom mo\vy 
i "donioslosc" ("impor t " ) w przypadku dziel sztuki - poszukuj<jC genetycznych 
wyj asn ien dla tych dwu odmian funkcji "wyrazania", w odwolaniu do pierwot
nego doswiadczenia ("protological experience") . Jest to ciekawa pro ba podejscia 
do owego problemu , jakkolwiek nieokreslonosc filozoficzno-antropologicznego 
podloia, na ktorym ugrllntowuje swe rozstrzygni",:cia, moze blldzic wqtpliwosci. 
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for mal neg 0, ktorego sens takie rozbity jest na szereg rela
tywnych znaczen. 

Czysta Forma jako opisana w poprzednich paragrafach struktura 
dziela sztuki, czyli znak naturalny, w kt6rym znaczenie utoisa
mia si~ z nim samym 27 przynajmniej w konwencji narzuconej 
przez Witkacego - pelni nast~pujqce funkcje: 

1. przedstawia w sposob naoczny "jednosc w wielosci" czyli 
struktur~ danego dziela szt uki; 

2. wyraia bezposrednio .- obrazuje - Tajemnic~ Bytu ("ucie
lesnia Tajemnic~ Bytu" - NF, s. 112); 

3. wyraia bezposrednio - obrazuje - "jednosc w wielosci", 
ktora przysluguje wszystkim Istnieniom Poszczeg61nym i calosci 
Bytu zarazem (jest "skondensowanq formulq wiecznych praw 
Bytu" - NF, s. 277); 

4. sygnalizuje "przeiycie metnIizyczne" tw6r cy dziela sztuki; 
5. pobudza, sugeruje "przeiycie metafizyczne" odbiorcy dziela 

sztuki; 
6. uwaln ia od n iepokoju metafizycznego - pelni funkcj~ swego 

rodza ju kath arsis. 
"Ten r odzaj wyr ai ania - pisze Witkacy - jaki rna miejsce 

przy ' jednosci i wielosci' wyraionej w Czystej Formie, nazywamy 
s y m b 0 l iz m e m b e z p 0 s r ed n i m" (NF, s. 35, podkresl. 
moje, EW). Funkc ja tego "bezposredniego symbolu" r6ini si~ od 
tej, kt6ra w lasciwa jest znakom mowy, a jednoczesnie posiada 
z nimi pewien r ys wspolny, a mianow icie funkcj~ "obiektyw izacji" 
czyli wyrai ania. V.l istocie rzeczy to same wyraia t ak Czysta 
Forma jako kompozycja dziela sztuki jak i poj~cie, kt6rym po
sluguje si~ Witkacy w swej estetyce. I w jednym i w dr ugim przy
padku chodzi 0 t~ sam,,! "jednosc w wielosci", ,',uczucie metafi
zyczne", "Tajemnic~ Istnienia". Poj~cie to prezentuje kolejno 
wszystkie funkcje Czystej Formy, przyslugujqce tej:i:e jako zasa
dzie strukturalnej dziela sztuki a ponadto: 

1. wyra:i:a posrednio "prze:i:ycia metafizyczne autora"; 
2. wyra:i:a posrednio tendencj~ autora do wywolania "przeiycia 

metafizycznego" u odbiorcy - pelni wi~c funkcj~ "instrumentu 
agitacyjnego"; 

3. wskazuje na analogi~ wszelkich struktur bytowych, w kt6rych 
realizuje si~ zasada "jednosci w wielosci", w tym przede wszyst
kim podmiotowych Istnien Poszczegolnych - wyst~puje wi~c 

w roli jakiegos "quasi-transcendentale" - formuly naczelnych 
praw bytu; 

27 Por.: M. Wallis, Swiat sztuk swi.at znak6w, "Estetyka", 2, 1961. 
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4. wyraza posrednio TajemnicE; Istnienia - jest znakiem for
malnym tej Tajemnicy. 

Drugq i trzeciq sposr6d wymienionych funkcji Czystej Formy 
jako strukturalnej zasady dziel sztuki mozna nazwae funkcjami 
semantycznymi, nadajq one dzielu "znaczenie metafizyczne", kt6re 
z kolei decyduje 0 jego wartosci estetycznej. 

Spos6b prezentacji tresci przez "pojE;cie" Czystej Formy w wit
kiewiczowskiej estetyce przypomina zn6w "obrazowanie", przede 
wszystkim ze wzglE;du na swoistq "calosciowose" owej wizji "jed
nosci w wielosci", do kt6rej stale odwoluje si~ autor. Akustyczny, 
bCjdz optyczny, b"dz jeden i drugi zarazem 0 bra z tej jednosci 
stara si~ Witkacy "przelozye" na j~zyk dyskursywny i arbitralnie 
ustala dIan symbolicznCj nazw~ "Czystej Formy", kt6ra rna bye 
z n a k i em. urn 0 w n ym dla wyrazenia pan-kosmicznej " jedno
sci w wielosci " . 

Znaczenie owego "quasi-transcendentale" nie da siE; rozwi;';:lae 
w drodze definicyjnej, przez zastCjpienie tego wyrazenia ir.!1ym, 
lub szeregiem innych. "PojE;cie" to, kt6re sam Witkacy uwaza za 
"niedefiniowalne", jest tworem artystycznym raczej niz teore
tycznym - moze bye rozumiane przez uchwycenie szeregu sko
jarzel1 wyobrazeniowych i emocjonalnych, jakie siE; w zwiqzku 
z nim nastrE;czajCj, a nie w drodze eksplikacji jego tresci, w od
wolaniu do rzeczywistosci pozasubiektywnej, wszystkie bowiem 
tego rodzaju "wyjasnienia" okazujCj siE; zawodne, a nawet wrE;cz 
prowadzCj do sprzecznosci 28. Skojarzenia te podsuwa niezwykle 
sugestywny, nasycony emocjami kontekst, pr6zno jednak byloby 
doszukiwac si~ tu jakiejs jednolitej konwencji lub dyrektywy 
wqtki fenomenologiczne, egzystencjalne, psychologiczne i inne 
krzyzujCj si~ i przenikajCj nawzajem. Funkcja Czystej Formy jako 
"pojE;cia" metaIizyczno-estetycznego zblizona jest do funkcji me
tafory, kt6rej rozwiCjzanie nigdy nie bywa ostateczne ani jedno
znacznie ustalone 29, koresponduje ona bowiem z rozmaitymi ze

2H POl'. w zwiqzku z omawian'l kwestiq uwagi S. Langer: "The import of an 
art symbol cannot be built up like the meaning of a discourse, but must be 
seen i 11 tot 0 first; that is the 'understanding' of a work of art begins with 
an intuition of the whole presented feeling ... In discourse, meaning is synthe
tically construed by a succession of intuition ; but in art the complex whole 
is seen or anticipated first. This creates a real epistemological impase, artistic 
import, unlike the verbal meaning, can be only exhibited, not demonstrated to 
anyone to whom the art symbol is not lucid" S. Langer, FeeLing and Form., 
A Theory of Art ... , Lond on 1933, s. 395). 

~9 POl' . na ten tema t : M. Black, Metaphor, w: Philosophy Looks at the Arts, 
New York 1962, § 4: Interact ion view of metaphor, a takze: S. Langer, ProbLe ms 
of Art... , rozdz. 2: Expressiveness. 
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spolami tresci i w zaleznosci od nich zmienia cz~sciowo lub nawet 
calkowicie swoje znaczenie oraz walor emocjonalny. 

Znaczenie owego "poj~cia", czy wlasciwiej m6wiqc, s y m b 0 I u, 
rozbija si~ na szereg zespo16w znaczeniowych, relatywnych, zalez
nych od kontekstu, aktualnej i bynajmniej nie ustalonej raz na 
zawsze intencji autora oraz skojarzen, jakie jego uzycie - hic et 
nunc - wywoluje u czytelnika. 

Witkiewicz-artysta i w;z]oner g6ruje tutaj nad Witkiewi
czem-teoretykiem, a s!cutek poczynall tego ostatniego wymyka 
si~ jego wlasnej samokontroli. Gdyby tak nie bylo - nie postulo
walby Witkacy z calq powagq "estetyki naukowej", nigdy bowiem 
tego postulatu nie zdarzylo mu si~ spelnic. 

Nakreslona przez niego "teoria poj~c" w szkicach estetycznych 
(wyd. zbior. pt . Nowe jonny w malarstwie i inne szkice este
tyczne), poswi~conych teorii Czystej Formy w poezji oraz w tea
trze rzuca pewne swiatlo na jego teoretyczne zmagania. De facto 
bowiem t~ wlasnie teori~ stosowal w praktyce - tj. piszqc swojq 
szeroko zakrojonq teori~ sztuki. 

"Chodzi wlasnie 0 to - pisze Witkacy - ze znaki znaCZqce, kt6re 
w zyciu sluzq do porozumienia si~, wyrazania mysE i utrwa
lania doswiadczen, w poezji pozostajq w n a j w y Zs z y m s t 0-

P n i u z n a c z q c y m i. Zmienia si~ tylko ich funkcja - zamiast 
funkcji wyzej wymienionych, nabierajq one jako takie, to jest jako 
znaczqce wlasnie, a nie puste dzwi~ki charakteru element6w par 
excellence artystycznych, podobnych do charakteru barw i dzwi~
!cow w malarstwie i muzyce - s q b e z p 0 s red n i 0 t a k i e 
ani e t y. I k 0 w sku t e k s t 0 sun k u s w e g () d 0 p r z e d
m i 0 t u, ktory denotujq, elementami czysto formalnej konstruk
cji... tworzqcymi razem zlozone elementy Czystej Fonny w poe"zji" 
(NF, s. 345, podkresl. moje, EW). 

Chodzi mu wi~c 0 zachowanie najcenniejszej, z punktu widze
nia artystycznego oddzialywania a takze w jego rozumieniu 
metafizycznego oddzialywania - bezposredniosci, ktora gwaran
tuje uchwycenie owego "transcendentnego sensu" dziela. Przed
miot-desygnat bylby tu niepotrzebnym, zaciemniajqcym czystq 
wizj~ "jednosci w wielosci" elementem posredniczqcym - sarno 
poj~cie osiqga tu bowiem sil~ bezposredniego dzialania przed
miotu 3U. Odzialywanie to nie jest jednakowe - podobnie jak 
w innych, poslugujqcych si~ odmiennym materialem, sztukach. 

30 Jest to jakby "mowa \Vewn~trz mowy", charakterystyczna dla komuni
katu poetyckiego, jak 0 tym pisze JacoDson: "Ta zdolnosc powracania, b~dz 
to bezposredniego, b'ldz op6znionego, owa rcifikacja komunil<atu poetyckiego 
i jego skladnik6w, owo przeksztalcanie komunikatu W trwaly obiekt - wszystkC) 
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"Kazde wypowiadane slowo jest czyms posiadajqcym jakby we
wn~trzne napi~cie, jest jakby pociskiem, kt6ry moze p~knqe. 
Chwila p~kni~cia to moment zrozumienia go przez sluchajqcego 
lub czytajqcego" (NF, s. 289). Podobnie jak w percepcji innych dzie1 
sztuki, "moment zrozumienia staje si~ tajemnicq, objawieniem ze 
swiata idei, gdzies w idealnym bycie zamieszkujqcych i spada
jqcych nie wiadomo jak w chwili pojmowania" (NF, s. 287). 

Analizujqc znaczenie r6znych poj~e, "kt6re' Sq symbolem mozli
wych lub ak tualnie zachodzqcych nast~pstw kompleksow jakosci, 
o konturach mniej I ub wi~cej r oz\ovianych, ktore nazywam za
kresem danego poj~cia i I tore mogq bye realnie wypelnione lub 
nie" (NF, s. 287), przeprowadza Witkacy typologi~ tych poj~e oraz 
ustala ich hierarchi~. "Realne wypelnienie" zalezy bowiem przede 
wszystkim od pojmujqcego - jego zdolnosci skojarzeniowych, 
wyobrazni itd. oraz rodzaju tworzonego przezeii. poj~cia. Najwyzszq 
rang~ w hiera r chii poj~c uszeregowanych ze wzgI~du na bogactwo 
"kompleksow jakosciowych", decydujqcych 0 "napi~ciu wewn~trz
nym" zyskujq tzw. "poj~cia sprzeczne" oraz "graniczne" lub 
"asyrnptotyczne". Kompleks wyobrazeii., zwiqzanych z tymi po
j~ciami, "nadaje slowom tego rodzaju niezwykle silne napi~cie 
wewn~trzne, czyniqc 'z nich elementy artystyczne najwyzszej ja
kosci" (NF, s. 290). Gra tutaj rol~ abstrakcyjnose, oderwanie od 
rzeczywistosci przedmiotowej, konkretnej, niezwyklose ich "kom
pleksu znaczeniowego", dziwnose a nawet wr~cz dziwacznose obra
zowych skojarzeii.. "Przelewanie si~ jednych obrazow w drugie", 
a takze "pozorna bezsensownose" tych poj~e z tzw. "zyciowego" 
punktu widzenia wzmaga ich oddzialywanie i wzbogaca wartose 
czysto formalnq. Rezultatem tego oddzialywania rna bye przezycie 
pod ich wplywem, a raczej za ich "formalnq sugestiC!" - "uczucia 
metafizycznego". Czysta Forma w witkiewiczowskiej teorii sztuki 
wydaje si~ bye takim wlasnie, bogatym w asocjacje, sugerujqcym 
i agitujqcym "pojE)ciem granicznym". 

Badajqc zawHosci "kompleksu znaczeniowego" Czystej Formy 
nie mozna siE) oprzee przeswiadczeniu, ze jej rala w "metafizycz
nej estetyce" Witkacego jest analogiczna do roli, jakq w postulo
wanej przez niego "poezji czystej" spelniajq takie slowa jak: "zywy 
trup", "bykolak" IUb "kalamarapaksa". Byloby to nawet zrozu
miale, gdyz Witkacy przyznaje teoretykowi, podobnie jak artyscie, 
prawo niczym nieskr~powanej swobody slowotworczej. Czysta 

to stanowi wewn<;trzn'l i efektywn'l wlasciwosc poezji" (ctz. cyt., s. 462). Por. 
takze uwagi B . P . Marguire'a w jego artykule: PToba nowego oswietlenia tw6T
czosci St. I. Witkiewicza. 
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Forma w jego estetyce jest konceptualnym konstruktem, ulatwia
jqcym, jego zdaniem, uchwycenie istoty rzeczywistosci i sztuki 
w podobny spos6b, jak to czyniq artystycz~e symbole dziel sztuki. 
Podstawy dla tych analogii, a takZe analogii pomi~dzy Czystq 
Formq - strukturq dziela sztuki a metafizyczno-estetycznym 
"quasi-transcendentale", szukae nalezy w witkiewiczowskim pier
wotnym doswiadczeniu, kt6re jest punktem wyjscia dla obydwu 
rodzaj6w tw6rczosci: artystycznej i teoretyczno-filozoficznej. 

W rezultacie wi~c przeprowadzonych analiz moz,na stwierdzie, 
,ze postulat "naukowosci estetyki" jest jedynie mylqcym pozorem, 
przy pomocy kt6rego autor maniIestuje swoje niespelnione w prak
tyce aspiracje, Chodzilo mu bowiem w istocie 0 jednq jedynq ide~, 
kt6rej wymownq "propagandq" mialy bye zar6wno jego dziela arty
styczne,jak i teoria sztuki wraz z jej "filozoficznym zapleczem", 
a mianowicie 0 wskazanie don i 0 s los c i - zar6wno w skali 
jednostki, Istnienia Poszczeg6lnego, jak w skali og6lnoludzkiej 
a nawet kosmicznej - pewnego szczeg6lnego do s w i ad c zen i a, 
w kt6rym podmiot , przezywajqc "uczucie metafizyczne" aktualizuje 
w sobie, oraz w rzeczywistosci przez siebie percypowanej, bqdz wy
twarzanej pods tawowe prawo Istnienia, czyli zasad~ "jednosci 
w wielosci", usymbolizowanq w "Czystej Formie" lconstruowanych 
przez siebie "poj E;c", ktorych sens "mieniqcy si~" - tj. meta£o
ryczny i paradoksalny, najbardziej Witkacemu, jako artyscie-wi
zjonerowi, odpowiadal. 

Artystyczno-filozoficzna wizja Witkacego, kierowana naczelnq 
regulq "calkowania" jest wizjq tot a I n 1), przypomina poniekqd 
pierwotne intuicje greckich poszukiwaczy kosmicznej arche, kt6rzy 
w ogniu, wodzie, powietrzu lub innych pierwiastkach, potem zas 
w liczbie, szczeg61nie jednosci, poszukiwali ostatecznej zasady 
wszechbytu. 

Prymat przezycia i prymat samoswiadomosci nasuwa takZe mysl 
o pokrewieiistwie witkiewiczowskiej "metafizyki" z diltheyowskq 
koncepcjq integralnego swiatopoglqdu 31. "Modelem" sensu swiata 
u Diltheya jest struktura psychiczna czlowieka - jego swiadomose: 
historyczna, 'religijna, metafizyczna itd., a system kultury - "obiek
tywizacjq ducha". Niekiedy r6wniez wydaje si~ Witkacy bardzo 
heideggerowski, jak na to zwr6cil uwag~ Ingarden, gdy preferuje 
Istnienie Poszczeg61ne jako "podmiot metafizykujqcy", kt6rego 
autentyzm polega na uswiadomieniu sobie ' "metafizycznego wy

31 Por. pogJ<)dy Diltheya na ternat wsp6Jnoty d'lzen religijnych, artystycz
nych i filozoficznych - Z. Kuderowicz, Ditthey, Warszawa 1967 (seria: Mysli 
i Ludzie) , a takze: Z. Lernpicki, Wilhelm Dilthey, w: Studta z teorii literatury, 
t. 2, Warszawa 196fi. 
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miaru" swego bytu i przezyciu jednosci ze swiatem w kosmicznej 
Tajemnicy Istnienia 32. Zar6wno jednak u Diltheya jak u Hei
deggera oraz innych "filozof6w zycia", do kt6rych Witkacy chwi
lami wydaje si~ podobny, brak owej, tak charakterystycznej am
biwalencji zamiar6w i dqzen, postulat6w i realizacji, a takze pa
radoks6w i sprzecznosci, nadajqcych w sumie szczeg6lny, nad
realistyczny kli.mat pisarstwu i artystycznej tw6rczosci Witkie
wiczowi. 

Bardzied niz wymienione style filozofowania bliskie wyobrazni 
Witkacego wydajq si~ wsp6lczesne "fantastica" - poza- czy moze 
ponadswiadomosciowe wizje "dzieci kwiat6w" i im podobnych. 
Witkiewiczowska pasja eksperymentatorska, pchajqca go w kie
runku poszerzania skali bezposredniego doswiadczenia poprzez sto
sowanie rozmaitych narkotyk6w wydaje si~ tutaj nie bez znacze
nia. Eksperymenty te, z peyotlem, kokainq, morfinq itp. mialy 
prawdopodobnie wplyw na jego wizjonerskie fantazjowanie nie 
tylko w dziedzinie sztuki ale i w dziedzinie teoretycznej. 

Witkiewiczowska teoria sztuki, podobnie zresztq jak mona
dystyczna "metafizyka" wylozona w osobnym traktacie, zwanym 
przez autora "gI6wniakiem", zmierza do s y m b 0 1 i z a c j i pier
wotnego, podstawowego, totalnego doswiadczenia, nie zas do zwar
tego 1. konsekwentnego opisania logicznych zwiqzk6w, jakie za
chodzq w obn;bie wiedzy w nim zdobytej, jakkolwiek Witkacy 
popelnia swoim zwyczajem "misty£ikacj~", postulujqc "estetyk~ 

naukowq" i takqz filozo£i~. Totez doszukiwanie si~. logicznych kon
sekwencji, czy tez wplyw6w lUb zapozyczen - swiadomie podj~
tych i kontynuowanych - poszukiwanie jakiejs jednolitej formuly 
dla teoretycznej tw6rczosci Witkacego wydaje mi si~ nieporozu
mieniem. "Jak kwiat wyrasta z danej rosliny - pisze Witkacy 
tak naturalnie powinno powstawac dzielo sztuki z czlowieka" 
(NF, s. 8). W taki wlasnie "naturalny" spos6b wylonila si~ jego 
teoria z artystycznej jazni Witkacego, obca wszelkim dyskursyw
nym rygorom i schematyzacji. 

Elibieta Wolicka 

32 Wiadomosci 0 koncepcji filozofii Heideggera czerpi~ z nieopublikowanego 
odczytu A. Wawrzyniaka: Homo metaphisicllS M. Hetdeggera, wyg!oszonego 
w ramach "Tygodnia Filozoficznego" na KUL. dn. 21. II. 1968. 
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LUDWIG WITTGENSTEIN 


WYKlADY o WIERZE 


Zeslawlone na podslawie nolalek Yoricka Smylhies, 
Rusha Rheessa i Jamesa Taylore * 

UWAGA TWMACZKI 

W tlumaczeniu. staram sir: oddac jak najwierniej styZ oryginalu: 
zadnych chropowatosci nie usuwam, niczego nie wygladzam. Pragnr: 
zachowae calq jr:zykowq szorstkose tych notatek, aby nie zagluszy r. 
w nich nic, co moze bye sladem zywego glosu Ludwiga Wittgensteina. 

Aby przygotowae czytelnika na szokujqco niekonwencjonalny styl 
pubZikowanych tu notatek, poprzedzam je fragmentem wspomnieni a 
o Wittgensteinie, napisanego ptzez jednego z najblizszych uczni6w 
i przyjaci6l, Normana MalcoZma (Ludwig Wittgenstein - A Memoir, 
Oxford University Press 195!l). Fragment ten wprowadza. nas w nie· 
powtarzalnq atmosferr: cambridge'skich wyklad6w - medytacji. 

A. W. 

Z PRZEDMOWY WYDAWCY ANGIELSKIEGO 

Pierwsze, co trzeba powiedziec 0 tej ksiqzce, to, ze nie zawiera 
ona nic, co by bylo napisane przez samego Wittgensteina. Publi
kowane tu notatki to nie Sq Wittgensteina wlasne notatki do wy
klad6w. Sq to notatki jego sluchaczy. On sam nigdy ich nie wi
dzial ani nie kontrolowal. Mozna nawet wqtpic, czy zaaprobowalby 
ich publikacje:, przynajmniej w obecnej postaci. Poniewaz jed
nak dotyczq one kwestii zaledwie dotknie:tych w jego innych 
pismach ogloszonych druk,iem, i poniewaz od pewnego czasu 
krqzq prywatnie, wydalo sie: rzeCZq najwlasciwszq oglosic je w ta
kiej formie, jakq uznali za stosownq ich autorzy. 

Wyklady 0 estetyce byly wygloszone do malej grupki slucha
czy, w prywatnym pokoju w Cambridge w lecie 1938 r. [ ... J Wy
klady 0 wierze nalezq do tego samego okresu. [... J 

• Fragment ksiqzki Lectures and Conversations on ReLigious BeLief. Ed. by 
Cyril Barrett, Berkeley-Los Angeles 1966, University of California Press. 
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Notatki drukujemy tu tak, jak zostaly w swoim czasie sfor
mulowane, wprowadzajqc jedynie drobne poprawki gramatyczne. 
[...J Autorzy nie mogq zar~czye za scislose wszystkich szczeg6low: 
nie twierdzq, ze dajq absolutnie doslowny zapis sl6w Wittgen
steina. 

LUDWIG WITTGENSTEIN - WSPOMNIENIE 

"Wykladal bez przygotowania i bez notatek. Powiedzial mi, 
ze kiedys probowal poslugiwae si~ na wykladzie notatkami, ale 
byl zdegustowany wyniki,em. Mysli, ktore wypowiadal, byly 
"zwietrzale", albo, jak wyrazil si~ w rozmowie z innym przy
jacielem, slowa wyglqdaly jak "trupy", kiedy zaczql odczytywac 
je z notatek. Metodq przygotowywania s i~ do wykladow, na 
jakq w koncu przeszedl, bylo sp~dzanie kilku minut przed wykla
dem na przypominaniu sobie, jaki bieg przybraly dociekania 
poprzednim razem. Na poczqtku wykladu zwykl dawae krotkie 
resume, a potem podejmowal przerwane rozwazania, starajqc si~ 

wprowadzie nowe mysli i w ten sposob posunqc rozwazanie na
prz6d. Powiedzial mi, ze prowadzenie wykladow w taki impro
wizowany sposob bylo dla niego mozliwe tylko dzi~ki temu, ze 
i uprzednio, i rownolegle z wykladami, rozmyslal i pisal bardzo 
wiele na tematy, 0 ktorych mowil. Niewqtpliwie bylo to prawdq, 
niemniej to, co si~ odbywalo na tych zebraniach, byly to w znacz
nej cz~sci nowe badania. [ ... J 

Wittgenstein siedzial na zwyklym drewnianym krzesle w srod
ku pokoju. Tutaj prowadzil widocznq walk~ ze swymi myslami. 
Nieraz czul - i mowil - ze gubi si~ w swych myslach. Cz~sto 
mowil takie rzeczy, jak "Jestem glupcem!", "Macie okropnego 
wykladowc~!", "Dzisiaj jestem po prostu za glupi." Czasem wy
razal powqtpiewanie, czy b~dzie zdolny kontynuowae wyklad, 
ale rzadko kiedy istotnie dawal za wygranq przed nadejsciem go
dziny siodmej. 

Trudno w ogole mowie 0 tych zebraniach jako 0 "wykladach", 
chociaz Wittgenstein tak je nazywal. Po pierwsze, w czasie ich 
trwania prowadzil tworczq prac~ badawczq. Myslal 0 pewnych 
zagadnieniach w ta ki sposob, w jaki moglby to robie, gdyby byl 
sam. Poza tym zebrania te polegaly w znaeznym stopniu na roz
mowie. Zazwyezaj Wittgenstein kierowal bezposrednie pytania 
do poszezegolnyeh osob sposrod obeenyeh i ustosunkowywal si~ 
do ich . odpowiedzi. Cz~sto przewazal dialog. Czasem jednakze, 
kiedy sta ral si~ wydobye jakqs mysl z siebie samego, zabranial 
stanowezym ruehem r~ki wypowiadae jakiekolwiek pytania ezy 
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uwagi. Cz~sto na dlugo zapadala cisza, napelniona jedynie sku
pionq uwagq sluchaczyo i rzadkim mamrotaniem Wittgensteina. 
W czasie tych moment6w milczenia, widoczne bylo niezwykle na
pi~cie i aktywnosc myslowa Wittgensteina. Jego spojrzenie bylo 
skupione, nieruchome; jego twarz - zyla; n~ce dokonywaly r6znych 
ruch6w; mial wyraz surowy, powazny. Wiedzialo si~, ze si~ jest 
w obecnosci nadzwyczajnego skupienia, powagi i sHy umyslu. [ ... ] 

Surowosc Wittgensteina byla zwiqzana, jak sqdz~, z jego nami~
tnq milosciq prawdy. Nieustannie zmagal si~ z najgl~bszymi pro
blemami filozoficznymi. Rozwiqzanie jednego problemu prowa
dzilo do nast~pnego problemu. Wittgenstein nie dopuszczal kom
promis6w; on musial rozumiec w pelni. Popychal swojq mysl z nie
pohamowanq gwaltownosciq. Cala jego istota byla w napi~ciu. 

Niespos6b bylo nie zauwazyc, ze w czasie tych wyklad6w w naj
wyzszym stopniu nat~zal zar6wno swojq wol~, jak i sw6j intelekt. 
Byl to jeden z przejawaw jego absolutnej, nieugi~tej uczciwosci. 
Tym, co czynilo go osobq wzbudzajqcq l~k, a nawet przerazenie, 
zar6wno w stosunkach osobistych, jak i w stosunkach z uczniami, 
byla przede wszystkim jego bezwzgl~dna, nieublagana prawosc, 
k t6ra nie oszcz~dzala ani jego samego, ani nikogo innego. 

Wittgenstein byl zawsze wyczerpany po wykladzie. Byl r6wniez 
w najwyzszym stopniu niezadowolony z siebie. Czul odraz~ do 
tego, co powiedzial, i do siebie samego. Cz~sto p~dzil natychmiast 
po wykladzie do kina. Kiedy sluchacze zaczynali wynosic z sali 
swoje krzesla, spoglqdal nieraz blagalnie na ktoregos z przyjaci6l 
i cicho pytal: "Poszedlbys mde do kina?" Po drodze Wittgenstein 
kupowal' bulk~ albo pierozki z mi~sem i chrupal je podczas fil
mu. Upieral si~, aby siadac w pierwszym rz~dzie, tak zeby ekran 
zajmowal cale jego pole widzenia i zeby jego umysl magI oderwac 
si~ od mysli 0 wykladzie i od zwiqzanego z tym uczucia obrzydze
nia. Kiedys powiedzial do mnie szeptem: "To jest jak prysznic!". 
Filmu n ie sledzil oboj~tnie czy relaksowo. W napi~ciu pochyial 
si~ do przodu i rzadko odrywal oczy od sceny. Prawie nigdy nie 
'wypowiadal zadnych uwag 0 poszczegalnych epizodach filmu i nie 
lubil, zeby jego towarzysz wypowiadal jakies komentarze. Pragnql, 
aby film, chocby byl zupelnie bez wartosci, calkowicie go pochlo
nql, uwalniajqc w ten spos6b na jakis czas jego umysl od mysli 
filozoficznych, kt6re torturowaly go i wyczerpywaly [ ... ] 

Nie bylo to dla niego bez znaczenia, kto przychodzil na jego 
wyklady. Lubil rozwazac kwestie filozoficzne "z przyjaciolmi". 
Przywiqzywal wag~ do tego, aby miec na wyk!adzie "przyjazne 
twarze". Nieraz mowil, ze lubil pewnq "twarz" i chcial, aby ta 
twarz byla tam, nawet jesli dana osoba nic nie mowila. Podczas 
II wojny swiatowej, kiedy dniem jego wykladu byla sobota, na 
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wyklady przychodzil pewien zolnierz amerykanski, Murzyn. Witt
genstein wielokrotnie mowH, jakq przyjemnq i dobrq twarz rna 
ten czlowiek, i bardzo zalowal, kiedy zolnierz-Murzyn przestal 
przychodzic. Zazwyczaj ponad polowa ludzi, ktorzy przyszli na jego 
pierwszy wyklad na jesieni, przestawala przychodzic po pi~ciu 
lub szesciu wykladach, poniewaz problematyka byla dla nich nie
zrozumiala lub nie interesujqca. Za to dziesi~c czy pi~tnascie 
osob, ktore przychodzily dalej, nigdy prawie nie opuszczaly wy
kladow. 

Mnostwo razy zauwazylem ciekawq rzecz: kiedy Wittgenstein 
wymyslal w czasie wykladu dla zilustrowania jakiejs kwestii przy
klad, sam bywal rozsmieszony absurdalnosciq tego, co mu przyszlo 
do glowy. Ale jesli ktos ze sluchaczy zachichotal, wyraz twarzy 
Wittgensteina stawal si~ surowy. Wolal karcqco: "Nie, nie! Ja nie 
zartuj~!" Fikcyjne zdarzenia i sytuacje bywaly tak dziwaczne iJak 
sztuczne, ze on sam nie mogl si~ powstrzymac od usmiechu; ale cel, 
dla ktorego przyklad byl przywolany, byl oczywiScie serio. Witt
genstein nie mogi scierpiec na swoim wykladzie dowcipkuElcego 
tonu tak charakterystycznego dla dyskusji filozoficznych prowa
dzonych przez inteligentnych ludzi, ktorzy nie majq powaznego 
celu. 

Warto wspomniec, ze Wittgenstein powiedzial kiedys, ze moglo
by powstac powazne, wartosciowe dzielo filozoficzne, zlozone je
dynie z zartow (a jednak nie majqce w sob:e nic z dowcipkowania). 
Kiedy indziej powiedzial, ze traktat filozoficzny moglby skladac 
si~ z samych pytan (bez odpowiedzi). W swoich wlasnych pracach 
obficie uzywal obu tych form. 

WYKlADY 0 WIERZE 
I 

Pewien general austriacki powiedzial do kogos: "B~d~ myslec 
c tobie po mojej smierci, jesli okaze si~ to mozliwe". Mozemy wy
obrazic sobie grup~ ludzi, ktorym wydaloby si~ to smieszne, i innq 
grup~, ktorej nie wydaloby si~ fo smil=!szne. 

(Podczas wojny Wittgenstein widzial Hosti~, przenoszonq w chro
mowanej stalL Uderzylo go to jako cos smiesznego.) 

PrzYPuScmy, ze ktos wierzy w Sqd Ostateczny, a ja nie - czy 
to znaczy, ze ja wierz~ w cos przeciwnego, a wi~c ze po prostu nie 
b~dzie nic takiego? Powiedzialbym: "wcale nie, a w kazdym ra
zie nie zawsze." 

Przypuscmy, ze ja mowi~, i.i dalo rozlozy si~, a ktos inny mowi 
"Nie. Za tysiqc lat cZqsteczki polqczq si~ i zmartwychwstaniesz." 
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Gdyby ktos zapytal: "Wittgenstein, czy ty w to wierzysz?", PO
wiedzialbym: "Nie!" "Czy zaprzeczasz?" Powiedzialbym: "Nie." 

J esli tak mowisz, juz w tym kryje si~ zaprzeczenie. 
Czy powiedzialbys: "Sqdz~ wprost przeciwnie", alba "Nie rna 

zadnego powodu, zeby zakladae cos podobnego"? Rowniez nie. 
Przypusemy, ze ktos jest wierzqcy i powiada: "Wierz~ w Sqd 

Ostateczny", a ja powiem: "No, nie jestem pewien. Moze." Po
wiedzialoby si~, ze jest mi~dzy nami przepase. Gdyby powiedzial: 
"Nad nami jest niemiecki samolot", a ja odparlbym: "Moze. Nie 
jestem pewien" - uznalbys, ?e to, co mowimy, Sq to rzeczy zbli 
zone. 

Nie wskazywalbys na stopieil bliskosci mi~dzy nami, ale na to, 
ze ja ulokowalem si~ w calkiem innej plaszczyznie, gdybys powie
dzial: "Ty, Wittgenstein, masz zupelnie co innego na mysli." 

Ta roznica moglaby wcale nie wyjse na jaw przy zadnym wy
jasnianiu znaczenia. 

Dlaczego tak jest, ze w tym wypadku zdaj~ si~ nie chwytac 
tego, co najwazniejsze? 

Przypusemy, ze ktos na tym oparl swoje zycie: na wierze w Sqd 
Ostateczny. Cokolwiek robi, rna to przed oczyma. Na jakiej wlas
ciwie podstawie mozemy uznae, iz on wierzy, ze to nastqpi lub nie? 

Zapytae go to nie dosye. Prawdopodobnie powie, ze rna dowod. 
Ale on rna to, co mozna by nazwae niewzruszonq wiarq. Ujawni 
si~ ona nie w rozumowaniu i nie przez odwolanie si~ do zwyklych 
sposobow uzasadniania opinii, ale raczej poprzez swoj wplyw na 
ustawienie calego jego zycia. 

To jest 0 wiele silniejszy fakt - wyrzekanie si~ przyjemnosci, 
nieustanne odwolywanie si~ do tego obrazu. Wyczuwa si~, ze taki 

• 	sposob wierzenia musi bye uznany za najmocniejszy ze wszyst
kich, poniewaz sklania on czlowieka do podejmowania ryzyka, 
jakiego by nie podjql dla innych rzeczy, 0 kt6rych wie, ze Sq 
o wiele lepiej ustalone. A przeciez potrafi odrozniae rzeczy, ktore 
Sq dobrze ustalone, od tych, ktore nie Sq. 

Lewy: No, on z pewnosciq powiedzialby, ze to jest wyjqtkowo 
dobrze ustalone. 

Po pierwsze, moze on uzye wyrazenia "dobrze ustalone" albo 
nie uzywac go wcale. On b~dzie traktowac to swoje mniemanie 
jako wyjqtkowo dobrze ustalone, a zaraze~ - od innej strony 
jako wcale nie ustalone. 

Jesli w cos wierzymy, w pewnych wypadkach odwolujemy si~ 

raz po raz do takich czy innych uzasadnieil., jednak bardzo nie
wiele bysmy zaryzykowali - gdyby nam przyszlo ryzykowae zy
cie ze wzgl~du na OWq wiar~. 
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Sq wypadki, kiedy rna si~ jakqs wiar~ - kiedy si~ mowi "Wie
rz~" - mimo ze wiara ta nie opiera si~ na takich faktach, na jakich 
normalnie opierajq si~ nasze zwyczajne powszednie wierzenia. 

Jak moglibysmy porownywac takie rozne "wierzenia"? Co by 
to znaczylo - porownywac je? 

Powiesz moze: "Porownujemy stany umyslu." 
Jahe to my porownujemy stany umyslu? Jasne, ze w wielu 

wypadkach to nie wystarczy. Po pierwsze, to, co si~ mowi, nie moze 
sluzyc jako miara sHy, z jakq si~ wierzy? Ale - na przyklad 
jakie ryzyko byloby si~ gotowym poniesc? 

Nie mozna porownywac sily wierzenia z intensywnosciCl bolu. 
Zupelnie inny rodzaj porownywania roznych "wierzeil" polega 

na pytaniu, jakie uzasadnienie przedstawilby ten, kto wierzy. 
Wierzyc to nie jest cos takiego, jak przezywac przez chwil~ okre

slony stan umyslu. ,,0 godzinie piqtej bardzo bolal go zqb." 
Wyobrazmy sobie dwoch ludzi; jeden z nich majqc zdecydowac, 

jak postqpic, mysli 0 oczekujqcej go zaplacie, a drugi - nie. Je
den czlowiek moze miec na przyklad tendencj~, aby wszystko, co 
si~ zdarza w jego zyciu, traktowac jako nagrod~ lub kar~ - a dru
gi nie mysli 0 tym wcale. 

J esli jest chory, mysli : "Co ja zrobHem, zeby na to zasluzyc?" 
To jest jeden sposob myslenia 0 odplacie. Inny sposob - to my
slec ogolnie, ilekroc czlowiek wsty.pzi si~ tego, co zrobil: "B~d~ 
za to ukarany." 

Wezmy dwoch ludzi, z ktorych jeden mowi 0 swoim zachowaniu 
i 0 tym, co si~ mu przytrafia w terminach odplaty, a drugi - nie. 
Kaidy z tych ludzi mysli zupelnie inaczej. A jednak, nie mozna 
jeszcze powiedziec, ze kaidy z nich wierzy w co innego. 

Przypuscmy, ze ktos jest chory i mowi: "To kara", a ja mo
wi~: "Kiedy ja jestem chory, to wcale nie mysl~ 0 karze." Jesli po
wiesz: "Czy ty wierzysz w cos przeciwnego?" - mozesz to nazwac 
wierzeniem w cos przeciwnego, ale to zasadniczo rozni si~ od tego, 
co normalnie nazwalibysmy wierzeniem w cos przeciwnego. -

Ja mysl~ inaczej, winny sposob. Inne rzeczy mowi~ do siebie. 
Mam inne obrazy. 

To jest tak: gdyby ktos powiedzial: "Wittgenstein, ty nie trak
tujesz choroby jako kary, wi~c jaki jest twoj poglqd?" - odpo
wiedzialbym: "Nie mam zadnych mysli 0 karze." 

Przede wszystkim istni~jq wi~c te rozne sposoby myslenia 
ktore nie mUSZq wyrazac si~ tak, ze jedna osoba mowi jednq rzecz, 
a inna osoba - jakqs innq rzecz. 

Co nazywamy wiarq w Dzien Sqdu alba niewiarq VI Dzien Sq
du - slowne wyznanie wiary moze odgrywac absolutnie drugo
rz~dnq rol~. 
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Jesli mnie spytasz, czy wierz~ w Dzien Sqdu - tak czy nie 
w tym sensie, w jakim 1udzie religijni wierzq, nie powiedzialbym: 
"Nie. Nie wierz~, ze to nastqpi." Wydawaloby mi si~ idiotyczne 
powiedziee cos takiego. 

I wtedy daj~ wyjasnienie: "Nie wierz~ w ...", ale zn6w przedmio
tern wiary ludzi religijnych nigdy nie jest to, co ja opisuj~. 

Nie mog~ powiedziee. Nie mog~ zaprzeczye temu, co ten czlo
wiek m6wi. 

W pewnym sensie, rozumiem wszystko, co on m6wi - angiel
skie wyrazy "God" (B6g), "separate" (oddzielic) etc. Rozumiem. 
M6gIbym powiedziee: "Nie wierz~ w to", i bylaby to prawda, 
w tym sensie, ze ja nie mam takich mysli ani nic, co si~ z nimi 
wiqze. Ale nie zebym m6gI zaprzeczyc. 

Powiesz bye moze: "W takim razie - jezeli nie mozesz zaprze
czye temu, co on m6wi, to znaczy, ze go nie rozumiesz. Gdybys go 
rozumial, to bys mag!." Ale to zn6w jest dla mnie chinszczyzna. 
Moja normalna technika uZywania j~zyka przestaje tu wystarczac. 
Nie wiem, czy mam powiedziee, ze oni si~ rozumiejq, czy tez nie. 

Te kontrowersje wyglqdajq zupelnie inaczej niz jakiekolwiek 
normalne kontrowersje. Wszelkie racje wyglqdajq tu inaczej n iz 
normalne racje. 

W pewnym sensie, one absolutnie nie Sq rozstrzygajqce. 
Ale sedno sprawy tkwi w tym, ze gdyby byly dowody, w istocie 

zburzyloby to wszystko. . -
Nic, co normalnie nazywam materialem dowodowym, nie poru

szyloby mnie a_ni troch~. 
Przypusemy, na przyldad, ze znamy jasnowidz6w; przepowia

dajq oni przyszlose, na cale lata naprz6d; i ot6z oni opisujq nam 
cos w rodzaju Dnia Sqdu. To dziwne, a jednak nawet gdyby cos 
takiego mialo miejsce, i gdyby brzmialo to bardziej przekonywa
jqCO nii: opisalem, wiara, ze to si~ zdarzy, nie bylaby wcale wiarq 
religijnq. 

Przypusemy, ze miaIbym si~ wyrzec wszelkich przyjemnosci 
z powodu takiej przepowiedni. Jesli postqpi~ tak a tak, to za ty
siqc lat ktos wrzuci mnie w ogien, etc. Anibym drgnq!. Najlepsze 
naukowe swiadectwo jest po prostu niczym. 

Wiara religijna moze faktycznie p6jse na przekor tals,iemu prze
widywaniu i rzec: "Nie. Tarn to zawiedzie." 

Wierzenie sformulowane w oparciu 0 swiadectwa moze bye 
jakby tylko koncowym rezultatem - w ktorym szereg sposo
b6w myslenia i dzialania wykrystalizowuje si~ i zespala. 

CzIowiek .b~dzie walczye ze wszystkich sil, zeby nie dae si~ 
wciqgnqe w 'ogien. Zadnej indukcji. Paniczny strach. To jest jak 
gdyby cz~se substancji wiary. 
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Cz~sciowo to dlatego nie spotyka si~ sporow religijnych, ktore 
mialyby takq form~, ze jedna osoba jest pewna, a druga mowi : 
"No coz, bye moze." 

Bye moze zdziwisz si~, ze ludziom, ktorzy wierzq w Zmartwych
wstanie, nie przeciwstawiali si~ ludzie, ktorzy by mowili: "No coz, 
bye moze." 

Tutaj fakt, ze si~ wierzy, w oczywisty sposob odgrywa raczej 
takq rol~: zalozmy, ze pewien obraz moze odgrywac rol~ kogos , 
kto by mnie nieustannie upominal, albo ja bym tak zawsze myslal 
o nim. W takim razie zachodzilaby ogromna roznica mi~dzy ludzmi, 
ktorzy nieustannie mieliby ow obraz przed oczami, a innymi, kto
rzy po prostu w ogole by si~ nim nie poslug iwali. 

Ci, ktorzy by mowili: "No cOi, bye moze tak, a bye moze nie", 
znajdowaliby si~ na zupelnie innej plaszczyznie. 
Cz~sciowo dlatego nie bardzo mialoby si~ ochot~ powiedziee: 

"Ci ludzie trzymajq si~ poglqdu (albo opinii), ze jest Sqd Osta
teczny. " "Opinia" brzmi tu dziwnie. 

Dlatego wlasnie uzywa si~ roznych innych slow: "dogmat" , 
"wiara". 

Nie mowimy w tym wypadku 0 hipotezie ani 0 wysokim praw
dopodobieilstwie. Ani tez 0 wiedzy. 

Mowiqc 0 kwestiach religijnych uzywamy takich wyrazen jak: 
"Wierz~, ze to a to si~ zdarzy", i uzywamy ich zupelnie inaczej , 
niz wtedy gdy mowimy 0 kwestiach naukowych. 

Chociaz jest wielka pokusa, aby sqdzie , ze uzywamy ich po
dobnie. Bo mowimy 0 swiadectwa ch i m6wimy 0 swiadectwie 
doswiadczenia. 

Mozna by nawet m6wic 0 zdarzeniach historycznych. 
M6wiq, ze chrzescijanstwo opiera si~ na podstawach historycz

nych. 
Inteligentni ludzie tysiqc razy powiedzieli, ze bezspornose to 

w tym wypadku nie dosye. Nawet jesli swiadectwa Sq tak dobre, 
jak w stosunku do Napoleona. Bo bezspornose nie wystarczylaby, 
zebym mial zmienie cale moje zycie. 

Nie opiera si~ na podstawach historycznych w tym sensie, w ja
kim zwykla wiara w fakty historyczne moglaby sluzye jako fun
dament. 

Mamy tu do czynienia z wiarq w fakty historyczne r6znq od 
wiary w zwykle fakty historyczne. Nie traktuje si~ ich nawet jako 
zdan historycznych, empirycznych. 

Ci ludzie, kt6rzy mieli wiar~, nie stoso:vali wqtpienia, kt6re za
zwyczaj przejawialiby w stosunku do w s z elk i c h zdan hi
storii. W szczeg61nosci zdafl dotyczqcych bardzo odleglej prze
szlosci itd. 



970 LUDWIG WITTGENSTEIN 

Jakie jest kryterium zasadnosci, wiarygodnosci? Przypusemy, 
ze masz ·stwierdzie, kiedy mowisz, ze jakies zdanie rna znaczny 
ci~zar prawdopodobieiistwa. Kiedy mowisz "znaczny", czy chodzi 
tylko 0 to, ze masz dla tego zdania takie a takie swiadectwa, kto
rych nie masz dla innych zdan.? 

Na przyklad, nie mamy zaufania do relacji czlowieka pijanego. 
Ojciec O'Hara 1 nalezy do tych ludzi, ktorzy traktujq to jak 

zagadnienie nauki. 
Tutaj mamy do czynienia z ludzmi, ktorzy traktujq te swia

dectwa winny spos6b. Opierajq si~ oni na swiadectwach, kt6re 
wzi~te w pewien sposob wydawalyby si~ nadmiernie kruche. Opie
rajq na tych swiadectwach rzeczy ogromne. Czy mam powiedziee, 
ze post~pujq nierozsqdnie? Nie riazwalbym ich nierozsqdnymi. 

Powiedzialbym, ze z pewnosciq nie Sq oni r 0 z s q d n i, to oczy
wiste. 

"Nierozsqdny" implikuje normalnie przygan~. 
Chc~ powiedziee: oni nie traktujq tego jako sprawy rozsqdku. 
Kazdy, kto czyta Listy Apostolskie, zobaczy, ze powiedziano: to 

nie jest rozsqdne, to jest szalenstwo. 
Nie tylko nie jest to rozsqdne, ale nawet nie udaje, ze jest. 
Co wydaje mi si~ niedorzeczne, to to, ze Ojciec O'Hara stara 

si~ przedstawie to tak, jakby to bylo r 0 z s q d n e. 
Dlaczego pewna forma zycia nie mialaby znajdowae swojej kul

minacji w slowach wyrazajqcych wiar~ w Sqd Ostateczny? Ahi 
nie m6glbym powiedziee ani "Tak", ani "Nie" wobec zdania, ze 
taka rzecz b~dzie miee miejsce. Ani "Bye moze", ani "Nie jestem 
pewien". 

To jest twierdzenie, ktore zdaje si~ nie dopuszczac takiej od
powiedzi. 

Jesli pan Lewy jest czlowiekiem religijnym i mowi, ze wierzy 
w Dzien Sqdu, nie wiem nawet, czy mam powiedziee, ze rozumiem 
go czy nie. Czytalem te same rzeczy, kt6re on czytal. W pewnym 
bardzo waznym sensie wiem, co on rna na mysli. 

Jesli ateista powiada: "Nie b~dzie Dnia Sqdu", a ktos inny 
m6wi, ze b~dzie, czy majq to sarno na mysli? Nie jest jasne, jakie 
byloby tu kryterium rozstrzygajqce, czy majq to sarno na mysli. 
Bye moze opisywaliby te same rzeczy. Powiesz bye moze, ze to 
juz pokazuje, ze majq to sarno na mysli. 

Przybywamy na jakqs wysp~ i znajdujemy tam okreslone wie
rzenia, i niekt6re z tych wierzen jestesmy sklonni nazwae reli
gijnymi. Chodzi mi 0 to, ze wierzenia religijne nie b~dq... Majq 
zdania, a Sq tam tez twierdzenia religijne. 

I Referat wygloszony na Sympozjum Wiedza Religia (Lond. Gerald Howe, 
1931 , s. 107-116). 
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Te twierdzenia nie b~dq si~ roznily od innych pO prostu tema
tern. Zupelnie inne powiqzania nadawalyby im charakter wierzen 
religijnych - i nietrudno byloby wyobrazie sobie formy przej
sciowe - kiedy za skarby swiata nie moglibysmy rozstrzygnqe, 
czy mamy mowie 0 wierzeniach religijnych czy 0 przekonaniach 
naukowych. 

Moglby ktos powiedziee, ze oni zle rozumujq. 
W pewnych wypadkach powiedzialbys moze, ze oni zle rozu

mujq, majqc na mysli to, ze oni przeCZq nam. W innych wypad
kach powiedzialoby si~, ze oni w ogole nie rozumujq, alba: "To 
jest zupelnie inny rodzaj rozumowania". To pierwsze powiedzial
bys w wypadku, kiedy oni rozumujq w podobny sposob jak my, 
i popelniajq cos, co odpowiadaloby naszym bl~dom. 

Jesli cos jest bl~dem, jest nim tylko w ramach okreslonego syste
mu. To tak jak blqd w grze - jest bl~dem tylko w okreslonej grze, 
a JIl.ie w ogole. 

Mozna by rowniez powiedziee, ze tam, gdzie my jestesmy roz
sqdni, oni nie Sq rozsqdni - w tyro sensie, ze nie kierujq si~ 
wtedy r 0 z s q d k i e m. 

Gdy popelniajq cos bardzo podobnego do naszych bl~dow? Po
wiem, ze nie wiem. To zalezy od kontekstu. 

Trudno zdae sobie z tego spraw~ w wypadkach, w ktorych wi
doczna jest intencja zachowania pozorow rozsqdku. 

Stanowczo nazwalbym O'Har~ nierozsqdnym. Moim zdaniem, 
jesli to rna bye wiara religijna, to jest ona kupq przesqdow. 

Ale wyszydzajqc to, nie mowilbym, ze swiadectwa nie Sq wy
starczajqce. Rzeklbym: oto czlowiek, ktory oszukuje sam siebie. 
A ktos moglby powiedziei!: ten czlowiek jest smieszny, poniewaz 
wierzy i opiera to na slabych racjach. 

II 

Slowo "Bog" nalezy do tych, kt6rych uczymy si~ najwczesniej 
obrazki, katechizmy, etc. Ale konsekwencje nie Sq takie same 
jak w wypadku obrazkow przedstawiajqcych mr6wki. Nie poka
zane mi [tego, co obrazek przedstawia]. 

Uzywa si~ tego slowa tak, jak slowa oznaczajqcego osob~. B6g 
widzi, nagradza, itp. ' 

"Czy kiedy ci pokazywano wszystkie te rzeczy, rozumiales, C0 
to slowo znaczy?" 

Powiedzialbym: "I tak,- i nie. Nauczylem si~, czego to slowo 
n i e znaczy. Wytlumaczylem sobie. Moglem odpowiadae na py
tania, rozumiee pytania formulowane winny spos6b - i w tym 
sensie mozna powiedziee, ze rozumialem". 



LUDWIG WITTGENSTEIN 972 . 

Jesli powstaje pytanie CO do istnienia jakiegos boga czy Boga.. 
odgrywa to zupelnie innq rol~, niz pytanie 0 istnienie jakiejkol
wiek osoby lub przedmiotu, 0 ktorych zdarzylo mi si~ slyszec. 
Mowilo si~, musialo si~ mowie, ze si~ w i e r z y w to istnienie, 
a jesli si~ nie wierzylo, bylo to uwazane za cos zlego. Normalnie. 
gdybym nie wierzyl w istnienie czegos, n ikomu nie przyszloby 
do glowy, ze moze w tym bye cos zlego. 

Poza tym, to niezwykle uZycie slowa "wierzye". Mowi si~ 0 wie
rzeniu, a zarazem nie uzywa si~ owego "wierzye" tak, jak zwykle_ 
Mozna powiedziee (uzywajqc j~zyka w sposob normalny): "Dh, 
wi~c ty tylko wierzysz (sqdzisz) ... " Tutaj to jest uZyte zupelnie
inaczej . Z drugiej strony slowa "wierzye" nie uzywa si~ tu w sen
sie analogicznym do "wiedziee". 

Jesli pami~tam, choeby mglisto, czego uczono mnie 0 Bogu~ 
powiem: "Czymkolwiek jest wierzenie w Boga, nie jest to z pew
nosciq wierzenie w cos sprawdzalnego; tu nie mozna znaleze zad
nych sposobow sprawdzania. Powiesz bye moze: "Bzdura - prze
ciez mowiq, ze wierzq na podstawie 0 k res Ion y c h s w i a 
dec t w, albo mowiq, ze opierajq swojCj wiar~ na doswiadczeniu 
religijnym". Powiem: "Sam fakt, ze ktos twierdzi, ze oni wierzlt 
w oparciu 0 swiadectwa, nie mowi mi dosye, abym mogl wypo
wiedziee si~ w kwestii czy swiadectwa, na ktorych ludzie opie
ra jq zdanie 'Bog istnieje', Sq niezadowalajqce lub niedostateczne'·. 

Przypuscmy, ze znam jakiegos czlowieka, Smitha. Slyszalem~ 
ze zginql w bitwie podczas ostatniej wojny. Pewnego dnia pr zy 
chodzisz do mnie i mowisz: "Smith jest w Cambridge". Zaczynam 
ci~ wypytywac, i dowiaduj~ si~, ze kiedy stales w Guildhall , zo
baczyles w drugim kOIlcu sali m~zczyzn~ i powiedziales: "To 
Smith". Powiedzialbym: "Sluchaj. To nie jest wystarczajqca pod
stawa". Gdybysmy znali znaczna. ilose fakt6w swiadczqcych 0 tym. 
ze Smith zginClI, staralbym si~ doprowadzic ci~ do tego, zebyS 
sam przyznal, zes zbyt pochopnie uznal owego czlowieka za 
Smitha. Przypuscmy, ze nigdy potem nikt 0 nim nie slyszal. Nie
trzeba dodawac, ze byloby rzeczCl zupelnie niemozliwCl dochodzic: 
"kto 0 godz. 12.05 przeszedl przez Market Place i w9zedl w Rose
Crescent?" A ty, przypusemy, powiesz, ' ze to on. Zupelnie nie
wiedzialbym wtedy, co myslec. -

Przypuscmy, ze na- Mid-Summer Common odbywa si~ festy n . 
Mnostwo ludzi ustawilo si~ w krClg. Przypuscmy, ze tak si~ dzie je' 
kazdego lata. I oto kazdy ze zgromadzonych oswiadcza, ze widzial 
jednego ze swych zmarlych krewnych po przeciwnej stronie kr~gu. 

W takim razie moglibysmy zapytac kazdego w kr~gu: "Kogl>' 
trzymales za r~k~?" Mimo to , wszyscy bysmy utrzymywali, :ie
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tego dnia widzielismy naszych niezyjqcych krewnych. M6g1bys 
powiedziee w takim wypadku: "Mialem niezwykle przezycie. Mia
}em przezycie, kt6re m6g1bym wyrazie slowami: "Widzialem mega 
.zmarlego kuzyna". Czy powiedzielibysmy, ze opierasz swoje slowa 
na n iewystarczajqcych podstawach? W pewnych okolicznosciach 
tak wlasnie bym powiedzial, w innych - nie. Kiedy ktos m6wi 
cos, co brzmi troch~ absurdalnie, powiedzialbym: "Tak, w tym 
wypadku podstawa jest niedostateczna". Jesli to brzmi kompletnie 
.absurdalnie, nie powiedzialbym tak. 

P r zypusemy, ze udalem si~ do jakiegos miejsca w rodzaju 
Lourdes we Francji. Przypusemy, ze udalem si~ tam w towa
rzystwie osoby bardzo latwowiernej. Widzimy SqCZqCq si~ skqds 
krew. M6j towarzysz m6wi: "Ra, Wittgenstein, widzisz? Jak mo
.iesz w qtpie?" Ja bym powiedzial: "Czy to moze bye wyjasnione 
tylko w jeden spos6b? Czy to nie moze bye to czy tamto?" 8taral
bym si~ go przekonae, ie z tego, co widzial, nic nie wynika. Za
stanawiam si~, czy zachowa1bym si~ tak we wszelkich okolicz
DoSciach. Wiem na pewl1o, ze tak wlasnie zachowalbym si~ w nor
malnych okolicznosciach. 

"Czy nie powinno si~ mimo wszystko wziqe tego pod uwag~?" 
Powiedzialbym: "Dajze spok6j. Dajze spok6j". Traktowalbym to 
zjawisko po prostu tak, jak bym traktowal eksperyment w labo
.ratorium, kt6ry moim zdaniem zosta1 ile przeprowadzony. 

"Waga porusza si~, kiedy ja chc~, zeby si~ poruszy1a". Zwra
<cam uwag~, ze nie by1a osloni~ta, magI jq poruszye przeciqg, itp. 
Mog~ sobie wyobrazie, ie ktos przejawil nadzwyczaj nami~tnq 

wiar~ w takie zjawisko, i absolutnie nie m6g1bym zareagowae na 
takq wiar~ slowami: "To mogio bye r6wnie dobrze spowodowane 
tym a tym", poniewai on magIby to uwazae za bluinierstwo z mo
jej strony. M6g1by tez powiedziee: "Mozliwe, ze ci ksi~za oszu
kujq, a jednak w pewnym innym sensie zachodzi tam zjawisko 
cudowne". 

Mam statu~, ktara krwawi takiego to a takiego dnia w roku. 
Mam czerwony atrament, itd. "Jestes oszustem, a mimo to jednak 
B6stwo posluguje si~ tobq. W pewnym sensie - czerwony atra
"IIlent , ale w pewnym innym sensie nie czerwony atrament". 

POl'. W czasie seansu - kWiaty z karteczkq. Ludzie m6wili: 
"Tak , kwiaty zosta1y zmaterializowane tak, ie jest i karteczka". 

aJtiego rodzaju okolicznosci muszq zachodzie, azeby tego rodzaju 
bistoria nie byla smieszna? 

Podobnie jak wy, mam skromne wykszta1cenie, wi~c wiem, co 
to znaczy niedostateczna podstawa dla przewidywan. Przypusemy, 
ze komus przysnil si~ 8 qd Ostateczny, wi~c m6wi, ze teraz wie, 
jak t o b~dzie wyglqda1o. Przypusemy, ze, ktos powie: "To jest 
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dose nikla podstawa faktyczna". Ja powiedzialbym: "Jesli chcesz 
to porownywae z podstawq faktycznq dla: 'jutro b~dz ie deszcz ', 
to to nie jest zadna podstawa". On moze stworzye pozory, jak 
gdyby - naciqgajqc - mozna to bylo nazwae "podstawq fak
tycznq". Ale jako podstawa faktyczna to moze bye wi~cej niz 
smieszne. Ale teraz, czy bylbym gotow powiedziee: "Opierasz 
swoje przekonanie na nadzwyczaj wqtlej podstawie faktycznej, 
mowiqc lagodnie". Dlaczego mialbym traktowae ten sen jako pod
staw~ faktycznq [dla sqdu] - mierzqc jej wartose talc, jak bym 
mierzyl wartose danych, odnoszqcych si~ do zdarzeii. meteorolo
gicznych? ' 

Jesli porownasz to z czymkolwiek w Nauce, co bywa nazywane 
podstawq faktycznq, nie przyszloby ci do glowy wierzye, ze kto
kolwiek moglby trzezwo argumentowae : "A wi~c mialem taki 
sen... a wi~c... Sqd Ostateczny". Powiedzialbys bye moze: "Na 
pomylkE; to jest za grube". Gdybys nagle napisal na tablicy liczby 
i powiedzial : "B~d~ teraz dodawae", a potem powiedzial: ,,2 + 21 
= 13", itp., powiedzialbym: "To nie jest pomylka". 

Sq wypadki, kiedy powiedzialbym, ze on zwariowal, albo ze 
zartuje. Bye moze jednak Sq wypadki, kiedy szukalbym zupelnie 
innej interpretacji. Aby znaleze wyjasnienie, musialbym zobaczye 
sum~, zobaczye, w jaki sposob zostala obliczona, co u niego z tego 
wynika, w jakich roznych okolicznosciach on to robi, itp. 

Chodzi mi 0 to, ze gdyby jakis czlowiek mial sen i potem 
oswiadczyl, ze wierzy w Sqd Ostateczny, staralbym si~ wykrye, 
jakie to na nim zrobilo wrazenie. Jedna postawa: "To b~dzie 
mniej wi~cej za 2000 lat. Zle b~dzie z tym a tym a tym, itp." 
Albo moze to bye zgroza. W wypadku, kiedy widz~ nadziej~, zgroz~, 
itp. - czy powiedzialbym, slySZqC, ze on mowi: "Wierz~... ", ze pod
stawa jest niedostateczna? Nie mog~ traktowae tych slow tak, jak 
normalnie traktujE; "Sqdz~, ze to a to". Byloby to zupelnie nie
stosowne. Poza tym gdyby on powiedzial, ze jego przyjaciel t ak i 
to a taki i jego dziadek mieIi taki sam sen i wierzyIi, nie mialoby 
to nic do rzeczy. 

Nie powiedzialbym: "Gdyby ktos oznajmil, ze snilo mu si~, iz 
to nastqpi jutro", czy wziqlby plaszcz? itp. 

Wypadek, kiedy Lewy rna widzenie: widzi swego zmadego przy
jaciela. Wypadki, kiedy nie starasz si~ ustalie miejsca, w ktorym 
on si~ znajduje. I wypadek, kiedy starasz si~ w powazny, rze
czowy sposob okreslie miejsce. Inny wypadek, kiedy bym powie
dzial: "Mozemy zalozye, ze mamy szeroki zakres spraw, co do 
ktorych zgadzamy si~". 

Na ogol, jesli ty mowisz: "On nie zyje", a ja mowi~ : "On zyje" , 
nikt nie powiedzialby: Czy oni tak sarno rozumiejq slowo 'zyje'? 
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W wypadku, kiedy ktos rna widzenia, nie powiedzialbym od razu: 
"On inaczej to rozumie". 

Por. Osoba majqca mani~ przesladowczq. 
Jakie jest kryterium "innego rozumienia"? Nie tylko to, co on 

traktuje jako swiadectwa, ale takze to, jak on reaguje, to, ze jest 
przerazony itp. 

W jaki spos6b mam ustalie, czy nalezy traktowae zdanie "Zo
baczysz zn6w twego zmarlego przyjaciela" jakozdanie empiryczne? 
Czy powiem: "On jest odrobin~ przesqdny?" Nic podobnego. 

Bye moze usprawiedliwial si~ (Czlowiek, kt6ry stwierdzil to 
w spos6b kategoryczny, jest bardziej inteligentny niz ten, kt6ry 
si~ usprawiedliwial). 

Znow "widziee zmarlego przyjaciela" w og6le nic dla mnie nie 
znaczy. Ja nie mysl~ w tych terminach. Nie mowi~ sam do siebie: 
"Znowu zobacz~ tego a tego" itp. 

On zawsze tak mowi, ale nie przeprowadza zadnego dochodzenia. 
Przybiera dziwny usmiech. "Jego opowiadanie mialo charakter 
marzenia sennego". W tym wypadku odpowiedzialbym: "Tak", 
i dalbym pewne wyjasnienie. 

Wezmy: "Bog stworzyl czlowieka". Malowidla Michala Aniola 
pokazujqce stworzenie swiata. Na og6l biorqc, nic nie wyjasnia 
znaczenia slow lepiej niz obraz, i zakladam, ze nikt nie zrobilby 
tego lepiej niz Michal Aniol, i ze Michal Aniol byl wtedy w naj
lepszej formie, i oto mamy przed sobq obraz B6stwa stwarzajq
cego Adama. 

Gdybysmy to kiedykolwiek ujrzeli, z pewnosciq nie przyszloby 
nam do glowy, ze to jest Bostwo. Trzeba odniesc si~ do tego 
obrazu w zupelnie inny sposob, jesli mamy nazwae Bogiem tego 
czlowieka okrytego dziwnym kocem itd. Mozemy sobie wyobrazie, 
ze uczono religii za pomOCq tych malowidel. "Oczywiscie, mozemy 
wyrazie to, 0 co nam chodzi, tylko za pomOCq obrazu". To raczej 
dziwne... M6glbym pokazae Moore'owi ilustracje przedstawiajqce 
jakqs roslin~ tropikalnq. Istnieje pewna technika porownywania 
obrazka i rosliny. Gdybym pokazal mu malowidlo Michala Aniola 
i powiedzial: "Oczywiscie, nie mog~ pokazae ci samej rzeczy, tylko 
jej obraz"... Niedorzecznose polega na tym, ze nigdy nie pouczylem 
go, jaka jest technika poslugiwania si~ tym obrazem. 

Jest jasne, ze rola obrazow przedstawiajqcych tematy biblijne 
oraz obrazu Boga stwarzajqcego Adama jest zupelnie inna. Moglbys 
zapytae: "Czy Michal Aniol myslal, ze Noe w arce tak wyglqdal, 
i ze Bog stwarzajqcy Adama wyglqdal tak wlasnie? Nie twier
dzilby, ze Bog czy Adam wyglqdali tak, jak wyglqdajq na obrazie. 

Mogloby si~ wydawae, ze gdybysmy zadali takie pytanie, jak : 
"Czy Lewy rna r z e c z y w i sci e na mysli to, co 'ten a ten' 

• 
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znaczy, kiedy mow!, ze ten a ten zyje?" - mogloby. si~ wydawae, 
ze Sq dwa radykalne rozne wypadki, i ze w jednym z nich po
wiedzialby, iz nie rozumial tego doslownie. Chc~ powiedziee, ze 
to nie jest tak. Mogq bye wypadki, kiedy b~dziemy miee rozne 
zdanie, i kiedy uzgodnienie naszych stanowisk nie b~dzie wcale 
zalezee od zdobycia wi~kszej lub mniejszej wiedzy. Niekiedy b~
dzie to kwestia doswiadczenia, tak ze powie si~: "Poczekaj jeszcze 
10 lat". I ja bym powiedzial: "Odradzalbym tego rodzaju rozumo
wanie", a Moore powiedzialby: Ja bym nie odradzal. To znaczy, 
cos by si~ rob i I o. Stan~libysmy po ktorejs stronie, i stqd rze
czywiscie wyniklyby mi~dzy nami wielkie roznice, w rezultacie 
ktorych p. Lewy powiedzialby bye moze: "Wittgenstein stara si~ 
zachwiae rozumem" - i nie byloby to nieprawdq. Oto wlasnie 
gdzie powstajq takie kwestie. 

III 

Widzialem dzisiaj afisz z napisem: ,,'Zmarly' student mowi". 
Pojedynczy cudzyslow znaczy: "On nie jest naprawd~ zmarly" . 

"On nie jest tym, . co ludzie nazywa jq zmarly czlowiek. Mowi si~ 
t u 'zmarly' nie calkiem poprawnie". 

Nie mowimy w cudzyslowie 0 'drzwiach'. Nagle uderzylo mnie: 
Gdyby ktos powiedzial 'On nie tylko umarl wedlug zwyklych 
kryteriow; on umarl w tym sens~e, w jakim wszyscy uzywamy 
slowa 'umarl'''. 

Jesli nazywasz go "zyjqcym", uzywasz j~zyka w dziwny sposob, 
poniewaz niemalze rozmyslnie prowokujesz nieporozumienia. Dla
czego nie uzyjesz jakiegos innego slowa, i nie pozostawisz slowu 
"zmarly" tego znaczenia, jakie ono juz rna? 

Przypusemy, ze ktos powie: "Nie zawsze mialo ono to znaczenie. 
On nie jest zmarly w dzisiejszym znaczeniu" alba "On nie jest 
zmarly zgodnie z dawniejszym poj~ciem". 

Co to jest, miee rozne poj~cia smierci? Przypusemy, ze powiesz: 
"Ja widz~ siebie po smierci jako krzeslo" albo "Wyobrazam sobie, 
ze za pol godziny b~d~ krzeslem" - wszyscy wiecie, w jakich oko
licznosciach m6wirny 0 czyrns, ze stalo si~ krzeslern. 

Por. (1) "Ten cien przestanie istniee". 
(2) "To krzeslo przestanie istniee". 

M6wisz, ze wiesz, jakby to wyglqdalo, ze to krzeslo przestaje 
istniee. Ale rnusisz si~ zastanowie. Moze si~ okazae, ze to zdanie 
nie rna zastosowania. Mysl 0 uzyciu. 

Wyobrazarn sobie siebie na lozu srnierci. Wyobrazam sobie was 
wszystkich, patrzqcych w powietrze ponad rnojq glow~. Mowicie: 
"Masz pewne wyobrazenie". 

• 
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Gdybys powiedzial, ze przestales istniee - czy rozumialbys 
jasno, co m6wisz? 

Masz szese r6znych wyobrazen (tego, co to jest 'przestae istnieC') 
w szesciu r6znych chwilach. 

JeSli powiesz: "Mog~ sobie wyobrazie, ze jestem bezcielesnym 
duchem. Wittgenstein, czy ty mozesz wyobrazie sobie siebie jako 
bezcielesnego ducha?" - odpowiem: "Przykro mi. [Jak dotychczas], 
nic. nie lqcz~ z tymi slowami". 

I:..qCZ~ z tymi slowami najr6zniejsze skomplikowane rzeczy. Mysl~ 
o 	tym, co ludzie powiedzieli 0 cierpieniach po smierci, itp. 

"Mam dwa r6zne wyobrazenia, jedno - ze po smierci przestaj~ 
istniec, drugie - ze jestem bezcielesnym duchem". 

Jak to wyglqda, kiedy si~ rna dwa r6zne wyobrazenia? Jakie 
jest kryterium rozstrzygajqce, ze jeden czlowiek rna jedno wyobra
zenie, a drugi - inne? 

Podales mi dwa wyrazenia "przestae istniee" i "bye bezcielesnym 
duchem". "Kiedy tak m6wi~, wyobrazam sobie, ze mam pewien 
zesp61 przezye". Jak to wyglqda - wyobrazae to sobie? 

Kiedy myslisz 0 twoim bracie, kt6ry jest w Ameryce, skqd wiesz, 
i e myslisz wlasnie 0 nim, ze ta mysl w tobie dotyczy twojego 
brata w Ameryce? Czy to sprawa doswiadczenia? 

Por. Skqd wiesz, ie masz ochot~ wlasnie na jablko? (Russell). 
Skqd wiesz, ze sqdzisz, ze tw6j brat jest w Ameryce? 
Bye moze zaspokoilaby twoje pragnienie gruszka. Ale nie po

wiedzialbys: "Mialem ochot~ na jab 1 k 0". 

Przypusemy, ze przyjmiemy, iz mysl jest to jakis proces 
w 	 jego umysle, albo jakies slowa, itp. - w takim razie m6g1bym 
powiedziee: "W porzqdku, ty to nazywasz myslq 0 bracie b~dqcym 
w 	Ameryce, wi~c dobrze, jaki jest zwiqzek mi~dzy tym a twoim 
bratem w Ameryce?" 

Lewy: Mozna by powiedziee, ze jest to kwestia umowy. 
Co sprawia, ze nie masz wqtpliwosci, iz to jest mysl 0 bracie 

w Ameryce? 
Pewien proces (mysl) zdaje si~ bye cieniem lub obrazem cze

gos innego. 
Skqd wiem, ze dana podobizna jest podobiznq Lewy'ego? -

Normalnie, na podstawie jej podobienstwa do Lewy'ego, ale 
w pewnych warunkach, podobizna Lewy'ego moze nie bye podobna 
do niego, a podobna do Smitha. Jesli zrezygnuj~ z tego calego po
dobienstwa [jako kryterium], zacznie si~ koszmarny balagan, po
niewaz wszystko maze bye jego portretem, przy pewnej metodzie 
projekcji. 

Z n a k - 10 



978 LUDWIG WITTGENSTEIN 

Jesli powiesz, ze rnysl byla w pewien spos6b obrazern brata 
w Arneryce - Tak, ale na zasadzie jakiej rnetody projekcji? Ja
kie dziwne, ze nie rna tu wqtpliwosci, czego to jest obraz. 

Jesli spytajq nas: "Skqd wiesz, ze to jest rnysl 0 tyrn a tyrn?, 
od razu pornyslirny 0 cieniu, 0 obrazie. Nie pornyslirny 0 zwiqzku 
przyczynowyrn. Ten rodzaj relacji, kt6ry rnarny na rnysli, najle
piej wyrazajq slowa "obraz", "cien" itp. 

Slowo "obraz" jest nawet zupefnie na rniejscu w wielu wy
padkach, jest to nawet w najzwyklejszym sensie obraz. M6glbys 
przelozye same moje slowa na obraz. 

Ale problem polega na tyrn: przypusemy, ze to narysowales, 
skqd b~d~ wiedzial, ze to jest rn6j brat w Ameryce? kto powiedzi.al, 
ze to jest on - jesli nie jest to zwykl:a kwestia podobienstwa? 

Jaki- jest zwiqzek mi~dzy tymi slowami, albo czymkolwiek, co 
by siE; dalo podstawie w ich miejsce, a moim bratem w Ameryce? 

Pierwsze, co przychodzi do glowy, to ze si~ patrzy na swojej. 
wlasI1ej. mysl i rna si~ a bsol utnq pewnose, ze jest to mysl, iz tak 
a talc Czlowiek patrzy na pewne' zjawisko w umysle i m6wi sam 
do siebie "niewqtpliwie to jest mysl, ze rn6j brat jest w Ameryce". 
Jest to cos jakby super-obraz. Wydaje si~ - w wypadku mysli 
ze nie moze bye zadnej wqtpliwosci. W wypadku obrazu wciqz 
jeszcze zalezy to od metody projekcji, podczas gdy tutaj jest tak, 
jak bysmy si~ pozbyli stosunku projekcji i mieli absolutnq pewnosc, 
ze to jest myslq 0 tamtym. 

Smythies zaplqtal si~ z powodu idei super-obrazu. 
Rozmawialismy kiedys 0 tym, skqd si~ wzi~la w Logice idea 

pewnych "super-rzeczy". Idea super-koniecznosci, itp. 
"Skqd wiem, ze to jest myslq 0 moim bracie w Arneryce?" 

ze co jest myslq? 
Przypusemy, ze rnoja mysl polega na tyrn, ze m 6 w i~: "M6j 

brat jest w Ameryce" skqd wiem, ze m 6 w i~, iz m6j brat 
jest w Ameryce? 

W jaki spos6b wiqze si~ te dwie rzeczy? - Najpierw wyobra
zamy sobie powiqzanie na podobienstwo sznurk6w. 

Lewy: Powiqzanie jest konwencjq. Slowo oznacza. 
Musisz wyjasnie na przykladach, co to znaczy "oznacza". Nau

czylismy si~ pewnej reguly, pewnego zwyczaju, itp. 
Czy myslenie 0 czyms jest podobne do malowania czegos, czy 

do celowania do czegos? 
Jest to jakby powiqzanie przez projekcj~, kt6re zdaje si~ czynie 

rzecz niewqtpliwq, chociaz nie rna w istocie zadnego stosunku pro
jekcji. 

http:powiedzi.al
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Gdybym powiedzial: "Moj brat jest w Ameryce" - moglbym 
wyobraziC sobie, ze od moich slow biegnq promienie do mojego 
brata w Ameryce. Ale co jesli mojego brata nie rna w Ameryce? 
- W takim razie promienie w nic nie trafiajq . 

[Jesli powiesz, ze moje slowa odnoszq si~ do mego brata przez 
to, ze wyraiajq sqd, ii m6j brat jest w Ameryce - i ten sqd jest 
wiqzadlem mi!;dzy slowami a tym, do czego si~ one odnoszq] -
Coi rna sqd, wiqzadlo, wspolnego z Amerykq? 

Najwainiejsze w tym wszystkim jest to - jesli mowisz 0 obrazie, 
itp. wyobrazasz sobie, ze powiqzanie istnieje t e r a z, tak ie wy
daje si~, jakby powiqzanie istnia10 tak dlugo, jak dlugo trwa 
moje myslenie. 

Tymczasem, jesli powiemy, ze jest to powiqzanie polegajqce na 
konwencji, nie mia10by iadnego sensu m6wie, ie zachodzi one 
wtedy gdy myslimy. Istnieje powiqzanie na mocy konwencji - Co 
mamy na mysli? - To powiqzanie odnosi si~ do zdarzen zachodzq
cych w r6znych momentach. Najcz~sciej odnosi si~ do pewnej 
techniki. 

["Czy myslenie przebiega w pewnym okreslonym czasie, czy 
tei rozciqga si~ one l1a slowa?" "Mysl jest jak blyskawica." Zaw
sze? - Czasami istotnie przychodzi jak blyskawica, chociai to 
moie znaczye najprzer6zniejsze rzeczy.] • 

Jesli odnosi si~ do pewnej techniki, w takim razie nie wystarcza 
w pewnych wypaclkach wyjasnie, co rna si~ na mysli, w kilku 
slowach; poniewai jest cos, co - bye moze - kloci si~ z poj~ciem 
trwania od godz. 7 do 705, a mianowicie praktyka uiywania [wy
raieniaj. 

Kiedy mowilismy 0 zdaniu: "Ten a ten jest maszynq", sila tego 
poglqdu polegala na tym, ie mozna bylo powiedziee: "No cOi, ja 
wiem, co mam na mysli" .. . , tak jakby si~ patrzylo na cos dziejq
cego si~ r6wnoczesnie z wypowiadaniem tych sl6w, zupelnie nie
zaleinie od tego, co mialo miejsce przedtem lub potem, na zasto
sowanie [tego wyrai enia]. - Wyglqdalo tak, jakby moina byto 
m6wie 0 rozumieniu slowa, zupelnie nie odwolujqc si~ do techniki 
jego uiycia. Wyglqdalo tak, jakby Smythies oswiadczyl, ie on 
moze zrozumiee to zdanie, i ie wobec tego my nic jui nie moglismy 
powiedziee. 

Jak to wyglqdalo - miee r6ine wyobraienia 0 smierci? - Cho
dzilo 0 to, ie - Czy miee wyobraienie 0 smierci to cos takiego 
ja k miee w umysle pewien obraz, tak, ie moina by powiedziec 
"Od godz. 5 do 501 mam wyobrazenie 0 smierci, itp."? "W jakikol
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wiek spos6b uZYJe si~ tego slowa, ja mam teraz pewne wyobraze
nie" - jesli to nazywasz: "miee pewne wyobrazenie", w takim 
razie nie jest to to, co powszechnie okresla si~ slowami "miee 
pewne wyobrazenie", poniewaz to, co powszechnie okresla si~ slo
wami "miee pewne wyobrazenie", odwoluje si~ w pewien spos6b 
do techniki wyrazowej, itp. 

Wszyscy tutaj pos1ugujemy si~ slowem "smiere", kt6re jest 
narz~dziem publicznym, kt6re rna swojq wlasnq technik~ [uzycia]: 
I oto ktos powiada, ze on rna wyobrazenie 0 smierci. Cos dziwne
go, bo mozna by powiedziee "Uzywasz slowa 'smiere', !ct6re jest 
narz~dziem funkcjonujqcym w okreslony spos6b". 

Jesli traktujesz to [swoje wyobrazenie] jako cos prywatnego, 
jakim prawem nazywasz to wyobrazeniem smierci? - M6wi~ tak, 
poniewaz my takze mamy prawo m6wie, co to jest wyobrazenie 
smierci. 

Bye moze on powiedzialby "Ja mam moje w1asne, prywatne 
wyobrazenie 0 smierci" - po co nazywae to 'wyobrazeniem 
o smierci', jesli nie jest to cos, co wiqze ci si~ ze smierciq. Chociaz 
to [twoje 'wyobrazenie'] moze zupelnie nas nie interesowae. [W tym 
wypadku] , t o nie nalezy do tej gry, zwiqzanej ze 'smierciq', kt6l'q 
wszyscy znamy i rozumiemy. 

Jesli to, co on nazywa swoim "wyobrazeniem smierci", ma na
brae mocy, musi si~ t o stae cz~sciq naszej gry. 

'Moje wyobrazenie 0 smierci - to oddzielenie duszy od ciala' 
jesli w iemy, co mamy POCZqC z tymi slowami. Moze tez powiedziec: 
,,'Viqz~ ze slowem 'smiere' pewien obraz - kobieta lezqca w 16z
ku" - to mogloby bye interesujqce, ale niekoniecznie. 

J esli wiqze ze smierciq i jesli to jest jego wyobrazenie, moze to 
bye interesujqce psychologicznie. 

"Oddzielenie duszy od cia1a" [to bylo interesujqce w perspekty
wie nie tylko prywatnej]. To moze dzia1ae jak czarna zas1ona, 
a moze tez nie dzia1ae jak czarna zas1ona. Musia1bym wykrye 
konsekwencje tego, ze to m6wisz. Na razie nie widz~ jeszcze jasno. 
[M6wisz tak] - "I co z tego?" - Znam te s10wa, mam pewne 
obrazy. Najr6zniejsze rzeczy mogq si~ lqczye z tymi slowami. 

Jesli on tak powie, nie b~d~ jeszcze wiedzia1, jakie wyciqgnie 
konsekwencje. Nie wiem, czemu on to przeciwstawia. 

' Lewy: "Przeciwstawiasz to calkowitemu zgasni~ciu". 
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Jesli bys mnie spytal - "Czy przestaniesz istniee?" - bylbym 
zaklopotany, i nie wiedzialbym, co to wlasciwie rna znaczye. "Jesli 
nie przestaniesz istniee, to bEidziesz cierpiee po smierci", tutaj za
czynam kojarzye pewne pojEicia, bye moze etyczne pojEicie odpo
wiedzialnosci. Rzecz w tym, ze chociaz slowa te Sq ogolnie znane, 
i chociaz mogEi prze jse od jednego zdania. do innego, alba do obra
zow [nie wiem, jakie konsekwencje wyciqgasz z tego twierdzenia]. 

Przypusemy, ze ktos powie: "W co ty wierzysz, Wittgenstein? 
Czy jestes sceptykiem? Czy wiesz, czy przetr w asz po smierci?" 
Fa ktem jest, ze r zeczywiscie, odpowiedzialbym "Nie mogEi po
wiedziee. Nie wiem", poniewaz n ie rozumiem jasno, co mowiEi, 
kiedy m6wiEi "Nie przestan Ei istniee" itp. 

Spirytysci dokonujq pewnego rodza ju powiqzan. 
Spiry tysta mow i "duch" itp. Chociaz obraz, ktory m i da je, 

jest mi niesympatyczny, jednakze uzysku j ~ dziEik i niemu jasne 
po j ~c ie . Wiem tyle, ze pewni ludzie wiCjzCj to zdanie z pewnym 
szczegolnym rodza jem wer yfikacji. Wiem, ze inni ludzie nie czy
niq t ak - np. ludzie religijni - n ie odwolu jq siEi oni do weryfi
kacj i, lecz ma jq zupe nie inne pojEicia. 

P ewien wielki pisar z powiedzial, ze kiedy byl chlopcer:;,~ jego 
ojciec postawil przed nim pewne zadanie, i wtedy poczul nagle, 
ze nic, nawet smiere, n ie moze zd jCj e z niego od powiedzialnosci 
[za wykonanie tego zadania] ; jego obowiCjzk iem bylo wykonae 
to, i nawet smiere n ie mogla sprawie, aby przestalo to bye jego 
obowiqzkiem. P owiedzial, ze to byl w pewien spos6b dow6d na 
niesmiertelnose duszy - poniewai: jesli dusza zyje n adal [to od
powiedzialnose nie wygasa] . 

Idea wylania si~ z tego, co nazywamy dowodem. No coz, jesli 
na tym polega ta idea, [to w porzqdku]. 

J esli Spiryt ysta chce dae mi jakies poj~cie 0 tym, co rozumie, 
albo czego n ie rozumie przez 'przetrwanie', moze powiedziee naj
rozmaitsze rzeczy. 

[J esli spytam, jak on to rozumie, bye moze uslyszEi to, co mowiq 
Spirytysci, bye moze - to, co mowi ten czlowiek, ktorego cyto
walem, itp. itp.]. 

[W wypadku Spirytysty] mialbym przynajmniej poj~cie 0 tym, 
z czym jest powiqzane jego zdanie, i nabieralbym coraz lepszego 
pojEicia w miar~ jak bym widzial, co on z tym robi. 

Tak jak siEi rzeczy majq, nie z tym wlasciwie nie mogEi powiqzae. 
Przypusemy, ze ktos, kto udaje siEi do Chin i moze mnie juz 

nigdy wi~cej nie zobaczye, mowi do mnie: "Bye moze zobaczymy 
siEi po smierci" - czy koniecznie musialbym powiedziee, ze go nie 
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rozumiem? Bye moze, powiedzialbym [chcialbym powiedziee] po 
prostu: "Tak. R 0 z u m i e m go w pelni". 

Lewy: "W takim razie, mialbys moze na mysli tylko tyle, ze on 
dal wyraz pewnej postawie". 

Ja bym powiedzial: "Nie, to nie jest to sarno, co powiedziee 'Bar
dzo ci~ lubi~' " - a bye moze nie da si~ to sprowadzie w ogole do 
niczego innego. W tamtym zdaniu mowi si~ to, co si~ mowi. Dla
czego mialoby sif; dae podstawiC na to miejsce cos innego? 

Przypusemy, ze powiem: "Ten czl:owielc posluzyl si~ pewnym 
obrazem". 

"Bye moze teraz widzi, ze nie mia l: racji". Co to wlasciwie za 
uwaga? 

"Oko Boga widzi wszystko" - chc~ powiedziee 0 tym, ze uzywa 
sif; tu obrazu. 

Nie chCf; pomniejszye go [osoby, !ctora to mowi]. 

Przypuscmy, ze powiem mu: "Poslug ujesz si~ obr azem", a on 
powie: "Nie, wcale nie " .- czy jest moz~iwe, ze on m nie n ie zrozu
mial? Co ja chc~ osiqgnqt: [mowiqc te slowa]? Co byloby rzeczy
wistym znakiem roznicy zdan? Jakie mogloby bye rzeczywiste kry
terium tego, ze on si~ ze mnq nie zgadza? 

Lewy: "Gdyby on powiedzial: 'Ja si~ przygotowuj~ [do smierciJ'''. 
Tak, to moglaby bye roznica zdan - gdyby on sam mial uzyc 

tego slowa w sposob dla mnie nieoczekiwany, albo gdyby mial wy
ciqgnqc nieoczekiwane dla mnie wnioski. Chcialem tylko zwrocie 
uwag~ na pewnq szczegolnq technik~ uzycia. Zachodzilaby mi~dzy 
nami roznica zdan, gdyby on uzywal nieoczekiwanej dla mnie 
techniki. 

Z obrazem kojarzy nam si~ pewne szczegolne uzycie. 
Smythies: "Kojarzenie uzycia z obrazem - to nie jest wszystko, 

co on czyni". 
Wittgenstein: Bzdury. c;hodzil'o mi 0 to: Jakie wyciqgniesz kon

sekwencje? itp. Czy b~dzie si~ mowie 0 brwiach w zwiqzku 
z Okiem Boga? 
. "Rownie dobrze mogi byl powiedziee talc a tak" - takq [u_wag~l 

prowolcuje slowo "obraz". On nie mogi byl r6wnie dobrze powie
dziee czegos innego. . 

Jesli mowi~, ze uzyJ obrazu, nie chc~ powiedziee nic, czego on 
sam nie powiedzialby. Chc~ powiedziee, ze on wyciqga te konsek
wencje. 

Czy to nie jest rownie wazne, jak cokolwiek innego, jakiego 
obrazu on uzywa? 

a pewnych obrazach mowimy, ze rownie dobrze moglyby je za
stqpie inne - np. moglibysmy, w pewnych okolicznosciach, miee 
jednq projekcj~ elipsy zamiast innej. 
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[M 0 g 1 b y powiedziee]: "Bylbym gotow uzye innego obrazu, 
efekt bylby ten sam... " 

Wszystko, co w a z y, moze tkwie w obrazie. W szachach moze
my powiedziee, ze dokladny ksztalt figur nie odgrywa zadnej roli. 
Przypuscmy, ze glowna przyjemnosc polega na tym, aby widziee 
koniki szachowe; w takim razie, granie na pismie - nie byloby 
juz tq samq grq. Moglby ktos powiedziee: "Wszystko, co on zro
bil, to tylko zmiana ksztaltu glowy" - a co wi~cej mogi zrobic? 

Kiedy mowi~, ze on uzywa obrazu, robi~ tylko uwag~ g r a
m a t y c z n q: [To, co mowi~] moze bye zweryfikowane tylko po
przez konsekwencje, jakie on wyciqga lub jakich nie wyciqga. 

JesIi Smythies nie zgadza si~, nie b~d~ brae jego protestu pod 
uwag~. 

Wszystko, co chcialem oswietlie, to konsekwencje, jakie on 
chcial wyprowadzac 2. 

Gdybym si~ staral powiedziee cos wi~cej, zachowywalbym si~ 

jak filozoficzny arogant. 
Normalnie, j.esli mowisz: "On jest maszynq", wyciqgniesz kon

sekwencje, jesli go pchniesz nozem [on odczuje bol]. Z drugiej 
strony, mozesz nie chciec wyciqgac takich konsekwencji, i to jest 
caly problem - mowiC wi~cej, to byloby tylko powi~kszae istnie
jqcy galimatias. 

Ludwig Wittgenstein 
Hum. Anna Wierzbicka 

2 W tekscie nastE:puje tu slowo conventions - konwencje . a nle consequen
ces - konsekwencje. Wydaje mi siE: to pomylk1j. (A. W.) 
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PRZEZYCIA ZWIA ZA NE 
Z PRZYRODA 

Tekst, ktory publikujemy, stanowi odpowiedz Henryka 
EZzenberga na ankietli zorganizowanq przez Lidili Woloszy
nowq na temat przezyc zwiqzanych z przyrodq (wyniki jej 
zostaly wykorzystane w pracy pt. 0 przezyciach przyrody. 
Analiza psychologiczna i znaczenie w zyciu. "S prawozdanie 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu" nr 5 (1. 1.-31. XII. 
1951). K westionariusz ankietowy obe jmowal 20 punktow, do 
ktorych nawiqzuje autor, przyjmujqc jednak wlasny uklad 
tresci i wprowadzajqc wlasne tytuly. Odpowiedz nie byla 
przeznaczona do druku, uwazamy jednak, ze pubIikacja jej 

. maze p1'zybl iz yc czytelnikowi postac autora Klopotu z ist
nieniem i zarazem rzuca swiatlo na wielkq i waznq dziedzinli 
ludzkiego zycia. 

ODPOWIEDZ NA KWESTtONARIUSZ W SP RAWtE PRZEZYC LUDZKI CH 
Z WIAZANYCH Z PRZYRODA 

Po dokladnym rozejrzeniu si~ w materiale decyduj~ si~ dac od
powiedz wedlug ukladu wlasnego. Wszystkie jednak pytania b~dq 
skrupulatnie i w odpowiednich miejscach tekstu przypomniane 
przez odpowiednie odnosniki. 

I. DANE WSTE;PNE 
(pytania: I, 3, 5, 7, 16) 

Zaliczam si~ do ludzi odczuwajqcych przyrod~ i na niq reagujq
cych (pyt. 1). Przezycia zwiqzane z przyrodq Sq we mnie bardzo 
silne i zajmujq w zyciu jedno z miejsc naczelnych (pyt. 7). 

Z moim stosunkiem do wsi rna si~ rzecz jak nast~puje . Okresy 
sp~dzone na wsi (pyt. 5) dajq W sumie okolo 10 lat, czyli mniej wi~
cej 1/6 zycia po dzien dzisiejszy. Wliczam w to, jako w sensie kwe
stionariusza niewqtpliwie chyba wiejskie, pobyty w Zakopanem, 
stanowiqce w sumie okolo 2 lat, oraz kilkomiesi~czny pobyt na 
froncie w roku 1915. Przewaznie byly to wszystko wywczasy. Nie 
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wywczasowy charakter mialy okresy nast~pujqce: 1 - dwa lata 
normalnej nauki szkolnej, mi~dzy 13 a 15 rokiem zycia, odbylem 
we wsi Trogen w Szwajcarii, jako pensjonariusz tamtejszego inter
natu (na wakacje wyjazdy do miasta); 2 - dwa razy (1906 i 1918) 
sp~dzilem cz~se lata jako nauczyciel wakacyjny w domach pry
watnych na wsi; 3 - w roku szkolnym 1917/18 pracowalem przez 
siedem miesi~cy jako nauczyciel gimnazjum w Zakopanem; 4 
kilka razy, POCZqwszy od 1921, wykladalem na roznych kursach 
wakacyjnych nad morzem lub w gorach - lqcznie jakie dwa mie
siqce lub troch~ wi~cej; 5 - w ielokrotnie, zwlaszcza w latach p6z
niejszych, usuwalem si~ na wies dla wykonania jakiejs okreslonej 
pracy pisarskie j Iub naukowej, lub kombinowalem cz~sciowe wy
w czasy z praCq tego rodzaju; pobytow tego typu naliczyloby si~ 

kill anascie, po trzy do czterech tygodni przeci~tnie; 6 - mimo 
okresow cza ru jqcego nierobstwa niezupelnie do wywczasow d a si~ 

zaliczye pobyt na f roncie. Wlasnie tez wtedy (pyt. 16) jedyny raz 
w zyciu zakos ztowalem prawdziwie ci~zkiej pracy fizycznej. Mu
sialem, cz~sto przy silnym upale, kopac rowy , nosie okrqglaki, nosie 
"kozly" itp. Gdy wtedy po skra jnym zm E;czeniu, a cz~sto i poczuciu 
sponiewierania, przychod zilem do siebie , pr zyroda mogla bye 
w pewnym stopniu czynnikiem kojqcym, w ciqgala mnie z powro
tern w swiat przezye delikatniejszych. Znacznie jednak intensyw
niej obcow alern z niq w okresach wolnych od zm~czenia , a zwlasz
cza w chw ilach odpr~zenia og61nego, kiedysmy si~ mniej czuli 
wciqgni~ci w akcj~ wojennq. 

Na podstawie takiego to doswiadczenia zycia na wsi oraz swojej 
wszechstronnej znajornosci zycia w miastach r6znego typu - od 
Paryza po Piotrk6w Trybunalski - odpowiadam teraz na py
tanie 3: lepiej si~ czuj~ na wsi i na wsi wolalbym mieszkae. To 
jest oczyw iscie odpowiedz sumaryczna. Zastrzezenia bylyby dwa: 
jedno, zwykle w takich razach zglaszane, co do mozliwosci swobod
nych dojazd6w do miasta dla tzw. "zaspokajania potrzeb kultu
ralny ch", (chociaz nie wiem co bym zrobil, gdyby mi ich katego
rycznie odm6wiono!); drugie, co do niektorych miast zawierajqcych 
w sobie niejako tyle wsi, ze lqczq dobre strony jednego i drugiego. 
Znam tak ie choeby ze Szwajcarii i do znanych mi stamtqd warun
k6w zawsze najuporczywiej t~sknilem. 

II. OGRANICZENIE POJE;CIA "PRZEZYC ZWIAZANYCH Z PRZYRODA" 

Kwestionariusz nie okresla blizej pojE;cia "przezye zwiqzanych 
z przyrodq", ale zast~pujqC ten zwrot parokrotnie zwrotami "prze
zycia przyrody" lub "obcowanie z przyrodq" zdaje si~ w pewnej 
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mierze wychodzie naprzeciw mojego wlasnego rozumienia tej 
sprawy. Dla dokladnosci pragn~ jednak zaznaczye, ze do "przezyc 
zwiqzanych z przyrodq", w szczegolnosci mnie interesujqcym zna
czeniu tego zwrotu, nie zaliczam wrazen 0 charakterze silnie 
fizycznym zwiqzanych z marszem, zdrowym zm~czeniem, wiatrem, 
sloncem, samym po prostu swiezym powietrzem itp. Nie zaliczam 
do nich rowniez przezye 0 charakterze przygody, walki z zywio
lem, ewentualnie niebezpieczenstwem (w gorach, na wodzie). Jak
kolwiek na te wszystkie rzeczy bylem zawsze bardzo wrazliwy 
i bardzo je sobie cenilem, krzepiqc si~ nimi fizycznie i moralnie, 
odczuwalem je przeciez jako nalezqce do sfery raczej biologicznej, 
a wi~c mimo wszystko nizszej, stanowiqcej tylko podloze dla 
"zycia" wlasciwego. Przez "przezycia zwiqzane z przyrodq" b~d~ 
tu wi~c wsz~dzie rozumial przezycia 0 charakterze mniej lub wi~cej 
"kontemplacyjnym". I jeszcze jedno: za dzial calkowicie odr~bny, 
nie zwiqzany z "przezywaniem przyrody" w sensie, w jakim wy
razenie to brae zamierzam, uwazam swoj skqd inqd bardzo cieply 
sentyment do zwierzqt i sklonnose do obserwowania ich zycia. 
Przejscie od "kontemplacji przyrody" ·do obserwowania wie
wiorki - chociaz dokonywa si~ gladko i blyskawicznie - stanowi 
w moim odczuciu przerzut absolutny, z jednej sfery rzeczywistosci 
i z jednej wlasnej postawy w drugq sfer~ i w drugq postaw~. Dal
szy ciqg wyjasni to calkowicie. 

III. PIER"{SZE USWIADOMIENIE POTRZEBY OBCOWANIA Z PRZYRODA 
(pytanie 6) 

Gdy mialem nie cale lat osiem, na pobycie letnim w Czarnieckiej 
Gorze pod Nieklaniem, pozwalano mi jakis czas jezdzie na tamtej
szym przemilym kucyku; zapuszczalem si~ na nim raz i drugi 
nieco w las. PamiE;tam niezwyJdq rozkosz tych wypraw, i czuj~ 

si~ dzis jeszcze z sobq owczesnym calkowicie solidarny w wyso
kiej ocenie tej rozkoszy. Gdy pozniej pozwolenie cofni~to, odczulem 
wielki brak. Czy byla to juz potrzeba obcowania z naturq? trudno 
powiedziee. Bez zadnej wqtpliwosci pasja do konia stala na pierw
szym miejscu; jednak urok przejazdzek lesnych byl wi~kszy niz 
jakichkolwiek innych, i ich tez strat~ szczegolnie przebolalem. 

Drugim etapem - jesli powyzsze uznae za pierwszy - byla 
chyba dopiero rozwijajqca si~ gdzies w 14 lub 15 roku zycia sk1on
nose do szukania wolnej przyrody, by wsrod niej czytae ksiqzki, 
zw1aszcza poezj~. Potrzeb~ poezji mialem silnq i swiadomq od 
dziecka, a wtedy zaczqlem miee poczucie, ze te dwie rzeczy jakos 
z sobq harmonizujq. 
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Ostra jednak i swiadoma potrzeba przyrody dla samej przy
rody rozwin~la si~ bodaj dopiero okolo 17 roku zycia. Majqc lat 17 
pisywalem juz na ten temat wiersze bardzo powaznie odczute 
(nb. bez domieszki milosnej i jakiegokolwiek w og61e uchwytnego 
zwiqzku z erotykq). 0 bod:i:cach z zewnqtrz, kt6re tu mogly dzia
lac, mialbym do poczynienia pewne uwagi, ale stosowmejsze dla 
nich miejsce b~dzie nizej. 

IV. WCZESNE FAZY POCZUCIA PRZYRODY 
(Pytanie 8 tak:i.e 12 i 15) 

Przechodz~ teraz do dalszego pytania biograficznego, pytania 
nr 8: 0 ewolucj~ mojego stosunku do przyrody. Postaram si~ na 
nie odpow:edziec partiami. Przy pewnym uproszczonym spojrzeniu 
wydaje mi si~ mianowicie, ze moje pbczucie przyrody przeszlo 
w ciqgu zycia przez tylko trzy lazy g16wne; przypatrujqc si~ jed
nak dokladniej, widz~, ze obraz jest daleko bardziej skompliko
wany. Na razie wi~c, w niniejszym paragrafie, spr6buj~ scharakte
ryzowac dwie fazy najwczesniejsze, zaznaczajqce si~ z dostatecznq 
wyrazistosciq. Zupelnie wyra:i:ne oblicze rna r6wniez faza ostatnia, 
si~gajqca od p6:i:niejszego wieku m~skiego do dzisiaj. W posrodku 
(wiele m~ski wczesniejszy) lezy okres daleko mniej jasny, w kt6rym 
r6zne nici si~ plqczq. 

Dwie pierwsze fazy okreslilbym: pierwszq jako "czysto este
tycznq" 1; drugq jako "lirycznq" lub "poetyckq", z innego zas nieco 
punktu widzenia jako "literackq". Zaznaczam od razu, ze. zmiany, 
kt6re mam zamiar opisywac, nie przedstawiajq mi si~ po prostu 
jako luzowanie jednych postaw duchowych przez drugie, ale jako 
wkraczanie na scen~ element6w nowych, kt6re uzyskujq przewag~, 
przy jednoczesnym jednak utrzymaniu si~ niekt6rych przynaj
mniej element6w dawnych, kt6re wchodzq w calosci bardziej z10
zone. 

Pierwsze rzeczywiscie silne kontemplacyjne przezycie przyrody, 
jakie sobie mog~ przypomniec, to bylo tzw. Alpengliihen w 
Alpach Bernenskich, widziane z tarasu hotelu Victoria w Inter
laken. Mialem okrqgle lat 9. "Alpengliihen", jak wiadomo (tu sta
ram si~ jednoczesnie, w miar~ moznosci, odpowiedziec na cz~sc 
pierwszq pytania 15), pol ega na tym, ze 0 zachodzie slonca, przy 
korzystnych warunkach atmosferycznych, snieine szczyty niejako 
si~ zapalajq, przechodzqc od najdelikatniejszego zar6zowienia, stop

1 Wyrazu tego uzywam tu dose niewlasciwie, W kazdym razie w sensie bardzo 
zw~zonym. Nalezaloby raczej powiedziec: "estetycznq w sensie czysto zmyslo
wym", "aspektowym", "ze\vn~trznym" . Estetyczne \v sensie wlasci'wym byly 
"OczywiScie w szystkie fazy do J<onca. 
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niowo, do najbardziej rozzarzonej purpury, po czym, stopniowo 
znow gasnqc, ukazujq skal~ roznq od pierwszej i k0l1CZq juz nie 
na rozowosci, ale na coraz bledszych odcieniach zlota. Jest to 
olbrzymie crescendo a potem decrescendo blask6w i ogni, cos na 
sw6j spos6b symfonicznego, przy czym na wspanialosc obrazu wply
wajq tez mi~dzy innymi: odleglosc od patrzqcego (nie za blisko, 
nie za daleko), absolutny (dostatecznie wielki) wymiar pol sn iez
nych, i sarna rzezba szczy tow (nie za ostre, nie za kopulaste). Wa
runki w Interlaken Sq pod wszystk imi tymi wzgl~c1ami znakomite, 
i owego w ieezora symfonia zostala odegrana klasycznie. Zjawisko 
w te j doskon alosci (wspomnialem juz 0 niezb~dnosci dobrych wa
runk6w atmosferycznych) jest dosyc rzadkie, i nie pami~tam, bym 
je k iedys p6znie j oglqdal w postaci rownie n ieskazitelnej, w kaz
clym r azie cwo pierwsze wrazen ie p rzytloczylo w pami~ci wszystk ie 
poznie jsze. Wrazenie bylo pot~zne i zachwyt wielki ; zapamiGtalem 
tez cl okladnie niekt6re okolicznosci towarzyszqce. Ze swojej naio
miast subiektywnej reakcj i (tu juz przeehodz~ do charakter ystyki 
owej najwezesnie jszej swe j fazy) pami~tam malo; w zaclnym razie 
pr zezycie nie si ~gn~lo gl:~bokich poklad6w uczueiowych,' choc te 
poklady istnialy ichor juz zn acznie w czesniej docieraly do n ich 
przezycia zwiqzane z poezjq. Tylko wspan ialy w idok i tylko po
dziw. P rzez szereg lat moje r eakcje na przyrod~ zaehowaly ten 
wlasnie charakter ; sprzy jal temu staly pobyt w Szwajcari i, kt6rej 
kra jobr azy Sq pelne owego wlasnie zewn~trznego przepychu. T~ 
iedy swojq faz~ nazywam "czysto estetyczl1q". Dodam jeszcze, ze 
pi~lmo na tury w ten spos6b przezywane, jakkolwiek bylem na n ie 
ot war ty i dostatecznie wrazliwy, nie odgrywalo jeszeze wtedy 
w moim zyciu te j roli , jakq zacz~lo odgrywac pozniej, nabrawszy 
"duszy". 

Po pewnego rodzaju "przygrywee", 0 kt6rej wspomnialem w pa
ragrafie poprzednim, zjawil si~ nowy spos6b ujmowania przyrody, 
kt6rej widoki zaezqlem wtedy odezuwac jako aspekty kosmosu, 
zewn~trznq zas ich pi~knosr ezy to jako rodzaj wspanialego tych 
pot~g ucielesnienia , czy to jako dominujqcy kontrast w stosunku do 
grozy rzeczywistosei. W tym to bowiem ezasie - tuz po ukoii.eze
niu lat 16, co' pami~tam dokladnie - w<;zedlem byl w okres ostrego 
pesymizmu na tle mysli 0 smierci i przemijaniu. Temu nowemu 
sposobowi ujmowan ia towarzyszyl nowy spos6b reagowania 
ten wlasnie, ktory wyzej nazwalem "poetyei<im" alba "lirycznym". 
Bardziej niz sam bezposredni wstrzqs estetyczny zaczqlem eenic 
jego echa i przedluzenia w swoim zyciu wewn~trznym, dostarczane 
przez natur~ stany upojenia lub melancholii. Nadawalem tez temu 
ksztalt poetycki. 
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Kiedy jednak wyzej wspomnialem, ze faz~ t~, z innego punktu 
widzenia, mozna by r6wniez nazwac "literackq", nie mialem na 
mysli tego wyzyskiwania przezyc przyrody jako materialu tw6r
czego dla pr6b pisarskich. Rozumialbym natomiast pod tym termi
nem kilka inllych rzeczy dose r6znych, kt6re wymieniam: 

a - Nie zadowalanie si~ uczuc~ami, kt6re same z siebie si~ po
jawialy w wyniku obcowania z przyrodq, ale swiadome ich s z u
kanie; dostarczanie ich sobie niejako, a 0 ile nie przy
chodzily samorzutllie, s u g e rowan i e ich sobie czasem nie bez 
sztucznosci. Bylaby to wi~c "literackosc" w znaczeniu ujemnym 
jako owa wlasnie sztucznose, w pewnych wypadkach prowadzqc3. 
do nieszczerosci. Kiedys, majqc lat nie cale 18, nocujqc w schro
nisku wysoko w Alpach, wykradlem si~ w srodku nocy, by znany 
mi z dnia krajobraz zobaczyc i przy ksi~zycu. Pami~tam wyrai:nie, 
ze szukalem jakichs swoistych, nieznanych dreszcz6w. I bardzo 
si~ zirytowalem, gdy nie przyszly, i gdy przedmiotem, kt6ry na j
pi~kniej zalsnil w owej ksi~zycowej poswiacie, okazal0 si~ puste 
pudelko po sardynkach. Zjawiska takie dotyczyly jednak glow
nie najwczesniejszych moment6w tej fazy; lat 17, 18 do 19. Potem 
ustala si~ pewna r6wllowaga: wiem, czego si~ po obcowaniu z na
turq mozna spodziewac, i to wlasnie zadowala mnie w pei:ni. 

b - Kojarzenie widok6w przyrody ze wspomnieniami literac
kimi (oczywiscie g16wnie z poet6w) i wytwarzanie z nich jakichs 
calosci czy uklad6w nadrz~dnych, w pewnym stopniu tw6rczych, 
o pi~knie opartym na syntezie dw6ch rodzaj6w element6w r6znych 
(jak sl:owa i muzyki w piesni, ruchu i muzyki w tancu). Najwspa
nialsza byla wizja, kt6rq mialem podczas pewnej wycieczki w oko
licy Neuchatel, w Szwajcarii; konczylem wtedy lat 24. Z wyso
kosci kt6regos wzg6rza ogarnialem wzrokiem trzy jeziora, swiecclce 
w zachodzie slonca ciemnym, na p61 czerwonym zl:otem. I natych
miast ujqlem calq okolic~ jako jakies olbrzymie, mitologiczne 
pole bitwy, a jeziora jako tarcze bog6w. homeryckich, kt6re oni 
porzucili uchodzqc w niebo, po walce. 

Ten przyklad jest typowy; przej~ty bylem nawet wtedy myslq 
skrystalizo.wanq pod wplywem pewnego zwrotu z Podrozy do 
Wlach Goethego - ze poezja, dolqczajqc si~ w ten spos6b do na
tury, "uszlachetnia" jq (wyrazenie Goethego). 

(Ten punkt zdaje mi si~ stanowic cz~sciowq odpowiedi: takie na 
pytanie 12. Poza tym chc~ do n iego nawiqzae c1wie uwagi ubocz
ne, dla kt6rych nie widz~ miejsca gdzie indziej). 

1 - Nie tylko w podanym wyzej wypaclku, ale szereg razy zda
rzalo mi si~ przyrod~ mitologizowac (w c1uchu greckim), w spo
s6b barclzo naturalny i samorzutny. Zwlaszcza w owym wlasnie 
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okresie lat 23, 24 i nastE;'pnych; wtedy przepojenie wyobrazni po
ezjq greckq bylo najsilniejsze. Ale mocny i pelny przyklad mito
logizacji pami~tam rowniez z ezasow, gdy konezylem 42 rok . zycia. 

2 - W pewnych rzadkich wypad1cach przezycie przyrody lqczyc 
si~ mogio w calosc nadrzt';dnq ze wspomnieniami nie poezji, tylko 
muzyki. W najdonioslejszym dla rozwoju duchowego wypadku 
byla to muzyka Wagriera (lat 23 lub 24). 

c ;- PrzechodzE;' do trzeciego punktu dotyczqcego "literackosci" 
omawianej tu fazy. Po dzis dzieii jest dla mnie problemem, jak 
dalece owo rozbudzenie "lirycznych" czy "poetyckich" reakcji na 
przyrodEi' bylo samorzutne, a jak dalece odbylo siE;' pod wplywem 
poetow, zwlaszcza czytanych pod koniec nauki gimnazjalnej ro
mantykow i postromantykow francuskich. J a k is niewqtpliwie 
udz:al oni w tym mie1i; 0 i I e zas mieli, 0 tyle wypadnie m6wic 
o "Iiterackosci" owych reakeji takze od strony genetycznej . Zazna
ezajqc ten takze aspekt dla dokladnosei obrazu, nie ehcE;' jednak 
przez to podsuwac mysli, ze ten impuls literacki byl impulsem 
glownym; raczej wydaje mi siE;', ze przy blizszymwnikniE;'ciu 
moglbym wykazac pewnq swojq ciqglosc rozwojoWq we w
n ~ t r z n q. 

V. FAZA PRZEJSCIOWA 

(pytanie 8, ci'lg dalszy; cz~sciowo pytania 12 i 10) 


Nazwa "przejsciowej" jest najzupelniej niewlasciwa; jest to 
bowiem faza najdluzsza: dwadziescia lat najmniej, moze cwierc 
wieku. Ale nie mam okreslenia lepszego, bo i sarno moje rozumie
nie sprawy jest tu wyjqtkowo niedoskonale. Podajqc co w tej 
chwili mog~, rozrozniE;' dwie strony rzeczy. 

Po pierwsze wiEi'c moglaby ta faza, przy pewnym ujt';eiu, nazywac 
siEi' "metafizyeznq". K 0 s m i e z n e ujmowanie widokow natury 
wzmaga siEi': poszczegolny widok jest traktowany jako skrot ezy 
reprezentant kosmosu i jako taki wywoluje swoistq reakcj~ uczu
ciowq, zaleznie od wizji ontologicznej, jaka siEi' w danej chwili 
nasuwa. Na tym tIe zaznaczylo si~ w szczegolnosci - najdobit 
niej wobec widokow morza - zjawisko takie: peina i zywa ani
mizacja, a po tym gwaltowny i niemal brutalny przerzut w WIZJ~ 
skrajnie materialistycznq i mechanistycznq: "cale to pozorne 
ogromne zycie, to naprawd~ tylko rueh cZqsteezek; stoj~ jako je
dyny swiadek zywy wobec swiata absolutnie martwego", i na
turalnie uczuciowe dalsze ciqgi takich rozwazaii. Ten sposob 
ujmowania wyst~powal ze szczeg6lnq silq gdzies w 34 roleu zycia 
i w .latach nast~pnych; po czterdziestce oslabl znacznie. 

• 
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Po drugie jednak - od strony nie tyle juz in t e r pre t a c j i 
widokow, He samej zajmowanej po s taw y - mozna by t~ faz~ 
okreslie jako faz~ "zwi~kszajqcej si~ i pogl~biajqcej kontempla
cyjnosci". Wzmaga si~ potrzeba skupionego, mozliwie nierucho
mego, niczym nie zamqconego p r zed I u zan i a obcowan Z przy
rodq. Stany te Sq odczuwane coraz bardziej jako stany "oderwa
nia od swiata" ("zwyklego"), a zatapiania si~ w "swiat inny", 
ktory tez coraz bardziej zaczyna bye przeciwstawiany jako "lepszy" 
tamtemu, mniej lub wic;ce j "zlemu". Co rozumialem przez "swiat 
zwykly " , tego nigdy, mimo licznych nawrotow, zadowalajqco ujqe 
myslq nie potrafilem; dopiero bardzo pozno i z wahaniemodwa
zylem si~ pomyslee, ze to chyba po prostu swiat spolecznie zorga
n:zowanego wspolzycia ludzkiego. "La societe, c'est Ie mal". Jest 
to jednak chyba tylko cz~se prawdy. 

W zwiqzku z tym ostatnim procesem rola przezye przyrody 
w zyciu wciqz si~ wzmacniala. Przestawaly one stopniowo bye 
cz~sciq przepychu czy blasku z~cia, a stawaly si~ czyms dla pod
trzymania go niezb~dnym. Jednoczesnie - i tu odpowiadam cz~
sciowo takze na py tanie 10 - coraz mniej si~ okazywala potrzebna 
swietnose krajobrazu, a zwi~kszalo si~ upodobanie do scenerii bez
pretensjonalnej, kameralnej. Pierwsze swoje silne reakcje na wi
doki wyraznie skromne pami~tam z 25 lub 26 roku zycia; pozniej 
stalo si~ to rzeCZq zwyczajnq. 

VI. MOJE POCZUCIE PRZYRODY W FORMIE SKRYSTALIZOWANEJ 

I OSTATECZNEJ 


(pytanie 13 tal{ ze 12) 

o formie "ostatecznej" mozna tu mOWIC zapewne juz ze wzgl~du 
na to, ze obiektywnie mozlivve Sq juz tylko regresje: subiektywnie 
w kazdym razie tak jq odczuwam, bo jest silnie skrystalizowana 
i poniewaz w tej dopiero swojej odmianie poczucie przyrody 20

stalo mocno i swiadomie wmontowane w calose nie "poglqdu na 
swiat" co prawda, ale tego czegos, co wypadnie chyba nazwae 
ogolnikowo "osobistym stosunkiem do swiata". Faz~ t~ bylbym 
sklonny okreslie pewnym terminem, ktorego uzywam skqdinqd 
jako technicznego: nazw~ jq "paramistycznq" (dlaczego nie "mi
stycznq" wprost, okaze si~ dostatecznie z opisu). Faza ta miala 
swojq bardzo mocnq - znowuz - "przygrywk~" w owym wyzej 
juz ( paragraf IV) wzmiankowanym przei:yciu z udzialem muzyki 
Wagnera. Do progu jej doprowadzily opisane tu przed chwilq pro
cesy "pogl~biania si~ kontemplacyjnosci" i "odwracania si~ od 
swiata" w fazie przejsciowej. I granice bylyby tu zgola plynne, 
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gdyby nie pewien osobliwy impuls zewn~trzny, ktory zasluguje 
na przypomnienie. W pewnym studium 0 religiach Chin znalazlem 
wzmiank~ takiej mniej wi~cej tresci, ze taoisci (tak!!) uprawiali 
obcowanie z przyrodq jako element zycia mistycznego. Wtedy zu
pelnie nagle sobie uswiadomilem, ze przeciez w moich wlasnych 
przezyciach przyrody tkwiq aspiracje pokrewne. Dokladnej daty 
niestety podae nie mog~; bylo to nie wczesniej niz w 1937, a nie 
pozniej niz w pierwszych miesiqcach wojny. Mialem wi~c lat 
50 do 52. Mysl ta niewqtpliwie wplyn~la na mojq pozniejszq swia
-domq interpretacjE; moich przezye przyrody; pozostaje otwarte py
tanie, czy i w jakim stopniu interpretacja, z kolei, wplyn~la na 
same przezycia. 

PrzystE;puj~ do analizy; dla ulatwienia sobie niezmiernie trudne
go zadania zaczynam od okreslen negatywnych. Przede wszystkim 
wi~c (tu dalszy fragment odpowiedzi na pytanie 12): nigdy nie 
przezywalem wobec przyrody reakcyj typu teistycznego; nigdy, 
od dziecinstwa do ostatnich czasow, nie zdarzy10 mi si~ 0 niej po
myslec jako 0 "dziele rqk Stworcy" ani wyczue w niej tzw. "zYWq 
obecnose boskq". Ale rowniez i panteistycznie, chocby tylko w luz
nym, nie obowiqzujqcym znaczeniu, nigdy jej nie czulem. Absolutnie 
obcy jest mi ow - jeden z najbardziej klasycznych - typ prze
zywania przyrody, polegajqcy na poczuciu wlqczenia si~ w niq, 
rozplyni~cia w niej, zatracenia, zapomnienia 0 wlasnej indywi
dualnosci czy odr~bnosci. U mnie jest zawsze skrajnie przeciwnie. 
Przyrod~ odczuwam zawsze jako cos w stosunku do siebie cal k o
w i c i e zewn~trznego, siebie zas jako czysty podmiot, myslqce i czu
jqce zwierciadlo. W tym sensie moj stosunek do przyrody jest 
"kontemplacyjny" w jakims szczegolnie ~ocnym i okreslonym 
.znaczeniu tego wyrazu. Dalej: w pewnym sensie przenosnym wy
padaloby powiedziee, ze roztaczajqcq si~ przede mnq widzialnosc 
odczuwam jako d w u w y m i a row q. W znaczeniu doslownym 
bylaby to wyrazna nieprawda; przeciwnie, jak jeszcze 0 tym 
wspomn~, wymiar w glqb odgrywa rol~ szczegolnq. Przenosnia 
jednak jako przenosnia. narzuca mi si~ prawie ze nieodparcie. Wi
dzialna rzeczywistose nie ma "gl~bi" - gl~bi wI a s n e j - w ja
kims sensie ontologicznym, metafizycznym. Jest to wielki woal, 
cos z gazy, zawieszona przed patrzqcym wzorzysta a przeswie
cajqca tkanina. 

Tkanina ta musi bye pi~kna zmyslowo; bez tego nie ma prze
zycia. Ale jej rola najistotniejsza polega na tym, ze whaftowane 
w niq obrazy i ksztalty Sq odczute jako aspekty, uzewn~trznie
nia, s y m b ole rzeczywistosci ukrytej poza tkaninq. Rzeczywi
stose metempiryczna, odczuta na zwyklych drogach jako niedo
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st~pna i niepoznawalna, myslowo i zmyslowo nieokreslona, staje 
si~ dost~pna i bliska - a w jakims zlagodzonym znaczeniu jakby 
poznawalna i moze nawet (??) okreslona - poprzez symbole, kto
rych dostarcza krajobraz. 

Dlatego to uzylem przed chwilq zwrotu 0 "przeswiecaniu": na
tura jest t q zaslonq, tq gazq, poprzez ktorq przeswieca metanatura. 
Ta zas, oczywiscie, rna gl~bi~. 

Z tym sposobem odczuwania wiqze si~ dalszy rys negatywny: 
na ogol w moim odczuwaniu przyrody niewielkq zdaje si~ odgry
wac rol~ swiadomosc, ze wchodzqcy w sklad krajobrazu swiat 
roslinny jest z y w y w sensie biologicznym. Wyst~puje ona ra
czej dopiero przy "zawieraniu stosunku osobistego" z jakqs ro
slinq indywidualnq, a to jako cz~sciowa podstawa silnej wtedy 
personifikacji. Wobec kontemplowanej natury wzi~tej jako calosc 
nie istnieje ona moze nawet zupelnie; "zyciem" drzew, kwiatow 
i pol jest wtedy raczej sarna ich symbolicznosc, wiejqce przez nie 
tchnienie metempiryczne; nie rozni si~ ono zasadniczo od "zycia" 
fal czy oblokow. W tej sprawie nalezaloby jednak uwzgl~dnic 
pewne odcienie i rozroznienia, i w ogole nie jest ona dla mnie przej
rzysta; tylko w najogolniejszq tendencj~ wqtpic nie mog~. 

VII. OWOC KONTEMPLACJI PRZYRODY 

(pytanie 11) 

o "zmianach" w sobie pod wpIywem przyrody - w znaczeniu 
oczywiscie zmian trw a I y c h - trudno mi cos twierdzic; wpIywy 
te chyba troch~ si~ gubiq w masie wplywow innego rodzaju. Ra
czej jest widoczne i jasne, ze to sposob przezywania przyrody 
zmienia si~ razem z czlowiekiem. W szczegolnosci z poglqdem na 
swiat i ogolnym stosunkiem do swiata. A znowuz pewne procesy 
uwzgl~dnione tu w opisie "fazy przejsciowej" Sq wqtpliwym wy
nikiem spraw i kolei zyciowych: zalamania si~ zdobywczosci mIo
dzienczej, przebytych cierpien, zniech~cenia si~ do czIowieka i do 
wlasnej ludzkiej natury. 

"Co obcowanie z przyrodq mi daje?" W szczytowych swoich 
wypadkach daje i zawsze dawalo peIne i doskonale poczucie szcz~s
cia, z odcieniem, ktare sprobuj~ okreslic tak: wielka aspiracja 
i uniesienie w fazie mlodzienczej, raczej ukojenie w srodkowej, 
poczucie dopelnienia w ostatniej. Bywalo jednak tez calkiem ina
czej . 0 trwajqcym potem jakis czas 'pokrzepieniu i rozpogodzeniu 
wewn~trznym nie trzeba chyba wspominac. Istota rzeczy jednak 
jest gl~bsza, i mimo szczerej ch~ci trudno mi dac odpowiedz rze
telnq. "Otrzqsni~cie si~ z wszelkich realiaw i wyzwolenie": to jest 

Znak - 11 
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moze jedna z formul mozliwych. Wyzwolenie od czego? w duzej 
mierze od gniotqcego poczucia wi~zi spolecznej. Oczywiscie tez 
od przymus6w praktycznych i nastawienia na praktyk~: . ale to 
truizm. Moze nieco gl~biej: od swiata "rzeczy", na kt6re "rzeczy
wistose praktyczna" jest pokrajana. Tego to troch~ tajemniczego 
wyzwolenia w przyrodzie szukam, tak jak go szukam w muzyce. 
Wreszcie, by nie pominqe r6wniez pewnego dose istotnego stwier
dzenia, nie dotyczqcego juz w zadnej mierze 0 pis u przezye przy
rody, ale za to, tym bardziej, systematycznych prob w p r z ~ z e
n i a tych przezye w zorganizowanq hierarchicznie calose dqzen 
zyciowych, wysun~ - nie bez wahania - jeszcze formul~ nast~
pujqCq: obok innych, po cz~sci wazniejszych, jest obcowanie z przy
rodq jednq z drog, na ktorych usiluj~ przezwyci~zye poczucie feno
menalnosci wlasnej i swiata i zdobye poczucie odwrotne: jego 
i swojej wlasnej r z e c z y w i s t 0 sci. Jest to juz jednak j~zyk 
niejasny, bo wlasnie... "paramistyczny". 

VIII. OBCOWANIE Z PRZYROD1\ A STOSUNKI Z LUD2:MI 

(Pytanie 9 i 14) 


Pelnia obcowania z .przyrodq jest dla mnie mozliwa tylko w cal
kowitej i bezwzgl~dnej samotnosci. Na samotnej wyciec2;ce, 0 ile 
nie jestem skr~powany scisle wyznaczonq trasq, ch~tnie omijam 
osiedla ludzkie a nawet dostrzezone z daleka poszczegolne osoby. 
W pewnych rozsqdnych granicach wol~ zblqdzie niz zapytae 0 dro
g~, cierpiee pragnienie niz wstqpie do chaty. Stopien tego uporu 
samotniczego bywal zresztq dose rozny - bardzo wysoki w okresie 
ostatniej wojny, i pod tym glownie wrazeniem to pisz~. Gdy 
zas jestem w towarzystwie, przewaznie swiadomie "wylqczam" 
(tak jak si~ "wylqcza" elektrycznose) swojq gl~bszq wrazliwose na 
przyrod~, pozwalajqc sobie najwyzej na reakcje "czysto estetyczne" 
(w znaczeniu nlniejszego elaboratu), i to dose powierzchowne. 
Tylko bar d z 0 bliski i harmonijny zwiqzek uczuciowy z towarzy
SZqCq osobq moze w tej sytuacji cos zmienie; ale szczyty i wtedy 
Sq niedost~pne. 

o swoich przezyciach wobec przyrody przewaznie nie mowi~. 
A jezeli juz, to przy pozorach prawdy klamliwie: daj~ lupin~ (rze
czowy opis plastyczny, czasem krotkq formul~ nastrojowq), a jqdro 
chowam dla siebie. Nie zdaje si~ to pochodzie w y 1 q c z n i e z wia
domych cech psychicznych "schizotymika", "introwertyka" itp. 
Dodatkowq przyczynq zgola rozsqdnq jest swiadomose calkowitej 
niemozliwosci opisania istoty rzeczy j~zykiem innym niz ' arty
styczny. 
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IX. UZUPELNIENIE 


(pytanla 10, 15, 17) 


W paragrafie tym grupuj~ odpowiedzi i fragmenty odpowiedzi, 
ktore nie znalazly miejsca w zadnej z rubryk poprzednich. 
- P y tan i e 10: predylekcja dla krajobrazow okreslonych. -
Mam bye moze pewnq lekkq predylekcj~ do morza; w mniejszym 
stopniu do innych szerokich rozlewisk wodnych i do krajobrazow 
wodnych w ogole. Pelni przezycia, poza tym, zdaje si~ sprzyjae 
otwarty w jednym lub dwoch (nie we wszystkich!) kierunkach 
daleki nieograniczony horyzont. Tego rodzaju krajobrazy Sq mi od 
czasu do czasu potrzebne, tak ze, w razie braku, potrzeba moze 
si~ stae natarczywa; gdy raz jednak otrzymalem z tej strony od
powiedni "ladunek'.., mog~ przez czas dluzszy korzystae takze 
z krajobrazow zamkni~tych. - 0 krajobrazach "swietnych" 
i "skromnych" pisalem wyzej. 
- P y tan i e 15: przezycie ostatnie. - Moje ostatnie silne prze·
zycie przyrody datuje si~ chyba z pazdziernika zeszlego roku (1946.) 
Odkrylem wtedy, kilkanascie kilometr6w od Torunia, parti~ tere
nowq, ktora mnie zdumiala swojq cierpkq dzikosciq i brakiem 
wszelkich sladow uprawy. Teren silnie nier6wny, w polowie wrzo
sowisko, w polowie trawy, wysokie, suche, szeleszczqce; - brzozy 
i inne wiotkie drzewa, samotne alba w grupach, wszystkie od 
wiatrow zachodnich pochylone w t~ samq stron~; - niesamowite, 
surowe, przejmujqce efekty kolorystyczne, jednoczesnie rzadko 
bogate i swoiscie stonowane jesieniq; - dziefl pochmurny; wiatr 
nad tym wszyskiem; - nastroj, na kt6rego okreslenie juz wpro
wadzilem slowo "cierpki", ale uzyte w sensie jak najbardziej po
chwalnym. Przezycie bylo silne, ale nie pel n e ; do pelni si~ nie 
przebilem, poprzez grubq scian~ trosk pospolitych. Ostatnie p e I 
n e przezycia mialem az w Wilnie, w latach 1942 do 44; ale wtedy 
ich byla obfitose; byla to szczytowa epoka mojego obcowania 
z przyiodq. Nie pozniej niz w czerwcu 44 doszlo do skutku jedno 
z pot~zniejszych, jakich zaznalem; bylo to na zachod od miasta, 
gdzies w dalszej dolinie Wilii, na ktorej szeroki zakr~t patrzylem, 
siedzqc lub lezqc na wzgorzu pod nie pami~tam juz jakimi mlo
dymi drzewkami. Tak to bodaj po raz ostatni przezylem swoj akt 
"wyzwolenia". Jak nieraz w mlodosci, tak i owego poludnia 
obraz natury zespolil mi si~ z myslq 0 smierci, tym razem jednak 
w tonacji - raczej wyjqtkowo entuzjastycznej. 
- P y tan i e 17: - sny. - Rzecz, po wszystkim, com tu powie
dzial, zadziwiajqca: w moich snach przyroda ledwie si~ zjawia. 
Sni~ na og6l dose duzo, i wiele swoich snow mam w pami~ci; 
mimo to jede!n lub dwa pi~kne krajobrazy morskie, to prawie 
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wszystko, co sobie przypominam nieco wyrazniej. W snach szcze
golnie pami~tnych raz tylko ogrod i kolyszqce si~ drzewa jako 
tlo idealnie spokojnej sceny milosnej. R~ka kobiety, bialo ubranej, 
podnosila si~ do niskiej gal~zi, zakreslajqcej pi~kny, czysty luk nad 
jej glowq. Ten ogrod i t~ -galqz dobrze pami~tam (mialem wtedy 
lat 26); byl w nich obraz doskopalej harmonii. 

x. ANEKS: DANE 0 INNYCH OSOBACH 
(Pytania 18 i 19) 

o dzieciach (pytanie 19) nic niestety powiedziee nie mog~. 0 oso
bach ze wsi (pytanie 18) podam tylko dwa ni!,!zbyt ciekawe szcze
goliki kontrastujqce. Pewna mloda sluzqca w Warszawie, pocho
dzqca ze wsi, z rodziny spolszczonych kolonistow niemieckich (na
zwisko: Jozefa Wagner), bardzo kulturalna dziewczyna, mowila mi, 
ze zawsze bardzo t~skni do urlopowych wyjazdow w strony ro
dzinne, mi~dzy innymi ze wzgl~du na · ich pi~kno; wprost - tak 
brzmialy dokladnie slowa - "nie mozna si~ nasycie tym pi~k
nem". - Kiedys natomiast w Tatrach Zachodnich, u stop Wolowca, 
spotkalem gorala w srednim wieku, ktorego spytalem 0 drog~. 
Wskazal mi jq dose pogardliwie, i tak jeszcze zaznaczyl swe stano
wisko: "Mnie ta Wolowiec nie dziwny; choe sto razy na nim bylem 
z owcami". 

[Toruil] 12. IV. 1947. 

Henryk Elzenberg 
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DOMINIKANIE A NOWOCZESNOSC 

Zakon dominikanski - jak inne rodziny zakonne - znajduje si~ 
w pierwszej fazie odnowy zapoczqtkowanej przez Vaticanum II. 
Odnowa ta interesuje sam zakon jak i caly Kosciol, w ktorym i dla 
ktorego zakon zyje. W r. 1966 V. Walgrave - dominikanin belgij
ski - wydal ksiqzk~: Proba samokrytyki pewnego zakonu 1, w kto
rej zastanawia si~ nad odnowq zakonu dominikanskiego. Mimo ze 
od wydania tej ksiqzki uplyn~ly trzy lata, gl6wne jej zalozenia wy
dajq si~ stale aktualne tak dla zakonu jak dla Kosciola, oraz dla 
katolickiej spolecznosci polskiej . Dlatego podajemy tej spolecznosci 
refleksje nad ksiqzkq Walgreve'a. 

TROCHI; HISTORII 

Na wst~pie przypomnijmy podstawowe fakty historyczne. Zakon 
braci kaznodziej6w powstal w przelomowych dla Kosciola czasach, 
gdy miasta zacz~ly gwaltownie si~ rozwijac, gdy zacz~ly powstawac 
nowe struktury spoleczne, a sposoby ewangelizacji potrzebowaly 
gruntownych zmian. Zakon poswi~cony takiej nowej ewangeli
zacji zostal zalozony przez Dominika z Calaruega - Hiszpana 
(1171-1221) i zatwierdzony przez Honoriusza III w r. 1216. Zada
niem zakonu bylo gloszenie Slowa Bozego w oparciu 0 baz~ mona
styczno-kontemplacyjnq. Wspolnota zalozona przez Dominika na
lezy do zakon6w zebraczych. Od w. XV nazywa si~ r6wniez zako
nem dominikanskim. Dotarl on szybko do wszystkich kraj6w 
Europy. Drugi general - Jordan z Saksonii (1222-1237) wizytowal 
zakon od Anglii do Ziemi Swi~tej. Werbowano duzo powolan wsr6d 
profesor6w i student6w Paryza, Bolonii, Padwy, Vercelli i Oxfordu. 
Czwarty general - Jan Teutonczyk (1241-1252) rozbudowal za
rzqd zakonu i studium. Najwi~kszy rozw6j przypada na drugq po
low~ XIII w., kiedy dzialali Albert Wielki i Tomasz z Akwinu. Przy 
koncu tego wieku kazde znaczniejsze miasto posiadalo konwent 

I Essat d'autocrtttaue d'un ordre religteux, Editions du Cep, Bruxelles 1966, 2 
wyd., s. 366. 
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dominikanski. W r . 1303 bylo 18 prowincji, 590 konwent6w m~
skich i 141 zenskich. 

Przy koncu XIII w. zakon zaczql slabnqc na skutek rozluznienia 
karnosci zakonnej i zasad ub6stwa, cz~sciowo tez w wyniku nie
fortunnych warunk6w w czasie niewoli awinioilskiej. Cios zako
nowi zadala czarna zaraza w r. 1348, kt6ra wyludnila Europ~. Re
form~ zakonu rozpoczql general Rajmund z Kapui (1380-1399), 
wspomagany przez Katarzyn~ ze Sieny. Powstaly reformowane 
kongregacje w Lombardii, Holandii, Dalmacji, Florencji, Aragon:i, 
Portugalii oraz Irlandii. 

Jak w XIII w. nowopowstaly zakon znalazl sil~, by wspomoc 
Kosci6l, tak w okresie reformacji Lutra okazal si~ bezsilny. 
W Skandynawii i Szkocji zakon przestal istniec; we Francji, Irlan
dii, na W~grzech i w Polsce przechodzil ci~zkie pr6by. Jednak 
reakcja na reformacj~ spowodowala ozywienie zycia dominikan
skiego. Punkt ci~zkosci przesunql si~ w6wczas na kraje romanskie, 
Ameryk~ Lacinskq, Indie, Azj~ Wschodniq. Odtqd datuje si~ nowy 
rozkwit teologii, zwlaszcza w Hiszpanii. 

Od r. 1650 dajq si~ zauwazyc poczqtki zakonnego absolutyzmu. 
General jest bardzo uzalezniony od kurii rzymskiej. Papieze wply
wajq na wyb6r generala, mianujq go, skladajq z urz~du. Kardynal 
protektor stoi w praktyce ponad generalem, przyjmuje odwolania 
zakonnik6w, rozdaje tytuly zakonne. General nie wizytuje zakonu, 
rzqdzi z Rzymu tylko za pomocq ok6lnik6w i rozporzqdzen. Kapi
tuly generalne tracq w praktyce swoje upowaznienia prawodawcze 
i kontrolne; dokonuje si~ na nich tylko wyboru generala. Zakon 
w tym czasie utracil 1/3 swoich czlonk6w. Z 30 tysi~cy - doszedl 
w r. 1876 do najnizszej liczby: 3341 czlonk6w. General A. D. Anca
rani (1838-1844) plakal nad zakonem jak Jeremiasz nad zburzonq 
Jerozolimq. 

Wiek XIX byl zapowiedzq odnowy. Zacz~li si~ pojawiac wybitni 
ludzie. Pierwszq jask6lkq zwiastujqcq wiosn~ dla zakonu bylo po
wstanie prowincji sw. J6zefa w Stanach Zjednoczonych (1804). Na
stqpilo odrodzenie w Piemoncie. Lacordaire wznawia zakon we 
Francji, kt6ra z czasem staje si~ wzorem i natchnieniem dla innych 
kraj6w. Przyjaciel Lacordaire'a - W. Jandel - general zakonu 
(1850-1872), zobowiqzuje si~ slubem do odnowy zakonu. Rozszerza 
si~ dzialalnosc misyjna. Leon XII~ zwraca uwag~ na nauk~ Toma
sza z Akwinu. A. Friihwirth (1891-1904) przywraca kapitulom 
generalnym dawne uprawnienia, odnawia zycie tam, gdzie dawno 
przestalo- istniec. J. Cormier (1904-1916) wprowadza na nowo 
wizytacj~ prowincji, odnawia ducha przez szereg encyklik zakon
nych, tworzy w Rzymie WYZSZq uczelni~ - Collegium Angelicum. 
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L. TheissIing (1916-1925) rozpoczyna dzielo dostosowania konsty
tucji zakonnych do kodeksu prawa kanonicznego, rozwija misje. 
M. St. Gillet (1929-1946) daje zakonowi konstytucje, wizytuje pro
wincje, rozwija studium, przenosi dom generalny na Awentyn, 
rozpracowuje duchowosc dominikanskq. E. Suarez (1946-1954) 
ustanawia prowincj~ Australii, Brazylii, Szwajcarii. Za rzqd6w 
ostatniego generaIa, A. Fernandeza, zakon liczy 40 prowincji we 
wszystkich cz~sciach swiata, okolo 10 tys. czIonkow ( z tego 116 pra
cuje na misjach), 6 tys. siostr klauzurowych, 52 tys. dominikanek 
czynnych, 100 tys. fraternii kaplanow i laikow (tercjarzy). Na uni
wersytetach dominikanskich ksztaici si~ okolo 50 tys. sluchaczy, 
na uczelniach dominikanek okolo 200 tys. mIodziezy. Zakon po
siada Szkol~ BibIijnq w JerozoIimie i Centrum Islamiczne w Kairze. 

Rownolegle z dziejami zakonu rozwija si~ historia prowincji 
polskiej. Zalozona zostala w r. 1222 przez Jacka Odrowqza, jed
nego z najwybitniejszych syn6w Dominika. Przemierzyl on swoimi 
krokami Polsk~, Rus i Prusy. Najbujniejszy rozkwit zycia domini
kanow w Polsce przypadl na wiek XVII. Prowincja polska, ruska 
i litewska liczyly wtedy 256 konwentow. Rozbiory, oswiecony 
absolutyzm pozostawily z tego bogatego zycia strz~py i to wyIqcz
nie w zaborze austriackim. W okresie mi~dzywojennym liczba 
zakonnik6w podwoila si~, zbudowano studium zakonne w Warsza
wie, konwent dla duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu, od
zyskano Lublin, przyj~to misje w Chinach, wydano 3 periodyki 
korzystajqc z wlasnej drukarni. Druga wojna zmienila fizjonomi~ 
prowincji. W zamian za pozostawione konwenty na wschodzie 
odzyskano stare siedziby w Warszawie, Gdansku i Wroclawiu. Pro
wincja rozwija si~ w zorganizowanym kierunku kaznodziejskim, 
stara si~ 0 ozywienie studium, prowadzi duszpasterstwo akademi
ckie i inteIigencji, propaguje ruch ekumeniczny, posiada wykIa
dowc6w na KULu i ATK oraz na dwoch wyzszych uczelniach za
granicq , rna 2 misjonarzy w Brazyliii i 2 duszpasterzy Polonii za
granicznej. 

CHARYZMAT ZAKONU 

Dzis, po 750 latach istnienia, zakon ma dac odpowiedz sobie 
i Kosciolowi, co uczynil ze swoim dziedzictwem. Kosci61 zrozumial 
sytuacj~ dzisiejszq, porzucil postaw~ obronnq, przybral postaw~ 
dialogu, odnawia dialog z Chrystusem przemawiajqcym w Historii. 
Kosciol dokonuje tego przez samouswiadomienie sobie swojej isto
ty, samokrytyk~ od podstaw - publicznq i szczerq. Zakon obral t~ 
samq drog~. Porzuca jednostronnq literackq wizjf; swojej historii 
jako "triumfalnego pochodu poprzez wieki". Cieszy si~ dobrem, 
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ale chce tez wyswietlic ciemne miejsca, wskazac drog~ na przy
szlosc. 

W okresie gl~bokich przemian cywilizacyjnych zakony zapytujq, 
czy potrafiq pozostac sobq. Nowe prqdy mogq tak pot~znie za
dzialac, ze zakonom moze grozic wyrwanie z rodzinnego terenu, 
ktory jedynie gwarantuje moznosc wzrostu. Zakony nie mogq pod
dac si~ tym prqdom w sposob nieuswiadomiony, lecz mUSZq nimi 
kierowac. Zakon winien uchwycic od nowa rownowag~ pomi~dzy 
kontemplacjq i apostolstwem. Walgrave stwierdza z bolem, ze 
obecnie rownowaga ta jest zachwiana. Tylko nalezyte postawienie 
w zakonie problemu kontemplacji rozwiqze problem apostolstwa. 

Powolanie zakonu jest uwarunkowane historycznie. Zrozumiec 
histori~ zakonu - znaczy zrozumiec jego powolanie. Zakony Sq 
dowodem szczegolnej wiernosci Bogu. Wiernosc mieszka nieustan
nie w Ludzie Bozym, ktory broni si~ przed wygodnym urzqdze:
niem si~, grozqcym zwlaszcza w momentach przejsciowych, gdy 
trzeba uczynic wielki krok. Kosciol przezywal juz nieraz takie 
momenty, zwlaszcza gdy z przesladowanego przechodzil w er~ 

konstantynskq. Kazdy zakon odkrywal jakis aspekt Ewangelii , 
Kosciol to uznawal i przyswajal sobie. Dominik dal w swoim cza
sie w~dn..ljqcych glosicieli Slowa, zyjqcych we wsp6lnocie, opar
tej mocno 0 baz~ kontemplacyjnq. 

Do istotnych cech Kosciola nalezy charyzmat proroczy. Kosci61 
wie, dokqd dqzy, umie w Duchu Swi~tym odczytywac znaki czasu. 
Znami~ prorockie posiada r6wniez zakon dominikanski. Niedarmo 
brewiarz dominikanski nazywa Dominika - "orbis oculus" 
"okiem swiata". Apostol winien umiec dostrzec cz~sc prawdy, jakq 
kazdy okres nosi w sobie. Jest to Chrystus, ktory dziala w Hi
storii. Apostol winien rowniez umiec odczytac cz~sc falszu, ktora 
miesci si~ w historii. Falsz ten opiera si~ na sklonnosci natury 
ludzkiej do jednostronnosci, do odsrodkowego dzialania odrywa
jqcego od Chrystusa. Prawdziwy apostol nie powie nigdy, ze 
wszystko jest dobre, lub ze wszystko jest zle. Natomiast wybierze 
mqdrze chocby nieliczne ziarna prawdy, oddzielajqc je od plew. 

Zakon ma sluzyc Kosciolowi uprzedzajqc niejako Lud Bozy 
o tym, co jest i co nadchodzi. Wymaga to pemej wiernosci Slowu 
Bozemu w calkowitej otwartosci na dqzenia epoki. Postawa pro
rocza moze si~ spotkac z oporem tych, ktorzy jeszcze nie widzq. 
Mozna powiedziec, ze powolanie zilkonu - to swiadectwo Wiary 
refleksyjnej. Zapoczqtkowal je Dominik w sporach z subtelnymi 
albigensami, a wprowadzili do zakonu jako zasad~ - Albert i 'To
masz. Nie obawiali si~ oni dialogu z najbardziej podejrzanymi filo
zofiami, b~dqc pewni, ze znajdq tam elementy prawdy. Lacordaire 
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motywowal potrzeb~ odnowy zakonu we Francji wolnoscio- · 
wymi pr~dami XIX w., potllzebq dowartosciowania rozumti, wlq
czeniem si~ do ruch6w spolecznych tego wieku. To sarno nalezy 
powiedziec 0 odnowicielu studi6w biblijnych J . Lagrange, kt6ry 
nie zawsze spotykal si~ ze zrozumieniem. Nie brak bylo takich 
charyzmatycznych teolog6w z naszego zakonu w okresie ostatniego 
Soboru. Nie tylko zresztq kilku uprzywilejowanych, lecz caly za
kon nosi w sobie specjalne znami~ prorockie. Byly czasy, kiedy 
nie zdalismy egzaminu, np. w czasie reformacji. Po I wojnie swia
towejcharyzmat ten w zakonie ozyl dzi~ki odnowie duchowosci, 
rozwojowi nauk spolecznych, odmlodzeniu teologii, ruchowi elm
menicznemu, apostolstwu srodkami masowego przekazu itp. 

Do tego charyzmatu nalezy i to, co mozna by nazwac m6wieniem 
prawdy "cum libertate apostolica" - ze swobodq apostolskq. Duch 
Swi~ty przynagla niekt6rych, by w krytycznych momentach, 
z uszanowaniem i odwagq - publicznie niekiedy - m6wili slowa 
prawdy nawet osobistosciom wysoko postawionym. I tak np. domi
nikanie wypowiedzieli slowa prawdy Janowi XXII. (Ludwik Ba
warski wyrazil si~ wtedy: - "Teraz wierp., ze zakon kaznodziej
ski jest zakonem prawdy"). Podobnie post~powala Katarzyna ze 
Sieny i Savonarola. Antonio de Montesinos i Bartolomeo Las Casas 
gwaltownie powstali przeciw Hiszpanom krzywdzqcym Indian 
w Nowym Swiecie. Mozna jeszcze nie jeden taki wypadek zacy
towac z dawnych i najnowszych czas6w. Dominikanie Sq zdolni 
mowic gorzkq prawd~ sobie i innym, wiedzqc, ze prawdziwym 
prestizem dla Kosciola i zakonu jest Chwala Boza, prawda, na
sladowanie Chrystusa umywajqcego nogi i cierniem koronowanego. 
Z tej postawy szacunku dla Prawdy" rodzi si~ chyba i ta cecha, 
ze dominikanie nie cierpiq eklezjastycznego pochlebiania, serwi
lizmu, klerykalnej polityki, egzaltacji religijnej i wizjonerstwa. 
Dawne konstytucje zabranialy braciom gloszenia nowych objawien. 

NIEPElNA REFORMA 

Sens historii mozna zatracic p~zez konserwatyzm lub skrajnq 
post~powosc. Zakony Sq to wspolnoty zywe, podlegajqce prawom 
rozwoju, zastoju, a nawet smierci. Wobec koniecznosci rozwoju 
mozna zajqc w zakonach (jak rowniez w Kosciele i wszystkich 
spolecznosciach) trzy mozliwe postawy: tradycjonalistycznq, ewo
lucyjnq, rewolucyjnq. Postawa tradycjonalistyczna polega na lite
ralnym zachowaniu pierwotnej reguly, nie wiedzqc lub nie chcqc 
wiedziec, ze duch reguly wymaga nieustannego rozwoju. Ta po
stawa rna rozne oblicza, i zaleznie od tego nosi rozne imiona: 
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konserwatywna, dogmatyczna, integrystyczna. Postawa ewolucyj
na - zwana tez post~POWq lub umiarkowanie post~pOWq - pO
lega z jednej strony na wiernosci duchowi zalozyciela, a gdzie to 
mozliwe rowniez wiernosci literalnej; z drugiej jednak strony za
chowuje wiernosc czasom, ktorymi kieruje Chrystus. Postawa ta 
zachowuje organicznq jednosc tradycji i nowego. Postawa rewo
lucyjna, - zwana tez skrajnie post~pOWq - zrywa z tradycjq 
i stwarza zupelnie cos nowego. SobOr wypowiedzial si~ za postawq 
ewolucyjnq, wskazujqc tym samym drog~ dla Kosciola i zakonow. 

Droga ta jednak nie zawsze byla dokladnie jasna dla ~akonow. 
Przykladem tego byla odnowa zakonu dominikanskiego w XIX w. 
Pocz~ta odwaznie, a nawet heroicznie, wydala wiele owocow, przy
gotowala dzisiejszq odnow~, lecz sama w sobie zalamala si~ po 
II wojnie swiatowej. Walgrave pisze, ze bylo to "nowe pojawienie 
si~ w historii przez powrot do przeszlosci" (s. 31). Wiek XIX byl 
wprawdzie wiekiem subiektywizmu, romantyzmu i indywidua
lizmu, nosH jednak w sobie rowniez posiew wolnosci, demokracji, 
braterstwa. Lacordaire dobrze to widzial i usilowal pchnqc zakon 
w tym kierunku. General W. Jandel (1850-1872) - mimo wielkie
go formatu duchowego - nie rozumial swego wieku. Odrodzenie 
zakonu oparl wylqcznie na powrocie do przeszlosci, na literalnym 
zachowaniu pierwotnej reguly. Dominikanie ulegli romantyzmowi 
tego wieku, nostalgii za przeszlosciq. Pomysleli, ze najlepiej b~dzie 
powrocic "do dawnych zlotych czasow". Sqdzono, ze dokladne od
tworzenie sredniowiecza b~dzie lekarstwem na wszystkie bolqczki 
XIX w. Odnowiono wi~c modlitw~ chorowq, zobiektywizowano 
poszukiwanie Boga, powrocono do doktryny Tomasza. Jaki byl 
jednak wklad w kultur~ XIX w. i kontakt ze wspolczesnymi? 
"Spotkanie z epokq - pisze Walgrave - ograniczalo si~ do bra
terskiego zaproszenia do powrotu do Kosciola, zaproszenia - kt6
rego szczegolnym znamieniem byly debaty apologetyczne" (s. 33). 
Zakon dawal wprawdzie swiadectwo surowego zycia, prawdy 
transcendencji Boga - "nie rozumiano jednak, jak to rozumia! 
Lacordaire, ze swiat moze uslyszec wezwanie Boga tylko przez 
specyficzne dqzenia swej ·historycznej ewolucji" (s. 35). 

La'cordaire przyciqgnql do zakonu wielu odwaznych intelektuali
stow i wielkodusznych apostolow. Zakon znalad rowniei: sil~ na 
wydanie koryfeuszow przyszlej odnowy. Powrot do zrodel dal za
konowi wiele. Jednak postawa tradycjonalistow przygotowala im
pas, w ktorym zakon do dzis si~ znajduje. Powiqzanie tradycji 
z terazniejszosciq dokonalo si~ "w slabej mierze i w sposob zbyt 
powierzchowny" (s. 37). Byly w Kosciele glosy wskazujqce kierunek 
odnowy, np. wolanie Guardiniego. "Niestety! - pisze autor - ani 
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Rosciol ani zakon nie zaanga:i:owaly si~ w tym kierunku, oprocz 
kilku odizolowanych glosow, ktore daly si~ slyszee" (s. 38). 

Jak tlumaczye ten brak, t~ nieswiadomose? Rzecz w tym, :i:e 
utozsamiano si~ w sposob zbyt absolutny z tradycjll, jej filozofill, 
jej teologill, jej stylem zakonnym, jej apostolstwem. Niebezpie
czenstwo modernizmu spowodowalo, :i:e zakon okopal si~ w swych 
szancach tradycyjnych, pozaczasowych, ponadhistorycznych. I to 
w momencie, gdy w swiecie odkrywano gl~bi~ wartosci historii, 
ktora jednak byla w stanie odwrocie zakon od koncepcji raz na 
.zawsze ustalonych. Zakon zbudowal sobie zamkni~tll konstrukcj~ 
i wydawalo mu si~, :i:e go burza ominie. Ulegl pokusie wygodnego 
urzlldzenia si~ i to w momencie, gdy ludzkose krzyczala 0 pomoc. 
Roztropnose wobec modernizmu przemienila si~ w bezruch wiary, 
bojazn ryzyka i przeszkodzila wszelkiemu dialogowi z Chrystusem 
w Historii. 

Zakon budowal prawie wy1llcznie na tradycji, dlatego dzis poja
wiajll si~ coraz liczniejsi, kt6rzy chcq obye si~ bez tradycji. Wielu 
dominikanow zacz~lo :i:ye prawie wy1llcznie wartosciami dzisiej
szych czas6w: autonomiq wartosci ziemskich, tendencjami do so
cjalizacji, potrzebq wi~kszej wolnosci wewn~trznej, funkcjonal
noscill, autentyzmem. Wszystko to zaczyna zye w konwentach bez 
powillzania z tradyck Zamkni~ty tradycjonalizm doczekal si~, ze 
przestano mu ufae. Nie ufa si~ dzis doktrynie scholastycznej, mo
dlitwie chorowej, postawie kontemplacyjnej, karnosciom mona
stycznym. Gdzie pojawia si~ konflikt mi~dzy tradycyjnoscill a no
woczesnoscill - liczni dominikanie opowiadajll si~ za tq ostatnill, 
nie probujqC nawet pogodzie tych dwoch postaw. "Jest rzeczll 
oczywistll - pisze autor - :i:e reformy zrodzone w podobnym 
klimacie, nawet jesli biorll natchnienie z najbardziej interesujq
cych, nowoczesnych wartosci, b~dll w wyraznej opozycji z formal
nymi intencjami sw. Dominika" (s. 40). 

Nale:i:y w calym zakonie wzbudzie zmysl historii. Trzeba na nowo 
odkrye, czym jestesmy, jakie Sll podstawy naszego powolania. 
"Autentyczny obraz zakonu jest wsrod nas bardzo malo :i:ywy" 
pisze Walgrave (s. 43). Akcja powinna bye pobudzana odgornie 
i dotrzee do ka:i:dego dominikanina, by osillgnlll dojrzalose swego 
powolania i w1llczyl si~ tworczo do tworzenia nowej syntezy. 
Trzeba, jak zawsze, pytae histori~ i konfrontowac jq z aktualnymi 
kierunkami epoki. 

WOlANIE EPOKI 

Dzisiejszy swiat wola 0 udost~pnienie transcendentnej rzeczy
wistosci Boga, 0 odbudowanie zaufania w prawdy absolutne i od
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nowienie Wiary. Chodzi 0 pomoc nie w tej czy innej dziedzinie, 
lecz we wszystkich. Epoka dzisiejsza posiada cenne wartosci: 
odkrycia techniki, pogl~bienie wiedzy 0 czlowieku, dobrobyt, od
krycie element6w zmieniajqcych cywilizacj~, postaw~ egzysten
cjalnq, wymagania autentyzmu, uczciwosci, pragnienie autentycz
nej milosci czlowieka, zblizenie ludzi, tendencje do socjalizacji. 
Zdobycze te mogq skutecznie poprawie braki poprzedniego okresu 
i braki Kosciola, ktory w nim zyl. Ale epoka dzisiejsza rna tez 
ujemne strony: calkow:ty brak zmyslu religijnego, niemoznose 
uwierzenia w absolutnq podstaw~ istnienia, spirytualizm czysto 
ludzki, laickose bez religii i metafizyki w rozmiarach dotqd nie
spotykanych. Areligijnose lub antyreligijnose nie jest juz zjawi
skiern sporadycznym jak w poprzednich wiekach, lecz zjawiskiem 
masowym. 

Dzisiejszy czlowiek cz~sto nie odczuwa potrzeby wyjasnienia 
swego stosunku do Boga do konca, a nawet uwaza, ze tak jest 
lepiej. Czy w takiej postawie nie kryje si~ odnowa? Spotkanie 
z Bogiem na planie horyzontalnym powinno bye uzupelnione spot
kaniem na planie pionowym. Uswiadomienie tego jest takze zada
niem zakonu dominikanskiego. W szczeg6lny sposob trudni si~ on 
wyjasnianiem Wiary i dlatego koniecznie powinien dzis uslyszee 
wolanie ~wiata, jak Pawel glos Macedonczyka (Dz 16, 9). Dlatego 
dominikanin powinien Boga osobiscie doswiadczae. Niegdys ludzie 
byli mniej wrazliwi na te rzeczy. Dobrze skonstruowane dowody 
robily wrazenie. Patos brano cz~sto za objaw autentycznego prze
zycia. Dzis czlowiek oczekuje osobistego i gl~bokiego doswiadczenia 
rzeczy Bozych. Ponadto chce, by prawda wynikaia w spos6b oczy
wisty i to ze zjawisk otaczajqcego swiata. Apostol rna ukazywae 
si~ jako zyjqcy pelniq Wiary, by mogl spowodowae analogicznq 
wibracj~. Obecnose Boga rna si~ objawiae w umysle, w sercu, 
a nawet w cielesnosci apostola. Takiego apostola stworzyl Dominik. 
Zycie braci rozwijalo si~ podw6jnym ruchem interioryzacji i eks
terioryzacji, lub raczej jednym ruchem 0 dw6ch tempach. "Nasz 
swiat - pisze autor - tak religijnie ubogi, wola 0 taki typ apo
stoIa, ktory by wiqzal maksimum zycia wewn~trznego z maksimum 
czIowieczenstwa otwartego i dogl~bnego" (s. 50). 

Czy swiat jest got6w przyjqe takiego apostola? Potrzeba kon
templacji w jakis sposob odradza si~. Ludzie widzq, ze post~p 
techniki z jednej strony daje nieskonczone mozliwosci, z drugiej 
zas jest "nieublaganym procesem eksterioryzacji". Wzrasta dzis 
refleksyjnose, lecz czlowiek rownoczesnie boi si~ Boga. Przyzwy
czail si~ do ciqgIego ruchu, nawet w dziedzinie duchowej i dawno 
porzucil srodowisko rodzinne i religijne - gdzie z natury rzeczy 
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duch kontemplacji znajduje oparcie. Dlatego kroki jego kierujq 
siE: na razie W stronE: wymiaru poziomego - ku czlowiekowi, ku 
grupie. Pr6buje humanizowac technikE:, rzuca siE: na nowoczesnq 
psychologiE:. Jest to objaw pozytywny. R6wnoczesnie czlowiek dzi
siejszy broni siE: instynktownie przed wejsciem w swiat religijny. 
Odstrasza go wiele rzeczy, zwlaszcza dawna dewocyjnosc i prze
sadna introspekcyjnosc kontemplacji w dawnym ujE:ciu. Socjalizacja 
religii jest juZ wielkim osiqgni~ciem, lecz sarna jeszcze nie wy
zwala czlowieka w pelni. "Coraz liczniejsze glosy stwierdzajq 
pisze Walgrave - ze bez kontaktu z swiatem transcendentnym 
niechby to byla nawet nieosobowa rzeczywistosc kosmiczna zawie
rajqca w sobie wszystkie absolutne wymagania - czlowiek nie moze 
utrzymac r6wnowagi psychicznej" (s. 53). Tylko renesans postawy 
kontemplacyjnej moze uratowac zycie ludzkie godne tej nazwy. 
Potrzebni Sq ludzie wsluchani w glos Boga i glos swiata. Po
trzebne Sq centra mistyczne. Nasz zakon moze pom6c swiatu, lecz 
w obecnym stanie duzo zatracil ze swego powolania kontempla
cyjnego. 

SPOR 0 O~IENTACJE; 

Jasna swiadomosc natury zakonu uchroni go przed Ze)SClem na 
bezdroza. Zycie dominikanskie jest zlozone i latwo przeakcentowac 
jeden czynnik na niekorzysc drugiego. Jest to niepodzielny zesp6l 
organiczny. Jednosc pochodzi z jednego celu - gloszenia Wiary. 
Gloszenie Wiary rodzi si~ z postawy kontemplacyjnej, zasilanej 
modlitwq zbiorowq, nieustannym studium Prawdy swi~tej, we 
wsp6lnocie prowadzqcej . zycie monastyczne, surowe i ubogie. 
Szczeg6lnq wlasciwosciq apostolstwa Wiary jest daleko posun:E:ta 
orienta'cja doktrynalna, wrazliwosc na Prawd~, jej umilowanie, 
poglE:bianie, rozszerzanie, obrona. Charakter kontemplacyjny i mo
nastyczny byl wsp6lny dla wszystkich 6wczesnych zakon6w. P6z
niej powstaly nowe zgromadzenia kierujqce si~ duchem potry
denckim lub nowoczesnym - odpowiadajqcym ich epoce. Dla 
dominikan6w mozliwa jest jedynie baza monastyczna dostosowana 
do dzisiejszych czas6w. 

Mozna przeakcentowac zycie kontemplacyjne na niekorzysc apo
stolstwa i odwrotnie. Przeakcentowanie zycia kontemplacyjnego 
dokonalo si~ w reformie zakonu w XIX w. Wszyscy czuli si~ 

w porzqdku, jesli karnosc w konwencie byla zachowana, mimo 
ze swiat wolal 0 pomoc. "Zylo si~ tak bardzo w konwencie - pisze 
Walgrave - ze zapominano 0 tym, ze weszlo si~ tam po to, by 
wyjsc do gloszenia Ewangelii. Wolanie swiata b~dqcego w potrze
bie juz nie bylo slyszane" (s. 61). W takim klimacie zycie domi
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nikanskie staje si~ bezplodne, formalistyczne, paralizujqce samq_ 
kontemplacj~. 

Przeakcentowanie apostolstwa jest jednak u dominikan6w groz
niejsze. Niebezpieczenstwo to ciqzy obecnie nad zakonem. Aposto-
lat obecny zostal ustalony w oderwaniu od zycia konwentu, od
ci~ty od bazy kontemplacyjnej. Konwenty dominikanskie na Za
chodzie przemieniajq si~ w prezbiteria ksi~zy diecezjalnych. Recy-
tuje si~ tam cz~se brewiarza, zachowuje jeden i drugi zwyczaj, 
nosi si~ habit. To wszystko, co pozostaIo z bogatego zycia domini
kanskiego. Milczenie zanika, zamiast surowosci zycia wchodzi 
komfort. Tymczasem duch dominikanski moze dojrzewae tylko
w intensywnym zyciu konwenckim. Dominik zerwal z benedyktyn
skq staIosciq miejsca, z przewleklosciq w odmawianiu oficjum, 
zastosowal obficie dyspensy. Nie zerwal jednak z tradycjq posred
nio monastycznq. Modlitwa w tym wieku byla przede wszystkim 
modlitwq liturgicznq. Totez skr6ciwszy czas jej trwania, oparl na 
niej sw6j zakon. Dominik przyjql sposoby zycia w konwencie 
lIen bloc" od premonstratens6w, kt6rzy je zapozyczyli w duzej 
mierze od cysters6w. W ten spos6b dominikanie weszli do tradycji 
monastycznej. 

Dominikanie jednak nie Sq ani mnichami ani kanonikami regu
larnymi. Zintegrowali oba sposoby zycia, dostosowali do nowego
celu. Jest to nowy typ zakonu - zakon zebraczy. Charakteryzuje 
go kr6tkie oficjum, prostota obserwancji, nastawienie na apostol
stwo Slowa. Ale mimo ze dominikanie nie Sq mnichami, styl ich 
zycia jest u swych podstaw monastyczny. Obserwancji monastycz
nych nie mogq wymieniae na obserwancj~ typu zgromadzen nowo
czesnych. Dostosowanie moze i powinno bye bardzo nowoczesne, 
r6wnoczesnie jednak nie moze zgubie podstawowego rysu mo
nastycznego. 

Nie kazdy dominikanin doswiadcza jednosci zycia apostolskiego 
i kontempla~yjnego. Jesli zakonnik jest mlody - nie rna mowy 
o takim doswiadczeniu. PeIne doswiadczenie przychodzi cz~sto 

w szczytowej dzialalnosci apostolskiej - w momencie cz~stego 

wtedy kryzysu. Koniecznym jest, by przynajmniej cz~se os6b 
w kazdej prowincji posiadala takie doswiadczenie. Tylko w taki 
spos6b odkryjemy na nowo zakon i uczynimy go swoim. Obecnie 
poo tym wzgl~dem sytuacja w zakonie jest problematyczna. Wy
daje si~, jakby zakon odrywal si~ sam od siebie. Autor obawia 
si~, by sUa nowoczesnych prqd6w nie zmienila oblicza zakonu. 
Dzis nalezy pracowae w grupie, lecz do tego potrzebna jest iden
tyfikacja z idealem zakonu. Wladza zakonna nie moze stac si~ 
niewolnicq opinii wewnqtrzzakonnej, lecz rna dbae 0 jej dojrze
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wanie, kierowae niq stosownie do celu zakonu. W przejsciowych 
czasach jak dzisiaj, potrzebne jest wykonywanie wladzy, utrzy
manie jasnej linii post~powania. Ustroj demokratyczny zaklada 
wielkq odwag~ kierownictwa - powiedzial J. -Kennedy. 

WARUNKI ADAPTACJI 

Formul~ odnowy zakonu podal juz sto lat temu Lacordaire 
w memoriale dotyczqcym restauracji braci kaznodziejow we Fran
cji, przedlozonym w r. 1852 Komisji Reformy. Pisze on: "Odrzuecie 
umiar, posuftcie wszystko do ostatecznosci, przywiqzcie si~ nie
wolniczo do litery, lub podepczcie jq brutalnie nogami; w jednym 
i drugim wypadku zniknie trudnose i zasluga. To, co czyni prawo
dawca, a zwlaszcza reformator, to kombinacja szacunku i wyboru, 
mHosci do starego i przyjt:cia nowego". Slowa te przynoszq zaszczyt 
Lacordaire'owi, a dla zakonu rowniez dzisiaj Sq drogowskazem. 

Wszystko nalezy najpierw zrewidowae w duchu Ewangelii , gdyz 
regula, konstytucje, tradycje - Sq 0 tyle wazne, 0 ile wyplywajq 
z Ewangelii. Nalezy oczyscie i zdynamizowae postaw~ tradycjo
nalistycznq i post~pOWq, by dwie te sHy zlqczye w jedno. "Zasada 
przystosowania - pisze Walgrave - rna bye uzupelniona zasadq 
oporu" (s. 89). Moralny autorytet pierwszych konstytucji jest wy
jqtkowo wielki. Mowie 0 nich lekko i ironicznie, oznacza zerwac 
duchowq wi~z z zalozycielem. "Jesli nie jestesmy w duchowej 
lqcznosci ze sw. Dominikiem i pierwotnymi czasami - mowi 
autor - jesli z drugiej strony nasze powinowactwo z czasaml dzi
siejszymi nie jest dostatecznie silne, na prozno b~dziemy radzic 
si~ historii. B~dzie ona dla nas tylko arsenalem, z ktorego b~dziemy 
wydobywali sluszne i niesluszne argumenty, by udowodnic tezy 
z gory zalozone" (s. 91). 

Autor twierdzi, ze wprawdzie wszystkie rodziny zakonne obo
wiqzane Sq dostosowywae swoje zewn~trzne struktury do biezqcych 
czasow, lecz nie wszystkie w jednakowym stopniu. Zgromadzenia 
nowoczesne bardziej tego potrzebujq, niz zakony zebrzqce, te zas 
ostatnie wi~cej niz mnisi. "Dlatego - pisze Walgrave - nowa 
cywilizacja znajduje nasz konwent mniej naznaczony poprzedniq 
epokq, ktorej specyficzne wlasciwosci chce przezwyci~zyc. Na ogol 
mowiqc - sposob zycia zakonow 0 bazie kontemplacyjnej, mimo 
zewn~trznych pozor6w - mniej szybko przemija, gdyz rna w sobie 
cos ponadczasowego" (s. 92). 

Wobec wspolczesnych prqdow nalezy poslugiwae si~ refleksjq 
i dystansem. Najwazniejsze wartosci dzisiejsze - to dowartoscio
wanie stosunkow mi~dzyosobowych i znaczenia grupy. Nimi bo
gaci si~ posluszenstwo zakonne. Dzis uwaza si~, ze usluga oddana 
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wsp6lnocie jest uslugq oddanq braciom, a dopiero na drugim miej
scu jest objawem posluszenstwa przelozonemu. W tym duchu 
nalezy na nowo przemyslee sprawowanie Eucharystii, brae bardziej 
pod uwag~ prac~ w zespolach, w prawnym ujmowaniu konstytucji. 
poczynie modyfikacje odmladzajqce klimat, odmlodzie starq insty
tucj~ "kapituly win", zniese niefunkcjonalne przywileje, prze
myslee statut braci laik6w. 

W tej atmosferze milose braterska oblecze w zalconie postae 
bardziej ludzkq, Ojciec Nieb~eski b~dzie bardziej bliski, apostol
stwo pokorniejsze i bardziej przejrzyste. Zaniknie dominikanska 
zimna pasja prawdy, szukajqca zbawienia ludzi przy pomocy zbyt 
abstrakcyjnej logiki. Przestaniemy utozsamiae siebie z transcen
dencjq Boga, ulegae egocentryzmowi w dqzeniu do swi~tosci, oraz 
duchowi panowania. Zakon tak dlugo istniejqcy mial prawo do 
bl~d6w, pod warunkiem ze je teraz uzna. "Angazujqc si~ - pisze 
autor - calkiem wyraznie po stronie bardziej konkretnej milosci 
braterskiej, zdob~dziemy lagodnq, cierpliwq i pokornq niewzruszo
nose, zawsze gotOWq do dialogu, by znaleze spos6b uobecnienia 
prawdy objawionej . Nasze ukryte swiatlo b~dzie rozlewae wsz~
dzie tylko swiatlo Ewangelii. Nasza gorliwose wiary b~dzie czerpae 
natchnienie z milosierdzia bez granic" (s. 98). 

W sprawie posluszeilstwa zakonnego, tak przelozeni jak wszyscy 
bracia majq dqzye do pelnej dojrzalosci i pozbycia si~ postawy 
infantylnej. W zakonie dominikanskim przejawialo si~ wybitne 
poszanowanie osoby ludzkiej, kt6rego tradycja wywodzi si~ od 
sw. Dominika. W ukladaniu konstytucji szanowal on punkt wi
dzenia braci, nigdy ich woli nie gwalcil. Duch zbytniego indywi
dualizmu znajdzie przeciwwag~ w dyskusjach grupowych, zwi~

kszeniu rangi i kompetencji urz~d6w nizszych, pracy zespolowej. · 
Wzmocni to ducha inicjatywy i zmysl odpowiedzialnosci. Dowar
tosciowanie osobistej odpowiedzialnosci uczyni zaleznose zakonnq 
bardziej gi~tkq, pozbawi formalizmu, zmniejszy liczb~ drobiazgo
wych pozwolen, b~dq one jednak zawsze potrzebne z racji slubu 
posluszenstwa i ub6stwa. 

Dzisiejszy funkcjonalizm zrodzil si~ z potrzeb dostosowania zycia 
do techniki. Pojawil si~ on r6wniez w dziedzinie religijnej i zakon
nej. Ot6z styl dzisiejszy jest wstrzemi~zliwy, aerodynamiczny, wy
klucza barokowq kwiecistose. Funkcjonalizm moze pom6c w od
kryciu zycia w~wn~trznego, nie toleruje bowiem sentymentalizmu, 
sztucznosci, subiektywizmu. Pozwala spotkae Boga w spos6b egzy
stencjalny, odi 6znie stany obiektywne od subiektywno-emocjonal
nych . Funkcjonalizm przeciwstawia si~ legalizmowi, ktory wysusza 
zycie wsp6lnoty. Ulatwia postaw~ kontemplacyjnq. Funkcjonalizm 
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jednak n~esie r6wniez niebezpieczenstwa. Mozna wpasc w pokus~ 
upraszczania wszystkiego do ostatecznosci, odrzucie symbole, kt6re 
w Liturgii majq wielkie znaczenie. Tymczasem kontemplacja po
trzebuje oparcia 0 symbole. Rytmu psalm6w, gest6w - nie mozemy 
dostosowae do nerwowego stylu epoki. Funkcjonalnose techniczna 
i funkcjonalnose religijna nie zawsze si~ pokrywajq. Funkcjona
lizm dominikanski powinien bye dose bogaty, poniewaz takq du
chowose posiadal Dominik. Powtarzanie tekst6w w Liturgii jest 
potrzebq ducha dawno odkrytq; zywi ono postaw~ kontemplacyjnq. 
Zbytnie upraszczanie Liturgii pozbawia zakonnik6w pokarmu kon
templacyjnego. Protestanci z calym przekoni'llliem szukajq dzis po
stawy kontemplacyjnej, miiczenia, medytacji, gest6w, modlitwy 
zbiorowej, spiewu gregorianskiego - czego my chcemy si~ pozbye. 

tRODlA KONTEMPLACJI 

Nalezy odr6znie postaw~ kontemplacyjnq od kontemplacji. Po
stawa kontemplacyjna jest to habitualna dyspozycja psychiczna do 
otwarcia si~ na lask~ kontemplacji, gdy nadarzy si~ sposobnose. 
Jest to uwrazliwienie czlowieka, ktory otwiera si~ na Boga przy 
najblizszej sposobnosci. Kontemplacja zas jest zaktualizowaniem 
tej gotowosci, aktualnym spojrzeniem czlowieka wypoczywajqcego 
w Panu i w rzeczach Jego, pod wplywem WiC\ry ozywionej Milosciq 
i darami Ducha Swi~tego. Kontemplacj~ nalezy oczyscie z prze
sadnej aury intelektualizmu, kt6rq zostala otoczona pod wplywem 
filozofii greckiej. Kierunek egzystencjalny moze tu oddae wielkie 
uslugi, z racji swego dynamizmu i nastawienia na sluchanie. Kon
templacja w takim uj~ciu to "spotkanie z Kims" - "sluchanie 
Kogos" - "odpowiedz Komus" - "troskanie si~ 0 Kogos" 
"wsp61praca z Nim". W takim uj~ciu znika z kontemplacji senty
mentalizm, estetyzm, zastoj . Plynie ona wtedy z Milosci i do Mi
losci prowadzi. Jest z istoty swej zaangazowana, solidaryzujqca si~, 
tw6rcza. Chrzescijanstwo zna tylko takq kontemplacj~. Prawdziwy 
kontemplatyk nie wpada w kwietyzm. Wewnqtrz jest gl~boko 

aktywny, stale nasluchujqcy, stale gotowy do czynu wymaganego 
przez Tego, z ktorym stale przebywa. Liczy si.~ z rzeczywistosciq, 
nie posluguje si~ gwaltem, korzysta z ascezy, kt6ra mu jest ko
nieczna. 

Przeciwienstwem kontemplatyka jest dzialacz. Troszczy si~ on 
g16wnie 0 to, by cos zrealizowae. Kontemplatyk rowniez dziala 
i duzo wi~cej niz czlowiek czynu, lecz posrednio poprzez Boga . 
Dzialacz jest psychologicznie opanowany troskq 0 zrealizowanie 
czegos a nie Kogos. Nie pozostaje on w osobistym dialogu. Slowa 
jego i gesty nie Sq autentyczne, lecz jakby dodane, doczepione przez 

Znak - 12 
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tzw. "intencj~". Nie plynq z gl~bi, lecz Sq poboznym dodatkiem 
dajqcym si~ podsumowae pod rubryk~ - "wzbudzanie intencji". 

Do postawy kontemplacyjnej potrzebne jest wewn~trzne milcze
nie, uwaga na Najswi~tszq Obecnosc. Potrzebne jest r6wniez mil
czenie zewn~trzne, zwlaszcza w zakonach. I dlatego prawo domi
nikailskie nazywa milczenie konwenckie - "najswi~tszym pra
wem". Milczenie to rna bye otwar.te na glos Boga, ludzi i rzeczy. 
Jesli milczenie zakonne przyj~te jest bez przekonania, narzucone 
staje si~ milczeniem pustym, zamkni~tym. 

Kontemplatyk rna bye wreszcie stale gotowy nie tylko do dialogu 
z Bogiem, lecz i z ludzmi. Jesli duszpasterz zdolny jest tylko do 
monologu i instynktownie broni si~ przed dialogiem, nie jest 
kontemplatykiem. Potrzebna jest gl~boka przemiana osoby 
metanoia kt6rq osiqga si~ r6wniez przy pomocy pewnej 
techniki. Metoda, forma, okreslona postawa na modlitwie - to 
rzeczy dawno odkryte. Nalezy jednak pami~tae, ze kontemplacja 
rodzi si~ raczej z cierpienia i modlitwy, niz z warunk6w zewn~trz
nych. Zycie gl~bokiej Wiary jest zwyczajnq metq, ku kt6rej Duch 
Swi~ty kieruje uleglych Sobie. Do doskonalej Milosci wszyscy Sq 
powolani, lecz spotyka si~ jq rzadko. 

Okolo r. 1930 postawiony zostal problem chrzescijailskiego hu
manizmu. Trzeba bylo pogodzie chrystianizm z wiecznymi dqze
niami czlowieka, przemyslee na nowo Wiar~ i konkret zycia chrze
scijaiJ.skiego, zasymilowac prqdy socjalizacji, przyjqe ide~ po
wszechnej ewolucji w perspektywie historycznej i kosmicznej, 
wypracowae wlasnq mysl egzystencjalnq. Tendencje te powodujq 
obecnie gl~boki kryzys iycia kontemplacyjnego, ale r6wnoczesnie 
pomagajq do znalezienia go. Zauwazono, ze orientacja religijna 
przechodzila obok wartosci ludzkich i ziemskich, nie kuszqc si~ 

o ich zintegrowanie i nie uznajqc ich wzgl~dnej autonomii. "Wsz~
dzie - pisze autor - odczuwano t~sknot~ za typem chrzescijanina 
dojrzalego, wiqzqcego harmonijnie wartosci ducha i ciala, podcho-· 
dzqcego z zaufaniem do zycia, oddanego ziemskiemu zawodowi jako. 
swi~tej powinnosci" (s. 132). 

Katolicyzm poszedl wi~c w kierunku tego humanizmu. W Ko
sciele i zakonach zacz~to urzqdzae generalne porzqdki, usuni~to· 
wiele znieksztalcen wyniklych z egocentrycznego przewrazliwienia. 
Wartosci ludzkie zacz~ly bye bardziej szanowane. Lecz do ich 
calkowitego zintegrowania potrzebny jest czas. Humanizm jednak 
przyni6sl ze sobq r6wniez niebezpieczenstwo przeakcentowania na 
niekorzyse czynnika nadprzyrodzonego. Rozbudowuje on nieEo
miernie stosunki mi~dzy czlowiekiem a czlowiekiem, bez odpo
wiedniego rozbudowania stosunk6w mi~dzy czlowiekiem a Bogiem. 

http:otwar.te
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Wymiar poziomy - horyzontalizm, rna przewag~ nad wymiarem 
pionowym - wertykalnym. Horyzontalizm jest waznym odkry
ciem naszych czas6w, lecz czlowiek dzisiejszy zachlysnql si~ nim, 
traktujqc go jako lekarstwo na wszystkie bolqczki. Oddzialuje to 
r6wniez na zakon, co utrudnia przyj~cie postawy ascetycznej. 
Potrzeb~ opanowania siebie, prac~ intelektualnq, prac~ w grupie 
wszystko to przyjmuje si~ dzisiaj. Lecz na zakonne skupienie, 
umartwienie patrzy si~ dzisiaj nieuinie. A jednak zhumanizo
wana asceza jest i dzisiaj potrzebna. 

J eszcze inne niebezp:eczenstwo grozi dzisiaj Kosciolowi i zako
nowi - oslabienie swiadomosci eschatologicznej. Dzis wprawdzie 
m6wi si~ 0 tym wiele, lecz w zyciu odgrywa to malq rol~. A jednak 
K osci61 i swiat s<l kierowane ku odrodzeniu eschatologicznemu. 
Gloszenie tej prawdy jest g16wnym zadaniem zakon6w. Bez orien
tacji eschatologicznej kontemplacja jest niemozliwa. Stan pielgrzy
mowania, duch oderwania, o£iary - Sq istotnq cz~sciq zycia. Nalezy 
podkreslae wzgl~dnq autonomi~ wartosci ziemskich, lecz r6wno
czesnie absolutyzm wartosci eschatologicznych. Zakon w swej 
historii nie przesadzal tu ani w jednym ani w drugim kierunku, 
a zawdzi~czal to Tomaszowi z Akwinu. Jest jednak wiele do 
ustawienia na nowo. Nalezy na nowo przemyslec takie poj~cia jak 
"swiat" - "ucieczka od swiata" - "pogarda swiata" i in. R6wniez 
w tradycyjnych metodach ascetycznych Sq elementy podlegajqce 
dyskusji. 

Poboznose ostatnich czas6w cechowala si~ wiernosciq wielkiej 
ilosci praktyk. Bylo to w pewnym sensie zmaterializowaniem du
chao Zamiast isc w glqb szlo si~ w szerz, pomna~alo praktyki, 
walczqc r6wnoczesnie z brakiem czasu. Wielka liczba oddanych 
Bogu nie wiedziala, co znaczy bye pochloni~tym przez Boga. Stan 
ten byl zarezerwowany dla wybranych. Panowal prymat swiado
mosci czynnej, realizatorskiej; a przeciez swiadomose czlowieka 
jest z natury chlonqca, biorqca. "Jesli swiadomosc - pisze Wal
grave - jest zbyt aktywna, ten rdzenny. moment odgrywa bardzo 
slabq rol~ w spontanicznej wrazliwosci" (s. 140). Czyny nasze 
stajq si~ zbyt niezalezne, nie powiqzane dostatecznie Z gl~biq, 

uwaga rozproszona na ulamkowe przedmioty, a£ekty duszy plytkie, 
przemieniajqce si~ w sentymentalizm, w oratorskie namaszczenie. 
Czlowiek jest wtedy podobny do kiepskiego aktora. Prymat akty
wizmu uczynil Zach6d malo dost~pnym dla zycia kontemplacyj
nego. 

Jest w swiecie prqd leu kontemplacji. Swiadczy 0 tym cz~ste 
nawracanie do biblijnego poj~cia ebed Jahwe. Znamienne Sq 
studia M. Bubera nad religijnosciq Chasyd6w, kt6rych charakte
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ryzowala kontemplacja dialogalna, postawa lagodna i pokorna, 
przyjmowanie kazdego czlowieka, rzeczy, wydarzenia - jako 
slowa skierowanego od Boga. Dialog wyrzeczenia, modlitwy kon
templacyjnej, swiadectwa i milosci - ofiarowany ludziom przez 
rodzin~ K. de Foucauld. Podobnie rna si~ sprawa z ruchem "Fo
colari" we Wloszech, ktory postawil sobie w programie przyj~cie 
czlowieka takiego, jakim on jest. To znami~ przyjmowania odroznia 
dzisiejszych dzialaczy katolickich od duchowosci wczorajszej Akcji 
Katolickiej, duchowosci "walki" i "zdobyczy". Wspomniee nalezy 
tez 0 postaci pastora Bonhoffera, ktory pozostal wierny medy
tacji - przedluzonemu spotkaniu z Bogiem. Nie mozna pominqe 
Dag Hammarskjolda oraz oczywiscie Papieza Jana. 

Klauzura jest to stara i wyprobowana instytucja monastyczna, 
wazna dla rozwoju kontemplacji. Dominikailska klauzura jest na
stawiona na apostolstwo. Dominikanin jest po to w konwencie, by 
z niego wychodzie. Nic bardziej normalnego dla nas, jak bye 
w drodze. W zakonie nie istnieje kwestia zredukowania do mini
mum n ieobecnosci, lecz ustalenie minimum obecnosci. Bracia zyjq 
w dwoch wymiarach. Na poziomie konwentu wyraza si~ to klau
zurq. Nie moze ona oznaczae odci~cia od swiata, jak to w duzej 
mierze oznaczal program restauracji zakonu w XIX w. Sluchano 
wtedy swiata - !lie rozumiejqc go, mowiono do swiata - nie 
b~dqc rozumianym. Postawa ta jest absurdalna. J ak milczenie tak 
i klauzura muszq bye otwarte. Do swiata nie mozna zblizye siE) 
w sposob powierzchowny. Zakonnicy powinni umiee w nim zye 
i rownoczesnie umiee patrzee na swiat z dystansu: Do tego po
trzebna jest fdauzura i powrot do niej. Trzeba umiej~tnie przejse 
pr6b~ samotnosci, kt6ra rodzi pok6j i nadziej~. Kto zdolal dobrze 
przezye wszystkie fazy samotnosci, zaludnie jq swiatlem Wiary, 
potrafi zrozumiee ludzkq samotnose i skutecznie jej pom6c. Osla
bienie struktur milczenia i Idauzury jest jakqs zdradq wobec 
swiata, kt6ry oczekuje od nas lekarstwa na swojq samotnose. 

POSLUGA StOWA 

Jak pogodzie apostolstwo z kontemplacjq? Usiluje dzis na to 
stare pytanie odpowiedziee tzw. "duchowose czynu". Wyrosla ona 
z Biblii i z troski zaangazowania w struktur~ swiata. Ks. Mi
chonneau twierdzi, ze aktywnose apostolska jest "autentycznym 
pokarmem modlitewnym", ze za wiele m6wilo si~, jakoby akcja 
stwarzala niebezpiecze11stwo dla zycia duchowego i wynikla stqd 
duchowose "odizolowana". Tymczasem apostolat sam z siebie jest 
srodkiem uswi~cenia, kontemplacja powinna bye ulatwiona przez 
kontakt z ludzmi, istnieje stala korelacja mi~dzy zyciem kontem



• 

- DOMINIKANIE A NOWOCZESNOSC 1013 

placyjnym a czynnym. Duchowosc czynu jest wi~c duchoWOSclEl 
globalnq, opartq na jednym ruchu - Milosci. 

Duchowosc czynu jest na pewno jakims post~pem w zyciu du
chowym. Lqczy ona to, co z natury jest zlElczone i co zostalo 
oddzielone w spos6b zbyt sztuczny. Milosc jest jedna w Chrystusie 
i braciach. Duchowosc czynu rozladowuje wewn~trzny konflikt 
apostola, kt6ry dotqd szybko chcial skonczyc z bliznim, by wr6cic 
do Pana. Duchowosc ta sprzyja psychologicznej jednosci modlitwy, 
studium i apostolstwa, usuwajqc niebezpieczenstwo luznego sta
wiania tych element6w obok siebie. Duchowosc ta odswieza klimat 
w Kosciele. Kaplani, zakonnicy , swieccy - znajdujq podstaw~ 

jednosci w Kosciele. Poszerza si~ poj~cie zycia wewn~trznego, zyc ia 
zakonnego, zycia apostolskiego, kontemplacji. Rzuca to nowe 
swiatlo na organicznq jednosc r6znych sposob6w zycia w Kosciele. 
Znaleziono jednosc organicznq w zblizeniu do Boga i swiata, jednosc 
we:wn~trznq zakonnosci i apostolstwa. Stalo si~ to przez dowarto
sciowanie cech ziemskich. Chrzescijanin to n ie czlowiek realizujqcy 
na jpierw sw6j plan , lecz sluchajqcy wolania Boga w Historii zba
wienia . Modlitwa i czyn to dwa na czynia polqczone. 

Duchowose czynu jest czyms nowy m, lecz nie jest calkowicie 
nowym. J es t rozwini~ciem dawne j doktryny duchowosci. Byloby 
bl~dem odrywac jq od jej pnia. Kto by ta k czynil, m6g1by popasc 
w pewne niebezpieczenstwa, kt6re tu i tam si~ sygnalizuje. Jesli 
za bardzo damy si~ pochlonqc p r aCq dla czlowieka, mozemy powoli 
zapomniec 0 Panu, a tym samym wysuszymy zr6dlo milosci wobec 
bliznich. Sam Pan przebywal na osobnosci, ka,zal chowac si~ na 
modIitw~ do komory, pochwaU Mari~ przed Mart c!. Od duchowosci 
czynu mozna wiele si~ nauczyc, lecz r6wniez przedstawiciele jej 
winni nie zapominac tego, co tradyc ja nieprzerwanie podawala 
koniecznosci rezerwowania osobnego czasu na modlitw~ w scislym 
znaczeniu. I jakkolwiek swiadectwo obecnosci jest cennym nabyt
kiem w Kosciele w ostatnich czasach, to jednak duchowosc czynu 
obja wia niekiedy tendencj~ do niedoceniania swiadectwa slowa, 
co jest niedopuszczalne. 

Nie mozna stawiac pytania, kt6re z dziel apostolskich Sq spe
cjalnie dominikanskie. Zakon nie wyklucza zadnych. Chodzi tylko 
o wlasciwy punkt widzenia, zespolowy spos6b wykonywania pracy. 
Zakon zrodzil si~ z potrzeb Kosciola XIII w., gdy potrzebny byl 
zesp61 sluzqcy slowem i przykladem, gdy brakowalo ekip kazno
dziejskich. Zakon wtedy st~nql do dyspozycji Kosciola. Koniecz
nose obrony wiary stala si~ okazjq powstania zakonu. Bardzo 
szybko zadanie zostalo poszerzone. Funkcja brata kaznodziei poj
mowana byla szeroko. Mozna powiedziee, ze pierwszq myslq Do
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minika bylo zbawienie niewierzqcych. W r. 1217 chcial udae si~ 
do Prus i innych krajow Polnocy, do Saracenow, do Zydow. Spe
cjalnosciq zakonu jest zespolowo prowadzony dialog ewangeliczno
-teologiczny, apostolat mysli teologicznej. Dominik widzial, ze 
kryzys mysli prowadzi do kryzysu Wiary. Niedlugo ukazal si~ 
Tomasz - drugi "zalozyciel" zakonu, ojciec apostolstwa mysli 
teologicznej. 

Walgrave podaje cztery znamiona apostolatu dominikanskiego: 
milo§(; Pierwszej Prawdy, dialog z szukajqcymi, obecnose kontem
placyjna, apostolstwo ruchomych zespolow. Milose Pierwszej 
Prawdy jest duszq duchowosci dominikanskiej. Katarzyna ze Sieny 
nazywa Rajmunda z K apui "wiernym oblubiencem Prawdy". Du
chowose dominikanska jest szczegolnie skierowana na Syna Bo
zego, ktory jest Prawdq substancjalnq. W apostolstwie zakon 
przyjmuje zadanie Slowa, wierne przekazywanie poslania Bozego 
(Dialog 158). Dominikanin ch~tnie wybiera takq poslug~ Slowa, 
w ktorej odbywa siE; konfrontacja Prawdy Bozej z prawdq ludzkq. 
Jest stale uwazny na sposob rodzenia si~ prawdy w umysle ludz
kim. MEose Prawdy nie moze si~ wyrodzie w pragnienie poznania 
dla samego poznania. Ma ona wyrazae si~ w rozdawaniu Prawdy, 
przekazanej przez Ojca. 2akon winien bronie si~ przed duchem 
przywlaszczenia sobie Prawdy i panowania nad innymi. Ma, bye 
tylko zwierciadlem Prawdy. W przeciwnym razie b~dzie przezuwal 
tylko wlasne mysli, nie dochodzqc do bezposredniego spotkania 
z Panem i ludzmi. MEose P rawdy z istoty swej jest nastawiona 
na dialog, jest oczekiwaniem na duchowy kontakt z ludzmi, na dal
sze objawienie Pniwdy. 

Dialog z szukajqcymi, to nieustanne poszukiwanie i odnajdy
wanie nigdy do konca nie zbadanych powiqzan Wiary z rozumem 
w stale zmieniajqcych si~ warunkach Historii . Ludzie chcq rozu
miee, w jaki sposob wiara przenika zycie, jak wiqze si~ z do
swiadczeniem ziemskich rzeczywistosci. Nalezy wi~c podjqe dialog 
z przezywajqcymi trudnosci wiary, Z niewierzqcymi, szukae powiq
zania techniki i kultury Z wiarq, starae si~ 0 pogl~bienie wiary 
u wierzqcych, szukae nowych metod pastoralnych odnosnie inteli
gencji. Nieodlqcznym warunkiem dialogu jest uszanowanie czlo
wieka i tolerancja. 

Obecnose kontemplacyjna zakonu w Kosciele i swiecie. Swiat 
Wiary ozywiony darami Ducha Swi~tego winien bye dla domini
ka nina naturalnym mieszkaniem. O. Loew nalega, by Wiar~ mozna 
byto w jakis sposob odczytae nawet z postawy, rysow twarzy, ge
stow. Obecnose Ducha SwiE;tego daje apostolowi autentycznq afek
tywnose tak wobec Boga jak i ludzi, pelni~ osobowosci, pozwala 
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obracae si~ w swiecie techniki unikajqc jego niepokoju i atmosfery 
napr~zenia. 

Ruchliwose apostolska przy pomocy ruchomych ekip. Hono
riusz III lqczyl t~ ruchliwose dominikanskq z ubostwem: - "zeby 
przebiec pole swiata z wi~kszq swobodq · ruchow, odrzucili ci~zar 
bogactw swiata". Dominikanin rna bye obecny w konwencie i swie
d e. Przychodzi mu z pomOCq oryginalnie pomyslana dominikanska 
dyspensa, poj~ta nie jako wylom wobec prawa, lecz jako pomoc 
do zachowania go. Zakon zabrania kaznodziejom i studentom zaj
mowae si~ zarzqdem konwentu. Pierwsze koscioly braci byly male, 
sluzyly jedynie potrzebom wspolnoty. Stan ten trwal do r. 1240, 
kiedy powstaly spory z klerem diecezjalnym. Apostolat domini
kanski byl wykonywany przede wszystkim na zewnqtrz, w kon
frontacji z myslq i aspiracjami epoki. Stqd w planach zakonu nigdy 
nie lezalo administrowanie parafiami. Tylko wyjqtkowe okolicz
n osci mogq sklonic zakon do przyj~cia parafii . Konwent ma zawsze 
dysponowae ekipami kaznodziejow, gotowymi udac s i~ w kazdej 
-chwili w zagrozone miejsce. 

J ednym z wlasciwych nam srodkow dzialania jest kosciol kon
wentualny, polozony w sercu miasta, dysponujqcy wi~kszq liczbq 
spowiednikow i doradcow duchownych. Nalezy jednak wzmoc na
SZq ruchliwose apostolskq, nawet kosztem lokalnej poslugi, gdyz 
potrzeby i mozliwosci apostolskie Sq niezliczone. Poszuk iwanie 
Prawdy w srodowiskach chrzescijanskich, zdechrystianizowanych, 
niewierzqcych, asystencja duchowa i doktrynalna wobec pracowni
kow naukowych, technicznych, inteligencji, mas robotniczych, nie
pr aktykujqcych. Wsrod tych potrzeb i mozliwosci trzeba umiee 
wybierae. Apostolat nasz i teologi~ nalezy pogl~bic, by rozkwit 
zakonu nie byl podobny do ostatnich blaskow jesiennych. Wazny 
jest nie tyle zasi~g, ile model rnysli i postawa. Zakon musi uwazae, 
by z lekkiej jazdy nie przemienil si~ w hoplitow. 

Gonitwa za zyskiem szkodzi zakonowi w szczegolny sposob. Po
wag~ za konu nalezy utrzymywac, lecz poj~cie prestizu jest poj~
d em sw ieckim. Pracujemy dla Boga i ludzi, a chwala i upokorzenia 
b~dq nam przydane. Unikac mamy takze staran 0 prestiz kolek
tywny. "Dla nas dominikanow - pisze Walgrave - ktorzy nigdy 
nie mozemy uchylic si~ od pewnego rodzaju arystokratyzmu pasto
ralnego, a to z samej racji naszego powolania, zadania skromne 
stanowiq dobrq przeciwwag~" (s . 293). Szukanie zadan dlatego, 
ze stawiajq nas na widoku, oslabia kontemplacyjnego ducha zakonu, 
zas "pokora tak kolektywna jak indywidualna jest koniecznq glebq, 
w kt6rej rosnie zycie modlitwy i zar apostolski" (s. 283). 
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RECHRYSTIANIZACJA INTELEKTU 

Powolaniem zakonu jest rechrystianizacja intelektu. Od wielu 
lat sytuacja w dziedzinie intelektualnej jest w zakonie napi~ta. 

Niedocenianie teologii spekulatywnej jest faktem. Niekt6re pro
wincje posiadajq pewnq liczb~ wybitnych teolog6w, kt6rzy usilujq 
odnowic t~ teologi~. Jednak brak zaufania do teologii spekulatyw
nej jest szeroko rozpowszechniony, wiele osrodk6w teologicznych 
zakonu jest zdezorientowanych. Cennq tendencjCj dzisiejszych cza
s6w jest powr6t do zr6del, lecz ubocznym jego skutkiem jest brak 
zaufania do teologii spekulatywnej. 

Powody takiego stanu Sq rozne . Pismo sw. jest czyms wi~cej , 
niz g16wnym zr6dlem teologii spekulatywi1ej - jest jej duszq. 
Gl6wnym zadaniem teologii dogma tycznej powinno bye sluchanie 
wielkich temat6w biblijnych. Fakty te inter esujq nas w pier wszym 
rz~dzie jako owoc zycia Koscio!a, nie zas jako mie jsce w systemie. 
Mysl teologiczna jest Slowem Bozym zrozumianym przez ch rze
scijailstwo w okreslonych sytua cjach historycznych. Nasza epoka 
z kolei odkryw a nowe skarby Objaw ienia . Z te j przyczyny mysl 
ta podlega st alerp u rozwojowi. P ierwszq troskq teologii musi bye 
dialog z epokq. 

Tymczasem teologia spekulatywna blqkala si~ cz~sto w forma
listycznych speku lacjach, zaniedbujqc podejscie egzystencjalne. 
Pismo sw. i T radycja zacz~ly bye dl a niej miejscem , skqd czerpala 
argumenty , nie byly natom iast jej duszq. Uklad t radycyjnych 
temat6w byl zbyt sztywny. P erspektywa programu studi6w byla 
raz na zawsze ustalona. P anowal system, poza kt6ry nie nalezalo 
si~ wychylac. 

Ostatni Sob6r opowiedzial s i~ za unowoczesm eniem teologii, 
rownoczesnie uznajqc prawa teologii spekulatywnej . T radycyjnq 
mysl teologicznq nalezy zintegrowac z nowymi tendencjami. Nowe 
prqdy byly w pewnej mierze reakcjq na przesadne pojmowanie 
czynnika rozumowego w teologii spekulatywnej ostatnich wiek6w. 
"Dla zakonu - pisze Walgrave - ktorego doktrynalna tradycja 
idzie prawie wylqcznie po linii scholastycznej, jest rzeCZq bardzo 
wazn q sprecyzowanie swojej postawy odnosnie tego punktu" 
(s. 303). 

Jednym z problemow jest ustalenie stosunk6w teologii speku
latywnej do Wiary. Niektorzy obawiajq si~ pewnego "zanieczysz
czenia" ludzkim czynnikiem tego co Boskie. Patrzq nieufnie na 
teologi~ spekulatywnq, prawo kanoniczne, nawet liturgi~. Jest 
rzeCZq pewnq ze pojmowanie Wiary moze bye zanieczyszczone 
ludzkim pojmowaniem, nie wolno jednak posuwae obaw zbyt da
leko. Pr6by przenikni~cia Objawienia rozumem i tworzenia syn
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tezy teologicznej nie sprzeciwiajq si~ duchowi Ewangelii. Rozum 
nie przeniknie tajemnky Objawienia od wewnqtrz, lecz moze 
osiqgnqc "pewnego rodzaju rozumienie tajemnic" - jak uczy 
ISobar Watykanski. Nie nalezy utozsamiac uzywania rozumu z jego 
naduzywaniem. Potrzebne jest oczyszczenie rozumowego podejscia 
do Wiary, nie jego zaniechanie. Albo b~dziemy kontrolowac poj~cia 
filozo fi czne przez wierzqcy rozum, albo niekontrolowane idee za
prowadzq nas na manowce. Mysl katolicka zacz~la si~ dziS wahac 
w niepokojqcy sposob, poniewaz teologia spekulatywna utracila 
w pewnej mierze autorytet. 

Wiara musi przejse proces "wcielenia". Nie nalezy przeceniac 
spekulac ji, gdyz ryzykujemy odci~cie Wiary od zrodel. Nie mozna 
jednak nie doceniae spekulacji, gdyz odci~loby to Wiar~ od swiata 
materialnego. 2ycie chrzesci janskie podlega pr awu "wcielenia" 
przenika rozum, woI~, serce, cialo. Spekulacja i rozumowanie 
b~d~ zawsze potrzebne do pelnego w cielenia mysli wierzqcego. To 
sarno trzeba powiedziee 0 potrzebie syntezy, ktora jest naturaInq 
sklonnosciq rozumu. Chrzescijanskie rozumienie SWi3ta konczy si~ 
zawsze syntezq Wiary. Musi ona jednak bye otwarta. Obecnie 
z powodu naduzye - utracilismy w niemalej mierze szacunek do 
syntezy. Smak syntezy szybko jednak powroci. Rozum obudzony 
dysponujqc poj~ciami i sqdami - z koniecznosci b~dzie dqzyl do 
syntezy, oraz bqdzie szukal organicznego powiqzania wszystkich 
systemow. 

Zaslugq zakonu w XIII w. bylo opowiedzenie si~ za metodo
logicznym powiqzaniem rozumu z vViarq. W czasach, gdy mysI 
grecka przezywala swoj renesans na Zachodzie - byl to znak 
otwarcia. Tomasz polqczyl organicznie ±rodla chrzescijanskie z my
sIq schoIastycznq. Byra to bardzo zywotna symbioza. Znal doskonaIe 
BibIi~ i Ojcow - co bylo wowczas rzeczq zwyczajnq. Pod tym 
wzgl~dem zachowal ciqglosc z tradycjq. Od XIV w. zwiqzek orga
niczny z BibIiq i Ojcami slabnie. Konsekwencje byly zgubne. Me
toda schoIastyczna zacz~la przezywac kryzys aIienacji, zatracala 
swojq funkcjonalnosc religijnq. Liczne komentarze Summy i pod
r~czniki zawieraly wiedz~ abstrakcyjnq i formalnq. Przeciw_ temu 
stanowi nast~puje powoIi reakcja. Mnozq si~ studia biblijne i wy
dania OJcow. Ukazujq si~ dawne, zapomniane nazwy: zbawienie, 
Iud Bozy, pieIgrzymowanie, powolanie, sluchanie itp. Te dyna
miczne poj~cia przemawiajq zywo. Wrazliwosc na konkret lqczy 
si~ z poj~ciem Historii swi~tej. Oczekuje si~ nowej syntezy. Nie 
rozwiqze si~ tego przez postawienie - obok teologii spekuIatyw
nej - dobrych traktat6w teologii pozytywnej. Nie wystarczq 
adnotacje i dobre introdukcje. Potrzebna jest nowa synteza 
wzajemne przenikanie si~ ±rodel swi~tych i mysli ludzkiej. 
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J aki jest stosunek teologii spekulatywnej do kontemplacji? Teo
logia jest to zycie Wiary uj~te w kategoriach umysTowych. Tak 
w kontemplacji jak w teologii - czlowiek chce pochwycic Milosc 
Bozq obecnq w Biblii, Tradycji, aktualnej sytuacji Kosciola 
~ spos6b metodyczny, przy pomocy techniki wlasciwej dla kaidej 
dziedziny. Wiedza teologalna staje si~ r6wniei wiedzq teologicznq. 
Gl~boka orientacja teologiczna uwarunkowana jest autentycznym 
iyciem modlitwy. Obecna odnowa teologiczna nie jest dostatecznie 
kontemplacyjna . Powr6t do kontemplacji jest bardzo wazny dla 
teolog6w. Dla dominikan6w jest to kwestia zycia lub smierci. 
Zakon nie zrealizuje swego zadania w Kosciele, jesli oderwie si~ 

od zr6del kontemplacyjnych. 
Wiedza dzisiejsza wyzwala nas od naiwnego patrzenia na pro

blem pewnosci. Cywilizacja antropocentryczna oraz relatywizm 
powodujq utrat~ zmyslu religijnego. Nasz spos6b widzenia i sqdze
nia jest uwarunkowany mn6stwem fakt6w biologicznych, psycho
logicznych, socjologicznych. To uniemozliwia - wedlug dzisiej
szych naukowc6w - uzyskanie absolutnej pewnosci. Wierni, widzqc 
istnien.ie r6znych religii, poj~c filozoficznych i moralnych, zaczy
najq wqtpic, czy mozna osiqgnqc prawd~. Perspektywy ewolucjo
nizmu powi~kszajq sceptycyzm intelektualist6w. Sqdzq oni, ze 
calkowite wyjasnienie rzeczywistosci da si~ wytlumaczyc tylko 
organicznym rozwojem natury. Cala rzeka danych pozytywnych 
i relatywnych zatapia umysl ludzki. Informacje majq charakter 
wylqcznie relatywny, nie Sq uzupelnione wymiarami metafizycz
nymi. W dziedzinie metafizycznej i religijnej jestesmy swiadkami 
regularnego burzenia naiwnej pewnosci - bez zast~powania jej 
pewnosciq zdobytq w spos6b bardziej krytyczny. Sytuacja ta pa
ralizuje religijny rozw6j inteligencji i mlodziezy. Wynikiem tego 
jest utrata Wiary. 

Teologia biblijna daje realnq syntez~ Wiary. J ~zyk jej i struk
tura odpowiadajq wrazliwosci epoki. Pomaga to do rozbudzenia 
podstawowych intuicji: transcendencji, wolnosci, odpowiedzialnosci. 
Teologia biblijna jednak nie jest w stanie odpowiedziec na wszyst
kie trudnosci. Nie moze w racjonalny spos6b wyjasnic stosunku 
chrzescij anstwa do swiata. Potrzebna jest mysl filozoficzna , poj~
cia, terminy - oddane na uslugi nadprzyrodzonosci. Ludzie nie
kiedy nie decydujq si~ na ostateczny krok, poniewaz na poziomie 
mysli odczuwa jq pewnq niezgodnosc . Tylko teologia spekulatywna 
moze temu zaradzic. Ona to w konkrecie - warunkuje niekiedy 
wcielenie Laski. Najbardziej potrzebnq jest dzis synteza nauk 
antropologicznych. Walgrave jest zdania, ze odnowa chrzescijall
skiej antropologii warunkuje cz~sciowo odnow~ zakonu (s. 321, 
nota 1). 

http:istnien.ie
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NOWOCZESNE KONSTYTUCJE 

Reforma zakonu w XIX w. daia braciom kaznodziejom W r. 1872 
nOWq wersj~ starych konstytucji. Z ogromnym pietyzmem podano 
tekst konstytucji z r. 1241, opatrujqc go niezliczonymi wyjasnie
niami naroslymi w ciqgu szesciu wiekow. Pietyzm wobec tradycji 
posuwal si~ do tego stopnia, ze umieszczano teksty oryginalu, zas 
w odnosnikach zaznaczano, ze punkty te juz dawno nie obowiq
zujq. Konfrontacji z rzeczywistosciq XIX w., z ruchami wolnoscio
wymi i spolecznymi trudno si~ tam dopatrzec. Kosciol i zakon znaj
dowaly si~ wtedy w defensywie. 

Sila jednak przemian oddzialywala na Kosciol i zakon. Kosciol 
stworzy! wreszcie dla siebie dawno oczekiwany kodeks prawa ka
nonicznego (1917). Wplyn~lo to dobroczynnie rowniez na zakony, 
kt6re m ia ly obowiqzek dostosowania swego prawodawstwa do ko:' 
deksu. W zakonie dominikanskim proces dostosowania rozpoczql 
.si~ w r. 1924, zakonczyl si~ zas w r . 1932 - kiedy to bracia kazno
dzieje otrzymali po raz pierwszy w historii nowe konstytucje. Byl 
to ogromny krok naprz6d - uwolnienie si~ od litery pierwotnego 
tekstu, z zachowaniem jednak ducha. Silq rzeczy byla to juz swia
dorna konIrontacja z XX w., chociaz jeszcze niesmiala. 

Rok 1969 stanowi dla zakonu Dominika prze1omowq dat~. Kon
stytucje, ktore zakon otrzymal w tym roku, Sq tradycyjno-nowo
czesne. Zakon niczego nie stracil ze swej czcigodnej tradycji, 
a rownoczesnie znalazl odwag~ i wielkodusznosc do unowoczesnie
nia si~. P~kly wreszcie okowy, ktore tak dlugo hamowaly zakon 
w jego rozwoju. Zawdzi~cza on to swoim synom, kt6rzy w duchu 
proroczym dostrzegali kierunek rozwoju. Zawdzi~cza przede 
wszystkim niezapomnianej pami~ci Papiezowi J anowi, przez kto
rego Duchowi Swi~temu podobalo siE; rzucic snop swiatla na zycie 
Kosciola. ZawdziE;cza to Soborowi, kt6ry jest dzielem Papieza 
Jana . 

.Juz objE;tosciowo egzemplarz nowych konstytucji przedsta\via 
siE; korzystniej od poprzednich. Podczas gdy konstytucje z r . 1872 
mialy format wielkiej 8-ki, liczyly oko1o 700 stron i zawieraly 
1191 numer6w, zas konstytucje z 1932 mialy form E; osemki, zawie
raly oko1o 400 stron i 965 numerow, to obecne konstytucje majq 
format malej 8-ki, liczq oko10 300 stron druku i tylko 619 numerow. 
Swiadczy to 0 d1ugiej, zmudnej i dojrzalej pracy calego zakonu 
i kapituly generalnej, by braciom nie ,nakladac na ramiona niepo
trzebnych ciE;zarow, by zachowac wolnosc dzieci Bozych i ulatwic 
zachowanie dobrowolnie przyjE;tych zobowiqzan. 

Pierwsze wrazenie, jakiego siE; doswiadcza, czytajqc nowe kon
:stytucje, to wielka odpowiedzialnosc za kazde slowo, glE;bokie 
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powiqzanie zdaii., wykorzystanie Ewangelii, historii zakonu, tekstow 
soborowych, teologii, doswiadczenia zakonu i Kosciola. Wskutek 
tego tekst konstytucji upodabnia si~ do dekretow soborowych 
i rna w sobie cos z ich namaszczenia. Nosi w sobie znami~ wy
silku nie kilku ludzi, lecz calego zakonu. Zakon nasladowal w pracy 
swej Ojcow Soboru, wskutek czego Duch Swi~ty jest odczuwalny 
w tekscie. 

W tekscie szcz~sliwie omini~to akcenty nieufnosci do czlowieka, 
skrupulatyzmu czy purytanizmu, ktore cz~sto w tego rodzaju 
tekstach mozna odnaleze, np. odnosnie slubu czystosci, posluszeiJ.
stwa i in. Jest tu widoczny pozytywny i nakazany sobie wysilek 
calego zakonu i kapituly, by braciom okazae zaufanie, uszanowae 
wolnose, nie zaniedbujqc zachp,ty do czujnosci. Jest to jakis progra
mowy i k ierowany duch realnego optymizmu, tak szcz~s1iwie za
p oczq tkowany w Kosciele przez Papieza Jana. 

Co do zycia zakonnego, podkreslono moment konsekrac ji zakon
nej i zycie wsp61ne. Zniesiono dyspensy z ucz~szczania do choru, 
poniewaz Kosciol ·dzis podkresla wspolnotowy charakter mo
dlitwy liturgicznej, z drugiej zas strony czas na t~ modlitw~ zostal: 
znacznie skrocony. Poleca s i~ modlitw~ prywatnq, s tosownie do 
na jstar sze j tradycji Zakonu. Podkresla s i~ moment apostolski 
i wspolnotowy naszych studiow. Wprowadza s i~ na powrot dawnet 
instytucj ~ tzw. lektora konwentu, k tor ego zadaniem b~dzie dbanie 
o rozwoj studium w danym konwencie. Wprowadza si~ , jako rzecz 
nowCj , lektora prowincji, ktorego zadaniem b~dz i e rozwijanie :;tu
dium w calej prowincji. Poslugiwanie Slowa rna dla dominikanow 
charakter powszechny: do wierzqcych, niewier zqcych, do srodo
wiska uniwersyteckiego, do braci odletczonych, do robotnikow. 
Zostal wprowadzony nowy rozdzial w konsty tucjach, ktory b~dzie 
sprzy jal integ~acji calej wspolnoty w zyciu, zarzCjdzie, apostolacie, 
zwi~kszajqc poczucie odpowiedzialnosci. J esli chodzi 0 zarzqd, trzy
mana si~ dwoch zasad: wi~kszego uczestnictwa braci, wi~kszej de
centralizacji i autonomii prowincji. Przywileje przywiqzane daw
niej do pewnych urz~dow, zostaly zniesione. Bracia laicy majq 
glos czynny i mogq bye wybrani do rad konwentualnych i pro
wincjalnych, oraz mogq bye delegatami na kapituly prowincjalne. 
Administracja ekonomiczna zostala calkowicie unowoczesniona. 

Konstytucje nie Sq jeszcze calkiem doskonale, lecz b~dq dosko
nalone w trybie normalnym, na kapitulach generalnych zwoly
wanych co trzy lata, pod okiem Kosciola i zakonu. 

Emanuel Dziala OP 
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MSZA NA OlTARZU 5WIATA"' 


I 

Ofi~rowanie 

Na stepach Azji -
Bez chleba, wina i oltarza 
Ponad symbole si~ wznios~ 
Ai po czysty majestat Rzec:lywistosci. 
I na oltarzu Ziemi calej 
- Ja, Tw6j kaplan -
W ofierze Ci zloz~ 
Prac~ i trml Swiata. 

* 
Sloiice tam blaskiem oswie tla 
Najdalszy skraj pierwszego wschodu. 
Jeszcze raz, 
Pod ta ruchoma zaslona swiatel 
Zywa twarz Zie'mi si~ I;udzi, 
Driy 
I rozpoczyna swoj ci~iki trud. 
Tego nowego wysilkll pion oczekiwany 
- Boie moj -
Na mej patenie poloi~; 
M6j kielich napelni~ 
Sokiem wszystkich owocow, 
Kt6re dzis b~d:j wycisni~te. 

Kielich moj i patena -
To glt;bie duszy szeroko otwartej 

• Tlumaczenie niniejsze zostalo dokonanE: na podstawie tekstu francuskiego, wy
danego w Hymne de !'univers (Paris 1961, £ditions du Seuil) . Uklad graficzny 
tel<stu polskiego poch odzi od tlumacza. 
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Na wszystkie sily, 
Ktore w jednej ehwili, 
Ze wszystkieh punktow Globu 
Powstanq 
I 8kupi~ sill w Duehu. 
- Nieeh zatem przyjdq do mme: 
Wspomnienie 
I mistyezna obecnosc tyeh, 
K toryeh swiatlo budzi na nowy dzieil. 
Widzll ieh, Panic, kazdego z osobna 
I kocham wszystkich tyeh, ktoryeh mi daleS 
Jako opareie 
I czar naturalny mej egzysteneji. 
I liez!£ jednego po drllgim; 
Czlollkow tej inllej, 
A tak drogiej rodziny, 
K tora zwolna wokOl mnie sit) gromadzi 
Poezqwszy od elementow najbardziej odleglyeh 
A skoiiezywszy na pokrewieiistwie serea, 
Badaii llallkowyeh i my§li. 
Troeh!£ niewyraillie, 
Ale bcz wyjqtku -
Wszystkich przywolujt): 
Tyeh, co jak anonimowa gromada 
Tworzq mast) zyjqeyeh; 
I tyeh, ktorzy -
Choc ieh nie znam -
Otaezajq mllie i wspOl11agajll; 
Tyeh, co przyehodzq, 
I tyeh, ktorzy odehodzq; 
A przede wszystkim tyeh, 
Co w prawdzie lub poprzez b1lld, 
W biurze, . 
W laboratorium, 
I w fabryee 
Wierzq w post!£P Rzeezy 
I namit)tnie 
SZllkac dzis b!£d!! swiatla. 

* 
Ten tllll11 lliespokojny, 

M!£tny lub wyrainy, 

Ktorego niezmierzonosc nas przeraza 

Ten Ocean ludzki, 
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Ktorego powolne i jednostajne falowanie 
W ser cach najbardziej wierzqcych 
Budzi niepokoj... 
Chc~, by w tym momencie 
Byt moj 
By} echem tego gl ~bokiego pornruk u. 
W 8ZY8tko, co w ciqgu tego dnia 
Wzrosc rna 
Lllb zrn niejszyc si~ w sWlecie; 
Wszys tko, co lImrzec rua dzisiaj, 
Chc~ , P anic, w sobie zebrac, 
By Tobie oddac; 
Oto materia rnej ofiary, 
Jedyna, k torej pragniesz! 
lnne niegelys skladano ofiary w twej swiqtyni : 
P ie rwociny zbo:l i kwiat zwierzqt. 
Ofi arq, k tor ej naprawel~ oczekujesz, 
K torej codziennie potrzebujesz 
DIaczego, nie wiemy -
By zasp ok oic Twoj glod, 
By nasycic Twe pragnienie, 
J est WZl"Ost Swiata 
Unoszollcgo powszechnym 8tawaniem s i~ . 

* 
Przyjmij, Panie, t~ · Hos ti ~, 
Ktorl! stworzenie cale 
Poci'1gni r,te Twoim urokiem 
U switu dnia Ci skI ada. 
Ja wiem, 
Ten chleb nuzego truelu 
Sam z siebie jes t jeno 
Rozklatl em niezrniernym. 
To wino naszego bolu, 
Nies tety, 
J es t takie tylko rozczynnikiern. 
Lecz w gh;bie tej .masy bezksztaItnej 
J es tem tego pewien, 
Bo czuj~ to 
Tchnl.jle; nieodparte uswir,cajl.jce 
Pragnienie, 
Ktore sprawia, 
'i.e krzyczymy W8ZYSCY, 
Od bezboinika do wierzqcego: 



PIERRE TEILHARD DE CHARDIN1024 

"Panie, zjedllocz nas!" 

Bo dales mi, Boze, 

Z braku zaru duchowego 

I wznioslej Swilttyeh ezystosei, 

Nieodparti! sympatilt do wszystkiego, 

Co w eiemnej materii silt rllsza. 

Bo bardziej - r~limo wszystko -

Rozpoznaj Q w sobie syna Ziemi, 

Niz Syna Nieba. 

Dlatego w myslaeh myeh 

Obci~zonyeh nadziejami 

I llQdzi! mej matki 

WzbijQ siQ tego ranka ku wyzynom; 

I tam, silny kaplatlstwem, 

Ktore - jak wierzQ - mi dales, 

Nad wszystkim tym, 

Co w Ciele ludzkim 

Do zyeia szykuje silt lub smierei 

Pod sloiieem, ktore wseltodzi, 

W CZWIt Ognia! 


II 

OGIEN NAD SWIATEM 

OgieI't -

Ta bytu zasada ... 

.l es teSmy opanowani uporezywi! iluzj,!, 

Ze on z gh;bin Ziemi wyehodzi 

I plomicll jego rozpala silt z wolna 

Wzdluz zyeia blyszezi!cego szlaku. 

DaleS mi, Panic, laskQ zrozumienia, 

Ze wizja ta falszywa byla 

Ze - by moe Cilt zrozumiec 

Odwroeic j,! muszlt. 

Na poezi!tku byla moe 

Rozumna, miluj,!ea i eZyllua. 

Na poezi!tku bylo Siowo 

Zdoille ujarzmic i ugniesc jak eiasto 

Wszelk~ MateriQ, 

Ktora zrodzic siQ miala. 

Na poez ,! tku nie bylo zimna eiemnosei ; 

ByJ Ogiell. 
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Oto Prawda! 
A wil{c wcale nie z naszej mocy 
Wytryskalo stopniowo swiatlo, 
Inne, odwieczne swiatlo 
Cierpliwie i niezawodnie 
Ciemnosci nasze usuwa. 
Bo my, stworzenia, 
Sami z siehie 
Ciemnosciij i Pustkij jestesmy. 
Ty sam, moj Boze, 
J estes podstawij i stalosciij 
Wiecznego Srodowiska; 
Ty, co nie znasz, 
Co czas i przestrzeii, 
.Z Ciehie Wszechswiat nasz 
Wynurza sil{ i w Tobie dopelnia 
Gubiijc granice, 
Ktore tak wielkie sil{ nam wydajij. 
Wszystko jest bytem 
I wszt;dzie jest hyt 
Poza fragmentarycznoscill stworzeii 
I opozycil! atomow! 

Duchu ognisty, 

Ogniu odwieczny i osohowy, 

Kresie realny jednosci 

Od idei panteisty pit;kniejszej 

I hardziej upragnionej 

Racz zstllpic jeszcze raz 

Na kruch lJ warstwf( nowej materii, 
o k torl! swiat dzis wzrosnie, 
By tchnqc w nill duszt;. 

* 
Ja wiem, 
My nie mozemy dyktowac, 
A tym hardziej uprzedzac 
Twych czyn6w. ' 
Cal a inicjatywa do Ciehie nalezy 
I Twoj/l jest rzecz:.j 
Od mej .modlitwy rozpocz/lc. 

* 
Znak - 13 
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510wo blyszcz/lCe, 

Mocy gorej/lca, 

Ty, CO wielosc ugniatasz, 

By zycie w ni/l tchn/lc, 

Wyci/lgnij, prosz£t, nad nami 

Twe r£tce wszechmocne, 

Twe r~ce uprzedzaj/lce, 

Twe r£tce wszechobecne, 

Ktore nie dotykaj/l tu i owdzie 

(Jak to ludzka czyni r£tka) 

Lecz wnikaj/lc do gl£tbi 

W calosc obecn/l i przeszl/l Rzeczy 

Dosi£tgaj/l nas jednoczesnie 

Przez wszystko, co najrozleglejsze co najgltlbsze 

W nas samych i wokol nas. 


* 
Niech niezwycl£tZOne Twe r£tce 
Dla dziela, ktorego dokonac zamierzasz, 
Przygotuj/l wysilek ziemski, 
Ktory Ci teraz przedstawiam 
Caly w swym sercu gromadz/lc. 
Przetworz go, Panie 
- Ten trud -
Wyprostuj i przerob az po korzenie, 
Ty, ktory wiesz, 
Dlaczego niemoZliw/l jest rzecz/l, 
By stworzenie rodzilo sift inaczej 
Nil na szczepie niekoiicz/lcego sift rozwoju. 

* 
A teraz 
Przez usta moje, 
Wypowiedz nad nim slowo 
Podwojlle i skuteczne, 
Bez ktarego wszystko sift chwieje, 
Wszystko rozpada 
W llaszej m1\drosei i doswiadczeniu 
Ktore wszystko l/lczy 
I wszystko umacnia 
W najdalszej perspektywie naszych rozwazaJ'1 
I naszej zllajomosci Wszechswiata. 
Nad wszelkim zyciem, 
Ktare kielkowac ma, ' 
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Wzrastac, kwitnllc i dojrzewac. 

Powtorz w tym dniu, 0 Panie: 

"To jest eialo moje". 

I nad wszelkll smiercill, 

Ktora toezye, niszezyc i przeeinac 

Zamierza, 

Wypowiedz rozkaz: 

(Najwyzsza tajemniea wiary) 

"To jest krew lIloja"! 


III 

OGIEN W SWIECIE 

Stalo si~! 


Jeszeze raz 

Ogien przeniknlll Ziemi~! 


Nie spadl na szezyty z hukiem 

Jak piorun w dzien burzy; 

Czy Pan wysad:.t:a Silll drzwi 

Aby wejse do siebie? 


* 
Bez wstrzllSu 

Bez grzmotu piorunow 

Plomien od wewnlltrz przeswietlil wszystko: 

Od jlldra najmniejszego atomu 

Po praw najogolniejszyeh energi~; 


Tak naturalnie ogarnlll 

Kazdy element, 

Kazdll spr~zyn~, 

Kazde Illeze naszego Kosmosu, 

- Pojedynezo i razem 

Ze wierzye mozemy, 

IZ same si~ rozpalily. 


* 
W nowej Ludzkosci, 

Ktora dzisiaj si~ tworzy, 

SJowo przedluza bez konca 

Akt swego narodzenia; 

I moeq jego zanurzenia 

W lono Wszeehswiata 
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Wielkie wody Materii 
Bez wstrzllsU oiyly. 
Nic nie zadrzalo na pozor 
Pod ci<tiarem niewymownego przeobraienia. 
A tymczasem Wszechswiat -
Ta ogromna Hostia -
W zetkni~ciu z substancjalnym Slowem 
Tajemniczo a realnie 
Stal si~ Cialem. 
Przez Twe Wcielenie, moj Boze, 
Cala materia stala si~ cialem. 

* 
Wszechswiat ... 

Jui dawno mysl nasza 

I doswiadczenie 

Dziwne rozpoznaly w nim cechy, 

Ktore go czynill podobnym do Ciala .. : 


* 
Jak Cialo 
Poci'lga nas Gzarem tajemllic 
I gl~bill swych oczu. 

Jak Cialo -
Rozpada si~ i wymyka 
Pod wplywem naszych analiz 
Strat i wlasnego trwania. 

Jak Cialo -
Da si~ obj'lc usciskiem 
Tylko w niekollCZllcym si~ wysilku, 
By przenikllllC 
Poza to, co dane. 

* 
Od urodzenia czujemy, 0 Panie, 

T~ niepokojllc'l mieszanin~ 

Bliskosci i dystansu. 

W dziedzictwie bolu i nadziei, 

Ktore przekazujll sobie wieki, 

Nie ma nostalgii rozpaczliwszej 

Nad t~, 

Ktora zmusza czlowieka do placzu 

Z irytacji 




1029 MSZA NA OlJTARZU SWIATA 

I z pragnienia posr6d Obecnosci, 

Nieuchwytnej i anonimowej, 

Co w wszystkich kryje si~ rzeczach: 

"Si forte attrectent eum". 


* 
Teraz, 0 Panie, 

MoclI tej Konsekracji Swiata 

LSnienie i zapach Wszechswiata 

Niech dla mnie przyjmll 

Cialo i twarz w Tobie. 

Co chwiejna mysl moja odgadla 

Czego domaga si~ serce 

Chcljce rzeczy niewiarygodnyeh, 

To dales mi wspaniale: 

By stworzenia nie tylko 

Tak z sobll byly solidarne, 

By zadne istniec nie moglo 

Nie otoczone przez wszystkie inne, 

Lecz by tak byly zawisle 

Od jedynie rzeczywistego centrum, 

By jedno prawdziwe Zycie 

Dalo im ' 

Ostatecznll sp6jnosc i jednosc. 


* 
Niech prysnie, moj Boze, 
Dzi~ki odwadze Twego Objawienia 
Niesmialosc dziecinllej mysli, 
Co objllc si~ boi, 
Szerszll i zywszlI w swiecie rzeczywistosc, 
Niz n~dzna doskonalosc ludzkiego organizmu. 
Na drodze smielszego rozumienia WszechSwiata 
Synowie tego czasu 
WcillZ wyprzedzajll mistrzow Izraela. 
Ty, Panie Jezu, 
"W kt6rym wszystkie rzeczy 
SWII spojnosc znajdujlj", 
Objaw si~ wreszcie tym, 
Ktorzy Cit< milujll, 
Jako Dusza wyzsza 
I Ognisko fizyczne Stworzenia. 
Chodzi tn 0 nasze zycie, 
Czyz tego nie widzisz? 
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Gdybym wierzyc nie mogl, 

Ze Twa Obecnosc realna 

Ozywia, 

Ksztaltuje 

I ogrzewa 

N ajmniejszl! z energii, 

Ktora przenika mnie i dotyka... 

Czyz skostnialy w glt;binach mego hytu 

Nie umarlbym z chlodu? 


* 
Dzi~kuj~ Ci, Doze, 

Za tysillc sposobow 

Kierowania mym wzrokiem 

Az po odkrycie 

Ogromnej prostoty Rzeczy! 

Powoli, 

W natchnieI'J. nieprzepartym rozwoju, 

Ktore juz od mlodosci we mnie budziles; 

Pod wplywem niezwyklych przyjaciol, 

Co w por~ oswiecic nmieli 

I umocnic mego ducha; 

W strasznych 

I slodkich zarazem wtajemniczeil 

Przebudzeniu, 

Ograniczeii stoniowo przekraczajllc ramy 

Doszedlem do tego, 

Ze nic juz widziec nie mog~ 


I niczym oddychac 

Poza Srodowiskiem, 

W ktorym wszystko jest Jednym. 


* 
Teraz, 

Gdy Twoje Zycie z przyrostem mocy 

Przenika w Sakrament 8wiata, 

Ja -- w dojrzalszej swiadomosci -

Upajac si~ b~d~ 

Mocno i spokojnie 

Wizjll niezgl~bionej spojnosci harmonii. 


* 
To, czego doswiadczam 
W obliczu 
I w lonie WszechSwiata, 
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Ktory sitt zasymilowal z Twoim Cialem, moj Boze, 

To nie wchlonittcie monisty 

Z1jdnego roztopienia sitt w jednosci rzeczy 

Ani proste wzruszenie poganina, 

Co pada na kolana 

U stop dotykalnego bostwa. 

To nawet nie biernosc kwietysty 

Miotanego kaprysem mistycznych energii. 


* 
Bior1jc z tych pr1jdow 
CZ1jstktt ich sily 
Nie osiadam na rafie; 
Postawa, 
Ktor1j mi nakresla 
Powszechna Twa obecnosc 
Jest zdumiewaj1jc1j syntez1j, 
W ktorej zmieszane prostuj1j sitt wzajemnie 
Trzy sposrod najgroiniejszych namip,tnosci, 
Jakie opanowac by mogly 
Serce czlowieka. 

* 
Jak monista 

Zanurzam sil{ w Jedni totalnej -

Lecz Jednosc, 

Ktora mnie wchlania, 

Jest tak doskonala, 

Ze gubi1jc sip, w niej 

Wiem, ze odnajdl{ 

Ostateczne wykonczenie mej Osobowosci. 


* 
Jak poganin 
Dotykalnego adorujtt Boga. 
Dotykam Go wlasnie 
Poprzez powierzchnil{ 
I glttbip, Swiata Materii, 
W ktorej tkwitt zanurzony. 
Lecz, by Go ogarn1jc jak pragntt, 
(Po prostu, by wci1jz Go dotykac) 
Musztt ci1jgle isc dalej 
Poprzez i ponad 
J akimkolwiek osi1jgnittciem 
Bez spoczywania na czymkolwiek, 
Wci1jz przez stworzenia niesiony 
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I wci1\z je przekraczaj1\c, 
W ustawicznyrn przyjrnowaniu 
I w ci1\glyrn odrywaniu sil{. 

* 
J ak kwietysta 

Pozwalam sil{ slodko kolysac 

Przez Bosk1\ Fantazjl{. 

Lecz wiem jednoczeiinie, 

Ze Wola Boza 

Nie bl{dzie mi objawiona w kazdej chwili inaczej 

Niz u kresu mego wysilku. 

Jak Jakub, 

Nie dotknl{ Boga w Materii, 

Jeiili nie bl{dl{ przez Niego zwycil{zony. 


* 
Poniewaz wil{c zostal mi objawiony 

Cel ostateczny i pelny, 

Wedlug ktorego nastrojona zostala moja natura, 

SHy mego bytu spontanicznie 

Drgac zaczynaj1\ 

N a J ednl! N utI{, 

Nieslychanie bogatl! w swej tresci, 

W ktorej rozrozniam 

Tendencje najbardziej sprzeczne, 

Zjednoczone z sob1\ bez trudu: 

Zapal dzialania, 

I radosc doznania; 

Rozkosz posiadania 

I gor1\czka, by isc dalej 

Duma wzrastania 

I Szczl{scie zanikania w czymii wil{kszym. 


* 
Bogaty w soki Wszechswiata 

Wznoszl{ sil{ ku Duchowi, 

Ktory uiimiecha sil{ do mnie 

Spoza kresu kazdej zdobyczy 

Okryty blaskiem konkretnym WszechSwiata. 

Zagubiony w misterium boskiego Ciala 

Nie umialbym powiedziec, 

Ktora jest bardziej promieniotw6rcz1\ 

Z tych dwoch szczl{sliwoiici: 
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Znalazlszy Slowo panowac nad Materilb 
Czy posillSC Materit;, 
By dotknllc 
I doznac dzialania 
Boskiego Swiatla. 

* 
Spraw, 0 Panie, 
Niech dla mnie Twe zeJSCle 
Pod powszechnymi Postaciami 
Bt;dzie nie tylko drogim 
I pochlebnym 
Owocem spekulacji filozoficznej, 
Lecz niechaj sit; stanie 
Prawdziwie realnll Obecnosci/l. 
W mocy i w prawie, 
Czy chcemy, czy nie, 
W cieliles sit; w Swiat 
I zyjemy zawisli od Ciebie. 
Lecz w rzeczywistosci bynajmniej jeszcze tak nie jesl 
(lIe to jeszcze do tego brakuje!) 
Bys wszystkich nas 
Byl rownie bliski. 
Ci/lZIlC wspolnie 
Ku sercu tego samego Wszechswiata, 
Tworzy jednak kazdy z nas 
Swoj maly Swiat, 
W ktorym Wcielenie 
Dokonuje sit; niezaleznie, 
Z nieprzekazywalnym natt;zeniem 
I odcieniami. 
I oto dlaczego 
W naszej modlitwie oltarza 
Prosimy, 
By dla nas dokonala sit; konsekracja: 
"Ut nobis Corpus et Sanguis fiat ... " 
J esli wierzt; mocno, 
Ze wszystko wokol mnie 
Jest Cialem i Krwil} Slowa 1, 

Wtedy dla muie 
(1 w pewnym sensie tylko dla mnie) 
Tworzy sit; cudowna "Diafania" , 

1) " . .• Przez fizyczne i wladcze dotknip,cie Tego, kt6ry rna wladzEl »omnia sibi 
subjicere•. P. Teilhard de Chardin, Le mi!!eu divin, s. 152. 
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Ktora sprawia, 
Ze jasne cieplo tego samego Zycia 
Rzeczywiscie przeswieca 
Z gl~bi kazdego faktu 
I kazdego elementu. 
Gdy na - nieszcz~scie 
Wiara ma slabnie, 
Natychmiast swiatlo przygasa 
I wszystko si~ sciemnia 
I wszystko si~ rozpada. 

* 
U progu dnia dzisiejszego 

Wlasnie zstllpiles, 0 Panie. 

Niestety! 

Jak nieskonczona bt{dzie roznorodnosc 

Stoplli Twej Obecnosci 

W tych samych wydarzeniach, 

W ktorych wszyscy 

Uczestniczye bt{dziemy! 

W tych samych dokladnie okoliczllosciach, 

Ktore mnie 

I mych braci obejmujl! 

Mozesz bye 

Troszk~, 

W duzym stopniu, 
Coraz wit{cej 

Lub wcale. 

* 
By Zadna trucizna 

Mi dzis nie zaszkodzila, 

Zadna smiere nie zabila, 

Zadne wino nie spoiJo, 

Bym w kazdym stworzeniu 

Odkryl Cit{ 

I odczul, 0 Panie, 

Spraw, abym wierzyl! 


Pierre Teilhard de Chardin 
przelozyl Jan Chlopek SJ 



ZENON SZPOTANSKI 

STANISlAW WYSPIANSKI 

W dramacie dziej6w Polski Wysp:anski jest jednq z postaci 
i to pierwszoplanowych. Poza Polskq ani nie moze bye pomyslany, 
ani sam siebie pomyslee nie umie - dziela jego jedynie na tle 
jej historii majq sens. 

Narod polski w niedawnej epoce swych dziejow, ktorej slady 
na terenie tej Galicji, gdzie Wyspianski zyl, byly jeszcze wyrazne, 
byl narodem szlacheckim. Wyspiailski z tq szlacheckosciq nigdy si~ 
nie pogodzil - Pblska, do ktorej on t~sknil, to byla Polska pia
stowska. Widae to nawet w stylu jego dramat6w historycznych 
tylko w Boleslawie Smialym sparalizowany jest ten wrog wszel
kiej poetycznosci, jakim jest sceptycyzm, bo tylko w nim wierzy 
Wyspianski slowom swoich bohaterow i to wierzy im bezwzgl~d
nie. W takiej Nocy Listopadowej poetycznose jest r6wniez, ale 
ponad nimi. Byla tam Polska nieprawdziwa, ktora zgin~la przez 
nieprawd~. 

Stosunku Wyspianskiego do problemu dziejow Polski nie zro
zumiemy, jezeli nie odpowiemy sobie na pytanie - co to byl stan 
szlachecki. Byl to stan ziemianski, ktory mial przeszlose rycerskq, 
ale ktory stanem rycerskim bye przestal. Przestal nim bye obiek
tywnie, chociaz nie we wlasnym przekonaniu. Tak sarno utracil 
zdolnose do prowadzenia narodu, a zachowal tylko wol~ trzymania 
go, aby stal w miejscu. Dlatego w coraz wi~kszym stopniu opieral 
si~ na klamstwie. To byla jego wina pierworodna, okolicznosci 
zas przypadkowe nie znaczyly tu wiele. Hipolit Korwin Milewski 
twierdzil, ze Polak wi~cej dba 0 to, aby bye milym w towarzy
stwie, niz aby mowie zgodnie ze swym przekonaniem 0 prawdzie, 
i win~ za to skladal na wychowanie wsrod kobiet. Tymczasem 
juz szkola jezuicka uczyla skladania panegirykow i jej to wy
chowankowie pisywali ksiqzeczki ze wzorami, co m6wie kancle
rzom, a co podskarbim na slub a co na pogrzeb i opisywali wielkie 
czyny hetmanow, 0 ktorych historia wojen nie wie nic. Wyrobila 
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si£: tez w spos6b naturalny sklonnosc odwrotna - uzywania j£:zyka 
jako or£:za w walce z wrogiem. Naprz6d z wrogiem wewn£:trznym. 
Polska nie zgin£:la przez wojny domowe, ale walnie przyczynily 
si£: do jej zguby wojny toczone j£:zykiem, kt6ry czynil wszystko, 
aby utrudnic porozumienie mi£:dzy stronnictwami, a zwyci£:stwami 
swymi si£: upajal, kt6ry wreszcie za ostatnie slowo mial zawsze 
"nie pozwalam". A gdy zabraklo woE do walki z nieprzyjacielem, 
nie bylo juz bodzca, kt6ry by hamowal rozgadanq kl6tliwosc. 
P6Zniej przyszly rozbiory, ale rodzaj czlowieka, kt6ry lepiej umial 
kl6cie sit: niz walczye, pozostal i wystt:powal za kazdym razem, 
kiedy nadarzyla sit: sposobnose politycznego dzialania. Sprawial 
wtedy, ze zamiast prowadzie politykt: z nadziejq powodzenia, 
trzeba bylo toczye walk£: bez zadnej nadziei. 

Nasuwa si£: natr£:tnie por6wnanie z zupelnie innym swiatem, 
ktory byl podobnie jak dawna Polska swiatem szlacheckim, to jest 
'w kt6rym warstwa rzqdzqca pochodzila od warstwy wojownik6w, 
ale sarna wojownicza juz nie byla. To Chiny Lao Tsego i Kon
fucjusza. Totez gdy Lao Tse m6wil: "uczciwe slowa nie Sq mile, 
mile slowa nie Sq uczciwe", to nie wyglaszal komunal6w, ale prze
ciwstawial sit: calej tradycji swego kraju, tak jak Ozeasz, gdy ' 
wolal "milosierdzia zqdalem a nie ofiary". A gdy w part: zdan dalej 
dodawal slowa, kt6rymi zamykal SWq ksit:gt:: "drogq nieba pomagae 
a nie szkodzic, drogq mt:drca dzialae a nie kl6cie sit:", to wydawal 
sqd, kt6ry sprawiedliwie powt6rzony bt:dzie po dw6ch tysiqcle
ciach jako sqd nad szlachcicem polskim, kt6ry k16cil sit: a nie 
dzialal i kt6rego slowa byly mile a nie byly uczciwe. Wkr6tce 
stracil instynkt pozwalajqcy odr6znie uczciwose od nieuczciwosci, 
a w koncu do czlowieka uczciwego i rozumnego zaczql czue nie
cht:e, bo ten m6wiqc mu prawdt: zmuszal go do myslenia, podczas 
gdy nieuczciwy niczego nie wystrzegal si£: wit:cej, jak wyrywania 
go z bezmyslnosci. 

W N DCY Listopadowej jest scena, nad kt6rej sensem rzadko kto 
sit: zastanawia. W chwili wybuchu grajq Fausta w teatrze; w prze
rwie mit:dzy aktami Satyry opanowujq scen£:. Zaczynajq grae rodzaj 
komedii deU'arte, przez kt6rq podniecajq do walki a zarazem wska
zujq na Chlopickiego jako na wodza, tego Chlopickiego, kt6ry 
naprawdt: wybuchu i obawia sit:, i nie chce. Jeden z Satyr6w 
w rozmowie z prawdziwym aiktorem, kt6ry nie moze 2Jrozumiec, co 
dzieje sit: w teatrze, m6wi: "ja jestem ta osoba, co ludzmi bawi 
sit:". 

Rzeczywistosc bywala jeszcze gorsza. Szlachcic owladnit:ty ch£:
ciq kl6cenia si£: z Moskwq, z kt6rq i tak bie sit: nie byl w stanie, 
stawal ' sit: lupem wrogiej Polsce mafii i na mile slowa pruskiego 
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posia zawieral najbardziej w caIej naszej historii zgubne przy
mierze pruskie. Taka byla przeszlosc, a byla to wtedy przeszlosc 
zywa, zwIaszcza w martwej, nie pobudzanej do zycia przez zaden 
nowy impuls Galicji. 

Ale byla w tej samej Galicji terazniejszosc artystyczna na
ukowa, w znacznej mierze tworzona przez ludzi z innych zaborow, 
kt6rzy szukali dla siebie w Krakowie swobodniejszego oddechu. 
Terazniejszosc ta ehE;tnie przeciwstawia si~ przeszlosci, ale nie 
oznaczalo to wcale wewnE;trznej od niej wolnosci. Jedni tworzyli 
sobie idealny obraz Polski takiej, jaka na ziemi istniec by nie 
mogla, a przez to zwalniali siE; od wszelkieh pr~yziemnyeh wobec 
niej obowiqzkow. Inni chcieli sobie t~ PolskE; i swoj wobee niej 
obowiqzek wyrezonowac i uwolnic siE; od niego przez rezonerstwo. 
Niewielu tylJw, a wsrod tych niewielu byl Wyspiaiiski, tak jak byl 
wsr6d nich Dmowski, zdawalo sobie spraw~ z tego, ze Polska 
jest faktem, ktory trzeba przyjqc, wobee ktorego rezonerstwo jest 
bezsilne a odsylanie go w krainE; utopii jest klamstwem. 

Fakty wymagajq sprawdzianow empiryeznyeh - dla tego faktu 
jest taki tylko jeden, ale jest on dostE;pny dla kazdego czIowieka, 
ezy bE;dzie on Indianinem, czy Malajczykiem: czy Murzynem. Je
zeli zaprzeezymy mu teoretyeznie, bE;dziemy musieli przyznac nie
ograniezonq swobodE; dzialania tym, ktorzy zaprzeczajq mu prak
tycznie i calym biegiem swego zy'cia dowodzq, ze on dla nich nie 
istnieje. Odpowiedz dadzq nam postacie Lubowidzkiego i Makrota 
z N oey Listopadowej i bE;dzie ona w caIej swej brutalnosci osta
teezna. 

Ale mozemy zwrocic siE;PO odpowiedZ takze do tyeh intelektuali
stow, kt6rzy, aby uzyc slow Konrada do jednej z masek w Wy
zwoleniu, przefilozofowali PolskE;. Nie bE;dzie ona tak brutalna ani 
tak oezywista, bo aby jq zrozumiec, aby chocby tylko zauwazyc, 
ze jest ona odpowiednia, trzeba znac mysl europejskq i podloze, 
na jakie mysl ta padala w Polsce. BE;dzie ona jednak dostatecznie 
wyrazna dla tych, ktorzy i jE;zyk tej mysli i PolskE; znajq. 0 kilka
naseie lat mlodszy od Wyspiaiiskiego, a rowniez z atmosfery Kra
kowa wyrosly Witkacy pisal, ze eelem jego sztuki nie moze byc 
dawanie pokarmu zamierajqcym uezueiom narodowym. Gdy zas za 
przedmiot swej powiesci wziql przyszlosc, to przyszlq PolskE; przed
stawil jako PolskE; z czasow saskich, z wielkim wojownikiem, ktory 
jest slawnym wodzem, jak dlugo trwa pokoj, ale w chwili wybuchu 
wojny poddaje siE; bez wystrzalu - i z udajqcym, ze prowadzi 
politykE;, Syndykatem Zbawienia Narodowego. We wszystkich in
nyeh epokach swyeh dziejow Polska byla inna, ale saska Polska 
taka byla naprawdE;. Musi wziqc rozbrat z Polskq, kto inaczej nie 
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umie jej pomyslec. Ale wtedy mozna si~ go zapytac, jaka nadzieja 
mu jeszcze zostaje, otoz w Wi>t-k'acym nadtziei nie rna .zadnej. MBo3C 
jest w nim jedna, ktora nie opuszcza go nigdy, to mHosc sztuki, ale 
jest przekonany, ze w przyszlym swiecie nie b~dzie osobowosci 
ludzkiej, posiadajqcej chocby minimum wolnosci, a wi~c nie b~
dzie i sztukL Nie rna w nim wiary w Polsk~ i nie rna wiary 
w czlowieka. 

Kto si~ w dzielach Witkacego rozejrzy, ten musi zauwazyc, ze 
tworzy on jedynie koncepcje dowolne i ze jest caly poza swiatem 
faktow. Fakty zebrane i zinterpretowane w sposob metodyczny 
dla niego nie istniejq. Przypomniec si~ tu moze zupelnie innego 
rodzaju czlowiek, jego ojciec - Stanislaw Witkiewicz, ktorego 
jest on w jakis sposob nie tylko biologicznym przedluzeniem. 
Ojciec, jezeli nie w sposobie odczuwania, to w mysl~niu jest ty
powym racjonalistq XVIII w. Fakty co prawda istniejq dla niego, 
ale w umysle jego krolujq poj~cia oderwane i przed ich trybun~ 
powoluje on fakty, aby wydac na nie wyrok. Na minionq i wspol
czesnq rzeczywistosc patrzy okiem moralisty, estety i logika. Ale 
analiza faktow i powiqzan mi~dzy nimi jest mu obca. Witkacy 
w odroznieniu od ojca jest filozofem w jakims, chocby minimal
nym, stopniu autentycznym. Nie feruje wyrokow, uzywajqc sy
stemu poj~c jako kodeksu, ale stara si~ poj~cia tworzyc. Si parva 
magnis comparare licet jest kontynuatorem mysli ojca tak jak 
Hegel - mysli XVIII wieku. Tylko ze wtorny jest ojciec isyn. 
Cisnie si~ sarna pod pioro cytata z My§li nowoczesnego Polaka 
Dmowskiego, ze "nigdzie nie rna tylu co u nas nieinteligentnych 
intelektualistow". Wyspianski zas w Wyzwoleniu mowi: "I nie filo
zofowac, by nie przefilozofowac Polski", a na pytanie maski od
powiada: "Bo gubi narod". 

Kazda mysl musi miec swojq gleb~, by na niej mogla rosnqc. 
Mysl nihilistyczna w 'czraosach Wyspiailskiego takq gleb~ miula 
widzimy jq w tym pandemonium, jakie si~ przesuwa przez scen~ 
w Wyewoleniu. Najpierw Karmazyn i Holysz - bolejq nad niewolq 
i niby marZq 0 przyszlej Polsce, ale wiedzq doskonale, ze z chwilq 
gdy ona powstanie, oni wrocq znow do dawnych przyzwyczajen, 
ktorymi juz raz jq zgubili, i wlasciwie tego tylko chcq. Upiorne 
Sq ich slowa: "wrocimy znow do dawnych wad". W koncu nawie
dza ich mysl jeszcze bardziej upiorna: zbratac si~ z ludem, aby 
przekazac mu przedmiot swej dumy - t~ but~ i glupot~, jaka 
w nich tkwi. Po nich pojawiajq si~ jeden po drugim najrozniejsi 
mowcy, a u kazdego mysl zastqpiona przez komunal. Najstrasz
niejsze Jest, ze nie jest to karykaturq. Tak sarno nie jest niq, gdy 
w Weselu Gospodarz, jak istny Polak z czasow saskich, wzywajq
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cemu go do czynu Wernyhorze rna do powiedzenia tylko: "zona 
stroi si~ w alkierzu, bo si~ dziecka kladly spae". 

W walce, ktorq prowadzi, jest Wyspiallski rozpaczliwie samotny, 
tak jak samotni Sq jego bohaterowie, Boleslaw Smialy, Odys, 
Hektor i Achilles. Temu ostatniemu najwi~cej dal samego siebie 

jemu wlozyl w usta te slowa: 

Ze kto szlachetny moze poskarzye si~ niebu, 

Ze go glupiec wychwalae b~dzie w dzien pogrzebu. 


Micinski, jedyny poeta tego czasu, ktory jest mu rowny, ani to
warzyszem ani przeciwnikiem wjego wa1ce bye mu nie moze. 
Totez gdy Wyspianski w postaci Samotnik? parodiuje jego postaw~ 
wobec swiata, to czyni tak dlatego, ze odczuwa w niej parodi~ 
postawy wlasnej. Niesprawiedliwose tkwi w tym, ze nie jest on 
parodiq a przeciwieilstwem. Micinski to poeta przyrody, poeta 
jesieni. Liscie u niego spadajq z drzewa, wiatr jesienny szumi, 
jesienne Sq dekoracje w jego BazyZissie Teofanu. Poezja jego jest 
barwna wszystkimi kolorami jesieni, a akcja jego dramatow po
wyginana jest jak platki u wi~dnqcych kwiatow. Tylko osobowosci 
ludzkiej konsekwentnej od pierwszego do osta1niego aktu u niego 
nie rna. Byl on cZqstkq przyrody i czyn6w swoich nie postanawial, 
a tylko je przewidywal - i tacy sami Sq jego bohaterowie. Wy
spianski jest na jego antypodach. 

Gdyby Wyspianski napisal tylko WeseZe, WyzwoZenie i LeZeweZa, 
pozostalby jednym z tych, ktorzy jedynie protestowali przeciwko 
otaczajqcej ich nieprawdzie. Ale wnim, poza samym protestem 
przeciwko tym ludziom ludzqcym siebie i innych, tkwila rowniez 
t~sknota za Polskq dawniejszq, Polskq ludzi, ktorzy jeszcze nie 
znali slow nie wyrazajqcych nic, alba tez co innego niz to, co 
zdawalyby si~ wyrazae. 

Sen mialem taki i w tym snie widzialem 
rzeczy, ku kt6rym sercem goni~ calym. 

Tak zaczyna si~ prolog BoZeslawa Smialego. Bo tez przedmiotem 
, takiej t~sknoty nie mogla bye Polska szla~hecka - i zanadto 
realnym byl na to Wyspianski i nie wiqzal go jak romantyk6w 
obraz przeszlosci bliskiej a barwnej. Jego Polska to Polska 
piastow-ska, rycerska i kmieca. Tylez kmieca co rycerska. Boha
terem dramatu jest kr61, ale gdy autor jego chwyta za p~dzel, to 
ten kr6l, jego rodzina i jego rycerze przybierajq wyglqd podkra
kowskich chlopow. Bo tez zycie chlopa opiera si~ nie na bladze, 
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a na prawdzie. Wystarczy poobcowac troch~ z ludzmi, ktorzy udajq 
intelektualistow, aby odczuc, jak gl~boki odpoczynek dac moze 
rozmowa z najprostszq wiejskq kobietq. 

Fikcja jest wrogiem poezji, choc nie jest bynajmniej wrogiem 
literatury. Dlatego ten swiat rzeczywisty, t~ Polsk~ Boleslawow 
opromienia Wyspianski takq poezjq, jakiej darmo szukac w Weselu 
czy w Wyzwoleniu. 

Gdy od nich prowadzi w przeszlosc jeszcze dalszq, do bogow 
i herosow Homera, to znowu znajdujemy si~ w swiecie podobnym, 
i pierwotnym i wa!ecznym, a przy tym przez wielkosc swokh boha
terow pot~znym. Jego prawd~, a raczej swojq 0 nim prawd~ najlepiej 
oddaje Wyspianski jako malarz. Z tego cyklu szkicow jeden Apollo 
z lutniq jest secesyjny i jest nieprawdziwy. Ale i w tej nieprawdzie 
jest prawda Wyspianskiego. J~zyk jego jest jakby rzezbiony. Ryjq 
si~ w pami~ci takie slowa, jak: "Moja wieczerza i moja zastawa", 
czy "Sam dostoj~! choc sam nie zostaj~!", ale kto by m6wil 0 jego 
lutni, jak Slowacki mowil 0 swojej , powiedzialby jawnq nie
prawd~. Apollo z lutniq jest obcy jego wyobrazni. Urzeka zas 
Zeus z odem - pot~ga i mqdrosc i samotnosc. Pallas Atene po
wstrzymujqca Achillesa, gdy ow chce si~ rzucic na Agamemnona, 
to tez mqdrosc, choc tym razem lagodna i perswadujqca. Mqdrosc, 
a wi~c prawda i sila. Inteligencja czy chytrosc, przez ktorq Odys 
powoduje upadek Troi, to takze pewnego rodzaju mqdrosc. I tylko 
moralizujqcy Nestor jest pozbawiony wszelkiej mqdrosci, tak jak 
jego gadanina wszelkiej sily. 

Wyspianski kocha i podziwia jedynie czyn i bohaterow czynu. 
A jest czlowiekiem teatru i wielbicielem Szekspira. Stoi wi~c 
przed nim zagadka Hamleta, tak jego dlugotrwalej bezczynnosci 
jak jego mqdrosci i jego heroizmu. Zagadki tej nie moze on wy
minqc. I pisze komentarz do Hamleta. Jest to nie obiektywne stu
dium, ale dzielo par excellence subiektywne, w ktorym piszqcy 
wiEicej niz Szekspira odslania wlasnq osobowosc. Styl jest na
miEitny, urywany. Ci, ktorzy Wyspianskiego znali, piszq 0 jego 
wielogodzinnych monologach, w ktorych roztaczal przed slucha
czami swoje wizje. Kto czyta jego ksiqzk Ei 0 Hamlecie, musi od
niesc wrazenie, ze utrwalony w niej zostal nastroj tych monologow. 

Do wrogow Hamleta, ktorzy z widowni wzywajq go do dziala
nia, a widzqc, jak waha siEi i filozofuje, szydzq z niego i nim po
gardzajq, Wyspianski mimo calej swej filozofii nalezec nie. moze. 
Oni Sq to niemal zawsze ludzie, ktorzy w rozkazy idqce z wyzszego 
swiata albo nie wierzq, albo Sq przekonani 0 ich jednoznacznosci, 
a wiEic 0 uwolnieniu przez nie od zagrozenia, jakie si~ wiqze 
z mysleniem. Dwa Sq slawne zdania, ktore pierwotnie mialy sens 
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inny, ale W ciqgu tysiqcleci staly si~ wyrazem marzenia 0 takim 
porzqdku wszechswiata, zeby jednostce ludzkiej nic w nim nie 
zagrazalo. Jedno to, ze kiedy Bog karze, to tak jak matka lub oj
ciec. Drugie, ze kto otrzyma1 od Niego rozkaz, rna go wykonae jak 
zolnierz - a mysli si~ przy tym, ze rozkaz musi bye sformulowany 
na miar~ poj~tnosci prostego zolnierza. Jest w tym ten sam rodzaj 
rnyslenia, co w mniemaniu, ze posiadajqc poj~cia zgodne z prawdq, 
trzeba tylko urniee je stosowae jak wzory w algebrze, i wynik 
b~dzie zawsze pewny, tak sarno jak w algebrze. 

Ale Wyspiaiiski nie jest rezonerem a artystq i to artystq Szeks
pirowi pokrewnym. Jego Hamlet zyje w swiecie, w ktorym czlo
wiek zye nie moze, i swiat ten burzy. I z takim Harnletem identy
fikuje si~ on ca1kowicie. On tez nie moze zye w Polsce oglupionej 
i rozkrojonej. Pasja, z jakq mowi 0 dworze J ego Szelmowskiej 
Mosci krola Klaudiusza, dowodzi - gdyby nawet nie bylo innych 
dowodow - ze jest to dla niego dwor zaborczy. Nic w tym dra
macie nie porywa go tak silnie, jak przysi~ga, ktorq Hamlet zobo
wiqzuje si~ do wykonania rozkazu ducha. A zawarta w slowach 
przysi~gi wiara w zjawisko przywodzi mu na mysl wiar~ Mickie
wicza . 

Jednak niekonsekwencje w Hamlecie pozostajq, pobudzie wi~c 
muszq do pytania, jak pisal Hamleta Szekspir. I tu identyfikuje si~ 
Wyspiaiiski z Szekspirem. Gdy opisuje, jak Szekspir bral stary 
kiepski dramat, 0 ktorego wartosci stanowila jedynie fabula, i do
konujqc w nim coraz to nowych poprawek czynil z niego w koiicu 
dzielo jedyne w swoim rodzaju, przypomina si~ anegdota, ktorej 
bohaterem jest sam Wyspiaiiski. Jak jeden z jego kolegow nary
sowal izb~ i w niej 10zko i jak on do pokazanego sobie banalnego 
rysunku dodal zaledwie kilka kresek - ale nimi nadal mu cha
raIder, ktorego zrazu nie mial on wcale. Ta anegdota nie moze 
bye wymyslona, zanadto silnym potwierdzeniem jest dla niej 
Hamlet. 

W niekonsekwencjach upatruje on sprzecznosci mi~dzy fa bulq 
a myslq Szekspira. Ale znowu - takie same niekonsekwencje Sq 
w Konradzie z Wyzwolenia, gdzie kloci si~ Konrad odziedziczony 
po Mickiewiczu a raczej jego interpretacja przez autora Wyzwo
lenia, 0 wiele bardziej patetyczna, z autentycznym Konradem Wy
spiaiiskiego. Podobnie w Boleslawie Smialym, gdzie scena karania 
niewiernych zon jest tak sztuczna wobec osobowosci bohatera, ze 
zaczerpni~cie jej z dawniejszego zrodla rozpoznalby nawet ktos, 
kto nie wiedzialby nic 0 legendarnej historii tego krola. Tak wi~c 
Szekspir piszqcy Hamleta to Wyspiaiiski sam. 

Tym wi~kszq wag~ rna filozofia, ktora wklada on w Hamleta, 

Znak - 14 
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filozofia, ktora na pewno jest nie Szekspira, tylko jego wlasna. 
Ale oddajmy glos jemu samemu. 
"Wi~c ow pojedynek niegdys starego Fortynbrasa, krola Nor

wegii, z krolem Danii, starym Hamletem - ow pojedynek smier
telny za umOWq - ow pojedynek, z ktorego ojciec Hamletow, krol 
Danii, wyszedl zwyci~ski i trupem rywala poiozyl - ow pojedy
nek, chocby byl i wymuszony przez napasc Fortynbrasa - ze byl 
jednak wyzwaniem Losu i ze w Boze wkraczal prawa, byl - winq, 
krola Danii. 

Oto Duch jego sam mowi: 
Skazanym tulac si~ nOCq po sWlecie, 
a przez dzien j~czec w ogniu, poki wszystek 
kal popelnionych za zywota grzechow 
nie wypali si~ we mnie: 

Fortynbras padl wlasnej chciwosci zaborczej ofiarq - a krol 
Danii, ktory ten grzech w obronie ojczyzny wziql, dla narodu 
przyjql i popelnil - dzis duchem si~ tuia nOCq i troskq 0 nar6d 

kraj, i 0 panstwo swoje si~ n~ka. 
To jest tragedia Ducha." 
Slowa te Sq przerazajqce. A wi~c w zaswiatach losem czlowieka 

rzqdzi Fatum r6wnie slepe jak za zycia. Przez Wyspianskiego m6wi 
odwieczny l~k czlowieka przed znalezieniem si~ po smierci w swie
cie zlowrogim, a dla dobra oboj~tnym, jak sumeryjski kraj Kur czy 
grecki Hades. Strach, ktory po tysiqcu lat chrzescijanstwa jeszcze 
nie calkiem zniknql z przesqdow ludowych, a kt6ry w Grecji byl: 
tak silny, ze filozofowie greccy, gdy poznali poj~cia religijne 
Pers6w, utozsamili Hadesa z Arymanem. Kto 0 tym l~lw nie pa
mi~ta, ten nie moze zrozumiec, dlaczego chrzescijanstwo bylo 
przyjmowane jako Dobra Nowina. 

Te wierzenia oddaje Legenda, gdzie zmarly Krak dostaje si~ 

w r~ce sil zlowrogich i bezrozumnych. Ale tu Wyspianski jest 
rozdwojony w sobie. Epoka, do ktorej nalezal, a ktora z wladz 
duszy ludzkiej najwyzej stawiala wol~, nie chciala i nie mogia bye 
chrzescijanskq. On zas nie mogi si~ wyrzec jej hierarchii wartosci 
opartej na poj~ciach, do kt6rych umysiem i sercem 19nql. Ale nie 
m6gI tez wyrzec si~ chrzescijanstwa, gdy na swiat przedchrzesci
janski spojrzal jak na pozbawiony nadziei. -

To sarno rozdwojenie jest w Boleslawie Smialym. Racja . kr6la 
i katastrofalnose jego upadku wyrazona jest lapidarnie w "Argu
mentum" dramatu slowami: "nie mamy krolestwa - rnamy 
trumn~" (Swi~tego StanisIawa). Ale w zakOllczeniu drarnatu ten 
sam h61, niezyjqcy juz, 0 czym nie wie i wyobraza sobie, ze jest 
w dalszym ciqgu krolem, w koszmarze, ktory przezywa, slyszy 
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slowa, ktore kiedys sam wypowiedzial, a ktore teraz Sq powtorzone 
i zwrocone do niego jak na urqganie: "Tys jest - kto na wszystko 
si~ wazy". 

Wyspiaiiski jest czcicielem woli i wierzy, ze w supremacji woli 
jest prawda, a jednoczesnie, i w tym jest prorokiem czasow, ktore 
niedlugo po nim przyjdq, przekonany jest, ze idqc drogq tej prawdy 
zdqza si~ ku katastrofie. 
Mi~dzy tymi dwoma stanowiskami nie rna pogodzenia, jak nie 

rna go mi~dzy swiatopoglqdem sielanki a tragedii. Ale najwi~ksi 
z tych, ktorzy w XVIII w. oddawali w poezji nastroj sielanki, ro
zumieli dobrze, ze jej beztroska prowadzic musi do tragedii. Dziew
cz~ce szcz~scie Kory konczy si~ tragediq, bo porwaniem jej przez 
Hadesa. Wyspiaiiski dla epoki Nietzschego jest tym, -kim Goethe 
i Holderlin dla epoki Roussa -- wyraza jq i przezwyci~za. 

Zenon Szpotailski 



JACEK KOLBUSZEWSKI 

W KR~GU POEZJI SlOWACKIEJ 

Przeci~tne polskie wyobrazenia 0 poezji slowackiej, w niema
lym stopniu uksztaltowane pod wplywem kilku szkicow druko
wanych w czasopismach polskich w roku ubieglym, stawiajCl jq 
zazwyczaj w rz~dzie zjawisk zapoczqtkowanych przez epok~ ro
mantycznq. W czesniejsze tradycje slowackiej poezji nie Sq u nas 
znane -- a szkoda, bowiem w toku swego rozwoju wydala ona, 
pOCZqwszy od drugiej polowy wieku XVI, c1ziela bezsprzecznie in
teresujqce. Stqd niniejszy szkic stanowit b~dzie prob~ ukazania 
chot pobieznego - tego, co bylo interesujqcego w slowackiej po
ezji przedromantycznej, oraz tego, co decyduje 0 jej ksztalcie 
wspolczesnym. Zabieg to · moze ryzykowny, ale szkicowost niniej
szego uj~cia upowaznia takze w jakiejs mierze do fragmentarycz
nosci ... 

Przedromantyczna poezja slowacka brak wybitniejszych jedno
stek tworczych zrekompensowala cz~sciowo oryginalnosciq zja
wisk literackich, a do rz~du takich wypadnie zaliczyt w pierwszym 
rz~c1zie tak zwane piesni historyczne, nOSZqce w sobie i cechy 
sredniowiecznej epiki rycerskiej, i renesansowego romansu wier
szowanego. W tej mierze poezja slowacka poszczycit si~ moze 
trzema pedami. Z nich najstarszq jest pelna liryzmu "Piesn 0 dwu 
w~gierskich panach i tureckiego cesarza corce", stanowiqca opo
wiest 0 ucieczce Michala Siladi i Waclawa Hadmazi z Konstan
tynopola, ucieczce, do ktorej walnie przyczynila si~ corka tureckie
go wladcy: 

Cesarzowa panna 
zaraz z straznikami 
rzeczy dokonala: 
obu 0 polnocy, 
(0 tym wlasnie czasie) 
z ciemnicy wywiodla; 
cesarzowa corka 
sama szla do stajni 
zeby konie wybrat. 
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Ta cesarska corka 
po szabelce zlotej 
mlodym panom dala, 
ci dowodcy strazy 
i jego zolnierzom 
glowy poscinali, 
potem osiodlawszy 
trzy na jlepsze konie, 
precz siEl pospieszyli. 

Pelna rycerskiego patosu jest "Piesil 0 Szigecie" stanowiqca apo
teozEl bohaterstwa Millosza Zrinyi, a ktore j tresciq Sq dzie je bo
haterskiej obrony Sigetvaru przed Turkami w r . 1566: 

Cesarz siEl rozgniewal, 
kapusz basz~ wezwal, 
by dziesi~c tysiElcy 
do szturmu szykowal, 
wszystkim isc rozkazal! 

Ci biegnqc krzy czeli, 
ieby ich pr zestraszyc, 
nasi si~ nie bal i, 
w oczy im spluwali 
a w iel u zabili. 

Temat bitwy 0 Siget var bogato zaowocowal zresztq w litera
turach wielu narodow, a osobny poemat poswi~cil mu ta kze Emil 
Zegadlowicz. Z tegoz kr~gu problematyki tureckie j wywodzi si~ 

bliska for malnie epice ludowe j, urocza "Piesii. 0 Modrym Kamie
niu, Div inie i Zwoleniu", kt6re j tresciq sC) zbeletryzowane dzieje 
upadku t rzech twierdz zdobytych przez Turkow mimo bohaterskiej 
postawy obroilcow, ktorzy nie ulElkli si~ pr zeciwnika - i gdy 
najezdicy -

Na junakow zawolali, 
aby im Divin poddali 
a rozburzyc go nie dali... 

wowczas - - - ... junacy zawolali , 
silnym glosem zakrzyknElli, 
te slowa im powiedzieli: 

My warn zamku nie poddamy, 
ani wy go nie wezmiecie, 
z hanbq od niego pojdziecie. 

Najazdy tureckie przez dlugi czas sialy trwog~ w ziemi slowac
kiej, stqd ow temat powracal w poezji jeszcze w drugiej polowie 
wieku XVII, nim ostatecznie po bitwie wiedeilskiej (1683) problem 
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stal si~ nieaktualny. Nim jednak to nastqpilo, piesn historyczna 
przeszla ewolucj~ w kierunku poetyki barokowej, czego znamien
nym wykladnikiem "Piesn 0 Nowych Zamkach", takze zresztll 
zniszczonych przez Turkow: 

Kto mi wody poda, abym zmoczyl glow~, 
zrodlo lez struchlalych, abym mogl zaplakac, 
w~gierskll krain~ sercem pozalowae, 
piorem swym jej strasznq opiewae ialob~? 

Napominal Bog nas przez dziesi~e stuleci; 
kiedy przyszedl szescset szesedziesiqty trzeci 
przyszedl Turek, Tatar, wrog nasz przeokrutny, 
wojska swe postawil pod Nowymi Zamki. 

Dbok tej piesni do bardziej interesujqcych zjawisk w ' poezji 
slowackiego baroku naleiy tw6rczosc Daniela Sinapiusa Horcicki 
(1640-1688), ktory b~dqc przez lat kilka rektorem szkoly w No
wym Bojanqwie poznal dobrze j~zyk polski i polskq Lteratur~; do 
ciekawszych jego wierszy naleiy "Smierc": 

Nie szanuje urodzonych, 
pi~knych, bogatych, uczonych, 
czy mlodego, czy starego, 
wezmie do grobu kaidego... 
Jako polnej trawy kwiecie, 
tak przemija wszystko w swiecie; 
smutek na swiecie panuje, 
bieda radose zycia truje, 
a wskutek tego wszystkiego, 
oprocz domku drewnianego, 
swiat nie daje juz niczego 
a i to nie dla kaidego! 

Bo nikt nigdzie nie uciecze, 
gdy smierc ostrzem swoim siecze, 
i czy to dniem, czy tez nOCq, 
nikt juz nie przyjdzie z pomocq. 

Wiele rysow oryginalnych miala poezja milosna tej epoki. B~dqc 
blizszq liryce ludowej nie popadla w slepq zaleznosc od wzorow 
zachodnioeuropejskich i zachowala wskutek tego jeden z najcen
niejszych atutow poezji: swiezosc i prostot~. Dwa - anonimowe 
przyklady 0 rzeczy zaswiadczq, prezentujqc zroznicowane walory 
estetyczne tej poezji: 

Zostan z kim zechcesz, moja mila, 
po cos do siebie mnie przywabila? 
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Zostan z kim zechcesz i bqdz zdrowa, 
wiem, ze klamliwe Sq twoje slowa! 

Zostan z kim zechcesz, moje kochanie, 

daremne bylo me milowanie; 

zostan z kim zechcesz, moja duszyczko, 

juz mi obrzydlo to twoje liczko! 


I przyklad drugi: 
Sam si~ sobq, sam si~ ja sobq raduj~, 
,ze ci~, moj aniele, tak wiernie miluj~. 

Miluj~ ci~ mily, miluj~ ci~ wiernie, 
ale si~ obawiam, ze to nadaremnie. 

Gdybym ja to wiedzial, ze ci~ nie mam dostac, 
tobym nie zalowal i husarzem zostac. 

Nie b~d~ okrywal si~ husarskq zbrojq: 
da to Pan Bog mily, ze zostaniesz mojq! 

'Twoje czarne oczy - oto moje p~ta, 
jak ci~ nie dostan~, czeka mnie pokuta 

Twoje si~ noszenie - oto me wi~zienie, 
kiedy ci~ nie widz~, cierpi~ utrapienie. 

Amor mi spiewal, 
milosc opiewal, 
duszo moja! 

Tendencje natomiast narodowe pojawHy si~ po raz pierwszy 
w poezji slowackiej dopiero w epoce Oswiecenia, to jest po roku 
1780, by na sile nabrac w literaturze preromantycznej, w sielan
kach Safafika i poematach Jana Hollego, ktory jako pierwszy po
lqczyl mysl 0 Tatrach z koncepcjami narodowymi. Tatry tez staly 
si~ symbolem narodowego odrodzenia - i mysl ta uzewn~trznila 
si~ w poezji pokolenia zwanego "szturowskim" - od nazwiska jego 
ideowego przywodcy, faktycznego tworcy slowackiego j~zyka li 
terackiego - Ludwika Stura. Tak wi~c poezja romantyczna, re
prezentowana przez tworcow takich, jak przez autora slynnego 
poematu "Marina" - Andrzeja Sladkowicia, autora niemniej po
czytnego poematu 0 smierci Janosika - Jana Botto, Janka Krala, 
Samo Chalupk~ oraz Jana Kalinciaka, stala si~ faktycznie naro
dowq poezjq slowackq. Na tory nowoczesnosci wprowadzili t~ po
€zj~ Svetozar Hurban Vajansky, Ivan Krasko, za najwybitniejszq 
jednak w tej poezji indywidualnosc uznaje si~ Hviezdoslava (1844
1921) w ktorego tworczosci Tatry odegraly niemalq rol~ - narodo
Wol ., Hviezdoslav snul w swej poezji mysl 0 tatrzanskim Prome
teuszu cierpiqcym za szcz~scie narodu slowackiego i niezachwianie 
wierzOlcym w jego szcz~sliwOl przyszlosc. Nie byl to zresztq rys 
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obcy i polskiej poezji. Tworczosc trzech wymienionych wyzeJ po
etow stanowila k lucz do wspolczesnosci, da1a bowiem slowackiej 
poezji ogromne zroznicowanie tematyczne i wskutek tego umozli
wila bieg dalszego jej rozwoju, wyznaczonego przez imiona Jana 
Smreka - wielkiego przyjaciela Polakow i Polski, L. Novomeskeh(} 
(ukazal si~ niedawno tomik jego wierszy - Romboid), Jana 
Poniciana. Ten - szkicowo zaznaczony - lancu ch lqczy w jedn'l 
calosc stare i nowe w poezji slowackiej... 

J ak przedstawia si~ wspolczesnie slowacka poezja? W pierw
szym rz~dzie skonsta towac trzeba, ze profil jej ksztaltuje kilka ge
neracji poetyckich. Wi~c wymienic trzeba w pierwszym rz~dzie to 
pokolenie, do k torego n alez 'l - Pavol Horov (ur. 1914), J an Kostra 
(ur. 1910), Vojtech Michalik (1926), Milan RUfus (ur . 1928), Mi
roslaw Valek (ur. 1926), S tefan Zary (ur. 1918). Zaslug'l tego po
kolenia jest bezsprzecznie pr zyblizenie poetyckiego widzenia swia
t a szerokim rzeszom czytelnikow i w tym sensie ich rol~ zestawiac 
by mozna z t 'l rol'l, jak'l w naszy m dwudziestop i~cioleciu odegrala 
tw6rczosc Tuwima i Galczynskiego. Niemniej jednak nie mozna 
u tozsamiac - z r acji p rzynaleznosci tych tworcow do jedne j gene
racjl - ich poetyckich programow . Rol~ nowatora przypisala kry
t yka Miroslawow i Valkowi - a w jakiejs mierze wykladnikiem 
jego sposobu rozumienia poez ji jest' w iersz Wyginacze zelaza: 

Na ulicy Vuka K ar adzicia 
na rogu 
dwa j m~zczyzni wyginajq stalowe pr~ty. 
Jest to praca potrosze poetycka. 
Zelazo jak wiersz opiera si~ woli czlowieka. 
Ale st1'ofa za straf'l 
strofa za stro£q 
powstaje - wiersz. 
Nad wszystkie te strofy 
na trzecie pi~tro 

wznosi si~ modrooka pointa. 
B~dzie oglCl,dac cztery swoje sciany: 
Jak to mocno ustawione 
i jakiej sily wymaga taki mur. 
Gdybym mial wi~ksze muskuly, zosta1bym 

wyginaczem zelaza. 

Milan Rufus bywa p1'zez krytyk~ slowackq nazywany szcz~sliwym 
dzieci~ciem muz, a to dlatego, ze jego' debiut ksi'lzkowy sta1 si~ 
z miejsca wielkim sukcesem autora, ktory od tego jednego ude
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rzenia zdobyl tysiqce - zwlaszcza mlodych - czytelnikow. Uzna
ny te:i: za cyzelatora, jednym z centralnych problemow swej poezji 
uczynil problem pi~kna, czego znamiennym wykladnikiem jest 
wiersz Pi~kno ze zbioru Dzwony 1968): 

Kt6:i: powie czemu 

wojownicy tarcze malowali. 


Kt6:i: powie pi~knu 


jak w nas tkwi gl~boko? 


- Tak gl~boko 


tak gl~boko, ze smierc 

ploszymy nim, jak kogutem. 


Nie opuszcza j zamkni~tego 


w czterech swiata scianach poety. 

Nie pokazuj mu srok dookola. 

Gniazdeczko mowy, peIne bIyszczqcego ... 


Smutno jest z nim, smutno jest bez niego. 


Sposr6d poet6w nast~pnej generacj i, te j, ktora doszla do glosu 
po roku 1956 n a czolowe miejsce wysuwajq si~ Mikulas Kovac, 
w k torego wierszach odnajdzie czyteln ik nast roje bliskie tym, 
jakie do polskiej poezji wprowadzil J erzy Harasymowicz, oraz Jan 
S imonovic , obaj niemalze czyteln ikom poIskim nieznani - a kilka 
dolqczonych tu wierszy Kovaca niech st anowi quasi prob~ wypel
nienia te j Iuki. Wreszcie generacja na jmlodsza, t a , 0 ktorej mowic 
jest najtrudniej, nie zdolala bowiem do chw ili obecnej w wyra
zisty sposob ukszta ltowac swego oblicza . Przedstawiony tu zarys 
jest szkicem - ze wzgl~d6w oczywistych - powierzchownym i za
ledwie dotyka jqcym istoty rzeczy. Niech tedy przem6wiq sami 
poeci, by ich teksty ukazaly to, co jest w slowackie j poezji ciekawe 
i pi~kne. 

Jacek Kolbuszewski 
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Stefan Zary 

LA GIOCONDA 

Siedzi pi~kua i zamkni~ta. 


Jest owieczka z nill i pies. 

Na wpol zywa to kobieta, 

na wpol naszych marzeii trese. 


Siedzi. Szyje. Piesru splata. 

Palce ma jak wrzeciona. 

W przemijaniu dni i swiata 

wiecznie mloda. Bezimienna. 


Jan Kostra 


ILUZJI NIE CHCF; 

Iluzji nie chc~. 1'y wiesz. 

Chc~ prawdy z tamtego brzegu. 

Zacz~las. Czy dopowiesz 

do slowa ostatniego? 


1'ak nagiej prawdy chc~, 


jak nagie jest twoje cialo. 

(Ksi~zycem wyplyn~lo zza chmur, 

pod neonem pociemnialo). 


J ak nagie jest pit,kno rzezb 

wyrzuconych przez morze okrutne. 

(Chwytalem do obu rllk 

zludzenia balamutne). 


Iluzji nie chc~. 1'y wiesz. 

Chc~ prawdy z brzegu tamtego. 

Zacz~las. Dopowiedz. 

Z nienawiscill, gdy nie chcesz slowa czulego. 
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Milan RUfus 

SMIERC 

Smierc tylko z przodu jest straszna. 

Z tylu 

wszystko jest pi~kne niewinne. 


lak maska karnawalowa, do ktorej 

gdy polnoc minie mozesz nabrac wody 

i napic si~, lub umyc, gdy jestes spocony. 


Tylko dziurki po oczach zatkac musisz dloniq. 

A to jest ostatnim, co jeszcze ci~ zmyli. 


Milan Rufus 

MATKA 

Stromymi schodami do nieba 

st'lpaj'l matki. W r~ce bochen chleba, 

a drug'l zawsze swieczk~ zapalaj'l 

najmlodszemu pod nosem. 


Kiedy wszystko mija, gdy po nich zostaje 
tylk o plaszczyk wspomnieii przerzucony 
poprzez plecy samotnosci 
- wci'lZ jeszcze matki, juz dawno nie zony - 
koszule wielkich snmtnych dzicci ogl~daj'l 
tak nami~tnie jak w balladach 

ogl'lda mila milego 
i1zabelk'l szabl~ sci~ tego ... 
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Milan RUfus 

MICHAL ANIOL 

Niese brzem i~ i spiewae. 

Wiedziales 

kto niesie pi~kllO na chrzest. 

My juz n ie. 


My tego n ie wiemy, lecz my to pozn amy. 

1ak si~ nakr~ca zegarki. 

lIe wieloryb rna kosci. I wiersz. 

0, k azdy wlosek trzykroe p oliczony 

n a ciele pi~kna . Co z tym, co z tym ? 


Z m,!drosciq rosnqCq 

o nicosc wilczej ciemnosci - a p oet a 
jezdziec zrzucony, ze sladu p o podkowie 
chce stworzye k onia. 

Milan RUfus 

K R A I N A DZ I ECI N ST WA 

Sq kra je. A 0 ten pyta j 

tylko we snie. I nie nastqp nog,!, p adniesz. 


T ak, jakbys, pasazer na gap~ 


ze swoj ego czasu jak z samol otu 

chcial wysiqse i p rosto na chmur~ . 


Przysi~gajqc, ze uniesie 

t en ci~Zar, k t orym jestes 

zawsze bez skrzydel. 


A tymczasem jest to oltarz. Chyba oltarz. 

A Pana Boga nikt nie \Vidzial. 


Ale jakiez rna znaczenie 

z jakiego k amienia rzezbiony. 


Tn kamien nie jest kamieniem 

jest myslq. Wi~c stan. 


A potem chodz i zyj. 
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Miroslaw Valek 

Z GLOW1\: W OGNIU 

Radbym byl, gdybys rano iskrll byla, 

zebys, switem, wpadla mi do oka. 

Iskra w oku, 

noc, noc glt)boka. 

Take! noc1j bym do nieha stllpal. 


A w pol udnie hylahys upalem. 

I iehy mowili: on plonie 

i zebym przez ciehie czasem miai gorllCzIH). 

A w pol udnie : 

z glowll w ogniu myslec 0 tobie. 


Wieczorem 0 wpoJ do osmej: dingo szukam struny 

i eby ci zagrac 

na nut{) zlot ych gwiazd 

nel nutQ krwawej luny. 

Wieczorem 0 wpol do osmej: 

iehy wszechswiat tobll byl wypelniony. 


I jeszcze iehys raz hyla w nocy: tak. 

Na sercu i na ustach. 

Iskra w oku, gIowa w ogniu, 

noc, noc glt)boka. 

Wpadlas mi gl{)hoko do oka. 


Mira-slaw Valek 

PO LITERCE 

Myslalbym - ale nie mam 0 czym; 

Oplakiwalbym - ale nie mam kogo. 

Po literce t{) piesn sobie ukladam, 

upaja mnie - jak alkohol. 


Po literce - literka, potem dalsze ... 

Ale tylu liter nie lIla w abecadle, 

i!e w swiecie zdrad, podlosci, falszu. 

Nie ogl1\daj sit), nie spogl1jdaj wstecz. 
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Miltdzy naml JUZ sil( wszystko wyjasnilo: 
cala milose i rozstania powody. 

Kamieii, kamieii wyrzucony do wody... 

Mikulas Kovac 

POPOLUDNIOWA ODA 

Znik/ld do niklld 
leq planety 0 wszystkim 
milcz/l jeziora 

podczas gdy gorscy tragarze m/lki i rumn 
przychodzl! nad ocean 

W ich oddechu lata j/l poldrapiezne ptaki 
watry w nich plonl! na g6rach 

czeka tu n a nich dwudziestu dwoch glodnych 
zlodziei szarotek 

Szarotka nie pachnie 0 niczym 
Opowiada gruby slownik 

podczas gdy gorscy tragarze id/l do ciebie 
po drogach karkolomnych 

Mikulas Kovac 

WINOGRODNIK 

Tak jest napisa ne : 

W nocy narodzi sil( maly winogrodnik 


Jego matka juz cierpi pod grubl! powall! 

Jego matka juz prosi obrazek pod poduszkl! 


Tak jest napisane: 

W nocy narodzi silt m aly win ogrodnik 
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Stary dobry krol juz zhliza sitt do j ego gwiazdy 

z tymianem i mirtem z pokor~ pod koronlj 

ze zaj ~ czl! lapklj na smiech i na szcz~scie 


T ak bylo napisane 

Tak s i~ stalo 


Juz ojciec kl~czllC rozga rnia piasek za gumnem 

do ogrodu beczk~ wina wylcwa i prosi ziemi~ 


aby si~ z miejsca nie ruszyla p ok i syn nie dorosnie 


Mikulas Kovac 

POLUDNIE 

Przybiegla kotka z wielkiej dali 
z dali burz 
z dali ognia 
z dali czyhania i zielonych krajobrazow 

Przybiegl drapieznik Przeciljgnl!1 s i~ zasnlll 

z biall! szpnlkl! pod glow~ 


Nie budz go Niech mu pralas sni si~ 
on wiele nie zllda od ludzi 
.T eszcze sl011ce 8i~ wzn osi Cienic si~ skracajlj 
NaJcj k otce mleka kiedy sil[ obudzi 

Przylecial wiatr z wielkiej dali 
z dali planetnic 
z da li m lynow 
z dali czarnych chorllgwi latajljcej puszczy 
ktora beznstaunie swe oblicze zmiellia 

Przylecial s tary wym ttCzOllY wiatr 
i pod twoim oknem smieci rozwesela 
Daj mn spokoj. Nie zamykaj olma 
niech po domn chodzi z minlj wlasciciela 

Wlasnie jes t poludnie Cieri splynql silt z nozem 
i ptaki spiewajq bez obaw 
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Mikulas Kovac 

WIECZNO$C 

Twoja twarz 
jest jak amfora 
zamkl1i~ta w tkanil1ie zmarszczek 

Wieczorem 
swieci w moim snie nad czarnl! skall! 
wszystkim papierowym 16clkom 
16dkom wygnanym 
na morze mittdzy n ami 

Na amforze 
sicdmiu tallcnjqcych kopijnik6w 
l1igd y nie dogoni 
boscgo chlopaka 

Bosy chlopak na amforze 
nigdy nie zaspiewa 

Jedyna cisza to cisza po oleju 
tn bttdzie wieczl1ic ma tka 
woda wodzie wodq placi 
i zima zimnem gladka 

Jan Simonovic 

TATRY 

Wicher k lf{ka na gorze., tloczy jq kolanem, 

wil!ze powrozami las, 

rozrzuca karty po jeziorze 

a masyw ciszy z glp,bi Zleb6w 

juz si~ poglosem nie rozpina. 


Niebo zmarszczone jak stara chlopska twarz, 

chmura sukni~ podkasala, 


a ty si~ krztusisz, jakbys jadla powietrze; 

w koncu wiatr swl! kurtktt ciska nam pod okno, 

zaczyna jak siano 

alba jak chemia snu szumiec deszcz. 


Z j~zyka slowackiego przelozyl 

Jacek Kolbuszewski 
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Z PRASY AMERYKANSKIEJ: 

INTELEKTUALISCI NA ROZSTAJACH 

1. TIME 

W ostatnim czasie pojawila si~ na stronach tego znanego magazynu 
amerykanskiego nowa rubryka zwana "Time-essay". W zamierzeniu 
reqakcji artykuly te majq poruszac kluczowe problemy spoleczenstwa 
w kategoriach szerszych niz bezposrednia informacja. Time-essay to 
jakby proba sondazu w glqb, przeznaczona dla bardziej wyrobionych 
czytelnik6w. 
Jeden z majowych nt~merow Time'u przynosi rozwazania 0 roli inte
lektualist6w w Stanach Zjednoczonych, ktore tu przedstawiamy z pew
nymi skrotami. 

Najbard.ziej przygn~biajqcy aspekt zaburzen na uniwersytetach wiqze 
si~ z tym, co m6wiq one nie 0 studentach, lecz 0 profesorach. Uczeni 
uniwersyteccy tak Sq w niezgodzie, ze podczas gdy jedni przeciwsta
wiajq si~ pozqdanym reformom, inni przylqczajq si~ do student6w, 
chcqcych rozbic wlasny uniwersytet. Co gorsza, rozlam na Wydzialach 
jest odbiciem podzialu wsr6d intelektualist6w, obejmujqcego kr~gi 

znacznie od uniwersyteckich szersze. 
Nigdy dotqd intelektualisci amerykanscy nie oplywali w takq slaw~ 

i dostatki, ale tez nigdy tak nie oskarzali si~ wzajemnie 0 "kolaboracj~ 

z Establishment". Gdy si~ slucha ich wypowiedzi, mozna dojsc do 
wniosku, ze Stany Zjednoczone wkroczyly w nowy okres antyinte
lektualizmu wzniecanego tym razem przez samych intelektualistow. Jest 
to zjawisko bardzo szczeg6lne, tym dziwniejsze, gdy wezmiemy pod 
uwag~, ze wlasnie teraz roi si~ w Stanach od domniemanych intelektu
alist6w zatrudnionych przez szpitale, fundacje, r6zne instytuty badaw
cze, "think tanks" (rezerwuary myslenia) a takze RZqd i przedsi~bior
stwa reprezentujqce "przemysl wiedzy". Instytucje typu Radio Corpo
ration of America zajmujq si~ obecnie takze produkcjq powiesci i ba
daniami z dziedziny wyzszej matematyki. Zakres zainteresowan Penta
gonu si~ga od fizyki wysokich energii po metodyk~ nauczania na kur-

Znak - 15 
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sach dla p61-analfabet6w. Ameryka potrzebuje intelektualist6w dla 
obrony, planowania miast, eksploracji przestrzeni kosmicznej, obslugi 
maszyn liczqcych i ksztalcenia nowych intelektualist6w. Perspektywy 
otwierajqce 'si'i przed intelektualistq Sq dzis niemal nieograniczone. 
Dlaczego wi~c czuje si~ on tak nieszcz~sliwy? 

Gl6wne zr6dlo konflikt6w i problem6w lezy w tym, ze podczas gdy 
jedni intelektualisci pomagajq spoleczenstwu gospodarowae, inni trud
niq si~ oskarianiem ich 0 to, ze zawalajq robot~. Pot~pia si~ na przy
klad wojn~ wietnamskq jako "wojn~ intelektualist6w", poniewaz pewna 
grupa uczonych wlqczyla si~ w jej prowadzenie. Jednoczesnie Nowa 
Lewica atakuje liberal6w, poniewaz nie udalo im si~ usunqc zla spo!ecz
nego w kraju. Znalazlszy si~ w krzyzowym ogniu, intelektualisci oscy
lujq mi~dzy biernq rozpaczq a rewolucyjnq gorqczkq. Wielu intelektu
alist6w nie widzi jasno swego miejsca w zyciu Stan6w Zjednoczonych. 
Nie chcq przystosowae si~ do istniejqcego stanu rzeczy, a nie wiedzq, 
jak wykorzystae swe umiej~tnosci ella przeprowadzenia racjonalnej 
reformy. Nie wiedzq zresztq nawet, kim jest czy tez powinien byc praw
dziwy intelektualista. 

Amerykanie uzywajq slowa "intelektualista" zaledwie od lat szese
dziesi~ciu. 0 tym, komu rna przyslugiwae miano intelektualisty, cz~sto 
decydowala moda, swoisty folklor lub snobizm. Niewidzialny komitet 
weryfikacyjny wyklucza wi~kszose konserwatyst6w, z wyjqtkiem bye 
moze W. F. Buckleya i Miltona Friedmana. 1 Sposr6d uczonych liberal 
J. Robert Oppenheimer przeszedl pr6bE; zwyci~sko, ale jego przeciwnik, 
takze wybitny fizyk, Edward Teller, poni6s1 zdecydowanq kl~sk~. Sprze
ciw wobec wojny potwierdzil i przypiecz~towal wysoki status 'Senatora 
Fulbrighta a bye moze takze dra Spocka 2. Do zwolennik6w wojny, 
kt6rzy zostali wykluczeni z bractwa intelektualist6w nalezy m.in. Dean 
Rusk ( ...) 

Odkladajqc na bok polityk~ (0 He to moZliwe) Robert Hutchins defi
niuje intelektualist~ jako "osob~, kt6ra utrzymuje si~ wlasnym prze
myslem i kt6rej pierwszym celem jest ksztalcenie si~. Mozna zdobyc 
nagrod~ Nobla i nie bye intelektualistq" - podkresla Hutchins. Histo
ryk Richard Hofstader przedstawia intelektualist~ jako "czlowieka, 
kt6ry zyje d 1 a idei, podczas gdy ludzie tzw. wolnych zawod6w zyjq 
z idei". Inny historyk, Christopher Lasch, nazywa intelektualistq osob~, 
"dla kt6rej myslenie pelni jednoczesnie funkcj~ pracy i zabawy". 
OczywiScie umysl intelektualisty nie zamyka si~ w jednej dyscyplinie, 

1 J. W. Buckley junior - znany publicysta. CZE:sto zabieraj'lcy glos takze na 
tema ty religijne (jako przeciwnik wprowadzonych obecnie zmian np. w liturgii) . 
M. Friedman - wybitny ekonomista. tak:ie 0 nastawieniu konserwatywnym. 

2 Znany pediatra amerykailski. autor najpopularniejszego podr~cznika dla 
rodzicow. zwolennik pedagogicznego liberalizmu. 
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lecz si~ga wielu dziedzin, szukajqc szerszych prawidlowosci. Prawdziwy 
intelektualista nie b~dzie zwyklym ekspertem czy nadzorcq, czuwa
jqcym nad dzialaniem takich czy innych mechanizm6w - jego domenq 
jest synteza, plan 0 szerokim zakroju, wizja etyczna, wartosciowanie. 

Alienacja byla chorobq zawodowq intelektualisty na przestrzeni ca
lej historii, oczywiscie gdy przyjqe zalozenie, ze intelektualista jako 
taki rna bye krytykiem spoleczenstwa i akceptowanych przez nie war
tosci. Znany j~zykoznawca Noam Chomsky twierdzi, ze "zadaniem 
intelektualisty jest m6wie prawd~ i demaskowae klamstwa". 

Niestety sprawy ludzkie nieraz zawierajq wiele prawd a niekt6rzy 
intelektualisci z trudem si~ z tym faktem godzq (...) Filozof Herbert 
Marcuse olSniewajqco analizuje braki i skazy spoleczenstwa amerykan
skiego, ale obok innych srodk6w zaleca korygujqcq "nietolerancj~ z le
wa", kt6ra zdaniem pewnych krytyk6w trqci faszyzmem, tym razem 
kierowanym przez' intelektualist6w. "Absolutyzowanie myslenia jest 
prawdziwq zbrodniq intelektualist6w" mowi Daniel Bell (Uniwersytet 
Columbia). 

DWIE KULTURY 

Wedlug Platona czlowiek powlmen zawsze pomagae spoleczenstwu, 
jesli tylko posiada konieczne do tego umiej~tnosci. Czynie inaczej by
loby nieroztropnym. To sformulowanie zasady odpowiedzialnosci inte
lektualist6w odznacza si~ prostotq nie dopodwazenia. Lecz problem mo
raIny staje si~ bardziej zlozony, gdy intelektualisci wlqczajq si~ w fun
kcjonowanie wielkich organizacji, takich jak administracja panstwowa. 
Za czas6w Johna Kennedyego i jeszcze dose dlugo za Johnsona wydawalo 
si~, ze intelektualisci Sq wsz~dzie, i stale w ruchu, tam i z powrotem 
mi~dzy Uniwersytetami, Rzqdem, finansjerq i przemyslem. Niekt6rzy 
z tych intelektualist6w wsp6lpracowali w konstruowaniu strategii 
i uzasadnien wojny wietnamskiej. Gdy na to poszli, rozlam w bractwie 
intelektualist6w zaczql si~ pogl~biac. Jednq z przyczyn tego Tozlamu jest 
zdaniem komentatoTQ Time'u fakt, fee istniejq dziS dwa typy intelc
ktualist6w: 
1. Fizycy i im podobni, oraz wielu (jesli nie wszyscy) przedstawicieli 
nauk spolecznych, kt6rzy, w granicach rozsqdku, czujq si~ raczej zado
woleni ze swojej roli w rzqdzie, przemy'sle i na uniwersytetach. 
2. Filozofowie i literaci, kt6rzy w mniejszym lub wi~kszym stopniu 
czujq si~ outsiderami. Na tym w zasadzie polega problem "dw6ch kul
tur", opisany przez C, P. Snowa. Wielu intelektualist6w dezerteruje 
jednak z pierwszej grupy przylqczajqc si~ do drugiej, 

Zar6wno outsiderzy jak i dezerterzy martwiq si~, ze spoleczenstwo 
swiata wysokiej techniki zmierza ku temu, co John Gardner nazywa 
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"modelem ula" - ku 8wiatu biurokracji pozbawionych oblicza oraz 
bezsilnych jednostek. J ednYI1f z przedmiot6w ataku jest dzis "multi
versity" - gigantyczny kompleks szk61 wyzszych z ich wqskq, fragmen
tarycznq specjalizacjq. Multiversity to anty~eza dziewiEltnastowiecznej 
idei uniwersytetu propagowanej przez Kardynala Newmana, zgodnie 
z kt6rq nauczanie wyzsze rna zmierzac ku scalaniu, syntezie, wycho
waniu calego czlowieka. Wielu inteleKtualistom nie odpowiada szerZqcy 
siEl dziS styl myslenia - ciasny pragmatyzm nauk fizykalnych i pewnych 
odlam6w socjologii i psychologii (behawioryzm). Slyszy siEl zarzut, ze 
specjalizacja oderwala mysl od wizji moralnej. W badaniach naukowych 
na wielkq skalEl czlonkowie zespol6w pracujq nad tak malymi odcinkami 
projektu, ze nie poczuwajq siEl do etycznej odpowiedzialnosci za wynik. 
Nie jest to tak istotne, gdy og6lny cel to np. leczenie raka - ale sprawa 
przedstawia siEl juz inaczej, gdy chodzi 0 srodki owadob6jcze itp. 

ZAANGAZOWANIE 

Antypragmatysci koncentrujq swe niepokoje i oskadenia wok6l wojny 
wietnamskiej widzqc w niej klasyczny przypadek kr6tkowzrocznego po
dejscia do zagadnienia rozgrywania kryzys6w. Szybko robiono bowiem 
to, co mozna bylo przeprowadzie natychmiast, ale nie liczono siEl przy 
tym z moralnymi i politycznymi konsekwencjami. Chomsky, jeden 
z przcdujqcych krytyk6w wojny, piEltnuje takie myslenie w swej wni
kliwej choe nie wolnej od skrajnosci ksiqzce American Power and the 
New Mandarins (PotElga Ameryki i nowi mandaryni). Cytuje on pew
nego eksperta od spraw dalekowschodnich, kt6ry zapewnial jednq z ko
misji Kongresu, ze ludnose P6lnocnego Wietnamu "z radosciq przyjmie 
bombardowania, kt6re niosq wolnose..." Inny naukowiec proponowal 
poskromienie Chin przez wykupienie wszystkich nadwyzek zbozowych, 
jakimi dysponujq Australia i Kanada. KlElska glodu bylaby przeciez 
tylko srodkiem prowadzqcym do upragnionego upadku komunizmu... 

Oczywiscie zrzucanie calej lub przewazajqcej cZElsci odpowiedzialnosci 
za wojnEl wlasnie na pragma~ycznych intelektualist6w graniczy z kary
katurq rzeczywistosci. Zar6wno John Kennedy jak i Johnson polegali 
w wielkiej mierze na doradcach innego typu, mianowicie na wojsko
wych z ich entuzjastycznymi planami powstrzymania ekspansji komu
nizmu. I nie kto inny przeciez, jak wlasnie intelektualisci, podniesli 
sprzeciw wobec wojny, dose silny, by spowodowac rezygnacjEl Johnsona 
z ponownej kandydatury. Niemniej wojna wykazala, ze intelektualisci 
jeszcze nie bardzo sobie radzq ze sWq rolq w swiecie. 
Jakie zadania stajq przed inteLektualistami w dzisiejszym spoleczen.

stwie? Komentator Time'u sqdzi, ze najwazniejszym z nich jest re
forma uniwersytet6w; nie tylko zaj~cie s~ nimi po latach zaniedban, 
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/ecz przede wszystkim wskrzeszenie ich moralnego autorytetu. Powoluje 
fi~ p'rzy tym na zdanie Roberta Hutchinsa, kt6ry sqdzi, ze w odr6z
nieniu od wyzszych szk6l zawodowych istnienie uniwersytet6w jest uza
sadnione tylko wtedy, gdy stanowiq one osrodki krytycyzmu. Ani 
szkoly zawodowe ani przedsi~biorstwa z branzy "przemyslu wie
dzy" nie mogq bye takimi osrodkami. Lecz i multiversity ze swym roz
proszeniem i dehumanizacjq funkcji tej pelnic nie potrafi. Hutchins 
sqdzi, ze trzeba powstrzymywac ekspansj~, gdy liczba student6w prze
kroczy kilka tysi~cy, i raczej tworzyc nowe uczelnie. Jest on zwolen
nikiem malych uniwersytet6w, gdzie wszystkie wazniejsze dyscypliny 
sq ze sobq w kontakcie, dzi~ki czemu i wykladowcy, i studenci mogq 
podejmowac badania z pogranicza r6znych nauk, bardzo dzis potrzebne 
i owocne. 

Time zajmuje si~ dalej problemem wsp6lpracy uczonych z woj
skiem: zdaniem autora wsp6lpraca taka musi istniec, jest nieunikniona, 
pozostawienie obrony wylqcznie w r~kachwojskowych byloby niewska
zane i niebezpieczne. Ale uniwersytety nie sq odpowiednim terenem 
kooperacji mi~dzy wojskiem a uczonymi. Bardziej si~ juz do tego nadajq 
osobne, specjalnie do tego powolane instytucje. Nalezy wszystkie te 
sprawy na nowo p·rzemyslec. 

Wielu intelektualist6w oczywiScie musi pracowae z rZ!jdem i brae 
udzial w sprawowaniu wladzy. Wysuwa si~ argument, iz prowadzi to 
do intelektualnych kompromis6w czy nawet kompromitacji. Z pewnosciq 
tak jest. Ale wi~ksze ryzyko stanowi rZ!jd bez intelektualist6w - kto 
na przyklad chcialby, aby CIA kierowana byla wylqcznie przez zolnierzy 
i policjant6w? 

Juz w roku 1965 Robert Wood, znany specjalista z zakresu urbani
styki, pisal 0 problemach, wobec kt6rych staj!j dziS intelektualisci za
angazowani we wsp6lprac~ z RZ!jdem: "Bior!jc pod uwag~ niepewnose 
co do mozliwosci rzeczywistego wplywu na decyzje, co do skutecznosci 
tych decyzji i ich slusznosci, oraz r6znorodnose motywacji, na kt6re 
intelektualisci s!j wraZliwi, nie mozna si~ dziwie, ze ludzie tego typu 
Sq udr~czeni i post~puj!j chwiejnie". Przez trzy nast~pne lata profesor 
Wood pelnil funkcje podsekretarza stanu w Departamencie budownictwa 
mieszkaniowego i rozwoju miast. Obecnie po powrocie do Harvardu 
stwierdzil on, ze "bylo to doswiadczenie twarde, otrzezwiaj!jce, ale nie 
deprawuj!jce. AlternatYW!j zaangazowania intelektualist6w jest w wiel
kim zlozonym spoleczenstwie pozostawienie planowania i strategii na 
lask~ .Josu. B~dzie 0 nich decydowae intuicja, interesy tych czy innych 
grup szukaj!jcych zysku, wreszcie poglqdy polityk6w, kt6rzy S!j zbyt 
zaj~ci, by skupie SWq uwag~ na problemach". 

Intelektualisci powinni si~ nauczye sztuki bycia opozycjq wewn!jtrz 
RZ!jdu, sztuki sprzeciwu. Wiele si~ w tej kwestii zmienilo od czas6w 



ZDARZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE1062 

~w. Tomasza More i Machiavellego. James C. Thomson Jr, dawny 
ekspert od spraw Azji Wschodniej w Departamencie Stanu i Bialym 
Domu, pisze, ze w czasie rzqdowej debaty w sprawie Wietnamu "Wqt
piqcy i protestujqcy zostali skutecznie zneutralizowani - zawazyl tu 
subtelny proces oswajania dysydent6w". Gdy tylko sekretarz Stanu 
George Ball zaczynal wyrazac zastrzezenia, natychOmiast "delikatnie 
i serdecznie nakladano mu instytucjonalny kaftan bezpieczenstwa... 
Przy kazdym kolejnym stadium eskalacji zapraszano go do wyrazenia 
sprzeciwu. Jak sqdz~, Ball czul si~ dobrze, bo przeciez walczyl 
o slusznq spraw~, inni tez czuli si~ dobrze, bo przeciez lojalnie wyslu
chali argument6w pokojowej opozycji, i w og6le nieprzyjemnq stron~ 

sprawy zredukowano do minimum". Hlstoryk Eric Goldman, kt6ry opu
~cil Bialy Dom w 1966 roku po trzech nieszcz~snych latach sluzby 
w charakterze nadwornego intelektualisty, twierdzi dzis, ze intelektu
alista nie powinien si~ zadowalac werbalnym czy symbolicznym sprze
ciwem. Czlowiek, kt6ry pracuje dla prezydenta a nie zgadza si~ z kt6rqs 
z jego zasadniczych linii politycznych, moze tylko albo zmienie t~ li
ni~ albo rzucie prac~. 

NOWA WIZJA 

Zadania intelektualisty pozostajq w rzeczywistosci te same, gdziekol
wiek zdarzy mu si~ pracowac. "Trzeba bez reszty oddac si~ pr6bom zro
zumienia, wnikni~cia w glqb spraw, z kt6rymi mamy do czynienia, 
niezaleznie od tego, kto dane przedsi~wzi~cie finansuje - podkresla 
Hutchins. OczywiScie znaczy to, ze intelektualisci nie powinni siedziec 
cicho. Czy Sq takze zobowiqzani wskazywac alternatywy posuni~e, kt6re 
pot~piajq? Poeta Lawrence Ferlinghetti twierdzi, ze "g16wnym wkladem 
intelektualist6w jest sprzeciw. Opozycja wobec bomby atomowej nie jest 
przejawem negatywizmu w mysleniu". A jednak czysta opozycja jest 
zejsciem na latwizn~. 0 wiele trudniejszym zadaniem jest pr6ba kon
struktywnego podejscia do problem6w, opornych i niewdzi~cznych, choc 
rozwiqzania istniejq. Dzialajqc w tym kierunku intelektualisci amery
kanscy nie Sq tak bezsilni, jak to si~ wielu wydaje. Jak dot~d Stany 
Zjednoczone nadal ceniq i uwaznie sluchajq &ch krytyk6w spoleczen
stwa, kt6rzy umiejq z duzq silq i rzeczowo przedstawic swojq spraw~. 
Ksiqzka Michaela Harringtona 3 The Other America (Inna Ameryka) 

byla na przyklad jednym z kluczowych impuls6w dla programu walki 
z n~dzq. A Sq jeszcze inni wplywowi reformatorzy, jak Bryan Conant, 
John Gardner, Ralph Nader, Saul Alinsky czy Daniel Moynihan. A ko

~ Artyku! M. Harringtona Sprzecznosci amerykanskie zamiescilismy w "Znaku" 
nr 109-110, r. 1963. 
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muz snilo si~, ze Eugene Mc earthy b~dzie m6gI odniese taki sukces 
w wyborach wst~pnych w New Hampshire? 

Wielu niezadowolonych intelektualisf6w rna na to gotOWq odpowiedz: 
Mc Carthy W koncu przepadl, reformatorzy odnoszq powierzchowne 
tylko i dorazne sukcesy - zbawienie Ameryki wymaga gruntownej 
rewolucji. W rzeczywistosci - sqdzi "Time" - tego typu pesymizm moze 
bye raczej przedwczesny. Doniosle refleksje wiodqce ku etycznej syn
tezie powstajq dziS w srodowiskach uczonych przedstawicieli nauk 
Scislych, kt6rych literaci majq w pogardzie. To uczeni wrazliwi na war
tosci etyczne dali impuls, kt6rego wynikiem jest traktat zakazujqcy 
pr6b z broniq nuklearnq. Ci sami ludzie rozwijajq dziS publicznq dysku
sj~ nad celowosciq i konsekwencjami rozbudowy antynuklearnych sy
stem6w obronnych. A ponadto nowe pokolenie uczonych przejawia 
zywe i gl~bokie zainteresowanie kwestiq ksztaltowania srodowiska, 
w jakim zyje gatunek czIowiek. A przeciez kwestia ta przekracza ciasne 
granice pragmatycznego myslenia. Ludzie tego typu wspierajq nadzieje, 
ze nast~pny etap dziej6w intelektu b~dzie etapem odnowy zmyslu ca
}osci i zn6w rozwinie si~ poczucie ze ludzka wiedza stanowi jednose. 
Pora juz, by intelektualisci przemysleli i zacz~li propagowa6 t~ wi
zj~. Powinni jednak liczye si~ przy tym ze sWq wyjqtkowq sklonnosciq 
do przerzucania si~ od niecalkiem uzasadnionych nadziei do skrajnej 
rozpaczy. Flaubert powiedzial cos, co moze si~ przydae intelektualistom 
wszelkiej masci: "Pieniqc si~ na idiot6w mozna zrobie idiot~ z siebie 
samego". To ryzyko szczeg6lnie jest wysokie wsr6d dzisiejszych skl6co
nych intelektualist6w. Bye moze, gdyby udalo im si~ obnizyc. ich wlasnq 
stop~ idiotyzmu, spoleczenstwo poszlo by za ich przykladem. 

2. DANIEL CALLAHAN: SOFI.4MAT Dw6cH PRAWD 

Jeden z moich profesor6w, Donald Williams, uzywal okreslenia "so
fizmat dw6ch stron". Rozumial przez to zaiozenie, ze w kazdej dyspucie 
istniejq zawsze dwie strony i kazda z nich rna r6wne prawo do posluchu. 
Slusznie m6wil tu 0 sofizmacie, bo wcale nie zawsze prawda w i-6wnej 
mierze jest po obu stronach, kt6re zglaszajq do niej pretensj~. A jednak 
ten sofizmat zawsze byl istotnym elementem liberalnej tradycji. Uza
sadnia on obowiqzek wysluchania obu stron, zanim dojdziemy do oso
bistych wniosk6w. Gwaltowny atak na ten sofizmat przypuscili ostatnio 
zwolennicy Herberta Marcuse, kt6rzy zakladajq ( w stylu, kt6ry po
winien brzmiee swojsko dla katolik6w dawnego autoramentu), ze blqd 
nie rna praw, a swoboda wysluchiwania nonsens6w jest zb~dna i szkod
liwa - zwIaszcza gdy nonsensy gloszone Sq przez ludzi posiadajqcych 
dobrze ugruntowanq wIadz~ politycznq. IC'h logika wiedzie jednak ku 
innemu, 0 wiele starszemu sofizmatowi "jednej strony", kt6ry zaklada, 
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ie w kaidej dyspucie jedna strona rna racj~, a druga blqdzi. Stajqc 
wobec wyboru mi~dzy nimi sqdz~, ie wolalbym sofizmat dw6ch 
stron - mialbym przynajmniej . szans~ gloszenia moich bl~d6w, zamiast 
przymusu akceptacji cudzej prawdy. 

Problem polega na tym, ie sofizmat dw6ch stron pociqga za sobq 
sytuacj~, w kt6rej inni ludzie mogq szerzyc swoje bl~dy, kt6re uwaiam 
za bardziej rzucajqce si~ w oczy i bardziej szkodliwe nii moje wlasne. 
Za tym osobistym aspektem kryje si~ szerszy problem. W spoleczenstwie 
liberalnym - w odr6inieniu od radykalnego - najwymowniejsze oskar
ienie to zarzut, ie ktos nie chce sluchac opinii swoich przeciwnik6w. 
Otwartosc wobec wszelkich opinii jest cenionq cnotq, ten, kto jej nie 
przestrzega, zasluguje na pot~pienie wszystkich dobrze myslqcych. 

Gdzie przebiegajq granice otwartosci? Czy mogq istniee sytuacje, kiedy 
odmowa wysluchania b~dzie cnotq? 

Wezmy na przyklad spraw~ ludob6jstwa lub dzieciob6jstwa. Albo 
zabijanie bezuiytecznych starych ludzi. W kaidym z tych wypadk6w 
ktos dysponujqcy odpowiedniq dozq wynalazczosci m6g1by przedstawie 
argument na rzecz takich czyn6w. Inteligentny dyskutant poprzedzilby 
swe wywody zapewnieniem, ie nie jest zwolennikiem tego rodzaju po
st~powania w chwili obecnej, ie tylko rozwaia teoretycznq moiliwose, 
uprawia · spekulacj~ mysloWq czy cos w tym rodzaju. Najlepsza taktyka 
to naszkicowac jakis przyszly stan rzeczy, wysoce nieprawdopodobny 
lecz moiliwy, kt6ry wymagalby zabijania wymienionych os6b. Moina 
jeszcze podeprzee argument przyznajqc, ie oczywiscie takie dtastyczne 
kroki nie mogq bye podejmowane w spos6b nieodpowiedzialny. Decyzja 
akceptujqca ludob6jstwo powinna bye moralnie uzasadniona, odpowie
dzialna. Wszystko przypiecz~tuje stwierdzenie, ie prosty zakaz ludo
b6jstwa, dzieciob6jstwa czy likwidacji starc6w nie tylko jest przeja
wem jurydyzmu, lecz rna wr~cz posmak zabobonu. "Absolutne tabu 
wraz z leiqcq u jego podstaw mistykq iycia, zamienia ludzkq wolnosc 
w jakqs fars~. Wszelkie tabu' tego rodzaju podcina korzenie moralnosci 
poniewai tylko to, co wybieramy po ludzku, moie istotnie naleiee do 
moralnego porzqdku" - pisal kiedys Joseph Fletcher. Wszystko to 
brzmi bardzo rozsqdnie. Co wi~cej, czy moina by si~ oprzec zwolenni
kowi otwartosci, kt6ry by s z c z e r z e twierdzil, ie wszelki dogmatyzm 
jest wykluczony, ie trzeba dyskutowac nad wszystkimi sprawami, wy
sluchae obu stron - ie po prostu pragnie on, abysmy mieli odwag~ 
myslec takie 0 rzeczach nie do pomyslenia. Ale czy powinnismy w og6le 
udzielic mu posluchania? Moim zdaniem nie. Istnieje punkt, w kt6rym 
powl nnismy si~ zamknqc, ani nie sluchac "drugiej strony" ani nawet 
prywatnie, samemu, nie rozwaiae proponowanych przez niq argument6w. 
Ludob6jstwo jest z pewnosciq takim punktem. Nie moina nawet speku
lowae na ternat moiliwosci jego uzasadnienia czy usprawiedliwienia. 
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"Tabu" jest calkiem na miejscu. Od czasu drugiej wojny swiatowej re
gUlq jest, ze antysemityzm jest zakazany (nie znaczy to, :i:e zasada ta 
nie bywa gwalcona). Nie glosi ona, ze antysemityzm jest do przyj~cia 
w wypadkach, gdy si~ go uprawia grzecznie, szanujqc opinie tych, co 
sprzyjajq Zydom. Przeciwnie: regula m6wi, ze antysemityzm jest zaw
sze zly, we wszelkich mozliwych okolicznosciach. Nie jest to przedmiot, 
w kt6rym "otwartose" moglaby miec zastosowanie. Zostal wykluczony, 
jak ludob6jstwo i dzieciob6jstwo. 4 

"The National Catholic Reporter", 9. III. 1969 

3. JOHN COGLEY: RACHUNEK SUMIENIA 

Katolicy amerykanscy juz od dose dawna zaprZqtni~ci Sq niekon
CZqCq si~ dysputq mi~dzy liberalami a konserwatystami. Trwa to juz tak 
dlugo i stalo si~ tak nudne, ie moina zaczqc pragnqe zawieszenia broni, 
po kt6rym moie daloby si~ nawiqzae mniej schematyczny dialog na 
temat los6w Kosciola. Nie jestem pewien, czy moie si~ to udac. Na razie 
proponuj~ rodzaj rachunku sumienia, kt6ry uloiylem na uzytek wlasny 
i sobie podobnych, pos!ugujqC si~ technikq, jakq wynaIaz! swego czasu 
Robert McAfee Brown. By!o to wtedy, gdy ekumenizm by! jeszcze no
wosciq... Rachunek sumienia dotyczy szesciu przykazan mega wlasnego 
pornyslu: 

1. Jesli jestes konserwatystq - nie odwoluj si~ w dialogu do 
utartych slogan6w na ternat liberalizrnu; jesli jestes liberalem 
nie traktuj swego brata konserwatysty tak, jakby by! niegodnyrn 
uwagi reliktem przeszlosci. 

- Czy zakladalem, ze m6j liberalny przeciwnik jest tylko powierz
chownym poszukiwaczem nowosci? Czy sugerowalern bezpodstawnie, 
ze kieruje nim pragnienie zwracania uwagi na siebie i ch~c zyskania 
poklasku moznych tego swiata? Czy wbrew jego woli usilowalem ana
lizowae jego psychik~, przypisujqc mu nieswiadomq a niezbyt chwa
lebnq motywacj~? Ile razy? .. 

-:- Czy sugerowalem, ie konserwatywny przeciwnik nie podziela rno
jej troski 0 pok6j na swiecie? Czy posqdzalern go bezpodstawnie 0 prze
sqdy spoleczne i rasowe, od kt6rych sam jestern wolny? Czy zarzuca
lem mu nieznajornosc historii? lub konstruowalern analogie mi~dzy 

jego postawq a srnutnyrni tradycjami tych czy innych instytucji z prze

4 Daniel Callahan jest jednym z czolowych publ!cyst6w katollckich w USA. 
Przez dlugie lata byl redaktorem "Commonwealu", obecnle jest stalym wsp61
pracownlkiem tygodnlka "The National Catholic Reporter". W Bibliotece "Wie:zi" 
ukazala sle: jego kslllzka Uczctwosc w Koscte!e. 
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szlosci? Czy wyrazalem przekonanie, ze bardziej mu zalezy na kosciel
nej karierze niz na szerzeniu idei, kt6rych jest zwolennikiem? Ile razy? .. 

2. Nie b~dziesz przywlaszczac sobie retorycznych skarb6w 
swego brata. 

Czy arbitralnie nie oskarzalem mega liberalnego przeciwnika 
o nietolerancj~, kt6rej mieni si~ przeciwnikiem? Czy nie pr6bowalem 
wiqzac jego qsobistych slabosci i upadk6w z jego orientacjq ideowq, 
tak aby obciqzyc jego ruch, a wybielic sw6j wlasny? Ile razy? .. 

- Czy nie przelicytowywalem mego brata konserwatysty w jego 
wlasnej grze powolujqc si~ na starozytne zwyczaje po to, by zyskac blo
goslawienstwo tradycji dla nowinek, kt6rymi entuzjazmuje si~ moja 
paczka? Czy nie wysmiewalem si~ z praktyk niedawnej przeszlosci po
r6wnujqc je - na ich niekorzysc - z tym, co uwazam za odwieczne 
tradycje? Ile razy?... 

3. Nie b~dziesz ignorowac argument6w twego brata i fakt6w, 
kt6re za nimi przemawiajq. 

Czy utrzymywalem, ze m6j liberalny przeciwnik i ludzie jemu 
podobni sami Sq przyczynq zla, z kt6rym pr6bujq wa1czyc? Czy wma
wialem sobie, ze problemy, kt6rymi si~ oni zajmuj<\ - przeludnienie, 
grozba nuklearnej zaglady, op6r mlodych wobec status quo, i ich znie
ch~cenie, bezplodnose wielu kaznodziejskich wysilk6w i jalowosc sporej 
cz~sci teologicznych dociekan, pustka liturgiczna - to wylqcznie twory 
nadmiernej wyobrazni? Ile razy?... 

- Czy traktowalem lekcewazqco sprawy, kt6re lezq na sercu memu 
bratu konserwatyscie? Czy na przyklad godzilem si~ latwo z pustkq 
i dziecinnadq tego, czym nieraz zast~puje si~ dawnq liturgi~? Czy roz
prawialem si~ ironicznie z dawnymi teologicznymi systemami, jedno
czesnie nie chcqc dostrzec brak6w w tym, co ma zajqc ich miejsce? Czy 
dopuscilem si~ grzechu dobrowolnej odmowy zrozumienia tego, 0 czym 
m6j brat konserwatysta do mnie m6wi? Ile razy?... 

4. Nie b~dziesz wyp~dzae brata, kt6ry si~ z tobq nie zgadza, 
z domu waszego wsp6lnego Ojca. 

Czy sugerowalem jawnie lub posrednio, ze m6j brat liberal jest 
nieuczciwy pozostajqc czlonkiem naszego wsp6lnego Kosciola? Czy 
-otwieralem przed nim drzwi wyjSciowe z takim zapalem, jakbym byl 
gl6wnym wykidajlq w domu wiary? Czy ukrywalem i tlumilem moje 
wlasne wqtpliwosci i opory po to, aby moja ortodoksja wydawala si~ 

bye bez skazy? Ile razy?... 

- Czy uzurpowalem sobie prawo odsylania mego brata konserwa
tysty do "kosciola przeszlosci", skazanego na wymarcie? Czy przykra
walem Kosci6! do swego widzimisi~, ekskomunikujqc tych, co nie po
dzielajq moich upodoban? Ile razy?... 
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5. Nie bl;dziesz udawac, ze jestes mqdrzejszy lub bardziej uczo
ny niz w rzeczywistosci. 

ezy uwazalem sil; bezpodstawnie za znawc~ tradycyjnych mi
strz6w (np. Augustyna i Tomasza), kt6rych przeciwstawialem autory
tetom moich braci libera16w, choc w istocie moja wiedza nie wykracza 
poza podr~czniki? Czy twierdzilem niezgodnie z prawdq, ze czytalem 
prace nowych teolog6w, zgl~bHem je i na tej podstawie uznalem je za 
intelektualnie bezwartosciowe lub falszywe? Czy pretendowalem do 
tego, ze czytalem i zrozumialem uchwaly Soboru Watykanskiego II i na 
tej podstawie twierdz~, ze liberalowie interpretujq je niew!asciwie? 
ezy przedstawialem si~ jako koneser starozytnych herezji , kt6ry ze znu
dzeniem odkrywa, ze liberalowie bezmyslnie je powtarzajq? Ile razy? .. 

- Czy oszukanczo glosilem, ze sp~dzilem lata na studium filozofii 
i teologii przeszlosci, kt6re dzis odrzucam jako beznadziejnie przedaw
nione? Czy darowalem sobie lektur~ ksiqzek zagranicznych teolog6w, 
kt6rzy rzekomo mieli uformowac moje myslenie? Ile razy? 

6. Nie graj komedii przed twoim bratem. 

- ezy bronilem pewnych praktyk poboznych - np. odmawiania r6
zanca - kt6rych sam nigdy nie uprawiam? Czy twierdzilem wbrew 
wlasnemu doswiadczeniu, ze dawna liturgia w ca!osci byla dla mnie 
niezawodnym zr6d!em duchowego zadowolenia? Czy bronilem twierdzen 
teologicznych, kt6rych w rzeczywistosci sam nie akceptuj~, by dzi~ki 

temu pogn~bic mego brata liberala? Czy przypisywalem sobie prostq 
wian; i dzieci~ce posluszenstwo, z kt6rymi rozstalem si~ przed wielu 
laty? Czy publicznie gorszylem si~ rzeczami, kt6re prywatnie mnie 
tylko nudzq ? Czy okraszalem swe publiczne wystqpienia poboznosciami, 
kt6rych nie snilo by mi si~ uzyc w gronie znajomych? Ile razy? .. 

- Czy udawalem, ze zaj~cie modnych obecnie pozycji wiele mnie 
duchowo kosztowalo? Czy szukalem rozglosu przez wyrazanie niepoko
j6w i rozterek, kt6rych naprawd~ nie odczuwalem? Czy godzilem si~ na 
zmiany w Kosciele, kt6rych w istocie si~ boj~, poniewaz byly one lan
sowane 	pod haslem "post~pu"? Ile razy?... 


A TERAZ wzbudz akt szczerej sk;ruchy ... 5 


"The National Catholic Reporter", 7. V. 1969 
oprac. H. B. 

6 John Cogley takze wywodzl si<: z ekipy "Commonwealu" . gdzie odgrywal 
wielk'l rol<:. Obecnie zwiEjzany jest z Center for the Study of Democratic 
Institutions i zajmuje si<: gl6wnie prac'l naukowEj, kontynuuj'lc jednak. wsp61
prac<: z szereglem czasopism. m. in: "The National Catholic Reporter". 
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PORADNIK KARIERY NAUKOWEJ 

" ... funkcjonowanie srodowiska pracowniJ<6w nauki 
moze bye dla socj ologa wdziE:cznym zadaniem ba
dawczym - znaj'lc jednak te srodowiska n!e radzE: 
mlodym pracownikom naukowym rozpoczynania ta
kich badan...". 

J. Szczepanski 1 

W 1908 r. opublikowano w Anglii pierwsze wydanie niewielkiej bro
szurki przeznaczonej dla mlodych pracownik6w naukowych i napisanej 
w postaci zbioru uwag i rad pomocnych w karierze naukowej 2. 8pos6b 
wykladu jest podobnie powazny jak w przetlumaczonej niedawno na 
j~zyk polski monografii C. N. Parkinsona, kt6ra wydaje si~ byc tak 
popularna, ze warto moie przedstawic jej poprzedniczk~ i - prawdo
podobnie - wz6r. 

Wedlug Cornforda pomyslny przebieg kariery naukowej zaleiy od 
spelnienia dwu podstawowych warunk6w, kt6re zazwyczaj nazywa si~: 

wrastaniem w srodowisko i nabywaniem doswiadczenia. Pierwszy 
z nich polega przede wszystkim na poznaniu " ... dziwactw i osobliwosci 
wszechwladnych w danej dyscyplinie IUminarzy nauki, gdyi dla mlo
dych ludzi pr6ba zalatwienia czegokolwiek w swiecie akademickim bez 
zachowania wlasciwego dla danej osoby ceremonialu oraz odpowiednio 
demonstrowanej zgodnosci zapatrywan jest czystq donkiszoteriq... ". Pod
stawowym wi~c zadaniem jest rozpoznanie srodowiska, co wymaga 
opanowania regul w nim obowiqzujqcych oraz znajomosci spotykanych 
w nim odmian postaci. Zacznijmy od tej drugiej sprawy. 

Prawie wszystkich pracownik6w nauki moina zaliczyc do jednej 
z nast~pujqcych pi~ciu grup: 

1. Konserwatywni liberalowie, kt6rzy sqdzq, ie cos trzeba robic, 
a najlepiej cos, 0 czym zapomniano w czasach ich mlodosci. 

2. Liberalni konserwatysci, kt6rzy r6wniei sqdzq, ie cos naleiy ro
bic, ale ostrzegajq, ie w czasach ich mlodosci zrobiono par~ rzeczy nie
potrzebnych. 

3. Ludzie przedsi~biorczy, jedyni, kt6rzy wiedzq, czego chcq, a chcq 
rzeczy bardzo konkretnYch. Ich haslem dnia jest: "daj mi zleconko, a nie 
zatn.ij~ ci iycia". 

4. Ci, kt6rzy "nie zgadzajq si~", bo "majq zasady". 8 q oni niedo
st~pni dla jakiejkolwiek argumentacji (poprzednie grupy bywajq do
st~pne i tylko wskutek natloku przekonujqcych trudno 0 wyniki). Za

1 Socjo!ogiczne zagadnienia wyzszego wyksztalcenia. 
12 F. ~. Cornford - Microcosmographia academica. Cambridge 1963, Bowes and 

Bowes Pub!. (wyd. 4). 
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sady Sq bowiem ogolnymi regulami dowodzenia szkodliwosci pracy 
wsz~dzie tam, gdzie prymitywny instynkt sklanialby do dzialania. 
Istnieje bowiem "... tylko jedna racja przemawiajqca za dzialaniem 
ta mianowicie, ze jest ono jedynym rozsqdnym zachowaniem. Nato
miast mozna przytoczyc mn6stwo argumentow przemawiajqcych prze
ciw jakiejkolwiek dzialalnosci...". · Do najcz~sciej spotykanych nalezq: 

a - "czas jeszcze nie dojrzal - przy czym nie nalezy wspominae 
o pewnej bardzo nieprzyjemnej wlasciwosci czasu - gnije on na ogol, 
nim zdqzy dojrzec"; 

b - "nie nalezy stwarzac niebezpiecznych precedens6w. Wlasciwie 
wszystko, cokolwiek czynilibysmy, moze bye albo bl~dem, albo nie
bezpiecznym precedensem - dlatego najlepiej nie robic nic" ; 

c - "zmiana jest zawsze zmianq - domyslnie - kazda zmiana zas 
jest niebezpieczna" ; 

d - "nalezy dac obecnemu rozwiqzaniu uczciwq szans~ wykazania 
jego wartosci - naturalnie nie mozna wymagac tego samego dla do
piero proponowanego rozwiqzania". 

5. Mlodzi niecierpliwi ludzie, nie mogqcy pojqC, He to czasu musi 
uplynqe, zanim cos si~ stanie. Ponadto bywajq oni obciqzeni sumie
niem. Gdy si~ ich slucha, wydajq si~ "... polqczeniem cnot Brutusa 
i niezlomnosci Katona. Nie wiedzq, ze wszystko jest stracone, gdy wy
pusci si~ tego Katona z worka, zamiast zwiqzac go mocno i usiqse na 
nim, jak to czyniq ludzie doswiadczeni...". 

Srodowisko naukowe rzqdzi si~ odr~bnym, sobie wlasciwym zbiorem 
praw zwyczajowych. Ostatecznym celem wszelkich regul jest poma
ganie ludziom w ci~Zkim trudzie zmagania si~ z problemami etycz
nymi, jak najbardziej skuteczne chronienie ich przed mysleniem, co tez 
powinniby uczynie. Spok6j wewn~trzny pracownika rosnie wraz z ilo
sciq przepisow normujqcych jednoznacznie tok jego zycia. Z drugiej 
jednak strony reguly te nie powinny - w sprawach istotnych - ·nad
miernie kr~powac indywidualnosci wybitnych uczonych. Dlatego tez za 
najbardziej moze uzyteczne nalezy uznae np. przepisy okreslajqce szcze
g61y stroju akademickiego, zakazujqce palenia papieros6w na pewnych 
korytarzach czy wyznaczajqce kolejnosc zabierania glosu na zebraniach. 
1m wi~cej tego rodzaju regul uznano w danej instutucji, tym mniej 
b~dzie sposobnosci do nabycia szkodliwego przyzwyczajenia formulowa
nia wlasnych sqd6w, a zwlaszcza wlasnych ocen. 

Podstawowq regulq srodowiska naukowego jest stwierdzenie, ze 
praca naukowa wymaga specjalnego klimatu psychicznego. Nie spos6b 
dochodzie obiektywnej prawdy, gdy si~ jest dr~czonym przez poczucie 
jakiejS odpowiedzialnosci. Dlatego mqdrosc poprzednich pokolen wy
myslila kolegialne formy zarzqdzania, gdzie odpowiedzialnose jest tak 
rozpostarta, ze wlasciwie juz znika. W instytucjach naukowych nie rna 
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mlejsca na oficjalne stronnictwa, ktorych programy bylyby mniej 
czy bardziej wyraznymi zobowiqzaniami, i kierownikow, ktorych moz
na by niekiedy obarczac odpowiedzialnosciq. Wszystko sprowadza si~· 

wlasciwie do zagadnien personalnych wymagajqcych uzgodnien bez
posrednich, co przy wystarczaj qCO licznym gronie stwarza najpewniej-· 
SZq zapor~ wobec niecierpliwych mlodych ludzi. 

"... nie sqdzcie - ostrzega Cornford mlodych pracownikow nauki 
ze ludzie, kt6rzy si~ z wami nie zgadzajq, Sq nieuczciwi. Cynizm jest 
powszednim i powszechnym bl~dem schylku mlodosci a brak iluzji 
ostatniq iluzjq tego okresu. Przewaiajqca wi~kszosc naukowc6w woli 
zachowywac si~ przyzwoicie i jesli - waszym zdaniem - tak nie 
post~pujq, to tylko dlatego, ie wedlug nich inni nie zyczq sobie tego. 
Istotnym motywem post~powania w tym srodowisku jest obawa, by si~ 
nie skompromitowac, wieczny strach, by nikogo nie urazic, nie prze
gapic jakiej dobrej okazji , a zwlaszcza, by nie pokazac, ile si~ naprawd~ 
nie wie... ". 

Wsr6d pracownikow naukowych za wlasciwe uwaia si~ powszechnie 
nast~pujqce dwa schematy przebiegu kariery: 

a. Moina zostac "swoim chlopem", czyli "dobrym kumplem". Wy
maga to wytrwalego przesiadywania w gronie innych dostojniejszych 
naukowc6w oraz r6wnie wytrwalego im potakiwania. Niezb~dne jest 
tu rowniez prowadzenie odpowiednio rozbudowanego zycia towarzy
skiego, a wskazane bywa pewne znawstwo kulinarne. 

b. Moina zostac "wybitnie zdolnym", 0 umyslowosci nie spaczonej 
pr6bami samodzielnych rozwaian, trzymajqcym r~k~ na pulsie iycia 
wsp6lczesnego swiata Wielkiej Nauki, uczestnidzqcym w 'zjazdach 
mi~dzynarodowych oraz reprezentujqcym znane i cenione instytucje. Ten 
schemat wymaga umiej~tnego stosowania trzech podstawowych chwy
tow: 

1- odpowiednio uczonej i rozbudowanej terminologii 0 lacinskich 
lub greckich zrodloslowach (chociaz cfobre wyniki daje rowniez pewien 
puryzm j~zykowy, troska 0 czystosc mowy ojczystej), przy czym natu
ralnie nie chodzi tu 0 jakies zagadnienia slowne, ale 0 precyzj~ poj~c; 

2 - cz~stego cytowania nazwisk, tytulow oraz okreslen w j~zykach 

obcych jak rowniei zwracania uwagi na daty publikacji, co podkresla 
nowoczesnosc i post~powosc wypowiadanych poglqdow; 

3 - autorytatywnosci sformulowan, co swiadczy 0 dystansie dzielq
cym poziom naukowy przemawiajqcego od poziomu sluchaczy. 

Drugi warunek kariery to nabycie doswiadczenia pozwalajqcego uni
knqc typowych bl~dow mlodosci. Najpospolitszq z tego typu omylek 
bywa przekonanie, ze czyms istotnym jest poprawnosc argumentacji , 
sensowne i odpowiadajqce rzeczywistosci przedstawienie problemu. 
W swiecie nauki warunkiem jakiegokolwiek dzialania zbiorowego jest. 
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raczej powszechna zgodnosc poglqdow, ktorej naturalnie nie osiqga 
si~ dzi~ki rozumowaniom. Znacznie sprawniej dziala tu odwolanie si~ 

do interesow, uczuc czy nawet przesqdow. Najlatwiej mozna odroznic 
poczqtkujqcego od doswiadczonego pracownika nauki po tym, ze pierw
szy z nich wierzy jeszcze w slusznosc teorii, drugi juz tylko w sku
tecznosc znajomosci. 

Drugim pospolitym bl~dem jest niedocenianie roli ostroznosci, uwa
zanej - nawet w zyciu codziennym - za istotnq cech~ charakteru 
idealnego pracownika nauki. Dotyczy to zwlaszcza opinii i sqdow, ktore 
niekiedy trzeba wypowiadac. Jesli musimy juz 0 kims mowic, to mow
my 0 nim 'zawsze dobrze. WlaSciwq formq rozmowy Sq komplementy. 
Najwyrainiej moze wyst~puje ta ostroznose podczas dys]msji. Istniejq 
dwie szkoly dyskutowania, dwie odmiany argumentacji zbijajqcej, 
ktore moina by nazwac : liberal)1q i konserwatywnq. Do typowych za
rzutow pierwszej z nich naleiq: 

a - "proponowane reformy zablokujq drog~ dla poiniejszych, bar
dziej donioslych", 

b - "bylem zwolennikiem przedstawionej propozycji dopoki nie 
uslyszalem popierajqcej argumentacji kolegi X" - jest to tzw. me
toda wykr~tow, 

c - "istnieje juz organizacja , ktora moglaby wprowadzic w iycie 
zalecone zmiany" - argumentem tym naleiy si~ zawsze posluiyc, gdy 
organizacja ta nigdy nie dzialala i stanowi tak zardzewialy mechanizm, 
ie uruchomienie go jest praktycznie niemoiliwe. Tu tez nalezy sto
sowae teZ~ pomocniczq, ie najlepiej jest, jesli wszelkie zmiany pocho
dZq z wewnqtrz. 

d - Zarzut straty czasu. Wprawdzie w srodowisku akademickim 
dawno zrozumiano, ze czas jest na ogol bez wartosci, ale za wyjqtek 
uwaza si~ czas poswi~cony zyciu towarzyskiemu. Nalezy wi~c prze
ciqgnqc obrady do kilkunastu minut przed jakims przyj~ciem, po 
czym - by nie tracie czasu - zaproponowac odroczenie obrad. Naj
prosciej osiqga si~ ten cel dzi~ki tzw. przemowieniom zasadniczym. 
"...Mow powoli i niejasno - gdzies w poblizu tematu. Powazni pra
cownicy nauki Sq juz na ogo! w tym wieku, w ktorym rozumie si~, 

ze poczynajqc od pewnego stanowiska zawsze mowi si~ na temat. P o
zwolq Ci wi~c mowie tak dlugo, az wszyscy na sali bGdq woleli glosowac
za Tobq, nii jeszcze przez minut~ wysluchiwac Twego glosu. · Jesli 
zupelnie nie wiesz 0 czym mowic , to pami~taj, ze istniejq dwa nie
smiertelne tematy: niedocenianie przez wladze lub spoleczenstwo roli 
naukowcow oraz wszystko to, co ile robisz. Jesli np. jestes kiepskim 
wykladowcq, mow j ak nalezy dobrze wyk!adac...". 

Argumentacja szkoly konserwatywnej - zresztq na ogo! mniej wy
dajna - sprowadza si~ do nast~pujqcych sformulowan: 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZJE1072 

a - nieugi~tej obrony wartosci przekazanych przez tradycj~, 
b - odwolania si~ do ducha zespolu i potrzeby jednosci w dzisiej

szych trudnych warunkach, 
c - przypomnienia, ze juz przed 50 laty odrzucono podobnq propo

zycj~ (wprawdzie nikt tego nie pami~ta, ale wielu moze w to uwierzyc), 
d - skorzystaniu z zagadnien proceduralnych (np. czy mozna zglaszac 

poprawki do poprawek?). 
Swietne wyniki dajq tez spory stylistyczne i terminologiczne. Przeciez 

to mlode pokolenie w ogole nie umie pisac! A ile czasu mozna zuzyc 
dyskutujqc: czy lepiej mowic bIqd, czy tez uchybienie? 

Ostatniq z niezb~dnych umiej~tnosci jest opanowanie techniki 
uzgodnien prywatnych. Najlepiej robi si~ to na przypadkowym spotka
niu, np. podczas spaceru " ... Obowiqzuje najpieri.v 5 minut oboj~tnej 

rozmowy, potem pozegnanie, potem rozchodzicie si~ 0 4 kroki i wow
czas mowisz - och, kolego, zapomnialem jeszcze 0 jednej drobnostce... 
Jesliby przypadkiem zdarzylo si~ Panu... - Omawiasz ogolnikowo cel 
swych zamiarow podkreslajqc i zaznaczajqc niewielkq donioslosc sprawy 
oraz powag~ i wplywy twego rozmowcy. Potem zegnacie si~, rozchodzicie 
i on powtarza to sarno. Naturalnie nie rna zadnego zwiqzku mi~dzy 
faktami, ze obaj wzajemnie b~dziecre popierac Wasze plany... ". 

" ... Sqdz~ mlody czytelniku - konczy Cornford - ze nie wierzysz ani 
jednemu slowu z tego, co napisalem. Uwazasz, ze jest to mieszanina 
cynizmu i przesady, pojdziesz swojq drogq i powtorzysz wszystkie te 
doswiadczenia, ktorych usilowalem Ci zaoszcz~dzic. Ale mam dla Ciebie 
pewnq propozycj~. Gdy skonczysz 35 lat, przerzuc jeszcze raz t~ ksiq
zeczk~. Jesli oSqdzisz wowczas , ze Sq to niepowazne bzdury, rzuc jq 
w ogien. Jest Ci zupelnie niepotrzebna - wrosles juz w naukowe sro
dowisko. Jesli jednak uznasz wtedy, ze nie mija si~ ona zbytnio 
z prawdq, pami~taj, ze prawdopodobnie istnieje jeszcze inny swiat 
nauki - nieco ukryty, mi1czqcy, ale za to zaskakujqco rozumny i cz~sto 
pelen humoru - gdzie jedynym uznawanym dzialaniem jest wysilek 
mySli i to mysli wolnej od obawy, komu to moglbys si~ narazic. Sprobuj 
trafic do niego, zachowujqc tyle zgorzknienia, ile trzeba, by nadac 
rozmowie z Tobq przyjemnq ostrosc, i tyle swiatowej mqdrosci, by 
potrafic uszanowac wybor innych i nie nawracac tych, ktorzy wcale 
tego nie pragnq.. .". 

Karot Wajs 
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KSIAZKI 0 KTORYCH S/~ MOWI: 

CHRZE8CIJANSTWO W PERSPEKTYWIE 8WIATOWEJ 

EKSPLORACJE TEOLOGICZNE 

Paul van Buren: Theological Explorations 
Macmillan 

Ksiqzka ta, stanowiqca zbior 6 szkicow, potwierdzi zapewne opini~ 

jakq autor juz sobie w kr~gach teologicznych zdobyl, opini~ w ktorej 
przekonanie 0 jego "tajemniczosci" lqczy si~ z podziwem dla jasnosci 
i pi~kna stylu i uczciwoSci przebijajqcej w kazdym zdaniu. Wydaje si~, 

ze obecnie van Buren mniej jest sklonny do utozsamiania tego, co 
"swieckie" (secular) z tym co "niereligijne". W porownaniu z jego 
glosnq ksiqZkq 0 swieckim sensie Ewangelii (The Secular Meaning oj 
the Gospel) tendencja ta wyraznie oslabla. Teraz w pewnym sensie 
reinstytuuje on czlowieka religijnego i religijne a priori. Nastqpilo 
tez jeszcze jedno znamienne przesuni~cie : dawniej van Buren by} 
teologiem protestanckim, ktory poslugiwal si~ pewnq filozofiq dla 
interpretacji klasycznej tradycji chrzescijaflskiej. Dzis jest on przede 
wszystkim filozoiem, probujqcym wyjasnic pewne terminy, ktorymi po
slugujemy si~ mowiqc 0 sprawach teologicznych. Jego mistrzami 
jak sam to przyznaje - Sq Wittgenstein, Wisdom i William James. 
Temu ostatniemu poswiE;cony jest jeden z zamieszczonych w ksiqzce 
szkicow, byc moze najciekawszy. 
Nie jest calkiem jasne, czy van Buren zdecydowal juz, czy mozemy 
dzis poslugiwac siE'; slowem "B6g", czy tez nie. PorownujqC poglqdy 
Jamesa i Wittgensteina na relacj~ mi~dzy j~zykiem a rzeczywistosciq, 
van Buren zdaje si~ utoZsamiac naszq zdolnosc do mowienia 0 Bogu 
z jego rzeczywistosciq. Czasem jednak sugeruje on, ze moze lepiej 
byloby nie mowic 0 Bogu, p 0 n i e w a z go n i e m a (a nie z tej 
raeji, ze nasz j~zyk jest nieodpowiedni), podczas gdy na innym mieJscu 
zdaje si~ opowiadac za propozyejq Jamesa postulujqcego "ograniczonego 
Boga w pluralistyeznym wszechswiecie". Studium 0 przypowiesciach 
ewangelicznych wskazuje na dwuznacznosc. Czy Jezus m6wiqc 0 Kro
lestwie Bozym, zajmowal si~ tylko nowq jakosciq bytu w Swiecie, czy 
tez mowil takze 0 Ojcu Niebieskim? A jesli czynil jedno i drugie. 
ezy musimy przyjqc jego nauk~ w ca!osci? Czy przeciwnie, mozemy 
odrzucic doktryn~ Boga, a przyjqc prawdy 0 czlowieku i swiecie? Van 
Buren unika odpowiedzi na te pytania. Wymyka si~ czytelnikom. 
stwierdzajqc, ze zaden z opublikowanych w tym tomie szkic6w nie 
prezentuje jego wlasnego stanowiska. "Eksploracje" to pr6by, Z kt6
rymi autor si~ nie identyfikuje. 

Znak - 16 
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Recenzent uwaza', ze takie super ostrozne stanowisko wyklucza zaanga
zowanie i w gruncie rzeczy jest niepowazne. Nadmierny dystans wobec 
problem6w jest skazq zmniejszajqcq wartose ksiqzki, , skqdinqd bardzo 
wazkiej. 

wg W. Hamilton 
"Commonweal", USA 

W. Hamilton, znany przedstawiciel 
tzw. radykalnej teologii protestan
ckiej, jest autorem glosnej ksiqzki 
The new essence of Christianity 1. 

ODKUPIENIE W KOSCIELE W SWIECIE 

B. A. Willems: De verZossing in kerk en wereZd 
Romen en Zonen. Roermond-Maaseik 

Ksiqzka jest zbiorem szkicow, kt6re lqczy wsp6lna linia tematyczna: 
ludzki, doczesny aspekt odkupienia. Autor wyraznie rozumie i przyjmuje 
potrzeb~ "swieckiej" interpretacji Ewangelii - jego punktem wyjscia slil 
potrzeby duszpasterskie, szczeg6lnie zas tak ostro odczuwana w wielu 
kr~gach potrzeba "konkretnej prawdy". M6wi wi~c najpierw 0 wol
nosci naszego lqczenia si~ we wsp6lnoty osobowe otwarte ku Bogu. 
To doswiadczenie pozwala nam zblizye si~ do samej idei odkupienia. 
Z tego punktu widzenia patrzy tez autor na histori~ Kosciola, dostrze
gajqc i uwypuklajqc w niej elementy wsp6lnotowe nieraz zapoznane 
CZycie i nauczanie Ireneusza i AnzeZma), Zbawcze formowanie si~ 

wsp6lnoty dokonuje si~ w Kosciele przede wszystkim w konkretnym 
sprawowaniu Eucharystii: eucharystyczne cialo Pana jest nieoddzielne 
od jego Ciala Mistycznego. Ale w tym si~ ono nie wyczerpuje - reali
zacja zbawienia to takze wszystkie nasze kontakty mi~dzyludzkie, 

kt6re Sq dobre, niosq dobro, Sq wzajemnym wspomaganiem. Zbawienie 
istnieje wi~c i rozwija si~ poza Kosciolem, ale Kosci61 jest potrzebny 
aby szerzye wyraznq wiar~ w Chrystusa. 

"Odkupienie" jako termin kluczowy pociqga za sobq koniecznose zwr6
cenia szczeg6lnej uwagi na zlo tkwiqce w samotnosci, izolacji czy oder
waniu od Boga i bliznich; pozytywne aspekty oddania si~ blizniemu 
w Bogu i Bogu w bJiznim mniej Sq wyraine. Niemniej ksiqzka jest 
udanq probq kontaktu teologa z pewnym typem mentalnosci wsp61
czesnej. 

wg J. Rahat 
"Tijdschrift voor Theo!ogie", Nijrnegen 

1 W 166 nurnerze "Znaku" zarniescilisrny inforrnacyjny szkic na ternat 
teo!ogii tak van Burena jak i Harniltona (J. P. Jossua: ChrzesCijanie wobee 
"smierci Boga".) 
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CHRZE S CIJANSTWO W PERSPEKTYWIE SWIATOWEJ 

Kenneth Cragg: Christianity in World Perspective 
Lutterworth Press, London 

Dr Cragg jest uczonym islamistq 0 renomie swiatowej . GlE;bokosc spoj
rzenia i wrazliwosc na wartosci religijne, ujawniajqca si~ juz w jego 
pracach z zakresu scislej specjalnosci, tu znajduje szersze pole do po
pisu: chodzi 0 caly swiat i chrzescijanstwo b~dqce sprawq calego 
swiata. "Wiara chrzescijanska dotyczy czlowieka i jest wiernosciq wo
bec czlowieczenstwa". Postawa ekumeniczna powinna miec konotacj~ 

planetarnq i nie ograniczac si~ do zagadnien wewnqtrzkoscielnych. Nie 
tylko sobory i patriarchowie Sq ekumeniczni - ten aspekt rna takze 
Organizacja Narod6w Zjednoczonych i jej agendy. Niestety chrzesci
janstwo majqc juz dzis zasi~g swiatowy wciqz jeszcze jest "zachodnie" 
i "biale", a przynajmniej takie wywiera wrazenie na przedstawicielach 
innych kultur. Jego dziewi~tnastowie'czna ekspansja spleciona byla 
z pochodem zachodniego imperializmu. "W' wielu dziedzinach nawr6
cenie prowadzilo do nadmiernej ust~pliwoSci, nawet sluzalstwa... po
czucie zaleznosci bylo bardzo jednostronne". Ta slabosc wielkiego ruchu 
misyjnego ostro odbija od uniwersalnosci Nowego Testamentu. W 2 roz
dziale swej ksiqzki Cragg zajmuje si~ wlasnie Nowym Testamentem 
na tie 6wczesnego grecko-'izymskiego swiata. Z analizy tej wylaniajq 
si~ moZliwosci i postulaty bardzo r6zne od dotqd kontynuowanych 
praktyk, tak jeszcze wiktorianskich z ducha. W rozdziale 3 autor pr6
buje wypracowac teologi~ "religijnego pluralizmu", polemizujqc m. in. 
z K. Rahnerem. Cragg sqdzi, ze trzeba przede wszystkim uchwycic 
"intencj~" kazdej z wielkich religii swiata, traktujqc wszystkie wiary 
z najwyzszq powagq. Kontakt z chrzescijanstwem powinien dla innych 
religii stanowic wezwanie do pelnego i pozytywnego sformulowania ich 
WIZJl rzeczywistosci, :z: radykalnq i gl~bd,{o krytycznq swiadomosciq 
tego, czym Sq. W dalszych rozdzialach podejmuje autor charaktery
styk~ judaizmu, islamu i religii afrykanskich. Szczeg61nie ta ostatnia 
jest niezwykle interesujqca, wskazujqc ile Afryka moze nam dac w dzie
dzinie religijnej. 

Od tych rozwazan Cragg przechodzi do problemu "sekularyzacji swiata" 
i wiele rna na ten temat do powiedzenia. Jego stanowisko diametralnie 
odbiega od reprezentowanego przez takich myslicieli jak van Leeuven 
i Cox, dla kt6rych sekularyzacja swiata jest wynikiem biblijnego wez
wania, a moze nawet jego celem. Cragg natomiast pragnie zachowae 
w stosunku do rzeczywistosci niejako podw6jnq perspektyw~ - chce zy
wie swiadomosc tego, co bezposrednio aktualne, co moze bye za
razem sztuczne i sprzedajne, sluzqc doraznym celom, lecz zarazem takze 
bye otwartym wobec ostatecznego sensu tych samych zjawisk i ich 
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fundamentalnego zakorzenienia w przeszlosci. To prowadzi do rozwazan . 
o zasadniczym znaczeniu dla kazdej religii. Autor stara si~ zanalizowae 
ich' sytuacj~ w dzisiejszym swiecie, ich obowiqzki w stosunku do siebie 
nawzajem, warunki wsp6listnienia w sekularyzujqcym si~ swiecie. 
Postawa chrzescijanska wobec innych religii powinna bye nacechowana 
'nadziejq i powinno si~ takze przestrzegae solidarnosci wobec nich. Byc 
posianym na caly swiat, to nie znaczy tylko zejse caIq ziemi~ - to 
takze nakaz takiego rozwoju Kosciola, by magI on bye "upragnieniem 
wszystkich narodow". Czy Cragg jest przeciwny sekularyzacji? Tak 
i nie - niewqtpliwie akceptuje on z radosciq zarowno autonomi~ czIo
wieka, jak i swiecki charakter panstwa. Nie chce ani narzucania wiary 
czy zwiqzanych z niq norm post~powania, ani podporzqdkowania wIadzy 
panstwowej takim czy innym czynnikom religijnym. Za Sartrem 
przyznaje, ze B6g cz~sto byl pojmowany i naduzywany jako sila ogra
niczajqca wolnose ludzkq i ze z tym zjawiskiem trzeba walczye. Ale 
z drugiej strony sqdzi on takze, ze technologia nie musi powodowae 
obalenia poczucia sacrum - mozna swiat organizowac nie odbierajqc 
mu gl~bi i dalszych, pozatechnologicznych wymiarow. Jak mowi poeta 
afrykanski: "tym co nas pokonali, wszechwiedzqcym i naiwnym zwy
ci~zcom, nalezy si~ litosc", Trzeba walczyc z pokusq, kt6rej niekiedy 
ulegajq prorocy "swieckosci" - z pokusq zadufania w sobie, Iatwego 
pouczania innych, pomijania i lekcewazenia pewnych aspektow ludzkiej 
osobowosci i sytuacji spolecznych, wreszcie niedostrzegania czy depre
cjonowania tego, co l1am obce, co nie odpowiada naszej mentalnosci. 
Odrzucenie teologii, kt6ra mialaby stanowie rodzaj protezy duchowej, 
ostrzeganie przed ucieczkq w religij nose, nie musi oznaczae rezygnacji 
"z teologii oliwy i wina, dw6ch denar6w i gospodarza, teologii ener
gicznego dzialania w obr~bie ludzkich problem6w i potrzeb czIowieka". 
Czy mozna wierzye w istnienie "czlowieka dla innych" gdy "inni" nie 
stanowiq dla nas problemu? Odrzucenie deus ex machina nie oznacza, 
ze alternatywq musi bye homo cum machina" - pisze Cragg. W. Blake 
i Hammarskjold Sq swiadkami innej drogi: tragiczne wymiary czIo
wieczenstwa otwierajq perspektyw~ bostwa. Autor sugeruje, ze w wielu 
swych formach sekularyzacja zapoznaje wiele elementow tego, co ludzkie 
i dlatego nieraz uwIacza ludzkiej godnosci. 

wg L. M. Schiff 
"New Christian" t London 

o B R Z E; D I C Z L .O W I E K. SAKRALNOSC NATURALNA 
I LITURGIA 

L. Bouyer: Le rite et rhomme. Sacra lite naturetLe et Uturgie. 

Ed. du Cerf, Paris. 


Ta bynajmniej nie nowa, choe niedawno zn6w wznowiona ksiqzka zna
nego teologa francuskiego odegrae moze nowq rol~ w rozwijajqcej si~ 
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obecnie debacie nad desakralizacjq , debacie majqcej takze swe litur
giczne reperkusje. Autor korzysta zar6wno z osiqgni~c religioznawstwa 
por6wnawczego j ak i psychologii gl~bi, pr6bujqC rzucic nowe swiatlo 
na natur~ i funkcj~ liturgii. Mamy tu wiele interesujqcych analiz, jak 
np. w kwestii roli slowa w obrz~dzie i na ternat wieloznacznosci po
j~cia ofiary. Znamiennym jest, jak autor lqczy to poj~cie z ideq 
"spotkania z Bogiem w swi~tym posHku·'. Lecz najwazniejszym wkla
dem ksiqzki w obecnq dyskusj~ moze okazac si~ jej gl6wna teza, do 
kt6rej autor w r6znych kontekstach stale powraca: pierwotne do
swiadczenie tego, co religijne i sakralne jest jednq z pra-danych ludzkiej 
rzeczywistosci. Wraz z utratq, czy zatarciem tego doswiadczenia, czlo
wiek traci cos istotnego i rna odci~ty dost~p do wiary, wszelkiej wiary 
nie tylko chrzescij anskiej. Teza ta nie jest oczywiscie specjalnie ory
ginalna, ale Bouyer jeden z pierwszych sformulowal jq z wielkq silq 
i nadal jej broni. Doswiadczenie religijne, doswiadczenie sacrum ro
zumie Bouyer jako "fllndamentalne ustosunkowanie czlowieka do swiata 
jako calosci, tajemniczo uchwyconego jako jednosc, a raczej jako j e
d y noli e tego, co swi~te i Calkowicie Inne". Powstaje pytanie, czy 
czlowiek dzisiejszy potrafi do iakiego calosciowego doswiadczenia dojSe 
wzgl~dnie powr6cie , a ponadto czy nie istniejq inne drogi do uznania 
transcendencji, dzi~ki kt6rym liturgia i sakramenty bylyby i dla ta
kiego czlowieka czyms sensownym i potrzebnym. Bouyer twierdzi, ze 
inne drogi nie istniejq i tym samym stawia przed nami problem dusz
pasterski pierwfizorz~dnej wagi. 

wg H . Manders 
"Tijdschrift voor Theologie", Nijrnegen 

ISLAM I JEGO CYWILIZACJA 

Andre Miquel: VIs lam et sa civilisation 
ColI. Destins du Monde. A. Michel, Paris. 

Ksiqzka stanowi smialq syntez~ zagadnien zwiqzanych z Islamem: autor 
obszernie zajmuje si~ najpierw religiq a nastE;pnie cywilizacjami, ja
kie w niej znalazly natchnienie i wreszcie stoSlinkami mi~dzy krajami 
Islamu a innymi narodami, przy czym nie ogranicza si~ tu do panstw 
arabskich. W gr~ wchodzi tak:ze Persja, swiat ottomanski i ludy mon
golskie oraz Indie, Indonezja i Czarna Afryka. Cala ta ekspansja na 
przestrzeni trzynastu stuleci rozwazana jest nie tylko z punktu wi
dzenia stosunk6w z Zachodem, lecz takze od strony konflikt6w i prze
mian wewn~trznych. Miquel zdaje si~ szukae przede wszystkim :Zr6del 
tego dynamizmu i element6w, kt6re odegraly decydujqcq rol~ w jego 
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orientacji. Jest to przedsi~wzi~cie ambitne, ktorego rezultaty mog,! 
bye czasem dyskusyjne, co jednak nie zmniejsza wartosci ksi,!iki. 

wg J. LecZer 
"Etudes", Paris 

CZARNY ISLAM 

V. Monteil: VIslam noir 

Ed. du Seuil, Paris 


Autor zna Islam nie tylko z tekstow lecz z licznych i bezposrednich 
kontaktow. W ksi,!zce znajdujemy wi~c bezcenne juz dzisiaj swia
dectwa, zwlaszcza dotycz,!ce Afryki Zachodniej z Nigeri,! w!,!cznie. 
Islam jest tam zabarwiony kulturami lokalnymi. Autor przeprowadza 
analiz~ tych iormacji, interesuj,!c si~ szczegolnie przejawami tamtejszej 
pensee sauvage, wykorzystuj,!c pi~kne teksty ludowej poezji. Nast~pnie 
opisuje kolejne fale penetracji Islamu, przeksztalcenia fundamentalnych 
prawd tej reIigii w nowym srodowisku i rol~ marabutow. Jest to rzecz 
niezwykle interesuj,!ca, poniewaz pokazuje, jak proznia spowodowana 
brakiem oficj alnych posrednikow mi~dzy bostwem a wiernymi stopniowo 
si~ zapelnia: rodz,! si~ posrednicy charyzmatyczni woko! ktorych sku
piaj,! si~ grupy gorliwych adeptow "poslusznych jak trupy" (to okre
slenie pojawia si~ juz w IX wieku). To oni szerz'! nauki swych mistrzow 
wsrod ludu i to wbrew islamicznej ortodoksji. Inne poruszone zagadnie
nia - jak rola kobiety, Islam i chrzescijanstwo - prowadz,! nas juz 
ku wspo!czesnosci. Cenne s,! uwagi na temat podw6jnosci kultury 
w Afryce, pomieszania j~zykow i wynikaj'!cych st,!d trudnosci, za
gadnienia adaptacji religii i ideologii (kwestia afrykanskiego socja
lizmu). Zdaniem autora czarny Islam jest niedocenian,! sil,!, ktora nie
postrzezenie i we wlasciwy sobie sposob szuka nowych drog dla Afryki. 

wg J. H .Walgrave 
"Kultuurleven", Louvain 

TRZY REWOLUCJE ROZWOJU 

Paul Borel: Les Trois Revolutions du developpment 
Economie et Humanisme. Ed. Ouvrieres, Paris 

Nie sposob w kilku wierszach strescie bogactwa tej ksi,!iki, stanowi,!
ccj znakomite wprowadzenie do tego tak zasadniczego problemu naszych 
czasow. Zamierzeniem autora jest oswietlie wszechstronnie zadania , 
jakie stoj,! przed krajami wchodz'!cymi obecnie na drog~ intensywneg·) 
rozwoju. Streszczaj'! si~ one w hasle "potrojnej rewolucji": technicznej 
i ekonomicznej, politycznej i kulturalnej. Wszystkie te trzy aspekty 
S,! od siebie wzajemnie uzaleznione przyczynowo: "rozwoj jest ca
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10Sciowym projektem cywilizacji". Z ejrugiej strony niezb~dne prze
mi,,;1Y w krajach Trzeciego 5wiata Sq tym trudniejsze, im bardziej 
zlozone Sq struktury spoleczenstw, w ktorych majq one · zachodzic. Na 
ogol r6i.ne struktury tego samego spoleczenstwa znajdujq si~ tam na 
r6znych etapach ewolucji, m. in. zaleznie od nier6wnomiernego prze
nikania systemow zachodnich w poszczeg6lne dziedziny zyda (kon
takty z technikq wyprzedzajq np. modernizacj~ ustroju poIitycznego 
itp.). W rozwazaniach na te tematy Borel korzysta z osiqgni~c wszyst
kich niemal nauk 0 czIowieku, od etnografii po filozofi~. Jego erudycja 
niekiedy staje si~ nawet m~czqca: na przestrzeni pi~tnastu wierszy 
powoluje si~ on na Arystotelesa, Hegla i Freuda. Jako szczeg6lnie 
cenne i zarazem czytelne wymienia recenzent rozdzialy na temat roz
woju rolnictwa, roIi panstwa w strategii rozwoju cech systemu par
tyjnego i przemian kulturalnych (m. in. w Chinach). 

wg J. Villain 
"Etudes", Paris 

TRZECI SWIAT ZDRADZONY 

Dom Helder Camara: Le Tiers Moncie · trahi 
Desell! 

Z caIq SWq osobowosciq proroka i wysokq temperaturq zaangazowania 
i uczucia Dom Helder, najbardziej znany z biskup6w-inicjatorow ruchu 
"Kosciola ubogich" 1, nie zdaje si~ na improwizacj~. Dostosowuje si~ 

do sytuacji, wypr6bowuje swe pomysly, rozwija je i stopniowo po
gl~bia. W tekstach jego przem6wien zarysowuje si~ Iinia rozwoju, 
posuwania si~ naprz6d na pewnej okreslonej drodze pod naciskiem 
wydarzen i przezyc. Szczeg6lnie wazny i wyrazny nurt refleksji dotyczy 
socjalizacji i socjalizmu, zgody pomi~dzy odnowionym chrzescijanstwem 
a nowym socjaIizmem. Z tego punktu widzenia wielkie znaczenie ma 
jego konferencja na temat Przemiana swiata - wychowanie czy sila? 
(Princeton, luty 1967). Obok tekst6w Helder Camary znajdujemy 
w ksiqzce takze bardzo cenny dokument wypracowany przez Akcj~ Ka
toIickq Robotnik6w BrazyIii P61nocno-wschodniej pt: Rozw6j bez spra
wiedliwosci. Glos robotnik6w harmonizuje si~ z tyro, co m6wi ich dusz
pasterz: "w chrzescijanstwie zawiera si~ poslannictwo przeistaczajqcej 
walki". 

wg M. de Certau 
"Etudes", Paris 

1 Jednlj z wypowiedzi Bpa Helder Cllmary zamiescilismy w 160 nrze "Znaku". 
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jednak w samym zalozeniu swych tw6rc6w i propagator6w unikae 
wszystkiego, co rani ciala i dusze ludzkie, narusza ich prawa. Zwy
ci~stwo rna bye osiqgni~te dzi~ki powstaniu napi~cia i klimatu, w kt6
rym ludzie b~dq postawieni w obliczu decyzji zmieniajqcych bieg hi
storii. 
Omawiana ksiqZka stanowi swego rodzaju manifest filozofii non-vio
lence w uj~ciu katolickim, czy moze raczej z katolickiej perspektywy. 
Pierwsze zalozenie autora to pesymistyczna ocena dzisiejszego spole
czenstwa. Ksiqzk~ otwiera zdanie: "Dostrzec rzeczywistose naszych 
czas6w, to przekonae si~, ze swiat jest ukrzyzowany". Wystarczy po
myslec 0 O§wi~cimiu, Hiroszimie i Wietnamie, 0 coraz wi~kszych masach 
glodujqcych ludzi, podczas gdy panstwa uczestniczqce w wyscigu zbrojen 
stajq si~ coraz bogatsze. Druga przeslanka, na jakiej autor si~ opiera, 
to przekonanie, ze kazdy czlowiek rna obowiqzek buntu przeciw spo
lecznemu zlu, kazdy powinien bye uczestnikiem "rewolucji zycia", 
"rewolucji szukajqcej pokoju poprzez czynienie pokoju". Spoleczenstwo 
rna zostae przemienione poprzez dzialanie nasladujqce prac~ Chry
stusa i ludzi takich jak Gandhi, Vinoba Bhave czy Danilo Dolci. 

_ KsiqZka nie jest systematycznym wykladem. Kazdy z rozdzia16w po
rusza pewnq grup~ zagadnien, stanowiqc poniekqd osobnq calose. Tak 
omawia autor np. Encyklik~ Pacem in terris, broniqc jej przed zarzu
tern braku politycznego realizmu. Inny rozdzial referuje dorobek 
Vaticanum II w kwestii wojny i pokoju (Douglass chwali pot~pienie 

wojny totalnej, ale ubolewa nad tym, ze Sob6r nie zajql si~ gl~biej 

sprawq non-violence). 

Ideal pokoju to cos wi~cej nji; sarno dqzenie do wyeliminowania wojny. 
Istnieje na przyklad problem stosunk6w pomi~dzy r6znymi grupami 
wewnqtrz spoleczenstwa. W jednym z rozdzial6w Douglass przekony
wujqCO pisze 0 grzechach chrzescijan w stosunku do Zyd6w. Inne 
zagadnienie, gdzie wklad tej ksiqzki moze si~ okazae znaczny, choe 
kontrowersyjny, to kwestia doktryny tzw. "wojny sprawiedliwej". 
Douglass sqdzi, ze ta doktryna staje si~ coraz mniej przekonywajqca 
dla katolickiego sumienia i ze stopniowo zastqpi jq etyka non-violence. 
Nie wszystkie oznaki na ,takq ewolucj~ wskazujq, ale warto si~ z argu
mentacjq Douglassa zapoznae. 

wg P. H. Furfey 
"Commonweal", USA 
Msgr Furfey jest autorem ksi1jzek z za
kresu etyki, m. in. The MoraHty Gap, 
Macmillan 
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BEZPOSREDNIE DZIALANIE BEZ U 2: Y C I A S I L Y . 
SOCJO~SYCHOLOGICZNE ANALIZY PRZYKLADOW 
AMERYKANSKICH 

Paul A. Hare i Herbert H. Blumberg: NonvioLent direct action, American 
cases. SociaL-psychoLogicaL anaLyses. 
Corpus Books, USA. 

PotE:zny tom (575 stron) zawiera swego rodzaju antologiE: tekst6w zna
nych dzialaczy, z drem Martinem Lutherem Kingiem na czele, oraz, 
w cZE:sci drugiej, caly obszerny zesp61 komentarzy analizujqcych fakty 
przedstawione w pierwszej cZE:Sci przez ich bezposrednich uczestnik6w 
i organizator6w. Przyklady te dajq poczucie rzeczywistosci, teoria po
zwala wyciqgac wnioski, choc jak dotqd, nie dorasta ona do bogactwa 
faktografii. Jest to zaledwie pierwszy krok, ale krok niezmiernie pozy
teczny. Mamy tu zresztq do czynienia z ciekawym przypadkiem poniekqd 
"zamkniE:tego kola". Organizatorzy akcji protestu w wielu wypadkach 
korzystajq z dorobku socjotechniki. Teraz z kolei socjologowie badajq, 
co z tego wyniklo. Nie jest to lektura latwa, lecz bardzo pozyteczna 
dla kazdego, kogo problemy tego typu powinny interesowac. 

wg TEB 
"The National Catholic Reporter", USA 

U M E; C Z 0 N Y Z A S Y C Y L I J C Z Y K 0 W: S W I A T DAN I L 0 D 0 L
C IE G 0 

Jerre Mangione: A Passion fOT SiciLians. The World around DanHo DoLci 
Morrow 

Najbardziej znanym osiqgni~ciem Dolciego jest tzw. "strajk na odwr6t" 
z 1956 roku, kiedy to poprowadzil on gruPE: sycylijskich bezrobotnych 
do samowolnie podjE:tych rob6t drogowych. Celem akcji bylo zademon
strowanie rozpaczliwej potrzeby zatrudnienia. Robotnik6w zatrzymala 
policja, Dolciego odniesiono do aresztu. Proces i skazanie go za naru
szenie porzqdku publicznego wzbudzily poruszenie w calej Europie. 
W dramatyczny spos6b uzmyslowily one opinii publicznej zar6wno 
nE:dZE: sycylijskich chlop6w jak i obojE:tnosc wladz wobec ich losu. 
Opublikowany w tym samym roku ,,Raport z Palermo" wywolal po
dobne wrazenie, stanowiqc plomienne oskarzenie tym razem calego 
spoleczenstwa, zamykajqcego oczy wobec skandalu zdeptanej ludzkiej 
godnosci. Nowy wyrok skazujqcy nie kiadzie kresu dzialalnosci Dolciego. 
Jego pokojowa krucjata trwa nadal, mimo piE:trzqcych siE: przeszk6d 
i kampanii wplywowych nieprzyjaci61. 
Mangione, Amerykanin sycylijskiego pochodzenia, znajqcy dobrze miej
scowe narzecze, sPE:dzil p61 roku w otoczeniu Dolciego, studiujqc nie 
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tylko czlowieka lecz calosc srodowiska, starajqc si~ zrozumlec pro
blemy, wobec kt6rych one stoi. Ksiqzka jest dziennikiem zdajqcym 
spraw~ z tych kontakt6w. Nieprzyjaciele Dolciego Sq liczni. Niech~c 

skorumpowanych urz~dnik6w i przyw6dc6w Mafii, kt6rej wplyw Dolci 
zwalcza, to zjawisko zrozumiale, trudniej pojqC postaw~ hierarchii 
katolickiej, kt6ra takze akcji DolCiego nie popiera. Rozmowa z kardy
nalem Ruffinim niczego autorowi nie wyjasnila. Lecz gl6wnq trudnosciq 
na drodze tw6rczych i konsekwentnie pokojowych inicjatyw Dolciego 
jest sam sycylijski charakter. Mangione potrafil przekazac gorzki smak 
tamtejszego zycia, kt6re tak dobrze rozumie. Jest to jeszcze jedna 
zaleta' tej jedynej w swoim rodzaju ksiqzki. 
Pojawiajqce si~ w tytule stowo "pasja" nie jest uzyte lekkomyslnie. 
Dolci to czlowiek z dnia na dzieil zyjqcy w niebezpieczeilstwie smierci, 
doswiadczony ze wszystkich stron. Bolesnie powolny post~p jego dziela 
na Sycylii stale zagrozony jest kl~skami naturalnymi (trz~sienia ziemi) 
i spolecznymi (inflacja, bankructwo finansowe calego regionu). Byl 
kandydatem do pokojowej nagrody Nobla. Moze jq kiedys jeszcze 
otrzyma, 0 He dozyje tego dnia. Ale i nieodznaczony zasluguje na 
wi~cej naszej uwagi i pami~ci, czemu sluzy ta ksiqzka, dajqc jedno
czesnie wspanialy material do refleksji nad technikq czy etykq non
-violence i przyszlosciq swiata. 

wg Myrtle Passantino 
"America", USA 

S t. U C H A J RUB E N I E ... 

Jay Neugeboren: Listen Ruben Fontanez 
Houghton Mifflin 

Moze nie wypada umieszczac tej ksiqiki w przeglqdzie Iiteratury 
teologicznej: chodzi bowiem 0 powiesc i to bynajmniej nie powiesc 
"religijnq". Jest to historia starego nauczyciela, na rok przed emery
turq, po latach pracy w miejskiej azungli Nowego Jorku. Stanowi 
lektur~ trudnq, ci~:i:szq niz studium opracowan naukowych, gdzie fakty 
stajq si~ pozycjami statystyki zbrodni, nieszcz~sliwych wypadk6w, 
chor6b umyslowych i sieroctwa. Statystyki czyniq problem uchwytnym, 
lokalizujq go i poniekqd oddalajq od nas. Powiesc umieszcza nas 
w samym centrum spraw, 0 kt6rych nieraz woleUbysmy nie myslec. 
Tu mamy do czynienia z indywidualnq krzywdq, morderstwem, glo
dem - i z indywidualnym, a przeciei tak typowym splotem sprzecz
nych lojalnosci i milosci, nienawisci pomi~dzy r6znymi grupami mniej
szosciowymi, przesqd6w i nadziei. 
Protagonistq jest, jak powiedzielismy, nauczyciel, kt6remu dotqd udalo 
si~ przezyc dzi~ki mieszaninie zoboj~tnienia, chytrosci i brutalnoSci. 
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"Nie urodzilem si~ po to, aby cokolwiek zmienic - wyjasnia on 
wystarczy przezyc i to juz jest cos". Ale dodaje tez: "musicie jedno 
zrozumlec - nie zawsze bylem taki". Dzi~ki przypadkowi, jednemu 
z tak licznych w historii migrujqcych mniejszosci, nauczyciel Meyers 
uczy hebrajskiego dzieci Portorykanczyk6w ucz~szczajqce do szkoly 
miejskiej (kt6ra swego czasu miala wi~kszosc uczni6w Zyd6w, lecz ci 
przeniesli si~ juz do lepszej cz~sci dzielnicy) oraz hiszpanskiego 
w prywatnej szkole zydowskiej. (Ten j~zyk moze si~ bowiem przydac 
przyszlym poborcom, pracownikom lombard6w i sprzedawcom bizuterii). 
Aby przezyc, uczyc i utrzymac porzqdek Meyers wypracowal sobie 
twardy system klasowej dyscypliny i fizycznych sankcji : od szarpania 
za uszy po wylamywanie ramion. Taktyka ta zyskala mu przydomek 
"szalonego Meyersa" i pewnq doz~ respektu wsr6d uczni6w. Tylko jeden 
z nich, wlasnie portorykanczyk Ruben Fontanez przelamuje ochronnq 
skorup~ oboj~tnosci i wrogosci nauczyciela. Nawiqzuje si~ mi~dzy nimi 
jakis ludzki kontakt, kt6ry mozna nazwac przyjazniq, ostroznq, nie
pewnq, pelnq zahamowan i zdrad, ale takze wysilk6w, by pom6c dru
giemu w jego walce 0 byt, 0 przetrwanie, dojscie do mety. Dyskrymi
nacja mi~dzygrupowa, przesqdy, uprzedzenia i nienawisci Sq czyms 
wi~cej niz tylko Uem tej opowiesci. NienawiSc podsycana przez mity, 
p61prawdy i spaczone doswiadczenie jest jej przerazajqcq sUbstancjq. 
Autor m6wi "Sluchaj" i rna na mysli nie tylko mlodego Rubena. 

wg D. Wakefield 
"Commonweal", USA 

D. Wakefield jest autorem dw6ch 
ksiqzek Wyspa w miescie: swiat 
hiszpanskiego Haarlemu oraz Super
nar6d w wojnie i pokoju. 

Wyb6r i opracowanie : H. Bortnowska 

ROZMYSLANIA JUBILEUSZOWE 

Tycjan zyl prawie 100 lat, a Picasso dochodzi do 90-ciu - toznaczy 
obaj w okresie zycia wkroczyli w 2/3 jubileuszowego wieku krakowskiej 
ASP. Inaczej trzeba jednak mierzyc zycie ludzi - nawet wielkich 
artyst6w - inaczej zas zycie instytucji, w tym wypadku organizmu, 
jakim jest uczelnia artystyczna. W okres 150-ciu lat ASP wtopione Sq 
losy Polski, losy i tw6rczosc dziesiqtk6w jej pedagog6w. Z uczelni, 
z jej atmosfery i dzialania skorzystalo, korzysta i b~dzie to robic 
nadal wielu: setki, setki mlodych i starszych, kt6rzy na serio wzi~li 

sztuk~, wraz z tym wszystkim, co z sobq niesie. 
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Dzialalnose kazdej szkoly, a szkoly artystycznej w szczeg6lnosci, przy
pomina to, co dzieje si~ na wodzie gdy rzucic w niq kamyk. Wiele fal 
odpjynie - cz~sc powr6ci ozywiona mocnym ruchem. Setki ludzi 
odchodzi z uczelni, pewna cz~se wraca do niej, ale jui jako jej pro
fesorowie. Ten, mi~dzy innymi, fakt stanowi 0 zyciu szkoly i jej sensie 
najgl~bsiym - 0 kontynuacji artystycznych pokolen. 

Wjezdzajqc w obr~b starych bardzo miast mijamy mlode i jasne dziel
nice. Potem domy Sq coraz starsze i w koncu - cz~se najstarsza, gdzie 
mieszkanie peIne jest niewyg6d ale napawa pewnq dumq. Podobnie rzecz 
si~ rna z obrazami, rzeibami i ludzmi, kt6rzy je tworzq. Ich r6znose, 
innosc, cz~sto objawiajqca si~ na jednej scianie sali wystawowej, kaie 
widziee koniecznose symbiozy. Nawarstwianie si~ indywidualnych dzia
Ian tw6rczych w zr6znicowany dorobek tworzy kultur~, w czym uczel
nia aktywnie uczestniczy. To problem kolejny. Te dwa czynniki tworzq 
swiadomosc ludzi, kt6rzy pracujq w uczelni - tw6rczo nauczajqc, oraz 
tych, kt6rzy najpierw marzq, by "iSe na Akademi~", a potem zostajq 
jej uczniami. Nie chodzi tu 0 ciqgle naboienstwo ' wzajemnego uwiel
bienia, ale 0 podtrzymanie zywotnosci organizmu, 0 podtrzymanie 
koniecznosci nie tylko "wypuszczania absolwent6w", ale i zatrzymy
wania szczeg6lnie wartosciowych, by jako jej byli uczniowie, a juz 
profesorowie, zamkn~li obw6d dzialania uczelni. 

Fakt budzenia si~ u artyst6w w miar~ uplywu lat sprzeciw6w wobec 
tego, co im dala Akademia, nie jest dla nikogo tajemnicq. Cz~sto nosi
ciele tych bunt6w wracajq, by prowC'dzie katedry, i rzeczq jest zro
zumialq, i ze oni natrafiq na oponent6w. Najwainiejsza jest tu bowiem 
inicjujqca funkcja szkoly, waine Sq drozdze, kt6re wnosi uczenie poj~c 
pierwszych, przekazywanie umiej~tnosci myslenia, 0 kt6rej pisal kiedys 
Jerzy Wolff, malarz swietny i Akademii krakowskiej wychowanek. 

" ... Mysl zas jest czyms jednym, tyle, ze jej teren bywa rozmaity". 
I dalej pisze Wolff 0 porzqdku w obrazach Veronesa, ze jest "ku radoSci 
wszystkich, co kochajq sztuk~ - t~ sztuk~ myslenia, co jest z wszystkich 
pierwsza". To jest problem trzeci - dzialanie szkoly. 

Jeieli uswiadomimy sobie, ze lata istnienia Akademii to okres i zabo
r6w i Pierwszej Wojny Swiatowej i hitlerowskich czas6w pogard,' 
zrozumiemy wielose zadan, jakie uczelnia j ako instytucja, ale przede 
wszystkim ludzie wok61 niej skupieni, mieli przed sobq. Dalekq drog~ 

przebyla krakowska Akademia Sztuk Pi~knych od szeptem m6wionych 
sl6w Jacka Malczewskiego: "Panowie, malujcie tak, zeby Polska byla" 
do dni jubileuszowych. 

Oczywiscie nie wszyscy z setek absolwent6w to znani i uznani artysci. 
Na pewno wi~kszose do historii sztuki nie weszla, a wielu po studiach 
nie podj~lo pracy tw6rczej. W wypadku uczelni artystycznej jest to 
zrozumiale. Akademia nie jest bowiem fabrykq artyst6w, ale uczelniq 
ksztaltujqcq zastane juz w osobowosci czlowieka predyspozycje. Jej 
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eelem winno bye ksztaleenie nawyku praey tw6rezej, a wiadomo, 
ze nie jest to proste, ze kryteria oeeny dziela sztuki oraz dydaktyka 
zmieniajq si~. Uczelnia zywa przechodzi te same trudnosci i wahania 
co otaczajqce jq srodowisko; sUq rzeczy to srodowisko ksztaltuje opini~ 
wewnqtrz Akademii i opinie 0 niej. Uczelnia winna uczye odpowie
dzialnosci, tej poj~tej najszerzej - spolecznej i osobistej - za podj~tq 
prae~. Ta odpowiedzialnose rna objqe i myslenie 0 tym, ze sarna tw6r
czose artystyczna to nie wszystko, ze Sq jeszcze ludzie, kt6rzy na 
efekty tej tw6rczosci oczekujq. Kazda artystyczna uczelnia - i nasza 
ASP - dostrzega w perspektywie swego dzialania ten niebagatelny 
fakt. Stqd ksztalcenie w Akademii r6wniez nauczycieli wychowania 
plastyeznego, nie takich od siedmiu bolesci, co to im dzieci po lawkach 
skaczq (a artysta jest ponad to), ale takieh, kt6rzy polqczq wlasnq tw6r
czose z poszerzaniem horyzont6w plastycznej kultury u mlodziezy; na 
jej brak u nas narzekal juz Makowski, a i dzis mozna by to robie 
nadal. Akademia krakowska funkcje te stara si~ wypelniac, a juz 
z pewnosciq powiedziee mozna, ze przez 150 1at dobrze sluzyla spole
czenstwu. Dlatego jubileusz jej to nie uroczystose krakowska i party
ku1arna, ale autentyczne swi~to polskiej kultury. 

Te i inne rozwazania towarzyszyly mi na wielkich wystawach w Su
kiennicach, Palacu Sztuki i BWA, obejmujqeych dorobek ASP z lat 
1818-1969. Wystaw tych nie rna potrzeby omawiae szczeg610wo, bowiem 
zobaczenie ieh i osobiste przemyslenie wydaje si~ koniecznosciq dla 
wszystkich, kt6rych polska sztuka obchodzi. 

Pozwol~ sobie zatem na· szereg refleksji 0 niekt6ryeh, blizszych nam 
czasowo dzielach, eksponowanych na tych wystawach, nie majqc ambicji 
ich analizy, co przekracza ramy naszyeh rozwazan i ich charakter. 
Uwag~ zwracajq dziela tych artyst6w, kt6re widzimy po dlugiej przerwie 
lub w innych kontekstach, co istotnie zmienia ieh obecne (w .1969 roku) 
dzialanie. 

Odkrywamy wi~e na nowo Wojciecha Weissa (autoportret z 1904 r.). 

Jest pi~kny widok Krakowa Mierzejewskiego, takiz portret Kislinga. 
Jest kolekcja ma1enkieh krajobraz6w Stanislawskiego, kt6remu niewielu 
do dzis dor6wnalo, a jego uezen Makowski byl pod wplywem mistrza 
przemoznym, co widac w malym pejzazu z ogrodem. Sugestywny portret 
kobiecy Witkacego, obok Kramsztyk. W Pawilonie Henryk Gotlieb, 
zmarly niedawno w Anglii. 8wietny autoportret - nasycony w ko
lorze, b~dqcy jakby echem autoportret6w Rembrandta. Nerwowa, 
ruchliwa forma, blyski bieli. Wyborne wn~trze Pawla Dadleza po
twierdza to, co 0 tym malarzu slyszelismy od starszych koleg6w. Skromny 
obraz, gdzie z mistrzostwem i Vermeerowskq precyzjq namalowano 
garnek gliniany, talerze, lyzki i widelce (lezal zapomniany w jakiejs 
piwnicy). W zestawie wsp61czesnym (BWA) dziwi obraz, jakim repre
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zentowany jest Andrzej Wr6blewski. Czy naprawd~ organizatorzy nie 
mogli sprowadzic Rozstrzelan lub Ukrzeslowienia czy innego obrazu, 
kt6ry nie b~dqc nawet bardzo dobrym biJetem wizytowym, bylby zna
kiem roli, jakq Wr6blewski odgrywa w polskim malarstwie. Wsr6d 
l'zezb zwraca swag~ Glowa Henryka Wicinskiego (mozna by duzo m6wic 
o metamorfozie portretu rzezbiarskiego na podstawie pokazanych na 
wystawach prac). Sq proste, klarowne rzezby niezapomnianej Jare
mianki, nie rna natomiast ani jednej z powojennych rzezb Dunikow
skiego. Zgromadzono na wystawie obrazy tych artystow, ktorzy wyszli 
z kr~gu krakowskiej Akademii i dzis pracujq w innych osrodkach. 
Wies Jerzego Wolffa, maly niepozorny krajobraz, zrodzony z kontem
placji nad pi~knem swiata. Maria Ritter reprezentowana jest Martwq 
naturq z 1926 r. Ta doskonala malarka maluje dzisiaj w swej nowo
sqdeckiej pracowni surowe, szare krajobrazy i martwe natury, ktore 
Sq kontynuacjq tego samego gl~bokiego i rzetelnego myslenia plastycz
nego. Dla tych, ktorych interesuje rozwoj wizji jednego malarza na 
przestrzeni lat, ciekawe b~dzie zestawienie kapistowskiego portretu 
J6zefa Czapskiego z Palacu z Czerwonq kawiarniq tego malarza, kt6rq 
moze nalezalo pokazac (stale eksponowanq w Nowym Gmachu). Wierny 
uczen Pankiewicza odbyl charakterystycznq drog~, prowadzqcq do pel
nego ekspresji, nasyconego malarstwa. Przypomina si~ tu droga inna -
Potworowskiego, od kapizmu do ostatnich, syntetycznych pejzazy nie
dzickich. 

Mamy i FJrofesorow obecnej ASP. Jest w Palacu bardzo pi~kny portret 
malego dziecka Zygmunta Radnickiego, portret kobiecy Siemianowicza, 
a w zestawie Eibischa przedziwnie deformowany Czytajqcy. Most 

Monterau Emila Krchy prezentowany w Palacu Sztuki dopelniajq dwa 
ostatnio malowane obrazy w Pawilonie. Ten sam nastr6j, typ emocji 
wyrazony r6znymi srodkami. Martwa natura z ksiqzeczkq i jajkiem 
na talerzyku to znakomity i bezpretensjonalny obraz. Tylko dlaczego 
wieszajqc go, nie przysloni~to ekranem kontaktow, ktore w odbiorze 
tego obrazu wyraznie przeszkadzajq. W Palacu malutki Stolik Tadeusza 
Brzozowskiego jest tylko pozornie niepodobny do obrazow pozniejszych, 
z kt6rymi lqczy go niewyrazalna jednosc atmosfery. 

Wsr6d grafik6w swietny Jacek Gaj, ale brak Jerzego Panka, kt6rego 
znaczenie w naszej grafice powojennej nie podlega chyba dyskusji. Jest 
w koncu wstrzqsajqca twarz zamordowanego przez hitlerowc6w Ludwika 
Pugeta, kt6rej wznioslego pi~kna nie zlamal nawet schemat gestapow
skiej fotografii obozowej . 

. Ta cz~sc wystawy, zaaranzowana przez J6zefa Szajn~ - cz~s(: 1939
1945 - przypomina 0 bardzo istotnym problemie opieki nad spusciznq 
artystow zmadych. Warto pami~tac 0 dziesiqtkach dziel, cz~sto nie za
bezpieczonych, poniewierajC\cych si~ nie wiadomo gdzie, a waznych dla 
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naszej kultury. Szacunek i pietyzm dla poprzednik6w, sprawiedliwa 
ocena ich dziela, zrozumienie naszych zwiqzk6w z tymi, kt6rych nie ma 
juz wsr6d jubileuszowych splendor6w, to chyba r6wniez - obok uswia
domienia sobie swietnosci - bardzo istotna nauka plynqca ze 150-lecia 
Akademii Sztuk Plastycznych. 

Sq te wystawy bardzo waznym wydarzeniem artystycznym, gdyz 
pozwalajq dostrzec wielkosc i zasiE;g dzialania ludzi , zwiqzanych z ASP. 
Pozwalajq zrozumiec dzieje polskiej sztuki , jej drogi proste i zagmat
wane. Moina tez patrzqc na zgromadzone dziela zrozumiec, jak zmienia 
siE; ich funkcja, widzqc obrazy jednego malarza, latwiej w przestrzeni 
czasu dostrzec r6zne cechy indywidualnosci, rozw6j a czasem i regres. 
Nalezy tez pomyslec 0 tym, ze za szybko zapominamy 0 wielu arty
stach i trzeba az jubileuszu, by zrozumiec, ze czynic tego nie wolno. 
To jest ze 150-lecia nauka druga. 

Akademia ma za sobq historiE;, kt6ra - powiedziec mozna bez obawy 
o pomylkE; - jest CZE;scir; powainq historii polskiej kultury. Zanim 
wiE;C obecni jej studenci przystqpiq do kolejnego podwazania autoryte
tow, niech te trzy wystawy szczeg61owo, z o16wkiem i kartkq w rE;ku, 
obejrzq. A nuz z mniejszymi kompleksami bE;dq potem chodzic po 
Muzeach Szerokiego Swiata. 

Stanislaw Rodzinski 
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LES MAITRES A P ENSER DE NOS TEMPS 

La Redaction du "Znak" organise de temps en temps des Symposium 
cons acres aux problemes de la philosophie, de la theologie et en ge
neral de la culture chre tienne. A la derniere discussion ant pris part 
des intellectuels bien connus, les professeurs, les artistes, les ecrivains , 
les critiques, les redacteurs - les laiques de meme que les pretres et 
les religieux. A cote des catholiques s'y trouvaient des orthodoxes, des 
protestants, des agnostiques. Ci-dessus nOlls presentons les resultats des 
debats. Les par ticipants de Symposium ont essaye de presenter plusieurs 
de ces penseurs qui ont participe Ie plus it la formation de nos temps, 
hic te nunc. Le Symposium a Me precede d'une correspondance 
remarquable par plus d'un cote entre la Redaction et les invites. Nous 
en pUblions .les extra its dans Ie present numero. 

La discussion se deroul a dans trois carrefours -- theologique, phi
losophique et litteraire. lei, nous publions les resultats des deux pre
miers; dans Ie prochain numero on pourra trouver les fragments du 
tr oisil~me carrefour. 

Au cours du Symposium plusieurs noms furent cites: Aristote, Pla
ton, St. Thomas, Pierre Teilhard de Chardin, Simone Weil, Twar
dowski, Breton, Einstein etc. Mais l 'importance de la discussion se 
trouve ailleurs. A notre avis il faut souligner deux problemes, l'un 
discute au carrefour theologique, l'autre au carrefour philosophi
que. Le premier a ouvert la voie vers la reponse it la question: qU'est-ce 
qui qu'un maitre? queUe fonction exerce-t-il? Doit-il nous nourrir, 
l"t'pondre a l'attente des hommes, ou plutot, tel un medecin, leur 
fournir des medicaments souvent trop ameres et second - au carrefour 
philosophique est devenu une vision inquietante du philosophe, qui 
penetre Ie monde avec sa seule pensee - tandis qu'autour de lui 
s'eleve la foule des technologues, qui disposent des instruments magni
fiques et pratiquement sans limites pour transformer et dominer Ie 
monde. Ce sont ces possibilites et non une echelle des valeurs inde
pendantes de cette vision du monde instrumentalisee - qui jalonnent 
Ie chemin. Que doit faire Ie philosophe? Comment exercer sa philo
sophie de maniere it s'engager activement dans la vie et empecher les 
technologues de suivre les chemins qu'il vaut mieux ne pas prendre 

Znak - 17 
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et dans lesquels ils s'engagent pour la seule raison qu'iJs existent. Par 
rappor t a quoi on discutait Ie probleme du langage philosophique. II 
nous semble qu 'il doit en quelque sorte jouer sur deux plans: ' ceIui 
du reel d'abord, pour en projeter ensuite la signification profonde sur 
celui de Ia technique, afin qu'elle ne verse pas dans la pure instru
m entalite. Ce que ne saUl'ait faire Ie langage de la science seule. 

-0

18. VI. 1969 mourut Jerzy Zm'iieyski, eminent ecrivain, auteur des 
drames celebres, lui-meme acteur au theatre "Redutu", des ses 
debuts (1945) membre de l'equipe du "Tygodnik Powszechny" de meme 
que du "Znak". En 1957 elu depute a la Diete, puis membre du Conseil 
d'Etat (jusqu'a p rintemps 1968). Avant la guerre tres actif dans l'instruc
tion publique, collaborant avec les milieux ruraux de gauche. Apn?s 
la guerre il participait aux travaux des Clubs des Intellcctuels Cath :)
Jiques (en etant president du Club a Varsovi e) . Ci-dessus nous pubJions 
deux souvenirs, l'un de son collegue et ami J acek Vlozni akowski, 
l'autre du professeur Stefan Swiezawski. Dans ce numero se trouvent 
aussi deux de ses derni eres lettres, dont l'une adressee a notre Re
dact ion, l'autre a Mme Anna Morawska. Enfin nous citons quelques 
p ensees tirees de ses oeuvres. 923 

El:ibie ta Wolicka: Le symbolisme de la "Forme Pure" dans les oeuvres 
esthetiques de S1. I. Witk iewicz. 932 

C'est un essai concernant l'ecrivain et Ie penseur, dont les oeuvres a la 
plupart des critiques semblent etre "ires polonaises, un peu europeennes, 
extremement embrouillees·'. Tous les problemes de l'avant-garde 
artistique du XX siecle, de meme que beaucoup de problemes poli
tiques, philosophiques et sociologiques, s'y trouvent rneles, SOLI vent en 
opposition l'un c~ntre I'autre. Des diagnoses et des hypotheses remar
quabIes s'y melent a une obsession naIve, des choses serieuses a la pa
rodie, ou au phantasme conscien1. La theorie de la "Forme Pure" 
constitue une de ses theories principales. Plusieurs critiques voient 
en lui l'expressioniste, Ie surrealiste, l'existentialiste apparente a Hei
degger et a Sartre, Ie symboliste - bref un precurseur de Genet, 
Yonesco, Beckett, Diirrenmatt, Adamow, Vauthier, Trace, Breton ' 
EIuard, Cocteau et de notre Mr ozek; "un precurseur - comme a ecrit 
Allain Van Crugten dans sa preface au Thedtre Complet I (St. 1. Wit
kiewlcz: Thedtre Complet I , La Cite edit., coll. "Theatre vivant -
Oeuvres", 1969) - l'egal de ceux qui, d'une fa<;on ou d'une autre, ont 
brise Ie carcan des traditions et imprime a Ia dram &l turgie une trajec
toire qu'elle suit encore aujourd'hui". 
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Ludwig Wittgenstein: Lectures and Conversations on Religious Belief 
("Conversations sur la foi") , ed. Cyril Barret, University of Cali
fornia Press, 1966), traduit par A. Wierzbicka. 962 

Henryk Elzenberg : Mes experiences esthetiques et metaphysiques au 
contact de la nature. Une reponse a l'enquete. 981 

Emanuel Dziala, OP: Compte-rendu du livre de V. Walgrave Essai 
d'au tocritique d'un ordre retigieux (Ed. du Cep, Bruxelles 1966). 997 

Pier r e Teilhard de Chard in : La Messe sur Ie monde (I 'Hymne de rUni
vers, Paris 1961, Ed. du Seuil),traduit par J. Chlopek, SJ. 1021 

Zenon Szpotaiiski: Stanislaw Wyspianski 1035 
Dans Ie drame de l'histoire de la Pologne Wyspianski tient une 
place unique et speciale et ce n 'est que dans ce cadre qu'on peut 
comprendre ses oeuvres a fona. C'est ce que montre I'auteur de 
cet essai. 

J acek .Kolbuszewski: La poesie siovaque 1044 
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Halina Bortnowska: Les intellectuels cherchent leur chemin: la situ
ation, l'attitude et des devoir s des intellectuels aux Etats Unis 
(d 'apres "Time" et "The National Catholic Reporter"). 

Kar ol Wajs: Compte-rendu du livre Micl'ocosmographia academica 
(Cambridge 1963, Bowes and Bowes Publ.), a propos de la car
riere scientifique - remarques et conseils. . 1068 

Halina Bortnowska: Les livres dont on parle '" r. 1073 
Stanislaw Rodziiiski : 150 ans de l'activite de l'Academie des Beaux 

Arts a Cracovie. 1084 
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PI S M A WYBRANE 

Tom I- II 

KRAKOW 1969 

Krakowskie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, przygotowu
jqC publikaej~ Pism wybranych sw. Ignacego Loyoli i kom en tarzy 
do nich, postawilo sobie j ako eel ud'ost~pnienie 'uajwazniejszych 
tekstow ignaej anskieh, wykrycie i ukazanie istotnych rysow ducho
wo.sci zalozyciela Tow a rzystwa J ezusow ego, w reszcie przyblizenie 
praw dziwej jego postaei - tak w aspekcie historyeznym, jak i du
ch'owym. 

Teksty ignacjanskie to Autobiograjia Swic;tego, Dziennik duellOwny uj a wnia
j <jcy nam jego zycie mistyczne, Wybor listow duellOwnyeh, Formula Instytutu 
WI'az z fragmentami Konstytueji zakonnyeh, nowy przeklad CwieZe7t duehownyeh 
poprzedzony obszernym Wprowadzeniem, Dy" ek toria ignacjanskie do Cwiezen, 
wreszc'ie Maksymy Swi~tego i inne drobniejsze pisma. 

Rysy duchownosci ;;w. Ignacego W czterecl1 syntetycznyeh ujc:ciach (m. in. 
(l. generala P. Arrupe), wraz Z opracowa niem wazniejszycl1 aspel<tow jego du
chowosci, stanowi'l znaczn1\ CZE;SC tomu II. Osobny rozdzinl oparty 0 studium 
Karla Rahnera 0 we\Vn~trznym zwiqzku duchowosci ignacjanskiej z nabozen
stwem do Serea Jezusa poglc;bia syl\Vetk~ duchowq Ignacego i wykrywa w mi
losei Boga wcielonego ukryte korzenie jego duchowosci. Przeklad cenionej pracy 
Hugona Rahnera p t . Geneza i duch poboznosci ignaejanskiej daje historyczne 
i merytoryczne wnikniE;cie w nurt typowej dla Ignacego pobo:i:nosel, sl<ierowanej 
ku milosei czynnej, sluiebnej i ofiarnej, upatruj'lcej wiE:kszq Boz'l ehwal~ 
w wiE;kszym dobru dusz. 

OsobowoSc sw. Ignacego objawia si~ w ealosei dzlela, glownie jednak \V .:1;ywo
eie na poez'ltku tomu I, w jego roli jak o reformatora K oseiola, oraz w eennyeh 
praeaeh Hugona Rahnera I Gastona Fessarda, wyzyskanych w rozdziale pt. "Se
kret osobowosci sw. Ignaeego Loyoli". 

Wybor eelniejszyeh dokumentow papieskieh - od Pawla III do Piusa XII 
podkresla 1'01<: Ignaeego i jego Cwiezen duchownyeh w dziejaeh Koseiola na prze_ 
strzeni ostatnieh ezterech wiekow I stanowi jako komentarz najwyzszego Auto
rytetu pOZyteczne uzupelnienie Pism wybranyeh. 

Wielka (1030 pozyeji) bibliografia - obea i polska - ulatwi orientaej<: w g'lsz.. 
czu zagadnien I w wieloaspektowosei osoby. dziela i duehowosei sw. Ignaeego. 
Na koneu ka:i:dego tomu dodano obszerny material ilustracyjny. Mapki podr6:i:y 
Ignaeego (pod koniee tomu 1) ukazuj'l daleki zasi~g w<:drowek tego "malego ku
lej'leego Hiszpana 0 wesolyeh oezaeh..... Szezeg6lowe indeksy na kOlleu tomu II 
umozliwi'l latwiejsze korzystanie z bogatej faktog1'afii i problematyki duehownej 
calosei dziela. 

WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY 

KRAKOW, UL. KOPERNIKA 26 
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