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Od redakcji 


• 

"FilozoJia szlucznej inleligencji"? Tak Irudny i pozornie sciSle specjalis
tyczny lema I na lamach pisma adresowanego do humanistow? "Znak" zawsze 
staral si~ Iqczyc tradycN z nowoczesnosciq. To pienvszy powod, dla klorego 
zdecydowalismy si~ poruszyc problem sztucznej inteligencji. Powod drugi 
- i wazniejszy - 10 kolosalne zmiany mentalnosci, ogromne poszerzenie 
wyobraini czlowieka, a lakie niewyobrazalny (dla kogos, kto nie jest Sian is
lawem Lemem) rozwoj mozliwosci lechnicznych, Jakie pociqga za sobq poja
wienie si~ "myslqcych maszyn ". Czy mogq one zastqpic czlowieka? Czy 
szluczna inleligencja jesl szansq czy zagroieniem? Jakie konsekwencje niesie 
dla ludzkiego samorozumienia? Jak w jej swielle wyglqdajq Iradycyjne wielkie 
pylania JilozoJiczne? A wreszcie, co badania nad szlucznq inleligencjq mowiq 
chrzescijaninowi? 010 pytania, ktore stawiajq w Iym numerze czolowi polscy 
i zachodni znawcy sZlucznej inleligencji. 

Slosunek do kompulerow - jak do calej lechniki - dzieli ludzi. Z jednej 
slrony selki Iysi~cy kompulerow domowych, bez klorych ich wlasciciele nie 
wyobrazajq sobie codziennej pracy (i klore dla lak wielu dzieci slaly si~ 
najbliiszym lowarzyszem zabaw .. .). Z drugiej - lopniejqce szeregi obroncow 
tradycji: piar, Jiszek, notalnikow. Podj~cie przez nas lematu szlucznej in
teligencji nie oznacza, ie "Znak" przechodzi na stron~ "nowoczesnosci". 
Podzial przebiega takie wewnqtrz redakcji. Niech zwolennikom "inleligencji 
naluralnej" doda otuchy fakl, ie slowa Ie wyslukiwane sq pracowicie na 
maszynie, a ich aulor nie zwaia na poblailiwe spojrzenia bardziej nowoczes
nych kolegow z redakcji ... 

Wrocmy jednak do spraw powaznych. Poczqwszy od wrzesniowego zeszylu 
raz na kwartal szczeg6lnq uwag~ i wi~cej miejsca chcemy poswi~cic sprawom 
kultury wspolczesnej. Wyodr~bnianie specjalnego dodatku "Znak-Kultura" 
w pismie sensu largo kulluralnym wydawac sif moze paradoksem, jednak 
konlrowersje i pylania, Jakie wspolczesnosc slawia przed swialem arlystycz
nym - i przed nami wszyslkimi - sq wyzwaniem prowokujqcym do szukania 
wciqi nowych odpowiedzi. Te odpowiedzi i wybory w wifkszym zapewne 
stopniu decydowac b~dq 0 naszej lozsamosci niz wybory polilyczne - dlatego 
ich podj~cie wydaje nam si~ lak iSIOlne. Chcielibysmy, aby dodatek 
"Znak-Kultura" sIal si~ forum dyskusyjnym, sluzqcym konfronlacji r6Znych 
postaII' i strategii kultury wobec elycznych i eslelycznych uwarunkowan 
wspolczesnego czlowieka. 

W kaidym dodalku, obok wiodqcego bloku lemalycznego (Iym razem 
wokol hasla ,,Kullura po komunizmie") , proponujemy lakze slale rubryki. 
"Wydarzenia" b~dq probq polijonicznej inlerpretacji wybranych przez nas 
znaczqcych faklow kulluralnych. Dzial "Ars Sacra" dOlyczyc b~dzie naj
ciekawszych osiqgni~c z dziedziny szluki sakralnej. Wreszcie swoje aulorskie, 
stale rubryki inaugurujq Jerzy Jarz~bski i Tadeusz Nyczek. 

Zaproszeniem do leklury niech b~dzie lakze nowa, bardziej eslelyczna 
i - mamy nadziej~ - czytelniejsza szata graJiczna. 
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SZTUCZNA 

INTELIGENCJA 


Z NATURALNYMI 

OG RANICZENIAMI 


KrzysztoJ Gurba 
Historia dziedziny sztucznej inteligencji, choc liczy zaledwie 45 

lat, posiada dramaturgi~ przeplatajqcych si~ okresow rozbudzonego 
zapalu, gorzkich zawodow i slepych zaulkow. Nic dziwnego, skoro 
istotq poszukiwan w ramach tej dyscypliny wiedzy jest podj~ta przez 
umysl proba odkrycia wlasnych, najgl~bszych tajemnic i uczynienia 
z nich projektu maszyny nasladujqcej ludzkq inteligencj~. Wydawa
Ioby si~, ze proby takie pozbawione b~dq naiwnego entuzjazmu 
marzycieli, sniqcych 0 sztucznym czIowieku-maszynie, golemie czy 
genialnym robocie. Tymczasem w dziedzinie AI (takiego skrotu, od 
angielskiej nazwy: Arlijiciallnlelligence, uzywa caly swiat) nie brak 
bylo nigdy bunczucznych zapowiedzi rychiego odwzorowania wszy
stkich mechanizmow ludzkiego intelektu. Zaraz potem, po pierw
szych niepowodzeniach, rozczarowani tw6rcy formulowali peIne 
pesymizmu wypowiedzi 0 ograniczeniach w badaniach nad umys
Iem. Dziedzina sztucznej inteligencji rna takze swoich "etatowych" 
krytyk6w, co pewien czas [ormulujqcych zastrzezenia wobec metod 
i zalozen przyjmowanych przez kolejne generacje tworcow "maszyn 
myslqcych" . 

Kazda inteligencja, ludzka takZe, posiada ograniczenia niemoz
liwe do przekroczenia - pojemnosc pami~ci, szybkosc wykonywania 
operacji, pr~dkosc przesylu sygnalow. Sq jednak ograniczenia, prze
kraczanie ktorych stanowi wlasnie istot~ inteligencji czIowieka. 
Adaptowanie si~ do nowych warunkow, rozwiqzywanie nowych 
zadan, dzialainosc tworcza - to wyznaczniki inteligencji, kt6rej 
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KRZYSZTOF GURBA 

sztuczne nasladowanie napotyka ciqgle na przeszkody. Wiele z tych 
przeszkod zostalo juz opisanych i skatalogowanych. Niektore wyra
zajq tylko niejasne intuicje dotyczqce ograniczen ludzkich mozliwo
sci poznawczych, inne okreslaly granice AI z punktu widzenia 
aktualnego stanu techniki - te cz~sto stracily aktualnose szybciej , 
niz ktokolwiek mogl si~ spodziewae. Sq i takie, ktore formulowane 
Sq z wystarczajqcq precyzjq, by poddae si~ testom sprawdzajqcym, 
a jednak nie zdajq ich do tej pory. 

Za klasyczne mozna uznae argumenty odwolujqce si\! do relacji 
zaleznosci, a przez to nizszosci dziela w stosunku do jego autora: 

I. Maszyny mog,! zrobic tylko to, co im nakaze programista. 
2. Maszyna nie moze zachowywae si~ inteligentniej od swego twOrcy. 
3. Wynik dzialania maszyny moze bye zawsze, choe jest to czasem trudne, 
przewidziany przez programist~ . 

Caly katalog argumentow przeciwko mysl,!cym maszynom zebra! na samym 
pocz,!tku "przygody" ze sztuczn'! inteligencj,! jej wspoilworca, Alan Turing. 
Argumenty te S,! sformulowane w postaci " sprzeciwow": 
I. Sprzeciwu teologicznego : Myslenie jest funkcj,! duszy, a ona jest darem od 
Boga. Maszyny mog!yby myslee tylko, gdyby Bog obdarzy! je dusz<j , a to nigdy 
nie nast,!pi. 
2. Sprzeciwu "glow w piasku": Miejmy nadziej~, ze maszyny nie b~d,! nigdy 
mogly myslee, byloby to bowiem okropne! 
3. Sprzeciwu matematycznego: Z twierdzen limitacyjnych logiki wynikaj<j ogra
niczenia mozliwosci maszyn rownowaznych maszynie Turinga. 

Turing przytoczyl tez argument dotyczqcy swiadomosci: zaden 
mechanizm nie moze odczuwae pewnych stanow umyslu w sposob 
swiadomy. Moze jedynie "sztucznie sygnalizowae" zadowolenie 
z odniesionego sukcesu, zmartwienie, gdy topiq si\! lampy, radose 
z pochlebstwa, wstyd z powodu wlasnych bl\!dow, oczarowanie 
seksem, zalamanie odmowq itd . 

Podobnie niedost\!pne maszynie wydajq si~ hczne zdolnosci 
ludzkiej inteligencji, ktore nie wiadomo jak mialyby bye odtwarzane 
w komputerze lub robocie: bycie uprzejmym, pomyslowym, pi\!k
nym, przyjacielskim, obdarzonym inicjatywq, posiadanie poczucia 
humoru, zdolnose odrozniania dobra od zla, robienie bl\!dow, 
zakochiwanie si~ , lubienie truskawek ze smietanq, bycie obiektem 
czyjejs miloSci, robienie czegos naprawd~ nowego. 

luz w polowie XIX wieku Lady Lovelace, zona Karola Bab
bage'a, prekursora badan nad kalkulatorami i komputerami , sfor
mulowala zastrzezenie wobec braku oryginalnosci maszyn matema
tycznych. Mogq one wykonywae wszystko to, co wiemy, w jaki 
sposob im zlecie do wykonania. Konstrukcja maszyny myslqcej 
musialaby wi~c, wedlug pani Lovelace, bye poprzedzona dokladnq 
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wiedzq 0 mechanizmach myslenia. Ograniczenia poznania ludzkiego 
poznania wyznaczajq zatem ograniczenia sztucznych modelow po
znawczych. 

Od poczqtku istnienia sztucznej inteligencji zwracano tei uwagf(! 
na podstawowq roinicf(! w zasadzie konstrukcji systemu nerwowego 
czlowieka i pierwszych modeli komputerowych. System nerwowy nie 
jest maszynq 0 stanach dyskretnych, jak maszyny cyfrowe. Dzisiejszy 
rozwoj sieci konekcyjnych i wszelkich ukladow neuropodobnych jest 
probq powrotu w sposobie konstruowania modeli sztucznej inteligen
cji do architektury inteligencji naturalnej, ludzkiej. 

Tworcy AI przez wiele lat przyjmowali zaloienie 0 zachodzeniu 
prostej analogii pomif(!dzy zachowaniem czlowieka a wykonywa
niem sprawnego programu komputerowego. Wynikalo z tego, ie 
myslenie ludzkie opiera sif(! na takich samych mechanizmacb, jakie 
wystc;pujq w maszynach cyfrowych, albo ostroiniej - ie wszelkie 
ludzkie dzialanie da sif(! opisac i sformalizowac przy pomocy regul 
mechanistycznych . Zaloienie takie przez wiele lat fascynowalo in
formatykow i iniynierow. Z czasem zaczf(!lo pociqgac takie bio
logow, psychologow i filozofow , ktorzy chf(!tnie " przymierzali" 
informatyczne "szatki" do swoich modeli pracy mozgu i dzialania 
umyslu. Zaczf(!to mowic na serio 0 "metaforze komputerowej" 
znajdujqcej zastosowanie w psychologii . Zaczf(!to przyjmowac wygod
ne zaloienie ontologiczne - ie wszelkie zjawiska poznawcze da sif(! 
sprowadzic do niewielkiego zbioru elementow skladowych (aktow 
prostych, systemow struktur danych, regul i reprezentacji). 

W opozycji do takiego upraszczaj<!cego ujmowania procesow 
psychicznych, szczegolnie przez filozofujqcych tworcow sztucznej 
inteligencji (ci, ktorzy traktujq AI jako przedtuienie iniynierii, 
poprzestajq rozsqdnie na rozbudowie "inteligentnych" systemow 
ekspertalnych 0 gigantycznej, ale specjalistycznej wiedzy), pojawilo 
sif(! w historii tej dziedziny wiedzy sporo przemyslen na temat 
naturalnych ograniczen AI. 

W mysleniu potocznym, na przyklad, nie da sif(! uniknqc uiywa
nia wiedzy ogolnej 0 swiecie, wiedzy CZf(!sto niewyslawianej (tacit 
knowledge) . Nie moina zakladac, ie wiedzf(! takq da sif(! reprezen
towac tak sarno jak kaidq innq, przy pomocy regul. System sztucz- . 
ny nie potrafi takie, na co wskazal inny krytyk moiliwoSci AI, 
odtwarzac rzeczywistych stanow intencjonalnych, czyli takich, 
w ktorych ludzki umysl skierowuje siC; ku obiektowi zewnc;trznemu, 
poniewai nie posiada takich "mocy kauzalnych", jakie rna ludzki 
mozg. Procesy umyslowe nie Sq po prostu procesami typu ob
liczeniowego (formalno-syntaktycznego). Gdyby bylo przeciwnie, 
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zdolnose do wykonywania czynnoSci poznawczych bylaby niezalez
na od miejsca ich "zainstalowania". A tak nie jest - funkcjonalis
tyczne wyjasnianie ludzkich procesow poznawczych jest niewystar
czaj~ce, na co wiele dowodow dostarczono i dawniej, i obecnie, juz 
w ramach filozoficznych rozwazan nad sztuczn~ inteligencjl!. 

Jeszcze inna seria argumentow przeciwko AI da si~ sprowadzie 
do generalnego zastrzezenia dotycz~cego samoswiadomoSci. Sub ie
ktywny punkt widzenia swiata jest nie do pogodzenia z wiedzl!, 
zawsze zobiektywizowan~, przekazywanl! maszynom . Komputer nie 
b~dzie mial nigdy swojego "ja" - twierdz~ krytycy. 

Najciekawsze sposrod zastrzezen dotycz~cych mozliwosci dzie
dziny AI maj~ wiele wspolnego. Po pierwsze to, ze w nich wszyst
kich podana jest w w~tpliwose zasadnose prostego Testu Turinga 
jako metody sprawdzania, czy ktos (lub cos) jest inteligentny. Test 
ten polegal na porownywaniu odpowiedzi czlowieka i maszyny na 
pytania zadawane na dowolny temat. Rozmowca nie wie, czy 
rozmawia z komputerem czy z czlowiekiem. JeSli nie b~dzie w stanie 
rozroznie systemu sztucznego od naturalnego - test b~dzie zdany 
przez maszyn~ . Po drugie, wspolne dla tych argumentow jest to, ze 
s~ jednoczeSnie argumentami przeciwko funkcjonalizmowi psycho
logicznemu w najr6zniejszych wydaniach. Po trzecie, odwoluj~ si~ 
wprost lub posrednio do cechy intencjonalnoSci. Intencjonalnose to 
cecha niektorych stanow umyslu, polegaj~ca na ich ukierunkowaniu 
na cos, na obiekt lub na stan rzeczy. Przekonania, potrzeby, 
zyczenia, ch~e, strach, intencja - wymagaj~ dopelnienia w postaci 
obiektu, na jaki s~ skierowane, musz~ bye ,,0 czyms". OczywiScie 
nie wszystkie stany umyslowe s~ ukierunkowane. Bol z~ba, sw~dze
nie szyi, nuda nie kieruj~ si\.! na nic. Z drugiej strony nie wszystkie 
stany intencjonalne s~ nawet swiadome. Mozna posiadae takie 
przekonania, ktore nigdy si\.! w postaci swiadomej mysli nie pojawi~ 
alba przynajmniej nie pojawi~ si\.! danej chwili. 

Stanami intencjonalnymi mozna si\.! zajmowac na wiele sposo
bow. Psychologicznie odpowiadaj~ stanom skupienia uwagi, proce
som odruchow orientacyjnych itp. Fizjologicznie - zwi\.!kszonemu 
poziomowi aktywacji odpowiednich rejonow, sfer, pol lub struktur 
ukladu nerwowego. Dla Johna Searle'a i wielu lingwistow S,! od
powiednikami aktow mowy. Stany intencjonalne bylyby analogicz
ne do mocy illokucyjnej (illocutionary force), a ich trese bylaby 
odpowiednikiem treSci s~du (propositional content) w teorii czynno
sci mowy. Logicznie zdania opisuj~ce stany intencjonalne mozna 
rozpatrywac jako jeden z rodzaj6w zdan intencjonalnych, to znaczy 
takich, ktorych znaczenie i wartosc prawdziwoSciowa nie s~ wy
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znaczone przez znaczenie i wartosc logicznq skladnikow. Czyni tak 
na przyklad Jaakko Hintikka, w ktorego opisie intencjonalnosc 
wiqze siy z odniesieniem do kilku mozliwych przebiegow zdarzen, 
"mozliwych swiatow". Przedstawiciel dziedziny sztucznej inteligen
cji - jak Schank i Abelson alba Rumelhart i Norman - bydzie 
probowal dodac system przekonan (beliefs system) do systemu 
wewnytrznej reprezentacji wiedzy w komputerze dla uzyskania na
miastki intencjonalnosci w systemie sztucznym. Wreszcie filozof tej 
dziedziny, jak Daniel Dennett, bydzie opisywal efekt takiej "sztu
czki" jako obdarzanie sztucznego obiektu intencjonalnq etykietkq 
(intentional stance). 

Niewqtpliwq zaslugq badan nad sztucznq inteligencjq (szczegol
nie nad nowoczesnymi metodami konekcyjnymi, przy pomocy kto
rych nasladuje siy budowy i funkcjonowanie sieci nerwowych) jest 
ozywienie dyskusji psychologow i filozofow nad nieredukowalnos
ciq stanow intencjonalnych do fizjoJogicznych. 

Najprosciej problem ten mozna sformulowac nastypujqCO (po
wtarzam za Patrycjq Churchland) : 

I. Jesli intencjonalnose jest wlasnosci'l fizyczn'l, to po""inno bye moiliwe 
zbudowanie komputera, kt6rego stany bl(d'l rzeczywiScie intencjonalne. 
2. Ale iaden komputer modell1j~cy zachowania ludzkie nie rna i nie bl(dzie mial 
stan6w intencjonalnych. 
3. Zatem intencjonalnose nie jest w!asnosci~ fizyczn" . 

Tak wyglqda mocno postawiona teza antyredukcjonistyczna. Do 
czego mozna miec zastrzezenia w tym rozumowaniu? Wiele osob 
mialoby wqtpliwosci w punkcie drugim, ktory orzeka 0 niemozliwo
sci, a wiyc jest metodologicznie podejrzany. Ale mozna tez nie 
zgadzac siy z punktem pierwszym, jak to robi John Searle. Twierdzi 
on mianowicie, ze sarna biologia (sposob organizacji struktur bio
logicznych, funkcje organizmu), a wlasciwie biologiczne moce kau
zalne zapewniajq zaistnienie stanow intencjonalnych z jednej strony, 
a jednoczesnie uniemozliwiajq ich odtworzenie w sposob sztuczny. 

Tak czy inaczej, widac w intencjonalnoSci bariery mocno stojqcq 
na drodze konstruktorom sztucznych umyslow. Nic dziwnego, sko
ro dotykajq granic wiedzy czlowieka 0 samym sbbie. Okazuje siy, ze 
maszyny mozna zmusic do perfekcyjnego udzielania odpowiedzi na 
pytania typu: co? gdzie? jak? i kiedy? Nie da siy jednak nadal, 
i wydaje siy to w ogole niemozliwe, skonstruowac maszyn od
powiadajqcych na dwa najwazniejsze, zastrzezone dla czlowieka 
i jego zdolnosci przeZywania stanow intencjonalnych, pytania: dla
czego? oraz: po co? 

Niemozliwosc odtworzenia intencjonalnosci jest zasadniczym, 
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nieusuwalnym brakiem system ow sztucznych. Bez ialu za niemoi
liwym - przyjrzyjmy siy wiyc, co postulowae w zamian tej dziedzinie 
badan, ktora u swoich narodzin zostala nazwana sztucznq inteligen
cjq, choe z jej inspiracji zaistnialy dziedziny nowe, takie jak nauka 
o procesach poznawczych (cognitive science), a problemy, kt6rymi 
siy zajmuje, moglyby rownie dobrze zostae zaliczone do dziedziny 
filozofii umyslu. 

Moim zdaniem, i przeciwnie do zdania tych, ktorzy w tej 
dziedzinie widzq jedynie iniynieriy, celem sztucznej inteligencji po
winno bye - choe to brzmi paradoksalnie - dqienie do naturalnoSci. 

Sztuczna inteligencja nie jest naukq czysto teoretycznq, gdyz 
oczekuje siy od niej konkretnych efektow w postaci dzialajqcych 
maszyn lub systemow komputerowych . To jest aspekt inzynieryjny. 
Ale oprocz tego dziedzina ta dostarcza modeli teoretycznych, wyjas
niajqcych. Jezeli majq to bye modele wyjasniajqce zachowania 
ludzkie, powinny korzystae z wiedzy 0 nich . Dlatego idealnym 
wyjSciem jest prowadzenie wspolnych badan w zespolach interdys
cyplinarnych, w ktorych umiejytnosci techniczne i znajomose moz
liwosci komputerow Sq uzupdniane przez badania psychologow, 
filozofow, biologow, lingwistow i logikow. Zespoly takie na szczys
cie juz powstajq. Wspomniane przeze mnie dqzenie do naturalnosci 
system ow sztucznych rozumiem nie tylko jako ciqgle odwolywanie 
siy do mechanizmow inteligencji ludzkiej. Naturalnosc powinna bye 
tez cechq stosowanej metodologii. 

Po pierwsze, tworcy system ow sztucznych powinni znaleic natu
rainy srodek pomiydzy podejsciem redukcjonistycznym, zapewne 
niezbydnym ze wzglydow technicznych, a holistycznym ujmowa
niem ludzkich zachowan poznawczych. W historii sztucznej in
teligencji reprezentatywny byl w tym wzglydzie spor z lat siedem
dziesiqtych pomiydzy metod q ramOWq (z teorii ram Marvina 
Minsky'ego) a metodq rozkladu semantycznego na elementy pier
wotne. Niewqtpliwie podczas tworzenia system ow sztucznej inteli
gencji nalezy okrdlic ich podstawowe elementy skladowe, ale nie 
nalezy zapominac 0 szerszych ramach, na przyklad w postaci regu! 
regulacyjnych. Obiecujqce Sq najnowsze prace w dziedzinie sieci 
konekcyjnych (neuropodobnych), ktorych elementy skladowe Sq na 
tyle male, ze przestaje odgrywac roly ich wewnytrzna struktura, 
a calosc dzialania zalezy glownie od rodzajow i sily powiqzan 
z innymi elementami . Dziyki temu oceniany pod wzglydem sensow
nosci lub poprawnosci jest wynik aktywnosci calej sieci , calego 
systemu. Taki wymuszony holizm jest dobrym przykladem spd
nienia postulatu naturalnoSci systemow sztucznej inteligencji. 
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Po drugie, uwzgl~dnianie szczegol6w na poziomie niskim a ce
l6w systemu na poziomie wysokim zmusza konstruktor6w sztucznej 
inteligencji do radzenia sobie z podstawowym problemem w tej 
dziedzinie - jak od postawienia zadania system sztuczny zmierza do 
jego rozwi'gania. Wiadomo, ie czlowiek zmierza do celu bez 
rozpatrywania wszystkich moiliwosci i wariantow, wiedz~c (cz~sto 
w spos6b mi\Cz~cy, nieuswiadomiony), kt6re elementy sytuacji za
daniowej s,! istotne, a kt6rych nawet nie warto przywolywac do 
pami~ci. Ten tak zwany frame-problem najtrudniej rozwi,!zac w ro
botyce, gdzie maszyna dziala w czasie rzeczywistym i musi szybko 
reagowac na zmiany w otoczeniu, pomijaj~c elementy niewaine. 
Pod tym wzgl~dem czlowiek nadal przeSciga maszyny, kieruj~c si~ 
ku rozwi,!zaniom zadan szybciej, nii by to wynikalo ze zloionosci 
formalnej problemu. 

Po trzecie, zasugerowalbym tworcom AI stosowanie swoistej 
"zasady pomocniczoSci". Oznacza ona dostosowywanie poziomu 
opisu i narz~dzi konstrukcji do rzeczywistego poziomu dzialania 
odtwarzanego "mechanizmu" poznawczego. Opisy na poziomie 
wyiszym s~ zawsze zuboiaj~ce wobec poziom6w niiszych, ale tei 
zawieraj,! jakosci niesprowadzalne do poziom6w niiszych. Dlatego 
tei nie moina wymagac, by w mikro-mechanizmach maszyn dalo 
si~ odszukac wyjasnienie zjawisk psychicznych. 

Po czwarte, postulat naturalnosci w zastosowaniu do konstruk
cji sztucznej inteligencji oznacza takie szersze nii dotychczas od
wolywanie si~ do ewolucyjnego charakteru ludzkich zdolnosci po
znawczych. System naturalnej inteligencji powstal jako organizm 
maj~cy swoj,! ewolucyjn~ przeszlosc. Organizm ten jest takie w trak
cie spelniania swoich zamierzen, plan6w i d~ien. Celowosciowa 
strona ludzkiego umyslu wymaga pr6b dostosowania modeIi sztucz
nej inteligencji do symulowania "sztucznej teleologicznosci". 

Wszystkie te wymagania s~ tylko w ograniczonym stopniu 
przekladalne na j~zyk technik i formalizm6w AI. S~ postulatami, 
kt6re mog'! przybliiac sprawnosc maszyn mysl'!cych do .sprawnoSci 
intelektualnej czlowieka. Pozwol'! jednoczesnie ujrzec granice, jakie 
natura postawila przed sztuczn~ inteligencj~. 

KRZYSZTOF GURBA, ur. 1956, filozof, tlumacz, adiunkt w Zakladzie Filozo
tii Nauk Przyrodniczych Instytutu Filozotii UJ. Publikowal w czasopismach 
specjalistycznych, a takie w "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", "Literaturze 
na swiecie". W latach 1990-1991 w redakcji "Znaku", 1991-1994 w redakcji 
"Arki", staly wsp61pracownik krakowskiego "Czasu" i "GoScia Niedzielnego". 
Mieszka w Krakowie. 
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GDY FILOZOFOWIE 

NAPOTYKAJl\ 


SZTUCZNl\ 

INTELIGENCJ~ 


Daniel C. Dennett 

W jaki sposob fizyczny obiekt - osoba, zwierzy czy robot - moze 
czerpac zmyslowq wiedzy 0 swiecie, a potem wykorzystywac jq do 
skutecznego dzialania? Jest to pytanie, z ktorym filozofowie bory
kajq siy od pokolen, ale jednoczeSnie kwestia, ktorq mozna uznac 
za jednq ze sztandarowych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzie
dzina ta jest, mowi,!c z grubsza, filozofiq. Czysto wprost zajmuje siy 
pytaniami jawnie filozoficznymi: Czym jest umysl? Czym jest zna
czenie? Czym jest rozumowanie i racjonalnosc? Jakie S,! warunki 
konieczne rozpoznawania obiektow przy pomocy zmyslow? W jaki 
sposob podejmuje siy decyzje i jak siy je uzasadnia? 

Niektorzy filozofowie doceniaj,! ten aspekt sztucznej inteligencji, 
a kilku z nich nawet ochoczo zmienilo dziedziny zainteresowan, by 
przepuscic swoje filozoficzne zdobycze przez gyste zarosla LISP-u. 1 

Na ogol jednak filozofowie niezbyt entuzjastycznie powitali ten 
nowy styl filozofii. Mozna by s,!dzic, ze dlatego, iz przejrzeli go na 
wylot. Niektorzy filozofowie faktycznie uznali, po pobieznym zba
daniu tej dziedziny, ze pomimo zapieraj,!cych dech w piersiach 
aspiracji niektorych jej orydownikow AI nie rna do zaoferowania 
niczego nowego poza parad,! pachn,!cych starzyzn,!, ogranych bly
dow, powtorzonych przy uzyciu lsniqcych nowosciq srodkow. Dla 
innych filozofow jest to z kolei tak oczywiste, ze nawet sobie nie 

J~zyk programowania LISP, kt6rego autorem jest John McCarthy, jest swoistq lingua 
Ji"anca sztucznej inteligencji. 
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zawracajq glowy przeprowadzaniem pobieinych badan. Sq pewni, 
ie dziedzina ta jest do pomini~cia na podstawie "zasad ogolnych" . 

Filozofowie marzyli 0 sztucznej inteligencji od stuleci. Hobbes 
i Leibniz, na bardzo roine sposoby, probowali zbadac implikacje 
koncepcji sprowadzenia umyslu do malych, w ostatecznosci mecha
nicznych, operacji. Kartezjusz przewidzial nawet Test Turinga (bar
dzo dyskusyjnq propozycj~ - swego rodzaju przesluchiwania kom
puterow, w ktorym majq one za zadanie przekonae s~dziow, ie 
rozmawiajq oni z istotami ludzkimi), a nawet nie omieszkal donieSe 
o smialej przepowiedni jego nieuchronnego rezultatu: 

Moina bowiem doskonale pojllc, ie jakas maszyna jest zbudowana w taki 
spos6b, ie wymawia wyrazy, a nawet, ie wypowiada pewnll ich ilosc w zwi&zku 
z dzialaniami cielesnymi, ktore powodujll pewne zmiany w ich narz~dach: a wi\!c, 
zapyta, co chcemy jej powiedziec, gdy jll dotkniemy w jakies miejsce, krzyknie 
zas, ie jej sprawiamy boI, jesli dotkniemy jll winne i temu podobne; nigdy jednak 
nie uklada wyrazow na r6Zne sposoby tak, by odpowiedziec zgodnie ze znacze
niem tego wszystkiego. co bl,:dzie mowione w jej obecnoSci, jak mog~ to czynic 
ludzie nawet najbardziej tl,:pi.2 . 

Respekt, jakim Kartezjusz darzyl moce mechanizmow, byl zabar
wiony znajomosciq wspanialych automatow zegarowych tamtych 
czasow. Kartezjusz byl w stanie, bez wqtpienia, bardzo jasno 
i wyraznie dostrzec ograniczenia tej technologii. Nawet tysiqce 
malenkich z~batek - niechby nawet dziesi~e tysi~cy - nie pozwolq 
automatowi odpowiadac racjonalnie i z wdzi~kiem! Bye moze Hob
bes i Leibniz byJiby mniej pewni siebie w tej sprawie, ale pewnie tez 
zaden z nich nie zaprzqtalby sobie glowy zastanawianiem si~ z gory 
nad ograniczeniami miliona malutkich trybikow kr~cqcych si~ mi
liony razy na sekund~. Byloby to po prostu dla nich nie do 
pomyslenia. Nie w znanym filozoficznym sensie, jako rzecz sprzecz
na sarna w sobie ("klocqca si~ z rozumem") albo calkowicie nie 
mieszczqca si~ w ich schemacie myslenia Uak na przyklad poj~cie 
neutrina), ale w znaczeniu bardziej potocznym, choe rownie ograni
czajqcym - jako idea, ktorej w zaden sposob nie mogliby wziqc na 
serio. Kiedy filozofowie majq si~ zabrae za przeprowadzanie reko
nesansu w ogromnych dziedzinach poj~ciowych, wstrzymuje ich na 
tej drodze w rownym stopniu poczucie braku rozsqdku, co wzglqd 
na logicznq koniecznose. A jest cos w sztucznej inteligencji takiego, 
co wielu filozofow odbiera jako odstr~czajqce - klocqce si~ jesli nie 
z rozumem, to z ich estetycznym smakiem. 

Taka kolizja poglCldow ujawnila si~ w pami~tny sposob w marcu 

2 Rene Descartes. Discours de la methode (1637). wyd. pol. Ro:praH'o 0 mervdzie. tlum. 
Wanda Wojciechowska. PWN. Warszawa 1988 , 
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1978 roku, podczas historycznej debaty w Tufts University, zor
ganizowanej , a jakze, przez Towarzystwo Filozoficzno- Psychologicz
ne. Zapowiedziana jako dyskusja panelowa 0 podstawach i perspek
tywach sztucznej inteligencji zamienila si\! w slowne zapasy 
reprezentacyjnych teamow czterech ideologii wagi ci\!zkiej: Noama 
Chomsky'ego i Jerry Fodora atakuj,!cych sztucznq inteligencj\! oraz 
Rogera Schanka i Terry Winograda wyst\!pujqcych w jej obronie. 
Roger Schank pracowal wtedy nad programami rozumienia j\!zyka 
naturalnego, a krytycy skupiali si\! na proponowanym przez niego 
schemacie reprezentacji (w komputerze) calego tego rozgardiaszu 
wiedzy elementarnej, kt6ry wszyscy znamy i w jakis spos6b nim si\! 
posilkujemy, odszyfrowujqc zwyczajne akty mowy, mimo calej ich 
aluzyjnosci i skr6towosci . Chomsky i Fodor zasypali to przedsi\!
wzi\!cie szyderstwami, ale sila ci\!zkosci ich ataku stopniowo zmie
niala si\! w toku rozgrywki. Zacz\!lo si\! z grubej rury, od "pryn
cypialnej" krytyki bl\!du poj\!ciowego - Schank nie mial poj\!cia to 
o tym, to 0 tamtym - ale skonczylo na zaskakuj,!cym ust\!pstwie ze 
strony Chomsky'ego: moze si\! okazac po prostu, ze, jak s,!dzi 
Schank, ludzka zdolnosc rozumienia rozmowy (i og61niej myslenia) 
da si\! wyjasnic przy pomocy j\!zyka interakcji setek czy tysi\!cy 
tandetnie zbudowanych niby-to- reprezentacji , jak mozna by je 
nazwac - ale bylby to wstyd, bo wtedy psychologia okazalaby si\! 
w koncu "nieinteresuj,!ca". Umysl Chomsky'"ego dopuszcza tylko 
dwie interesuj,!ce mozliwosci: psychologia moglaby okazac si\! "po
dobna do fizyki" - jej powtarzalnosci wyjasnialne bylyby wtedy 
jako wynikaj,!ce z kilku szacownych, eleganckich, niewzruszonych 
praw - albo moglaby si\! okazac calkowicie pozbawiona praw 
- w kt6rym to wypadku jedynym dost\!pnym w jej obr\!bie sposo
bern badania i wyjasniania bylaby metoda powiesciowa (a wtedy, 
jdli doszloby co do czego, 0 niebo przedkladalby Jane Austen nad 
Rogera Schanka). 

Ostra wymiana zdan nast,!pila pomi\!dzy uczestnikami panelu 
i audytorium, podpuszczonym uwag,! kolegi Chomsky'ego z Mas
sachusetts Institute of Technology, Marvina Minsky'ego, jednego 
z ojcow zalozycieli sztucznej inteligencji i tworcy Pracowni Sztucznej 
Inteligencji w MIT: "Mysl\!, ze tylko prof~sor nauk humanistycz
nych z MIT moze tak zapomniec 0 trzeciej interesuj,!cej mozliwosci: 
psychologia moze si\! okazac podobna do inzynierii." 

Minsky trafil w sed no . Jest w tej inzynieryjnej perspektywie 
spojrzenia na umysl cos, co jest gl\!boko odpychaj,!ce dla pewnego 
rodzaju humanistow. I nie rna to wiele albo zgola nic wspolnego 
z niesmakiem odczuwanym wobec materializmu czy nauk przyrod
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niczych. Dowodem moie bye respekt Chomsky'ego dla fizyki, ktory 
podziela on z wieloma filozofami. Dni idealizmu Berkeleyowskiego 
i dualizmu Kartezjanskiego jui si~ skonczyly (na ile moina s'l-dzie 
po obecnej materialistycznej zgodzie wsrod filozofow i przyrod
nikow), ale ich miejsce zaj~la rozpowszechniona akceptacja tego, co 
moina nazwae widelkami Chomsky'ego: s~ tylko dwie poci~gaj~ce 
("interesuj~ce") moiliwosci. 

Po jednej stronie znajduje si~ god nose i czystose Krystalicznego 
Umyslu. Przypomina to Arystotelesowskie uprzedzenie wobec roz
szerzania ziemskiej fizyki na niebiosa, kt6re musz~, jak on tuszyl, 
podlegae wyiszemu i czystszemu porz~dkowi. Byla to szkodliwa 
spuscizna po nim, ale teraz, kiedy niebiosa run~ly, doceniamy 
pi~kno uniwersalnej fizyki i moiemy miee nadziej~, ie umysl b~dzie 
posr6d jej wybranych "typow naturalnych", a nie tylko galimatia
sem cz~sci i kawalkow . 

Po przeciwleglej stronie sytuuje si~ god nose ostatecznej tajem
nicy, Niewyjasnialny Umysl. Jesli nasze umysly nie mog~ bye 
fundamentalne, to niech b~d~ anomalne. Bardzo wplywowy wsrod 
filozofow byl ostatnio "anomalny monizm" Donalda Davidsona , 
pogl~d, wedlug ktorego choe umysl jest mozgiem, to nie ma 
iadnych regularnosci na ksztalt'praw zrownuj'l-cych fakty mentalne 
z fizycznymi. John Searle, kolega Davidsona z Berkeley, przypisal 
mozgowi inny rodzaj tajemnicy: mozg, dzi~ki jakiejs niecodziennej 
wlasnosci swej biochemicznosci, ma jakid strasznie waine - choe 
nieokreSlone - oddolne " moce kauzalne", ktore s~ calkowicie roine 
od tych zwyczajnych "mocy steruj~cych" badanych w ramach 
sztucznej inteligencji . 

Jedna cecha dzielona przez te, sk~din~d skrajnie roine, formy 
materializmu umyslu--ciala to opor przeciw trzeciej drodze Mins
ky'ego: pomi~dzy umyslem jak krysztal a umyslem--chaosem jest 
miejsce na umysl jako gadiet, obiekt, po ktorym nie moina si~ 

spodziewae, by byl rZ'l-dzony przez "szacowne" prawa matematycz
ne, ale ktory mimo to jest obiektem okreSlonym (designed), analizo
walnym w terminach funkcjonalnych: celow i srodkow, koszt6w 
i zyskow, eleganckich rozwi~zan z jednej strony, a uproszczen, 
prowizorycznych obstalunk6w i tandetnych, wprowadzanych ad hoc 
zamocowan z drugiej. 

Taka wizja umyslu spotyka si~ z oporem ze strony wielu filozo
fow, mimo ie jest bezposredni~ implikacj~ wsp6lczesnego, panuj~
cego wsr6d naukowc6w i naukowo-mysl~cych humanist6w pogl'l-du 
na temat naszego miejsca w przyrodzie: jestesmy biologicznymi 
istotami utworzonymi (designed) przez dob6r naturalny, ktory jest 
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bardziej partackim niz idealnym inzynierem. Programisci kompute
rowi okrdlajil, zamocowania ad hoc slowem " kludge" (co siy rymuje 
ze Scrooge) i ty mikstury pogardy i zawistnego szacunku zywionego 
wobec kludges dzielil, z biologami, podobnie zauroczonymi "kciu
kiem pandy" i innymi fascynujil,cymi przykladami bricolage 'u, ze 
uzyjemy okrdlenia Francisa Jacoba. Najfajniejszy niezamierzony 
spooneryzm 3, jaki kiedykolwiek slyszalem, wypowiedziala lingwis
tka, Barbara Partee, w euforii krytyki pewnego uznanego kludge 
w jednym z parserow jyzyka naturalnego, tworzonych w dziedzinie 
sztucznej inteligencji: "To jest taki odd hack!" Przyroda roi siy od 
odd hacks, z ktorych wiele jest pieronsko sprytnych. Choc fakt ten 
jest szeroko uznany, jego implikacje dla badan nad umyslem Sil, CZysto 
odpychajil,ce dla filozofow, poniewaz ich tradycyjne aprioryczne 
metody badania umyslu dajil, im niewielkie moce do studiowania 
zjawisk, z ktorymi mozna by sobie dac rady przy pomocy kilku 
dziwnych chwytow - owych "odd hacks". Jest doprawdy tylko jedna 
droga badania takich mozliwosci: z wiykszym empirycznym ze
stawem myslowym "inzynierii na opak". 

Opor przeciw temu przejawia siy jasno w eseju Hilary'ego 
Putnama, ktory moze nam posluzyc jako poryczny (choc niespecjal
nie dorodny) okaz syndromu, ktorym chcy siy zajil,c. Widelki Chom
sky'ego - umysl jak krysztal alba jak chaos - Putnam przeksztalcil 
w ruch wahadlowy, ktory rzekomo obserwuje w samej sztucznej 
inteligencji. Uwaza, ze sztuczna inteligencja "chybotala" przez te 
lata pomiydzy poszukiwaniem SuperProgramu a akceptacjil, stwier
dzenia, ze "sztuczna inteligencja to jedna przeklyta rzecz po dru
giej". Mimo ze sam nie zauwazylem zadnego balansowania w owej 
dziedzinie przez te lata, to mysly, ze wiem, do czego on zmierza. Oto 
zatem inna perspektywa spojrzenia na ty samil, kwestiy. 

Pomiydzy takil, wielosciil, podzielonych opinii w ramach sztucznej 
inteligencji istnieje pewien odlam (czasem zwany frakcjil, logicys
tow), ktorego aspiracje pozwalajil, doszukiwac siy w nim owego 
zakonuPutnamowskich poszukiwaczy SuperProgramu. Bardziej 
trafnie zostali oni skarykaturowani przez pewnego badacza sztucz
nej inteligencji jako poszukiwacze "maxwellowskiego rownania my
sli". Kilka w pewnym sensie niekompatybilnych przedsiywziyc w ra
mach naszej dziedziny moze byc podciil,gniytych pod ten sam 
strychulec. Tym, co majil, wspolnego, jest z grubsza nie tyle idea 

3 Spooneryzmy to bl~dy przestawienia pocz~tkowych glosek kolejnych slow. Podobno 
mistrzem w lej konkurencji byl William A. Spooner z oksfordzkiego New College, st~d 
nazwa tego typu przej~zyczen. Przykladem moze bye uznanie czyjejs argumentacjij'ako 
"mlyna na wod~" alba wzmianka 0 czyichs "zadach i waletach". U Dennetta z a hoc 
powstalo odd hack (nietypowy chwyt) (przyp. tlum.). 
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koniecznosci istnienia jakiegos SuperProgramu, ile czegos na ksztalt 

. superj~zyka programowania pojedynczego, logicznie nosnego sys

temu reprezentacji calej wiedzy b~d,!cej w posiadaniu danego pod

miotu dzialaj,!cego (naturalnego lub sztucznego). J~zyk zwi,!zany 

z tak'! bibliotek,! reprezentowanych faktow (ktore, w koncu, mog'! 

bye traktowane jako aksjomaty) i dzialaj,!cy na nich obliczeniowo 

~dzie takim czy innym rodzajem " maszynki wnioskuj,!cej", po

trafi,!cej dedukowae wlaSciwe wnioski z odpowiednich aksjomatow 

i wypluwaj,!cej z siebie na koncu tego procesu dyrektywy lub decyzje 

bezzwlocznie wprowadzane w iycie. 

Przypusemy na przyklad, ie aparat percepcyjny dostarcza no
wej, pilnej przeslanki (uchwyconej w tym superj~zyku programowa
nia), informuj,!cej 0 szybkim zbliianiu si~ do kraw~dzi przepaSci; 
powinno to sprowokowae maszynk~ wnioskuj,!C'! do wywolania 
z pami~ci odpowiednich zapami~tanych faktow 0 Scianach skal
nych, grawitacji, przyspieszeniu, uderzeniu i przypuszczalnych efek
tach nacisni~cia hamulcow lub kontynuowania jazdy. Natychmiast , 
jak moina miee nadziej~, maszyna ta wydedukuje twierdzenie do
magaj,!ce si~ nacisni~cia hamulcow, po czym najzwyczajniej w swie
cie zahamuje. 

Trudnym eiementem, nawet przy moiliwosci dokonywania w ta
kiej maszynce wnioskuj,!cej milionow operacji na sekund~, jest takie 
zaprojektowanie tego rodzaju systemu, by dzialal on naprawd~ 
w czasie rzeczywistym. Wszyscy zdaj,! sobie spraw~ z problemu 
operatywnosci czasu rzeczywistego; co wyroinia logicystow, to ich 
przekonanie, ie droga do rozwi,!zania tej kwestii leiy w znalezieniu 
prawdziwie jasnego slownika i formy logicznej takiego superj~zyka. 
Wspolczesna logika dowiodla, ie jest mocnym srodkiem badania 
i reprezentowania dumnego wszechswiata matematyki; ta niebez
zasadna nadzieja logicystow opiera si~ na moiliwosci zaprz~gni~cia 
tych samych system ow logiki do zawladni~cia szalenczym wszech
swiatem podmiotow dzialaj,!cych, szukaj,!cych swojego miejsca 
w makroskopowym swiecie bialek. Jdli si~ tylko wezmie, jak sqdz,!-, 
wlasciwe aksjomaty i odpowiedni system wnioskowania, reszta 
powinna bye prosta. Problemy, na ktore napotykaj,!, bior,! si~ ze 
zmniejszania iloSci aksjomat6w dla zachowania ogolnosci (to ko
niecznose) i jednoczesnej potrzeby unikania straty czasu na wywo
dzenie gl6wnych fakt6w posredniego poziomu za kaidym razem 
gdy si~ zobaczy na przyklad kolejn,! przepase. 

Owa idea abstrahowania od codziennej rzeczywistosci jest oczy
wiscie filozoficzna. Spinoza bylby ni,! zachwycony, a wieiu wsp61
czesnych filozof6w pracuj'!cych w dziedzinie logiki filozoficznej 
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i semantyki j~zyka naturalnego podziela przynajmniej przekonanie 
o potrzebie wynalezienia rygorystycznego systemu Jogicznego, 
w ktorym kaide zdanie, kaida mysl, kaide przeczucie i zdziwienie 
moglyby bye jednoznacznie wyrazone. Idei nie wymyslono na nowo 
w sztucznej inteligencji; byla prezentem od tych filozofow, ktorzy 
stworzyli nowoczesn(l logik~ matematyczn(l: George'a Bode, Got
tloba Frege, Alfreda North Whiteheada, Bertranda Russella, Alf
reda Tarskiego i Alonzo Churcha. Douglas Hofstadter nazywa ten 
w(ltek sztucznej inteligencji - boolowskim marzeniem. Zawsze mial 
on swoich zwolennikow i krytykow, wielu roznych odmian. 

Obwolanie przez Putnama tego w(ltku poszukiwaniem Super
Programu jest zrozumiale, ale kiedy opisuje on przeciwny biegun, 
pomija nasze dwie pozostale perspektywy: umyslu jako gadietu 
i umyslu jako chaosu. Jak si~ wyrazil: "Jesli sztuczna inteligencja 
jest »jednym cholerstwem po drugim«, to ilose »cholerstw«, jakie 
moglby wymyslie partacz, moglaby bye astronomiczna." K011cOWY 
wniosek jest doprawdy pesymistyczny: "Jesli nie rna iadnego Super
Programu, to moze nigdy nie zajdziemy daleko w symulowaniu 
ludzkiej inteligencji." Putnam przedstawia tu najgorsz(l z moiliwych 
konsekwencji (gadiet b~dzie kompletnie, "astronomicznie" ad hoc) 
jako jedyn(l prawdopodobn(l alternatyw~ wobec SuperProgramu. 
DJaczego tak twierdzi? Co rna przeciwko badaniom ogromnej 
przestrzeni moiliwosci iniynierskich posrednich mi~dzy Krysztalem 
a Chaosem? Doswiadczenie wiedzy biologicznej oddala nas od jego 
pesymizmu, przynosz(lc nadziej~, ie mieszanka elegancji i Rube 
Goldberga, znaleziona gdzies indziej w przyrodzie (w biochemii, na 
przyklad), b~dzie osi(lgalna w podobny sposob takie w odniesieniu 
do umyslu. 

Tak naprawd~ istnieje rozmaitose bardzo roinych podejse re
prezentowanych w sztucznej inteligencji przez tych, ktorzy ufaj(l, ie 
umysl okaze si~ jakiegos rodzaju gadietem alba zbiorem cz~sciowo 
powi(lzanych gadietow. Wszyscy oni preferuj(l uiytkowose, logik~ 
i porz(ldek w odniesieniu do pewnych aspektow swoich systemow, 
a jednak pod innymi wzgl~dami wykorzystuj(l osobliw(l przydatnose 
rozrzutnosci, niespojnosci i nieporz(ldku. Nie znaczy to, ie dwa 
w(ltki Putnama nie istniej(l w sztucznej inteligencji, ale ie przez 
opisanie ich jako wykluczaj(lcych si~ alternatyw narzuca on sztucz
nej inteligencji prokrustow(l taksonomi~, utrudniaj(lc wyodr~bnienie 
tych interesuj(lcych kwestii, ktore wlasnie oiywiaj(l t~ dziedzin~ . 

Wi~kszose projektow w sztucznej inteligencji to badania sposo
bow, w jakie rzeczy mog(l bye zrobione. Jako takie S(l doswiad
czeniami bardziej myslowymi nii empirycznymi. Roini<t si~ od 
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filozofieznyeh eksperymentow myslowyeh gl6wnie nie pod wzgl~
dem treSci, ale metodologii: zast~pujil niekt6re - nie wszystkie 
- "intuieyjne", "wiarygodne", "zadomowione" zalozenia w filozofii 
eksperyment6w myslowyeh przez ograniezenia okreSlajilee wymogi 
realizaeji modelu w komputerze. Te ograniezenia ezasu i przestrzeni 
oraz inne speeyfiezne wymogi mogil bye traktowane wariantowo na 
praktyeznie nieograniezonil ilose sposobow dzi~ki temu, ze nowe 
"maszyny wirtualne" ezy "wirtualne arehitektury" mozna nakladae 
na podstawow~ arehitektur~ serialn~ komputera eyfrowego. Pewne 
wybory s~ oezywiseie lepiej umotywowane, bardziej realistyczne 
albo bardziej wiarygodne od innyeh, ale w kazdym wypadku te 
narzueone ograniezenia sluz~ zdyscyplinowaniu wyobrazni - a przez 
to formulowaniu s~d6w - myslowego eksperymentatora. Jest bar
dzo mala szansa, ze filolOf b~dzie zaskoezony (Iub dokladniej 
- rozczarowany) wynikami wlasnyeh eksperyment6w myslowyeh, 
ale w sztueznej inteligeneji zdarza si~ to bez przerwy. 

Filozof, przygl~daj~e si~ z bliska tym projektom, znajdzie hezne 
podstawy do seeptyeyzmu. Wiele z nieh wyda mu si~ opartyeh na 
plonnyeh nadziejaeh i nieuzasadnionym, obrzydliwym entuzjazmie 
dla jednej ezy drugiej wlasnosei arehitektonieznej lub informaeyjnej. 
Jak mozna s~dzie z kr6tkiej historii dziedziny, mozemy bye pewni, 
ze ten seeptyeyzm okaze si~ pr~dzej ezy p6zniej po wi~kszej eZ~Sci 
usprawiedliwiony. Przewag~ nad wezeSniejszymi usilowaniami filo
zof6w w szkieowaniu modeli daje jednak sztueznej inteligeneji 
sposob, w jaki ten sceptyeyzm zyskuje potwierdzenie: poprzez 
rzeezywist~ porazk~ danego systemu. Tak jak filolOfowie, badaezc 
sztueznej inteligeneji obdarzaj~ kazd~ now~ propozyej~ intuieyj
nymi oeenami jej perspektyw, popartymi bardziej lub mniej a priori 
formulowanymi argumentami na rzecz uwzgl~dnienia bildz pomi
ni~eia jakiejs wlasnosei. Ale w odroznieniu od filolOf6w badaeze ei 
nie zadowalaj~ si~ owymi argumentami i intuiejami. Zostawiaj'l 
sobie troeh~ miejsea na zaskoczenie wynikami, zaskoezenie, ktore 
moze bye wywolane tylko przez okazan~, nieoezekiwan'l moe jakie
gos rzeezywiseie wymyslonego systemu w ezasie jego faktyeznego 
dzialania. 

Putnam roztrzilsa ealy arsenal problemow stojileyeh przed sztuez
nil inteligenej~: problem indukeji, rozpoznawania podobienstw, ueze
nia si~ ezy modelowania wiedzy potocznej. Sil to wszystko problemy 
szeroko znane w sztueznej inteligeneji. Wszystkie kwestie przez 
niego wyr6znione byly wezeSniej formulowane przez ludzi z tej 
dziedziny, ktorzy poszli potem dalej, staraj~e si~ zmierzye z owymi 
problemami przy pomoey rozmaityeh wzgl~dnie konkretnyeh pro
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pozycji. Diabelne trudnosci, ktore, jak zauwaia Putnam, stoj,! na 
przyklad przed tradycyjnymi podejsciami do procesu indukcji, S,! 
jeszcze nawet ostrzej wypunktowane przez Johna Hollanda, Keitha 
Holyaka, Richarda Nisbetta i Paula Thagarda w ich ostatniej 
ksi,!ice Induction. Ale ich diagnoza jest dopiero wst~pem do na
szkicowania modeli sztucznej inteligencji zaprojektowanych do ich 
przezwyci~ienia. Modele skierowane na problemy rozpoznawania 
podobienstw i mechanizmy uczenia moina znaleze w obfitosci. 
Projekt SOAR Johna Lairda, Aliena Newella i Paula Rosenblooma 
stanowi godny szacunku przyklad. A temat wainosci - i trudnosci 
- modelowania wiedzy potocznej byl w ostatnich latach wszech
obecny, z wieloma sugestiami rozwi,!zan pojawiaj,!cymi si~ w trakcie 
badania. S,! one bye moie wszystkie beznadziejne, jak zdaje si~ 
s,!dzie Putnam, ale nie moina si~ 0 tym przekonae bez budowania 
i testowania ich rzeczywistych modeli. 

To ostatnie zdanie nie jest oczywiscie scisle prawdziwe. Kiedy 
odrzucenie a priori jakiejs idei jest sluszne, budowniczy podawanego 
w w'!tpliwose modelu empirycznego nalegaj,!cy na jego utrzymanie 
pr~dzej czy pozniej musi stawie czola chorowi krzycz~cych: "A nie 
mowilismy!" Jest to stale ryzyko, jedno z wielu w sztucznej in
teligencji. S~k w tym, jak wypowiedziee prawdziwy a priori dowod 
niemozliwosci tylko na podstawie bl~dow wyobrazni. Tradycyjn~ 
reakcj,! filozofow jest: wi~ej analiz a priori i dyskusji. Odpowiedzi,! 
badaczy sztucznej inteligencji: zbuduj to i sprawdz. 

Putnam oferuje nam jaskrawy przyklad tej roinicy w swym 
rozwaianiu moiliwosci ruszenia problemu wiedzy potocznej. Udaje 
mu si~, na wzor Kartezjusza, wyobrazie fikcj~ eksperymentu mys
lowego, ktora obecnie staje si~ rzeczywistosci,!, i podobnie jak 
Kartezjusz jest przygotowany do odrzucenia go z gory. Moina, jak 
mowi Putnam, po prostu probowae zaprogramowae w maszynie 
wszystkie informacje, jakie skladaj,! si~ na subtelny mechanizm 
ludzkiego wyczucia indukcyjnego (wl~cznie z informacj,! implicite 
zawart'! w pami~ci czlowieka). Sformalizowanie tych informacji 
b~dzie wymagalo pokolen badaczy (przypuszczalnie nie b~dzie to 
w ogole rnozliwe z powodu ogromu zaangaiowanej informacji); 
i nie jest jasne, czy wynik bylby czyms wi~cej nii gigantycznym 
systemem ekspertowym. Nikt nie uzna tego za bardzo poci,!gaj,!ce. 
Taka "inteligencja" b~dzie wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa 
straszliwie bez wyobrazni ... 

Opis ten niemal dokladnie odpowiada wielgachnemu projektowi 
Douglasa Lenata 0 nazwie eye. Moina by powiedziee, ie Lenat 
usiluje stworzye chodz,!c,! encyklopedi~: peln,! myslow,! "garse" 
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potocznej wiedzy uj~t'! w formie jednolitej bazy danych, zawieraj,,
cej wszystkie wyrazone lub presuponowane milcz,!co fakty - w jed
nej eneyklopedii! Wi'!-ze si~ to z r~cznym przelozeniem milionow 
reprezentaeji na jednolity j~zyk (niemale zadanie), z ktorych, jak si~ 
oczekuje, maszynka wnioskuj,!ea b~dzie mogla dedukowac, co tylko 
jej ~dzie potrzebne w ehwili natrafienia na jakqs now'! sytuacj~ 
w swiecie: na przyklad fakt, ze ludzie na ogol wol", by nie obcinac 
im stop, lub fakt, ze plazowieze S,! rzadkosei,! na Przyl,!dku Cod 
w lutym. 

Wi~kszosc z ludzi oeeniaj,!eyeh sztuezn'! inteligencj~ podziela 
zawistny pogl,!d na ten projekt: nie jest jasne, jak mowi Putnam, ezy 
projekt zrobi cokolwiek, ezy nauezy nas czegokolwiek 0 umysle; 
wedrug wszelkiego prawdopodobienstw b~dzie, jak to okreSlil, strasz
liwie bez wyobrazni. A wielu posunie si~ dalej i b~dzie nalegalo, by 
projekt ten, poniewaz perspektywy S,!- tak m~tne, a koszty tak duze, 
zostal zarzueony na rzecz bardziej obiecuj,!cyeh przedsi~wzi~. (Obee
ne oszaeowania S,!- mierzone w osobo-wiekach pracy - Putnam nie 
zaprz'!talby sobie nawet glowy prob,! wyobrazenia sobie w szezego
lach, co to znaczy.) Ale projekt jest finansowany, a wi~c zobaczymy. 

Pobrzmiewa t1.l ealkiem podstawowe zalozenie metodologiczne. 
Filozofowie maj,! tendenej~ do postrzegania projektow sztucznej 
inteligeneji z pelnym wyzszoSci lekeewazeniem, z jakim traktuje si~ 
tyeh upartyeh grupcow, ktorzy wei,!z usiluj,! przeprowadzic kwad
ratur~ kola lub trysekcj~ k,!ta przy uZyeiu kompasu i laty: udowod
nilismy, ze nie da si~ tego zrobic, wi~ rzuccie to! Ale tak si~ sklada, 
ze dowody nie s,! w tym wypadku geometryezne; obwarowane S,! 
zalozeniami dotyez'!cymi "wiarygodnych" warunkow brzegowych 
i obfituj,! w idealizacje, ktore mog,! si~ tu okazac tak niewlasciwe jak 
owe uparte wywody aerodynamikow, z ktorych wynika, ze trzmiele 
nie mog,! latac. 

Mimo to moie warto zapytac, powtarzaj,!c wyzwanie Putnama, 
ezy sztuezna inteligencja nauezyla do tej pory filozofow czegokolwiek 
wainego 0 umysle. Putnam uwaia, ie nie, i popiera swoj pogl"d 
retorycznie dziwacznym oskarieniem: sztuczna inteligencja calkowi
eie zawiodla w czasie cwierc wieku w stosunku do problemow, 
ktorych filozofii ealkowieie si~ nie udalo rozwi,!zac przez dwa tysiqc
lecia. S,!dz~, ze rna racj~, ale nie jest to dla mnie iadna rewelacja .4 To 

4 W artykule Arli{tcial Intelligence as Philosophy untl us Ps)"cholugr, zamieszczonym w: 
Martin Ringle (ed.), Philosophical Perspectives in Arlij/ciallntelligence, Atlan ti c Highlands , 
N. J., Humanities Press International , 1979 oraz w: Brains/orms: Philosophical Essllr,\ 011 

Mti,d and Psychology, Cambridge, MIT Press, 1978, argumentowalem, ic sztuczna intcligen
cja rozwi~zala to, co nazwalem Problemem Hume'a - problem przelamania groiby regresu 
w nieskonczonosc humunkulusow konsultujljcych (i rozumiejljcych) wewn~trzne reprezenta
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tak, jakby filozofowie sugerowali porzucenie wspolczesnej biologii, 
poniewaz biolodzy nie zrobili wiele wi~j poza zadaniem pytari 
w rodzaju: Czym jest zycie? To rzeczywiScie nic; sformulowali tylko 
lepiej pytania, ktore powinny rozwiac lub skierowac w inn,! stront;: 
ciekawosc filozofow. 

Powiem wit;:cej, filozofowie (bardziej od innych) powinni przy
znac, ze rozwi,!zania problemow nie S,! jedynymi dobrodziejstwami 
ich pracy; wazne nowe problemy S,! rownie dobre! Odnosz'!c sit;: do 
Putnamowskiej retorycznej eiekawosei, przytoczt;: jako przyklad naj
lepszego przyczynku sztucznej inteligencji do filozofii glt;:boki, nowy, 
nierozwiqzany problem epistemologiczny, ignorowany przez pokole
nia filozofow: tak zwany frame problem. Platon prawie go dostrzegl. 
W Teajtecie zbadal pokrotee implikaeje pewnej wspanialej anaiogii: 

Sokrates: Wi~ zobaez, ezy i wiedzy moma tez tak sarno: nie mid, ehoeiaz si~ jq 

posiada. Tak jakby kto dzikie ptaki - gol~bie, ezy jakies inne - zlowil, urzqdzilby 

im w domu go!~bnik i tam by je ehowa!. Wi~ w jakims sposobie, powiedzieiibys

my, ze on je rna zawsze, bo je przeeiez posiada. ezy nie? 

Teajtet: Tak. 

Sokrates: A w innym sposobie nie ma Zadnego gol~bia, tylko rna w stosunku do 

nieh moe, skoro je w swoim ogrodzeniu pod r~kq trzyma, zeby je, kiedy zeehce, 

brae do rll!ki i miee, i znowu je puszezae. To mu wolno robie, ile razy mu sill! 

podoba .s 


Platon widzial, ze sarno posiadanie wiedzy (takiej, jak<t maj,! ptaki 
w dziedzinie latania) nie wystarczy; trzeba umiee zarzqdzac tym, co 
sit;: posiada . Zeby dobrze dzialac, trzeba umiec uzyc wlasciwego 
kawalka wiedzy, by moe na przyklad doleciec na krawt;:dz skaly we 
wlaseiwym czasie (w czasie rzeczywistym, jak mowi,! inzynierowie). 
Ale nie docenil trudnosei swojego triku, a przez to rodzaju teorii, jak,! 
trzeba by dysponowac 0 organizacji wiedzy, by wyjasnic nasze 
ptako-podobne talenty. Ani Platon, ani zaden z kolejnyeh filozofow, 
o ile wiem, nie widzial w tym same go w sobie godnego problemu 
epistemologieznego, poniewai: wymogi efektywnosei i seislosci wy
blaklyby do szcz~tu w porownaniu z filozoficznym wymogiem pew
nosci . Dlatego tez problem ten wylonil sit;: dopiero w dziedzinie 
sztucznej inteligeneji. 

Dokladnie tak sarno jak nowe problemy i nowe rozwi,!zania 
wazny dla filozofii jest nowy trudny material . A tego sztuezna 
inteligeneja dostareza w obfitosei. Zapewnila obfitosc obiekt6w do 

cje, takich jak Hume 'owskie wrai.enia i idee. Podejrzewam, i.e Putnam uwai.alby, nie bez 
pewnej racji, i.e to inronnatyka w ogolnosci, a nie sztuczna intcligcncja w szczegolnosci 
pokazala filozofii sposob przelamania tego regresu . 

, Platon, Teajlel, tlum. Wladyslawa Witwickicgo, PWN, Warszawa 1957. 
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przemyslenia - indywidualne systemy w calej ich szczegolowosci , 
kt6re s~ znacznie zY'vsze i bardziej fikusne niz te, kt6re ja (dajmy na 
to) m6gJbym sobie wymarzye w jakimkolwiek eksperymencie mys
lowym. To nie jest banalny pion . Porownajmy filozofi~ umyslu 
(analityczne badanie granic, mozliwoSci i implikacji mozliwych teorii 
umyslu) z literack~ teori~ powieSci (analitycznymi badaniami granic, 
mozliwosci i implikacji mozliwych powieSci). Na dobr~ spraw~ da si\! 
napisae doskonal~ teori\! literack~ przy braku powiesci jako przy
kJad6w. Arystoteles, na przyklad, moglby w zasadzie napisae traktat 
o przewidY'vanych mocnych i slabych stronach, zaletach i wadach 
r6inych mozliwych typow powieSci - od dzisiejszego teoretyka litera
tury nie wymaga si\! zbadania istniej~cych przykladow, choe czasem 
przynajmniej pelni~ one rol\!, powiedzmy, pozytecznych podporek. 
Poszerzaj~ rozmiary wyobrazni i pewnose siebie nawet najbardziej 
blyskotliwego teoretyka i zapewniaj~ otrzezwiaj~cy sprawdzian en
tuzjastycznych uogolnien i wnioskow. Miniteorie, szkice i modele 
w sztucznej inteligencji nie s~ moze wielkimi powiesciami, ale Sq 
najlepszymi, jakie dot~d mamy, i dokladnie tak jak drugorz\!dne 
powieSci S,! cZ\!sto dobrodziejstwem dla teoretykow literatury - maj~ 
slaboSci wypisane na czole - tak samo zle teorie, bl~dne modele 
i beznadziejnie chybione domysly w sztucznej inteligencji Sq dob
rodziejstwem dla filozofow umyslu. Ale trzeba je poznae, by czerpae 
z nich korzySci. 

Moze najlepszym obecnie przykladem takiej korzysci jest fala 
entuzjazmu dla modeli konekcyjnych. Od lat filozofowie umyslu 
niezdecydowanie choe pelni nadziei machaj~ qczkami w ich stron\! 
- calkowicie niezdolni do poj\!cia ich w szczegolach, ale czuj~cy 
pewnie po kOSciach, ie jakas taka rzecz musi bye mozliwa. (Moja 
wlasna pierwsza ksi~zka, Content and Consciousness, jest dobrym 
przykladem takiego niejasnego teoretyzowania.) Inni z kolei filozofo
wie s~ absolutnie pewni , ze los wszelkich tego rodzaju podejse jest 
z gory przes~dzony (Jerry Fodor jest tu dobrym przykladem). Teraz 
w koncu b\!dziemy w stanie przebadae ogrom obiektow tej przewidy
wanej klasy i zobaczye, czyje domysly byly sluszne. Zasadniczo. bez 
w~tpienia, mozna by to samo osi~gn,!e bez podporek, ale w praktyce 
brak zgody mi~dzy filozofami zwykle przeksztalca si~ w obron\! 
usztywnionych stanowisk przy pomocy coraz bardziej naci,!ganych 
argumentow, przedefiniowania terrninow i tendencyjnych pouczen 
plynctcych z poszczegolnych pozycji. 

Putnam sugeruje, ze sztuczna inte1igencja jest po pierwsze i przede 
wszystkim poddziedzinct inzynierii, nie moze bye zatem filozofi'! . 
W szczeg61ny sposob nalega , by porzucie ambicje uczynienia jej 
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epistemologi(!. Wedlug mnie jest to dziwna sugestia. OczywiScie, 
Hobbes, Leibniz i Kartezjusz uprawiali filozofi~, nawet epistemolo
gi~, kiedy machali r~kanti i mowili bardzo abstrakcyjnie 0 granicach 
mechanicyzmu. To sarno dotyczy Kanta, ktory utrzymywal, ze bada 
warunki, przy ktorych mozliwe jest doswiadczenie. Filozofowie tra
dycyjnie starali si~ wydobyc moce kombinatoryczne i ograniczenia 
wewn~trzne "wraz.en i idei", "mikropercepcji", "intuicji" i "schema
tow". Badacze sztucznej inteligencji zadaj(! podobne pytania 0 innego 
rodzaju "struktury danych" i "reprezentacje proceduralne", i "ra
my", i "luki sieci" i, tak tak, "schematy", teraz raczej bardziej 
rygorystycznie zdefiniowane. 0 ile wiem, S(! to zasadniczo te same 
badania, ale w sztucznej inteligencji S(! one prowadzone pod dodat
kowymi (i na ogol dobrze uzasadnionymi) ograniczeniami, z pomoq 
ugruntowanych i bardziej okreslonych poj~c. 

Putnam widzi inZynieri~ i epistemologi~ jako nie przystaj(!ce do 
siebie. Ja natomiast widz~ co najwyzej wahanie: w tym sensie, Ze 
spekulatywne badania w sztucznej inteligencji S(! bardziej abstrakcyj
ne, bardziej wyidealizowane, mniej mechanistycznie ograniczone, 
a przez to "bardziej filozoficzne" - ale to nie znaczy, ze od razu przez 
to bardziej interesuj(!ce dla filozofa! Przeciwnie, przypuszczalnie dla
tego, ze filozofowie byli zbyt filozoficzni - zbyt abstrakcyjni, idealis
tyczni i nie ograniczeni przez empirycznie uzasadnione zalozenia 
mechanistyczne - nie udalo im si~ przez tak dlugi czas wiele sensow
nego powiedziec 0 umysle. Sztuczna inteligencja nie rozwi(!zala 
jeszcze z.adnej ze starozytnych zagadek dotycZ<!cych umyslu, ale 
zapewnila nam nowe sposoby dyscyplinowania i rozszerzania wyob
raini filozoficznej, ktore dopiero zaczynamy eksploatowac. 

ttum. KrzysztoJ Gurha 

DANIEL C. DENNEIT, ur. 1940. Profesor filozofii zaangazowany od lat 
szescdziesiijtych w prace nad sztucznij inteligencjij. Od lat pracuje w Tufts 
University, gdzie obecnie kieruje Centrum Studiow nad Poznaniem. Wydal m. in. 
COnlenl and Consciousness, The Mind's I (wspolnie z D. R. Hofstadterem). 
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Witold M arciszewski 
Ci Czytelnicy, kt6rych m!odosc przypada na lata szescdziesillte, pami\!tajll 

tytu! g!osnej rewii kabaretu STS: Trzeba mid; cialo. Has!o to, docierajllce i do 
m!odszych dzi\!ki legendzie STS-u , dokumentowane ongis przez atrakcyjne 
wykonawczynie, wykorzystamy dzis w pytaniu natury filozoficznej : c z y t rz e
bam i e c cia! 0, z e b y m i e c i n tel i g e n c j \!? 

Dobrze si\! sklada, Ze s!owo "cialo" rna dwa znaczenia, bo w ten spos6b nasze 
pytanie rozdziela si\! na dwa r6wnie donios!e problemy. Gdy obejmujemy tym 
s!owem wszelkie obiekty materialne, to powstaje kwestia mozliwoSci inteligenqi 
bezcielesnej czyli czystego umys!u (ten frapujllcy temat trzeba odloZyc do innej 
sposobnosci). Gdy zas uZywamy go WY!llcznie w odniesieniu do cia! oZywionych Oak 
w kontekScie STS-u), to powstaje kwestia, czy urzlldzenia z materii nieoiywionej, 
w szczeg6lnoki elektroniczne, mogll bye obdarzone inteligenqll. Jest to zagadnienie 
Sztucznej inteligencji bt<dllce przedmiotem obecnego eseju. Podejmuje on 
pr6bt< wyjasnienia, dlaczego nie wystarczy bye kostkll krzemu, nawet najdos
konalej zaprogramowanll, by m6c inteligentnie rozwillzywac problemy. 

Kiedy inteligencja bylaby doskonale sztuczna? 

Spor 0 mozliwose stworzenia sztucznej inteligencji nalezy do 
wielkich kontrowersji drugiej polowy naszego wieku. Bierze si~ to 
z jego donioslosci w sferze technologicznej, jak i z donioslosci 
filozoficznej i swiatopoglqdowej. 

Chodzi przeciez 0 natur~ ludzkiego umyslu, a nawet umyslu 
w ogole. Na ile jest on wytworem ewolucji przyrodniczej, na ile 
moze bye wytworem czlowieka? W jaki sposob zalezny jest on od 
materii, jak sam t~ materi~ ksztaltuje? 

25 



WITOLD MARCISZEWSKI 

Te spekulatywne dotetd pytania nabierajet obecnie empirycznej 
konkretnoSci dzirt:ki istnieniu urzetdzen elektronicznych zdatnych do 
rozwiqzywania zlozonych probJemow. Konstrukcja tych urzetdzen, 
ktorych naturrt: jako ich tworcy znamy na wskros, rzuca swiatlo na 
pewien malo dotetd zauwazany warunek funkcjonowania inteligen
tnych organizmow (na ktorych szczycie set ludzkie umysly) - to 
mianowicie, co w przypadku komputerow nazywamy ich j rt: z y - . 
k i e m we w n rt: t r z n y m. Temu pojrt:ciu poswirt:cimy tu wiele uwagi 
i w nim Set ufundowane konkluzje obecnego eseju. 

A co sirt: tyczy sztucznoSci, to istniejet dwa jej rodzaje. Trzeba je 
starannie odr6Zniac, gdy wletczamy sirt: do sporu 0 sztucznet in
teligencjrt:. Skoro rodzaje Sq dwa, a tylko jeden termin, to moze on 
przybrac jedno lub drugie znaczenie, zaleznie od tego, ktoret od
mianrt: sztucznoSci rna sirt: na uwadze. 

W jednym ze znaczen sztucznosc implikuje tylko tyle, ze chodzi 
o wytwor czlowieka nasladujetcy pod okreslonym wzglrt:dem pewien 
twor natury, przy czym nie zqda sirt: pelnej zgodnosci tego produktu 
z jego naturalnym wzorcem. Tak na przyklad sztuczna szczrt:ka jest 
pod wzglrt:dem pewnych funkcji taka sarna jak szczrt:ka naturalna; 
nie jest jednak taka sarna pod wzglrt:dem tworzywa czy stosunku do 
reszty organizmu. Ze wzglrt:du na tak niewielkie wymagania, okrd
limy to rozumienie jako I u zn e po j rt: c i e s z t u c z nos c i, w skrocie 
L(s). . 

Niekiedy jednak wymaga sirt: od wytworu czegos wirt:cej: wymaga 
sirt:, by bez reszty dorownal naturalnemu pierwowzorowi, czyli byl 
od tego wzoru nieodroznialny. Takie zadania stawiali sobie dawni 
alchemicy zmierzajetcy do wytworzenia sztucznego zlota (potrafi je 
dzis realizowac fizyka, gdy modyfikujq.c wlasciwoSci atomowe kon
stytutywne dla pewnych pierwiastkow przemienia je winne pier
wiastki). Niech to wysoce wymagajetce podejScie nazywa sirt: rna k
symalistycznym pojrt:ciem sztucznosci , w skrocie M(s). 
Jest ono maksymalistyczne ze wzglrt:du na wysokosc wymagan. To, 
co jest sztuczne w ow doskonaly sposob, staje sirt:, jdli abstrahowac 
od jego genezy, identyczne z czyms naturalnym. 

Rownolegle z tym rozr6Znieniem trzeba przeprowadzic dystyn
kcjrt: prowadzq.cet do dwoch pojrt:c in tel i g e n c j i. W znaczeniu 
szerszym inteligentnym jest ten lub to, co spelnia przynajmniej ten 
warunek, ze skutecznie i sprawnie rozwietzuje stojetce przed nim 
problemy. W znaczeniu bardziej wymagajetcym, a wirt:c zawrt:zajetcym 
zakres pojrt:cia, inteligentnym jest ten, kto oprocz powyzszego spel
nia jeszcze kilka warunkow. W szczegolnosci ten, ze potrafi sam 
dostrzegac i stawiac problemy, a nie tylko rozwietzywac zadania 
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pochodzi!ce z zewni!trz; nie mniej istotnym warunkiem jest zdolnosc 
wartosciowania odpowiedzi , gdy trzeba mi~dzy nimi wybierac (tym 
i jeszcze innym warunkom jest poswi~cony odcinek 5). 

W~zsze, bardziej wymagaji!ce rozumienie inteligencji wyst~puje 
na przyklad w biografiach wielkich uczonych, gdy biograf jako 
oznak~ talentu lub geniuszu wymienia umiej~tnosc stawiania takich 
pytar'l, jakie nie przychodzily na mysl innym uczonym, czy wraz
liwosc na polot intelektualny cechuji!cy pewne teorie, a nieobecny 
w innych (por. przyklady w odc. 5). Odroznijmy terminologicznie te 
dwie koncepcje jako szersze oraz w~zsze poj~cie inteligencji, przypo
rZi!dkowuji!c im, odpowiednio, skroty: S(i) oraz W(i). 

Krzyzuji!C te dwie dystynkcje, otrzymujemy list~ wszystkich 
mozliwych poli!czer'l , mianowicie: 

L(s) & S(i), L(s) & W(i), M(s) & S(i), M(s) & W(i) . 

Dwa pierwsze poli!czenia, zawieraji!ce czlon L(s), dopuszczaji!ce 
rozne stopnie przyblizenia do wzorca naturalnego, Si! realizowane 
juz od XVII wieku , to jest od czasu, gdy najpierw Pascal , a potem 
Leibniz skonstruowal maszyn~ arytmetyczni! . Byl to pierwszy krok 
w procesie przyblizania mozliwoSci maszyn do ludzkiej inteligencji, 
w ktorej zawiera si~ rowniez zdolnosc rachowania. 

Wspokzesne maszyny matematyczne czyli, krocej, komputery 
przejawiaji! coraz wi~cej umiej~tnosci przysluguji!cych ludzkiej in
teligencji. Wymienmy przykladowo: zast~powanie wysoko kwalifi
kowanego zecera, dowodzenie twierdzen, przeklad tekstu na inne 
j~zyki, tworzenie obrazow, znajdowanie danych w systemie infor
macyjnym, przewidywanie zachowan obiektow dokonywane meto
di! programow symulacyjnych . Coraz wi~cej przeto funkcji ludzkiej 
inteligencji jako zdolnosci rozwii!zywania problemow jest realizowa
ne przez maszyn~ b~di!q wytworem czlowieka . W tym sensie 
sztuczna inteligencja juz istnieje! 

Co jednak z tymi sensami, ktore Si! wspoltworzone przez czynnik 
M(s), to jest (przypomnijmy) maksymalistyczne pojmowanie sztucz
nosci, domagaji!ce si~ identycznosci wytworu ludzkiego z natural
nym? Gdy definiuje si~ sztuczni! inteligencj~ kombinacji! M(s) & 
W(i), a wi~c oczekuje si~ od maszyny m.in. samodzielnego stawiania 
problemow na modl~ inteligencji ludzkiej, to staje si~ przed zada
niem ambitniejszym i trudniejszym. Kombinacja M(s) & S(i) jest 
bardziej realistyczna, ale pod warunkiem, ze w rozwii!zywaniu 
problemow nie zajdzie potrzeba samodzielnego formulowania no
wych pytan, wartosciowania alternatywnych teorii itp. 

Jak maji! si~ rzeczy w istocie? Nie dysponujemy tu jakimis 
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definitywnymi wynikami, ale obserwacje post~powania badawczego 
sklaniaj~ do wniosku, ze inteligentne rozwi~zywanie problem6w 
zawiera w sobie procesy, kt6re maj~ charakter analogowy, jak na 
przyklad niepok6j poznawczy wyrazaj~cy si~ w stawianiu nowych 
pytan, a b~d~cy nieodzownym warunkiem powstawania wiedzy 
(por. odc. 5). Niepok6j taki, jak r6wniez jego zanik nast~puj~cy po 
rozwi~zaniu problemu, na\ez~ do tych stan6w ciala, co do ktorych 
uzasadnione jest przypuszczenie, ze nie s~ to procesy cyfrowe i ze 
wymagaj~ maszyny dzialaj~cej na innych zasadach - takiej maszy
ny, jak~ jest ludzkie cialo . 

Hipotez~ 0 istnieniu proces6w nie-cyfrowych w centralnym 
systemie nerwowym (w pewnych partiach niew~tpliwie dzialaj~cym 
cyfrowo) postawil przed laty sam John von Neumann (1903-1957). 
Jest on uznawany za ojca maszyny cyfrowej , na tyle bowiem jego 
wklad jest znacz~cy wsr6d wynikow, kt6re zawdzi~czamy plejadzie 
najswietniejszych umyslow filozoficznych i matematycznych (od 
Pascala i Leibniza po D. Hilberta, A. Turinga, C. Shannona etc.) 
oraz nie mniej swietnej p\ejadzie konstruktorow wspieranych przez 
osill,gni~ia fizyki . Trzeba wi~c z uwag~ wysluchac jego glosu. 

Zeby jednak byl to glos zrozumialy nawet dla kogos nie maj~cego 
wiedzy 0 komputerach, nalezy wyjasnic, co to jest j ~ z y k we
wn~trzny elektronicznej maszyny cyfrowej. Na tym, 
jako na pewnego rodzaju modeJu, mozna b~dzie oprzec poj~cie 
j~zyka wewn~trznego ciala i nast~pnie por6wnac te dwa j~zyki 
w interesujll,cych nas aspektach. Wyjasnianie trzeba zacz~c od idei 
algorytmu; jest ona punktem wyjscia nast~pnego odcinka. 

Jfzyk wewnftrzny elektronicznej maszyny cyfrowej 

Gdy czlowiek lub inne urzll,dzenie fizyczne rozwi~zuje problem 
metod~ uj~t~ w przepisie tak dokladnym, ze podaje on wszystkie 
kolejne kroki, a kazdy opisuje w spos6b czysto fizykalny , przy czym 
liczba krokow jest skonczona, to powiadamy, ze post~powanie 
prowadz~ce do rozwi~zania jest kierowane pewnym a I go r y t 
memo 

Znanymi algorytmami s~ przepisy na liczenie "w slupkach". Nie 
odwolujll, si~ one do wiedzy 0 liczbach jako przedmiotach abstrak
cyjnych, a jedynie do znajomosci wygl~du ich nazw, kt6re to nazwy 
okreslamy mianem cyfr, oraz do polozenia przestrzennego danej 
cyfry wsr6d innych, a wi~c pewnych cech fizycznych . Tym sposo
bern mozna bezbl~dnie wykonywac dodawanie, nawet gdyby si~ nie 
wiedzialo, ze cyfry i ich ci~gi s~ widzialnymi znakami niewidzial
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nych liczb (jak nie wie tego kalkulator). Konieczne jest tylko, by 
miee zapisany w pami~ci odpowiedni system regul zast~powania; 
a wi~c, ze uklad znakow ,,0+0" zast~puje si~ (np. pisz~c wynik 
w slupku pod kresk~) przez znak ,,0", uklad ,,0 + 1" przez "I", 
uklad "I + 1" przez 2 itd. A gdy kolejna regula kaze zas~pie sum~ 
dwiema cyframi, np. ,,1 +9" przez ,,10", wtedy wl~cza si~ dodat
kowa regula, ktora mowi, ze nalei:y w danej kolumnie wpisae ostatni~ 
cyfr~ z otrzymanego ci~gu, tutaj ,,0", a poprzedni~ dopisae do 
najblizszej kolumny, w ktorej jeszcze nie dokonano zast~powania. 

Ten sam przyklad oddaje rozni~ mi~dzy p r z e twa r zan i e m 
in for mac j i a tym, co si~ okreSla jako p r z e twa r zan i e d a
nyc h; rna ona dla obecnych rozwazan fundamentalne znaczenie. 
Czlowiek, ktory cos liczy, ewentualnie wyr~cza si~ w tej czynnosci 
kalkulatorem, nie jest, rzecz jasna, zainteresowany, jakich ksztaltow 
obrazki powstan~ w wyniku tych przeksztalcen (np. obrazek 
o ksztalcie ,,4" z obrazka ,,2 +2"). Owe obrazki interesuj~ go tylko 
o tyle, 0 ile rep r e zen t u j ~ one liczby, te zas nalez~ do abstrakcyj
nej dziedziny in for mac j i. Liczby nie Sll jedynymi mieszkancami 
tej dziedziny; znajdziemy w niej takze inne przedmioty matematycz
ne, na przyklad te znane z geometrii, a takze przedmioty, 0 ktorych 
traktuje logika (poj~cia, slldy, dowody) i wiele innych. Rachujemy 
zatem w celu wydobycia jakiejs nowej dla nas informacji z infor
macji juz posiadanych, zas efektywnose tego procesu wymaga, by 
nie operowae bezposrednio na elementach informacji, lecz 
na reprezentujllcych je dan y c h cyfrowych. Powod, dla ktorego jest 
potrzebna taka reprezentacja, to po prostu fakt, Ze umyslludzki nie 
jest w stanie operowae bezposrednio na tak zlozonych elementach 
informacji jak na przyklad liczba milion i cos; wprawdzie potrafi 
czynie to na elementach najprostszych, na przyklad dojse do wnios
ku, ze pi~e razy zero rowna si~ zeru, ale bez wsparcia przez cyfry 
jako fizycznll reprezentacj~ liczb mozliwosci takie szybko si~ kon
cZll· 

Dane przetwarzane wedtug jakiegos algorytmu oraz sam al
gorytm sll zapisane w jakims j~zyku. Dla dalszych rozwazan istotne 
jest poj~cie j~zyka maszynowego (ang. machine language), ktore 
mozna jeszcze dobitniej oddae zwrotem j ~ z y k we w n ~ t r z n y 
mas z y n y. By nie zapuszczae si~ w rejony abstrakcji poza koniecz
nose, ograniczmy si~ do CZllstkowego wyjasnienia, ze do maszyn 
zdolnych operowae j~zykiem wewn~trznym zalicza si~ komputery 
i organizmy. Nazwanie organizmu maszynll nie musi bye jego 
deprecjacjll; mozna na przyklad uogolnie poj~cie maszyny na spo
sob Leibniza, ktory nazywal organizmy i umysly "boskimi auto
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matami" (odrozniaj,!c je tym przymiotnikiem oraz przypisaniem im 
atrybutu nieskonczonej zlozonosci od maszyn budowanych przez 
ludzi). 

Algorytm zapisany w jFyku wewn~trznym maszyny jest dla niej 
pro g ram em dzialania. Ow j~zyk wewn~trzny sklada si~ ze stanow 
fizycznych, ktore to stany reprezentuj", zarowno pewne elementy 
informacji, jak i operacje na tych elementach wykonalne dla danej 
maszyny. Elementami informacji S,! zawsze liczby, bo jesli cos nie 
jest liczb'!, to mozna mu Iiczb~ przyporz'!dkowac za spraw,! od
powiedniej konwencji. Na przyklad terminom jakiegos j~zyka przy
porz,!dkujemy numery w kolejnosci, dajmy na to, uporz,!dkowania 
alfabetycznego; odt(!d zamiast slowem mozemy poslugiwac si~ jego 
przekladem wzi~tym ze slownika owych numerow. 

Istniej,! dwa zasadniczo odmienne sposoby reprezentowania 
informacji za pomoq Iiczb reprezentowanych stanami maszyny: 
analogowy i cyfrowy. Stosowane dzis powszechnie komputery s,! 
urz,!dzeniami cyfrowymi, to znaczy, dane reprezentuj'!ce informacje 
S,! ci,!gami cyfr zapisanymi, z reguly, w notacji binarnej czyli 
dwojkowej. Jak wskazuje sarna nazwa, od notacji dziesi~tnej rozni 
si~ ona tym, ze jej slownik sklada si~ nie z dziesi~iu (od ,,0" do ,,9") 
symboli podstawowych, lecz jedynie z dw6ch, to jest ,,0" i ,,1". 
Symbole te to zarazem przyklad wyrazen j~zyka zewn~trznego czyli 
komunikacyjnego, czyli takiego, ktorego znaki S,! widzialne dla 
partnerow komunikacji. J~zyk zas wewn~trzny nie jest przeznaczony 
do komunikacji, lecz do takiego reprezentowania danych, by mozna 
je bylo sprawnie przetwarzac korzystaj,!c z praw fizyki rz'!dz'!cych 
dan,! maszyn'!. 

Najpraktyczniejsze okazaly si~ w tym wzgl~dzie prawa elektrycz
nosci, poniewaz dwa stany, przeplyw pr,!du i brak przeplywu, 
doskonale reprezentuj'!, odpowiednio, Iiczb~ jeden i liczb~ zero 
- jako ich symbole w j~zyku wewn~trznym urz'!dzenia elektrycz
nego. W ten sposob slownik cyfrowych reprezentacji liczb jest juz 
gotowy i jest taki sam dla kazdej maszyny. Trzeba jeszcze wyrazic 
cyfrowo slownik polecen, zar6wno tych arytmetycznych (dodaj, 
pomnoz etc.), jak i tych zwi,!zanych z funkcjonowaniem maszyny 
(wymaz symbol, przejdz do nast~pnego wiersza, wydrukuj tekst 
etc.). Ta druga cz~sc slownika pozostaje w gestii konstruktora 
danego typu maszyny. Moze on na przyklad przyporz'!dkowac 
poleceniu "drukuj" wyrazenie 1010 (gdy operuje slowami cztero
znakowymi), to jest na przemian impuls i brak impulsu; inny zas 
konstruktor uzyje innej kombinacji (pomijamy tu pytanie, na ile 
decyzje takie S,! umowne, a na ile podyktowane okolicznosciami 
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technicznymi danej konstrukcji). St~d inny na przyklad jest j~zyk 
wewn~trzny maszyn typu IBM PC, a inny typu McIntosh. 

Zeby mozna bylo porozumiewac si~ z maszyn~, niezb~dny jest 
jakis j~zyk komunikacyjny, czyli zewn~trzny. Na ten drugi skladaj~ 
si~ j~zyki programow stosowanych przez uZytkownika, wsrod kto
rych znajduje si~ program podstawowy, warunkuj~cy funkcjonowa
nie wszelkich innych, zwany systemem operacyjnym. System opera
cyjny rna okreslonego autora, od ktorego zalezy wybor slow 
i konstrukcja skladni dla danego j~zyka. Na przyklad, autor sys
temu MS DOS tak skonstruowal ow system, ze aby skopiowac 
tekst, na przyklad 0 nazwie "biblia", z dysku oznaczonego liter~ 
c na dysk oznaczony Iiter~ a, zachowuj~c t~ sam~ nazw~, trzeba 
napisac, co nast~puje 

copy c: biblia a: 

Gdy komputer zarz~dzany przez MS DOS otrzyma z klawiatury 
powyzsze polecenie, jest ono tlumaczone na j~zyk wewn~trzny, 
a wi~c na sekwencj~ zlozon~ z impulsow i brakow impuIsow. 
Przypuscmy, dla maksymalnej prostoty przykladu, ze slowu "copy" 
przyporz~dkowany jest zapis binarny ,,100 I", a nasz komputer 
nalezy do tego (archaicznego) typu, w ktorym elementami j~zyka s~ 
stany lamp prozniowych (swiecenie, brak swiecenia) ulozonych 
w przedzialy po cztery. Wtedy fakt, ze w okreslonym przedziale 
swiec~ w danym momencie lampy skrajne, a nie swiec~ srodkowe, 
jest przekladem slowa "copy" na dany j~zyk wewn~trzny. Taka 
konfiguracja impulsow jest faktem fizycznym, ktory na mocy fizycz
nej przyczynowosci i odpowiedniej konstrukcji komputera powodu
je fakt skopiowania tekstu (gdy jego nazwa i lokalizacja s~ tez 
wskazane odpowiednimi slowami j~zyka wewn~trznego). 

Przyjmowanie i wykonywanie polecen to stany przejsciowe, 
ktore na czas swego zaistnienia pojawiaj~ si~ jako zapisy w pami~ci 
chwilowej, zwanej operacyjn~. Tenze j~zyk wewn~trzny sluzy do 
trwalszych zapisow, co pozwala m. in. na przechowywanie wiedzy. 
Wyobrazmy sobie zapisane na dysku jakiegos komputera Elementy 
Euklidesa. Robi si~ to w ten sposob, ze korzysta si~ z kodu, ktory 
kazdej literze alfabetu przyporz~dkowuje pewien numer, a ten 
zostaje zapisany w formie binarnej w j~zyku maszyny. Chc~c czytac 
Elementy, uruchamiam odpowiedni program, a ten powoduje prze
klad z zapisu w j~zyku wewn~trznym na zapis w j~zyku komunika
cyjnym, wyswietlany na ekranie. 1 

Aby lepiej ukazac natur~ j~zyka wewn~trznego maszyny, nalei:aloby jeszcze wspomniee 
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J~zyk wewn~trzny centralnego systemu nerwowego 

Pojycie jyzyka wewnytrznego maszyny dostarcza nowej obiecu
j,!:cej strategii w badaniach nad ludzkim umyslem. By uchwycic jej 
istoty, por6wnajmy j,!: ze strategi,!: konkurencyjn,!:, kt6rej klasyczny 
wzorzec znajduje siy u Kartezjusza, a jego kontynuacjy odnajdujemy 
we wsp6lczesnej fenomenologii i pewnych nurtach psychologii. 

Model kartezjanski polega na usytuowaniu umysru w radykalnej 
opozycji do materii, kt6rej to materii cechami konstytutywnymi s,!: 
rozci,!:glosc, czyli bytowanie w przestrzeni, oraz podleganie prawom 
mechaniki. Umysl natomiast jest konstytuowany przez czyst'!: swia
domosc. Czyst'!:, a wiyc rue pozostaj,!:c,!: w jakiejkolwiek relacji ani 
do przestrzeni, ani do praw mechaniki. Cialo ludzkie i wszelkie 
zwierzyce jest wprawdzie maszyn,!:, ale fakt bytowania umyslu 
w ciele w niczym, wedle Kartezjusza, nie umniejsza jego niezalezno
sci od tego, co przestrzenne i mechaniczne. 

Te zalozenia kartezjanskie mozna przyj,!:c jako strategiy badaw
cz'!: zasruguj,!:c,!: na miano fen 0 men 0 log i c z n e j, nie przes'!:dza
j,!:c 0 ich walorze filozoficznym. Przyjmowano je w pewnym nurcie 
psychologii empirycznej uprawianej w stylu fenomenologicznym 
(Brentano, Szkola Wurzburska i inni), co nie musialo oznaczac 
firmowania metafizyki kartezjanskiej. 

Mozna, z drugiej strony, posruzyc siy przeciwstawn,!: do fenome
nologicznej strategi,!: in for mat y c z n '!:, kt6ra stwarza mozliwosc 
eksploatowania analogii miydzy umyslem a maszynami, mianowicie 
maszynami do przetwarzania informacji. Ale nawet dystansuj,!:c siy 
od rozstrzygniyc filozoficznych, nie musimy ignorowac filozoficz
nych koneksji. Swiadomosc owych koneksji wielce pomaga w roz
wijaniu i w stosowaniu inspirowanej dan,!: filozofi,!: strategii. 

Co siy tyczy strategii informatycznej, to jej roznorakie inspiracje 
znaleic mozna w filozofii Leibniza (1646-1716).2 Byl on pionierem 
maszyn informatycznych nie tylko jako konstruktor arytmometru, 
nie tylko jako wynalazca binarnej notacji arytmetycznej, nie tylko 

o jego stosunku do j~zyk6w programowania oraz 0 roli program6w posrednicZljcych mi~dzy 
j~zykami programowania a j~zykiem maszyny. Jest to jednak tern at osobny. Omawiam go 
we wst~pnych partiach ksi<liki Tajniki fnlernelu. Aleph 1995; tamie znajduje si~ przyst~pne 
wyjasnienie zasady notacji binarnej, szersza dyskusja poj~cia algorytmu, por6wnanie maszyn 
cyfrowych z analogowymi itp. 

2 Opr6cz dw6ch wymienionych istnieje strategia behawiorystyczna, w kt6rej redukuje si~ 
zycie psychiczne do zachow an czysto zewn~trznych, np. myslenie do m6wienia, a to z kolei 
do ruch6w krtani itp. Ta metoda nie nadaje si~ jednak do uprawiania nauki 0 komputerach, 
w kt6rej poj~ie stanu wewn~trznego maszyny odgrywa kluczow& rol~. Totez podejScie to 
jest nie mniej obce strategii informatycznej nii jest (z innego powodu) podejScie fenomeno
logiczne. 
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jako two rca algebry logicznej (pozniej ponownie odkrytej przez 
George'a Boole'a, stanowi,!cej dzis podstaw~ konstrukcji kompute
row), nie tylko jako wizjoner marz(!cy 0 maszynach do rozumowa
nia, lecz takZe jako tworca nakreslonego z kolosalnym rozmachem 
systemu metafizycznego. Kluczow(! rol~ pelni w tym systemie poj~
cie maszyny, czyli automatu, jako kategoria uniwersalna, rzec 
mozna, kosmologiczna (por. Monad%gia, punkt 64 i inne). 

Pytanie, czy inteligencji potrzebne jest cialo, na ktore Kartezjusz 
odpowiada przecz,!co, znajduje u Leibniza, gdy idzie 0 umysly 
stworzone, umotywowan(! filozoficznie odpowiedz twierdz(!c(! . Oto 
jej przeslanki. 

Po pierwsze, potrzebna jest materia (tj. cialo w sensie najszer
szym), bo automat jest urZ4dzeniem materialnym, podlegaj(!cym 
prawom fizyki, chociaz w przypadku automatow odznaczaj(!cych si~ 
zdolnosci(! poznawcz(! (perceptio) prawa fizyki tylko w pewnym 
stopniu nadaj(! si~ do wyjasnienia ich zachowan (por. Monad%gia, 
punkt 17). Po drugie, musi to bye materia ozywiona, a wi~c cialo 
w sensie w~zszym (od pochwaly ktorego zaczyna si~ ten esej), bo 
tylko one odznacza si~ stopniem zlozonosci niezb~dnym dla wysoko 
zaawansowanej inteligencji. 3 . 

Tym drugim stwierdzeniem Leibniz wkracza na teren dzisiej
szego sporu 0 sztuczn(! inteligencj~. W sporze tym rysuj(! si~ ostro 
dwa przeciwne stanowiska. ledno z nich, w glosnym artykule 10hna 
S. Searle'a nazwane radykalnym postulatem sztucznej inteligencji 
(strong A/), wyraza si~ w twierdzeniu, ze odpowiednio zaprog
ramowany komputer posiada stany poznawcze (w literalnym tego 
slowa znaczeniu), st(!d i ludzkie poznanie, czyli rozwi(!zywanie 
problemow, t1umaczy si~ bez reszty dzialaniem odpowiedniego 
programu; to zas implikuje, ze jest one niezalezne od tego, z jakiego 
materialu, organicznego czy tez nieorganicznego, zbudowane jest 
urz(!dzenie rozwi(!zuj(!ce problem. 4 Pionierem tego pogl(!du byl 
Alan M. Turing (1912- 1954), autor slynnej koncepcji zwanej uni
wers a In,! mas zy n (! T uri n g a, tworca pierwszych komputerow 
angielskich (wslawiony tez zaslugami w deszyfrowaniu, we wspol-

J Leibniz mowil 0 z1ozonoki nieskonczonej w doslownym znaczeniu , co w dwa 
wieki pozniej podzielal z nim kon.s.enialny Georg Cantor, tworca matematycznej teorii 
zbiorow nieskonczonych. Jest to mysl godna szczeg61nej uwagi w obecnym slanie nauki , gdy 
fizyka zrezygnowala z twierdzenia , ze dotarla do ostatecznych i defitywnie niepodzielnych 
skladnikow malerii (por. Stephen W. Hawking, A Brief His/ory of Time, Bantam Press 1992, 
s. 66) . Dla obecnych jednak rozwazan wystarczy miee na uwadze odpowiednio wysoki 
s\opien zlozonoSci, nie Przeslldzajllc, czy jest to ai niekonczonosc. 

• John S. Searle, Minds , Brains, and Programs, "The Behavioral and Brain Sciences 3" 
(1980), s. 417-424. Jeden z przedruk6w - w: The Philosophy ofArlijiciallnlelligence pod red. 
Margarell A. Boden, Oxford University Press, 1990. 
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pracy z polskimi matematykami, depesz armii niemieekiej kodowa
nych maszyn~ "Enigma"). Powaga Turinga, porownywalna z auto
rytetem von Neumanna, nadaje wag~ radykalnemu postulatowi 
sztucznej inteligencji, leez jego argumentacja nie jest zniewalaj~ca. 
Przedstawiona w artykule pt. Computing Machinery and Intelligence 
("Mind" LIX, Oct. 1950, s. 433-460) operuje ona w sposob jawny 
dobrze ugruntowan~ przeslank~, ze wszystkie maszyny cyfrowe s~ 
rownowazne (tzn. potrafi~ to sarno, gdy s~ odpowiednio zaprog
ramowane) oraz - w sposob domyslny - przeslank~, ze centralny 
system nerwowy jest jedynie maszyn~ cyfrow~. Ale ta domyslna 
przeslanka jest wlasnie tym, czego dopiero nalezy dowieSc. 

Jest ona kwestionowana przez pogl~d, ze istniej~ roznice fizycz
ne mi~dzy urz~dzeniem cyfrowo-elektronicznym a organizmem, 
roznice istotne dla funkcjonowania inteligencji, polegaj~ce na tym, 
ze j~zyk wewn~trzny systemu nerwowego nie jest czysto cyfrowy. 5 

Pogl~d ten naszkicowal John von Neumann w ksi~zce The Com
puter and the Brain (Yale University Press, 1958). Postawil tam 
hipotez~, Ze (I) j~zyk wewn~trzny centralnego systemu nerwowego, 
gdy idzie 0 zakres obejmuj~cy logik~ i matematyk~, jest odmienny 
od j~zyka komunikacyjnego tych dyscyplin, powstalego w wyniku 
ich historycznego rozwoju, oraz ze (2) zapis w tym systemie nie rna 
charakteru czysto cyfrowego, lecz takze analogowy oraz statystycz
ny (terminy te zostan~ wyjasnione dalej). 

Pierwsza cz~sc tej hipotezy rna tu znaczenie 0 tyle, ze von 
Neumann solidaryzuje si~ w niej z ide~ j~zyka wewn~trznego (reszta 
dotyczy innego tematu, waznego dla filozofii matematyki). Druga 
cz~sc charakteryzuje natur~ tego j~zyka przez powiedzenie, ze sys
tem nerwowy dziala na innych zasadach niz cyfrowe urz~dzenia 
elektroniczne (do ktorych nalez~ stosowane obeenie komputery). 
Jedna z tych roznic polega na zachodzeniu w systemie procesow 
analogowych oraz ich interakcji z procesami cyfrowymi, co nie rna 
miejsca w urz~dzeniu czysto cyfrowym, a co wi~ze si~ z pewnymi 
cechami materii organicznej. 

Procesy anaJogowe to takie, ktore nie stanowi~ ci~gow dwoch 

, Por. pozycje: R. Herken (ed.), The Universal Turing Machine. A Half-Century Survey. 
Oxford University Press. 1988; R. Penrose, On the physics and mathematics oj thought, w: 
Herken (ed.) 1988; R. Penrose, The Emperor's New Mind. Concerning Computers. Minds, and 
The Laws oj Physics, Oxford University Press, 1989; H. Schnelle, Turing naturalized: vOIi 
Neumann's unfinished project, w: Herken (ed.) 1988; W. Marciszewski, Fizykalizm jako 
program badalVczy IV lVersji von Neumanna, w: M. Czarnocka (red .), Dziedzictll'o logicznego 
empiryzmu, IFiS PAN 1995; W. Marciszewski, Hiille Leibniz von Neumanns logisclren 
Physicalism us geteilt? Beitrage zur Geschichle der SprachlVissenschajl , Munster (tekst prze
znaczony do publikacji, wczesniej wygloszony jako odczyt w Leibniz Gesellschaft w Hano
werze, dost,.pny tez w wersji angielskiej w periodyku elektronicznym Internetu Mathesis 
Universalis nr I, osiljgalnym przez polecenie: gopher At plearn.edu.pl). 

34 




CZY INTELIGENCJI POTRZEBNE JEST CIALO? 

tylko rodzajow zdarzen (okreslony impuls i jego brak), lecz takie, 
w ktorych pewien stan czy cecha przybiera wartosci z jakiegos 
przedzialu liczb rzeczywistych (wyjasnienie, jak z tym si~ wi:rre 
etymologia slowa "analogowy", zawiera si~ w pozycji wymienionej 
w przypisie I). Najlepiej to wyjasni tekst samego von Neumanna.6 

Impulsy nerwowe, czyli cyfrowa cz,.sc mechanizmu, mog1l sterowac np . skurczem 
okreslonego mi,.snia lub wydzielaniem okrei\lonego zwi1lzku chemicznego. To 
zjawisko nale:iy do klasy analogowej, ale moze zapocz1ltkowac ci1lg impulsow 
nerwowych powstalych dziyki odczuciu tego zjawiska przez odpowiednie recep
tory wewn\=trzne. Kiedy wytwarzaj1l si,. takie impulsy nerwowe, jestesmy z po
wrotem w dziedzinie procesow cyfrowych. 

Oruga roznica w stosunku do urzlldzeri cyfrowych polega na 
statystycznej naturze systemu zapisu, czyli na tym, ze skutek syg
nalu zalezy nie tylko od e1ement6w skladowych impulsu (jako cillgu 
zer i jedynek), lecz takze od ich cz~stosci, a wi~c cechy statystycznej. 
Oddajmy znowu glos von Neumannowi (dzielo cyt., s. 87 n). 

Intensywnosc bodZcow ilosciowych znajduje swoj wyraz w okresowych lub 
prawie okresowych ci1lgach impulsow, ktorych cz,.stosc jest zawsze monotonicz
n1l funkcj1l cz,.stosci bodzca. Jest to pewien rodzaj sygnalizowania za pomoq 
zmiennych cz,.stosci: intensywnosci przeklada si\= na cZ\=stosci. Zaobserwowano 
to bezposrednio w przypadku pewnych wlokien nerwu wzrokowego, a takze 
w nerwach, ktore przekazuj1l informacje dotycZ1!ce naciskow. 

Zanim zastosujemy te wiadomoSci do problemu inteligencji, 
nalezaloby si~ upewnic, czy stan wiedzy 0 systemie nerwowym 
z roku 1957, gdy powstawala praca von Neumanna, potwierdza si~ 
w stanie obecnym. Otoz potwierdza si~ zarowno teza 0 istnieniu 
j~zyka wewn~trznego, jak i teza 0 statystycznej naturze zapisu. 
Swiadczll 0 tym swieze publikacje z zakresu neurofizjologii, jednak
ze ich omawianie przekroczyloby dopuszczalne ramy tego eseju .7 

Po takim przygotowaniu gruntu mozna juz podjllc pytanie, czy 
ludzka inteligencja, w szczegolnosci ta przejawiajllca si~ w umiekt
nosci stawiania pytari, zalezy wy1llcznie od cyfrowej cz~sci systemu 
nerwowego, co pozwalaloby na jej peine odtwarzanie przez e1ek
roniczne urzlldzenia cyfrowe w mysl radykalnego postulatu sztucz
nej inteligencji , czy tez jest ona powillzana rowniez z analogowll lub 
statystycznll c~scill systemu. Sprawy tej dotyczy nast~pny i zarazem 
koricowy odcinek obecnych rozwazari. 

• Przytaczam za polskim przekladem cytowanej wyi:ej ksilliki dokonanym przez Kle
mensa Szaniawskiego Maszyna matematyczna i mozg ludzki, PWN 1963, s. 80. 

, Pierwszy rodzaj wynik6w omawiam w ksillice Logic Jrom a Rhetorical Point oj View, 
de Gruyter 1994, s. 216, drugi w ostatniej z pozycji wymienionych w przypisie 5. 
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Rola maszynowo-informatycznego modelu umyslu 

Poj~cie "j~zyk centralnego systemu nerwowego", ktore zawdzi~
czamy von Neumannowi, wystqpilo w poprzednim odcinku w kon
tekscie poj~ia "j~zyk wewn~trzny maszyny" . To drugie zostalo 
wprowadzone jako nadrz~dne w stosunku do pierwszego; innymi 
slowy, potraktowano j~zyk centralnego systemu nerwowego jako 
szczegolny przypadek j~zyka maszynowego. Dostaje si~ w ten sposob 
uzyteczny model do dyskutowania problemu sztucznej inteligencji; 
zasluguje on na okreslenie: mas z y now 0 - in for mat y c z n y 
model umyslu. 

Termin "model" wskazuje, ze nie chodzi tu 0 tez~ filozoficznq 
redukuj,!c,! umysl do maszyny - w stylu, na przyklad, oswiecenio
wego eseju La Mettriego L'Homme-Machine - lecz 0 metod~ 
badawcz'! oddaj,!c,! usrugi w pewnym okreslonym stopniu. Nasz 
model pol ega na wydobyciu tego aspektu, w ktorym mozna opisy
wac umysl wespol z organizmem jako m a sz y n~ info rm a tycz
n q, czyli maszyn~ do przetwarzania informacji. Mas z y n ~ zas 
w ogolnoSci pojmujemy jako urz,!dzenie fizyczne, ktorego konstruk
cja sruzy przetwarzaniu odpowiedniego tworzywa na zamierzony 
produkt b~d,!cy funkcjq dwoch zmiennych: wczesniejszego stanu 
tworzywa oraz zastosowanej do tego stanu operacji. 

Gdy wchodzi w gr~ jakis stan materii, mamy do czynienia 
z obrabiark,!; gdy stan energii, mamy do czynienia z silnikiem; a gdy 
stan informacji - z maszyn,! informatyczn'!. Poki nie wynaleziono 
komputera, umysl pozostawal, by tak rzec, w nieswiadomosci tego 
faktu, ze (w odpowiedniej interakcji z organizmem) jest on maszyn,! 
informatyczn'!, brakowalo bowiem niezb~dnego odniesienia porow
nawczego; teraz maj,!c na uwadze dwa typy obiektow, bardzo rozne 
lecz i podobne pod waznym wzgl~dem, stajemy si~ zdolni do 
odpowiedniej generalizacji (ma wi~ wynalazek komputera zywotne 
znaczenie dla filozofii umyslu). . 

Tym, co jest wspolne wszystkim odmianom maszyn informatycz
nych, a co r6Zni je od pozostalych gatunkow maszyn, jest posiadanie 
j~zyka wewn~trznego. S Z kolei, trzeba rozwazyc zroznicowanie 
maszyn informatycznych ze wzgl~du na r6Zne rodzaje j~zykow 
wewn~trznych, by moc nast~pnie postawic pytanie, jak majq si~ te 
j~zyki do zachowan inteligentnych. Przedtem jednak trzeba wyjas

8 Sterowana cyfrowo obrabiarka tez posiada j~zrk wewn~trzny, ale nie pomniejsza to 
omawiane! rOinicy, bo tego rodzaju maszyna stanowl hybryd~ powstal!j w wyniku polllcze
nia obrabJarki (sterowanej niegdys przez ludzki organizm) z odpowiednio wyspecjalizowa
nym komputerem. 
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nic, w jakim sensie j~zyk wewn~trzny organizmu jest istotnie j~zy
kiem, choc nie sluzy celom komunikacyjnym. 

Otoz nalezycie ogolna, na miar~ potrzeb informatyki, koncepcja 
j~zyka wymaga oden tylko ftlnkcji syntaktycznych i semantycznych, 
pomijaj,!c te, ktore zwie si~ pragmatycznymi, a ktore si~ wi,!z,! z jego 
rol:i! komunikacyjn'!; funkcje pragmatyczne s'!, oczywiscie, dopusz
czalne, ale nie S:i! konieczne. Droga do tego uogolnienia zostala 
utorowana jeszcze przed narodzeniem si~ komputerow dzi~ki poj~
ciu j ~ z y k a for m a I neg 0 zdefiniowanemu w logice matematycz
nej. J~zyk formalny zachowuje z j~zyka w sensie tradycyjnym 
posiadanie okrdlonej skladni oraz podatnosci na interpretacj~ se
mantyczn:i! . 

Co stanowi interpretacj~ semantyczn'! j~zyka maszynowego? 
W odcinku 2 zostala zasygnalizowana donioslosc rozroznienia po
mi~dzy danymi, jak zapisy cyfrowe, a elementami informacji, jak 
liczby oznaczane cyframi . Liczba jest obiektem abstrakcyjnym, zas 
oznaczaj'!cy j,! ci,!g cyfr jest obiektem fizycznym (jak linie z atra
mentu na papierze czy konfiguracje impulsow elektrycznych). Sto
sunek zachodz'!cy mi~dzy tymi dwiema dziedzinami, abstrakcyjn,! 
i fizyczn,!, jest taki, ze pewien obiekt fizyczny j est z n a k i em 
okrdlonego obiektu abstrakcyjnego. Wyjasnia si~ w ten sposob 
przekladalnosc mi~dzy j~zykiem wewn~trznym maszyny a jej j~zy
kiem komunikacyjnym adresowanym do ludzi . Tozsamosc znacze
niowa, powiedzmy, napisu ,,3" oraz konfiguracji impulsow elek
trycznych \0\ (zapis liczby 3 w systemie binarnym) da si~ poj,!c 
wtedy i tylko wtedy, gdy owa konfiguracja i napis ,,3" S,! znakami 
tego samego przedmiotu. Przekladalnosc z j~zyka wewn~trznego na 
komunikacyjny potwierdza nam, ze slusznie czynimy nazywaj,!c ow 
kod wewn~trzny j~zykiem, gdyz przekladalnosc jest typow'! relacj,! 
mi~dzy j~zykami . Liczby i cyfry to znany przyklad stosunku mi~dzy 
abstraktami i ich znakami, ale (jak wskazywano wyzej) nie jedyny; 
dziedzina obiektow abstrakcyjnych wykracza daleko poza swiat liczb. 

W poprzednim odcinku zostal odnotowany z akceptacj,! pogl,!d 
von Neumanna, ze j~zyk centralnego systemu nerwowego nie jest 
wyl,!cznie cyfrowy. Poniewaz niektore elementy nie-cyfrowe nalez,! 
do innych uklad6w niz nerwowy - hormonalnego, mi~sniowego etc. 
-- wypada posluzyc si~ terminem og61niejszym i m6wic 0 j ~ z y k u 
wewn~trznym organizmu. Sluzy on dwom celom: (i) zapis 
instrukcji kierowanych do innych cz~sci organizmu, na przyklad 
aparatu mi~sniowego, takze instrukcji odpowiadaj,!cych regulom 
liczenia itd., (ii) zapis danych, ktore S,! magazynowane w pami~ci 
i wykorzystywane do przetwarzania. 
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Z tym zasobem poj~ciowym i z pewnymi ustaleniami empirycz
nymi mozna juz zaatakowac problem postawiony w tytule tego 
eseju i odpowiedziec nan twierdz,!co. Oto argumenty na rzecz 
odpowiedzenia "tak" . 

Dlaczego intetigencji niezb~dne jest cialo 

Gdy rna si~ na uwadze maszyn~ informatyczn,! b¢,!C'l cialem 
organicznym, to maszynowo-infonnatyczny model umyslu, wraz 
z kluczowym dian poj~ciem j~zyka wewn~trznego, pomaga wyjasnic, 
dlaczego inteligencja tej maszyny nie da si~ imitowac w elektronicz
nych urz'!dzeniach cyfrowych. Oto argumentacja w tej sprawie, 
podzielona na cztery grupy zagadnien. 

I) Odwieczny spor mi~dzy aprioryzmem a empiryzmem, 
czyli mi~dzy pogl,!dem, ie wiedza jest wrodzona, a pogl,!dem, ze jest 
w calosci nabyta w doswiadczeniu zmyslowym, dostarcza pomoc
nego kontekstu dla naszego problemu, a zarazem ukazuje si~ sam 
w nowym swietle. 

Kazdy organizm rna zakodowane w swym j~zyku wewn~trznym 
elementy wiedzy, czyli informacji, w postaci materialnych zapisow, 
czyli danych, odziedziczone po organizmach rodzicielskich, ktore je 
zawdzi~czaj,! procesowi ewolucji zycia. lest to aprioryczny skladnik 
wiedzy, wspolwarunkuj'!cy pewne zachowania inteligentne, do kto
rych nie jest zdolne urz,!dzenie cyfrowe pozbawione ewolucyjnego 
rodowodu . 

Elementy te ulegaj,! przetwarzaniu w wyniku procesow pobudza
nych przez spostrzezenia zmyslowe. lest to empiryczny skladnik 
wiedzy. Skoro spostrzezenia S,! reakcjami na bodice fizyczne maj,!ce 
charakter falowy (fale swietlne, akustyczne etc.), a wi~c analogowy, 
b~d,!c przy tym wspierane procesami z zakresu chemii organicznej 
(enzymy itp.), takZe analogowymi, to i ten empiryczny skladnik 
wiedzy, nieodzowny w inteligentnym rozwi,!zywaniu problem ow, 
dost~pny jest tylko maszynom informacyjnym operuj,!cym oprocz 
cyfrowego j~zykiem analogowym. 

2) Wbrew stanowisku kartezjanskiemu, r 0 z wi,! z y wan i e 
pro b 1 e mow po z a s w i ado m 0 sci,! jest faktem zarowno wte
dy, gdy blyskawicznie znajduje si~ trafne rozstrzygni~cie , nie maj,!c 
czasu na uswiadomienie sobie przeslanek i regul rozumowania, jak 
i wtedy, gdy proces rozwi,!zywania rozci,!ga si~ w czasie, obejmuj,!c 
fazy nie tylko swiadome, lecz i nieswiadome (typowy przyklad: 
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obudzenie si~ z rozwi~zaniem, ktorego nie bylo przed zasni~eiem). 
Podlegaj~ temu prawu takze wielkie odkryeia - najdojrzalszy owoe 
inteligeneji. 

Nie rna w tym zadnej zagadki, 0 ile si~ zWaZy, Ze i podj~ty 
problem, i elementy wiedzy potrzebne do rozwi~zania s~ fizyeznie 
zapisane w j~zyku wewn~trznym maszyny informaeyjnej, ktora 
przetwarza owe zapisy takze wtedy, gdy nie zaehodzi swiadome 
skierowanie uwagi na dany problem. Mamy tu do ezynienia z kate
gori~ zaehowan nieswiadomyeh, leez eelowyeh (do ktoryeh tez 
nalez~, przy ealej ieh odmiennosei, zaehowania instynktowe) wlas
eiwyeh materii organieznej, a nieobeenyeh w funkejonowaniu e1ek
tronieznyeh urz~dzen eyfrowyeh . 

3) Mot y w a e y j nee z y n n i k i i n tel i g en e j i dziel~ si~ na 
dwie kategorie. ledne stanowi~ motywaej~ do podj~eia 
pro b I emu, drugie maj~ udzial w motywaeji wyboru rozwi~zania. 
Pierwsze b~dziemy tu okreSlac jako intelektualne bod i e e, drugie 
(0 ktoryeh niiej, w punkeie 4) jako wartoseiowania. 

Na rol~ tego rodzaju bodieow w inteligentnym post~powaniu 
zwroeilismy uwag~ na poez~tku, gdy byla mowa 0 luinym i 0 mak
symalistyeznym pojmowaniu inteligeneji. W tym pierwszym pomija 
si~ spraw~ bodieow, a poziom inteligeneji ocenia si~ po samym 
wyniku, nie baez~e, ezy autor wyniku podj<!l problem sam z siebie, 
ezy teZ mial go zadany z zewn~trz (jak wtedy gdy ezlowiek zadaje 
pytanie komputerowi). Maksymalistyezne pojmowanie inteligeneji 
wymaga, by zawierala si~ w niej takie zdolnosc do samodzielnego 
stawiania pytan. W tej zas materii trzeba si~ zgodzic ze zdaniem 
Peiree'a, ie bez stymulowania przez stan w~tpliwosei nie byloby 
staran 0 uformowanie s~du, ezyli 0 rozwi~zanie problemu.9 

Podraznienie z powodu wOltpliwosci jest jedynym bezposrednim motywem walki 
o uzyskanie poglOldu (... ) Zaczyna si~ ta walka wraz z wOltpliwosci<t, a ustaje 
wtedy, gdy wOltpliwosc ustOlpi. 

lesli tak si~ rzeezy maj~, to tworea sztueznej inteligeneji staje 
przed zadaniem, by skonstruowac zdolnosc nie tylko do w~tpienia, 
ale i do przeiywania owego niepokoju; w takim zas przeiywaniu s~ 
zaangazowane fizjologiezne procesy analogowe, jak wydzielanie 
hormonow, eisnienie krwi, napi~eie mi~sni - slowem, "eialo i krew". 

• "The irritation of doubt is the only immediate motive for the struggle to attain belief 
( ... ) With the doubt, therefore, the struggle begins, and with the cessation of doubt it ends." 
Charles Sanders Peirce, The Fixation of Belief, "Popular Science Monthly" 1877. Przedruk 
w: J. H. Randall, Jr., et al. (eds.), Readings in Philosophy, Barnes & Noble, New York 1959; 
cyl. za tym wydaniem, s. 35. 
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4) Siowo "inteligencja" pochodzi od lacinskiego inlelligo, co 
znaczy "pojmuj~". Natur~ pojmowania trafnie tlumaczy Sw. Augus
tyn etymologiq (inler-/ego), wskazujqcq na dokonywanie wyboru 
mi~dzy opcjami . Powstaje wi~c znowu problem motywacji, tym 
razem jako war t 0 sci 0 wan i a decydujqcego 0 wyborze kt6regos 
z rozwiqzan. Oczywiscie, istniejq w tej materii kryteria natury 
logicznej, ale nie Sq one jedynym przewodnikiem. 

Drugiego przewodnika nazwijmy od razu po imieniu, nie baczqc 
na zgorszenie pedant6w wychowanych na moralistyce pozytywiz
mu. Ma on na imi~ POEZJA. Tego poj~cia - w refleksji nad 
motywami teorii naukowych - uzywali najwybitniejsi: od znakomi
tego chemika Justusa von Liebiga (z polowy XIX wieku), poprzez 
Poincan!go, Einsteina, Heisenberga i innych, po wybitnego pol
skiego logika Jana Lukasiewicza. Dobrym przygotowaniem do tej 
paradoksalnej prawdy jest analiza dana przez bieglego w naukach 
scislych poet~ Paula Vali:ry. 10 

Trzeba dwu rzeczy, by cokolwiek wynaleic. ledna tworzy kombinacje; druga 
wybiera wsrod masy obiektow dostarczonych przez pierwsz'!; rozpoznaje te, na 
ktorych jej zaleiy i ktore S,! dla niej wazne. To, co nazywamy geniuszem, jest 
w 0 wiele mniejszym stopniu praq pierwszej, a w 0 wiele wit;kszym - praq 
drugiej: ocenienie wartosci tego, co przed niq lezy, i dokonanie wyboru (s. 38). 

W pierwszej z tych rzeczy, w kombinatoryce, komputer niepomier
nie przewyzsza czlowiek, ale druga jest mu z gruntu obca. Oto, co 
pisze 0 motywacji wybor6w wielki matematyk Henri Poincare. 

rstnieje uczucie pit;kna matematycznego, harmonii liczb i ksztaltow, wytwor
nosci geometrycznej. Jest ono prawdziwym uczuciem estetycznym, dobrze zna
nym wszystkim prawdziwym matematykom (s. 39). 

Werner Heisenberg wyznaje w pewnym wywiadzie, uzywajqc 
slowa "poezja", ze takie byly motywy jego opowiedzenia si~ za 
szczeg6lnq teoriq wzgl~dnoSci, co jego biograf komentuje slowami: 
"Tw6rcza konstrukcja myslowa jest dla badacza przyrody poezjq . 

. Mlody Heisenberg musial bye bardzo podatny na poezj~ Ein
steinowskiej teorii wzgl~dnosci." 11 

Na podsumowanie nadaje si~ poglqd Jana Lukasiewicza, ze 
uczony dqzy do syntezy, a jej stworzenie lub rozpoznanie wymaga 
mysli tw6rczej podobnej poetyckiemu natchnieniu. 

10 Cytowana przy koncu tego eseju wypowiedz Jana LlIkasiewicza pochodzi z jego 
artykllill 0 lIVorczosci Hi nauce w: Ksi~ga pamiqlkoll'a ku uczczeniu 250 rocznicy za/o::enia 
Uniwersylelll L,vowskiego, Lwow 1912. Przedruk w: Jan Lukasiewicz, Z zagadl1ieli logiki 
i [tlozo{ii pod red. Jerzego Slupeckiego, PWN 1961 ; cytal ze s. 75. Cytaly zas wypowiedzi 
Valery'ego i Poincarego pochodZll z ksi~zki J. Hadamarda Psyehologia odkryc malel11alycz
/lyeiJ, PWN 1964 (oryginal ang. 1945). 

II Armin Hermann, Die lahrhunderlwissel1schafl. Werner Heisenberg und die Geschichre 
der AlompiJysik, Rowohll, 1993, s. 85 n. 
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Ten jest prawdziwym uczonym, kto umie fakty powi,gac w syntezy. Nie 
wystarcza zas na to sarno poznanie faktow; trzeba jeszcze przyniesc ze sob"l 
my sIt w 6 r c z "I. 1m wi<;:cej kto ksztalcic b~dzie zarowno rorum , jak serce, im 
blizej przestawac b,<dzie z wielkimi tw6rcami ludzkosci, tym wi,<cej tw6rczych 
pomysl6w wysnuje ze swej bogatej duszy. 1 moze kiedys, w szcz<;:sliwej chwili, 
zablysnie w nim iskra na tchnienia . 

Aby takie doswiadczenia i refleksje uczonych pomogly ustalie, 
jak si~ maj~ aksjologiczne kryteria wyboru teorii do kryteri6w 
logicznych, trzeba by osobnego studium. Winno by ono odpowie
dziee na fundamentalne pytanie: czy te wartosciowania podobne 
estetycznym maj~ wartose poznawcz~. Nie jest to jednak zadaniem 
obecnych rozwazan. Dla naszych cel6w wystarczy fakt, ze do 
pelnego funkcjonowania inteligencji niezb~dna jest owa sfera aks
jologiczna, kt6q nalezaloby odtworzye, wraz z jej emocjonaln~ 
ekspresj~, w urz~dzeniu maj~cym dor6wnae inteligencji czlowieka. 
W~tpliwe , zeby tym urz~dzeniem mogla bye kostka krzemu. 

WITOLD MARCISZEWSKl, ur. 1930, prof. zwyczajny, kierownik Zakladu 
Logiki , Metodologii i Filozofii Nauki (UW, Bialystok), redaktor periodyku 
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gopher plearn.edu.pl) , czlonek zw. TNW i Leibniz Gesellschaft; 1986-1990 
kierownik mi,<dzyuczelnianego projektu Systemy logiczne i algorytmy do kom
puterowego testowania poprawnosci dowod6w. Wydal trzy encyklopedie logiczne 
Uedna po angielsku, Haga 1981), napisal m. in. seri,< studiow 0 logice i liIozofii 
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Norman Lillegard 
Admiral Picard: "Porucznik Riker udowodnil cos zaskakuj,!cego 

- ze podporucznik Data I jest maszyn'!. Przeczymy temu? Nie. To 
bez znaczenia. My tez jestesmy maszynami ... "2 

Tendencja do przedstawiania czy wyobraZania sobie czlowieka 
poprzez obrazy i idee zapozyczone z najnowoczesniejszych cud6w 
technologicznych nie jest nowa. W siedemnastym wieku imponuj,!ce 
urz,!dzenia mechaniczne, wl,!cznie z zegarami, wchodzily do po
wszechnego uzycia. Nie jest przypadkiem, ze wlasnie wtedy Descar
tes, Gassendi, Mersenne i Hobbes, a takze wielu innych zacz~lo 
myslee 0 ludziach lub przynajmniej 0 ludzkich cialach jako 0 ma
szynach. 3 Zamiast ludzi Hobbes widzial mechanizmy zegarowe! 
Historia intelektu jest bogata w tego rodzaju przyklady (pomyslcie 
o Freudzie z przetomu wiek6w, kt6ry zapozycza pomysly z teorii 
elektrycznoSci i hydrauliki, czy 0 Sherringtonie - z techniki tele
grafu). Nie powinno bye wi~c niespodziank'!, ze w wieku zaslepio
nym przez technologi~ komputerow'! teoretycy natury ludzkiej nie 
oparli si~ pokusie patrzenia na osob~ jako na realizacj~ programu, 
a na cialo czy m6zg po prostu jako na hardware 4 komputerowy. 

I "Data" to imi, znacZ'lce. Chodzi 0 dane, szczeg61nie w j,zyku komputerowym, 
informacj,; w tym wypadku takie 0 bohatera-androida z popularnego serialu Star Trek 
(przyp. trum.). 

2 Z odcinka Miara czlowieka z serii Star Trek: nastfplle pokolenie. 
3 Interesuj~ce uj~ie siedemnastowiecznej techniki i jej inlelektualnego oddi.wi,ku moina 

znalezc w: Carolyn Merchant. The Death of nature: Womell, Ecology and the Scientific 
Revolution, Harper&Row, San Francisco 1980, rozdzial 9. 

4 Siowo "hardware" zadomowilo si~ juz w polskim j,zyku komputerowym, nie wpro
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Wplyw odkrye techniki na wyobraznil(! nie ogranicza sil(! do wyrafi
nowanych teoretykow, na co moie wskazywae szerokie rozpow
szechnienie zwrotow typu "nie w moim programie" (not in my 
program), "zachowane w pamil(!ci" (stored in memory), czy "wydaje 
mi sil(!, ie tego nie przetwarzam" (I can't seem to process that). 
Jednym ze hode! popularnych koncepcji (czy nieporozumien 5) Sq 
niewqtpliwie filmy oraz seriale telewizyjne, w ktorych roine rodzaje 
robotow i androidow grajq waine i cZl(!sto bardzo "ludzkie" role. 
We wspomnianym na poczqtku odcinku z serialu Star Trek android 
Data posiada prawa obywatelskie i wobec tego konsultant prawny 
statku zastanawia sil(!, czy "ktos" taki jak Data moie miee duszl(!. 

Badania nad sztucznq inteligencjq (AI) oraz psychologia kog
nitywna (czy neokognitywistyczna) reprezentujq bardziej wyrafino
wany aspekt tego zjawiska. Postl(!PY te wydajq sil(! obiecywae drogl(! 
wyjscia z impasu behawiorystycznego tym, ktorzy majq sklonnosci 
ku materializmowi. Wywiera to takie latwe wraienie na filozofach. 
AI-modele mozgu wydajq sil(! przynosie rozwiqzanie zagadkom 
zwiqzanym z wzajemnym oddzialywaniem duszy i ciala oraz statu
sem metafizycznym przedmiotow mentalnych, ktore ml(!cZq mys
licieli od Descartes'a. Jak sil(! powszechnie utrzymilje, moina teraz 
twierdzie, ie stany psychiczne nie Sq identyczne ze stanami iadnego 
hardwaru (stanami fizycznymi), poniewai dany program moie bye 
realizowany w wielu roinych hardwarach, a rownoczesnie upierae 
sil(!, ie stany psychiczne nie Sq roine w sensie metafizycznym od 
stanow fizycznych, lecz Sq tylko krokiem w programie. W ten 
sposob unika sil(! zarowno redukcjonizmu teorii identycznoSci, jak 
i dualizmu, ktory jest metafizycznie nie do utrzymania. 6 

Mysll(! jednak, ie ta funkcjonalistyczna analiza zawiera szczqtko
wy dualizm nie calkiem roiny od starego metafizycznego dualizmu. 
Toisamosc osoby jest w rzeczywistosci zadana poprzez jeYjego pro
gram. Jest nieistotne, jaki hardware moie ten program realizowae. 
Jeieli myslimy 0 hardwarze jako 0 ciele, a 0 programie jako 0 duszy, 
wtedy toisamose osoby dana jest poprzez duszl(! - "mojq toisamos
ciq jest, jak i byla, moja wewnl(!trzna struktura funkcjonalna"7. 

wadzam wive polskiego odpowiednika. Proponuj~ natomiast uczynic nast~pny krok i od
mieniac je zgodnie z regulami deklinacji rzeczownikow rodzaju m~skiego (przyp. tlum .). 

, W oryginale wyst~puje tu gra slow pomi~dzy "conception" - koncepcja , poj~cie, 
a "misconception" - nieporozumienie (przyp. ttum.). 

• Jest dyskusyjne, czy moi:na uzgodnic funkcjonalizm z silnym metafizycznym stanowis
kiem, ktore unika zarowno redukcjonizmu, jak i dualizmu. Wlasnie l<I kwesli" zajmowal si~ 
Jaegwon Kim w swoim wykladzie z 1989 roku jako prezydent Central Division APA; zob. 
Proceedings and Addresses af the American Philosophical Association, vol. 63, nr 3, s. 31-47. 

7 Hilary Putnam, Philosophy and our Mental Life, w: Readings in the Philosophy of 
Psychology, vol. I, red . Ned Block, Harvard University Press, Cambridge 1980, s. 137. 
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Mimo ze jakies cialo jest potrzebne do realizacji programu, nie jest 
istotne, jakiego ono jest rodzaju. Nie jest nawet jasne, ze musialoby 
to bye cialo fizyczne. Ta oboj~tnose co do sposobu realizacji jest 
czyms zasadniczym dJa funkcjonalizmu w ogoJnosci, a funkcjonaliz
mu typu maszyny Turinga w szczegolnosci. 

Truizmem jest stwierdzenie, iz judeochrzescijanskie koncepcje 
osoby, przynajmniej wedlug podstawowych hodel (swi~tych ksi,,!g 
hebrajskich i chrzescijanskich), nie s('! zgodne z metafizycznym 
dualizmem. Nawet dla ortodoksyjnych teologow, pozostaj"!cych 
pod silnym wplywem starego filozoficznego dualizmu, zagadkq byla 
domniemana mozliwose istnienia poza cialem, skoro wedlug Biblii 
tozsamosc osoby wydaje si~ zalezee w rownej mierze od ciala, jak 
i od duszy (por. trudnoSci Akwinaty z poj~ciem stanu posredniego, 
Contra Gentiles lic, 85). Nie byl to problem jedynie abstrakcyjnie 
teoretyczny czy filozoficzny. Takze podstawowe elementy wiary, 
zycie sakramentalne i wiele elementow codziennej poboznosci za
klada waznose ciala i to szczegolnego rod z aj u ciala. 

B~d~ dowodzil, ze podobna niezgodnose zachodzi pomi~dzy 
biblijn('! koncepcj,,! podmiotu (self) a funkcjonalizmem. Zgodnie 
z dominuj,,!C<'! koncepcj('! biblijn"! to, czym jest osoba ludzka, jest 
w sposob istotny wyznaczone przez to, jakie zycie cielesne prowadzi . 
W zwi,,!zku z tym koncepcja biblijna zaklada, ze wiele waznych 
poj¢ (psychologicznych, etycznych, religijnych) jest pro win c j o
n a I nyc h 8 W sensie, ktory wyjasni~. Pod tym wzgl~dem koncepcja 
biblijna nie jest czyms wyj('!tkowym, poniewaz prowincjonalizm ten 
zawarty jest w mowie potocznej i zwyklym sposobie myslenia 
o warunkach stosowalnosci predykatow psychicznych. Sprobuj~ 
pokazae, ze z powodu imp/icite dualistycznej anaJizy wszystkich 
psychicznych predykatow w funkcjonalizmie nie rna tego prowincjo
nalizmu, ktory zawarty jest na przyklad w stwierdzeniu "czuj~ bOI". 

Funkcjonalizm a dualizm 

Funkcjonalizm charakteryzuje stany psychiczne za pomoc,,! ich 
rol przyczynowych. Mozna to funkcjonalistyczne poj~cie zilust
rowae dzi~ki tabeli maszyny sprzedaj('!cej Coca-Col~.9 (Nostalgicz
nym zalozeniem jest tutaj to, ze Coca-Cola kosztuje 10 centow.) 

8 Autor liZywa tutaj slowa "paroch/ar', co doslownie znaczy parafialny, a w znaczeniu 
przenosnym - ma!omiasteczkowy, prowincjonalny, zakiankowy. Uzycie "parochiar' w tao 
kim kontekscie jest podobnym neosemantyzmem w j,zyku angielskim, jak "prowincjonal· 
ny" w j,zyku polskim (przyp. dum.) . 

9 Ta .,tabela maszyny" zapozyczona jest od N. Blocka, Op.cil., s. 173 . 
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SI S2 (przy zalozeniu, Ze zostalo 
wlozone 5 cent6w) 

5 cent6w wlozono nic nie wyrzucaj 
przejdz do S2 

wyrzuc Coca-Col\! 
przejdz do S I 

10 cent6w wlozono wyrzuc Coca-Col\! 
zostan w SI 

wyrzuc Coca-Col\! i 5 cent6w 
przejdz do SI 

Mozemy powiedziee (i nie wszyscy uznaliby to za zart), ze 
51 = pragnienie 10 centow, a 52 = pragnienie 5 centow. Znaczy to, 
ze pragnienie jest stanem zdefiniowanym funkcjonalnie poprzez 
powyzsz~ tabelk~. W ten sposob scharakteryzowane typy stanow 
mentalnych nie mog~ bye zredukowane na sposob behawiorystycz
ny. I tak, to 5 I jest przyczyn~ 52, a nie jakieS "dane wejsciowe". 
A takze to 5 I razem z 52 s~ przyczyn~ danych wyjsciowych. Dla 
behawiorystow "stany psychiczne" nic takiego nie powoduj~ (jezeli 
z ich punktu widzenia mowienie 0 "stanach psychicznych" jest 
w ogole mozliwe). 

Maszyna sprzedaj~ca Coca-Col~, podobnie zreszt~ jak kazdy 
komputer cyfrowy 10, jest maszyn~ Turinga i jest rzecz~ oczywist~, 
ze maszyny takie mog~ bye realizowane na r6zne sposoby, w wielu 
rodzajach material6w. Przypuszczalnie wszystkie te realizacje byly
by fizyczne. Funkcjonalisci mog~ wobec tego utrzymywae, i:e nie 
istnieje nic poza obiektami fizycznymi. Nie musz~ oni jednak 
m6wie, ze to, czym j est pragnienie, jest obiektem fizycznym b~dz 
szczegolnym rodzajem obiektow fizycznych; jest to, m6wi~ oni, po 
prostu stan funkcjonalny opisany poprzez tabel~ odwzorowuj~c~ 
prac~ maszyny. Jezeli jednak tym, 0 co jedynie chodzi, jest rola 
przyczynowa, wtedy nie jest jasne, w jaki spos6b funkcjonalista 
moze zaprzeczye temu, iz cos niefizycznego mogloby odegrae t~ rol~ 
przyczynow~, ktor~ odgrywa stan psychiczny. 

Bye moi:e nikt na serio nie twierdzilby, ze maszyna do sprzedazy 
Coca-Coli posiada pragnienia (chociaz wedlug 5earle'a John 
McCarthy uwaza, ze tennostat pokojowy posiada przekonania, 
mianowicie przekonanie, ze w tym pok6j jest za zimno, przekona
nie, ze jest w sam raz, oraz przekonanie, ze jest za cieplo II). 
Niemniej jednak na serio twierdzono, ze mysl lub b61 nie s~ niczym 

10 "Komputer cyfrowy" w odr6i:nieniu od komputera analogowego poprzedniej genera
cji fprzyp. dum.). 

1 John Searle, Minds, Brains and Science, Harvard University Press, Cambridge 1984, 
s. 30. 
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innym jak pewnymi bardzo skomplikowanymi typami stan6w tabeli 
odwzorowuj,!cej prac~ maszyny. Funkcjonalizm typu maszyny Tu
ringa sluzy wobec tego za jedn,! z gl6wnych teoretycznych podp6r 
popularnych wyobrazen dotycz,!cych android6w, takich jak ten, ze 
mog,! one myslee czy odczuwae b6l w ludzkim sensie. Maszyna do 
sprzedazy Coca-Coli pokazuje (z grubsza), w jaki spos6b dzialaloby 
takie funkcjonalistyczne uj~cie. B61, na przyklad, zgodnie z tym 
pogl,!dem nie jest niczym innym jak abstrakcyjn,! wlasnosci,! przy
czynow'!, kt6ra jest powi,!zana z realnosci,! jedynie poprzez relacje 
bezposrednie, b,!dz poprzez inne "stany", do r6znych danych wejs
ciowych i wyjsciowych (takich jak uklucia igiel i "au!, uCh! " ).12 

Ten rodzaj funkcjonalizmu jest wobec tego funkcjonalizmem 
dualistycznym w sensie zasugerowanym w moim wprowadzeniu, 
nawet wtedy, gdy jego rzecznicy pozostaj'! monistami. Wedlug tego 
pogl,!du w myslach, a nawet w b6lach czy sw~dzeniach nie rna 
niczego koniecznie biologicznego. Teoretycznie rzecz biorl!c, istoty 
utworzone w spos6b zupelnie odmienny od nas (na przyklad Mars
janie utworzeni z pewnego szczeg6Jnego rodzaju materialu, kt6ry 
nie podJega biologicznej degradacji, czy nawet zrobieni w jakis 
spos6b niefizycznie) moglyby myslee i odczuwae b6l w sensie 
ludzkim. Dla kogos, kto przyjmuje, iz zdolnose do myslenia i od
czuwania b61u oraz doznawania innych odczue jest konieczna i bye 
moze r6wnoczesnie wystarczaj,!ca do tego, aby bye czlowiekiem, 
b~dzie to wygl,!dalo tak , jak gdyby cialo ludzkie bylo nieistotne do 
okreslenia tego, czym jest osoba ludzka. Nic dziwnego, ze niekt6rzy 
komentatorzy dostrzegli now'! wersj~ platonskich i arystoteliallskich 
koncepcji czystych inteligencji w twierdzeniach badaczy AI, a takze 
zauwazyli inne oznaki klasycznych koncepcji dualistycznych w ich 
doktrynie. 13 

Pewne przypomnienia na temat biblijnej idei podmiotu 

Nawet powierzchowne badanie uzycia slowa "dusza" (nephesh, 
psyche) w pismach zydowskich czy chrzeScijanskich potwierdza, iz 
nie mysli si~ tam 0 duszy jako 0 czyms metafizyeznie r6znym od 
eiala, co mogloby w~drowae od eiala do eiala ezy istniee od niego 
w pelni niezaleznie. Biblijne koneepeje antropologiezne s'!, na przy

12 Oczywiscie, nie wszystkie wersje funkcjonalizmu Sq wyrazane w kategoriach maszyny 
Turinga. Te jednak, kt6re nie Sil tak wyrai:ane, dzielq z tymi, kt6re Sq, cechy, na kt6rych 
tutaj siy skupiam. 

13 Por. Hubert Dreyfus, Whal Computers Can'l Do, Harper&Row, New York 1979, 
s. 314--5. TakZe Searle przypisuje funkcjonal izmowi "szczqtkowy dualizm" (J. Searle, op. 
Cil ., s. 38). 
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klad, niezgodne z zadnll doktrynll reinkarnacji. Jak na ironi~ Hilary 
Putnam, aby uwolnie wiernych od wszelkich wlltpliwosci, jakie 
moglyby ich trapie, dowodzi, ze funkcjonalizm jest calkowicie 
zgodny z poj~ciem reinkarnacji. 14 Ja argumentuj~ za tym, ze nikt, 
kto wlasciwie rozumie Zydowsko-<.:hrzescijanskie idee antropologicz
ne i opowiada si~ za perspektywll przez nie wyrazanll, nie b~dzie 
pokrzepiony przez takie zapewnienia! Z perspektywy biblijnej duszll 
jest podmiot (self) ucielesniony, dusza jest po prostu ozywionym 
cialem. "Cialo" jako takie (jak soma w Liscie do Rzymian sw. Pawla 
- Rz 12, I) jest czasami po prostu terminem oznaczajllcym podmiot 
(self), tak sarno jak terminern oznaczajllcym cialo fizyczne. 

Mniej interesuje mnie proba streszczenia tego, co wykazalyby 
badania slowotworcze tych czy innych terminow antropologicznych 
(bashar, sarx, pneuma, zoe itd .), niz pokazanie wplywu ogolnego 
sposobu myslenia 0 ludziach, ktore przewaza w tych pisrnach, 
a ktore z pewnoscill nie jest czyms wyjlltkowym. Podrniot (self) 
w szczegolnosci jest zawsze rozpatrywany jako istotnie przypad
kowy i smiertelny. "Wszelkie cialo to jakby trawa ( ... ) Trawa 
usycha, wi~dnie kwiat" (Iz 40, 6. 7). Jezeli zbawienie rna nastllPie, 
musi wobec tego bye zbawieniem tego stworzonego, wcielonego 
smiertelnego podmiotu. Na tym wlasnie tie trzeba rozumiee znacze
nie zmartwychwstania ciala, nawet bioqc pod uwag~, ze poj~cie to 
nie funkcjonowalo do okresu mi~dzytestamentowego. Jest jasne, ze 
gdy funkcjonuje, wi(!ze si~ z koncepcj(! stworzenia, w ktorej dany 
jest calkowicie ucielesniony podmiot (self) (por. 2 Mch 7, szczegol
nie w. 22-23). 

Innll wyrozniajllcll cechll antropologii biblijnej, cechll, poprzez 
ktorll osoby odroznione Sll od innych zwierzllt, jest ich samoreflek
syjny charakter (w rzeczywistosci wlasnie ta cecha wylania si~ 
z roznorodnych uzye poj~cia soma u sw. Pawla 15). To, ze ludzie 
potrafill myslee 0 swoim zyciu jako 0 calosci i troszczyc si~ 0 nie, 
jest cechll ludzkiego zycia. 

UWem w abstrakcyjny i ogolny sposob tezy, ktore w Biblii Sll 
wyrazone glownie w opowiesciach historycznych i przypowiesciach, 
a takze w poezji i proroctwach. Na przyklad glowna opowiese 
chrzescijanska jest opowiescill 0 czlowieku, ktory zostal pocz~ty, 
urodzil si~, rosnie, celebruje najgl~bsze ludzkie wi~zi przy okazji 
jedzenia (jedzenie i picie jako wyraz wspolzaleznosci stworzenia), 
poznaje, czym jest pol(!czenie bolu fizycznego i psychicznej udr~ki, 

14 H. Putnam, op. cit., s. 137.
l' Zob. Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament, Charles Scribners Sons, New 

York 1951, s. 202-203. 
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i przede wszystkim umiera (i na ten ostatni fakt kladzie si~ szczegol
ny nacisk). Jui z tych kilku faktow jasno wynika, na jakie trudnosci 
natrafil gnostycyzm we wczesnych wiekach Kosciola, gdy wezmie 
si~ pod uwag~, ii chcial on odwiesc ludzi od akceptacji tego 
cielesno-smiertelnego iycia jako areny, gdzie ten sam Bog, ktory 
zarowno stwarza, jak i oczyszcza z grzechow, jest obecny i dziala, 
kusz'!c falszyw,! i blyszcz'!c'! nidmiertelnosci,! . Gnostycy, tak jak 
stary Yeats, wzdychaj,! do bizantyjskiej "zmyslonej wiecznosci" 
z dala od jakiejkolwiek ziemi gdzie " .. .skoki lososi, w morzach 
lawice makreli. / Cale lato wyslawiac b~d,! chory ziemi / Wszystko 
co jest pocz~te, rodzi si~, umiera" 16. PojScie za gnostykami oznacza
loby zrezygnowanie z czegos centralnego, nie z czegos marginalnego. 

Biblijne opowieSci i nauki zakorzeniaj,! si~ w iyciu religijnym 
cz~sciowo poprzez uksztaltowanie charakterystycznego nastawienia 
do seksualnoSci, mali:enstwa, rodzenia dzieci, smierci, przyrody 
i historii, poprzez sakramenty i formy poboinosci, ktore wymagaly 
ucieldnienia, a takie poprzez nadzieje ugruntowane w dogma tach 
(takich jak zmartwychwstanie ciala). Uczestnik Eucharystii spotyka 
zatem Pana w ciele (takie jej lub jego wlasnym ciele), ciele oddanym 
smierci i otrzymanym z powrotem jako poiywienie. Ciala S,! istotne 
dla tej osobistej transakcji. Podobnie matka trzymaj,!ca cialo swo
jego syna (Pieta) nie trzyma przypadkowej zmadej realizacji jakie
gos programu. W ikonach i rzezbach Piety odczuwa si~ czesc dla 
konkretnego ciala jako unikalnego umiejscowienia iycia. Lub wez
my pod uwag~ i,!danie w znacz'!cy sposob postawione przez Jana 
Sebastiana Bacha, aby po smierci jego fizycznymi szcUltkami za
jmowala si~ jego mloda iona, ta, z ktor'! byl on w fizycznej 
zaiylosci. To ona rna zamkn,!c mu oczy i przygotowac cialo do 
spalenia. Nie jest przypadkowy zwi,!zek pomi~dzy "tym, ie si~ wie" 
a "tym, ie si~ wie, kim jest jakis czlowiek" oraz zwyklym sensem 
biblijnego "wiem" z wszystkimi jego pozniejszymi cielesnymi im
plikacjami. Anegdota ta otwiera gl~boko antygnostyczn'! perspek
tyw~ powi,!zania osobowosci, ciala, miloSci i smiertelnosci. Ten 
rodzaj wrailiwosci wlasciwy tym (biblijnym) religijnym naukom 
uderza w anegdocie 0 niemieckim malarzu Oskarze Kokoschce. 
Mowi si~, ie podczas najciemniejszych dni II wojny swiatowej 
Kokoschka, dusz'!c si~ w rozpaczy, wszedl do Galerii Narodowej 
w Londynie i zacz'!l medytowac nad seri,! autoportretow Rembran
dta, w ktorych malarz ukazuje z drobiazgowymi szczegolami stop

10 W. B. Yeats, Sailing to Byzantium, w: The Collected Poems of W. B. Yeals, Macmillan, 
New York 1958, s. 191 (tlumaczenie polskie Odjazd do Bizancjum, dum. Czeslaw Milosz, w: 
Mowa wiqzana, PWN, Warszawa 1986). 
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niowy rozklad wlasnego ciala. Kokoschka wrocil na ulice duchowo 
odnowiony przez to spotkanie ze SZCZerq akceptacjq smiertelnosci. 1 7 

Zbawienie nie lezy w ucieczce od cielesnego zycia, lecz przynajmniej 
cz~sciowo jest konstytuowane poprzez jasne uznanie tego zycia 
z calq jego kruchosciq i ograniczeniami. 

W Biblii, a takze w praktykach, nawykach umyslu i wrazliwosci, 
ktora jest przykladem jego uzycia, kryje si~ cos, co mozna nazwae 
gl~boko biologicznym uprzedzeniem. Mowiqc inaczej, czlowiek 
przezywa swoje zycie w szczegolnych biologicznych granicach i spe
cyfika ludzkiego zycia jest w duzym stopniu jakqs nOWq ,wlasnosciq 
wyroslq z biologicznego podloza. Bye czlowiekiem to znaczy myslee 
o przyszlosci, przejmowae si~ tym, ze trzeba umrzee, widziee, co 
teraz si~ wlasnie objawia w swietle ostatecznej koniecznoSci narzu
conej przez przyrod~ lub, gdy ktos nie widzi tego swiadomie, tkwie 
jednak w niepokoju. Wydaje mi si~, ze antropologia biblijna przed
stawia te biologiczne ograniczenia, a takze specyficzn'l ref1eksj~ nad 
nimi jako nieeliminowalne warunki uksztahowania si~ indywidual
nego i spolecznego zycia ludzkiego. Religia biblijna nie jest pod tym 
wzgl~dem wyj'ltkowa. Mozna w tych twierdzeniach rozpoznac ra
czej zwykle idee, ktore czasem byly poddawane niezwyklej analizie 
przez myslicieli tak r6Znych jak Vico czy Heidegger. Vico twierdzil, 
ze instytucje, ktore uznaly seksualnose i smiere (zwyczaje zwiqzane 
z malzenstwem i ceremonie pogrzebowe) za istotne dla kazdego 
porzqdku spolecznego, to najbardziej podstawowy sposob, w jaki 
ludzie wyrosli ponad "bestialskq dzikose" do ich specyficznego 
sposobu zycia. 1S Waznosc tych idei uwypuklil Peter Winch: 

W przeciwienstwie do zwierZ<jt ludzie nie iyj,! po prostu, ale rnaj,! takie 
koncepcj~ iycia. To.. . zrnienia sens slowa "iycie", gdy stosuj~ je do sarnego 
siebie, Miee koncepcj~ iycia to takie rniee koncepcj~ srnierci Coo.) Gdy rn6wi~ 
o "rnojej srnierci", to nie rn6wi~ 0 jakirns przyszlyrn wydarzeniu w rnoirn iyciu 
Coo.) rn6wi~ 0 koncu rnojego swiata. Jest to takie koniec rnojej zdolnosci do 
czynienia dobra i zla. To nie jest po pro stu tak, ie po rnojej srnierci faktycznie 
nie b~d~ jui zdolny do czynienia dobra czy zla; chodzi 0 to, ie rnoje poj~cie tego, 
czyrn jest zdolnosc do czynienia dobra lub zla, jest gl~boko zakorzenione 
w rnoirn poj~ciu iycia jako koncz'!cego si~ srnierci,!.19 

Mozna nast~pujqCO przedstawie zawartosc tych idei: wiele z pod
stawowych dla naszego zycia poj~e (takich jak poj~cia etyczne) jest 

17 Nie potrafi, ustalic irodla tej anegdoty. Kokoschka byl w Londynie w latach 
1938-1953. 

18 Giambattista Vico, The New Science ofGiamballista Vico, tlum. T. G . Bergin i M. H. 
Fisch, Cornell University Press, Ithaca 1984, par. 333 (wyd. polskie: Giambattista Vico, 
Nauka nowa, tlum. Jan Jakubowicz, PWN, Warszawa 1966). 

10 Peter Winch, Understanding a Primitive Society, w: Rationality, red. Bryan Wilson, 
Harper&Row, New York 1970, s. 108-109. 
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pro win c jon a 1 nyc h, co oznacza, ze czerpi& one swoj sens ze 
specyficznego sposobu naszego zycia, ktore podlega tego rodzaju 
ograniczeniom biologicznym. Nie znaczy to po prostu, ze s& pewne 
ograniczenia, ktore fakty przyrodnicze nakladaj& na zasady i poj~
cia etyczne. Nie mogloby bye na przyklad zasady pot~piaj&cej 
zabijanie w spoleczenstwie istot niesmiertelnych; to przyznalby 
nawet Kant. Raczej "moje poj~cie tego, czym jest czynienie dobra 
lub czynienie zla", zalei:y cz~sciowo od poj~cia "zycia", czegos, co 
rna pocz&tek i koniec i przez to jest podatne na pewn& ostateczn& 
ocen~, tak& jak to, ze bylo wyst~pne b&dz prawe, nieszcz~sJiwe b&dz 
szcz~sliwe, tragiczne b&dz blogoslawione. Tak na przyklad troska 
o to, co dzieje si~ ze mn& i z innymi, rna taki a nie inny charakter 
mi~dzy innymi dlatego, ze rna to dla mnie znaczenie, iz moje zycie 
nie b~dzie po pro stu bieglo i bieglo oferujllc nie konczllce si~ 
mozJiwosci wynagrodzenia strat, odpokutowania i zmian wielu 
innych, rodzajow. Jest calkiem oczywiste, jak takie fakty mog& 
dodawae wagi samemu zyciu, jego wartosci. Nie ch~ przez to 
powiedziee, ze na przyklad przejmowanie si~ morderstwem jest 
zrozumiale tylko na tej podstawie. Mozna sobie wyobrazie, ze ludzie 
zaniepokoiliby si~ morderstwem po prostu dlatego, Ze more ono 
poci&gn&e za sob& zniszczenie wartosciowego surowca, i taki niepo
koj bylby wystarczaj&co zrozumialy. (Ci, ktorzy uwazaj& aborcj~ czy 
przynajmniej dzieciobojstwa za morderstwo, nie musZ& nawet wyo
brazae sobie takiej zmiany w moralnych niepokojach. Mog& znaleZe 
t~ zmian~ w dobrze znanym i szeroko rozpowszechnionym eseju 
Mary Anne Warren, ktora dowodzi, ze zakazujemy dzieciobojstwa 
poniewaz ludzie Sll wartosciowym surowcemV o Mozliwe jest, ze 
moraine i religijne niepokoje przesun& si~ czy zmienill, tak sarno jak 
wzmocni& i oslabn& czy zanikn&, jednak cena, jak& trzeba by 
zaplacie za niektore z tych przemian czy zmian, jest nieobliczalna. 

Twierdz~, ze tym, co charakteryzuje biblijn& antropologi~ (a 
takze wi~kszose zdroworozs&dkowych antropologii zachodnich), 
jest to, iz zaklada ona ten rodzaj prowincjonalnosci w odniesieniu 
do wielu podstawowych poj¢ antropologicznych. Przedstawiona 
argumentacja z pewnosci& nie wystarcza do dowiedzenia tych twier
dzen. Mam jednak nadziej~, ze wystarcza ona do pokazania kon
fliktu pomi~dzy sposobami myslenia 0 czlowieku typowymi dla 
Biblii a niektorymi podstawowymi dla funkcjonalizmu i AI. To, co 
dalej nastllpi, powinno nieco rozjasnie zarowno ten konflikt, jak 
i poj~cie prowincjonalnosci, gdyz poj~cie prowincjonalnosci predy

20 Mary Anne Warren. A Liberal View ofAbortion. w: The Right Thing to Do. red. James 
Rachels, Random House. New York 1989, s. 123-132. 

50 



SZTUCZNA INTELIGENCJA A BIBLIA 

katow psychicznych jest centralne dla jednej z przedstawiowych 
poniZej krytyk koncepcji funkcjonalistycznych. 

Zarzuty w stosunku do koncepcji funkcjonalistycznej 

Funkcjonalistyczn,! koncepcjc:: osoby, ktora jest przedmiotem 
mojego zainteresowania, werbalizuje sic:: zazwyczaj za pomoc,! na
stc::puj,!cych tez: ludzie zasadniczo S,! komputerami cyfrowymi; 
skonstruowanie czegos (androida), co prawie doskonale replikuje 
Zycie ludzkie, to znaczy posiada wszystkie umyslowe i zmyslowe 
zdolnoSci typowe dla ludzi, powinno bye teoretycznie mozliwe; taka 
istota moglaby nie tylko rozumowae, lecz takze odczuwae bol, 
doswiadczae kolorow, czue sic:: zmc::czona, nc::kalyby j,! niepokoje 
moraine. Wiarygodnosc takich twierdzen zaleiy od moiliwosci 
analizy funkcjonalnej wszystkich tych ludzkich cech, co z kolei 
implikuje, Ze proponowane replikowanie iycia ludzkiego mogloby 
zachodzic w roinych rodzajach materialow. Z pewnosci,! taka 
teoretyczna moiliwosc byla rozwazana przez badaczy AI i fakt ten 
- wraz z postc::pem technologicznym (w robotologii) - pomogl stwo
rzyc atmosferc::, w ktorej scenarzysci filmowi mog'! sobie wyobrazie 
androida takiego jak Data, a widzowie uznac to za wiarygodne. 

Przeciwko temu wyobraieniu wysunic::to wiele zarzutow filozoficz
nych. Jest to w pewnym sensie interesuj,!ce, ie wiele z tych zarzutow 
polega na probie pokazania, ie nic nie moZe dzielie naszego zycia 
w sposob powyiej przedstawiony, jezeli nie rna dokladnie takiego 
ciala jak my. Searle twierdzi, ie tylko cos, co posiadaloby przy
czynowe sily b i 0 log i c z neg 0 mozgu, mogloby replikowae ludz
kie iycie psychiczne. 21 Dreyfus, opieraj,!c sic:: na przeslankach feno
menologicznych, utrzymywal przez dhlgi czas, ze ludzka inteligencja 
i inne aspekty ludzkiej egzystencji psychicznej wymagaj,! specyficz
nego rodzaju ucielesnienia. 22 

Sami funkcjonalisci czc::sto zauwaiali, ie (Iogiczna) moiliwosc 
"spektrum odwroconego" stanowi powainy problem dla funkcjona
Iistycznej analizy percepcji zmyslowej. Jest moiliwe, ie spektrum 
konkretnej osoby byloby tak odwrocone, ie doswiadczenie czerwie
ni wywolywaloby u niej dokladnie takie same skutki, jak doswiad
czenie zieleni w iyciu wszystkich innych (na przyklad sprawialoby, 
ze przechodzilaby ona przez uIicc:: na czerwonych swiatlach). Ponie
wai funkcjonalizm wymaga, aby odpowiednia analiza funkcjonalna 
calkowicie wyczerpywala pojc::cie "doswiadczenia czerwieni", nie 

21 J. Searle, op. cit., s. 38. 

22 Hubert Dreyfus, What Computers Can't Do, XII. 
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moi:e on wytlumaczye tej moi:liwosci. Wydaje si~, i:e istnieje tu jakis 
element "nieprzetworzony", nieanalizowalny w doswiadczeniu zmy
slowym ("nieprzetworzone odczucia"). Bye moi:e zdolnose do po
siadania pewnego zakresu nieprzetworzonych odczue czy jakosci 
jest funkcj,! specyficznych cech biologicznych (tj. cech wlasciwych 
dla istot i:yj,!cych). Nie ch~ przez to twierdzie, i:e nieprzetworzone 
odczucia nie s,! podatne na interpretacj~ dualistyczn'!, odwoluj,! si~ 
one jednak do dualizmu calkiem innego typu nii: ten zawarty 
implicite w funkcjonalizmie. 

Jest jednak inny rodzaj krytyki, kt6ry w dose bezposredni 
spos6b nawi,!zuje do powyi.szych uwag na temat prowincjonalnosci 
predykat6w osobowych (psychologicznych, etycznych) w Biblii 
i kt6ry wobec tego moi:e miee szczeg61ne znaczenia dla i.yd6w b,!dz 
chrzescijan. Jedna z form tej linii krytyki zostala wczesnie za
proponowana przez Paula Ziffa w polemice na temat zwiClzku 
pomi~dzy m6zgiem a maszynCl; Ziff zauwai.yl, i.e nie przypisujemy 
bytom (b~d~ nazywal je aktorami) predykat6w psychologicznych po 
pro stu na bazie ich dzialania, lecz na bazie tego, co 0 nich wiemy.23 
Do tego, na przyklad, aby przypisae aktorowi predykat "zm~czo
ny", nie wystarczy odpowiednie zachowanie, gdy wiemy 0 nim 
rzeczy tego rodzaju jak to, ii: more on bye w warsztacie rozloi.ony 
na cZ~Sci, zloi.ony na nowo czy zaprogramowany w taki spos6b, aby 
zachowywal si~ jak zm~zony po podniesieniu pi6rka. I wiedzielibys
my takie rzeczy, gdyby ten aktor byl androidemkomputerem cyf
rowym. Z drugiej, strony przypisujemy taki predykat ludziom na 
podstawie innych rzeczy, kt6re 0 nich wiemy, opr6cz ich aktualnego 
zachowania. Znamy ograniczenia fizycznej wytrzymaloSci, wiemy, 
i.e S,! wyczerpani po ci~i.kiej pracy, a nie S,! po podniesieniu pi6rka, 
znamy cielesne i:ycie czlowieka i jego ograniczenia. 

W rzeczywistosci argumentacja Ziffa opiera si~ na prowincjonal
nosci znacznej cz~sci naszego j~zyka psychologicznego. Znaczy to, 
i:e nie rna w tej chwili sensu m6wie 0 pewnym rodzaju rzeczy (rzeczy 
utworzonych z pewnego rodzaju materialu. bCldz takich, kt6re 
zaistnialy lub mog,! przestae istniee w pewien spos6b lub mog,! bye 
poprzestawiane czy przeprogramowane w pewien spos6b). i.e one 
naprawd~ czuj,! si~ zm~zone, naprawd~ czuj,! b61 czy wyrzuty 
sumienia. czy martwi,! si~ biegiem swojego i.ycia. Poj~cie b61u 
("prawdziwego" b61u) jest w tym sensie prowincjonalne. 

Daniel Dennett zilustrowal "prowincjonalne inklinacje" niekt6
rych naszych poj~c poprzez przyklad "prawdziwego" czy oryginal

2J Paul ZifT, The Feelings of Robots, w: Minds and Machines, red. A. R. Anderson , 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1964, s. 98-103. 

52 

http:wiemy.23
http:zauwai.yl


SZTUCZNA INTELIGENCJA A BIBLIA 

nego wina. 24 "Prawdziwe" Chauteau Latour musi miee odpowiednie 
pochodzenie. Cos chemicznie nieodr6i:nialne, sporz~dzone w labo
ratorium, nie byloby zaakceptowane przez koneserow. Problem 
z tym przykladem jest taki, ze sugeruje on, iz prowincjonalnose 
kilku pojt;e polega na pewnego rodzaju uporze czy nawet snobizmie 
tych, ktorzy tych pojt;e uzywaj~. W tym konkretnym przykladzie 
moze tak rzeczywiscie bye, ale mozna argumentowae, ze tak nie jest. 
Zastanowmy sit;, na czym pol ega przyjemnose picia wina. Tym, co 
sit; liczy, jest niekoniecznie sam smak, nawet bt;d~cy przedmiotem 
najbardziej intensywnych rozr6i:nien zmyslowych. Czt;se uroku wi
na moze brae sit; z jego pochodzenia. Te winogrona dojrzewaj~ce 
w sloncu w pewnych specyficznych miejscach, ten udoskonalony 
przez lata proces ich zbioru i dojrzewania, ten szczegolny rodzaj 
ludzkiego wysilku i prostoty, ktora wplynt;la na produkcjt;, rozne 
quasi-estetyczne skojarzenia, wszystko to i jeszcze wit;cej moze 
odgrywae rolt; w tej przyjemnosci, nawet gdy nie jest to uswiado
mione. Sposob, w jaki wina s~ identyfikowane i klasyfikowane, 
odzwierciedla takie zainteresowania. I tozsamosci~ rzeczy jest to, 
czym ona jest. Wobec tego jezeli nie mozesz odczuwae tej przyjem
nOSci (lub gdy nie masz takich zainteresowan), to hie pijesz tego 
wina. Prawdopodobnie jest mozliwe, ze jakis sprytny chemik oszu
kalby nas. Zasadniczo mozemy jednak odkrye, ze zostalismy na
brani, i to wlasnie odkrylibysmy w tym przypadku. 

Przypusemy, ze zostalismy nabrani przez sprytnego chemika, 
a potem zorientowalismy sit;. laka moglaby bye nasza reakcja? 
Niektorzy ludzie mogliby powiedziee: "W porz~dku. To nie ma tak 
naprawdt; wielkiego znaczenia. Smak jest ten sam. To jest dokladnie 
tak samo dobre. Od dzisiaj ignorujemy pochodzenie." Ktos nieco 
bardziej "konserwatywny" moglby powiedziee: "Nigdy na moim 
stole." Nie wydaje sit; wcale jasne, ze jedna z tych odpowiedzi jest 
t'l, jedyn~ poprawn~ i logicznie wlaSciw~. 

Przyklad z winem nie zdaje jednak sprawy z glt;bi problemu 
prowincjonalnoSci predykatow psychologieznych . lak zauwaza 
Dennett: "Prawdziwy bol jest zwi'l,zany z walk~ 0 przetrwanie, 
z realn'l, perspektyw'l, smierci, ze schorzeniami naszego mit;kkiego, 
w~Uego, cieplego ciala."25 Nasze pojt;cie b61u jest zwi~zane z na
szym poezuciem moralnoSci i powinnosci, cierpienia i perspektywy 
smierci. Nakaz, aby nie zadawae bolu, jest wewnt;trznie zwi~zany 
z cnot~ dobroci. Czym bylaby ta enota w swiecie nieSmiertelnych? 
Szukaj~c odpowiedzi na to pytanie, zaczynamy rozumiee, jak moz

24 Daniel Dennett, Brainstorms, MIT Press. Cambridge 1981, s. 197. 

" Ibiaem. 
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na wlasciwie odwzorowac plaszczyzny pojyciOWq, gdy zajmujemy siy 
faktami wskazujqcymi, jak szczeg6Jnym rodzajem istot biologicz
nych jesteSmy. Z drugiej strony, enota dobroci rozciqga siy na 
stosunek do zwierz'l-t. Mimo ze nie rna to dla nich znaczenia, dzieJq 
one z nami to, iz rodzq siy i ich zycie jest ograniczone przez smierc. 
Wydaje siy, ze z tego jednego powodu wlqczamy je w obryb 
spolecznoSci moralnej. Myslimy 0 nich jako 0 zdolnych doswiad
czac "prawdziwego" b61u wlasnie do tego stopnia, do jakiego dzielq 
nasze zycie pod waznymi wzglydami. 1m dalej jednak odchodzimy 
od tej swojskiej podstawy biologicznej, tym mniej jesteSmy pewni, 
co mamy powiedziec (co mamy na mysli). Czy wijqcy siy robak 
z oderwanymi dwiema nogami odczuwa "prawdziwy" b61 lub czy 
w og61e cokolwiek odczuwa? Jezeli, z drugiej strony, rna sens 
przypisywanie b61u psu, to sens ten z pewnosciq nie obejmuje 
wszystkich sposob6w, na jakie cierpi istota ludzka. Jak sugeruje 
Dennett, donioslosc b61u dla czlowieka moze siy rozciqgnqc az na 
mozliwosc smierci. Jest to poza zasiygiem mozliwosci jakiegokol
wiek psa. Pewne sposoby powiqzania b61u i smierci byly eks
ploatowane w literaturze (por. Tolstoja Smierc [wana lllicza). Dziela 
takie mogq przypomniec nam zasiyg i donioslosc naszych wlasnych 
pojyc b6lu, pojyc nieredukowalnych w prosty spos6b do kilku 
czysto fizjologicznych wymiar6w, nawet gdy Sq one nieuchronnie 
powiqzane ze smiertelnym cielesnym zyciem. 

Dennett przypuszcza jednak, ze tego typu rozwazania nie majq 
wplywu na pytanie, czy android odczuwa bol. Twierdzi on, ze 
sceptyk, kt6ry wqtpi, czy robot moze odczuwac prawdziwy b61, nie 
jest zainteresowany tym, ze moZe okazac siy, iz ten b61 nie spelnia 
tych (kontekstualnych) kryteri6w. 26 Wydaje mi siy jednak, ze Den
nett siy tu myli. Dla kilku filozoficznych sceptykow 0 sklonnosciach 
kartezjanskich mogq to byc kryteria nieodpowiednie dla ustalenia 
obecnosci prawdziwego b6lu. Sq one jednak odpowiednie dla Ziffa, 
dla mnie, i przypuszczam, Ze dla wielu os6b nie ksztalconych 
w filozofii, kt6re zastanawiajq siy nad sensownq mozliwosciq za
stqpienia ludzkiego zycia androidami. Czy byloby tak, ze gdybysmy 
mieJi powody, by wierzyc, ze androidy czujq bol, nawet gdy te 
kontekstualne sytuacje bylyby nieodpowiednie, to usunylibysmy te 
kontekstualne tresci z ich wainego miejsca w naszym umysle? Tak 
jak zagadnienie pochodzenia wina moze stracic wainosc w roz
waianiach konesera na skutek manipulacji sprytnego chemika? Nie 
twierdzy, ie to nie moze siy zdarzyc. Wierzy natomiast, ze moina 

26 Ibidem, s. 198. 
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powiedziee, ze gdyby tak mialo si~ zdarzye, to stracone zostaloby 
cos bardzo waznego. Stracilibysmy, pod donioslymi wzgl~dami, sens 
samych siebie. Jest zbyt oczywiste, ze mozemy stracie sens samych 
siebie na inne sposoby. Nie jest jednak latwo przywolae to, co 
zostalo stracone, gdy raz zostalo stracone. Mam teraz zamiar 
przywolae w bardziej pe1ny sposob strat~, ktorej mozemy doswiad
czye, gdy zyska zaufanie obraz podmiotu wylaniaj~cy si~ z wyzej 
wspomnianego technologicznego i teoretycznego post~pu. 

Niedobre wieSci dla Data 

Mowimy 0 "sztucznej" wrazliwoki na bodice zmyslowe 
i 0 "sztucznej" m~drosci. "Sztucznej" przypuszczalnie jako przeci
wienstwie "rzeczywistej". Cos moze bye jednak sztuczne, a mimo to 
rzeczywiste; sztuczne farbowanie dalej jest farbowaniem. Jaki sens 
slow "sztuczny" i "rzeczywisty" jest trafny w tym przypadku? Gdy 
zasranawiamy si~ nad tym pytaniem, to pouczaj~ce jest wzi~e pod 
uwag~ sens, w jakim sztuczne kwiaty s~ sztuczne. Przypusemy, ze 
bylyby one zrobione z czegos nieodroznialnego od zwyklych kwia
tow poprzez dotyk i wiele innych testow (wydaje si~, ze niedlugo tak 
si~ stanie) . Bye moze moglyby one bye tak zrobione, aby wygl~daly 
swiezo tylko, gdy maj~ lodygi zanurzone w wodzie. Wiedz~c jednak, 
ze s~ one sztuczne, wiemy, ze nie wyrosly w ziemi, ze bye moze 
mog~ bye rozlozone i przekomponowane na rozne sposoby (por. 
Ziff 0 skladaniu robotow) i przede wszystkim, ze nie uschn~ (bye 
moze nawet nie podlegaj~ rozkladowi biologicznemu). To wszystko 
stanowi 0 sztucznoki sztucznych kwiatow, ich braku realnoki 
i oczywikie 0 ich mniejszej wartosci z punktu widzenia pewnych 
typowych reakcji ludzkich. Czy takie roznice maj~ dla nas znacze
nie? Oczywiscie tak. Pochodzenie i los kwiatow naturalnych s~ 
w sposob istotny zwi~zane z ich autentycznym wdzi~kiem. Ich 
wdzi~k jest funkcj~ szczegolnego rodzaju przemijalnoki. Dlaczego 
powinna nas obchodzie ich przemijalnose? Nie mog~ tego udowod
nie, ale mysl~, ze pewnym jest, iz jest to wazne, poniewaz pod tym 
wzgl~dem podzielaj~ one do pewnego stopnia nasz sposob zycia. 
I rzeczywikie, gdy porownujemy nasze zycie do kwiatow b~di do 
kwitn~cych I~k, tak jak czyni~ prorocy, to czujemy, ze nie da si~ 
oddzielie pi~kna naszego wlasnego zycia od naszej smiertelnoki. 
Wallace Stevens, w protescie przeciwko pewnym koncepcjom smier
telnoki, uj~1 to nast~puj~co: 

A IV owym raju czy smierc nic nie zmienia'! 
Czy nie opada owoc? Czy ci~zkie gal~zie 
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WiSZll na zawsze, w nietykalnym niebie, 

Niezmiennym a podobnym do znikliwej ziemi, 

Gdzie rzeki, jak i nasze, poszukujll morza 

I morza nie znajdujll, gdzie te same brzegi 

Splywajll, gdy belkoczllc bie4 ku nim rzeki? ( ... ) 


Smierc jest matkll pi\=kna , mistycznll; 


Bezsenni, w jej plonllcym lonie czekajllcy, 

Ksztalt dac musimy naszym ziemskim matkom ( ... ) 


Zyjemy tu, wydani chaosowi slOl1ca 

Lub rozdzielani przez dnie i przez noce, 

Lub na wyspie, samotni, nieprzepowiedziani, 

Tu, na wodach rozlanych i nieuniknionych.2 7 


W jednym z najbardziej odrazaj~cych moment6w we wspomnia
nym odcinku serialu Star Trek Data oswiadcza, ze jest on ("cos") 
w zazylych stosunkach z pewn~ kobiet~, kt6ra jest czlonkiem zalogi . 
Pomysl ten jest bardziej odpychaj~cy nii zabawny. Data jest mecha
nizmem, kt6ry nie podlega biodegradacji. Gdy siC( go zapyta: "Jak 
siC( dzis czujesz?", odpowiada: "Nie zmieniam siC( wraz z uplywem 
czasu". Mialem okazjC( obserwowae kilka klas uczni6w ogl~daj~
cych tc( scenC(. Zastanawiaj~cy jest ich absolutny brak reakcji na tc( 
odrobinC( fan tazj i (android w intymnym zwi~zku z czlowiekiem). 
ezy wielu ludzi nie zauwaza zwi~zku pomiC(dzy milosci~, wrazliwos
ci~, fizyczn~ intymnosci~ a uplywem czasu zmierzaj~cym ku smier
ci? "Stara zaleznose dnia i nocy", w kt6rej zyjemy i umieramy? Nie 
mialoby sensu powiedziee do Data: "chodz i starzej siC( ze mnq" . 
ezy jednak ludzie dalej m6wiq sobie takie rzeczy? ezy moze 
rozumienie, kt6re by uswiC(calo te slowa, gdzies juz siC( zatracilo? 
ezy wielu ludzi gotowych byloby opisae jako "intymnose" relacjC( 
do czegos, co pod istotnymi wzglC(dami jest jedynie "urzqdzeniem"? 
lezeli tak, to bye moze jesteSmy juz na dobrej drodze do utraty 
konkretnego, ale nie tylko ludziom wlaSciwego sensu, takiego, kt6ry 
dotychczas ksztaltowal wiele z religii i moralnosci. 

W naszym zyciu nie rna miejsca dla Data . Nie moze on od
czuwae "prawdziwych" b6li, cierpien, wyrzut6w sumienia, nadziei, 
milo sci bez wzgJC(du na to, jak bardzo przekonujqce byloby jego 
"dzialanie". Brakuje mu cech wyplywajqcych z kontekstu, kt6re Sq 
niezbC(dne do przypisania powyzszych wlasnosci. Nie urodzil siC(. 

27 Wallace Stevens, Sunday Morning, w: A College Book of Modern Verse, red. Robinson 
i Rideout, Row, Peterson and Co., Evanston, III 1958, s. 257- 258 (wyd. polskie: Porollek 
niedzielny, tlum. J. M. Rymkiewicz, w: Wiersze, PIW, Warszawa 1969, s. 12-14). 
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Zywi si~ swiatlem. 28 Nie umrze. Prawdziwy b61 nie jest mozliwy 
u takiej istoty. I prawdopodobnie Data nie moze nawet miee 
"prawdziwej" inteligencji. To ostatnie stwierdzenie w szczeg61nosci 
byloby nie do zaakceptowania dla Sztucznej Inteligencji. Dennett: 
"sztuczna inteligencja C ... ) moze nie bye dokladnie taka jak natural
na, ludzka inteligencja, ale jest prawdziwq inteligencjq, tak prawdzi
Wq, jak prawdziwq Cmozemy to sobie wyobrazie) moglaby bye obca 
inteligencja stwor6w spoza naszej galaktyki". 29 "Inteligencja" stala 
si~ pustym slowem. Co powinno zawierae si~ w jej zasi~gu? Dowcip 
i poczucie humoru? Zmysl muzyczny i werwa? Jakie inne cechy 
umyslowe? Mozna argumentowae za tym, ze takze wiele z tych 
poj~e poddaje si~ mocnemu "prowincjonalnemu przyciqganiu". 
Wazne jest jednak, ze tym, co si~ tutaj liczy, nie jest po prostu 
r6znorodnose repertuaru, lecz natura samych tych przedmiot6w, 
kt6re wchodzq do tego repertuaru. Nie chodzi 0 to, ze android moze 
bye nazwany inteligentnym tylko w takim sensie, w jakim uczony
-idiota moze bye nazwany inteligentnym, poniewaz prawdopodob
nie to nie zachodzi. Wydaje si~, ze zasadniczo nic nie stoi na 
przeszkodzie ogromnemu rozszerzeniu si~ repertuaru robot6w. 

Twierdzilem, ze nie jest mozliwe, aby Data byl naprawd~ zm~
czony czy odczuwal b6I. Sens mozliwosci, 0 kt6ry tutaj chodzi, to 
mozliwose "gramatyczna". Gramatyka nie okreSla jednak niezmien
nych zwiqzk6w. M6wiqc w kategoriach Wittgensteina, gramatyka 
jest funkcjq form zyciowych, a formy zyciowe mogq si~ zmienie. 
Szczeg6lne sposoby wyrazania si~ i formy troski mogq si~ rozwinqe 
bqdz zaniknqe wraz z takimi zmianami. 

Interpretacja kilku podstawowych biblijnych motyw6w antropo
logicznych, kt6rq staralem si~ przedstawie, rna wiele oczywistych 
konsekwencji w kompetentnej dyskusji na tematy inne, choe zwiq
zane z poruszanym w tym tekscie. Oczywiscie rna to zwiqzek 
z dyskusjq na temat poklosia smierci, eutanazji, aborcji, r6Znego 
rodzaju inzynierii biologicznej i wielu innych klopotliwych zagad
nien. We wszystkich tych przypadkach uwydatniajq si~ pytania 
o rol~ cielesnego kryterium tozsamosci i biologicznego Zycia ludz
kiego. Ten charakterystyczny, lecz nie wyjqtkowy nacisk na rol~ 
ciala swiadczy, jak wierz~, przeciwko "bezlitosnemu rozprzestrze
nianiu si~ czystego urzeczowienia i nieograniczonej uzywalnosci", 
czego obawia si~ i z czym walczy Jonas. 30 

28 Zakladam, ze Data zasilany jest za pomocq pewnego rodzaju baterii slonecznych. 
Spelnia zatem jeden z warunkow postawionych przez Ziffa na to, aby bye maszynq. Zob. 
Zifl", The Feelings of Robots, S. 98. 

2Q D. Dennett , op. cit., S. 197. 

30 Hans Jonas, Against the Stream : Comments on the Definition and Redefinition of Death, 
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Argumenty i rozwazania wysuni~te tutaj przeciwko funkcjonaIis
tycznym koncepcjom czlowieka, a takze przeciwko popularoej an
droidologii nie opieraj:f si~ na zadnej konkretnej nauce religijnej. 
Powinno bye jednak jasne, ze te konkretne argumenty wyznaczaj:f 
ramy zagadnien, kt6re maj:f duze znaczenie dJa religii. Mog:f one 
pom6c nam przypomniee sobie cos, co powinno bye calkiem oczy
wiste, mianowicie to , ze z religijnego punktu widzenia nie moze bye 
ani Dobrej Nowiny, ani dobrych widci dJa Data. 

tfum. Katarzyna Kijania-Pfacek 

NORMAN LILLEGARD, profesor filozofii religii Uniwersytetu Tennessee 
w Martin . 

Wi told Marciszewski 

T AJNIKI INTERNETU 
Filomatl Aleph Warszawa 1995 

Internet jest dla Polski szans'l nadrobienia dziesi'ltk6w lat opozmen 
w kontakcie ze 5wiatem, ale w szansv trzeba zainwestowac. Til perspek
tyw'l filozoficzn'l i polityczn'l Tajniki r6zni'l si~ od innych b~d'lcych 
w rynkowym obiegu pozycji 0 Internecie. S'l wive adresowane nie tylko 
do aktualnych jego uzytkownikow lecz takze do tych, ktorych pociilga 
refleksja nad prawami umyslu jak i prawami cywilizacji. A takie do tych, 
ktorzy zostali obdarzeni wladZ<j politycznil, skoro do jej istoty nalezy 
odpowiedzialnosc za poziom cywilizacji. 

w: Conlemporory Issues in Bioelilics, red. T. Beauchamp i L. Walters, Wadsworth Pub
lications, Belmont, Calif. 1982, s. 292. 
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Ryszard Tadeusiewicz 

Coraz liczniejsze, cZlYstO w tryumfalnym tonie utrzymane donie
sienia na temat osi~gnilYc tak zwanej "sztucznej inteligencji" (AI) 
sklaniaj~ do pewnej refleksji nad tym zjawiskiem. Czy fakt, ie 
maszyny w coraz szerszym zakresie potrafi~ zastlYPowac nas w fun
kcji myslenia, naleiy odczytywac jako sukces Qestdmy jui tak 
m~drzy, ie potrafimy nawet budowac m~dre programy), czy tei 
jako poraiklY (zakres zadan, kt6rymi silY zajmujemy, tak dalece 
wymkn~l silY spod kontroli, ie potrzebujemy pomocy maszyny, by 
silY z nim uporac)? Wydaje silY, ie odpowiedz na to pytanie zawarta 
jest posrednio w znanym iarcie, kt6ry powtarzaj~ sobie od lat 
wszyscy specjaliSci zajmuj~cy silY konstruowaniem urz~dzen i pro
gram6w zwi~zanych z AI: "Lepsza wlasna nii sztuczna, lepsza 
sztuczna nii iadna ... " 

Zanim przejdlY do zagadnien szczeg610wych, chcialbym silY od
nieSc w spos6b og6lny do tego, czym jest oraz czym nie jest sztuczna 
inteligencja. Jest to bowiem nowa gal~z informatyki, budz,!ca wiele 
nadziei, ale jeszcze wilYcej kontrowersji. 

Zasadnicza idea badan nad sztuczn'! inteligencj~ sprowadza silY 
do tego, by za pomoq urz'!dzen automatycznych (gl6wnie kom
puter6w) uzyskiwac dzialania maszyn podobne do tych, jakie reali
zuje czlowiek za pomoq swojej inteligencji . Zakres dzialan spec
jalist6w od sztucznej inteligencji zmienia silY jednak wraz z rozwojem 
informatyki, gdyi aktualnie wiele zadan - do niedawna 
uwaianych za bezwarunkowo wymagaj,!ce inteli
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g en c j i - "z dew a 1 u 0 w a los i~" n ask ute k r 0 z w 0 jut e c h
n i k i. Wynika to z braku precyzji okrdlenia "inteligencja", ktore 
- choc na pozor oczywiste - sprawia klopoty przy probach takiego 
zdefiniowania, by definicja nadawala si~ zarowno do oceny osobo
wOSci okreslonego czlowieka, jak i do opisu dzialania programu 
komputerowego. 

Przykladowo: w szko1e za inteligentnego uwaza si~ ucznia, ktory 
szybko i trwale zapami~tuje podawane wiadomosci. lednak w od
niesieniu do systemow technicznych kryterium takie nie daje si~ 

zastosowac, gdyz komputerowe bazy i banki danych zdolne S,! do 
trwalego i szybkiego zapami~tywania milionow informacji - a mimo 
to ich glupota doprowadza do lez wielu uzytkownikow. Tak wi~c 
inteligencja ucznia i "inteligencja" komputera - to najwyrazniej 
dwie rozne rzeczy. Podobnie zawodne bywaj,! kryteria przywi,!zy
wane zwyczajowo do okrdlonych zawodow lub rodzajow pracy. 
Przykladowo: kadr~ urz~dnicz,! zwyczajowo nazywa si~ "inteligen
cj,! pracuj,!q", a tymczasem programy zast~puj,!ce prac~ urz~dnika 
- na przyklad systemy przetwarzania danych pelni,!ce funkcje po
dobne do ksi~gowej w banku - uchodz,! za najprostsze i najbardziej 
prymitywne ze wszystkich programow. Nie wystarczy takZe od
wolywac si~ do sformulowan na ternat pracy "tworczej" i "nietwor
czej", gdyz komputerowe programy wspomagaj,!ce tworczosc in
zyniersk,! (tzw. CAD), a nawet komponuj,!ce muzyk~ lub kreuj,!ce 
dziela plastyczne - nie S,! zaliczane do sztucznej inteligencji. Przy
klady mozna mnozyc, odkrywaj,!c nawet swoist'! hipokryzj~ w na
szych ocenach, ktore S,! zawsze bardziej liberalne w odniesieniu do 
ludzi niz w stosunku do komputerow. Dla ilustracji tej tezy rozwaz
my zagadnienie gier komputerowych. leSli czlowiek blyskotliwie 
wygrywa parti~ szachow'!, to jesteSmy sklonni przypisac mu in
teligencj~ - ba, mowi si~ nawet niekiedy 0 geniuszu! A tymczasem 
gdy prosty program funkcjonuj,!cy na domowym komputerze ogry
wa nas raz po raz - odmawiamy mu inteligencji. 

lak z tego wynika, obszar sztucznej inteligencji rna bardzo slabo 
wytyczone granice, a niektore klasyczne do niedawna zagadnienia 
sztucznej inteligencji "spadaj,!" ostatnio do poziomu zadan szkol
nych. Na przyklad cz~sto wymieniana we wczesnych pracach z tej 
dziedziny lamiglowka Wieze Hanoi, "kamien probierczy" wielu 
programow sztucznej inteligencji, daje si~ dzis rozwi,!zac za pomoc,! 
programu zawieraj,!cego kilka linijek napisanych w j~zyku LOGO, 
uzywanym... w szkolach podstawowych. lednak dla wszystkich 
specjalistow zajmuj,!cych si~ sztuczn'! inteligencj,! jedno nie ulega 
w,!tpliwosci: zagadnienia s i e c i n e u ron 0 w y c h, ktorymi b~d~ si~ 
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dalej dokladniej zajmowal, S(l nadal jednym z centralnych pro
blemow tej dziedziny. 

Pytanie 0 rol~ sztucznej inteligencji sklania do zastanowienia, 
z czego si~ bierze zapotrzebowanie na komputero
we imitacje inteligentnych systemow. Ot6Z obserwuj(lc 
swoj odcinek wiedzy s(ldz~, ze jedn(l z przyczyn moze bye ogromny 
wzrost z 10 z 0 nos c i zadan, jakie codzienne zycie stawia przed 
nauk(l i technik(l. W starozytnosci i w sredniowieczu calose wiedzy 
ludzkosci mogla bye zgromadzona i obj~ta umyslem przez jednego 
czlowieka, dlatego Arystotelesa czy Leonarda da Vinci mozna 
obdarzae mianem m~drcow bez podawania jakiejs blizszej specyfi
kacji ich specjalnosci. Za czasow Galileusza i Newtona pojawily si~ 
dziedziny wiedzy - mozna bylo bye wybitnym fizykiem alba dosko
natym znawc(l prawa, ale nie oboma tymi autorytetami naraz. 
Potem poszlo to jak lawina: coraz wi~cej gromadzonych faktow 
i coraz wi~ksze rozdrobnienie wiedzy pomi~dzy fakultety, specjalno
sci, specjalizacje.. . Obecnie podejmowane S(l problemy naukowe, 
ktorych stopien zlozonosci nie miesci si~ w zakresie zdolnosci 
pojmowania pojedynczych ludzi, publikacje i odkrycia S(l dzielem 
zespolow licz(lcych dziesi(ltki osob, czego posrednim skutkiem jest 
kryzys indywidualnych autorytetow naukowych, a dalsz(l, psycho
logicznie uwarunkowan(l konsekwencj(l - kryzys racjonalizmu, gdyz 
podobnie jak ufae mozna osobie, a nie instytucji, tak sarno uznawae 
mozna wartosci reprezentowane przez osob~, a nie przez instytut 
czy akademi~. 

Ograniczaj(lc moje rozwazania do wlasnego podwork a, chcial
bym dla uzupelnienia odnotowae, ze takze rozwoj techniki poszedl 
w kierunku de per son i fi k a cj i - osi(lgni~cia S(l wynikiem pracy 
anonimowych zespolow, nie ma natomiast ludzi, ktorych osobistym 
dzielem bytyby pojawiaj(lce si~ lawinowo wynalazki. Zarowka mog
la bye osobistym wynalazkiem Edisona, telefon - Bella, natomiast 
komputer? Tu juz trzeba podac tyle nazwisk, Ze swiadectwo autor
skie zaczyna przypominae ksi(lzk~ telefoniczn(l. 

Znamy doskonale przyczyny tego stanu rzeczy - jest ni(l wymie
niony na wst~pie wzrost zlozonosci zadan, jakie najpierw nauka, 
a potem technika musiala rozwi(lzywae. Wobec niemoznosci ogar
ni~cia rozumem calej wiedzy - pojawia si~ kryzys zaufania do 
szczegolowych dziedzin wiedzy (np. do naukowej medycyny), potem 
do wiedzy jako takiej, a potem mamy gene rainy kryzys racjonaliz
mu. Podobnie wobec niemoznosci kontroli mechanizmow spraw
czych i konsekwencji rozwoju techniki - wali si~ w gruzy mit 
post~pu naukowo-technicznego. 
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Opisany proces nie jest jednak zjawiskiem oderwanym czy 
samoistnym, ale stanowi prost'! konsekwencjlt osi,!gniltcia przez 
nauklt i techniklt pewnego stopnia zlozonosci; jest w istocie natural
nym skutkiem przekroczenia intelektualnej "masy krytycznej", poza 
ktor,! nieuchronny jest rozpad. Staj,!c oko w oko z problemami 
przerastaj,!cymi jego mozliwosci - rozum salwuje silt ucieczk,! win
stytucjonalizm (zamiast uczonych mamy Akademilt Nauk... ), 
p s e u d o-m is t yc y z m (wiltcej jest astrologow niz astronomow, 
lepiej zarabia "uzdrowiciel" niz profesor medycyny) lub techno
c en try z m. Zwlaszcza ta ostatnia forma intelektualnego eskapiz
mu jest warta uwagi, gdyz mozna j,! przesledzic na prostych przy
kladach, a jednym z nich jest wlasnie sztuczna inteligencja i technika 
sieci neuronowych. 

Pozwollt sobie na pocz'!tku przytoczyc kilka wybranych infor
macji na temat tych sieci, poniewaz technika ta, chociaz modna i dla 
wielu osob bardzo interesuj,!ca - nie jest jeszcze powszechnie znana. 
Zacznlt jednak od pewnych spostrzezen ogolniejszej natury. 

W informatyce od lat obserwujemy przyplywy i odplywy zainte
resowania roznymi szczegolowymi zagadnieniami, wplywaj,!ce na 
kierunki prac badawczych, ksztaJtuj,!ce obraz rynku komputerowe
go i ogniskuj,!ce wysilek licznych programistow na okreslonych 
zagadnieniach. Czas trwania takiej mod y szacowac mozna na 
okres od kilku miesiltcy do kilku lat - na ogol trw a ona do czasu, 
az kolejna fascynacja nie Sci,!gnie rzeszy "poszukiwaczy zlota" 
w zupelnie nowe rejony. Przykladow mozna wymienic bez liku - na 
przyklad masowy "atak" na nadprzewodniki wysokotemperaturo
we, mijaj,!ca juz fala mody na fraktale i chaos lub nawracaj,!ce 
okresowo Uak epidemie dzumy!) fascynacje teori,! zbiorow rozmy
tych. 

Mniej wiltcej na pocz'!tku lat 90. zapanowala mod a n a s i e c i 
n e u ron 0 w e. Moda ta przejawia silt w ogromnej Iiczbie publikacji 
naukowych, jakie ukazuj,! silt na ten temat na swiecie, w niezliczo
nych konferencjach, na ktorych prezentowane S,! wyniki prac nau
kowych i prob zastosowan, a takze znajduje swoj wyraz w liczbie 
uczonych, ktorzy uwazaj'! silt za autorytety w tej dziedzinie. Liczba 
ta ostatnio lawinowo wzrasta. Chwilami odnosi silt wrazenie, ze 
badanie i stosowanie sieci neuronowych stalo silt tak dalece 
"w dobrym tonie", ze nieposiadanie dorobku i przemyslen w tym 
zakresie jest wrltcz nietaktem towarzyskim! 

Nie jest to dzielem przypadku. Sieci neuronowe S,! nowym i pod 
wieloma wzglltdami atrakcyjnym narzltdziem informatycznym, za
sadniczo odmiennym w swoich zalozeniach od tych komputerow, 

62 




TRYUMF CZY KAPITULACJA ROZUMU? 

ktorymi poslugujemy si~ na co dzien, a jednoczesnie wybitnie 
wygodnym i wydajnym. Dlatego wlasnie interesuj,! si~ nimi zarowno 
badacze, jak i praktycy~ Zalety sieci neuronowych polegaj,! - jak juz 
wspomniano wyi:ej - na dwoch podstawowych atutach: po pierwsze, 
stanowi,! one wygodn'! i tani,! propozycj~ wieloprocesorowego sys
temu 0 bardzo wielu elementach przetwarzaj'!cych rownolegle do
starczane informacje; po drugie, nie wymagaj,! programowania, 
tylko wykorzystuj,! proces uczenia. 

Pierwszy atut sieci, polegaj,!cy na mozliwosci realizacji w nich 
postulatu "masowego rownoleglego przetwarzania" (massive paral
lel processing), wynika z faktu, ie siec neuronowa zbudowana jest 
z bardzo wielu (od kilkuset do kilkudziesi~ciu tysi~cy) rownoczesnie 
pracuj,!cych i wspolnie przetwarzaj'!cych informacje elementow 
zwanych n e u ron ami. Ich pierwowzorem Sll komorki nerwowe 
budujllce mozg czlowieka, ale w istocie elementy uZywane w tech
nicznych sieciach neuronowych Sll skrajnie uproszczone i zawierajll 
tylko podstawowe (nie do konca wiadomo, czy najwazniejsze) 
wlasciwosci swoich biologicznych pierwowzor6w. Prosz~ zauwazyc 
- skonfrontowani z trudnym zadaniem wybieramy sztuczn'! prosto
t~, a nie wiernll rzeczywistosci dokladnosc! 

Sztuczne neurony S,! bardzo proste w swojej budowie i dzialaniu, 
w zwi,!zku z czym latwo jest je symulowac za pomoc,! komputera, 
a specjalistyczne uklady scalone (s,! juz takie) mog,! zawierac setki 
takich elementow w jednym "chipie". 

Z takich neuronow (czyli procesorow zawieraj,!cych zar6wno 
elementy pami~ci, jak i pewne mozliwosci przetwarzania informacji) 
buduje si~ s i e c, I'!cz'!c je ze sobll wedlug pewnych prostych regul. 
Przy wyborze sposobu pol'!czen i struktury sieci ponownie spotyka
my maksymalne uproszczenia, gdyz generalnie w sieciach neuro
nowych wiernosc biologicznemu oryginalowi poswi~a si~ na rzecz 
prostoty. Uzywane sieci najcz~sciej buduje si~ jako struktury zlozo
ne z pewnej liczby war s t w neuronow, polllczonych mi~dzy sobll 
w s,!siednich warstwach na zasadzie "k a z d y z k a z d y m". Jest to 
biologicznie nieuzasadnione i bardzo daleko id'!ce uproszczenie. 
Struktura warstwowa wyst~puje wprawdzie w pewnych rejonach 
mozgu (np. w korze wzrokowej), jednak z pewnoscill nie jest tak 
prosta i regularna, jak struktura budowanych sztucznie sieci - nie 
mowi,!c juz 0 tym, ze inne fragmenty mozgu majll zupelnie inn,! 
budow~, na przyklad bardziej zblizonll (lokalnie) do topologii 
gwiazdy. Poniewaz jednak przyj~cie struktury warstwowej ulatwia 
techniczne operowanie sieci,! i zapewnia moiliwosc jej zdefiniowa
nia przy minimalnym wkladzie pracy zarowno w rozwi,!zaniach 

63 



RYSZARD TADEUSIEWrCZ 

symulacyjnych (wystarczy kilka prostych p~tli w programie, by 
"obsluzyc" cal,! siec), jak i przy wykonaniach sprz~towych (obwod 
drukowany, na ktorym rozmieszcza sif;: chipy z model ami neuro
now, rna prost'! i latw'! do wykonania struktur~) - wszyscy tak 
post~puj,! , nie martwi(!c sif;: ani przeslankami biologicznymi, ani 
dowodami wskazuj,!cymi, ze architektura sieci bardziej wymyslnie 
dostosowanej do charakteru zadania moze znacznie lepiej realizo
wac stawiane cele. Zauwazmy - po raz drugi wobec dylematu: 
skomplikowane alba nieprawdziwe wybieramy drogf;: oddalaj,!c<! 
nas od prawdy! 

Z kolei pomysl jednorodnego, "pelnego" schematu pol'!czen 
mi~dzy elementami poszczegolnych warstw zapewnia minimalizacj~ 
wysilku zwi,!zanego z definiowaniem sieci, chociaz odbywa sif;: to 
kosztem duzego nakladu (np. pami~i w modelu symulacyjnym czy 
potencjalnych pol(!czen w strukturze chipu), koniecznego dla za
pewnienia mozliwosci odwzorowania w sieci wszystkich niezb~d
nych przy takim zalozeniu pol'!czen. Warto zauwazyc, ze bez 
przyj~cia (arbitralnie!) jednorodnosci struktury sieci sarno tylko 
opisanie topologii jej pol(!czen wymaga podania setek tysi~cy para
metrow, co skutecznie udaremnia wszelkie proby stosowania takich 
struktur 0 nadmiernie wymyslnych architekturach pol'!czen. Nato
miast decyzja 0 przyj~ciu pol(!czen typu "kazdy z kazdym" stanowi 
elementamy i nie wymagaj(!cy zadnego gl~bszego zastanowienia akt 
woli konstruktora sieci. Tak jest latwiej i dlatego (prawie) wszyscy 
tak robi'!. Mozliwosc wygodnego (czytaj: bezmyslnego) stosowania 
tego typu uproszczenia wynika z nadziei (potwierdzaj,!cej si~ na 
szcz~scie w praktyce), ze w trakcie procesu uczenia siec "sarna" 
wybierze z dost~pnych jej pocz(!tkowo wszystkich pol(!czen te, ktore 
s,! naprawd~ potrzebne, odrzucaj,!c (zeruj,!c) pozostale. Mysl~, ze 
ten wymowny fakt mozna tu pozostawic bez komentarza. 

Podsumowuj,!c t~ cz~sc rozwazan, mozemy stwierdzic, ze sie6 
neuronowa jest struktur'! utworzon'! na drodze szeregu kompromi
sow. Mozna j,! zbudowac i wykorzystywac tylko dzi~ki temu, ze 
sklada sif;: z bardzo wielu prostych (i tanich!) elementow zdolnych 
do rownoczesnego przetwarzania informacji. Tylko dzif;:ki temu 
mamy z sieci poi:ytek, gdyz wspolne i rownoczesne dzialanie wielu 
neuronow tworzy efekt w postaci bardzo wydajnego przetwarzania 
informacji wejsciowej, podawanej do pierwszej warstwy neuronow 
(dane) na sygnaly pojawiaj,!ce si~ na wyjsciach wszystkich neuro
now sieci, z ktorych cZf;:SC, tworz'!ca ostatni,! warstwf;: sieci, dostar
cza rozwi,!zania postawionego zadania (wyniki) - oczywiscie pod 
warunkiem realizacji elementow sieci w postaci specjalizowanych 
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blokow elektronicznych lub optoelektronicznych (bywajll i takie). 
Poniewaz widzialem wiele zawiedzionych oczekiwan - czuj~ si~ 
w obowillzku podkreslie oczywisty fakt, ze ch~tnie stosowane symu
lowanie sieci na zwyklych komputerach nie zwi~ksza sarno z siebie 
ich szybkosci, chociaz moze przyczyniac si~ do efektywniejszego 
rozwillzywania problem6w dzi~ki zastllpieniu skomplikowanego al
gorytmu numerycznego prostszll obliczeniowo "sieciowll aproksy
macW'· 

Drugim powszechnie wymienianym atutem sieci jest ich zdol
nose do uczenia si~. Tutaj nie rna juz r6znicy mi~dzy siecill wyko
nanll ze specjalizowanych uklad6w scalonych i siecill symulowan'l 
- jedna i druga nie wymaga programowania. Jest to bardzo silny 
argument, na pozor przemawiajllcy za szerokim stosowaniem sieci. 
Przyjrzyjmy si~ temu zagadnieniu nieco dokladniej. 

Coraz pot~zniejsze komputery prowokowaly i prowokujll do 
podejmowania coraz bardziej skomplikowanych problem6w badaw
czych i uzytkowych. Jednak maszyny nie Sll w stanie samodzielnie 
podejmowac tych zadan - do kazdej czynnosci konieczny jest 
o d pow i e d nip r 0 g ram. Okazuje si~, ze znacznie latwiej zbudo
wac wielki komputer - znacznie trudniej zazwyczaj postawie mu 
zadania. Coraz cz~sciej rodzi si~ wi~c t~sknota, by takZe trud 
znalezienia programu, wedlug kt6rego powinien dzialac komputer, 
przerzucic na barki maszyn - i tak rodzi si~ idea uczenia maszyn. 

Warto jednak odnotowae jego moralnie podejrzane "drugie 
dno" - nie dose, ze spychamy na maszyn~ trud rozwillzywania 
napotykanych problem6w (tak si~ dzieje w istocie przy kazdej 
okazji, gdy korzystamy z komputera) - to w dodatku nawet 
zaprogramowanie maszyny powierzamy slepemu przypadkowi. 
Z pragmatycznego punktu widzenia jest to uzasadnione - mi~dzy 
innymi tam, gdzie algorytm dzialania nie jest do konca znany lub 
musi bye cz~sto i szybko modyfikowany (na przyklad w zadaniach 
sterowania adaptacyjnego obiektami automatyki 0 zmiennych 
w czasie wlasciwosciach). Jednak z punktu widzenia ambicji intelek
tualnych jest to sromotna kl~ska racjonalizmu - maszyna mysli za 
nas, bo samodzielne znalezienie rozwillzania jest za trudne. 

Podsumowujllc t~ cz~sc rozwazan, nalezy stwierdzie, ze sieci 
neuronowe Sll zdolne do samoprogramowania si~ w wyniku procesu 
uczenia, a takie wykazuj'l pewne cechy podobne do cech rzeczywis
tego m6zgu, a wyraznie odmienne od cech klasycznych kompute
row. Wszystkie te mozliwosci slusznie uznawane Sll za wazne i wy
soce przydatne atuty, dlatego lista zastosowan sieci neuronowych 
jest juz bardzo dluga i zapewne b~dzie w najbliiszym czasie wy
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dluzana. W ksillzce poswi~conej tej problematyce I wymienilem 
i omowilem kilkanascie takich zastosowan, tutaj przedstawi~ kilka 
nowych przykladow, eksponujllc glownie te dokonania, ktore zna
lazly konkretne miejsce w praktyce, zwlaszcza te najnowsze, ktore 
pojawily si~ w 1994 roku. Przegilld tych zastosowan dowodzi, jak 
cz~sto i jak ch~tnie si~gamy do protezy rozumu w postaci sieci 
neuronowej, nie zwracajllc uwagi na to, czy przystoi to dumnemu ze 
swego racjonalizmu gatunkowi homo sapiens. Warto przy tym 
odnotowac, jakie instytucje si~gajll po to narz~dzie - jest to w istocie 
intelektualna e1ita konca XX wieku! 

NASA wykorzystuje sieci neuron owe do sterowania ramieniem 
robota, ktorego zadaniem jest chwytanie przedmiotow znajdujllcych 
si~ w dowolnym polozeniu (dotyczy to mi~dzy innymi manipulatora 
dzialajllcego w ladowni promow kosmicznych, gdzie w warunkach 
niewazkosci szczegolnie trudno utrzymac manipulowane obiekty 
w stalym polozeniu, a pewnosc chwytu jest uzalezniona od stopnia 
zgodnosci orientacji przestrzennej osi przedmiotu i elementow 
chwytaka). 

Rowniez do zadania sterowania ramieniem robota przeznaczona 
jest siee neuronowa zbudowana przez uczonych z New York Univer
sity Medical Center. Zastosowano sieci jako alternatyw~ dla zlozo
nych tensorowych obliczen dotYCZllcych parametrow ruchu ramie
nia robota w celu znacznego przyspieszenia dzialania systemu 
sterowania, ktory dzi~ki zastosowaniu sieci moze dzialac w czasie 
rzeczywistym, podczas gdy zwykle algorytmy realizowane na tych 
samych komputerach nie Sll w stanie osillgnllc wystarczajllcej szyb
kosci przy wyznaczaniu wszystkich potrzebnych wspolrz~dnych, 
przyspieszen i wielkosci wymaganych sil i momentow obrotowych. 

Firma General Dynamics opracowala dla potrzeb US Navy 
oparty na sieciach neuronowych system klasyfikujllcy i rozpoznajllcy 
sygnaly sonarowe. System ten pozwala rozpoznawac szumy charak
terystyczne dla na~dow roznych typOw statkow i okr~tow. Udalo si~ 
tak dokladnie wytrenowac siec, ze jest ona zdolna do rozrozniania 
mi¢zy sobll szumow r6Znych okr~tow tego same go typu, co pozwala 
na identyfikacj~ nazwy jednostki, a takze potrafi rozpoznawac za 
pomoCll hydrofonow niektore dzwi~ki nadwodne - na przyklad szum 
wytwarzany przez helikopter unosZllcy si~ nad powierzchnill oceanu. 

Podobne osillgni~cia, ale w zakresie identyfikacji samolotow, 
uzyskali naukowcy z University of Pensyl vania wspolpracujllcy 

R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, wyd . II, 
Warszawa 1993. 
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z firm4 TRW. Zbudowana przez nich siee neuronowa potrafi 
rozpoznawae samoloty z tak4 dokladnosci4, ze podstaw4 do bez
bI~dnej identyfikacji moze bye detal wielkoSci 18 cali zaobser
wowany z odleglosci 50 mil. 

W szpitalu Anderson Memorial Hospital w Poludniowej Karoli
nie sieci wykorzystano do realizacji procesu optymalizacji leczenia, 
zyskuj4c (jak podajl! publikacje) miliony dolarow oszczerdnosci 
i ratujl!c zycie kilkudziesi~ciu ludzi. Niestety, blizsze dane na temat 
tego ciekawego przedsi~wzi~cia nie Sl! znane. 

Wielki producent rakiet, firma General Devices Space Systems 
Division uzyla sieci neuronowych do sterowania prac4 150 zaworow 
doprowadzajl!cych paliwo i tlen do silnikow rakiety Atlas. Okazalo 
si~, ze odpowiednio wytrenowana siee potrafila w oparciu 0 dane na 
temat aktualnych fluktuacji mocy silnika sterowae zaworami traf
niej niz poprzednio stosowany, kosztowny i zawodny, zlozony 
system automatyki oparty na wykorzystaniu danych z setek sen
sorow. 

Bardzo znanym zastosowaniem sieci neuronowej jest wykorzys
tany przez firm~ Eaton Corporation uklad sterowania pozwalaj4cy 
na wspomaganie kierowcy duzej ci~zarowki (pi~e osi, osiemnascie 
kol) przy wykonywaniu niektorych szczegolnie trudnych manewrow 
(cofanie z naczeP4). 

Sieci neuronowe S4 czersto stosowane w energetyce - zwlaszcza 
do prognozowania zapotrzebowania na moc elektrycznl!. ledno 
z bardziej znanych wdrozen w tym zakresie dotyczy elektrowni BC 
Hydro w Vancouver, szczegolnie trudnej do sterowania, poniewaz 
jej cztery turbiny majl! wyraznie roznil!ce si~ charakterystyki i zada
nie ich wll!czania i wyl4czania w odpowiedzi na zmienne zapo
trzebowanie na moc elektryczn4 ze strony odbiorcow energii jest 
wyjl!tkowo zlozone i niewdzierczne. 

Takich i podobnych doniesien 0 udanych zastosowaniach sieci 
neuronowych znalezc mozna w najnowszym pismiennictwie bez 
liku. Zeby nie przedluzae nadmiernie tego w4tku, nie berder ich tu 
mnozyl. 

lak widae, udanych przykladow zastosowania sieci neurono
wych jest bardzo wiele. Czy z tego wynika. ze powinnismy porzucie 
ambicje samodzielnego myslenia, a takZe dobrze znane, "klasyczne" 
komputery i wszystkie zadania obliczeniowe rozwil!zywae wyl4cznie 
przy uzyciu sieci? Zdecydowanie nie - sieci S4 narzerdziem modnym 
i wygodnym, majl!cym jednak szereg bardzo istotnych ograniczen. 
Badania wlaSciwosci sieci S4 w toku i nie wszystko 0 nich wiadomo, 
juz teraz mozna jednak podae kilka charakterystycznych cech 
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zadari, ktorych rozwil!zanie z wykorzystaniem sieci jest praktycznie 
niemozliwe. Pierwsza klasa zadan, przy rozwil!zywaniu ktorych 
trzeba calkowicie zrezygnowae z sieci, zwil!zana jest z manipulac
jami na symbolach. Wszelkie formy przetwarzania informacji w po
staci symbolicznej Sl! nieslychanie trudne do przeprowadzenia przy 
uzyciu sieci neuronowych, dlatego wystl[!powanie elementu polega
jl!cego na przetwarzaniu symboli powinno bye sygnalem, ze z uzycia 
sieci trzeba bl[!dzie zrezygnowae. Moze to i dobrze - cos jednak 
zostaje dla "golego" rozumu czlowieka! 

Drugim "klasycznym" obszarem, w ktorym trzeba zrezygnowae 
z uzycia sieci neuronowych, jest problematyka obliczen, przy kto
rych wymagana jest wysoka dokladnose wyniku numerycznego. Sie6 
pracuje zawsze w sposob "jakosciowy", to znaczy dostarczane przez 
nil! rozwil!zania majl! zawsze charakter przyblizony. Dokladnose 
tego przyblizenia jest zadowalajl!ca w wielu zastosowaniach: przy 
przetwarzaniu sygnalow, analizie obrazow, rozpoznawaniu mowy, 
prognozowaniu wartosci notowan gieldowych, sterowaniu robotow, 
aproksymowaniu wartosci zlozonej funkcji itp. Absolutnie nie do 
przyjl[!cia jest jednak przyblizone wykonywanie obliczen charakterys
tyczne dla sieci neuronowej w przypadku na przyklad obslugi kont 
bankowych lub realizacji precyzyjnych obliczen inzynierskich. 
W tych dziedzinach konieczne jest wil[!c uzycie wlasnego rozumu 
- przynajmniej do odpowiedniego zaprogramowania komputerow. 

Trzeci wreszcie obszar, w ktorym trudno oczekiwae dobrych 
wynikow przy stosowaniu sieci neuronowych, zwil!zany jest z za
daniami wymagajl!cymi wieloetapowego rozumowania - na przy
klad wieloetapowego rozstrzygania 0 prawdziwosci lub falszywosci 
pewnych sekwencji stwierdzen logicznych. Siee na ogol usiluje 
rozwil!zae postawiony problem jednokrokowo - jesli sil[! jej to uda, 
wynik jest dostl[!pny natychmiast i jest to duzy praktyczny sukces. 
Jesli jednak trzeba przeprowadzie pewien cil!g rozumowania, 
a zwlaszcza jesli trzeba podae dokumentacjl[! tego cil!gu cZl[!sciowych 
uzasadnien koncowego wniosku (na przyklad w systemach eksper
towych) - siee okazuje sil[! tworem zupelnie nieprzydatnym i wszelkie 
proby jej zastosowania prowadzie muszl! do frustrujl!cych niepowo
dzeri . Moze wil[!C nie bl[!dziemy musieli tak calkiem oddawae wlas
nych mozgow na zlom? 

Jak widae z przytoczonej dyskusji, technika sieci neuronowych 
rna wiele zalet, rna jednak takze dzis jeszcze wi e len i e dog 0 d 
nos c i i bra k 0 w, 0 ktorych CZl[!sto nie wiedzl! jej zwolennicy, 
a ktore przeciwnicy wykorzystujl! do dyskredytowania generalnych 
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mozliwoSci konekcjonizmu jako dyscypliny naukowej. W wielu 
dyskusjach brakuje odniesien do konkretow i ferowane nadmiernie 
ogolne s~dy - zarowno pozytywne, jak i negatywne - wnosz~ 
w istocie jedynie typowy "szum informacyjny". 

Tekst ten ma na celu obiektywne i bezstronne przedstawienie 
zalet i wad techniki sieci neuronowych na najbardziej typowym 
i pozornie najlepiej znanym przykladzie ich zastosowania - r 0 z
po z n a wan i u 0 bra z 0 w. Autor wykonal - osobiScie lub przy 
udziale wspolpracownikow, studentow, doktorantow, a nawet ama
torow symuluj~cych sieci neuronowe na domowych komputerach 
- setki eksperymentow z uczeniem sieci rozpoznawania roznych 
obrazow: rycznie pisanych liter i cyfr, portretow ludzi, odciskow 
palcow, preparatow mikroskopowych, obrazow przemyslowych dla 
potrzeb robotyki itp. Na bazie tych doswiadczen rysuje siy wywazo
ny - to znaczy pozbawiony zarowno entuzjastycznego przesadnego 
zaufania do techniki sieci neuronowyh, jak i emocjonalnego ich 
odrzucania - s ~ dna t e mat i c h m 0 z I i w 0 sci, 0 g ran i c zen 
i ciekawych wlasciwosci. Przedstawieniu tego s~du, ktory 
jak wiykszosc prawdziwych s~dow nie jest ani jednoznacznie po
zytywny, ani calkowicie negatywny - poswiycony byl prezentowany 
artykul. 

Na zakonczenie przytoczonych wyzej rozwazan, bogatsi 0 kon
kretn,! wiedzy, sprobujmy siy jeszcze raz zastanowic: czy sieci 
neuron owe stanowi,! sukces intelektu, czy jego porazky? Stanowi~ 
szansy czy zagrozenie? I na koniec - c z y s ~ w y r a z em try u m fu 
tworczej sily rozumu, czy wyrazem jego kapitulacji 
wobec rosn~cej zlozonosci rozwi~zywanych zadan? 

Przyznam siy, ze ja wci~z szukam odpowiedzi na te pytania... 

RYSZARD TADEUSIEWICZ, ur. 1947, profesor w Katedrze Automatyki 
AGH. Autor ponad 300 prac naukowych opublikowanych w kraju i za graniq 
oraz 60 ksi'lzek z dziedziny biocybernetyki, sztucznej inteligencji. automatyki, 
robotyki. 
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Douglas R. Hofstadter 
Dowod Goedla pozwala nam s,!dzic, ze punkt widzenia wyzszego 

poziomu moze zawierac w sobie moc wyjasniaj,!c,!, ktorej po prostu 
nie rna na poziomach nizszych. Co przez to rozumiem? Przypuscmy, 
ze ktos podaje nam, jako wyrazenie arytmetyki formalnej , Goed
lowsk" formuly nierozstrzygaln" G. Zalozmy takze , ze nie wiemy 
nic 0 numeracji Goedlowskiej. Pytanie, na ktore rna my dac od
powiedz, brzmi : " Dlaczego wyrazenie to nie jest twierdzeniem 
arytmetyki formalnej?" Jestesmy juz przyzwyczajeni do takich py
tan; na przyklad na to sarno pytanie dotycz'!ce formuly SO = 0 
["Iiczba naturaIna nastypna po 0 rowna siy 0" - przyp. Hum.] 
mielibysmy gotow,! odpowiedz: "Jej negacja, formula -SO = 0, jest 
twierdzeniem." To, I,!cznie z nasz'! wiedz,! 0 niesprzecznosci aryt
metyki formalnej , stanowi wyjasnienie, dlaczego dane wyrazenie nie 
jest twierdzeniem. Nazywam to wyjasnianiem " wewn'!trz systemu". 

A co z G? Wyjasnienie " wewn"trz systemu" dzialaj,!ce dla 
"SO=O" nie stosuje siy do G, poniewaz -G nie jest twierdzeniem. 
Osoba nie obeznana z arytmetyk,! formaln,! bydzie zawiedziona 
tym, ze nie jest mozliwe post'!pienie z G zgodnie z tymi samymi 
regulami. Przeciez jako zdanie arytmetyczne nie wyglqda ono podej
rzanie. Rzeczywiscie, gdy przeksztalci siy G w wyrazenie poprzedzone 
kwantyfikatorem ogolnym, wowczas kazda formula byd,!ca wyni
kiem zastqpienia w G zmiennych wartosciami Iiczbowymi jest do 
wywiedzenia. Jedyny sposob wyjasnienia, ze G nie jest twierdze
niem, pol ega na odkryciu pojycia numeracji Goedlowskiej i spoj
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rzeniu na arytmetyk~ formaln(l z zupelnie innego poziomu. Nie 
chodzi tu 0 to, Ze podanie wyjasnienia wewn(ltrz systemu jest trudne 
i skomplikowane. Jest ono niemozliwe. Takie wyjasnienie po prostu 
nie istnieje. Poziom wyzszy obdarzony jest takim rodzajem mocy 
wyjasniaj(lcej, kt6rego, z samej zasady, brak wewn(ltrz systemu. To, 
ze G nie jest twierdzeniem, jest, ze tak powiem, faktem istotnie 
zwi(lzanym z wysokim poziomem. Podejrzewam, ze podobnie jest 
w przypadku wszystkich zdan nierozstrzygalnych; to znaczy kazde 
zdanie nierozstrzygalne jest wlaSciwie zdaniem Goedlowskim, stwier
dzaj'lcym 0 sobie samym, w pewnym systemie i za pomoq jakiegos 
kodu, ze nie jest twierdzeniem. 

Tak widziany dow6d Goedla sugeruje - choe w zadnym razie nie 
dowodzi! - ze na umysJ.1n6zg mozna patrzee z jakiegos wyzszego 
poziomu, operuj(lc poj~ciami nieobecnymi na poziomach nizszych, 
co bye moze daje moc wyjasniaj'lq nie istniej(lc'l - nawet w zarodku 
- na poziomach nizszych. Oznaczaloby to, ze pewne fakty da si~ 
wytlumaczye calkiem latwo na wyzszym poziomie, podczas gdy na 
poziomach nizszych nie da si~ tego zrobie wca\e. Niezaleznie od 
tego, jak dlugie i zawile byloby twierdzenie z nizszego poziomu, nie 
wyjasnialoby ono danego zjawiska. Jest to odpowiednik faktu, ze 
jesliby w formalnej arytmetyce przeprowadzae jeden za drugim 
wyw6d, choeby nie wiem jak dlugi i zawily, nigdy nie doprowadzi 
on do formuly G - pomimo faktu, ze z poziomu wyzszego widae, 
ze G jest prawdziwe. 

Czym mog(l bye takie poj~cia wyzszego rz~du? Od wiek6w r6Zni 
holistycznie czy "duchowo" nastawieni naukowcy i humanisci 
utrzymywali, ze takim zjawiskiem wymykaj(lcym si~ wyjasnieniom 
w kategoriach skladnik6w m6zgu jest swiadomose; mamy wi~c 
przynajmniej kandydata. Jest tez, zawsze tajemnicze, poj~cie wolnej 
woli. Moze wi~c te wlasnosci S,! "emergentne" w tym sensie, ze 
wymagaj(l wyjasnien niemozliwych do zapewnienia przez sam,! 
tylko fizjologi~. Trzeba jednak zdae sobie spraw~, ze skoro w sta
wianiu takich smialych hipotez kierujemy si~ dowodem Goedla, to 
musimy przeprowadzie analogi~ do konca. W szczeg61noSci trzeba 
koniecznie przypomniee, ze fakt, iz G nie jest twierdzeniem aryt
metyki formalnej, ma pewne wyjasnienie - nie jest calkowit(l tajem
niq! Wyjasnienie to opiera si~ na znajomosci w danej chwili nie 
tylko jednego poziomu, lecz sposobu, w jaki jeden poziom odzwier
ciedla sw6j metapoziom, oraz konsekwencji takiego odzwiercied
iania. JeSii nasza anaiogia rna zachodzie, to zjawiska "emergentne" 
powinny stae si~ wyjasnialne w kategoriach zwi(lzk6w pomi~dzy 
r6Znymi poziomami w systemach mentalnych. 

71 




DOUGLAS R. HOFSTADTER 

Jestem przekonany, ze wyjasnienia zjawisk "emergentnych" 
w naszych m6zgach - na przyklad idei, nadziei, wyobrazen, analo
gii, czy wreszcie swiadomoSci i wolnej woli - bazuj,! na czyms 
w rodzaju dziwnej prt!tli, interakcji pomirt!dzy poziomami, w kt6rej 
najwyzszy poziom sirt!ga w dol, az do poziomu najnizszego, i wplywa 
nan, podczas gdy jednoczesnie sam jest przezen determinowany. 
Innymi slowy, samowzmacniaj,!cy sirt! "rezonans" pomirt!dzy r6z
nymi poziomami - calkiem tak, jak rna to miejsce w zdaniu 
Henkina, kt6re przez sarno stwierdzenie wlasnej dowiedlnosci staje 
sirt! rzeczywiscie dowiedlne. Jazn zostaje powolana do istnienia 
z chwilq uzyskania zdolnoSci do odzwierciedlania samej siebie. 

Nie powinno to bye traktowane jako stanowisko antyreduk
cjonistyczne. Jego konsekwencjq jest tylko to, ze aby redukcjonis
tyczne wyjasnianie umyslu stalo sirt! zrozumiale, musi uwzglrt!dniae 
takie "mirt!kkie" pojrt!cia jak poziomy, odwzorowania i znaczenia. 
W zasadzie nie mam zadnych wqtpliwosci , ze istnieje calkowicie 
redukcjonistyczne, choe niezrozumiale wyjasnienie m6zgu; problem 
w tym, jak je przetlumaczye na jrt!zyk, kt6ry brt!dzie zrozumialy dla 
nas samych. Z pewnoSciq nie zadowolilby nas opis w kategoriach 
polozen i momentow cZqstek; chcemy opisu, kt6ry odniesie naszq 
aktywnose nerWOWq do "sygnaI6w" (zjawisk z posredniego pozio
mu), a z koJei sygnaly do "symboli" i "podsystemow", wlqcznie 
z jakoby istniejqcym "samo-symbolem". Ten akt przekladu z nis
kiego poziomu fizycznego hardware'u do wysokiego poziomu psy
chologicznego software 'u jest analogiczny do przekladu twierdzen 
z teorii liczb na twierdzenia metamatematyczne . Przypomnijmy, ze 
zachodzqce podczas takiego dokladnego przekladu przekraczanie 
poziom6w jest tym wlasnie czynnikiem, kt6ry daje w efekcie niezu
pelnose Goedlowskq i samodowodliwose zdania Henkina. Wedlug 
mnie, przez podobne przekraczanie poziom6w wytwarza sirt! nasze 
niemal nieanalizowalne poczucie jazni. 

Aby poradzie sobie z pelnym bogactwem systemu m6zg1lmysl, 
brt!dziemy musieli umiee swobodnie przechodzie z poziomu na 
poziom. Ponadto brt!dziemy musieli dopuscie r6Zne typy "przy
czynowosci", r6zne sposo by, przy pomocy kt6rych pewne zdarzenia 
na jednym poziomie opisu mogq "powodowae" zajScie zdarzen na 
innych poziomach. Czasem 0 zdarzeniu A powie sirt!, ze "powoduje" 
zdarzenie B po prostu dlatego, ze jedno jest przekladem drugiego, 
na innym poziomie opisu. Innym razem slowo "przyczyna" brt!dzie 
mialo swe zwykle znaczenie: przyczynowose fizycznq. Oba typy 
przyczynowosci - a moze jeszcze wirt!ksza ich Iiczba - brt!dq musialy 
bye dopuszczone w kazdym wyjasnianiu umyslu, gdyz trzeba brt!dzie 
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uwzgl~dnic przyczynowania, kt6re przenoszq si~ zar6wno w g6r~, 
jak i w d6! w splqtanej hierarchii mentalnosci. 

Kluczem do zrozumienia nas samych okaie si~ zatem zrozumie
nie Splqtanej Hierarchii poziom6w wewnqtrz naszych umys16w. 
M6j punkt widzenia w tym wzgl~dzie jest bardzo podobny do 
poglqd6w neurologa Rogera Sperry'ego, wyrazonych w jego znako
mitym artykule Mind, Brain, and Humanist Values, z ktorego 
przytocz~ tu krotki cytat: 

W moim wlasnym hipotetycznym modelu mozgu swiadomosc jest reprezen
towana jako bardzo rzeczywisty element przyczynowy. Odgrywa ona wazn,! rol~ 
w przyczynowej sekwencji i lancuchu sterowania zdarzeniami m6zgowymi , 
w kt6rym okazuje si~ aktywn'!, operacyjn,! sil,! ( .. . ) Kr6tko m6wi,!c , sprowadza 
si~ to wszystko do pytania 0 to , kto kim kr~ci w populacji sil przyczynowych. 
kt6re maj,! miejsce w czaszce. Jest to sprawa, innymi slowy, uporz,!dkowania 
hierarchii " porZljdku dziobania" wsr6d wewn'!trzczaszkowych podmiot6w steru
j,!cych. Pod czaszk,! istnieje caly swiat rozmaitych sil przyczynowych; co wiltcej, 
S,! tei sily wewn'!trz sil wewn'!trz sil - jak w iadnych innych 15 centymetrach 
szeseiennyeh znanego nam wszechswiata ( ... ) Ujmuj'!c rzecz w skr6cie, jeSli 
wspinac si~ w lancuchu zarz,!dzania wewn'!trz m6zgu, moina znalezc na samym 
szczycie te nadr~dne sily organizuj,!ce i wlasnoSci dynamiczne rozleglych struk
tur pobudzen m6zgowych, kt6re s,! korelatami stan6w mentalnych czy aktywno
sci psychicznej ( .. . ) Blisko wierzcholka owego systemu zarz,!dzania w m6zgu ( ... ) 
znajdziemy idee. Ludzie, w przeciwienstwie do szympans6w, maj'! idee i idealy. 
W proponowanym tu modelu m6zgu moc przyczynowa jakiejs idei ezy jakiegos 
idealu staje si~ dokladnie tak rzeczywista jak ta, ktora przysluguje molekule, 
kom6rce albo impulsom nerwowym. Idee wywoluj,! przyczynowo idee i po
zwalaj,! rozwin,!c si~ nowym ide om. Oddzialywaj,! mi~dzy sob,! i z innymi silami 
mentalnymi w tym samym m6zgu, w mozgach s'lsiednich , a dzi~ki komunikacji 
gJobalnej w odleglych m6zgach na calym swiecie. Oddzialywaj'l z otoczeniem 
zewn~trznym, produkuj'lc w rezultacie wybuchowy post~p ewolucji, kt6ry dalece 
przekraeza wszystko to, co pojawilo si~ dot,!d na ewolucyjnej scenie, wl,!cznie 
z powstaniem iywej komorki. I 

Istnieje znane rozroznienie dwoch j~zykow: j~zyka subiektyw
nego i obiektywnego. Na przyklad "subiektywne" wraienie czer
wieni i "obiektywna" dlugosc fali swiatla czerwonego. Dla wielu 
ludzi Sq to dwa j~zyki na zawsze nie do pogodzenia. Ja tak nie 
uwaiam. Nie mamy tu do czynienia z innq sytuacjq od tej, w jakiej 
nie do pogodzenia wydajq si~ dwa sposoby widzenia szkicu Eschera 
Rysujqce dlonie - ze "srodka systemu", gdzie dlonie rysujq si~ 
nawzajem, i z zewnqtrz, gdzie wiadomo, ze Escher jest autorem 
calego rysunku. Subiektywne odczucie czerwieni bierze si~ z samego 
centrum samopercepcji w m6zgu; obiektywna dlugosc fali to sposob 

Roger Sperry, Mind, Brain, and Humanisl Values, w: John R. Platt (wyd.). "New Views 
on the Nature of man", University of Chicago Press 1965 s. 78-83. 
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widzenia rzeczy pO wykonaniu kroku wstecz, poza system. Choc nikt 
z nas nie ~dzie nigdy w stanie wystarczaj,!co si~ cofn,!c, by zobaczyc 
ten "duzy obrazek", nie powinnismy zapominac, ze on istnieje. 
Powinnismy pami~tac, ze tym, co sprawia, Ze wszystko to rna miejsce, 
jest fizyczne prawo - si~gaj,!ce daleko, daleko w gi,!b neuronalnych 
zakamarkow i kryjowek, ktore S,! zbyt odlegle, bysmy je mogli 
osi,!gn,!c przy pomocy sond introspekcyjnych z wysokiego poziomu. 

tlum. KrzysztoJ Gurba 

DOUGLAS R. HOFSTADTER, ur. 1945 w Nowym Jorku. Fizyk, profesor 
informatyki. Wydal m. in .: Goedel, Escher, Bach. An Eternal Golden Braid (\977, 
Nagroda Pulitzera), Melamagical Thomac oraz dziesi"tki artykul6w. Zalozyl 
i kieruje Centrum Badan nad Poj~ciami i Poznaniem w Bloomington. 

KANONKRABA 

Dialog "Kanon Kraba", podobnie jak lekst "Dziwne p(!lle jako iSlOta 

swiadomosci", pochodzi ze slynnej ksiqiki Douglasa R. Hofstadtera "Goedel, 
Escher, Bach. An Eternal Golden Braid", wydanej w 1979 roku przez Basic 
Books Inc. , wznawianej wielokrolnie i przetlumaczonej jui na dwadzidcia 
j(!zykow. Aulor, amerykGllski informatyk, obecnie dyrektor Centrum Badan 
nad Po)(!ciami i Poznaniem w Bloomington (sIan Indiana), otrzymal za swojq 
prac(! Nagrod(! Pulitzera. Co ciekawe, jego dziadkowie pochodzili z Polski, 
a on sam jest Polskq zafasc)'nowany. Nieslety, do tej pory znane na calym 
swiecie dzielo nie zos/alo wydane w naszym kraju, choc przygotowuje si(! do 
tego jedno z powai nych wydawnictw. Fragmenty ksiqiki publikowaly "Znak" 
i "Literatura na swiecie ". 

Cala liczqca szescset stron ksiqika "Goedel, Escher, Bach" to w(!drowka 
po najbardziej fascynujqcych rejonach kilku dziedzin wiedzy: sztucznej in
teligencji, biologii, logiki, informatyki, a takie muzyki i plastyki. Przewod
nikiem w tej wyprawie jest kompetentny autor, dbajqcy jednoczeSnie 0 zacie
kawienie czytelnika i ulatwienie, nawet laikowi, zrozumienia najwainiejszych 
problemow specjalistycznych przeciei dziedzin. Hofstadter jest mistrzem gier 
slownych. Kaida strona ksiqiki roi si(! od lamiglOwek, palindromvw, ana
gramow, akroslYchOw i i artow j(!zykowych . Dialogi lakiejak "Kanon Kraba", 
w ktorych glowne role grajq Achilles i ivlw, sluzq zabawnej ilustracji tez 
poszczegolnych rozdzialOw ksiqiki. 
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Zapftlanie sif kwestii w "Kanonie", jego palindromowa budowa, a takZe gry 
slow, polegajqcych na odwroceniu sensu przez przekrfcenie skladni, nasuwajq 
na mysl podobne zjawiska zachodzqce w swiadomosci, klorej dotyczy tekst 
"Dziwne Nile ... ". Poczqlkowe litery poszczeg6lnych kweslii dialogu (A, 
T oraz C i G) , splawjqc sif IV lal1cuch aminokwasow tworzqcych kwas 
dezoksyrybonukleinowy (DNA), majq przypominac 0 biologicznym podkla
dzie procesow zachodzqcych w mozgu i 0 ich genetycznym, ewolucyjnym 
uwarunkowaniu. W "atmosJerze" dialogu mozna sif tez doszukac fluktuacji 
naslrojow rozmowcow. Dzifki temu czylelnikowi pozoslaje poczucie istnienia 
bardziej nieuchwytnych, lajemniczychjakosci ludzkiej (w tym wypadku Achil
lesowo-zolwiowej!) psychiki. Takichjakosci, ktorych rekonstrukcji w systemie 
sZlucznym lrudno oczekiwac. 

KG 

:lolw: 
Achilles: 

:lolw: 
Achilles: 

:lolw: 
Achilles: 

:lolw: 
Achilles: 

:lolw: 
Achilles: 

:lolw: 

Achilles: 

:lolw: 

Achilles: 
:lolw: 

Douglas R. Hofstadter 
Ahoj, panie A.! 

Ty byku! CzesCI 

Alez szczersliwy traf. No to rna my po drodze chyba? 

To sarno chcialem powiedziec. 

A dzisiaj jest wyj::jtkowo dobra pogoda na spacery. 

Tez tak s::jdzer. Tobie rowniez spacer dobrze zrobi. 

Aha, trzeba dbac 0 kondycjer. Dobrze zreszt'l wygl::jdasz. 

Tak?! Dzierkujer ci bardzo. 

Alez bez przesady. Papieroska? 

Ty znow swoje. Co zrobic z takim upartym kozlem? Holen

derski? Brak smaku w ladnym opakowaniu, nie s::jdzisz? 

Absolutnie. A skoro mowa 0 smaku, udalo mi siy w koncu 

zobaczyc parer dni temu w galerii ten Kanon Kraba, twojego 

ulubionego artysty M. C. Eschera i w pelni doceniam pierkno 

i prostoter, z jak::j splata on z samym sob" pojedynczy temat, 

id::jc zarowno do tyru jak i w przod. Ale obawiam sier, iz 

zawsze herder czul, ze Bach jest lepszy od Eschera! 

Trudno powiedziee. Ale jedno jest pewne, Ze ze spokojem 

odnoszer sier do sporow na temat smaku. Degustibus non est 

disputandum. 

A powiedz mi, jak to jest, gdy sier rna tyle lat co ty? Czy to 

prawda, Ze tryb zycia jest bardziej spokojny? 

To znaczy, dokladnie mowi::jc, jest bardziej stonowany. 

A tam, nie widzer roznicy. 
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Achilles: Tak, tak, bajanie. To zupelnie inaczej brzmi, nie tak ponuro. 
Z6lw: A co z twoim ulubionym hobby? Grales, zdaje si~, swego 

czasu na czyms w rodzaju harmonii? 
Achilles: To m6j przyjaciel, on pogrywa co chwil~, jak glupi. Co do 

mnie, omijalbym harmoni~ z ostr,! fink,! w r~ce! 

(Nagle pojawia si~ podniecony Krab, 
wskazujllc na siniak pod okiem) 

Krab: 	 Czolem, czeSc. Moje szesc. Widzicie tego guza jak meduza? 
Mam go od lobuza. Hej! I to w taki fajny dzien. Szwendalem 
si~ wlasnie na luzie po parku, jak przytarabanil si~ ten 
babsztyl z Helsinek - baba jak tur - graj,!c na akordeonie. 
Miala ze trzy metry, jak pragn~ zdrowia. No to ja do facetki , 
wspi,!lem si~ w g6r~ i zdolalem popukac j,! w kolano m6wi'!c: 
"Pardon, madame, ale jaka swinka zn~ca si~ nad harmoni,! 
w naszym parku?" Ale HOP! Ona si~ nie znala na zartach 
- ani w z,!b - i SIUP! - odwin~la si~ i paln~la mnie w nos, 
chlasn~la po oczach! 

(pokazuje) 

Gdybym nie byl szkrabem, dalbym jej nauczk~, ale 
zgodnie z utartym zwyczajem mojego gatunku wycofalem 
si~ . Przeciez id'!c naprz6d cofamy si~ . Mamy to w genach, 
wiecie, obracac si~ raz po raz. Przy okazji - zawsze si~ 
zastanawialem: "Co bylo najpierw - Krab czy GenT' To 
znaczy: "Co bylo p6zniej - Gen czy Krab?" Zawsze od
wracam sprawy, raz po raz, wiecie. Mamy to przeciez w ge
nacho 

(odwraca si'r) 

Cofaj,!c si~ idziemy naprz6d. 0 rany, 0 rety! No to daj~ 
nog~, ruszam w drog~ - a wi~c spadam w taki fajny dzien. 
Spiewajcie " ho" za zdrowie Kraba! TATA!; Ole! 

(I znika rownie szybko, jak si'r pojawil) 

Z6lw: To m6j przyjaciel. On pogrywa co chwil~ jak glupi. Co do 
mnie, omijalbym ostr,! Fink~ z harmoni,! w r~ce! 

Achilles: A co z twoim ulubionym hobby? Grates, zdaje si~, swego 
czasu na czyms w rodzaju ... harmonii? 

Z6lw: Tak, tak, na bajanie. On zupelnie inaczej brzmi. Nie tak 
ponuro . 

Achilles: A tam, nie widz~ r6Znicy. 
Z6lw: To znaczy, dokladnie m6wi,!c, jest bardziej stonowany. 

Achilles: A powiedz mi, jak to jest, gdy si~ rna tyle lat co ty? Czy to 
prawda, ze tryb zycia jest bardziej spokojny? 

76 



KANON KRABA 

Z6lw: Trudno powiedziee. Ale jedno jest pewne, Ze ze spokojem 
odnoszy si~ do spor6w na temat smaku. Disputandum non est 
degustibus. 

Achilles: Absolutnie. A skoro mowa 0 smaku, udalo mi si~ w koncu 
uslyszee par~ dni temu na koncercie ten Kanon Kraba 
twojego ulubionego kompozytora J. S. Bacha i w pelni 
doceniam pi~kno i prostot~, z jak~ splata on z samym sob~ 
pojedynczy temat, id~c zar6wno od tylu jak i w prz6d. Ale 
obawiam si~, ii: zawsze ~d~ czul, i:e Escher jest lepszy od 
Bacha. 

Z6lw: Ty zn6w swoje. Co zrobie z takim upartym kozlem? Holen
derski brak smaku w ladnym opakowaniu, nie Slldzisz? 

Achilles: Alei: bez przesady. Papieroska? 
Z6lw: Tak!? Dzi~kuj~ ci bardzo. 

Achilles: Aha, trzeba dbae 0 kondycj~. Dobrze zreszt~ wygilldasz. 
Z6lw: Tei: tak s~d~. Tobie r6wniei: spacer dobrze zrobi. 

Achilles: A dzisiaj jest wyj~tkowo dobra pogoda na spacery. 
Z6lw: To samo chcialem powiedzie6. 

Achilles: Alei: szc~sliwy traf. No to mamy po drodze chyba. 
Z6lw: Ty byku! Czese! 

Achilles: Ahoj, panie Z.! 

tlum. KrzysztoJ Gurba 
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CZY MASZYNY 

ZAST1\PI1\ 


CZLOWIEKA? 


I. Co jeszeze bfdq potrafily inteligentne maszyny w przyszlosci? 
2. Czy rozw6j teehniezny. na przyklad zwifkszanie sir zakresu prae. 

w kt6ryeh maszyny sq niezastqpione. powoduje konsekweneje egzysten
ejalne. etyezne. emoejollalne? Jes/i tak. to Jakie? 

3. Co przeszkadza maszynom myslec i dzialac jak ludzie? 

Z prosbq 0 kr6tkie odpowiedzi na te pytania zwr6ciliSmy sir do trzeeh 
znawc6w sztucznr!} illteligeneji. Oto ich odpowiedzi. 

MANIPULACJA 

SYMBOLAMI A MYSLENIE 


J6zej Kloch 
Odpowiedz dotyczy gl6wnie trzeciego oraz pierwszego pytania an

kiety. Przydatny do tych analiz jest argument 10hna Searle'a znany pod 
nazw1! Chinski Pok6j; zrodzil on wiele temat6w dyskutowanych przez 
uczonych i filozof6w zajmuj1!cych sirr sztuczn1! inteJigencj1!. Do tych 
zagadnien nalezy rowniez problem zwi1!:zanego z mysleniem i dzialaniem 
na sposob ludzki ograniczenia maszyn oraz mozliwosci przyszlych 
"maszyn inteligentnych". 

Eksperyment myslowy Searle'a polega na zast1!pieniu komputera 
przez czlowieka i realizowaniu przez niego algorytmu odpowiadaj1!cego 
na pytania w jrrzyku chinskim dzirrki znakomicie napisanym instruk
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cjom. W Chinskiej SaJi Gimnastycznej, wariancie oryginalnego ar
gumentu, zamiast jednego czlowieka zamkni~tego w pokoju wyst~puje 
grupa Judzi w sali. Ta wersja argumentu znajduje zastosowanie w od
niesieniu do systemow konekcyjnych, w ktorych wspolbiei:ne obliczenia 
rowniei: s~ oparte na algorytmach. Osoby na sali wykonuj~ mnostwo 
operacji na sposob sieci neuronowych, a rezultat jest jednak taki sam 
jak w przypadku pojedynczego czlowieka dzialaj~cego na symbolach 
- nikt z ludzi nie rozumie po chinsku i nie istnieje sposob, by caly 
system zrozumial jakiekolwiek slowo chinskie. 

Co przeszkadza maszynom myslet i dzialae jak ludzie? Podstawowym 
ograniczeniem i roi:nic~ mi~dzy czlowiekiem a maszyn~ jest rozbiei:nose 
mi~dzy realizowaniem programu formalnego, jakie odbywa si~ w kom
puterze, a intelektualn~ aktywnosci~ umysiu dzi~ki pracy biologicznego 
mozgu. Zagadnienie to moi:na sprowadzie do roi:nicy mi~dzy syntaktyk~ 
a semantyk~. Program komputerowy rna okreslon~ skladni~, brak nato
miast w nim warstwy odnos~cej si~ do znaczenia. Symbole interpretuje 
czlowiek, jego umysl zawiera bowiem skladnik intelektualny i nie dziala 
na zasadzie manipulowania znakami. Sarna syntaktyka nie wystarcza do 
osi~gni~ia warstwy znaczeniowej ani nie ksztaltuje semantyki. NaieZy 
pami~tae 0 fundamentalnym rozroi:nieniu obu dziedzin i oddzielaniu 
tego, co czysto formalne, od tego, co posiada trese.W tym tei: tkwi 
uniwersalnosc Chin skiego Pokoju - moi:na go zastosowae zarowno do 
prostych komputerow, jak i skomplikowanych sieci neuronowych. 

Skladnia sarna przez si~ ani nie ksztaltuje semantyki, ani do niej nie 
wystarcza. Dzi~ki samej syntaktyce nie rna moi:liwosci przyswojenia 
sobie znaczenia slow, a w konsekwencji rozumienia. Posiadanie symboli 
w pol~czeniu z zasadami manipulowania nimi nie da dost~pu do 
znaczenia symboli; "syntaksa-i-symbole" oraz "semantyka-i-symbole" 
I~cz~ si~ ze sob~, ale z samej syntaktyki nie wynika semantyka. 
Programy komputerowe s~ czysto formalne i moi:na je uruchomie na 
roi:nych maszynach. Z czysto syntaktycznych operacji na symbolach nie 
wyniknie tresc intelektualna. Rozumienie czy inne zjawiska umyslowe 
powstaj" jedynie wskutek specyficznych procesow neurobiologicznych 
mozgu. Uklad "program + komputer" nie jest zdolny do myslenia i do 
niego nie wystarcza. Czynnosci umysiu ludzkiego mog~ bye co najwyi:ej 
symulowane dzi~ki prograroom komputerowym. Poza tyro jesli dany 
system my s I ~ c y moi:e bye s y m u Iowan y przy pomocy manipulacji 
symbolami, to wcale z tego nie wynika, i:e myslenie jest rownowai:ne 
formalnej manipulacji. Jedynym znanym obecnie tworem mysl~cym jest 
biologiczny mozg. 

Maszyna, zarowno komputer szeregowy, jak i siee neuronowa, moi:e 
bye co najwyi:ej modelem umysiu, narz~dziem do studiow nad intelek
tern, ale nie samym umyslem. Algorytmy nie wyjasniaj~ rowniei: feno
menu intelektu ludzkiego, zas myslenie nie polega na manipulowaniu 
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symbolami. Dzialania komputacyjne nie stanowiq cz~sci systemu, sklad
nia rna charakter pozafizykalny, a opis syntaktyczny zawszejest zalezny 
od obserwatora. Konkluzje te sq konsekwencjq mozliwosci reaJizowania 
tego samego programu na roznych urzqdzeniach. Program formalny nie 
rna i nie moze miee zadnej sily przyczynowej poza silq medium. na jakim 
jest uruchomiony, zas ustalenie interpretacji zalezy od zalozen znaj
dujqcych si~ na zewnqtrz systemu. Niektorzy uczeni utozsamiajq funkcje 
mozgu z komputacyjnymi procedurami przetwarzania informacji przez 
maszyny. Zasadniczy blqd tkwi tutaj w niedostrzeganiu potrzeby zewn~
trznego obserwatora interpretujqcego syntaktycznq realizacj~ opracowy
wanych danych. Koniecznose taka istnieje, gdyz komputery nie posiadajq 
syntaktyki i semantyki, ktore bylyby ich integralnq cz~Sciq. W odniesieniu 
zas do mozgu zaden z procesow neurobiologicznych nie jest zalezny od 
obserwatora b~dqcego na zewnqtrz systemu. Informacje docierajqce do 
mozgu nie sq abstrakcyjne, odnoszq si~ do stanow umyslowych bqdz 
zmyslow; w wypadku komputera mamy do czynienia z przetwarzaniem 
przez syntaktyczny program danych dostarczonych na wejsciu i inter
pretowanych nast~pnie na wyjsciu przez czlowieka. 

Mimo dyskusji nad "martwq filozofiq" i "twardq naukq" istnieje 
potrzeba rozwijania metanauki w odniesieniu do AI; bez jej wnikliwych 
opracowan wielu badaczy AI b~dzie sklaniae si~ do najprostszych 
interpretacji, to znaczy do redukcjonizmu. Oddzialywanie obu dziedzin 
est wzajemne - komputerowe symulacje gl~boko wplyn~1y na filozofi~ 
umyslu, zas filozofia odciska swe pi~tno na badaniach nad AI. Nie 
nalezy oczekiwae jednomyslnoSci w tej dziedzinie, gdyz AI jest dyscyp
linq mlodq, w ktorej nie wypracowano jeszcze powszechnie uznawanego 
paradygmatu. Kontrowersje, ktore rozwin~1y si~ wokol argumentu 
Searle'a, pozwalajq jednak na wprowadzenie subtelnych rozroznien 
interpretacyjnych do tych uj~e, w ktorych poczqtkowo traktowano 
redukcjonizm ontologiczny jako jedyne dopuszczalne stanowisko. 

W przyszloSci b~dq budowane komputery 0 coraz to wi~kszej 
pojemnosci pami~ci i szybkosci obliczen, z lepszym dost~pem do da
nych; b~dzie si~ tez zwi~kszal stopien skomplikowania calego systemu, 
takze sieci neuropodobnych. Gdy pozostaniemy jednak na poziomie 
komputera i programu formalnego, nic nie da rozwoj techniczny, 
rozumienie w maszynach nadal nie b~dzie zachodzie. Nie moze bye ono 
wytworzone w sposob sztuczny w komputerze, jest bowiem wlaSciwos
ciq pewnych stanow umyslowych mozgu ludzkiego. 

KS. J6ZEF KLOCH, ur. 1959, doktorant Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie na Wydziale Filozofii, duszpasterz. Zajmuje si~ filozofill sztucznej 
inteligencji. W tarnowskim WSD prowadzi zaj~cia z zastosowan informatyki. 
Publikowal w "Zagadnieniach Filozoficznych w Nauce", "Tarnowskich Stu
diach Teologicznych" oraz "Post~pach Cybernetyki". Mieszka w Tarnowie. 
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PRZYSZLOSC 

OTWARTA NA 


DOBRE I NA ZLE 


Stanislaw Lem 
Zagadnieniu "sztucznej inteligencji" poswi~cono do dzis cale biblio

teki. Podzial stanowisk od siekiery dzieli wypowiedzi ekspertow i laikow 
na oboz przekonanych, ie AI da si~ zrealizowae technicznie lub biotech
nicznie, i na przeciwnikow, utrzymuj~cych, ie maszyny inteligencji 
ludzkiego typu nigdy nie osi~gn,,!. Poniewai musz~ bye zwi~zly, musz~ 
bye apodyktyczny. 

1. Inteligencja nie jest m,,!drosci,,!. Na przyklad samonaprowadzaj,,!
ce si~ bronie (FAF - "Fire and forget") s,,! tylko metaforycznie "in
teligentne", s,,! raczej "chytro-celne". W przyszlosci zasi~g sprawnosci 
b~dzie specjalizacyjnie rosl. Jui istniej,,! maszyny zdolne do ekspertyz na 
wielu polach (diagnostyczno-terapeutyczne w medycynie; wyliczanka 
bylaby dluga), ale wszystkie funkcjonuj,! na zasadzie calkowicie "bez
myslnej" selekcji w obr~bie dendrytow danych, one si~ niczego nie 
"domyslaj,,!", s,,! to raczej - musz~ znow uiye metafory - "sita pol,,!czo
ne z encyklopedyczn,,! informacj,,! dotycz"!C"! danej dziedziny". S,,! poiy
teczne, mog"! bye bardziej nieomylne od ludzi (geologow, lekarzy), 
poniewai ich "wiedza" jest funkcj,,! rozmiarow nagromadzonej spec
jalistycznej informacji. Z inteligencj~ czlowieka maj,,! niezmiernie malo 
wspolnego. Twierdzenie pospolite, jakoby dzis AI osi,,!gala potencjal 
mniej wi~cej trzyletniego dziecka, jest dyskusyjne, bo roine s,,! takie 
dzieci. W przyszlosci moie stae si~ tak, ie trendy dzis rozchodz,,!ce si~ 
(maszyny celuj,,! w ekspertyzach i w symulacjach, zwlaszcza cyfrowych 
"na rozkaz dany", ludzie nie mog,,! ich na tych polach doscign,,!e: noiyce 
otwieraj,,! si~ tu szeroko) b~d~ powoli schodzily si~. Uwaiam, ie 
"inteligencja" moie sluiye "wszystkim poczynaniom" ("inteligentne" 
bronie trudno zwae nosicielami jakiegokolwiek "dobra"), jest ona jak 
noi, instrument, ale nie jak r~ka, powodowana aktami mysli i woli. 
Natomiast stoj~ na stanowisku, ie osobowose, jako wladczyni inteligen
cji, i rozumnose, jako sprawnose obleczonej alba nie obleczonej w mo
w~ zdolnosci do transferu dowolnych danych ("performatywnose"), 
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mogq bye roz1llczane. To znaczy, ze moze powstae rozum bezosobowy, 
zdolny do rozwillzywania zadan, takZe tych, ktore nieposilne Sll dla 
czlowieka, ale ten rozum moglby ewentualnie symulowae posiadanie 
osobowosci (ze niby ,jest personll"). Czy wtedy "bylby naprawd~ 
osobll", czy nie, to b~dzie zalezalo od ustalonej przez ludzi konwencji, 
poniewaz zaden test typu testu Turinga nie moze dae 100% pewnoSci 
co do tego, czy mamy kontakt z osobowOSCill , czy z jej imitacjll . Zresztll 
nie mamy bezposredniego dowodu na to, ze kazdy czlowiek poza nami 
(poza mnll) rna swiadomose i zarazem, ze jest swiadomie inteligentny; 
to domniemanie, uznawane za pewne, wynika po prostu z nawyku, 
wygody i stqd, ze funkcjonowaniem, budowll "konstrukcyjnie" jestesmy 
omal tozsami (jako gatunek zwierzllt rozumnych). Spis tego, co jeszcze 
maszyny sprawill jako przetwarzacze informacji , bylby juz rozmiarow 
ksillzki telefonicznej. 

2. Maszyny do przetwarzania danych powodujll swym istnieniem 
i dzialaniem konsekwencje natury egzystencjalnej, etycznej, emocjonal
nej, bez wzgl~du na okazywane w ich pracy podobienstwo lub niepodo
bienstwo do podobnych prac ludzkich (przyklad: maszyna m 0 z e 
dzialae jak s~dzia w sensie "summum ius summa injuria", gdy trzyma si~ 
wszystkich kodeksow stanowionego prawa karnego i cywilnego 0 r a z 
wprowadza "poprawki" rod em z zaprogramowanego w niej kodeksu 
etycznego, ktory m u s i bye zawsze pelen potencjalnie powstajllcych 
antynomii praktycznego dzialania - por. Kolakowskiego Etykf! bez 
kodeksu). "Wirtualizacja" prac umyslowych jako na przyklad rezygna
cja z bezposredniej wspolpracy ludzi na rzecz "wirtualnych" instytucji, 
biur, urz~dow, gdzie czlowiek kontaktuje si~ przez komputer z kom
pu terami, przy ktorych siedzll inni ludzie, m u s i miee powyzej nazwane 
konsekwencje (przyklad: latwo wydae komend~, mocll ktorej inni ludzie 
b~dll cierpiee lub ginlle drogll "Iancucha posredniczen" komputero
wych, gdyz zadanie koncowe moze bye przeformulowywane z dowolnll 
intensywnoScill peryfrastycznll, a I e z mocq ekwifinalnll). Znaczy to, ze 
nie czlekoksztaltnose inteligencji czy pseudointeligencji maszynowej 
powoduje nazwane konsekwencje. Epoka pary albo epoka atomu 
spowodowaly konsekwencje po s red n i 0 od ludzi zalezne i na ludzi 
wplywajllce, natomiast mierzalny IQ (iloraz inteligencji) jako miernik 
wagi owych konsekwencji wcale nie musi bye istotny. (I wsrod ludzi 
agresywny duren u wladzy moze powodowae konsekwencje gwaltow
niejsze od konsekwencji pracy tysiqca Einsteinow.) Rozwoj - kazdy 
- prowadzi do rozstaju skutkow "dobrych" i "zlych". Technology 
assessment Amerykanow czyli przewidywanie konsekwencji psychosoc
jalnych wdrazania kazdej (nowej) technologii nie jest w pelni z gory 
mozliwe. "Odsiew" zlych skutkow "dobrej jako bardzo sprawnej" 
technologii jest zadaniem na ogol niepokonywalnym. (Komputer moglby 
stae si~ nawet cenzorem, ale tez bezmyslnym, wedle zaprogramowania 
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swojego, a nie podlug jakiegos "prawa Natury".) Kazda teehnologia 
o efektywnej moey sprawezej jest potenejalnie w awersie zbawienna, 
w rewersie - niebezpieezna. Tak bylo i s,!dz~, ze tak b~dzie. Komputer 
programowany na rzeez "dobra dla ludzi" t ez, jako zniewalaj'ley do 
"algorytmu dobryeh zaehowan", moze powodowae wiele nieszez~se. 

3. Myslee i dzialae jak ludzie przeszkadza maszynom to, ze nie S,! 
ani arehitektonieznie (budow,!), ani funkejonalnie (ezynnosei'!) podob
ne do ludzi. Zgadzam si~ w ez~sei ze stanowiskiem Douglasa Hofstiid
tera, ze myslenie nasze n i e jest "obliczeniowe" (computation), leez jego 
podstaw'!, zrodlem jego sprawnoSci alba niesprawnosci jest obliczenio
wose "podswiadoma", ale introspekcyjnie rozpoznae wlasnej umyslowej 
"mechaniki" nikt nie moze. 

Jak nogi nie S,! ani smiglami, ani kolami, tak komputer nie jest 
mozgiem i wszystkie rodzaje (setki juz) i generaeje komputerow nie 
zblizaj,! si~ budow'l do mozgow ezlowieka. To nie znaezy wcale, zeby 
si~ trend nie mogl w przyszlosei odmienie. Pytanie w strywializowanej 
wersji brzmi: dlaezego rydwany dowolnego typu z dowolnymi za
prz~gami i woznieami nie mog,! rywalizowae ani z czolgami, ani 
z autami wyscigowymi, ani z motocyklami, ani z naddzwi~kowymi 
odrzutowcami? Skoro S,! budowane na innych zasadach, to nie mog'!. 
Nic nie stoi w nieograniczanej aprioryzmem (albo niewiar,! w "post~p 
biotechniczny") sprzecznosci z tym, ze maszyny b~d,! mogly kiedys 
mysleejak ludzie, ale tylko w rezultatach. Znaczy to, ze aby si~ 
dowiedziee, ezy maszyna okazuj,!ca zachowaniem (takZe j~zykowym) 
podobienstwo do czlowieka j est z czlowiekiem homologiczna, t r z e b a 
bye t a k '! mas z y n '! . Stany umyslowe rozpoznajemy zawsze posred
nio, poprzez behawior (takze j~zykowy) i zawsze porozumiewamy si~ 
przez j~zyk (moze to bye i Korpersprache, i mimika, i gestykulacja, 
i dzialania symboliczne, nie j~zykowe). Przyszlose nadal stoi otworem 
na dobre jak na zle. 

Pisalem w marcu '95 

STANISLAW LEM, ur. 1921 we Lwowie, absolwent medycyny UJ, pisarz, 
mysliciel, eseista-futurolog. Swiatowy rozglos przyniosly mu powiesci z zakresu 
fantastyki naukowej, tlumaczone na kilkadziesi[!t i\!zyk6w. Autor licznych sto
warzyszeri mi\!dzynarodowych, laureat wielu nagr6d krajowych i zagranicznych. 
Wydal m. in.: Astronauei (1951), Oblok Magellana (1955), Czas nieutracony 
(1955), Dzienniki gwiazdowe (1957), Dialogi (1957), Eden (1959), Powrat z gwiazd 
(1961), Ksi(!ga robolaw (1961), Solaris (1961), Pami(!lnik zna/eziony IV lVannie 
(1961), Wejscie na orbit(! (1962), Bajki robotaw (1964), Summa techn%giae 
(1964), Niezwyei(!zony (1964), Cyber;ada (1965), G/os Pan a (1968), Filozofia 
przypadku (1968), OpowieSci 0 pilocie Pirxie (1968), Fantastyka i futur%gia 
(1970), Doskona/a praznia (1971), Wielkosc urojona (1973), Rozprall'Y i szkice 
(1975), Maska (1976). Mieszka w Krakowie. 
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BEZ EMOCJI 


Witold M arciszewski 
1. Nalezy oczekiwae udoskonalenia tych czynnosci, kt6re obecnie 

maszyny wykonujij jeszcze w spos6b nieudolny, jak przeklady tekst6w, 
automatyczne dowodzenie, diagnozy ekonomiczne. Nowl! jakose przy
niosij maszyny samouczijce si\!, oparte na technice sieci neuronowych. 
Sij one juz stosowane w skali przemyslowej, ale w odniesieniu do 
prostych zadan; obiecujijce wydaje si\! ich zastosowanie w badaniach 
naukowych (sl! to jednak spekulacje laika, bo nie znam si\! na tematyce 
tych sieci). 

2. Fakt, ze maszyny b\!dij w pewnych czynnoSciach 0 tyle lepsze od 
czlowieka, ze az niezastijpione, nie powinien powodowae wstrzitsow 
emocjonalnych. Po to wlasnie budujemy maszyny. Zresztij ikon byl 
dawniej niezastijpiony, bo czlowiek nie mogl biegae tak szybko, a nikt 
z tego powodu nie wpadal w kompleksy. Moze bye natomiast pro
blemem etycznym i emocjonalnym symbioza organizm6w z maszynami. 
ktorej ponurij wizj\! kresli William Gibson w powiesci Neuromol1cer 
(0 wiele dowcipniej antycypowal jij Stanislaw Lem). Mam zwlaszcza na 
mysli wbudowywanie urzl!dzen elektronicznych w organizmy, co mog
loby gl\!boko interweniowae w funkcjonowanie systemu nerwowego. 

3. Na pytanie ostatnie odpowiedzialem dose wyczerpujitco w swoim 
artykule. 
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KSI~ZYC I SONATA 


TROCHI;: INNA MEDYT ACJA 0 WIERZE I NADZIEI 

Ks. Tomasz W?clawski 

O. Jeden z wierszy Raporlu Z ob/~ionego MiaSla Herberta kai:e nam spojrzec 
na rozpaczliwie umierajllcego Beethovena: jui wszystko si~ rozpada, ale on 
jeszcze walczy, jeszcze si~ nie poddaje, jeszcze "mi~dzy ziemill a niebem 
nawillzuje kontakty, lecz ksi~zyc jest ksi~zycem takze bez so
n at y". Przenikliwe slowa. Przenikliwy obraz. Moina zobaczyc ksi~iyc 
spokojnie, oboj«tnie i bezlitosnie Isnillcy nad rozsypujllcym si~ dzielem zycia 
czlowieka. A przeciez dla kazdego. kto czuje, dlaczego 14 Sonata for
tepianowa Beethovena nazywa si~ Sonalq ksi~iycolI'q, to nie musi bye 
prawda, przeciez moze bye zupelnie inaczej . Naprawd~ odklld istnieje to 
dzielo Beethovena, ksi~zyc moze bye czyms wi~cej, nii byl przedtem, wlasnie 
jako ksi~zyc moZe bye 0 cos istotnego bogatszy i inny. Najpierw pomys
lalem: ksi~zyc j est bogatszy; ale teraz, kiedy uslyszalem twoje pytania, 
napisalem inaczej: m 0 i e bye. To nie jest kategoryczne twierdzenie 
o czyms, co powinno bye oczywiste; to jest tylko otwarta i nie od razu dla 
kazdego oczywista mozliwose. Rzecz w tym, Ze moiliwosci bywajll wazniej
sze od tego, co juz jest. Bez tego, co jui jest, czasem da si~ iye (kiedy 
koniecznie trzeba), ale bez mozliwosci nie. Jest tak dlatego, ze to, co jest, 
moie pozostae i bye jui tylko sarno dla siebie - a to, co tylko moze bye, 
potrzebuje kogos, d I a k 0 g 0 moze bye; inaczej byloby nie do pomyslenia. 
Dla kogo zatem ksi~zyc moie bye jeszcze bardziej ksi~iycem dzi~ki sonacie? 
Odpowiedz brzmi: nie dla siebie samego, ale dla kazdego, kto teraz zdola 
na niego tak spojrzeC i tak posluchae sonaty, ie uslyszy i zobaczy, ile go 
jeszcze bye moze. Czy Beethoven to wiedzial, kiedy umieral? Nie wiem - ale 
mogl wiedziee, tak jak ja mog~ wiedzieC i wiem. Wiem tez, ze kto rozumie 
taki j~zyk i taki sposob myslenia (nazwijmy go zgodnie z pewnij tradycjll 
"ontologill relacjonalnij"), kto jest zdolny tak widziee c a I y swoj swiat (a 
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nie tylko biedny ksi~zyc i ubogq sonat~), rozumie wi~ej niz tylko te n swiat, 
rozumie jeszcze inne mozliwe swiaty - i w ten sposob zaczyna tez na nowo 
i moze inaczej niz dotqd rozumiee Zrodla swojej wiary i swojej nadziei. 
Wlasnie dlatego sprawa ksi~zyca i sonaty nie jest jedynie subtelnq kwestiq 
poetyckiej wyobrazni, ale ksztaltem (pewnie troch~ przypadkowym - ale 
tylko troch~) bardzo zasadniczego pytania . 

I. Twierdzenie, ze odkqd istnieje ksi~zycowa sonata Beethovena, ksi~zyc 
moze bye czyms wi~cej, niz byl przedtem, ze moze bye rzeczywiscie 0 cos 
istotnego bogatszy i inny, zapewne nie kazdemu wyda si~ natychmiast 
oczywiste. Proba powaznej rozmowy 0 takim twierdzeniu moze si~ tez 
komus wydae nieco abstrakcyjnym i akademickim (w nie najlepszym 
znaczeniu tego slowa) sporem mi~dzy zdroworozsqdkowym obrazem swiata 
a mniej lub bardziej subtelnym, ale malo uzasadnionym teoretycznym 
pomyslem. ezy jednak zdajemy sobie spraw~ z tego, 0 czym naprawd~ jest 
ta rozmowa? Przeciez nie tylko 0 ksi~zycu i sonacie; i nie tylko 0 relacjach 
i ontologii relacjonalnej, wreszcie nie tylko 0 oparciu naszej wiary i nadziei 
na takim czy innym sposobie widzenia swiata . W rozmowie 0 tych wszyst
kich sprawach chodzi bowiem naprawd~ 0 miejsce kazdego czlowieka w tym 
swiecie, chodzi 0 ostateczne znaczenie ludzkiego zycia kazdego z nas, 
takiego, jakie jest. Nieco dalej jeszcze do tego wro~, ale najpierw troch~ 
o ksi~zycu, ktory razem z sonatq uczestniczy teraz w naszej rozmowie. 

2. Sprobuj~ mianowicie dla jasnOSci w kolejnych punktach przejse w opisie 
ksi~zyca (i jego zwiqzku z sonatq czy czymkolwiek innym) od ontologii 
bezwzgl~dnie substancjalnej , przez stosowanq zazwyczaj spontanicznie zdro
worozsqdkowq ontologi~ "mieszanq" (substancjalno-relacjonalnq) do on
tologii pierwotnie relacjonalnej, tak jak jlj sam rozumiem. Mysl~, ze w ten 
sposob mog~ pokazae najjasniej i najprzyst~pniej , na czym polegajlj roznice 
mi~dzy nimi i do jakich prowadzq konsekwencji. 

3. Ontologia bezwgl~dnie substancjalna (gdyby byla rzeczywiscie mozliwa) 
musialaby oznaczae, ze bytowa odr~bnose, czyli tozsamose, kazdej rzeczy 
wyjasnia si~ sama w sobie - przynajmniej w tym sensie, ze taka rzecz sam a 
w sobie okazuje si~ tym, czym jest, i skoro juz jest i jest soblj, nie potrzebuje 
niczego innego, zeby bye t y m , c z y m j est - to wlasnie jest jej substan
cjalnose. Mozemy jednak wyobrazie sobie wtedy sytuacj~, w ktorej kolejno 
usuwalibysmy z naszego swiata wszystkie jego skladowe, rzecz za rzecZlj 
i substancj~ za substancjlj, az pozostalaby juz tylko ta jedna rzecz, 0 ktorej 
tozsamose nam chodzi . Jesli rzeczywiScie nosi ona sama w sobie swojlj 
tozsamose, tabe wtedy, kiedy nie byloby jui: obok niej niczego innego, ona 
i tak musialaby bye tym, czym jest: sobq (substancjq, czyli istnieniem 
w sobie). Przedstawmy to teraz jeszcze troch~ konkretniej. Przyjmijmy, ze 
naprawd~ udalo nam si~ usunqe z naszego swiata wszystko inne, ze pozostal 
tylko sam ksi~i:yc i ze poza nim nic innego nie istnieje. Wed lug naszej 
bezwgl~dnie substancjalnej ontologii ksi~i:yc powinien bye ksi~i:ycem tabe 
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w takim wypadku, poniewaz jest ksi~zycem sam w sobie. ezy jednak byloby 
tak naprawd~? Stwierdzenie: "to jest ksi~zyc" jest przecie:i: odpowiedziq na 
pytanie "co to jest?" - ale w swiecie, w ktorym jest tylko sam ksi~zyc i tylko 
on sam jest ksi~zycem, nie mozna postawie takiego pytania, w tym swiecie 
nie mozna postawiC w ogolc iadn<:go pytania, poniewai, zeby postawie 
jakiekolwiek pytanie, trzeba si~ tak czy inaczej odroznie od tego, 0 co on~ 
jest postawione, W swiecie ontologii bezwgl~nie substancjalnej takie odroz
nienie jest niemozliwe - i to nie dlatego, ze istnieje tylko jeden przedmiot (w 
naszym wypadku: ksi\!zyc) i nic poza nim, ale dlatego, ze w swiecie, 
w ktorym kazda rzecz wyjasnia si~ - jako ta wlasnie rzecz - sarna w sobie 
i nie potrzebuje niczego innego, :i:eby bye tq wlasnie rzeCZq, zadne pytanie 
nie rna sensu. Pytanie jest bowiem podrozowaniem - czy jeszcze bardziej 
pielgrzymowaniem - od rzeczy do rzeczy w poszukiwaniu sensu i prawdy 
o jednej rzeczy w drugiej . Ontologia bezwgl~dnie substancjalna, ktora 
musialaby oznaczae, ze nie rna ani potrzeby, ani nawet mozliwoSci takiego 
podrozowania, sarna jest wi~c niemozliwa - bylaby czystym absurdem. To 
bylby swiat, w ktorym ksi~zyca nie mozna by odroznie od nie-ksi~zyca 
i konsekwentnie: swiat, w ktorym ksi~yca istniejqcego nie mozna by 
odroznie od ksi~zyca nieistniejqcego. Gdyby naSZq zasad~ substancjalnosci 
przeprowadzie naprawd~ bezwgl~dnie, nie mozna by takich odroznien 
dokonae w iaden sposob, nawet w czysto teoretycznej wyobrazni, poniewaz 
odroznienie zawsze wymaga przejscia od czegos do czegos innego, a wi~c 
takze od substancji do relacji , czyli wlasnie porzucenia ontologii bezwzgl~d
nie substancjalnej. Krotko mowiqc, t a k i ego Sw i a tan i e m a ani w mys
lowym cksperymencie, ani tym bardziej realnie. Ksi~zyc nie moze bye 
k si~zycem tak, ieby do swojego bycia ksi~zycem (podkreSlam: nie tylko do 
istnienia w ogole, ale tak:i:e i wlasnie do by cia k s i ~ i Ycern) nie po
trzebowal niczego innego. Ksi~iyc moze bye ksi~zycem dlatego, ze jest tei 
cos, co nim nie jest, co jednak 0 t a c z a jego ksi~iycowose, co 0 k res I a jego 
ksi~zycowose i przynajmniej w ten sposob jq urn 0 il i w i a. Podkreslam te 
wlasnie slowa, poniewaz wskazujq one na pewien szczegolny typ pierwot
nych relacji, Nie s~ to mianowicie relacje okreslajqce jedynie negatywnie 
(tak ze ksi~zyc bylby 0 pis any - czysto zewn~trznie - przez to, co nim nie 
jest). Do tej sprawy wroc~ bardziej szczegolowo na innym miejscu. Tu 
natomiast musi si~ pojawie pytanie, j a k ksi~iyc potrzebuje tego innego, 
albo raczej: j a k bar d z 0 go potrzebuje; inaczej mowiqc: co dla jego 
ksi~zycowego istnienia jest wainiejsze i bardziej decyduj'lce - on sam czy to 
inne. Zanim sprobuj~ odpowiedziee na to pytanie, powtorz~ nasz eks
peryment z poznaniem ksi~zycowosci ksi~iyca na nieco innym poziomie 
opisu: w ramach ontologii nie tak skrajnie i absolutnie substancjalnej, ale 
bardziej "naturalnej" , bardziej oczywistej i zdroworozsqdkowej. 

4, Ontologia substancjalna okazuje si~ mozliwa jedynie w wersji wzgl~dnej. 
Ontologia wzgl~dnie-substancjalna albo mieszana (substancjalno--relacjo
nalna) jest najbardziej zdroworozsqdkowq ontologiq, przyjmowan<t przez 
wi~kszose ludzi - nie tylko w naszym kr~gu kulturowym - zupelnie 
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spontanicznie. Wedlug tego sposobu myslenia, to, co jest istot'! (substancj'!) 
kazdej rzeczy, jest w niej samej, i w niej samej jest n a j pie r w (oczywiscie 
niekoniecznie w porz'ldku czasowym, ale w/asnie ontologicznym), a dopiero 
p6Zniej rzecz taka wchodzi w relacje, kt6re pozwalaj,! 0 d k rye, czym ona 
jest. Istota samej rzeczy wydaje siy wazniejsza niz relacje, w ktore ona moze 
wchodzie, poniewaz to ona stanowi element jej tozsamosci i w ten spos6b 
takze jej bytowej sta/osci. Istota, ktora jest w rzeczy pierwsza, umozliwia 
relacje. Mysl,!c w takich w/asnie kategoriach, mozemy zapytac: "Czy przed 
i po napisaniu przez Beethovena sonaty nie jest to ci,!gle ten sam ksiyzyc 
- ten, ktory jemu umozliwi/ napisanie sonaty, komus innemu skonstruowa
nie rakiety albo chodzenie we snie?" Jest ksiyzyc - i moze bye ksiyzycem, bo 
woko/ niego s'l rzeczy inne, ktore go otaczaj'! - to znaczy: dziel,! z nim 
przestrzen tego swiata. Jest ksiyzyc - i Beethoven pisze sonaty, ktora zywi 
sitr tym, czym jest ksiyzyc, powtarza go na swoj sposob i powtarzaj'!c 
wzbogaca 0 siebie sam,! jako sonaty k s i y z y cow'!. Jest ksiyzyc i ktos inny 
konstruuje pojazd, ktory pozwala siy zblizye do ksitrzyca, albo chodzi po 
dachach - i odk'ld jest ten pojazd czy lunatyczne wydrowki, ksiyzyc jest 
nieco inny, jest blizszy, jest bardziej w zasiygu ryki, jest bardziej tutejszy 
i nasz - ale przeciez wci,!z ten sam i (sam w sobie) taki sam. " Gdyby nie 
by/o sonaty, by/by ksiyzycem. Teraz jest ksiyzycem, dziyki ktoremu ktos 
napisal sonaty." Cos siy zmieni/o, ale zmiana nie dotyka istoty ksiyzyca, bo 
istota jest dana pierwotnie, przed wszystkimi relacjami. Ja jednak jako 
niepoprawny intrygant przeciw oczywistosciom zdrowego rozsljdku muszy 
zapytae: komu lub czemu by/a dana pierwotnie i przed wszystkimi relacjami 
istota ksiyzyca? W ramach tej zdroworozs,!dkowej ontologii odpowiedz 
musi brzmiee: sam emu ksiyzycowi. Dana czemus istota ksiyzyca czyni to 
cos ksiyzycem. Ksiyzyc jest ksiyzycem, poniewaz zosta/a mu dana istota 
ksitrzyca: jego substancja/na ksiyzycowose, moC'! ktorej teraz moze budzie 
rozne po m n i e j s z e k s i y z y cow 0 sci: ksiyzycowose ksiyzycowej sonaty, 
ksiyzycowose ksiyzycowej rakiety, ksiyzycowose lunatycznej (czyli ksitrzyco
wej) wtrdrowki i tak dalej bez konca . Czy jednak to, ze (gotowa, istotna 
i decyduj'lca) ksiyzycowosc jest dana najpierw sam emu ksitrzycowi, czegos 
nam nie przypomina? Czy nie wracamy tu nagle bocznymi albo tylnymi 
drzwiami do tego absurdalnego swiata, w kt6rym tylko sam ksiyzyc mia/by 
juz bye ksitrzycem? 

5. Taka mieszana ontologia (substancjalno-relacjonalna) nie jest wcale z/a. 
Ona siy do wielu rzeczy nadaje - nadaje sitr zw/aszcza do tak zwanego 
obiektywnego rozumienia i porz<\dkowania swiata. Trzeba jednak wiedziee 0 tej 
dziwnej i strasznej otch/ani, ktora siy za nilj otwiera: 0 swiecie, w ktorym nic 
jui nie jest mozliwe, bo wszystko jest gotowe. (Zdaje siy, i:e i 0 tym mowi 
Leszek Kolakowski w ma/ej ksi'li:eczce Horror melap/tysicus.) To nie znaczy, ze 
trzeba ten sposob myslenia porzucie albo lIznae za mniej wartoSciowy; to nie 
znaczy tez bynajmniej, ze nie pozwala on na rzeczy i s/owa prawdziwe i piykne; 
trzeba tylko - powtorzy - wi e d z i e e 0 tej otch/ani, a jeszcze bardziej 0 tym, 
ze mozna tez patrzee i widziee, i wierzye, i miee nadziejy inaczej. 
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6. Dlatego wlasnie proponuj~ (nie tylko ja sam!) cos, co zdrowemu rozslld
kowi wydaje si~ takie dziwne do przyj~eia: zrezygnowanie z przekonania, ze 
istota ksi~zyea, jego ksi~zyeowose jest mu dana zan i m on wejdzie w jakie
kolwiek relaeje. Bo przeeiez nie rna komu bye dana i nie rna ezemu bye 
dana. Istota ksi~zyea nie moZe bye dana ksi~zyeowi, bo zanim ona zostanie 
dana, nie rna ksi~zyea, a kiedy zostaje dana, ksi~zye nie jest ksi~zycem sam, 
ale wlasnie z tym, co mu daje jego ksi~zyeowose. Kazda rzeez jest przyj
mowaniem siebie od nie-siebie, od innego, tak jak ksi~zye jest przyj
mowaniem ksi~zyeowosei od innego. Co jest tym innym? Wszystko: Bog, 
niebo, ziemia, ty i ja. Kazda rzeez i kazda osoba na swoj sposob, ktida 
inaezej - ale naprawd~ kazda. Oezywiseie mozna powiedziee, ze ksi~zyeowo
sci nie dal ksi~zyeowi dopiero Beethoven piszlley sonat~, bowiem ksi~zye, 
ktory rna swojll ksi~zyeowose od innyeh, podzielil si~ nill z Beethovenem 
- ale kiedy si~ podzielil, otrzymal od Beethovena cos, ezego od nikogo d04d 
nie mial, co mogl otrzymae tylko od Beethovena: sonat~, ktora jest 
k s i ~ z yeo w a. Prawda, ze mogl jej nie otrzymae i tei: bylby ksi~zyeem, ale 
po pierwsze bylby rum mniej 0 to wlasnie, ezego odmowil mu Beethoven, 
a po drugie bylby nim dlatego, ze inni nie odmowili , ehoeiaz Beethoven 
odmowil, ie ziemia nie odmowila, ehoeiaz Beethoven odmowil, ze niebo nie 
odmowilo, ehoeiaz Beethoven odmowil, ze Bog nie odmowil, ehoeiaz 
Beethoven odmowil, ze Bog nie odmawia, ehoeiazby odmowili wszysey. To 
wlasnie mowi~. kiedy powtarzam: "Wierz~ w jednego Boga, Stworzyeiela 
nieba i ziemi, wszystkieh rzeezy widzialnyeh i niewidzialnyeh." My wszysey 
inni: niebo i ziemia, Beethoven, ty i ja, m 0 z e m y nie odmawiae, bo Bog nie 
odmowil, i mozemy odmawiae, bo Bog nie odmowil. 

7. Pan Bog nie eheial swiata bez Beethovena, eiebie i mnie, nie eheial swiata 
bez nas, to znaezy: eheial go z nami. Ludzkie eheenie jest eheianym przez 
Boga momentem Jego eheenia. Bog ehee, zebysmy my eheieli i zeby to bylo 
n as z e eheenie. Oznaeza to, ze Bog ehee swiata, ktory wie 0 sobie nie tylko 
w Nim, ale takze w nas, i konsekwentnie swiata, ktory ehce lub nie ehce 
siebie nie tylko w Nim, ale takze w nas. Ksi~zye nie wie 0 sobie sam i nie 
ehce siebie sam - nie tylko dlatego, ze jest martwym przedmiotem, ile raezej 
dlatego, ze istnieje, przyjmujlle siebie od innyeh . Ksi~zye wie 0 sobie i ehce 
siebie w Bogu i IV nas - 5 w i ado m 0 s e takiego przyjmowania i tego, co on 
przyjmuje: ksi~zyeowosei, ktora go ezyni ksi~zyeem, moze miee miejsce 
tylko w Bogu i w nas, ale przeeiei: zarazem to wlasnie k s i ~ z y e jest tak, ze 
przyjmuje siebie od wszystkiego, nie tylko od Boga i od nas - i odnajduje 
siebie takze nie tylko w Bogu i w nas, ale i w tylu innyeh rzeezaeh tego 
swiata: ehoeby tylko w morzaeh, i psaeh, i zmianaeh pogody. Podobnie jest 
z sonatll: i ona przyjmuje siebie od wszystkiego - na pierwszym miejseu od 
Beethovena i ksi~zyea, i zarazem wie 0 sobie tak przyjmujlleej i ehee siebie 
w Bogu i w nas. Mog~ powiedziee "wie" i "ehee" dlatego, ze sonata - jak 
kazda muzyka - ozywa dopiero w nas, ze to ja jej slueham, ze jll znam, ze 
jll koeham i ze jej pragn~ - a przeeiei: nie z tego nie byloby mozliwe, gdyby 
nie ozywala we mnie wlasnie ona - taka, jaka jest i jaka jeszeze moze bye. 
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To "wie 0 sobie i chce siebie w Bogu i w nas" nie jest dlatego jedynie 
drugorzft:dnym i nieistotnym dodatkiem do pierwotnie i obiektywnie ist
niej~cej istoty ksift:zyca czy sonaty, ale naprawdft: dotyka samego serca tego, 
czym kai:de z nich jest: i ty mozesz dotykae serca ksift:zyca - i to tak, jak nie 
dotyka go nikt inny, bowiem Bog chce. zeby kai:de z nas dotykalo go 
w swoim wlasnym imieniu: ty jako ty, ja jako ja, sonata jako sonata. 
Dotykaj~c serca ksift:zyca, dotykasz takze wlasnego serca - albo raczej 
pozwalasz mu dotkn,!e wlasnego serca. Czlowiek przeciez tym sift: rozni od 
ksift:zyca, ze sam rna serce, ze nie tylko wie 0 sobie w swiecie, w Bogu 
i drugim czlowieku, ale ze moze tez wiedziee 0 Bogu i swiecie, 0 sobie 
i 0 drugim czlowieku w sob i e - i ze wlasnie jako taki jest chciany 
i kochany przez Boga. Jdli zatem ksift:zyc czy sonata, czy jakakolwiek inna 
z r z e c z y (nie osob) widzialnych i niewidzialnych rna serce, rna je w Bogu 
i w tobie, i we mnie. Nasza tradycja teologiczna mowi to zazwyczaj nieco 
innymi slowami: czlowiek jest stworzony na obraz i podobienstwo Boga. 
Podobienstwo Boga to nie jest to, co we wszystkich ludziach jest takie sarno, 
to nie jest jakis ogolnik, abstrakcyjna i wolno unosz'!ca sift: w powietrzu 
ludzka natura, ale to wlasnie, co w zadnym czlowieku nie jest takie sarno 
jak w drugim: to, ze dla ciebie i w tobie jest mozliwe to wlasnie, co jest 
mozliwe w tobie i dla ciebie. Pan Bog odkrywa z nami nasze mozliwosci 
- i w ten sposob odkrywa swoje. Jest milosci'! - to znaczy nie rna takich 
mozliwosci, ktore bylyby tyl ko Jego. Dlatego zdanie: "Wszystko mojejest 
twoje" mowi naprawdft: najpierw 0 Nim, a jdJi my mozemy je powtorzye 
i jesli tahe w naszych ustach moze ono bye prawdziwe, to dlatego, ze On 
go chce tahe dla nas i chce, zeby moglo bye prawdziwie nasze. 

8. To, cosmy doUjd zrobili, to rowniez byla podroz albo pielgrzymka od 
rzeczy do rzeczy z pewnym pytaniem. Okazala sift: ona pielgrzymk,! bardziej, 
niz to sift: moglo w pierwszej chwili wydawae, jako i.e "pytanie jest poboz
nOSci,! mysli" (Martin Heidegger). Mowilismy bowiem 0 ksift:i.ycu i sonacie, 
ale w naszej mowie pojawil sift: Bog. Moze kogos nie dziwie, ie sift: pojawil, 
ale kazdego powinno zastanowie, jak sift: pojawil. Nie moze bye rzecz'! 
obojft:tn,!, jak w naszym mysleniu i slowie (i konsekwentnie: jak w naszym 
swiecie) pojawia sift: Bog. Zjawil sift: bowiem tak, jak zjawia sift: przyszlose. 
Przyszlose zjawia sift: jako i:rodlo mozliwoSci, jako otwarcie wypelnione 
zarazem i ciemnoSci,!, i swiatlem, ktore jednak wlasnie dlatego pozwala 
ludziom i rzeczom bye nie tylko w sobie, ale taki:e ina j pie r w d I a 
s i e b i e n a w z a j e m: ksift:zycowi dla sonaty i sonacie dla ksift:zyca, tobie dla 
mnie i mnie dla ciebie - i dopiero wtedy, i dopiero tak rowniez: tobie dla 
ciebie i mnie dla mnie. Przyszlose zjawia sift: zarazem jako cos, co rzeczywis
cie jest, cos nieustannie obecnego, czego jednak nie mamy i nie moiemy 
miee tak, jak mamy jak,!kolwiek inn,! z rzeczy obecnych. Tak jak jest nasza 
przyszlose, tak jest Bog. To skojarzenie obecnoSci Boga z obecnosci,! 
przyszlosci nie jest przeciei przypadkowe, nie jest tei bynajmniej jedynie 
owocem filozoficznej spekulacji. Bog z a w s z e i w s z ft: d z i e zjawia sift: i jest 
obecny tak wlaSnie - taki ksztalt rna cale Jego objawienie, a w szczegolnoSci 
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to ostateczne wydarzenie Boiego objawienia, ktorym jest Jego przyjscie do 
nas w Jezusie. Dlatego kluczowym slowem jui dokonanej i dokonujllcej si~ 
w naszych oczach historii Boiego objawienia jest "obietnica". Swiat, w kto
rym iyjemy, ktory wspohworzymy i ktory wspohworzy nas, jest bowiem 
przenikni~ty obietniq. Obietnica jest nie z nas, ale dla nas. W tym swiecie 
dzi~ki Bogu zawsze wi~cej jest dla nas nii z nas. Nie musz~ tego wiedziec, 
kiedy mowi~ 0 wierze i nadziei, ale to wlasnie odkrywam dzien po dniu 
i chwila po chwili, kiedy wierz~ i kiedy mam nadziej~. 

KS. TOMASZ WI;,CLAWSKI, ur. 1952, prof. dr hab. leologii fundamentalnej, 
rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wydal: Obecnosc 
i spolkanie (1981), Zwischen Sprache und Schweigen. Eine Erorterung der lheologis
chen Apophase in Ge:.priich mil Vladimir N. Lossky und Martin Heidegger (1983), 
Elementy chrystologii (1988), Gdzie jest Bog? (1992), Wspolny swiat religii (1995). 

o pojednaniu (6) 

BUNT 

SPRA WIEDLIWYCH 


Waclaw Hryniewicz OMI 

Mysl 0 tym, ie najwi~kszy lotr i zatwardzialy zbrodniarz rtlialby kiedys 
otrzymac od Boga w darze to sarno szcz~scie wieczne co czlowiek swi~ty 
i sprawiedliwy, budzi zrazu odruch sprzeciwu, a nawet buntu. Czy to 
moiliwe, aby Bog byl niesprawiedliwy? Czy moina mowic 0 rownej zaplacie 
i nagrodzie dla wszyslkich? Czy moina rzeczywiscie spodziewac si~ zbawie
nia prawdziwie powszechnego? 

W przypowiesci 0 robotnikach w winnicy wszyscy otrzymujll jednakowll 
zaplat~: ci, ktorzy rozpocz~li prac~ wczeSnie rano, i ci, ktorzy trudzili si~ 
zaledwie godzin~ wieczorn,! por'!. Ci ostatni s,! spoznionymi robotnikami 
"jedenastej godziny" (wedle naszego czasu - godziny siedemnastej). Ledwie 
zdolali zabrac si~ do pracy. Potraktowani zostali z niezwykl,! hojnosci,! . Od 
nich zacz~to wyplat~ . 
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Przyszli naj~i okolo jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy wi~c 
przyszli pierwsi, mysleli, ie wi~cej dostanll; leez i oni otrzymali po denarze. 
Wzillwszy go, szemrali przeeiw gospodarzowi, mowillc: "Ci ostatni jednll godzin~ 
praeowali, a zrownales ich z nami, ktorzysmy znosili ci~iar dnia i spiekoty." Na 
to odrzekl jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynit;: ei krzywdy; czy nie 0 denara 
umowild si~ ze mnll? Wei, co twoje, i odejdz. ehct;: tei i temu ostatniemu dac 
tak samo jak tobie. ezy mi nie wolno uczynic ze swoim, co ch~? ezy na to z/ym 
okiem patrzysz, ie ja jestem dobry?" Tak ostatni ~dll pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi (Mt 20,10-16). 

Powodem niezadowolenia jest "zrownanie" pierwszyeh z ostatnimi. 
Calodniowy trud pierwszyeh byl bez wlltpienia wielokrotnie wit;:kszy niz 
krotka praea ostatnich. Przy wyplaeie zostali potraktowani jednakowo. 
Daremna okazala sit;: nadzieja pierwszyeh na wit;:ksze wynagrodzenie. Gos
podarz okazal sit;: hojny dla wszystkieh bez wyjlltku. Nie kierowal sit;: 
wymogami arytmetyki godzin. Nikogo nie pokrzywdzil, swojll obietnict;: 
wypelnil. Umowa 0 denara nie zostala naruszona. Gospodarz jest wolny 
w swoich decyzjach. Przed "zlym okiem" niezadowolonego ezlowieka sam 
usprawiedliwia swojll dobroc i hojnosc. Czy "pierwsi" zrozumieli? Czy 
mozna miec nadziejt;: na to, ze prt;:dzej ezy p6i:niej zrozumiejll posttepowanie 
pracodawcy? Przypowiesc nie daje odpowiedzi. Pytania pozostajll otwarte. 
Eschatologiezna orientacja przypowiesei przynagla wrteez do ich stawiania. 
Nadzieja Gospodarza na zrozumienie jest w gruneie rzeczy nadziejll samego 
Boga. To On jest Gospodarzem ludzkieh dziejow, hojnym Panem i dobrym 
Stedzill trudu czlowieka, liczlleym na zrozumienie prawdziwyeh motywow 
swojego postt;:powania. 

W tym wlasnie sensie rozumial przypowieSc 0 robotnikach autor staro
chrzescijanskiej homilii pasehalnej, przypisywanej sw. Janowi Chryzostomo
wi 1. W Koseiele wschodnim uroczyscie odezytuje site tt;: homilit;: przy koncu 
jutrzni wielkanoenej, w noc Zmartwychwstania Panskiego. Pseudo-Chryzo
stom usiluje wyjasnic postt;:powanie Gospodarza, Pana ludzkiej historii. 

Jesli ktos dolllczyl sit;: nawet 0 jedenastej godzinie, niech wcale nie boi si~ zwloki. 
Albowiem gOScinny jest Pan. Przeto przyjmuje ostatniego jak i pierwszego i daje 
odpocZl\c tym , co 0 jedenastej godzinie przyszli, podobnie jak tym, ktorzy 
pracowali od pierwszej godziny. I nad ostatnim si~ lituje i pierwszego wyna
gradza, i jednemu daje i drugiego wspomaga. I uczynki przyjmuje, i zamiary 
wita, i wysilki szanuje, i cht;:ci pochwala. Przeto wejdzmy wszyscy do radoki 
Pana swego: i pierwsi, i drudzy nagrod~ przyjmijcie. 

Z toku mysli starochrzeScijanskiego kaznodziei przebija jego g!f;boki 
zmysl historiozoficzny i eschatologiczny. Chodzi ostatecznie 0 udzial w dzie
Ie zbawienia ludzkosci, dokonanego przez smierc i zmartwyehwstanie Chry
stusa. On sam hojnie nagradza ludzkie wysilki i przebacza winy. Zbawienie 

Pseudo-Chryzostom, Sermo . calechelicus in S. Pascha, PG 59, 721-724; przeklad 
polski : Mowa kalechelyczna na Swi~lo Pasch)" "Znak" 25 (1973), nr 231, s. 1217-18 
(przeklad zmodernizowany Z oryg. greckiego ks. A. Bobera SJ); W. losski, Teologia 
mislyczlW Kosciola wschodniego, przel. M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 222-223. 
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jest przede wszystkim darem Jego dobroci i milosierdzia . Zaproszenie 
wszystkich do uczestnictwa w paschalnej Eucharystii jest wezwaniem do 
udzialu w darze zbawienia i przebaczenia. 

Uczta przygotowana, rozkoszujcie si,.: wszyscy. Baranek przygotowany, niech nie 
wyjdzie nikt glodny. Wszyscy nasyecie si,.: uczt~ wiary, wszyscy przyjmijcie 
bogactwo milosierdzia . Niech nikt nie oplakuje ubostwa, objawilo si~ bowiem 
wspolne Krolestwo. Niech nikt nie oplakuje grzechow, przebaczenie bowiem 
z grobu zajasnialo. Niech nikt nie I,.:ka si~ smierci, wybawila nas bowiem smierc 
Zbawiciela. 

W k0l1COWych slowach tej natchnionej homilii mowca mowi 0 zwyci~st
wie Chrystusa nad pieklem i mocami ciemnosci, nawi,!zuj,!c do slow 
apostola Pawla (I Kor 15, 54-57). W swietle spraw ostatnich rozjasniaj,! si~ 
losy wszystkich ludzi . Zauwaimy, ie slowo "wszyscy" kilkakrotnie po
wtarza si~ w przytoczonym fragmencie. Przed oczyma wiary jasnieje jui 
"wspolne Krolestwo". Nikomu nie wolno tracic nadziei na przebaczenie, 
ktore "z grobu zajasnialo". Przed laty Jerzy Klinger slusznie zwrocil uwag~ 
w tym kontekscie na "olbrzymi,! sil~ wyrownawcz'!" zmartwychwstania 
Chrystusal . Przypowiesc 0 robotnikach nabiera pelnego sensu w swietle 
tajemnicy paschalnej , b~d,!cej samym osrodkiem chrzescijanskiej nadziei. 

Czy "pierwsi" zdolaj,! zrozumiec post~powanie Boga w Jego nieoczeki
wanej promocji "ostatnich"? Czy moina miec tak'! nadziej~? Czy sprawied
liwi zrozumiej,! bezpodstawnosc swojego " szemrania", rozialenia i niezado
wolenia? 0 niezrozumieniu post~powania Boga przez sprawiedliwych mowi 
nie tylko przypowiesc Jezusa 0 robotnikach w winnicy. Mowi 0 nim takie 
rozwaiana jui wczesniej przypowiesc 0 synu marnotrawnym, odzyskanym 
przez ojca, ocalonym i na nowo hojnie obdarowanym, ku oburzeniu 
starszego brata. Pytania pozostaj,! bez odpowiedzi. Trzeba je nieraz bardzo 
dlugo nosic w sobie samym. 

WACLAW HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, profesor dr hab., kierownik katedry 
teologii prawoslawnej w Instytucie Ekumenicznym KUL, zajmuje si~ teologi~ 
starorusk'!, chrzeScijansk~ teologi,! paschaln'!, soteriologi,! i eschatologi,! prawo
slawn~ . Kierownik dzialu Teologia interkonfesyjna w Eneyklopedii Katolickiej. 
Opublikowal ponad 300 pozycji, wainiejsze publikacje ksi~ikowe: Rola Tradycji 
II' interpretacji teologieznej (1976), Chrystus. nasza Paseha (1982), Nasza Paseha 
z Chrystusem (1987), Die altrussisehe Passatheologie und Osterspiritualitiit. Lii
denseheid-Lobetal (1987), Nadzieja zbawienia dla wszystkieh (1989), Bog naszej 
nadziei (1989), Pasch a Chrystusa IV dZiejaeh czlowieka i wszechSwiata (1991), 
Koscioly siostrzane. Dialog katolicko-prawoslawny 1980-1991 (1993), Staroruska 
teologia paschalna II' slI'ietle pism Cyryla Turoll'skiego (1993), Sw. Cyryl Turow
ski. Homilie pasehalne (przeklad z j~zyka staroslowianskiego i komentarz, 1993). 

2 J. Klinger, Chrystus zmartwychwstal. Tekst i kilka IIwag na temat prawoslawnej homilii 
wielkanocnej. w: lenie, 0 istocie pralVosla lVia. Wybor pism, Warszawa 1983, s. 124. 
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CZY POLSKA KULTURA 

SKAZANA JEST 


NA SCHIZOFRENIE? 

Krystyna Czerni 

Komunizm by! po to, aby nauczyc chrzescijan pewnej mlldroSci ... 
J6zef Tischner 

Wierzy!em, ii: to doswiadczenie nie p6jdzie na marne ( ...) Wierzy
!em, i:c po obaleniu komunizmu Ie nasze kraje wydadz~ inn~ nii: na 
Zachodzie literatur~, innq sztuk'Y. 

Czes!aw Mi!osz I 

Zburzenie berlinskiego muru uniewaznilo polityczny podzial 
Europy w sposob nader symboliczny i spektakularny. Rozpoczyla 
siy praca nad odbudowq, czy moze raczej. przebudowq wspolnej juz 
odtqd tozsamoSci Starego Kontynentu. RownoczeSnie coraz bar
dziej widoczne siy stalo, iz jednoczqca siy politycznie i ekonomicznie 
Europa Zachodnia pod pozorami dobrego samopoczucia skrywa od 
dawna swiadomosc ideowej erozji, pewnej jalowosci kulturowych 
poszukiwan, choroby postmodernistycznego "kryzysu znaczen". 
Moze dlatego wlasnie w naSZq stront; wielu poczt;lo spogl(!dac 
z nadziej(!, oczekuj(!c ex Oriente lux - zastrzyku jakichs ozywczych, 
egzotycznych sil, swiezych inspiracji, niezbydnej dawki buntu i non
konformizmu mog(!cych zgalwanizowac ton(!C<! w millenarystycz
nym znuzeniu kulturt; Zachodu. 

Por. D~iedzicll\ ·O diabla. Spolkal/ie Czesl{(l\'G Milosza i ks. J6:~ra Tischnera , "Znak" 
nr 458 (Iipiec 1993), s. 125-132. 
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"Zszywanie Europy" - to haslo towarzyszylo kilku miltdzy
narodowym wystawom plastycznym (miltdzy innymi Europa, Euro
pa w Bonn, Rysa IV przestrzeni w Berlinie), ktorych celem bylo 
przywrocenie obecnosci sztuki krajow Europy srodkowo-wschod
niej w swiadomosci europejskiej. Dyskusje towarzyszq.ce tym wy
stawom sprowadzaly silt do pytania: co stanowilo 0 odrltbnosci 
sztuki po tej stronie muru? jakie jej cechy i wartosci pomogly nam 
przetrwac panowanie totalitarnego ustroju? jaki wiltc moze bye nasz 
wklad, nasz "posag" wnoszony w dzielo kulturowej integracji? 

Jesli wymienione wystawy nie daly pelnej, obiektywnej odpowie
dzi na te pytania, to dlatego, ze wszelkie inicjatywy kulturalne tej 
skali uwiklane sq. w siatklt instytucjonalnych i finansowych mecha
nizmow. "Dyskurs dotyczq.cy sposobow uczestniczenia sztuki pol
skiej w swiecie nie jest dyskursem niewinnym" - zauwaza Andrzej 
Turowski. 2 W gr~ wchodzq. wielkie pieniq.dze i nie mniejsze ambicje. 
Moze wiltc lepiej nie przydawac tego typu wydarzeniom miana 
wyroczni i wszechobowiq.zujq.cej diagnozy - a w zamian probowae 
przyjrzee si~ pejzazowi polskiej sztuki wspolczesnej niezaleznie, 
u siebie i na wlasny rachunek, niekoniecznie na eksport. Nie 
tozsamose Europy winna nas bolee - lecz tozsamose wlasna. Jdli 
uznae, ze sztuka i kultura sq. najczulszym barometrem postaw 
i procesow spolecznych - warto obserwowae je wnikliwie, bo 
prawdziwszym sq. ekranem mysli i emocji niz halasliwa polityczna 
scena czy klotnie ideologow. 

Organizacja STAC (Miltdzynarodowy Sekretariat Artystow 
Chrzescijan) jest jednq. z dziesiq.tek, jesli nie setek organizacji sku
piaj,!cych plastykow na calym swiecie, jej zwi,!zek z polskimi artys
tami jest jednak od kilkunastu lat szczegolny. Zblizenie srodowisk 
tworczych do Kosciola w Polsce lat 80 . spowodowalo zainteresowa
nie STAC-u naszq. sztukq., wymian~ doswiadczen i zacidnienie 
kontaktow - nic wiltc dziwnego, ze jeden z kolejnych Kongresow 
organizacji zaplanowano wlasnie w Polsce. ' 

Jesieni,! 1993 roku w Krakowie zorganizowana zostala sesja 1 olb
rzymia wystawa pod wspolnym tytulem Sztuka miejscem odnalezienia 
Si?3 Przez blisko miesiq.c w trzech budynkach (Palac Sztuki, Galeria 
"Pryzmat", Muzeum Historyczne) pokazano kilkaset prac 168 artys
tow z 14 krajow. Z polskiejstrony wystaw~ potraktowano w pewnym 
sensie jako podsumowanie ruchu kultury niezaleznej lat 80. Mimo to, 

, Andrzej Turowski. Dy,kllrs 0 Imill'eJ'sali:mie• .. Magazyn Sztuki", nr 5-95. s. 93. 
J POL Stanislaw Rodziriski, Uka:a,; niel1'id:ia/ne. Wys/G11'lJ i Kongre.l' SIAC II ' KmklJlrie . 

..Tygodnik Powszechny", nr 42-93 . 
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a moze wlasnie dlatego, zgloszen mlodych artystow bylo tak wiele, ze 
Komitet Organizacyjny dokonac musial ostrej selekcji. Nie dotyczylo 
to niestety prac zagranicznych (zwlaszcza tych zza wschodnich granic), 
moze dlatego poziom wystawy byl niejednolity, co nie oslabilo przeciez 
wrazenia odswiytnosci i niezwyklosci wydarzenia - wspieranego finan
sowo tak przez Kuriy, jak przez Urzltd Miasta. 

Takze podczas konferencji panowala atmosfera przejycia i po
wagi, swiadomosc dyskutowania 0 sprawach istotnych, podejmowa
nia dzialan pozytecznych. Mowa byla 0 rzeczach wznioslych, 0 Du
chu i 0 transcendencji, 0 sacrum , divinum i metafizyce. W klimacie 
wzajemnej zyczliwoSci, w poczuciu, ze jestesmy "u siebie", ze jest 
nam dobrze a dialog jest owocny. Glowny niepokoj dotyczyl pyta
nia, dlaczego "ukrzyzowanie" jest tematem czysciej podejmowanym 
przez sztuky niili "zmartwychwstanie" i czemu artystom latwiej dzis 
mowic 0 cierpieniu niz 0 Lasce. Wydano profesjonalny bogato 
ilustrowany katalog, wymieniono adresy, rozjechano sit; w poczuciu 
ogolnej (chrzescijanskiej?) satysfakcji. 

Kilka miesit;cy poiniej w krakowskim "Dzienniku Polskim" 
zamieszczono gazetowy ranking wydarzen kulturalnych (spektakli, 
wystaw) ubieglego sezonu. 4 W punktacji krakowskich krytykow 
(skala od 0 do 4) najwyzszlt ocenlt wystawy SIAC bylo zero, 
zdarzyla sit; takZe jedna "minus czworka" (kategoria: skandal). Inny 
krytyk skomentowal tytul ekspozycji jednym zdaniem: "Dla wielu 
sztuka okazala sit; miejscem zagubienia."s 

Co sit; stalo? Jdli bylo tak dobrze, dlaczego jest tak zle? Czyzby 
organizatorzy (krakowski oddzial ZPAP) i sponsorzy podstypnie 
promowac chcieli tandett;? Czyzby cale tak starannie i pieczolowicie 
przygotowane Kongres i wystawa byly jednlt wielk<t chrzescijansk<t 
hucp,!? Przemycaniem pod etykietk(l wznioslych tresci ~ szttlRi 
drugorzydnej, pseudoartystycznych problemow? A moze zmarno
wano jak(ls szansy? Wszak w wystawie partycypowalo wietu zna
nych i cenionych tworcow, ogromny byl udzial ludzi mlodych - ich 
propozycje byly doprawdy takniewiele warte? Kazda zbiorowa 
ekspozycja rna charakter nierowny, niespojny, z gory to wiadomo 
- jakich uprzedzen trzeba, by wszystko jednym gestem zdyskwali
fikowac, bez jakiejkolwiek proby refleksji czy wartosciowania? 

Mniej wiycej w tym samym czasie rozeszly siy po Krakowie 
pogloski , ze w Galerii "Zderzak" rna miejsce kolejna prowokacja . 
Podejrzliwi twierdzili z przekonaniem, ze termin ,;swiytokradczej" 
ekspozycji zostal specjalnie ustalony na czas trwania kongresu 

• Por. Lv::a, " D zicl1nik Polski", nr 1<Y94, 

l Jerzy Hanusek, Sztuc:::ki i sztuka (Vi, " Arka". nr 4&-93 , s. 150. 
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SIAC. Jeszcze bardziej nieufni woleli - by nie ulec zgorszeniu - na 
wszelki wypadek w tym czasie do "Zderzaka" nie zaglqdae. Wiado
mosci krqzyly wi~c sprzeczne i nidcisle ... CM tak zbulwersowalo 
statecznych krakowian? Instalacja Gesty mlodego gdanskiego artys
ty Roberta Rumasa. 6 Rumas od dawna w swoich aranzacjach 
wykorzystywal, jako cytaty, figury z kaplic drogi krzyzowej na 
zboczach podkieleckiej Karczowki . 7 Tandetne, seryjne figury poma
lowane bialq, emulsyjnq farbq. Tym razem dwie postaci: Madonny 
i Chrystusa zanurzone zostaly w ogromnych, podswietlonych ak
wariach i otoczone aureolq (czy raczej mandorlq) srebrnych. bqbel
kow powietrza plynqcych przez bl~kitnq wod~. Powstaly obiekty 
bardzo estetyczne, ladne; tandetnose figur nie razila - dominowal 
raczej klimat magii, cudownosci . Naprzeciwko akwariow, na dwoch 
skrzydlach drzwi Rumas zawiesil dwie barwne fotografie: chlopca 
i dziewczyny - bardzo mlodych, prawie nagich, nasladujqcych gesty 
figur: chlopiec, za Chrystusem, pokazywal dlonmi serce, dziewczyna 
rozlozyla r~ce w gdcie Matki Boskiej. Obok, na scianie zawisla 
bielizna, w ktorq na zdj~ciach jeszcze Sq ubrani - kolo dziewczyny 
halka, kolo chlopca slipy. 

Figury przyglqdaly si~' postaciom, postaci figurom. Zestawienie 
bylo zaskakujqce, a przeciez nie nioslo w sobie opozycji ezy uzurpacji, 
zderzenie moglo szokowac, nie czulo si~ w nim jednak agresji czy woli 
bluznierstwa. Gesty Rumasa pozostaly pi~kn'l przypowidci<j 0 nie
winnosci i naiwnoSci - pierwszych uczue i dzieci~cej wiary; 0 czystosci 

. i swi~tosci pierwszych wtajemniczen - tych cielesnych i tych ducho
wych: Akwariul)1 pami~ci, gdzie w bl~kitnej poswiacie zanurzone Sq 
wspomnienia mlbdzienczych objawien i uniesien ... Gdyby za wszel
kq cen~ dopatrywae si~ w instalacji sladow ironii lub zwqtpienia, 
skierowane by one bye mogly jedynie przeciw stereotypom masowej 
wyobrazni, wszelako wrazenie nostalgii i wzruszenia bylo tu silniej
sze niz dyskretny usmieszek sceptyka. Wqtki sakralne podj~te zo
staly w Gestach odwaznie, powaznie i artystycznie przekonywajqco. 

Zestawienie tych dwoch odleglych juz w ezasie, lecz rownoleg
Iyeh, wydarzen artystycznych (ekspozycji SIAC i instalacji Gesty ) 
jest bardzo wymowne i rna wymiar niemal symboliczny. Obie 
wystawy dotyczyly podobnych problem ow - sztuki wobec Tajem
nicy, ale i wobec pewnych wzorcow kulturowych, artysty wobec 
sacrum, ale i wobec pami~ci - i obie uzywaly odmiennych j~zykow. 

o POL Malgorzata Mach. Gesry Rumasa. w: Siedem przeslr:en;, G a leria " Zderwk", 
Krakow 	1994, s. 63. 

7 POL Jerzy Truszkowski, Idea wnurwna w (iee:y. S:k;c a flrorc: o.'c; Roherla RIII1W.W, 
w: Raben Rumus. WC{fki. Palistwowa Galeria Sztuki , SOPOE, 17 czerwca - 25 lipca 1993. 
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Ich konfrontacja (dialog, dyskusja, porownanie) stala sit; niemoz
liwa, choe przeciez okazae sit; mogla owocna i pouczaj~ca. Obser
wuj~c tt; sytuacjt;, towarzysz~ce jej rankingi, urazy i nieporozumie
nia , trudno oprzee sit; wrazeniu, ze w sposob jaskrawy uwidacznia 
ona dose niepokojqCq diagnozt;. Polska scena kulturalna ulegla 
w kilku pierwszych latach III Rzeczypospolitej dziwnej polaryzacji, 
ktorej zapowiedzi obserwowae juz mozna bylo wczesniej. Oto ist
niejq dwa niezalezne, rozmijaj~ce sit; obiegi artystyczne, nie maj~ce 
niemal punk tow stycznych, spogl~daj~ce na siebie z wyzszoSci~ 
i poblazaniem. Srodowiska te r6Zni~ sit; niemal wszystkim: gustem, 
jt;zykiem mowienia 0 sztuce, hierarchi~ artystycznych wartosci, 
nieraz tei swiatopogl~dem. Dla obserwatora zewnt;trznego - ktory 
rna przyjaciol w obu tych krt;gach, w dodatku ktorego zawodem jest 
mowienie, pisanie 0 sztuce, proba zrozumienia c a I e j kultury wspol
czesnej - uderzaj~cy jest niemal zupelny brak woli wzajemnego 
zrozumienia, zainteresowania obu ,.obozow"; wit;cej - brak jakiej
kolwiek wzajemnej ciekawosci! Rosn~ca polaryzacja przypomina 
chwilami walkt; karnawalu z postern. Walkt; na hasla najczt;sciej 
- z braku merytorycznych analiz. 

Z jednej wit;c strony: wolnose, otwartose, uniwersalizm. Z dru
giej: odpowiedzialnose, tradycja, powrot do wartoSci. JeSli tu - dzie
10, no to tam ~ dzialanie. Tu: toisamose, tam: nowoczesny jt;zyk 
sztuki. Tu: sztuka jako powinnosc, tam: sztuka jako gra. Tu 
- czt;sciej mowa 0 korzeniach, tam - 0 wt;drowaniu ("nomadyzm 
sztuki"). Obie strony najlepiej czuj~ sit; w monologu, przekonuj~c 
jui przekonanych, wit;c tak naprawdt; nie maj~c potrzeby przekona
nia nikogo, bezkrytycznie wierz~c we wlasn~ hierarchit; wartosci, 
unikajqc poddawania jej pod powszechny os~d, powtarzaj~c raz 
ustalone ustalenia. 

Ponawiane co czas jakis proby wymiany pogl~dow, koncz~ sit; 
zwykle na konfrontacji emocji - jak w czasie slynnego wydania 
"Pegaza" poswit;Conego krytyce artystycznej, gdzie Tomaszowi Jas
trunowi udalo sit; skonfrontowae dwie kolejne dyrektorki "Za
cht;ty": Barbart; Majewsk~ i Andt; Rottenberg. Audycjt; ogl~dalo sit; 
z zapartym tchem, jak odcinek serialu kryminalnego, jednak mery
torycznq jej zawartose tak naprawdt; dalo sit; sprowadzie do jednego 
postulatu: potrzeby spolecznej debaty - niczego wit;cej . Bo "przeciei 
nie bt;dziemy tu przy tym stole ... " Jezeli nie tu, to gdzie, jezeli nie 
teraz, to kiedy? Nawet tak hermetyczny artysta jak Balka zasluguje 
na trafniejsz~ obront; niz argument z "Tate Gallery ..... 

Argumenty s~ wytarte, antagonizmy utrwalone. Gdzies ponad 
tym spolaryzowanym krajobrazem kr~zy kilku niezaleznych, cokol
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wiek zgorzknialych obserwatorow sztuki. Nie pasujq do schematu: 
Andrzej OSyka - w gustach "konserwatywny", w poglqdach "pro
gresywny"; Zbigniew Warpechowski jakby odwrotnie - podajqcy siy 
za konserwatysty desperacki obronca ulopii awangardy 8; Jcrzy 
Hanusek - samotnie i przenikliwie od kilku lat komentujqcy Szluc::.
ki i sZluk~ na lamach "Arki" (nastypnie "Arcanow"). Bilans? 

Pisma artystyczne wydajll sil\! zmartwialc. przcsillkni~tc spccjalistycznym zar
gonem. Niektore przypominajll kolka wzajemnej adoracji. Zaprzyjaznicni anysci 
piszll 0 sobie nawzajem. Obowiilzuje wspolne widzcnic sztuki ( ... ) 

Obraz sztuki - to. co jest przedstawiane jako sztuka - jest funkcj<) wyborow. 
Obraz ten mozna badae tak , jak bad a sil\! funkcj~. Mozna badae, co si~ dzisiaj 
wybiera . Jest to postawa bicrna. 0 tym, co jest sztuk". dceyduj'l wtcdy inni (... ) 
Probowalem zaehl\!cae do dokonywania samodzic1nych wyborow. na wlasl1q 
odpowiedzialnosc. Je:i:eli pozostawimy wybory innym, to moze si~ zdarzye. 7.<: 
w podnioslej atmosferze sztuki 7.aziewamy si~ na smiere. Probowalem wybierae 
sztuk~, ktora jest ezyms wi~eej niz tylko grll, tym bardziej. ze jako gr~ przed
stawia sil\! dzisiaj banalne przedrzeznianie, Jezeli ktos wybiera tak'! gr~. to jego 
sprawa. Powinien jednak wyraznie powiedziee: wybieram szluk~ jako gr~. 
poniewaz oceniam jll wyicj niz innc propozyeje, On jcdnak mowi: sztuka stala 
si~ grll i nie ma na to rady, musimy tl\! zab~ zjese. Mysl\!, Ze zadnej zaby nie 
musimy jese, moina wybierae inaczej ( .. ,) 

W ogrodzie sztuki istniejll mocno wydeptane. oznakowane sciezki. kl6rym i 
na\ezy si\! poruszae. Podczas w\!drowki mozna na kazdej trasie spotkae zycz
liwych wspoltowarzyszy wycieczki. gotowych podzielie si\! kanapkCl lub oran
iadll' Probowalem nie przylllczae si\! do iadnej wycieezki i chodzie .. l1 a dziko" . 
zachl\!calem do tego, Probowalem wtr<) eac si\! i mowie j\!zykiem mozliwie prostym 
i zrozumialym. Probowalem pytae 0 to, 0 co pytae nic wypada, Nic wicm. czy 
sil\! to udalo, ezulem na sobie spojrzenia peine dezaprobaty.Q 

Dezaprobata wlasnie wydaje siy uczuciem, ktore dominuje przy 
wzajemnym przyglqdaniu siy sztuce. Walka karnawalu z postem zmie
nia siy w gombrowiczowski pojedynek na miny Miytusa z Syfonem , 
Obie strony przeglqdajq siy w oczach przeciwnika jak w krzywym 
zwierciadle; okazuje siy, ie po jednej stronie jest zwykly snobizm, 
nihilizm, bezsensowny eksperyment - po drugiej: prowincjonalizm, 
kicz, natchnione moralizatorstwo. Gdy "dialog" przekroczy prog 
artystycznego getta, zdarza mu siy zejsc na poziom zupe!nie kom
promitujqcy, Wtedy czas na epitety: "Ciemnogrod" i "mentalnosc 
smierci", "parafianszczyzna" i "sily Ksiycia Ciemnosci" ... 

Czy ten dyskurs agresji jest nieunikniony? Czy wspolna dyskusja 
na temat przysz!osci polskiej kultury musi siy toczyc w atmosferze 
wrogosci i podejrzen? Polaryzacja sceny politycznej III Rzeczypos

8 Por. Zbigniew Warpechowski ... .. . pieszczochy komuny zaspokaj aj~ potrzcby cSlclycz
ne konserwatywnej prawicy ...... w: Jerzy Hanusek, S:tuc:ki i s:lUka (X) . ..Arcana" , 111' Y95 . 
s. 	 138-141. 

9 Ibidem . s. 145. 
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politej wydaje siy - co normalne w panstwie demokratycznym 
- nieuchronna i definitywna. Ale czy rzeczywiscie musi ona auto
matycznie "odbijae siy" w kulturze? w sztuce? - podlegaj,! one 
przeciez innym prawom, innym cisnieniom i lojalnosciom. Swobod
ny obieg mysli, doswiadczen, wrazliwosci, swobodny wreszcie wy
bor - dla tworcy i dla odbiorcy - jest pods taw'! kultury prawdziwie 
autentycznej i zywej. Dzieje sztuki dowodz,!, ze najcenniejsze oka
zuj(! siy postawy "w poprzek", ignoruj,!ce utrwalone podzialy, 
szukaj,!ce wlasnej, "trzeciej" drogi, m,!drzejsze od "uniwersalnosci" 
o wlasn(! prywatnose, probuj,!ce pol'!czye lokaln,! specyfiky z od
wolaniem do powszechnych kategorii sztuki. 

Gdy latem 1981 roku niemiecki artysta Joseph Beuys przywiozl 
furgonetk,! kolekcjy wlasnych dziel dla Muzeum Sztuki w Lodzi 
(Polenlransporl 81) nie kryl nadziei, ze wlasnie w Polsce widzi 
perspektywy realizacji swojej idei "alternatywy", "trzeciej drogi", 
spoleczenstwa "integralnego", wolnego od wad i wyzwolonego od 
zniewolen obu "totalizmow" - kapitalistycznego i komunistycz
nego. J 0 Beuys - wierny spadkobierca awangardy - wierzyl, ze sztuka 
zmienia swiat, a artysta oddzialuje na spoleczn,! rzeczywistose 
i moze aktywnie przyczynie siy do budowy nowego spoieczenstwa. 
JeSli nadzieje pokladane przez niego - nie jednego - w "Solidarno
sci", jako ruchu zdolnym do bycia "awangard,! trzeciej drogi", 
rozwialy siy - nadzieje na alternatywy kulturow'! pozostaly. 

Absurdalny spor opcji "okcydentalnej" z "narodow'!" przypo
mina wielokrotnie powracaj'!cy w tym kraju spor sztuki "zaan
gazowanej" z "piyknoduchowsk,!", "sluzebnej" z "eskapistyczn'!". 
Spor, ktory przez wielkie dzielo tak naprawdy jest uniewazniony 
- i dotyczy to w rownym stopniu malarstwa, instalacji, jak i poezji, 
co przypomnial ostatnio, przyjmuj,!c god nose doktora honoris causa 
U niwersytetu SI,!skiego, Stanislaw Baranczak: 

Kiedy przebiegam pami~ci'l wszystkie te wiersze, ktore najbardziej mnie 
poruszyly w tworczosci innych poetow, a takze te, ktore w mojej wlasnej 
tworczosci uwazam za najbardziej udane - w tej wielkiej mieszaninie rozmaitych 
stylow, poetyk, tematow i uj~c ( ... ) znajduj~ jeden przynajmniej wspolny miano
wnik. Jest nim to, ze zadnego z tych wierszy nie daloby si~ zaliczyc ani, z jednej 
strony, do poezji "wiecowej", ani, z drugiej, do poezji "cieplarnianej". 

Wicrszc tc ( ... ) nicodmicnnie balansuji} na pcwncj g ran icy - na granicy 
dziel,!cej poezjlt "publiczni}" od "prywatnej", czy, mowii}c Scislej, w miejscu, 
w ktorym zdajemy sobie spraw~, ze tak naprawd~ poezja godna swojego miana 
po prostu znosi tt;: granic~ . To, co w krytyce albo w programowych manifestach 
niektorych poetow pojawia si~ dla uproszczenia w postaci wyrainego przedzialu, 

POL Piotr Piotrowski. Sz/uka It·/us/rze his/orii, mpis; Joseph Beuys. Ape/ 0 a//erna/y"'~• 
..SZI uka" . or 41l1. 
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w wierszu naprawd~ warlosciowym staje si~ raczej dialektykl! przeciwstawnych , 
ale wsp6Iistniej'lcych, a nawet uzupelniaj'lcych si~ wzajem tendencji. 11 

Moie wi~c post~puj~cy, coraz bardziej ideologizuj~cy si~ podzial 
kultury jest z gruntu falszywy, nieuzasadniony? Pytanie to dotyczy 
rowniei, a moie nawet przede wszystkim, chrzeScijan poczuwaj<!
cych sift do troski 0 kulturow~ toisamosc, powolanych do dialogu 
- takie ze wspolczesnoSci~. Sprowadzanie konfliktu do stosunku do 
"wartosci chrzescijanskich" byloby rzecz jasna nieporozumieniem. 
Trudno jednak oprzec si~ wraieniu, ie obecnosc tych wartosci 
- w tym kraju i w tym czasie - jest problemem w jakis sposob 
kluczowym. "Podstawowym zagadnieniem jest erozja wyobrazni 
religijnej w XX wieku. Wszystko inne postrzegam jako pochodn& tej 
erozji" - to diagnoza Czeslawa Mitosza. Duio wnikliwsza i bardziej 
subtelna nii teza 0 "bezpardonowej bitwie 0 dusz~ narodu" w woj
nie hasel, ktora przetacza si~ gdzies nad naszymi glowami . 

Kultura nie wierzy w dekrety ani w wyglaszane drewnianym 
j~zykiem polajanki. Jedyn~ skutecznq strategig. kuJtury - takie 
chrzeScijanskiej - jest dialog. Dialog ten nie jest latwy, tak jak 
nielatwy bywa j~zyk nowoczesnej sztuki. 

Bywa, ie konfrontacja konczy si~ dramatycznie - czego przy
kladem kolejna przygoda Roberta Rumasa, tym razem w Gdansku, 
w czasie War s z tat 0 w M u I tim e d i a I nyc h. Pro j e k t - W y
spa (czerwiec 94).12 Plenerowa instalacja Te,rmofory polegaj~ca na 
przykryciu osmiu gipsowych ftgur Chrystusa i Maryi gigantycznymi 
plastikowymi termoforami z wod~ (symbolika: petryftkacja znakow 
wiary, izolacja swiadomosci religijnej, fetyszyzacja dewocjonaliow, 
ale tei: zagluszenie glosu sumienia) spotkala si~ z agresj~ oburzone
go tlumu. Mimo zatwierdzenia projektu przez Urz~d Miasta i mimo 
prob mediacji komentuj~cego instalacj~ artysty - obiekty zostaly 
zniszczone, nie obylo si~ bez wrzasku, szturchancow i obelg (w tym 
takie - rzecz jasna - pos~dzen 0 "iydostwo"). 

Zapewne - j~zyk sztuki okazal si~ w tym przypadku kompletnie 
niezrozumialy, nieskuteczny (mimo ii tworca posLawil si~ celowo 
w roli tlumacza). Zapewne - odruch zgorszenia, protestu moina 
zrozumiec, nawet jakos uzasadnic. Nic nie tlumaczy jednak agresji 
wobec sztuki i czlowieka, w dodatku agresji z Chrystusem na 
ustach. 

II Stanislaw Baranczak, NieH'ygodny s,";adek, "RLeczpospolila", 10-11 czerwca 1995. 
12 Por. Ewa Mikina. Pr:e.mzell public:l1a, " Magazyn SZluki", nr 595; do relacji zakradlo 

si~ kilka nieScisloSci, w rzeczywistosci gipsowe figury przedslawialy Chryslusa i Mari~, nie 
lylko Madonny, cala instalacja przetrwala dluzej niz kilkanaScie minlll - wedle reJacji al'lysty 
w "dyskllsji" brali udzial takZe policjanci, pijacy, zakonnice oraz ok. 150-200 osob. Montai 
obiektow mial miejsce ok. godz. 6 rano, clefinitywne zniszczenie - ok. 11 .30. 
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Wsp6lczesna kuitura stanowi dla chrzescijanstwa ogromne wy
zwanie. M6wiqc 0 wartosciach - bezustannie poddaje je pr6bie. 
Jednak nawet jesli postulat pelnej swobody wyobraini nazwiemy 
" bredzeniem 0 wolnosci" 13 , przyznac musimy, ze tylko praktykujqC 
lrt: woinosc moina dojrzec do zrozumienia jej ograniczen. A wolnosc 
niesie z sobq caly bagaz ryzyka , naduzyc, artystycznych pomylek. 
Mozna je odrzucic - na tym wszak polega prawo woinego wyboru 
- nic powinno sirt: ich jednak niszczyc, selekcji uiegnq same, kwestia 
tylko czasu ... Dotyczy to calej sztuki nowoczesnej , a szczeg61nie tej, 
kt6ra w spos6b widoczny, nierzadko wyzywajqcy, dotyka wqtk6w 
metafizycznych. 

Czy chrzescijanin, dla kt6rego synteza kultury z wiarq stanowi 
konieeznosc, a nawet oczywistosc 14 , moze i ezy powinien akcep
towac ku]turowq "anarehi~"? Czy moze pozwalac na wszystko, na 
zonglowanie symbolami, swi~tosciami, na bezceremoniainy stosunek 
do tradyeji i religii? Przygoda wsp6lczesnego ezlowieka z wiarq 
przypomina bardziej budow~ WieZy Babel, walk~ Jakuba z Aniolem 
- niz postaw~ modlitwy. JeSli B6g si~ nie obraza - obrazajq si~ iudzie. 
Mozna z nieh kpic z wyzszosciq, mozna - przeciwnie - nawolywac 
do krucjaty, ale moina tei pr6bowac cos im wytlumaczyc, sklonic 
do mysienia, do raehunku sumienia moze takze. Malo kto rozumial 
to tak dokladnie jak sp. ksiqdz Janusz Pasierb, kt6ry podkreSial: 

Sztuka religijna nie ma i nie powinna miec gra nic. Zatrzymac si~ moze jedynie 
na przypadkach jaskrawego swi~tokradztwa, jak zwykle cylowana Najswil,?/sza 
Pal1ienka Picabii [kleks atramentowy na wymiytej kartcej. Nalezaloby jednak 
zasta nowic sit<, po co ow artysla 10 uczynil. Dla zabawnej kpiny, aby rozweselic 
swoje najblizsze grono? Dla oznajmienia , ie nie uznaje iadnej swiylOSci, ze 
wszelkie zasady dzielone przez spolecznosei europejskie winno si~ wrzueic do 
kosza na smieci? ezy lei mOlywacjq byla walka z Bogiem, od kt6rego chcial siy 
L1wolnic? Najpewniej dwie pierwsze przyezyn y przewaiy!y i jesli tak, Picabii nie 
trzeba pot~piac , lecz raczej mu glyboko wsp6!czuc. Jego gluehoeie i slepoeie 
duehowej. Nie jest jednak wykluezone, ze dzialala Irzeeia przyezyna . W6wezas 
za s boskosc daje 0 sobie znac wlasnie przez bunt przeeiw niej. W szluce i filozofii 
bywalo ta k i bywa wei"i weale ezyslo . Nawet w okrulnym ateizmie Sade'a kryje 
si~ odwr6eony obraz boskiego absolulu i dobra, kl6re w obliezu zla zawsze siy 
odradza. 15 

J~zyk sztuki wsp6lczesnej bywa trudny, bywa i nudny. Bywa tez 
dosadny, nonszalaneki i prowokujqey, chee zwr6cic uwag~ na 

I) Wyrazenie Janusza Ma rciniaka uzyte w czasie dyskusji Granice I1"Ohl0~d artys/y 
w redakcj i "Znaku" . 

.. Por. Jan Pawelll , Lis/ US/G//{/!"iaj'ltJ' Papieskq Radf Kul/ury , 20 V 1982, AAS 74'l983, 
,. 683-688, przyt. za: bp Jozef Zycinski , RoJa KoscioJa 11' promolmniu Ilauki i sZ lUki, 
"Przeg!"d Powszechny", nr Y95, s. 267 . 

" Cyt. za : Stefan Morawski , Ksittdz Pasierb. c:)'Ji II 'sPoJlI'fdI'Olriec, "Wi~z" , nr 694, s. 85 . 
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kondycjr; czlowieka, lecz na kondycj~ religii w swiecie takze; mowi 
o zredukowaniu tradycji do celebracji obrz~dow, 0 zaprzepaszczeniu 
Chrystusowego przykazania milosci, 0 kruchosci naszego depozytu 
wiary, 0 naszej hipokryzji. Mowi 0 czyms prawdziwym, bolesnym 
- co dzieje si~ z nami, mi~dzy nami, co dzieje si~ z nasz'l wiarq. Nie 
mozerny udawae, ze tego wcale nie rna! Artysta coraz cz~sciej patrzy 
dzis na swiat z perspektywy wartosci, ktore z tego swiata wyparo
waly, mowi 0 nich jednak cz~stokroe trafniej i prawdziwicj niz syty 
o smaku chleba. 

Chrzescijanie wierz<!, ze sztuka, kultura moze bye jedn'l z drog 
do Nieba. W to, ze jest drog'l do drugiego czlowieka - wierzye mog'l 
chyba wszyscy. W katalogu Triennale Plastyki - Sacrum tekst 
Wojciecha Skrodzkiego, doswiadczonego, wieloletniego krytyka 
sztuki , Sacrum a porzqdek lego slviala 16 . Po wst~pie, gdzie mowa 
o "programowej eliminacji sacrum" i "doktrynerskim aplikowaniu 
ideologii »spoleczenstwa otwartego«" kolej na porazaj'lC<! diagnoz~: 

W kullurze wspolczesnej iSlnieje najgl~bszy. nie znany dOI'ld kryzys (". ) W kul
lurze lej iSlnieje przepasc, nieprzekraczalna - jak gdyby. lub rzeczywikie. 
naprawd.,: - granica pomi~dzy Iym, co zoslalo uZllane za sZluk~ przez syslem 
zycia artyslyeznego (.,,) a Iym, co wiqzac moze czlowieka z religi,} . konkrcln<j 
religiq z przeiyciem religijnym ezlowieka i jego doswiadczeniem lranscendencji 
(".) Jeslesmy w syluacji lak gl~bokiego zalamania, ie zamiasl analizy przyczyn 
- klore na ogol Sq znane, i diagnozy syluacji obecnej - klora le7 rysuje ·silt 
w sposob oezywisty i artykulowany przez slronY'Konlliklll, nalezaloby si~ raezcj 
zaslanowic nad mozliwoSciami wyjscia z lej syluaeji C.. ) Mozliwy kierunek 
wyjkia bylby Iylko przcz odrzueenie, i to radykalnc, mentalno~ci wsp6Icz\!sll\!j; 
zalozenie, ie system , ktory w tak ewidcntny sposob wyezerpal swc sily motoryez
ne. musi si~ wyezerpac, ulec zalamaniu, a moze nawel jui si~ zalamal, Iylko nit: 
jesteSmy gotowi tego zauwaiyc. 

Doktryna "nieprzekraczalnej przepaSci" wydaje si~ najgorszym 
z mOiliwych rozwi'lzan dla przyszloSci kultury w tym kraju, takic 
dla przyszloSci polskiego Kosciola. Poza wszystkim Chrystus przy
szedl przeciei zbawie takze i wspokzesnosc, tu i teraz trzeba szukae 
Jego sladow. A obowi'lzkiem Jego uczniow jest zasypywanie, nie 
pogl~bianie przepasci. 

Schizofreniczna perspektywa wspokzesnej kultury - mechanicz
nie powtarzaj'!ca polityczne animozje, bezmyslnie konfrontuj,!ca 
rzekomy "zaScianek" z rzekom'! "papug'l", .a "narodowose" z "eu
ropejskosci,!" - winna bye sytuacj,! nie do zaakceptowania przez 
ludzi mysl,!cych. JeSli nawet - co naturalne - bezpieczniej czue si~ 
mozna wsrod swoich, myslqcych tak sarno, w "swoich" pismach, na 

10 Wojcicch Skrodzki, Sacrum {/ por:tldek lego j'f/,iala , w: kala log 1/ Triel'll/II/e P/aslr~i 
- Sacrum. Wiara - Szl<tka , Cz~slochowa 1994, s. 27-28. 
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"swoich" kongresach, chodzqc tylko po " mocno wydeptanych, ozna
kowanych scieikach" ogrodu sztuki - wypadnie kr~cic si~ w k6lko, 
i b~dzie to zazwyczaj k6lko wzajemnej adoracji. Jdli kultura ma stac 
si~ rzeczywiscie " miejscem odnalezienia si~", depozytem naszej wsp61
nej toisamosci - niezb~dna jest postawa otwarcia, wysilek spotkania 
i poszukiwania. Wiadomo, ie niczego si~ nie znajdzie, stojqC do 
siebie pJecami lub podstawiajqc koslawe zwierciadlo. 

W michaelickim pismie "Powsciqgliwosc i Praca" ukazala si~ 
czas jakis temu znaCZqca polemika. Na argumenty jednego z zakon
nik6w, wedlug kt6rego "sens wsp6lczesnej kultury polega na sztucz
nie wykreowanej fascynacji upadlym aniolem", a wszystko to "na 
podloiu biznesu, w warunkach pseudowo]nosci" 1 7 - tak odpowie
dzial Antoni Matuszkiewicz: 

Autonomia sztuki jest de facto autonomi'l Rzeczywistosci i jej uszanowanie 
mozna okreslic , odwoluj'lc si\! do sumienia, jako pewn'! postac pokory czy wr\!cz 
bojazni Soi:ej . Nie istnieje i:aden kulturowy rezerwat, w kt6rym wypadaloby 
przebywac Stw6rcy. Inaczej m6wi'lc - S6g jest tym Artysq, poza wszystkimi 
artystami stoj'lcym, kt6ry moi:e zaatakowac w s z y S tko, co w wyobrai:eniu 
o swiecie, 0 wartosciach , 0 czlowieku i 0 Nim samym jest tylko ludzkie. 
A przeciei: cokolwiek wiemy, jest nacechowane naszym sposobem percepcji ... 
Jest wirec czego si\! obawiac, gdy w najdoskonalszym nawet s k! adz i e z a sad 
pojawi si\! sam Pan ( ... ) Na tym gruncie zapewne rodzi si~ niepok6j i nieufnosc 
wobec Soga dzia laj'lcego jak grom z jasnego nieba , niczym nie uwarunkowane
go, d z i k i ego Soga - w przeciwienstwie do u do mow ion ego Soga Ksi\!gi 
i wyprowadzonych z niej prawid!owosci ( ... ) 

Lekarstwem na brak miloSci jest mi!osc ( ... ) - tabe wobec tego, kto zajmuj,!c 
si~ sztuk" mi!osc by! zaniedbal (.. .) Istot'! problemu nie jest wyrai:aj'lca si\! 
poprzez sztuk\! niemoralnosc , ale slabosc chrzescijanskiego swiadectwa. 

Podejmujqc walkre staje si\! po jednej stronie. Dostrzegaj'!c wok61 dzialalnosc 
wrogich koterii si\!ga si\! po stosowny - zdawaloby si\! - or\!i:. Tylko i:e skutkiem 
bywa taka wizja KOSciola, w kt6rej swoim za ciasno, a obcym straszllo ( ... ) 
Jedyn~ racj,! wyi:szosci chrzescijanskiego i:ycia jest sam Chrystus - nie system 

pogl'ld6w. r to , i:e nie wsz\!dzie jest w pelni akceptowany, wynika z sytuacji , 
w kt6rej gioszona w Jego Imi\! wiara nie jest dla wielu wiarygodna - poniewai: 
nie czuJ'l si~ kochani . Ludzie wrazliwi i wolni od stereotypowego myslenia 
- takimi Sq w zdecydowanej wirekszosci wlasnie artysci - odbieraj,! wiar~ 

c7.~stokroc jako a libi dla pawich stroj6w i ambicji przedstawicieli KOScio!a 
urz\!duj,!cego . Zmiana tego podejScia wiedzie wy!,!cznie przez samonawr6cenie 
wierz,!cych , gdyi: ich wiara bez mi!osci nic nie jest warta. 18 

KRYSTYNA CZERNI , ur. 1957, historyk sztuki. cz!onek redacji "Znaku". 
Wydal a rozmowy z profesorem Mieczys!awem Por\!bskim Nie Iylko 0 szluce 
( 1992). 

17 Por. br . Joachim, Alb., Zycie takie jak sztuka, "Powsci~gliwosc i Praca" , nr W4, 5.8 
18 Antoni Matuszkiewicz, Jesc eze 0 iyei" i sztuce. "Powsci~gliwosc i Praca", nr )-94, 5.6. 
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Kultura po komunizmie 

OBIETNICA 

ZNACZENIE ANDRZEJA WR6BLEWSKIEGO 

JAKO ARTYSTY I KRYTYKA 

DLA WSPOLCZESNEJ KULTURY POLSKIEJ 

Jan Michalski 

Religijna mysl nie powinna sit;: posilkowac mozliwosciami, 
jakie daje fantazja . 

Abraham Joshua Heschel 

Mi~dzy dobrem a zlem 

Moim celem jest rozwazenie nast\!puj,!cego problemu: dlaczego 
sztuka i osoba Andrzeja Wr6blewskiego s~ soczewk~ skupiaj~c~ 
pytania 0 tozsamose wsp6kzesnej kultury polskiej. Dlaczego, docie
kaj~c znaczenia dziel artysty, kt6ry zmar! mlodo prawie czterdziesci 
lat temu, musimy najpierw ustosunkowae si\! do zagadnienia og61
niejszego, jakim jest wsp6kzesna kultura polska w og6le. I - co 
takiego zawiera si\! w jego sztuce, co moze dzis bye dla nas 
przeslaniem 0 zasadniczym znaczeniu. 

Temat, kt6ry chc\! podj~c, jest zlozony i trudny, dlatego po
staram si\! raczej zadawac pytania, niz szukae na nie odpowiedzi. 
W tym celu musz\! zrobie przedwst\!pne zalozenie: Wr6blewski nie 
jest dla mnie mitem ani jego prace nie s~ dla mnie mitem. Mimo ze 
jego tw6rczosc mozna juz rozpatrywac w aspekcie historycznym, jej 
przeslanie jest jak najbardziej aktualne, a sam Andrzej Wr6blewski 
jest czlowiekiem bliskim wsp6kzesnym Polakom. Wynika to mi\!dzy 
innymi s4d, iz przed dylematami, kt6rych on nie m6g1 rozwi~zae, 
stoimy dzis tak sarno i my, zas nierozwi~zanie ich ani nawet 
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niepodjc;:cie (podjc;:cie m,!:dre i pozbawione uprzedzen) wci,!:i rzutuje 
na obecny stan naszej kultury. Lekcewaienie b,!:dz swiadome nie
zauwaianie implikacji problemu, kt6re wyraia sic;: w s,!:dzeniu "byl 
czy nie byl dobrym malarzem", " byl dobrym czy zlym czIowie
kiem", jest pr6b,!: zamazywania go i stanowi ucieczkc;: przed nim, 
a tym samym prowadzi nas donik,!:d. Problem jest szerszy i wy
kracza poza sferc;: s,!:d6w estetycznych czy moralnych . Naieiy go 
rozpatrywae wobec wartosci najiywotniejszych dla polskiej kultury, 
dla jej ci,!:gloSci, zdolnosci absorpcyjnych i adaptacyjnych, co po
staram sic;: uczynie poniiej. Na razie chciaIbym stwierdzie, ie choe 
Wr6blewskiego nie naleiy mitologizowae, problem, kt6ry poru
szam, budzi dot,!:d iywe - r6wniei moje - emocje. Wynikaj,!: one 
wlasnie z jego aktualnosci i S,!: jej dowodem. Dlatego m6wi,!:c 0 nim 
naleiy unikae dw6ch rzeczy: mitologizacji (przenoszenia refleksji 
nad Wr6blewskim w sferc;: mitu artystycznego) i emocjonalnego 
podejscia do rozwaianych zagadnien. 

Nie ulega w'!:tpliwosci , ie wybory iyciowe, kt6rych dokonywal 
Wr6blewski, postawily przed nim nierozwikiany dylemat moralny. 
Wr6blewski byl czIowiekiem moralnym, jakkolwiek nie byl moralis
t'!: - staral sic;:, jak wiadomo, unikae moraJizowania nawet maluj,!:c 
obrazy socrealistyczne. Staral sic;: bye uczciwy wobec samego siebie. 
Staral sic;: - nie znaczy, ie byl, zwlaszcza wobec drugich; nie mam 
zadnego glejtu do oceny cudzego postc;:powania, chcc;: skupie sic;: 
wyl,!:cznie na tym, co zostalo wyraione w sztuce: w obrazie i, 
czc;:sciowo, w pismie. 

Pytanie brzmi: dlaczego iycie stracilo dla niego wartose? 
Nad tym pytaniem nie moiemy przejse obojc;:tnie. Odpowiedz 

winna sic;:gae glc;:biej nii obcesowe "narobil swinstw i nie magI 
patrzee ludziom w oczy" . Wydaje sic;: wrc;:cz, ie trzeba jej szukae 
gdzie indziej. 

Odpowiedz winna brae pod uwagc;: zloionose osobowosci bogat
szej nii inne i zakladae z cal,! skromnosci,!, ie pelnego jej opisu dae 
nie bc;:dzie w stanie. 

Mamy do czynienia z czlowiekiem otwartym i wrailiwym . By! 
uzdolniony, bystry i ciekawy swiata. Byl cz!owiekiem starannie 
wychowanym i wyksztakonym, 0 wysokiej kulturze osobistej i wiel
kim szacunku dla tradycji . Byl, co nie mniej waine, intelektualist,! 
- potrafil prowadzie refleksjc;: nad kultur,!: na poziomie dyskursyw
nym, potrafil zatem nie tylko stawiae s,!dy, ale i wyci,!gae wnioski. 
Wr6blewski jui jako mIodziencza indywidualnose predestynowany 
byl do roli niezwykle wainej: mawienia 0 losach i problemach swej 
wsp61noty jc;:zykiem uniwersalnym. Nadania im uniwersalnej wymo

106 



OBIETNICA 

wy i wymiaru. Kazde jego dzielo zawierac moglo tw6rczy stosunek 
do wlasnej kultury, ocen~ jej prawd i zafalszowan. 

Podloze historyczne, tak wazne w przypadku Wroblewskiego, 
jest skomplikowane. W przypadku kultury polskiej pod zaborami, 
co bywa cz~sto przywolywan~ paralel~, problemem bylo zachowa
nie dziedzictwa. Najwiyksz~ wagy przywi~zywano do tych cech, 
ktore decydowaly 0 przetrwaniu. Nadalo to kulturze polskiej wiele 
cech diaspory. W okresie komunizmu realnego do tych jej cech 
dol~czy!a zupelnie nowa: wyobcowanie jako dobro. Celem komuni
zmu by!o radykalne wykorzenienie umys!ow oraz specyficzny stosu
nek do kultury polskiej jako organicznej ca!osci - strategiczny plan 
pod m ian y jej cech dziedzicznych na inne, obce jej wartosci. 
Nieslychany wzorzec kultury jako tuby propagandowej nowego 
modelu zycia rozwijany byl planowo, obliczony na wiele generacji 
w przysz!osc, przeprowadzany z wykorzystaniem wszystkich dostyp
nych srodkow i z wybitnym poczuciem pragmatyzmu. Stosunek 
komunizmu do polskiej kultury by! wyrachowany i czysto instru
mentalny. Komunizm wnosi! do kultury polskiej w!asne poczucie 
wyobcowania. Takie dzia!anie, mimo barier ochronnych (nb . swia
domie zaw!aszczanych przez komunizm), musialo doprowadzic do 
przeksztalcenia mentalnoSci lub dezorientacji . Mozna kpic z tej 
diagnozy i wielu tak czyni. Lecz przyjycie tej przes!anki wydaje mi 
si~ warunkiem koniecznym prawdy. 

Moja teza jest nastypuj~ca: proces ten zmieni! oblicze, lecz jego 
dzia!anie trwa - musimy je poj~c, nazwac i zbadac jego zakres. 
Powinnismy to zrobic dla dobra naszego dziedzictwa . Tworczosc 
Wroblewskiego jest nie tylko egzemplifikacj~ skutkow tych proce
sow lecz, moim zdaniem, jest uczciw~ prob~ walki z nimi lub 
przynajmniej swiadom~ prob~ zdania sprawy z kryzysu. Kryje siy 
w niej remedium, trzeba je tylko dostrzec. Mowi~c metaforycznie: 
przeslanie kryje si~ w jej kl~sce, nie w sukcesie. Jest w teologii 
zydowskiej koncepcja Jezusa jako Mesjasza, ktoremu siy nie uda!o. 
W pewnym sensie (1ecz nie mesjanskim) Wroblewski by! wielkim 
artyst~, ktoremu si~ nie uda!o. W tym "niepowodzeniu" tkwi 
bezcenna wartosc. 

Dwie koncepcje wolnosci 

Wyczuwalismy to intuicyjnie, przystypuj~c wespo! z malarzami 
Gruppy Jaros!awem Modzelewskim i Markiem Sobczykiem do 
pracy nad ksi~zk~ Andrzej Wroblewski nieznany. Dodac musz~, ze 
wspo!autorem tej ksi~zki , jej wielkim i wymagaj~cym przyjacielem, 
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byla pani Teresa z Reuttow Wroblewska, zmarla w zeszlym roku 
wdowa po Andrzeju Wroblewskim. Jej sokratejska koncepcja praw
dy, w ktoq wierzyla gl~boko mimo ciosow otrzymanych od losu, 
koncepcja prawdy jako cierpliwie odnajdywanej drogi rozumienia, 
towarzyszyla nam podczas pracy. Jej rozumienie tego, co rzeczywis
cie chcemy z y s k a e, pozwolilo chyba zyskae wi~cej, niz moglismy 
oczekiwae. WyczuwaIismy, ze remedium znajduje si~ wlasnie w ma
larstwie artysty i ze do tradycji tego malarstwa trzeba m'ldrze 
podejse. Przede wszystkim trzeba zachowywae si~ uczciwie wobec 
legendy, tak, jakim si~ jest, czyli w gruncie rzeczy nie ulec pokusie 
dowartosciowania siebie cudzym kosztem. To jako warunek wspol
pracy postawila nam na pocz'ltku Teresa Wroblewska. Mam wra
zenie, ze nam si~ powiodlo. Malarze traktowali Wroblewskiego jak 
miodszego koleg~ po fachu. To pozwoliio im na swobodne nazywa
nie jego srodkow malarskich, nawet na swoiste eksperymentowanie 
- nasycanie malarstwa i sztuki Wroblewskiego wlasnym, odmien
nym i autentycznym doswiadczeniem. Uwazam to za najwi~ksz'l, 
wazniejsz'l od pracy dokumentacyjnej i poczynionych odkrye, war
tose tej zespolowej publikacji. 

Pion opinii i krytyk zawarty w recenzjach, ktore ukazaly si~ po 
wydaniu ksi'lzki, wypada mi pokrotce omowie. Oddaj'l one w tym 
punkcie charakter wspolczesnej refleksji nad nasz'l kultur'l, tam, 
gdzie ta refleksja dotyka problemow zywych i bolesnych, czyli tam, 
gdzie powinna bye krytyczna. 

Po pierwsze: przyj~cie wobec spuscizny Wroblewskiego takiej 
postawy, jak'l przyj~lismy, nazwijmy j'l "otwart'!", spotkalo si~ 
generalnie z niezrozumieniem. Wyrazalo si~ one w moralizowaniu 
skierowanym do autorow, ktorzy niewlasciwie i beztrosko zachowy
wali si~ wobec wielkiego, tragicznie zmarlego artysty, wyrazalo si~ 
takze - w przemilczeniu tej warstwy ksi,!zki . Po drugie: z postaw'l 
moralizatorsk'l spotkal si~ rowniez sam Wroblewski - os,!dzano 
jego zycie, wskazuj,!c na domniemane cechy osobowoSci, mlodose, 
trudny i niejednoznaczny charakter wyborow uwiklanych w owczes
n,! sytuacj~ polityczn'!. Probowano takZe oceniac wartose jego 
dorobku. Skala tych ocen byia dwojaka: z jednej strony podkreS
lane z aprobat'! i empati'l (Barbara Majewska w " Rzeczypos
politej" I) wyj'ltkowy na owczesne czasy i niepowtarzalny charakter 
malarstwa Wroblewskiego, a wi~c jego specjaln'l pozycj~ w historii 
sztuki polskiej. Z drugiej strony probowano rewidowac jakosc jego 
dorobku, wskazuj,!c giownie na warsztatowe niedoci,!gniitcia, na 

1 Barbara Majewska, Andrzej Wroblewski lliezllony. FormolVonie SlVialo, "Rzeczpospolita" 
nr 24 (3673), 29-30 I 1994. 

108 



OBIETNICA 

niedojrzalosc i niedopelnienie, wreszcie, w konkluzji - na w~tpliw~ 
wartosc mitu otaczaj~cego tego artyste::. 

Rewizji mitu podW sie:: recenzent "Arki" Jerzy Hanusek. 2 Kry
j~c miIczeniem istnienie ksi~zki , z ktorej zaczerpn~l garsc infor
macji, sprobowal rozwin~c i wytlumaczyc idee:: glosnego wyst~pienia 
prasowego Jerzego Beresia skierowanego przeciwko malowidlu 
Wroblewski ego 0 tytule Rozstrzelanie Il.3 TrzeZwy i stanowczy glos 
tego krytyka mozna strescic naste::puj~co: Wroblewski to przeszlosc 
i listek figowy dla tych, co maj~ nieczyste sumienie. Ci, ktorzy 
jeszcze celebruj~ ow mit, to naiwniacy, a ich praca to mlyn na wode:: 
falszywych hierarchii i wartosci. Mit, wedle Hanuska, nie rna 
zadnych wartosci. Piele::gnuj~ go nieczyste sumienia, zeby siebie 
rozgrzeszac wobec historii. 

Mlodsi krytycy, zaangazowani w sztuke:: wspolczesn~, podzielaj~ 
ogolny pogl~d Hanuska - Wroblewski jest dla nich ciekaw~ wartos
ci~ historyczn~. Nie akceptuj~ legendy, oczekuj~ rozumienia wedlug 
jasnych kryteriow oraz historycznej syntezy, ceni~ jego autentyzm 
i nowatorstwo, ceni~ "wolnosc tworcz~", deklaruj~ odraze:: do 
"obrze::dow narodowej identyfikacji" i ideologicznego myslenia 
o sztuce (Magdalena Ujma w "Kresach"4). Postawa krytyka-bada
cza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolnosci artysty i (w 
przeciwienstwie do Hanuska) uznania status quo wspolczesnego 
modelu kultury. Dla Magdaleny Ujmy postawa Wroblewski ego to 
cos w rodzaju "inzynierii dusz", a charakter polskiej sztuki zbyt 
cze::sto okresla koniecznosc wyboru "pomie::dzy wolnosci~ artysty 
a dawaniem swiadectwa trudnemu czasowi". Taka koncepcja wol
nosci ludzkiej, nazwijmy j~ "wolnosci~ artystyczn~", jest typow~ 
pragmatyk~ mlodej krytyki, ktorej wygodnie nie dostrzegac faktu, 
ze k a zd y wybor estetyczny rna swoje implikacje ideologiczne. 
Nawet wtedy, gdy wolny artysta dokonuje go w imie:: wolnOSci 
tworczej. W konsekwencji, pod pozorem piele::gnacji wartosci czysto 
artystycznych, mysl ta uswie::ca omnipotencje:: krytyka jako reprezen
tanta Iiberalnego spoleczenstwa, a zwi~zek obrazu i reprezentacji, 
podstawe:: kultury europejskiej, czyni luinym i uzaleznionym od 
interpretuj~cego. Artysta jest kims spoza - odpowiedzialnosc artys
ty to odpowiedzialnosc za sztuke::. W tej koncepcji cnota bezkom
promisowosci zamienia sie:: w cnote:: konsekwencji . , 

2 Jerzy Hanusek, Tw6rczosi: Andrzeja Wroblewskiego, "Arka" nr 4911994; Jerzy Hanu
sek, Jeszcze 0 Wr6blewskim, "Arka" nr 50 (2) 1994. 

) Jerzy BereS, list do redakcji, "Gazeta Wyborcza" - "Gazeta w Krakowie" nr 62 (1195), 
15 rnarca 1994. 

• Magdalena Vjrna, Obraz, kt6ry pomagalby odrOinic dobro od zla, ..Kresy", nr 21, 1995, 
s. 208--211. 
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Inn~, wazn~ postaw~ zaj~l Andrzej Os~ka. 5 Stwierdziwszy, iz nie 
jest w stanie podj~e na razie oceny Wr6blewskiego, powstrzymal si~ 
zar6wno od s~d6w, jak i wniosk6w. Andrzej Os~ka jest krytykiem 
"pokoleniowym", tymczasem Wr6blewski, choe nalezal w zasadzie 
do "pokolenia Arsenalu", byl kims innym, obcym. Moze wi~c bye 
troch~ sygnalem z zaswiat6w, kt6rego znaczenie jest dzis mroczne 
i zbyt wieloznaczne. Os~ka nie zaj~l stanowiska rozrachunkowego. 

Tylko jedna z recenzji, kt6re przeczytalem, zaj~la si~ przeslaniem 
sztuki Wr6blewskiego, czyli ustosunkowala si~ do istoty mitu, nie 
mitologizuj~c osoby artysty. Adam Komorowski w "Tw6rczosci"6 
wysun~l dwie podstawowe tezy. Teza pierwsza: swiadomy impera
tyw moralny jest warunkiem koniecznym (tw6rczej) wolnosci. In
nymi slowy - nie "wolnose artystyczna od", lecz "wolnose do". Jak 
widae, ta koncepcja wolnosci r6zni si~ od przedstawionej wyzej i nie 
mistyfikuje dylematu polskich wybor6w w sztuce. Jest to dla Komo
rowskiego falszywy dylemat. Artysta w tej koncepcji - w przeciwien
stwie do mysli liberalnej - jest wolny w odkrywczym doborze 
srodk6w, ale jego wewn~trznej wolnosci sens nadaje mysl i cel, 
kt6remu ona sluzy. Teza druga: pozwolilo to mi~dzy innymi Wr6b
lewskiemu dotkn~e prawdy 0 swoich czasach, prawdy w wymiarze 
uniwersalnym. Komorowski napisal: "niezrozumiala malostkowose 
analiz sztuki polskiej pierwszej polowy lat pi~edziesi~tych nie po
zwala dostrzec jej swoistoSci, tego, ze na przek6r wszystkiemu 
podj~la ona zadanie opisu nie tyle pocz~tk6w nowego, ile konca 
tego, co uchodzilo za wartose kultury europejskiej - jak choeby 
prawo do wlasnej smierci". Autor recenzji dotkn~l, jak mi si~ 
wydaje, istoty problemu, 0 kt6rym traktuj~. Mozna bowiem dys
kutowae, czy malostkowose ta jest rzeczywiscie niezrozumiala, czy 
nie przecenia cech odpornosciowych 6wczesnej sztuki i dlaczego je 
przecenia, lecz prawdziwose jego stwierdzenia jest bezsporna i do 
niego chcialbym nawi~zae. 

Radykalne wykorzenienie 

Chcialbym spojrzee na Wr6blewskiego inaczej. Jako na czlowie
ka radykalnie wykorzenionego z wartosci, kt6re po z 0 s tal y mu 
najblizsze. Uwazam, co moze zabrzmiee paradoksalnie, ze komu
nizm jedynie pom6gl mu, szybko i sprawnie, pozbye si~ opor6w. 
Komunizm go niejako rozgrzeszyl. Mlody Wr6blewski nie zda
wal sobie sprawy z ceny, jak~ trzeba zaplacie za t~ uslug~. 

, Andrzej Os~ka, Kartka przedzielona na pol, "Gazeta Wyborcza" nr 241 (1625), 15-16 
pazdziernika 1994. 

o Adam Komorowski, Ta ostatnia kryj6wka: smierc\ "Tworczosc" nr 51995, s. 123-126. 
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Co Wroblewski, tak jak wielu podobnych mu mlodych ludzi, 
otrzymal w zamian? Otrzyrrial inn,! podstaw~ swojej wiary. Otrzy
mal perspektyw~ wiecznej szcz~sliwosci, jaka nastanie po okresie 
likwidacji niesprawiedliwosci na tym swiecie. Otrzymal utopi~. Tak 
jak inni zaakceptowal spoleczne skutki wcielania jej w iycie 
- "przejsciowe" powi~kszenie niesprawiedliwosci. Mial przed sob,! 
jasny, racjonalny eel dzialania, ktory, zdawalo si~, wypelni mu iycie. 
Ale nie potrafil poj,!c ani zaakeeptowac osobistych kosztow, in
dywidualnej niesprawiedliwoSci. Dlaczego ja cierpi~? Dlaczego ude
rzono mnie kamieniem? Dlaczego poci~to moj obraz? Niesprawied
liwosc indywidualna, latwiejsza do zniesienia dla ludzi swiadomie 
akceptuj,!cych poczucie wykorzenienia, jak przedwojenni komunisci 
Jonasz Stern czy Maria Jarema, dla Wroblewskiego byla nie do 
zniesienia. W swoich osobistych notatkach Wroblewski nieustannie 
pyta. Bylo rozgrzeszenie, ale nie rna odkupienia. 

Co Wroblewskiemu pozostalo, to myslenie w kategoriach warto
sci. Wniosl je jako depozyt w swoj akces do komunizmu. Tak jak 
prawda jest depozytem, moiliwoSci,!, ktor'! przekazuje si~ nie rozu
miej,!cemu, tak i wiara jest szczegolnym depozytem przekazywanym 
z pokolenia w pokolenie. Moina j,! podmienic, jeSli okolicznosci 
sprzyjaj,!, ale trudniej odebrac zdolnosc wiary. Depozyt Wroblew
skiego nie byl nikomu potrzebny. Nie nadszedl jeszcze czas, kiedy 
na mowienie 0 sprawach wainych dla polskiej kultury otrzymywalo 
si~ ograniczon,! koneesj~. Rozstrzelania poddano ostrej krytyce, 
a koncepcja "realizmu bezposredniego", ktor,! rozwijal Wroblewski, 
zostala wyrzucona na smietnik. Mam zamiar wyci,!gn,!c j,! ze 
smietnika i pokrotce omowic w nast~pnym rozdziale. 

W artykulach z 1949 roku Wroblewski posluguje si~ poj~ciem 
"nowej kultury" i "nowej rzeczywistosci" 7. Jest otwarty na nowe 
wartosci kultury uksztaltowane przez wrailiwosc powojenn'!. Prze
iycia wojenne nadwer~iyly jego system wartosci. Swiat powojenny 
jest jui innym swiatem, "now,! rzeczywistosci,!". Slusznie zauwaia 
Komorowski, ie upadek wartosci przyjmuje w obrazach . Wroblew
skiego i w tematach, ktore narzucal Grupie Samoksztalceniowej, 
wymiar apokaliptyczny. Skutki apokalipsy obrazuj,! rozwi,!zania 
wczesnych, na poly abstrakcyjnych malowidel, takich jak Ryby bez 
glow czy wersje Zatopionych miast. Jaki jest wlasciwie stosunek 
Wroblewskiego do sztuki abstrakcyjnej ("formalizmu")? Wroblew
ski nadawal wlasn,! wymow~ srodkom plastycznym, ktore stosowal, 
czynil je narz~dziami swojego j~zyka i wyrazem swoich tresci ducho

, Andrzej Wr6blewski, Szluka nowoczesna (1949), [w:] Andrzej Wroblewski nieznany, 
red. Jan Michalski, Galeria Zderzak, Krak6w 1993, s. 151-152. 
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wych. W praktyce nie absolutyzowal wartosci sztuki abstrakcyjnej 
- fascynowala go raczej jako srodek, ktorego mozna uZye do 
ukazania duchowej strony czlowieka. Uzasadnial to stwierdzeniem, 
ze jyzyk abstrakcji posiada naturaln(! czytelnose dla kazdego czlo
wieka wrazliwego na barwy i uklad ksztaltow. Wczesne, surrealizu
j(!ce abstrakcje byly stosownym jyzykiem do wyrazenia tresci ducho
wych obrazu zaglady wartosci. Do rep r e zen t a c j i. 8 Ten 
dwuznaczny, symboliczny stosunek do jyzyka abstrakcji, wlasciwy 
w tym czasie prawie calej grupie Nowoczesnych, mogl bye jedn(! 
z przyczyn nieobecnosci Wladyslawa Strzeminskiego na pierwszej 
wystawie Nowoczesnych w 1948 roku. 

Z krygu wartosci, ktore nam przekazano, czerpiemy nazwy, 
symbole, wzorce moraine, wszystko. Zaci(!gamy w ten sposob drug 
wobec wiary i przodkow, ktorzy j(! kultywowali i z jej srodka 
nazywali swiat. Mamy obowi(!zek splaty tego drugu. Wroblewski 
rowniez otrzymal taki depozyt i rowniez zaci(!gn(!1 drug: czym 
innym bylo myslenie apokalips(!, obrazy ryb i swi(!tyn, nieba i od
budowy we wczesnych abstrakcyjno-surrealizuj(!cych obrazach? Je
go myslenie symboliczne caly czas ten drug powiykszalo. 

Rozstrzelania zacZi!1 malowae w momencie swego akcesu do 
komunizmu. Przypomnijmy, ze akces ten odbywal siy w szczycie 
zasadniczej, najpowazniejszej od dziesiycioleci dyskusji nad ksztal
tern sztuki polskiej - dyskusji na temat oblicza rea liz m u, ktory 
odpowiadalby nowym czasom, potrzebom i wrazliwosci. Aktywny 
rozwoj duchowy mlodego artysty doprowadzil go do punktu, w kto
rym musial odpowiedziee na pytanie zasadnicze dla rozwoju wlas
nego systemu wartosci. Bylo to pytanie nie 0 walky, nie 0 od
budowy, lecz 0 wymiar duchowy czlowieka powojennego - pytanie 
o sens Zycia i smierci. To musialo bye wedle Wroblewskiego 
fundamentalne pytanie, na ktore trzeba odpowiedziee, zanim pojmie 
siy charakter nowej rzeczywistosci (obraz SzoJer niebieskl) i wlas
ciwe, kulturowe cele odbudowy (wielkie Niebo na odwrocie Dworca 
na Ziemiaph Odzyskanych). 

Smiere w Rozstrzelaniach rna wymiar zaglady gatunkow. Pod
legaj(! jej wszyscy: ludzie wszystkich stanow, Polacy i Zydzi, mlodzi 
i starcy, dzieci i zwierzyta (szczegoln(! uwagy zwracam na rysunkowe 
szkice do Rozstrzelan, w ktorych idea siy ksztaltuje). Jest bezcelowa 
i wyzuta z wartosci. Czlowiek zamienia siy w rzecz: krzeslo, kape

8 Symboliczny charakter meta-abstrakcji Wr6blewskiego rozwaza Andrzej Kostolowski 
w podstawowym studium Ze sIudi6w nad /w6rczosciq Andrzeja Wr6blewskiego (1927-1957), 
Okres do roku 1949, "Studia Muzealne", zeszyt 6, Poznan 1968, 
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lusz, przycisk na biurko. Wroblewski personifikuje ten rodzaj smierci 
maluj'lc z y wet r u p y, ktore jak zombies pojawiaj'l si~ w jego 
marynarce w pierwszych obrazach cyklu. Nie zgadzam si~ jednak 
z Komorowskim, ktory w koncepcji Rozstrzelan podkresla an
tyheroizm i przypadkowose smierci ("smierci nie mozna juz wybrae, 
mozna bye tylko na ni 'l skazanym"9). Po pierwsze: Wroblewski nie 
tworzyl, jak Tadeusz Borowski, przeciw heroicznej wizji historii, 
poniewaz nie zajmowal si~ ani histori(!, ani polskim etosem. Po 
drugie: czy do tego, zeby gin'le, potrzebna jest jakas racja, niewiele 
go obchodzilo. Obchodzila go bardziej formalna, ze tak powiem, 
strona zagadnienia. Widzenie bezwzgl~dne. "Troch~ mnie pocieszy
10, ze do ostatniego Rozstrzelania dodalem jeszcze dwa trupy (wzgl. 
dwoch trupow)" 10 - pisze w jednym z listow. Co si~ dzieje z czlo
wiekiem w momencie zaglady? Co dzieje si~ z calym czlowiekiem 
i z tym, co posiada? Jak czeka, co widzi, czego si~ trzyma, jaki jest 
jego cien, jak upada, jak si~ rozsypuje, gdzie si~ konczy jego 
granica? Wroblewski rozwi(!zuje temat smiertelnosci, a nie "smierci 
po Zyciu". Nie rozumuje w kategoriach eschatologicznych i metafi
zycznych, lecz w kategoriach formalnych - konstrukcji obrazu 
o wymiarach 1.20 x 2 m. Byl to formalny i ideowy eksperyment 
artysty. 

Ale ciekawa rzecz: ten rodzaj przedstawieniowosci obrazuje 
wspolnot~ iywych i umarlych, a nie tylko dynamik~ umierania 
i proces uprzedmiotowienia. Ponadczasowa wspolnota ludzi ze
spolonych w smierci ... czy Wroblewski zwariowal wystawiaj'lc swoje 
obrazy na propagandowych Popisach Szkol Artystycznych w Po
znaniu w 1949? Nie, Wroblewski w swych zludzeniach pragn'll 
uduchowie komunizm. Jak(! rzeczywistose ukazuje "realizm bezpo
sredni"? On nie ukazuje rzeczywistosci - ukazuje duchowose. Tego 
slowa Wroblewski unika jak ognia, jest to jego wewn~trzna zagad
ka. Imperatyw silniejszy od Borejszy. Dlatego nie nazwalbym go, 
jak Komorowski, doktrynerem (tu dodaje si~ zwykle: "drobny 
blondynek w okularach") - to jest nazwa wlasciwsza dla materialis
tow z ducha. Nazwalbym go raczej dogmatykiem. Wroblewski 
wci'li posiada swiadomose religijn(!, z ktor'l nie moze sobie pora
dzie, a radzi sobie jak moze. Z ni 'l wi'lze si~ jego poczucie narusza
nia tabu odbite w obocznosci j~zykowej "dwoch trupow" i w auto
ironicznym poczuciu jej dezynwoltury. Z jego obrazow przebija 
reliktowa swiadomose religijna . W obrazach z kr~gu Rozstrzelan 

o Adam Komorowski, op. cit. 
10 Andrzej Wroblewski, z nie datowanego listu do Anny Por~bskiej (1949), [w:] Andrzej 

Wr6bleIVski nieznany, op. cit., s. 280. 
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Wroblewski walczy z wlasnym poczuciem wiary, naruszaj(!c tabu 
smierci. Na ich przykladzie mozemy wprost modelowo przesledzic 
proces wypierania swiadomosci religijnej. Znaj(!c charakter Wrob
lewskiego, jego upart(!, skrajn(! dociekliwosc, mozemy przyj(!c, ze 
pomysl tematu wi(!zal si~ ze zmian(! wlasnego swiatopogl(!du i byl 
prob(! likwidacji sprzecznosci przekonan i pogl(!doW 11 . Likwidacji, 
a nie smierci, ulegaj(! tei: postaci na obrazach . 

Odpowiedzmy na pytanie, jaka jest ta duchowose Rozstrzelan? 
Czy nie naduzywamy slowa niewlasciwego dla materialisty - prze
ciez nie chcemy bye, w tym wypadku, dialektyczni? 

Najwazniejsz(! jej cech(! jest wi~z mi~dzy zywymi i umarlymi 
(obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta 
emocjonalnose wzmacnia formalne dzialanie obrazu. Ta wi~z trwa 
w gescie czulosci, w obj~iu ramion, w pochyleniu glowy, w zblize
niu i oddalaniu podobnym jak w zyciu. Lecz jest tylko obrazem. 
Trwa w prezentacji ran i okaleczen, w zawieszonym poza doczesnos
ci(! uscisku dloni malzonkow i drodze ku smierci, przed ktor(! nie 
rna wybawienia. Tak jakby szli na spacer. Jest to wi~z przywolania 
i odzewu, wi~z wyobrazni i cielesnosci. Lecz jest tylko obrazem. 
W kr~gu Rozstrzelan obrazy trac(! charakter reprezentacji. Jest to 
pelna chlodu i dystansu analiza form. Wyobraznia Wroblewskiego 
jest okrutna, niemilosierna, lecz nie bardziej okrutna i nie bardziej 
niemilosierna niz fakty, ktore i1ustruje. Sfera uczuciowa przeciw
stawiona jest sferze rozumowej. Symbolika - autonomii form. 
Skrajne napi~cie mi~dzy reprezentacj(! a autonomizacj(! to ducho
wose Rozstrzelan. S(! to obrazy, ktore "trac(! dusz~". S(! znakiem 
dwoistosci i demaskuj(! proces wykorzenienia. Aby "wczue si~ 
w t~tno pracy mas ludowych" i zostac materialist(! dialektycznym, 
Wroblewski musial ten znak zerwae. Zlozyl zatem glosn(! prasow(! 
samokrytyk~ i zerwal go w obrazie Dwie m~zatki, pierwszy raz 
opartym na prymitywnej dialektycznej pedagogice. 

Kilka lat pozniej, w liScie do zony, przedstawia siebie jako 
czlowieka, ktory utracil zdolnosc wiary: "jedn(! tylko mam wiar~, 
absolutn(! i pewn(!, ktora daje mi odblask wewn~trznej pogody: po 
smierci nie rna nic"12.Jest skonczony. Cena wykorzenienia - utrata 
zdolnosci wiary - jest tematem poznych prac Wroblewskiego. 

II ..Poci~te ryby bylyby zatem I'0ci~tymi wektorami. Dowodzilyby jakiegos kryzysu 
ideowego. Dostr2egaj,!c obses'yjn~ memal szczerosc sztuki Wroblewskiego, mozemy chyba 
jego symbole ( ... ) odczytywac na osobistej plaszczyznie jego zycia psychicznego" - pisal 
Kostolowski. [w:j A. Kostolowski, Ze studio"' .... op. cit., s. 133. 

11 Andrzej Wroblewski, z nie datowanego Ii stu do zony Teresy (ok. 1953), [w:] Andrzej 
Wroblewski lIieznany, op. cit., s. 215. 
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Przedstawia w nich siebie jako czlowieka, ktory umar! za zycia, jako 
trupa (obraz Zakochani z 1957 roku). Poszukuje jednak znakow 
wiary w zycie pozadoczesne, utrwalonych w nagrobkach bogomi
low, w chrzescijanskiej symbolice smierci. Zaczyna utrwalae rzeczy
wistose widzialnll poprzez znaki . Ona do niego tak przemawia, tak 
mu si~ sam oc h c II c jawi, jako czysta niemal duchowose - i szyb
ko zaczyna wymykae. Wszystko traci sens. Rozwidlajll si~ sciezki: 
z jednej strony katolicyzm, ktory go uksztaltowal i ktoremu wierna 
jest jego rodzina (donos na religijnose matki znajduje si~ w pozytyw
nej opinii komorki partyjnej dotyczllcej artysty), oraz jego wlasna 
przyrodzona wyobraznia. Z drugiej strony resztki wiary w sen sow
nose utopii oraz poczucie utraty wartosci dziedzicznych, kryzysu 
wartosci cywilizacyjnych i cynizmu zyciowych wyborow. Z tych 
pozycji nie akceptuje odwilZy w kulturze - dostrzega jej zaklamanie 
i ochoczy konformizm. 

Wroblewski odpowiada nam na pytanie, jaka jest w 0 Inos e 
w y k 0 r zen i e n i a. W tym samym liscie pisze: "pasjonowala mnie 
mysl, ze stan~ si~ takim, jakim zechc~ - a chcialem bye nie zwillzany 
nawet najmniejszym okruchem zobowillzania, jakie plynie stlld, ze 
si~ jest dla kogos potrzebnym". "Zdradzilem swoje dziecinstwo 
- nie rna go, nie pami~tam." 

Realizm bezposredni czyli idea ze smietnika 

Sprobujmy odzyskac t~ ide~, wskazujllc na jej liczne obwarowa
nia. To, co czasowe - odrzucimy do smietnika. To, co ponadczasowe 
- ozywimy. Nie ~dziemy kierowae si~ uprzedzeniami do epoki ani 
tworcy pomyslu. To by nam przeszkodzilo w rozgraniczeniu tego, co 
wspolne i indywidualne, tego, co wplyn~lo, i tego, co wyplyn~lo. 
Czasem przeciez bywa tak, ze jakies narz~dzie nieuZyteczne nikomu 
w jednych okolicznosciach przyda si~ komus innemu w drugich, 
zupelnie innych, 0 ktorych tamten moze nawet w ogele nie pomyslal. 

Anegdota: kilku moich przyjaciol wybralo si~ do kina na os try 
film. Radzilem im, i:eby tego, dla wlasnego dobra, nie robili. Film 
nakr~cony byl technikll videoclipu, a dwie godziny videoclipu Sll nie 
do wytrzymania. Gdy wrocili i wszedlem do kuchni, zeby si~ 
przywitac, siedzieli milczllcy wokel stolu. Wygilldali jak ludzie po 
ci~zkim wysilku fizycznym i psychicznym, a przeciei: poszli do kina 
na fajny film! Potem probowali oceniac moralnll wymow~ filmu, ale 
dyskusja si~ nie kleila - byli zbyt znuzeni. 

Wroblewski zalozyl natychmiastowe dzialanie obrazu. Ma bye 
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tak jak w kinie! Atak na wyobrazniy i gra na emocjach. To pierwszy 
aksjomat "realizmu bezposredniego" . Aby przedstawienie skutecz
nie dzialalo na widza, musi spelniae dwa warunki: budzie na
tychmiastowe skojarzenia oraz oddzialywae na zmysly za pomocCl 
elementarnych srodkow wizualnych. Za najJepszy srodek oddzialy
wania na zmysly uznal abstrakcjy: jyzyk abstrakcji to elementarna 
gra rytmow, ksztaltow i kolorow. Za najlepszy srodek czytelnosci 
przekazu uznal naturalizm: pozwala wykorzystae tradycyjne przy
zwyczajenia odbiorcy. 

Za najprostszy srodek oddzialywania na psychiky uznal wzbu
dzanie odruchow obronnych. Podstawowy odruch obronny to lyk 
przed smierciCl. Tabu dziala tu z silCl mlota pneumatycznego. Reak
cje skojarzeniowe i obronne sCl natychmiastowe, dlugo siy je pamiyta 
i wciClz wywolujCl te same odruchy. 

Wroblewski stworzyl nowoczesny wzorzec sztuki propagando
wej. Wzorzec teoretyczny - obrazy z krygu Rozstrzelan SCl jedynie, 
jak powiedzialem wyzej, eksperymentalnCl probCl jego dzialania. 
Jego cechCl intelligibilnCl jest wykorzystywanie wzorcow kulturo
wych w celu wplywania na swiadomose odbiorcy. Naruszenie sfery 
tabu pozwala na swiadomose oddzialywae. Dlatego typizacja po
staci jest zamierzona: sluZY temu, aby nie eksterioryzowae uczucia 
Iyku, przenoszClc je na konkretne osoby. Precz z nastrojem i sen
tymentalizmem! - to drugi aksjomat. 13 

Kiedy pytalem 0 najbardziej charakterystycznCl cechy myslenia 
Wroblewski ego jako artysty, Teresa Wroblewska powtarzala mi 
wiele razy jego slowa: "obraz musi dzialae!" . Powtarzala je calCl 
sobCl, z emfazCl nasladujClc zachowanie myza . Kiedy je powtarzala, 
wyobrazilem sobie, jak CZysto musiala je slyszee jako mloda dziew
czyna i ze bye moze dopiero teraz rozumie ich sens. 

Nowy realizm rna bye: bezposredni, syntetyczny Uednotorowy), 
antypsychologiczny, behawioralny, wizualny. Podejscie do przekazu 
jest pragmatyczne: "rzeczywistose rna bye wyrazona 0 tyle, 0 ile 
ksztaituje osobowose artysty" 14. Wroblewski postulowal przeniesie
nie tej metody do mediow (za wiodClce uznawal film i fotografiy). 
Uzasadnil jCl ideologicznie: wartosciowy moralnie jest jedynie swia
domy i krytyczny stosunek do wlasnego swiatopoglCldu. Sarna 

13 Andrzej Wroblewski , SZ/Ilka spoleczl1a (1949). [w:) Alldrzej Wr6blell'ski niezl1any, op. 
cit ., s. 161 i dalej. Nb. w ostatnim okresie zycia Wroblewski wycoruje si~ z koncepcji 
oddzialywania na podswiadomosc, wr~z po d k reS I a negatywne strony automatyzm6w 
spolecznych. Por. jego ciekawe spostrzei:enia w nie dokonczonym artykule W obronie 
malarstll'a intelektllalnego, [w:] Andrzej Wroblewski l1ieznall),. op. cit ., s. 100. 

14 Andrzcj Wroblewski, Wystawa sZlIIki nOlVoczesnej (1949), [w:] Al1drzej Wroblewski 
nieznallY. op. cit., s. 123. 
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sztuka nie rna z moralnosci& nic wspolnego - widz rna stan,!c oko 
w oko z rzeczywistosci,! i uwierzyc w jej moc. Jej wartosci s,! 
aut 0 nom i c z n e. Do czynnikow ideologicznych realizmu bezpo
sredniego zaliczyl: szerokie poj~cie rzeczywistosci (natura, nauka, 
technika) oraz jej wartosciowanie. Zauwazmy mimochodem, iz 
w takim podejsciu najwainiejsz,! cnot'! staje si\! droga do prawdy: 
prawd,! jest s t 0 sun e k mentalnosci do rzeczywistosci, kultury do 
cywilizacji, wynikaj,!cy z przystosowania rozwoju duchowego czlo
wieka do nowych warunkow bytu. Wieczna w\!drowka bez szans na 
zakorzenienie. W tej relatywistycznej koncepcji prawdy najwazniej
sz'! cech,! jest sprawdzalnosc, lecz tej nie osi,!gnie si~ nigdy - wi\!c 
trzeba modelowac swiadomosc w stosunku do potrzeb. Skutkiem 
jest - zaklamanie. 

Z pozycji takiego swiatopogl,!du, kierowany poczuciem misji , 
Wroblewski przeprowadzil bardzo ryzykown,! krytyk~ marksistow
skiej teorii sztuki: podwaiyl przydatnosc kryteriow, ktorymi si\! 
postugiwala. Postulowal mianowicie " skok jakoSciowy" w stosunku 
do jej przeciwnikow.1S Marksistowska teoria sztuki z powodow 
czysto ideologicznych krytykowala zarowno naturalizm, jak for
malizm (abstrakcjonizm, konstruktywizm, surrealizm). Wroblewski 
zaproponowal syntez~: krytyczne wykorzystanie doswiadczen obu. 
Byla to ogolna, wspolna idea Nowoczesnych, ktor,! Wroblewski 
przeloiyl na j~zyk konkretnych rozwi,!zan plastycznych, posluguj,!c 
si~ srodkami nowoczesnej propagandy i reklamy. Za glowny postu
lat estetyki marksistowskiej przyj,!1 idealistycznie wyraZenie nowej 
rzeczywistoSci dla potrzeb nowego odbiorcy. "Program ideologicz
ny - pisal w zwi,!zku z wystaw,! Nowoczesnych - uznaje racj\! bytu 
kaidej ideologii , byleby byla zdecydowana i wspokzesna." 16 Nie 
dostosowal myslenia do potrzeb partyjnych i w tym tkwil jego bl,!d . 
Wszystkie koncepcje realizmu, ktore pojawily si\! w tamtych latach, 
dla komunistow nie byly warte funta klakow. Sprawy ideologii 
rozstrzygala partia, a nie artYSci, i partia byla busol,! i biczem 
Boiym dla idealistow. 

Wroblewski zerwal radykalnie z wizj,! sztuki jako tworczosci 
wyiszego rz~du , ktora kultur\! wynosi i jednoczy, jest bezkrytyczna 

nie narusza iadnych tabu, nie dyskutuje wlasnych podstaw. 
Koncepcja Wroblewskiego to sztuka krytyczna, to sztuka penetracji 
wzorcow kulturowych. W tym post\!powaniu S,! zle i dobre strony. 
Zanim je bez zastanowienia jednoznacznie pot\!pimy, zastanowmy 
si\! przez chwil~ nad jego skutkami. 

" Ibidem, s. 122 i 124 (znamienne przekreSlenie). 

'0 Ibidem, s. 126. 
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Oczywiste, ie Wroblewski, tworz<lc dla komunistow nowoczesny 
wzorzec propagandowy kultury masowej 1 7, wyprzedzil nie tylko 
owczesn<l kulturc:: polskq, zajc::tq rozrachunkami lub gruntowaniem 
materializmu, ale wyprzedzil swoj czas. Wyobrazmy sobie, co by sic:: 
stalo, gdyby stalinizm wykorzystal jego koncepcjc::: ludzie zaczc::liby 
laknqc jego dobr tak, jak podswiadomie laknq wyrobow Levisa czy 
Benettona. Na placach miast pojawilyby sic:: na wpol abstrakcyjne, 
na wpol naturalistyczne pomniki. A tak pomniki abstrakcyjne 
zjawily sic:: dopiero pod koniec lat 50., a na dobre w 60. Nie byloby 
w sztuce polskiej konformistycznej fali abstrakcji, ktora zalala 
wowczas sztukc:: i sprawila, ie polskie muzea wyglqdajq dzis jak 
rupieciarnie. Przestalby obowi<lzywac dzisiejszy podzial polityczny 
na lewicc:: i prawicc::, a silny pan prezydent przemawialby do narodu 
z videoclip6w. Pragmatyczni Polacy zajc::ci handlem i produkcjq 
masowo odwiedzaliby muzea, aby w weekendy oceniac swiadomosc 
formaln<! artystow i nowe idee. 

Jaka jest cecha, ktora Wroblewskiego lqczy ze sztukq naszych 
czasow? Wroblewski pokazuje, jak umierajq formy. "Realizm bez
posredni" jest rzeczywiscie radykaln<! zmianq. Jest symptomem 
zmiany, kryzysu wartosci i nadziei sic::gania po marksistowski prefa
brykat. Sztuka porzuca w nim funkcjc:: dobr luksusu, poslannictwa 
i zaspokojenia ziemskiej potrzeby niesmiertelnosci. Staje sic:: po 
prostu - smiertelna. Wroblewski projektowal zespoly fachowcow 
- dzis nazwalibysmy ich moze fachowcami od reklamy lub, jak 
Magdalena Ujma, iniynierami dusz, rezyserami wyobrazni i prag
nien - ktore zaspokajalyby nasze potrzeby. Nowa wiara? Proszc:: 
bardzo . Nowa dusza? Bardzo, bardzo. Shake za 5 dolcow? Pycha! 

Kryzys wartosci. Prefabrykaty, syntetyki i sny 

Przypadek Andrzeja Wroblewskiego czyli historic:: radykalnego 
wykorzenienia mlodego artysty naleiy rozpatrywac na tie szerszym 
nii dany mu czas. Pomoze to zrozumiec wlaSciwe znaczenie jego 
tragicznej przygody i jego sztuki dla sytuacji dzisiejszej . 

Mowimy: wojna zachwiala jego systemem wartosci. Mowimy: 
komunizm wykorzystal jego wiarc:: . Lecz wszystko to jest uprosz
czeniem. Dlaczego Wroblewski jest odrzucany z powodow ideo
logicznych, a Strzeminski z tych samych powodow nie? Dlatego, ze 

17 Podwojnq symbolik~ oraz sposob wci~gania widza w gr~ ideow'! obrazu znakomicie 
analizuje Kostolowski, podkreslajqc zwiqzki z plakatem i reklam~, por. A , Kostolowski, Ze 
studio", ,,,, op, cil" s, 137, 139, 140 i 143, 
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stalinizm dokonal gwahu na polskiej kulturze, chcial radykalnie 
wykorzenic jej wartosci. Wroblewski jest z tym gwahem utoi
samiany, gdyi reprezentowal polsk(! tradycj~. Ta opcja powoli 
zanika, dostrzegam to w artykulach Stanislawa Rodzinskiego 1. 8 

i Krystyny Czerni 19. Stereotyp Wroblewskiego-socrealisty jest jed
nak ci(!gle trudny do podwaienia - udowodnila to dyskusja wokol 
Rozstrzelania II. Problem w tym, ie to tylko stereotyp. 

Postacie takie, jak Maurycy Mochnacki, Stanislaw Brzozowski, 
Andrzej Wroblewski pojawiaj(! si~ w polskiej kulturze bardzo rzad
ko, dlatego s(! bezcenne. Krytycy polskiej kultury, jej wartosci 
i zachowan pod wplywem jej wzorcow, ktorzy, aby dostrzec jej 
wartosci, aby je tworczo krytykowac, musz(! si~ niejako wyobcowac 
z ich kr~gu. Probowali krytycznej wiernosci. Dzis, dziwnym 
trafem, mamy narz¢Zia, swiadomosc i annie specjalistow od badania 
i modelowania wzorcow kulturowych oraz badania i ksztaltowania 
zachowan spolecznych. Wokol jakich wartosci? Dlaczego stawia si~ 
przed nami dylemat: wiernosc czy wolnosc? Wiernosc wyplywa 
z wiary, wolnosc z woli. Wiernosc krytyczna to wiernosc wolna. 

Kryzys kultury europejskiej, a co za tym idzie i polskiej, zacz(!l 
si~ znacznie wczesniej nii stalinizm czy wojna. Jego podstawowym 
przejawem jest sekularyzacja, czyli wyparcie wartosci chrzescijan
skich z kultury, z jej mowy. Okres dwudziestolecia mi~dzywojen
nego byl gwaltown(! reakcj(! na diasporyczny charakter kultury 
polskiej walcz(!cej 0 przetrwanie pod zaborami. Rewidowano naro
dow(! mitologi~ ("odbr(!zawianie" Boya) i zachowanie pod wply
wem polskich wzorcow kulturowych (artykul Gombrowicza 0 Con
radzie). Generalnej rewizji z pozycji liberalnych oraz lewicowych 
probowano poddac polski katolicyzm, ktory dotychczas decydowal 
o charakterze formacji duchowej pokolen. Pomijaj(!c problem za
kresu slusznosci tej krytyki, pr(!dem epoki byla "nowoczesnosc". 

"Nowoczesnosc" okazala si~ bezbronna po doswiadczeniach 
wojny i wobec komunizmu. Udowodnila to mi~dzy innymi dyskusja 
nad ksztaHem realizmu toczona w latach 1945 - 1949. Komunizm byl 
dla niej kwesti(! udzialu lub tolerancji wzajemnej. 0 ile odrzucala 
wszelk(! ideologizacj~, 0 tyle pragmatyzm pozwalal liczyc na zyski. 
Wroblewski nie byl zyciowym pragmatykiem. 

Myslenie religijne, myslenie wartosciami genetycznymi, zostalo 
zepchni~te na margines, czyli de facto, poza dzielnymi wyj(!tkami, 

" Stanislaw RodziIiski , Andrzej Wrob!elnki nieznany. .. (wystawa w Krakowie), "Tygod
nik Powszechny" nr I(Y1994, s. 10. 

19 Krystyna Czerni, LUSlrowanie Al1drz~ja Wr6blewskiego , " Ex Libris" , dodatek do 
"Zycia Warszawy" nr 46'l994. 
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ujmowalo siebie w kategoriach diaspory, dziedzicz"!,c dawn"!, funkcjt; 
obronn"!, polskiej kultury. 

Czytajqc stare recenzje dotycz"!,ce malarstwa W roblewskiego, 
zastanawialem sit;, co znaCZq slowa Zbigniewa Herberta 0 "piekle 
materialisty" 20, ktorymi oSqdzil Wroblewskiego po jego smierci. Ale 
co znaCZq - dzis? 

"Pieklo materialisty" to nazwa z krt;gu wartosci chrzeScijan
skich. Jest to jednakze nazwa, ktora zawiera oSqd i pott;pienie. 
Pochodzi z krt;gu wartosci, ktore musz"!, sit; ukrywae, bronie i Sq 

chronione przez wyznawcow. Rozgranicza to, co ich, i to, co nasze, 
w celach obronnych. To nazwa z krt;gu diaspory. Dzis takie nazy
wanie powinno juz bye przeszlosciq. Jest za wqskie, zbyt ograniczo
ne. Na Wroblewskiego trzeba spojrzee z krt;gu wartosci zarowno 
chrzescijanskich, jak i chrzescijanstwu obcych. Do czego prowadzi 
jt;zyk diaspory, widae dzis na przykladzie samego Zbigniewa Her
berta - on dalej tym sposobem nazywa wszystko dokola. A swiat 
wokol sit; zmienil. Przyznanie sit; do wartosci chrzescijanskich nie 
jest dzis odwagq, jest naturalnym dziedzictwem polskiej kultury. 
Dlatego z polskiej kultury powinien zniknqe jt;zyk diaspory. Powin
no zniknqe myslenie kategoriami diaspory. Inaczej to myslenie 
bt;dzie podtrzymywane przez tych, ktorzy nie myslq kategoriami 
dobra tej najistqtniejszej, genetycznej wartosci narodowego dziedzic
twa, jakim jest wiara. 

Odrzucenie przez Herberta stalo sit; jednak waznym e1ementem 
mitu Wroblewskiego. Poglt;bilo jego obraz samotnego przeciw wszy
stkim i sprawilo, ze mogl bye rzeczywiscie, jak napisal Jerzy Hanu
sek, listkiem figowym, a w kazdym razie zostae oficjalnie zaakcep
towany przez socjalistyczn"!, z ducha wspolczesnose. Wroblewski 
pozos tal symbolicznym dem sockultury, jej memento mori, i jako 
taki pojawia sit; w filmie Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedai. 

Powyzsze tezy, ktore nie roSZCZq sobie praw do szczegolnego 
obiektywizmu, ilustruje niniejszy podrt;czny schemacik dziejow 
kultury polskiej i funkcjonowania w niej wartosci 0 cechach dias
pory. 

Schemacik kultury polskiej: 
40;50. kultura radykalnego wykorzenienia (diaspora przetrwa

nia) 
60. kultura koncesjonowana (diaspora koncesji) 
70. kultura ajencyjna (diaspora swiadoma) 

20 Zbigniew Herbert, Obsesja, widoczki, szukanie, "Tygodnik Powszechny" z 30 1JI1958. 
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80. 	 kultura sprzeciwu (diaspora walcz~ca) 
kultura otwarcia (koniec myslenia kategoriami diaspory) 

Problemem wsp6lczesnych spoleczenstw jest nie ideologia, lecz 
sterowalnosc, nie kontrola przekonan, lecz swiadomosci. Nie mys
len ie, lecz behawior. Nie stalosc, lecz zmiennosc. Jak wykorzystac 
instynktowny odruch, jak zapanowac nad wol~? Wolnosc - tak, lecz 
przez uzaleznienie. To, co uzaleznia, jest pozyteczne, 0 ile panstwo 
jest w stanie je kontrolowac. Walka z narkotykami to faktycznie 
przejaw kontroli nad narkomani~ . 0 ile panstwo z powod6w 
ideologicznych nie toleruje narkotyk6w, to z powod6w pragmatycz
nych popiera narkomani~. Ludzkie sfery tabu - zakorzenione 
w obyczaju i chronione przez wiar~ - faktycznie s~ zniesione 
w sferze spolecznej pragmatyki, gdyz doskonale nadaj~ si~ do 
wykorzystania. Dzisiejsi artysci swietnie to rozumiej~ i potrafi~ 
skutecznie stosowac, bynajmniej nie w celach krytycznych. Tabu 
seksualne jest towarem. Wr6blewski naruszyl je, 0 ile wiem, jeden 
jedyny raz. Jdli doszedl do tego samego przekonania, to bynajmniej 
nie przez konformizm, lecz przeprowadzaj~c eksperyment na sa
mym sobie. Swoista duchowosc jego ostatnich prac dowodzi, ze 
wartosci odrzucone wracaj~ inaczej, wbrew nieraz intencjom, w po
staci widzialnych znak6w, kt6re odziedziczona wyobraznia narzuca 
formom rzeczywistosci. Odrzucone na jawie - wracaj~ w snach. 
Odrzucone w zyciu - wracaj~ w sztuce. 

Mechanizm wyobcowania, kt6ry genialnie opisali Marks 
i Freud, wychodz~c od wlasnego, zydowskiego poczucia wykorze
nienia i poddaj~c je uog61nieniu w postaci powszechnie obowi~zu
j~cego prawa, dziala takze w przypadku tw6rczoSci artystycznej 
Andrzeja Wr6blewskiego. Swiadomosc religijna zepchni~ta na mar
gines, do smietnika wyobrazni, wraca w postaci reliktowej. Sp6jrz
my wreszcie na jego prace z ostatnich lat pod tym k~tem, a odnaj
dziemy tam skarby! Zrozumiemy, dlaczego gwasze i obrazy m6wi~ , 
dlaczego zyjq i 0 czym m6wi~. Co reprezentuj~. 

Jesli zaprzecza si~ wartosciom najblizszym swoim przodkom, to 
przestaje si~ ich rozumiec. Pojmuje si~ wprawdzie tresc i znaczenie 
ich sl6w, choc brzmi~ one nieco archaicznie, ale nie rozumie, z czego 
wynikaj~ emocje i przezycia nadaj~ce im gl~bszy sens oraz wartosc 
ich doczesnemu zyciu. Ten sens mozna 0 d two r z y c przez rozumie
nie hermeneutyczne, ale czy to rzeczywiscie wystarczy? 
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Powr6t do mitu bez mitologizowania 
czyli powr6t hermeneutyczny 

Po co wracae do mitu Wroblewskiego? - pyta Jerzy Hanusek 
- Odrzuemy go wreszcie. To nie nasz mit. 

Odpowiadam: po to, by zrozumiee czasy, w ktorych zyjemy. Po 
to, by znaleie drog\! do zrozumienia siebie. Wtedy b\!dzie to nasz 
mit. Gdy staniemy si\! ml1drzejsi 0 jego rozumienie. 

Aby dojse do zrozumienia mitu, musz\! go wpierw zrekonst
ruowae i przedstawie. Jego glownym zrodlem Sl1 okolicznosci smierci 
artysty. Interpretuje si\! je jako prob\! samobojstwa. 

Jak by!o naprawd\!? 
Wroblewski wyszed! ze schroniska na dlugi spacer po gorach. 

Zaw\!drowa! w okolice Zazadni. Byl wyczerpany i zzi\!bni\!ty. Napi! 
si\! wody ze strumyka - tam znaleziono manierk\!. Usiadl pod 
drzewem i zapali! papierosa. Wtedy naszedl go atak epilepsji, na 
ktor,,! cierpial. W trakcie ataku tlukl glow"! 0 karnienie. Zachlysn"!l 
si\! papierosem i udusi!. Niedopalek znaleziono w tchawicy. 

Interpretacja sarnobojcza, ktora jest glownym tworzywem mitu, 
rna dwa urnocowania. Pierwsze z nich wynika z ostatniego okresu 
tworczosci artysty. Jdli ktos maluje siebie jako trupa, a jego 
glownym ternatem jest symbolika smierci i kalectwa, nasuwa to 
mysl 0 kiepskim stanie psychicznym i rnoralnyrn autora. Jest to mysl 
uboga w fakty. Wroblewski wrocil z Jugoslawii w 0 niebo lepszym 
hurnorze, niz wyjechal. Widocznie spotkal si\! tam z czyrns, co mialo 
dla jego samopoczucia istotne znaczenie. Postawi\! swoj,,! hipotez\!: 
pornin"!wszy sprawy osobiste, najwazniejszl1 spraw,,! dla arty sty S,,! 
inspiracje do dalszej tworczosci. Wiemy, jak rozlegle by!y kulturowe 
penetracje Wroblewskiego, jak szerokie spektrum jego zaintereso
wan i fascynacji. W jego koncepcji tworczosci artysta powinien bye 
otwarty na wszelkie wplywy, a jego sztuka winna mice charakter 
"skokowy"2 J. S,,!dz\!, ze Wroblewski zetkril1! si\! w Jugos!awii z pry
rnitywnl1 sztukl1 religijn,,! w czystej postaci. Dowodern Sl1 rnotywy, 
ktore zacz"!l rozwijae po powrocie. Wroblewski odkry! dla siebie 
cos, co postawi!o go na nogi, czego podswiadomie pragn,,!! i szukal 
- choeby w uwaznie analizowanej La Stradzie 22 

. Tyrn czyms, co go 
zafascynowa!o, byla swiadomose religijna przedstawiona w czystych 

21 Andrzej Wroblewski, luina kartka b.d., [w:] Andrze} Wroblewski nieznallY, op. Cil. , s. 
102. Arlysta pisze: "Iubi~ zmiennosc osobowosci u arlysty - jak np. u Picassa - i nowoczesny 
typ lworczosci , polegaj~cy nie lyle na tworzeniu pojedynczych arcydziel, ile na pewnym 
nast~pslwie dziel, ktore w sumie lworz~ dzisiejszy odpowiednik arcydziela". 

22 Andrzej Wroblewski , La Sirada (1957) , [w:] Andrze} Wroblewski nieznany , op. cit.. s. 
187. 
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prymitywnych formach. Wroblewski potrafil czytae formy, potrafil 
dostrzegae nawarstwienia kulturowe pejzaiu, ludzi , przedmiotow, 
mowy. Cos, co dzisiaj robiq intelektualni rzemieSlnicy. Nic dziw
nego, ie nie ulegl wplywom nurtow estetycznych, ktore bezkrytycz
nie przyjmowano w Polsce w okresie odwiliy. 

Po drugie: postawa moralna Wroblewskiego byla postawq nieus
tannej proby. To byl jego sprawdzian moralny. Stqd wynika kran
cowose jego oSqdow samego siebie, wyrazajqca si~ cz~sto w myslach 
o samotnej, romantycznej smierci, oraz post~powanie w iyciu. Uczci
wym si~ nie jest - uczciwym si~ nieustannie staje sprawdzajqc siebie. 
Wroblewski byl czlowiekiem moralnym, tj. bral pelnq odpowiedzial
nose za skutki swoich wyborow. Mial chwile depresji i euforii . 
W chwilach depresji czul si~ kompletnie osamotniony, a wszystko 
wokol wydawalo mu si~ pozbawione sensu. Jego w~drowki gorskie 
byly zarowno probq wytchnienia, jak doswiadczeniem ryzyka. Byl 
romantykiem: samotnie dokonujqc wyborow we wlasnym przekona
niu najtrudniejszych i skrajnie ryzykownych. Stqd jego dystans do 
przyjmowanych poglqdow i potrzeba ich nieustannej weryfikacji. 

Wszystko to sprawilo, ie mit Andrzeja Wr6blewskiego wszedl 
w zakres tradycyjnego, XIX- wiecznego mitu artysty przekl~tego . 
Elementy tego mitu to m. in.: rom ant y z m (indywidualizm i sa
motnose ducha), 0 k u I a r y (intelektualizm jako slabose duchowa), 
d rob nap 0 stu r a (choe byl wysoki, lekko zgarbiony i silny 
- slabose fizyczna), k 0 lor n i e b i e ski (bl~kit pruski - jako sen
tymentalny symbol smierci), go r y (ucieczka przed odpowiedzial
nosciq moralnq), wreszcie Rozstrzelania (jako swiadectwo i symbol 
cierpien wojennych narodu) .23 Staralem si~ wykazae, ie w projek
tach Wroblewskiego Rozstrzelania byly czyms zupelnie innym. Byly 
nowoczesnym mysleniem 0 formach propagandy wizualnej opiera
jqcej si~ na wykorzystywaniu wzorcow kulturowych - czyms bardzo 
bliskim chwytom reklamowym i politycznym naszej obecnej rzeczy
wistoSci . 

TreSe mitu zawiera oSqd moralny Wroblewskiego jako czlowieka 
i artysty. Ukazuje go jako czlowieka slabego i chwiejnego, a jego 
wybory jako efekt slabosci . Tajemnicze, chronione przez rodzin~ 
okolicznosci smierci staly si~ irodlem ideologicznym mitu : przez 
samobojstwo Wroblewski wymierzyl sam sobie sprawiedliwose ... 
Prawd~ mowi,!c, mit taki byl bardzo na r~k~ prawie wszystkim. 
Nawet ci, co nie umoczyli si~ w czasach stalinowskich, dostrzegali 

23 Mit Wr6blewskiego odbija i utrwa la publikacja Andrzej Wroblewski. W IO-/ecie 
smierci. ReJeraty i g/osy IV dyskusji z konJerencji IV Rogalinie, 4 maja 1967, Monografie 
Muzeum Narodowego w Pozna niu . t. Y, red. Kazimierz Malinowski, Pozna n 1971. 
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jego korzysci dla kultury koncesjonowanej . Mit Wr6blewskiego nie 
usprawiedliwial bowiem, wbrew pozorom, wybor6w w czasach 
wykorzenienia, lecz usprawiedliwial beztrosk~ w czasach pozornej 
swobody. Byl uzyteczny nie tyle dla sumien zbrudzonych, ile dla 
tych, kt6re chcialy bye czyste. 

Powiem zatem troch~ podobnie jak przeciwnicy mitu Wr6blew
skiego, ale w innym sensie: koniec z takim mitem! Taki mit jest nam 
juz niepotrzebny. 

Co proponuj~ w zamian? 

Wsp6lczesna sztuka polska rna dwa mity: jeden nazywa si~ 
"Strzeminski", a drugi "Wroblewski". Ten pierwszy jest otoczony 
kultem, rna swoj(! swi(!tyni~, kaplan6w i wyznawc6w. Ci, ktorzy go 
praktykuj(!, zyskuj(! wdzi~cznose i ochron~. Ten drugi jest bardziej 
w~drowny, rzeklbym - m(!drosciowy i pozbawiony zaplecza dok
trynalnego. Ci, ktorzy go praktykuj(!, ryzykuj(!, ze znajd(! si~ w dias
porze ze spor(! doz(! ksenofobii. Te dwa mity dotychczas modelowa
ly postawy wi~kszosci artyst6w. Ten pierwszy byl bardziej "nowo
czesny" i wplywal decyduj~co na sztuki wizualne. Ten drugi 
zaznaczyl si~ bardziej w literaturze i w przekazie ustnym. Pierwszy 
zwi(!zany jest z etosem awangardy i wynosi ide~ kulturowego 
wyobcowania i zwyci~stwa post~pu. Drugi zwi(!zany byl z roman
tycznym etosem kl~ski i wynosil ide~ krytycznej obserwacji rzeczy
wistosci i wlasnej kultury. Ukazuje kryzysowosc wyobcowania. 
Pierwszy jest idiomem "kosmopolitycznym" i zaspokaja t~sknoty 
do uniwersalnego j~zyka. Drugi jest idiomem "narodowym" i za
spokaja potrzeb~ poczucia tozsamosci. 

Jeden z glownych teoretyk6w pierwszego mitu, Mariusz Tcho
rek, porownal niedawno Wladyslawa Strzeminskiego do Boga i do 
Mojzesza. 24 J ak Bog przestrzegal przed zerwaniem owocu, tak 
artysta ptzestrzega przed przekroczeniem granic obrazu. Jak Moj
zesz wyprowadzil Iud, tak Wladyslaw Strzeminski wyprowadzil 
malarstwo z baroku... Swiadczy to 0 tym, ze doktryna unizmu 
zaczyna nabierac cech substytutu religii. 

Jeden z najwi~kszych poet6w polskich, Zbigniew Herbert, skazal 
Andrzeja Wr6blewskiego na pieklo. Wedlug poety bylo to miejsce 
stosowne dla materialistow. Swiadczy to 0 tym, ze mit artysty 
posiadal cechy substytutu moralnosci . 

,. Mariusl Tchorek, Jeszcze 0 danych przyrodzonych i nadprzyrodzonych malars/wa. 
Rzecz 0 ciele ar/ys/y, "Tworclosc" nr 5 (582), maj 1994, s. 91-97. 
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Mity Sq kulturze niezb~dne. Daj Boze wi~cej mit6w, wi~cej 
Mojzesz6w, Mesjaszy i pot~pienc6w . Polska sztuka jest w nie 
bardzo uboga. Mity pozwalajq na identyfikacj~, na ideowy stosunek 
do wsp6lczesnosci. Ale kultura nie zyje samym mitem, niedobrze, 
gdyby tak bylo . Kulturze potrzeba nieustannej weryfikacji jej war
tosci oraz rozumienia wlasnych korzeni. Dlatego chcialbym zmienic 
charakter mitu Andrzeja Wr6blewskiego z romantycznego na bar
dziej przyziemny, bardziej zakorzeniony. Chcialbym, zeby pom6g1 
nam zrozumiee wiar~ w klopotach. Zobaczyc, jak byla wykorzenia
na i jak si~ odnawiala. A ukazala si~ w for mac h ostatnich prac 
Wr6blewskiego. W koncu Wr6blewski nie ukul doktryny ani nie 
znalazl prawdy, on jej tylko wiecznie szuka!. I takim chcialbym go 
widziec. 

Mity zmieniajq si~. W takiej postaci, kt6rq opisalem, oba wielkie 
mity polskiej sztuki powojennej - mit "Strzeminskiego" i mit 
"Wr6blewskiego" - powoli odchodzq w przeszlosc. Ich szlachetne 
wzorce stajq si~ nieaktualne. Mlode pokolenie mysli innymi katego
riami. Jest otwarte i pragmatyczne. Dlatego pr6bowalem w niniej
szym tekscie dokonac znaczeniowej zmiany tego mitu, kt6ry byl mi 
blizszy. Niech b~dzie bardziej wsp6lczesny, bardziej pragmatyczny, 
mniej romantyczny, a wi~c bardziej zrozumialy. Niech pomoze 
rozumiec, a nie odrzucac. 

Historia artysty i jego mitu pozwala postawic naszym czasom 
kilka pytan. Czy i dzisiaj nie mamy do czynienia z kulturq, kt6rej 
podstawowq treSciq staje si~ wyobcowanie? Czy nasza mowa rna 
wyplywac z gl~bi wykorzenienia czy z gl~bi wiary? Ze sceptycyzmu 
czy z ufnosci? Czy zr6dlem warto sci kultury jest na pewno, jak 
chcial student Wr6blewski, skutecznosc przystosowania? 

Teresa Wr6blewska, z kt6rq zaprzyjaznilem si~ w trakcie pracy 
nad ksiqzk(l, doszla do innej koncepcji prawdy, bo przeciez 0 praw
dzie mowa. Byla mqdrym czlowiekiem j jako filolog klasyczny 
opierala si~ na wartosciach dialektyki sokratejskiej. Jej przeslanie 
brzmi: nie zmieniaj swojej natury, lecz staraj si~ jq poznac. 

JAN MICHALSKI, ur. 1961, historyk sztuki i wydawca publikacji artystycz
nych, wsp6lpracuje z Galerilj Zderzak, publikowal m. in. w "Magazynie Artys
tycznym", "Obiegu". 
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Kultura po komunizmie 

"SZKOLA POLSKA" 

W SZTUCE XX WIEKU 


Magdalena Ujrna 

Temat sztuki polskiej , jej cech specyficznych, swoistosci, a takze 
miejsca w og6lnym pejzazu sztuki swiatowej powraca w dyskusjach 
- zwykle w momentach przelomowych dla sytuacji Polski, nie zas 
samej sztuki. Zniewolenie pans twa lub przeciwnie - odzyskanie 
wolnosci wywoluje w krytykach oczekiwanie przelomu w kulturze. 
Te oczekiwania zazwyczaj rozmijajl! silt z rzeczywistoscil!, gdyz 
sztuka nie reaguje na nil! bezposrednio - ona jl! odwzorowuje, ale 
w spos6b bardziej subtelny, jest odpowiedzil! na jej zdarzenia, 
sUblimuje jl! i przeksztalca. 

Kolejne zniewolenia i kolejne wyzwolenia wywolywaly okreslone 
postawy wobec sztuki. OSObnl!, ksztaltujl!Cl! te oczekiwania sprawl! 
byla kwestia naszego polskiego usytuowania silt w kulturze; pytanie 
o tozsamosc wil!zalo silt z przekonaniem, ze Rzeczpospolita Polska 
jest przedmurzem cywilizowanego swiata chrzescijanskiego. Loko
walismy silt na obrzezach tej cywilizacji, co wywolywalo w nas 
dwojakie odczucia. ledno to bylo przekonanie, ze jestesmy przed
sionkiem, kulturl! slabl! i prowincjonalnl!, i dlugo jeszcze bltdziemy 
musieli kolatac do drzwi moznych, zeby uznali jakosc naszych 
propozycji artystycznych. Poniewaz nieustannie wystawieni jestes
my na wplyw pierwiastk6w "barbarzynskich", musimy, chcl!c silt od 
nich uwolnic, wzorowac silt na kulturach silniejszych, stac silt 
"papugl! i pawiem narod6w" . Kompleks nieoryginalnosci poglltbia
10 jeszcze pokutujl!ce w Polsce przekonanie, i:e nie mamy uzdolnien 
w zakresie sztuk piltknych, potrafimy wyrazac silt w slowie, nie zas 

126 



"SZKOLA POLSKA" w SZTUCE XX WIEKU 

obrazie. Drugim odczuciem byla jednak wiara, ze mimo wszystko 
mozemy czegos nauczyc inne, pozornie bardziej cywilizowane naro
dy. Nasze polozenie na obrzezach Europy predestynowac nas moglo 
do tworzenia sztuki odmiennej od modnej w swiatowych centrach 
- Francji, Niemiec, Italii. 

Pytania te stan~ly u pocz'!tk6w istnienia nowoczesnej kultury 
polskiej. Przez caly wiek XIX towarzyszyly jak refren kazdej mniej 
lub bardziej systematycznej refleksji nad sztuk'!. Dyskutowano, czy 
malarze wyksztalceni w Petersburgu, Wiedniu lub Monachium 
mog,! wyraiac istotne dla narodu polskiego sprawy. Okazalo si~ 
w koncu, ze mog'! - przykladem chociazby malarstwo calej grupy 
"monachijczyk6w", niemalie archetypiczne portrety pejzaiu mazo
wieckiego u Maksa Gierymskiego, obrazy wyksztalconych w Paryiu 
J6zefa Chelmonskiego czy Stanislawa Wyspianskiego. A takie - nie
smiertelni i znienawidzeni przez historyk6w sztuki Kossakowie od
malowuj,!cy legend~ konia polskiego. Takie Jan Matejko, kt6rego 
zwano "wielkim karlem", co "cien rzucd na sztuk~ polsk,! i byl jak 
wielka osamotniona skala - znik'ld si~ wzi'll i nie mial nast~pc6w". 

Potem si~gni~to do skarbnic sztuki ludowej (sk'ldin'ld nie zawsze 
polskiej - wystarczy przypomniec fascynacje Huculszczyzn'l mala
rzy mlodopolskich). Wraz z "przebudzeniem narod6w", zwi'lzanym 
z Wiosn'l Lud6w w Europie Srodkowej i z pocz'ltkami badan 
etnograficznych, zainteresowano si~ wprost sztuk'l narodow'!. Na 
ziemiach polskich, pod zaborami, wrzala dyskusja - brali w niej 
udzial przede wszystkim krytycy literaccy, dopiero potem dol,!czyli 
do nich malarze i osoby zainteresowane sztukami pi~knymi . Powo
lywano si~ na Norwida, na J6zefa Ignacego Kraszewskiego, kt6rzy 
radzili opierac si~ na skarbnicy sztuki ludowej, powi'lzanej w sposob 
najbardziej scisly z ziemi'l ojczyst'l. Jednakie decyduj,!cy okazal si~ 
s'ld Adama Mickiewicza, ktory na wykladach w College de France 
twierdzil, ii Polacy jako slowianski nar6d P6lnocy nie maj'l w sobie 
dostatecznie rozwini~tej sensualnosci, by kultywowac sztuki plas
tyczne. Nie sztuki pi~kne b~d,! swiadczyc 0 polskiej kulturze - to 
"piesn ujdzie calo", a nie obraz czy rzeiba. Wiele wrzawy wywolal 
takie Julian Klaczko 0publikowanym na emigracji artykulem, 
w kt6rym rozwijal tezy Mickiewicza, kategorycznie stwierdzaj,!c na 
temat Polakow: "My, Siowianie, jesteSmy mistrzami slowa." 

Klam tego rodzaju pogl,!dom zadala dzialalnosc Stanislawa 
Witkiewicza ojca, najwi~kszego chyba krytyka, jakiego wydala 
Polska, tworcy "stylu zakopianskiego" i - niestety - slabego mala
rza. Witkiewicz nie zawracal sobie glowy pytaniem, czy Polsk~ stac 
na sztuki pi~kne, on je po prostu dostrzegal i prowadzil batali~ 
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o naturalizm, czyli dobrze namalowane obrazy. "Czy to bydzie 
Zamoyski pod Byczyn'!, czy Kaska zbieraj,!ca rzepy, nie przybydzie 
ni w pierwszym, ni w drugim wypadku ani jednego polysku, ani 
jednego cienia ( ... ) jesli byd,! 0 tej samej porze dnia ogl,!dani" 
- pisal, przenosz'!c w ten sposob dyskusjy na now'!, odmienn,! od 
dotychczasowej, plaszczyzny. Wystypuj,!c przeciw Matejce, walczyl 
o jakosc polskiej sztuki. Znamienne jednak, ze jego utopijna wizja 
sztuki narodowej opierala siy na tworczosci goralskiej, podhalan
skiej, ktorej dodal przy tej okazji wiele nowych, nie istniej,!cych 
w niej e1emen tow. 

Takie proby podejrnowano i po odzyskaniu niepodleglosci, 
wykorzystuj'!c motywy sztuki ludowej w projektowaniu sprzytow 
codziennego uzytku, wyposazenia wnytrz, w kilimach, ceramice, 
meblach, architekturze. Zgrabnie I,!czono doswiadczenia stylu zako
pianskiego i modnego w latach dwudziestych art deco. Stworzono 
styl dworkowy, przer6Zne mutacje "gotyku nadwislanskiego"; ostat
nim glosem w sprawie przydatnosci stylu zakopianskiego stala siy 
dzialalnosc jednego z lepszych polskich architektow - obecnie 
zapoznanego - Jana Koszczyc Witkiewicza. Temat sztuki ludowej 
odzywal zreszt'! i pozniej, w skarykaturyzowanej czystokroc postaci 
oferty Cepelii; to przeciez przez sztuczn'! ludowosc usilowala wpisac 
siy w tradycjy polsk,! komunistyczna wladza. 

U progu niepodJeglosci wydano wiele dziel poswiyconych dzie
jom sztuki polskiej i ternu, jak rna ona wygl,!dac w wolnej juz 
Polsce. Autorzy zwi,!zani z nurtarni konserwatywnymi dowodzili, ze 
do tej pory bylo ze sztuk'! zle, gdyz tworzyli j,! artysci obcego 
pochodzenia, wyksztalceni na obcych wzorach. Marian Wawrzenie
cki w ksi,!zeczce Cechy "poIGl1skie" w sztuce polskiej wyporninal 
Wojciechowi Gersonowi (wychowawcy wielu bardzo "polskich" 
malarzy, jak chociazby Jozefa Chelmonskiego) jego protestantyzm 
i obco brzmi,!ce nazwisko. Nieszczysny Eligiusz Niewiadomski 
dostrzegal z kolei zalety wyksztalceniana obczyznie (Malarstwo 
polskie XIX i XX wieku): w pierwszej polowie XIX wieku "wyras
taj,!, jak kwiaty wiosenne, cale szeregi artystow pierwszorzydnych, 
a nadto uzbrojonych w srodki ( .. . ) jakie dala im kultura zachodnio
europejska". Nie mogla jednak powstac "jednolita szkola polska. 
Jednolitosci takiej nie rna ( ... ) S,! tylko liczni i wybitni artysci 
polscy." 

W II Rzeczypospolitej ani malarze, ani tyrn bardziej inni artysci 
nie mieli specjalnej ochoty na tworzenie "sztuki narodowej" - wy
starczalo irn zycie w wolnej Polsce - niemniej dyskusja nad wyraze
niem naszej tozsamoSci w sztuce trwala, chociazby z okazji konkur
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sow na dekoracj~ polskich pawilonow: swoistych "wizyt6wek" 
Niepodleglej na mi~dzynarodowych wystawach. W ci,}gu calego 
dwudziestolecia mi~dzywojennego utrzymywal si~ podzial na sztuk~ 
awangardow'} (ktorej zarzucano czasem kosmopolityzm i wynaro
dowienie) oraz sztuk~ oficjaln,}, panstwow'} (klasycyzuj'}C'1 i zain
spirowan'} stylizowan'} ludowoSci'}). Swoisty "pomost" stanowili 
fonnisci, jedno z pierwszych ugrupowan sztuki awangardowej w Pol
sce, kt6rzy podejmowali - mlodopolskie w swej proweniencji - pr6by 
korzystania z malarstwa Iud owego na szkle, wykorzystuj,}c zbiez
nose Iud owego upraszczania formy z kubistyczn'} deformacj'}. Wart 
wspomnienia jest r6wniezsp6r zorientowanych profrancusko kapis
tow z Wladyslawem Strzeminskim (kt6ry wyksztalcenie artystyczne 
zdobyl w Rosji Sowieckiej) 0 oblicze przyszlej sztuki polskiej. Czy 
rna bye ona "laboratorium form", abstrakcyjnych i geometrycznych 
- wykorzystywanych we wzornictwie przemyslowym, oddzialuj,}
cych dzi~ki temu na spoleczenstwo? Czy rna bye tylko po prostu 
dobrym malarstwem, klad'}cym nacisk na rozstrzygni~cia barwne, 
a nie na trese; malarstwem nie udaj'}cym niczego wi~cej? 

W PRL ten sp6r przestal istniee. Oficjaln'} sztuk'} mial bye 
socrealizm: narodowy w formie, socjalistycznyw treSci. Znow 
powolywano si~ na zbanalizowane i nieautentyczne wzorce sztuki 
ludowej, p6Zniej panstwo promowalo sztuk~ nijak,}, konformistycz
n'} - udaj'}C'1 nowoczesnose po to, by potwierdzie otwarcie si~ 
PRL-u na kultur~ zachodni'}. . 

III Rzeczpospolita mimo oczywistego przelomu znow nie przy
niosla oczekiwanej zmiany w kulturze. Najmniej zainteresowani 
zdaj'} si~ bye ni'} sami artysci - odwr6ceni od tradycji wymagaj'}cej, 
by sztuka sluzyla czemus innemu niz tylko samej sobie. Jesli cos 
mozna nazwae zmian,}, to wlasnie to "odwr6cenie".. . Artysta czuje 
si~ dzisiaj wreszcie jak obywatel swiata: nie chce ulegae z'}daniom 
wladcow ani widowni domagaj'}cej si~ igrzysk; i rna racj~ - jeSli 
ulegnie, b~dzie nieszczery. Sztuka nie musi podnosie morale kogo
kolwiek, nie musi tez krzepie poczucia narodowego - nie to swiad
czy 0 jej jakosci. A jednak wizja sztuki jako dziedziny autonomicz
nej, samowystarczalnej jest tylko truj,}C'1 utopi,}. Kazdy tworca 
m6wi przede wszystkim 0 wlasnym swiecie, umieszczonym jednak 
w konkretnymczasie i miejscu. Zna swoje obsesje, slabosci. Zmaga 
si~ ze swoimi umiej~tnosciami i niedostatkami, by za ich pomoc'} 
powiedziee dokladnie to, co zamyslil, mimo ze nie do k0l1ca zdaje 
sobie z tego spraw~. Jest czulym Uumaczem tego, co osobiste, na to, 
co og6lne. Reaguje na mody w sztuce swiatowej. Czyta to sarno co 
inni w tym czasie, slucha tych samych dziennik6w, ogl'}da te same 
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filmy. Jako czlowiek, obywatel panstwa, czlonek danej spoiecznosci, 
narodu, funkcjonuje w takich, a nie innych strukturach, rna z tego 
wzglC(du okreslone powinnosci. Wplywa nan historia panstwa i na
rodu, w ktorym iyje. Poniewai sztuka tworzona jest przez kogos 
i dla kogos - musi bye sluiebnl} wobec innych wartosci. Musi 
o czyms swiadczye, choeby 0 skutkach i naukach plynl}cych z iycia 
w tej wlasnie czC(sci Europy - "ml}drzejszej" 0 doswiadczenie kilku
dziesiC(ciu lat iycia w realnej utopii. 

Postulat "sluiebnosci" nie moie bye rozumiany trywialnie, wy
kluczajl}c autonomiC( sztuki. Waine, ieby ludzie jej potrzebowali, 
ieby obraz wisial w pokoju na scianie i towarzyszyl codziennemu 
iyciu - dziela, ktore trafiajl} bezposrednio do muzeow i odwiedza
nych od swiC(ta galerii, nie mogl} "oddychae" w ich aseptycznej 
przestrzeni. Niezaleinie od intencji artysty - jego sztuka moie stae 
siC( "sygnalem metafizycznym", oknem, przez ktore zagll}da inna 
rzeczywistose: uogolniona, idealna. Artysta moie sobie nie zdawae 
sprawy, jak powaina jest jego dzialalnose. Tego ciC(zaru powagi 
doswiadczal Jozef Czapski: przeiycie towarzysZllce tworzeniu dziela 
moie bye podobne do przeiycia mistycznego. 

Wiele mowiono na te tematy w latach osiemdziesil}tych - za
jmujl}c siC( "sakralnoscil}" sztuki. Stan wojenny zagnal artystow do 
pracowni: prawie wszyscy stanC(li przed sztalugami, malowali, ryso
wali, rzezbili - dajl}c w ten sposob swiadectwo czasom. Potem 
rozwieszali swieze jeszcze dziela w kruchtach i kruigankach kosciel
nych, czasem swieckie prace trafialy nawet na oltarze. Odbywaly siC( 
gorl}ce dyskusje na temat war to sci tamtych dzialan, zastanawiano 
siC(, czy nie Sl} one jedynie sztukl} dorainl}, terapil} spolecznl}. 
Oszalamiajl}cy dla artystow stal siC( gorl}cy odbior wystaw "przykos
cielnych" - ogll}daly je tlumy. Na obrazach, rysunkach, odbitkach 
graficznych, w instalacjach powtarzaly siC( - co wypominano ich 
tworcom - znane i czytelne motywy, symbole Polski udrC(czonej, 
zniewolenia, mnozyly siC( wizerunki Stanczykow, chocholow, zamaza
nych znakow "Solidarnosci", a takie symbole wanitatywne - czaszki, 
kosciotrupy. Wystawom towarzyszyly spotkania w pracowniach, 
rozmowy ludzi dawniej sobie obojC(tnych. Waina byla obecnose 

. krytykow wizytujl}cych pracownie, zachwycajl}cych siC( dzielami 
o tematyce sakralnej (czC(sto powstalymi jeszczew latach siedem
dziesil}tych), ktorych poprzednio nie znali. 

Stanislaw Rodzinski napisal niedawno, ie z tamtych czasow 
zostalo zadziwiajl}co wiele dobrych dziel sztuki. Czy naprawdC(? 
Dlaczego wi~ nie nadszedl okres podsumowan? Odbylo siC(, co 
prawda, kilka wystaw zbiorowych (eDi po artyscie w czasie mar
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nym, Zachc::ta 199091), wydano ksi~zkc:: Czas smutku, czas nadziei 
Aleksandra Wojciechowskiego - trudno jednak mowie 0 rzeczowej 
i obiektywnej dyskusji wokol tych propozycji. W srodowisku pi as
tycznym slyszy sic:: rozne opinie, dominuje jednak mimo wszystko 
poczucie zawodu. Niektorzy odcinaj~ sic:: energicznie od tamtych 
wydarzen, twierdz~c, Ze wcale nie chcieJi wystawiae w "kruchtach", 
tylko tak jakos wyszlo ... Dlaczego? Czy nie byla to sytuacja w pew
nym sensie komfortowa? Tworcy czuli sic:: potrzebni, malowali na 
prawdziwe zamowienie spoleczne, zdarzalo sic::, ze widzowie modlili 
sic:: przed martwymi naturami wystawionymi ... na oharzu. Zaspoko
jona zostala jakas elementarna tc::sknota - i:ywego odbioru, " poZyw
nOSci" sztuki. Wydawae by sic:: moglo, ze malarze tworzyli wlasnie 
sztukc:: prawdziwie polsk~, godzili bycie artyst~ ze spclnianiem powin
nOSci obywatelskich, patriotycznych. Malowali seeny odnosz~ee sic:: 
do historii Polski ... Nawi~zywali do tradycji, do romantyzmu, malar
stwa historycznego, Matejki, ale tez i do Mlodej Polski czy Jacka 
Malczewskiego. Powstawaly zacz~tki nowej , interesuj~eej sztuki sak
ralnej. Pozornie wszystko bylo w najlepszym porz~dku. Dlaczego 
wic::c, skoro nastala wolnose, tak wielu porzucilo tamt~ drog~? 

Odpowiedz jest prosta: nie trzeba juz bylo dawae swiadectwa. 
Bye moze najtrafniej przyczyny niechc::ci do lat 80. okreslil jeden z jej 
najenergiczniejszych animatorow, Tadeusz Boruta, mowi~c 0 "od
ruchu wstydu": "To tak, jakby z perspektywy czasu artysci poczuli 
sic:: przylapani w tamtych czasach na sytuacji intymnej, klc::czenia. 
A nikt nie lubi bye przylapany w sytuacji intymnej ." 

W XX wieku zmienilo sic:: rozumienie sztuki - pokrzepieniu serc 
sruzy raczej kultura masowa. Jc::zyk sztuki lat osiemdziesi~tych 
pochodzil w wic::kszosci jeszcze ze slownika dziewic::tnastowiecznego. 
Patrzono na trese tamtych dziei, nie zas na ich walory formalne. 
A przeciez dzisiaj idee maj~ wynikae z formy - taka jest zdobycz 
naszych czasow, taki "realizm" usilowalo stworzye wielu artystow. 

Ogl~daj~c wsp6kzesne wystawy sztuki polskiej , stajemy wobec 
"swiatowej" roznorodnosci. Spotkae mozna zarowno rygorystyczn~ 
abstrakcjc::, jak i liryczny koloryzm, sztukc:: intelektualn~ i proby 
nowego realizmu . Dzis artYSci nie dyskutuj~ juz nad tym, jak 
wyraza sic:: nasza tozsamose w sztuee, nie debatuje sic::, jaka jest 
sztuka polska. Czy zatem wypada nam zgodzie sic:: z pogl~dem , ze 
jej nie rna, skoro nie sposob dostrzec w dzielach specjalnych cech 
wynikaj~cych z polskiej mentalnosci, z historii panstwa, z jego 
klimatu, polozenia geograficznego i szeregu innych czynnikow? 
Zdarzalo si~ w przeszlosci, ze wyszukiwano cechy okreslaj~ce ideal
ny model sztuki polskiej, mialy one jednak raczej charakter postu
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latow niz wynikow skrupulatnych analiz. Juliusz Starzynski pisal 
o czerpaniu z nieSmiertelnych irodel sztuki ludowej, 0 aintelek
tualizmie, braku poczucia formy i upodobaniu do czystej gry 
barwnej. Ale wiele dziel zadaje klam tym twierdzeniom. 0 wiele 
trafniej pisal Wieslaw Juszczak, zajmujqc siy specyficznym odczu
ciem pejzazu, natury, nastrojowoSci wyrazonej poprzez rozproszone 
swiatlo w malarstwie dziewiytnastowiecznym. Mowiono takze 
o upodobaniu pol skich artystow do "metafory", choe bylo to po 
prostu poklosie poznego surrealizmu. W sytuacji "globalnej wioski" 
artysci cz~sciej nawiqzujq do tego, co najswiezsze w Stanach Zjed
noczonych, Niemczech czy Anglii, niz do rodzimej tradycji. 

Awangarda postulowala jak najscislejszy zwiqzek tworczosci 
z zyciem spolecznym. Czy te szlachetne skqdinqd idee, jakie wyra
zajq pojazdy dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczki, Sq przykladem 
sztuki polskiej? Powstaly w Nowym Jorku, testowane byly na 
ulicach wieJu swiatowych metropolii, teraz pokrywajq si~ kurzem 
w tamtejszych ga leriach .. . Wydaje si~, ze termin "szkola polska" 
budzi jednak inne konotacje. Wystarczy spojrzee na tworczose 
wybitnych artystow: na dzielo Jerzego Nowosielskiego, Jacka Sem
polinskiego, Stefana Gierowskiego, Tadeusza Kantora, Tadeusza 
Brzozowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Jacka Waltosia. Wszyscy 
oni pozostali wierni sobie, dopracowali si~ wlasnego j~zyka. Opano
wali umiej~tnosc samoograniczania si~ i powsciqgania wielomowno
sci . Umieli zrezygnowac z wirtuozerii znieksztalcajqcej mysl z powo
du zbyt sprawnej r~ki . Wszystkich targaly wqtpliwosci. Do pewnego 
czasu chlonni na wplywy, odnaleili swoj wlasny j~zyk, swojq szcze
rose materialu wobec idei. Nie lekcewazyli nowinek swiatowych, 
pami~tali 0 swoich poprzednikach. To chyba jest wlasciwa, najcen
niejsza "szkola polska". Czy sytuuje si~ ona w polowie drogi mi~dzy 
kosmopolityzmem a zasciankiem? Kazdy artysta musi sam odnaleze 
recept~ na bezpieczne balansowanie pomi~dzy indywidualnym i po
nadczasowym, mi~dzy obcymi wzorami a wiernosciq sobie. 

Moze dobrym podsumowaniem tych rozwazan b~dzie zdanie 
wybitnego polskiego malarza, laureata nagrody im. Jana Cybisa 
- Zbigniewa Makowskiego. Na zarzut, ze tworzy sztuk~ eklektycz
nq, korzystajqq z wzorow wzi~tych z przeroznych miejsc w czasie 
i przestrzeni, odpowiedzial, ze on po prostu chcial pomoc Polsce 
poprzez tworzenie dobrej sztuki, korzystajqcej z zasobow kultury 
swiatowej jako jej pelnoprawny czlonek i jako partner. 

MAGDALENA UJMA, ur. 1967, krytyk sztuki, czlonek redakcji "Kres6w". 
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MI~DZY ZAMKNI~CIEM 

A OTWARCIEM 

Ryszard K . Przybylsk i 

Spotkalem si~ niedawno z przedziwnym na pierwszy rZllt oka 
stwierdzeniem. OtM pewien moj znajomy, krytyk sztuki i do tego 
artysta plastyk, oswiadczyl bez iadnych ccremonii, ze awangarda 
w calym swym historycznym dorobku nieustannie i konsekwentnie 
bolszewizowala sztuk~. Mozna by na podobn(! rewelacj~ zareago
wac po prostu wzruszeniem ramion. Ale czlowiek, 0 ktorym mowi~, 
nie zwykl naduzywac slow. Wydato mi si~ wj~c, ze warto poswi~cic 
sformulowanej przezen tezie choc troch~ uwagi. Wyraza ona bo
wiem stanowisko, ktore przeciez raz po raz dochodzi dzis do glosu. 
I nie tylko w zwi(!zku ze sztuk(! . Chociai wi~c chodzi nam tu teraz 
o sztuk~, to jednak i poza jej obszary przyjdzie nieraz wykraczac. 

Dlaczego bolszewizacja? Ot6i awangarda nie rezygnowala 
z tworzenia wizji utopii , a ponadto dla osi(!gn i~cia jej zdolna byla 
zakwestionowac caly dotychczasowy dorobek kUlturowy. Skoro zas 
bolszewizm polityczny post~powal wed lug podobnych zasad, tedy 
nic prostszego nii zestawic te dwa zjawiska i skonstatowac, iz 
funkcjonalnie istotnie mi~dzy sob(! nie rozni(! si~ wca le. 

Podobnemu tokowi mysJenia nie sposob odmowic logicznego 
uporz,!dkowania. Ze tendencyjnie dobrane zos tajl! fakty, ie wy
rwane s,! z rozleglejszego kon tekstu, to inna sprawa. Ale przeciez 
t;lk myslimy: uogolniaj,!c, abstrahuj(!c, idealizujl!c. I pami~tamy 
rowniez, ie kazda racja rna swojl! kontrracj~, argument - kontrar
gument, mysl - kontrmysl. N ie b~d~ wi~c staral si~ kwestionowac 
tezy 0 bolszewizacji sztuki przez awangard~ - stosunkowo latwo to 
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uczynic. 0 wiele bardziej zastanawia mnie, dlaczego wlasnie teraz, 
po tak zasadniczych zmianach w Europie Srodkowej i Wschodniej, 
podobne sformulowanie moglo okazac siy warte wypowiedzenia. 

Od razu rezygnujy z latwego historycznego odniesienia, jakim 
byl moment powstawania awangardy, kiedy to szacowni, choc 
niezbyt obdarzeni wyobrazni'l mieszczanie w awangardowych skan
dalach dostrzegaJi zagrozenie wlasnej pozycji i w zwi'lzku z tym 
artystom nadawali miano bolszewik6w. Rezygnujy nie dlatego wca
Ie, ze bolszewicy z kolei w awangardowych poszukiwaniach znajdo
wali slady mieszczanskiego ducha ulegaj'lcego cynizmowi i nihiliz
mowi. Gdyby nawet uznac racje wypowiadaj'lcych siy w tej sprawie 
przedstawicieli bourgeois z pierwszej polowy wieku, to i tak te same 
pojycia przywolane dzisiaj znaczylyby juz co innego. Paradoksalnie 
zas realni bolszewicy okazaJiby siy najskuteczniejsi w zwaJczaniu 
awangardy jako bolszewickiej sztuki . Tak, slowa zmieniaj'l swe 
znaczenia, a powstaj'lce sl'ld paradoksy niczego nie wyjasniaj'l. 

Gustaw Herling-Grudzinski zanotowal w Dzienniku pisanym 
nocq, ze w XX wieku dokonywala siy totalitaryzacja wizji utopii. 
Wynika sl'ld prosty wniosek, ze sarna utopia, jako okrdlony 
projekt albo po prostu marzenie 0 lepszej rzeczywistosci, nie nosi 
jeszcze w sobie tych wszystkich negatywnych cech, jakimi obdarza 
j'l antyutopia. Owo marzenie zostaje zagrozone dopiero wtedy, gdy 
siy je traktuje jako bezwyj'ltkowe. Powszechnie obowi'lzuj'lce kaz
dego. Chcialoby siy powiedziec, Ze wtedy uzyteczne staje siy wyra
zenie, kt6rym zwykl poslugiwac siy Stalin, m6wi'lc 0 panstwie jako 
o maszynie zlozonej ze srubek i trybik6w. Wizja swietlanej przyszlo
sci obligowala wszystkich bez wyj'ltku. Kazdy sluzyc mial wsp61nej 
sprawie. Bolszewizm spelnial te oczekiwania doskonale. 

Czy jednak awangarda nie znajdowala siy takze na podobnej 
drodze? Wtedy gdy satysfakcjonuje refleksja na poziomie s'ld6w 

. og6lnych , mozna dojsc do takiego wlasnie wniosku . I nie chodzi mi 
tu wcale tylko 0 jakid projekty rzeczywistosci spolecznej, a raczej 
o doswiadczenie uchwytne na poziomie jyzyka sztuki. Nieustanne 
kwestionowanie konwencjonaJizuj'lcych siy coraz szybciej sposob6w 
komunikowania podawalo w w'ltpliwosc wszystkie inne dotych
czasowe doswiadczenia artystyczne. A dalej, jako ze z czasem 
miejsce utopii spolecznej zajyte zostalo przez utopiy komunikacyjn'l , 
ze, jednym slowem, chodzilo 0 znalezienie lepszych niz te istniej'lce 
sposob6w porozumiewania miydzy ludzmi, uznawano, ze pode
jmowane przez awangardowe poszukiwania pr6by i tak wczesniej 
czy p6Zniej zostan'l zaakceptowane przez wszystkich. I to nie za 
spraw'l jakichs nieodgadnionych sil, ale moC'! prawa koniecznosci. 
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Bo sztuka w tym ujll!CiU nie tylko pozostaje przejawem jednostkowej 
autoekspresji, ale rowniez ksztaltuje innych, zarowno w obszarze ich 
wrazliwoSci, jak i przestrzeni aktywnoSci spolecznej. Znaczy to zas, 
ze w awangardowym mysleniu odbija sill! wci(!z stara racjonalistycz
na teza, zgodnie z ktor(! czlowieka mozna dowolnie ksztaltowae, nie 
tylko przez wychowanie, warunki socjalne, ale i przez sztukll!. 
Oczywiscie, nie musi on bye w konsekwencji zaraz trybikiem w ma
szynie, ale i takiej jego roli nie da sill! wykluczye. 

Pozostaj(!c w krll!gu podobnych argumentow, mozna ulec suges
tii , ze owa rzekoma bolszewizacja sztuki w krll!gu awangardy rzeczy
wiscie sill! dokonywala . Gwoli jasnosci dodam, ze stanowisko takie 
nie wydaje mi sill! w najmniejszej mierze sluszne. Jesli bowiem nawet 
w poznych latach dwudziestych elementy inzynierii spolecznej rze
czywiscie dochodzily w niej do glosu (konstruktywizm), a w jakims 
zakresie w idei tak zwanej rzezby spo!ecznej ozywione zostaly 
w latach sZeScdziesi(!tych i siedemdziesi(!tych (np. Joseph Beuys), to 
jednak nie S(!dzll!, by mozna bylo tak swobodnie zestawiac ze sob(! 
rzeczywistosc sztuki i rzeczywistose spoleczno-polityczn(!. 

Nade wszystko wielu z nas poddaje sill! dzis pewnemu zludzeniu. 
Demaskowanie autorytarnego panstwa, odkrywanie rozmaitych 
form manipulowania jednostkami i grupami odrywa nas od kon
kretnych warunkow zyciowych i historycznych kontekstow. Wefek
cie popelniamy bl(!d polegaj(!cy na przenoszeniu dzisiejszego stanu 
naszej swiadomoSci na realia oddalone w czasie. A wtedy wydaje 
nam sill!, ze wszystkie zjawiska, ktore chocby tylko fragmentarycznie 
zahaczaj(! 0 rozpoznawan(! zasadll! systemow(!, sluz(! realizacji jakie
gos wspolnego nadrzll!dnego celu. St(!d wlasnie czerpie tei: swoj 
rodowod zarzut 0 bolszewizacji sztuki. 

Swiat opanowany przez komunizm porownae mozna do snu. 
Mieszaj(! sill! w nim bowiem rozmaite porz(!dki. To, co realne, 
istnialo bezkontliktowo obok tego, co pozostawalo czyst(! fantazj(! 
i urojeniem. Podwojne myslenie i podwojne mowienie tworzyly 
podstawy systemu. W efekcie komunistyczni poddani cierpieli na 
utratll! poczucia rzeczywistoSci . Postkomunistyczny sen, jak widae, 
dziedziczy ten stan rzeczy. Z pewn(! modyfikacj(! - a mianowicie 
przestawia znaki wartosci. I wci(!z ulega wymogowi nieustannej 
podejrzliwosci. To takze swoista utrata poczucia rzeczywistoSci. 

Jak sill! od niej wyzwoIic? Co robie, zeby sill! jej nie poddawae? 
Jak porzucie stan snu i znaleze sill! wreszcie w realnym swiecie? 
W swiecie wolnym od komunistycznych i postkomunistycznych 
zludzen. Wydaje sill!, ze nic prostszego nad wyci(!gnill!cie wnioskow 
z tego, co przezyte, juz doswiadczone. 
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Z niedawnej przeszlosci pamitttamy rytualizacjtt wszystkich form 
zycia spolecznego, dotyczylo to takZe sposobu funkcjonowania 
sztuki . Charakter tej rytualizacji okreSlony byl przez instytucje, 
agendy panstwa w obszarze dzialan kulturalnych. To oczywiste, 
chcialy one zawlaszczyc i ttt dziedzintt i wykorzystac do wlasnych 
celow. Ale w praktyce przypadki sztuki dworskiej nie stanowily 
bynajmniej przedmiotu wittkszego zainteresowania. Doktryna soc
realizmu trwala stosunkowo krotko, a p6Zniejsze produkcje wize
runkow przodownikow pracy, na przyklad te z lat 70., byly nawet 
dla ich tworcow czyms zenuj(!cym. Rytualizacja zycia artystycznego 
polegala zgola na czyms innym: oswojeniu okreSlonego zjawiska 
i wprowadzeniu w tryb funkcjonowania biurokratycznej machiny. 

Pocz'!tkowo wiele indywidualnych, nowatorskich inicjatyw na
potykalo mur niechttci i wrogoSci urzttdnikow. Jdli jednak mimo 
sprzeciwu istnialo nadal, nadto znajdowalo kontynuatorow i srodo
wiskow,! akceptacjtt, wowczas starano sitt je wl'!czyc w sformalizo
wane struktury zycia artystycznego. W ten sposob tworzono osob
liwy rezerwat. W jego obszarze dopuszczano rowniez i to , co gdzie 
indziej bylo absolutnie niedopuszczalne. 

Co z powyzszego wynika dla nas dzisiaj? Co najmniej kilka 
problemow. W ci,!gu ostatnich kilkudziesittciu lat dynamicznie do
konuj(!ce sitt przewartosciowania w sztuce doprowadzily do zasad
niczej zmiany jej pozycji w kulturze. Przestawala zajmowac tak 
eksponowan,! jak dot,!d pozyck Demokratyzuj(!c sitt, tracila row
noczesnie ro1tt kodyfikatora i regulatora innych kulturowych proce
sow. U nas sztuczna instytucjonalizacja sztuki powodowala, iz 
pozostawala nadal na piedestale. Odgrywala wci,!z roltt, ktor'! gdzie 
indziej wypelnialy juz inne dziedziny kultury. Sygnalizowane prze
wartosciowania w sztuce zadecydowaly, ze zmienil sitt zasadniczo 
sposob uczestnictwa w niej . Radykalnie zniesiona granica mittdzy 
dziedzin,! dzialan artystycznych i obszarem tak zwanego zycia oraz 
likwidacja dystynkcji rilittdzy artyst'! a widzem doprowadzily do 
wykreowania nowej przestrzeni tworczoSci. Obowi(!zuj,!ca u nas 
instytucjonalizacja narzucala na wszystkie te modyfikacje swoist,! 
obrzttdowosc i tym samym znacznie je krttpowala czy wrttcz lik
widowala. Wszystko niemal zamknittte zostalo w rezerwacie. 

Wreszcie, jesli na Zachodzie obraz sztuki okreslany jest w znacz
nym stopniu przez prawa rynku, to u nas nadal nie odgrywa on 
istotnej roli. Choc instytucje utracily juz SW,! wszechmoc, to jednak 
w mysleniu 0 sztuce nadal, chocby w postaci pamittci 0 zachowa
niach rytualnych, S,! one obecne. Pamittci, podkreslmy, bo w coraz 
mniejszym stopniu okrdlaj,! one faktycznie ludzkie zachowania. 
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Stan, w jakim siy znajdujemy, poczucie niedowartosciowania 
sztuki , bierze siy miydzy innymi stf!d wlasnie. Z myslenia, ktore nie 
odroznia urojen od realnosci. Stf!d miydzy innymi bierze swoj . 
poczf!tek przekonanie 0 znaczf!cej roli sztuki w destabilizowaniu 
komunistycznego panstwa. Spor z urzydnikami systemu w tej per
spektywie nobilitowaL Zgodnie z zasadf! pars pro toto walczylo siy 
z systemem. Dzis sztuce zabraklo rytualow, a wiyc takze tego 
wszystkiego, co nacechowywalo dzialalnose tworczf! i wtedy, gdy siy 
w nich bezposrednio nie uczestniczylo. JeSli mowiy "zabraklo rytu
alow", mysly 0 rytualach zinstytucjonalizowanych. Tym samym nie 
ma przeciwnika, z ktorym nauczylismy siy zye i ktory, chqc nie 
chcf!C, przydawal sensu wielu dziedzinom naszej aktywnosci. 

Poczucie jednostkowej wolnosci sprowadzalo siy wowczas do 
wykraczania poza ramy zamkniytego, bo skodyfikowanego systemu. 
Dokonywae siy to zas moglo rozmaicie. Przy zastosowaniu nowator
skich, ale tez i tradycjonalnych srodkow wyrazu. Dia jednych mogl 
to bye Kantor, dla innych Duda-Gracz. Pierwszy dlatego, Ze pozos
tawal w swych poszukiwaniach niezalezny, nadto nieustannie je 
modyfikowal, drugi - bo karykaturalnie prezentowal swiat, ktory 
wedlug dyrektyw urzydniczych winien bye raczej jdealizowany. 

ezy jednak w obu wypadkach znaleiC moze uzasadnienie konsta
tacja, iz dokonano otwarcia systemu? Odpowiem nie wprost, odwo
lujf!c siy do cytatu Mieczyslawa Porybskiego z jego Komentarzy do 
Kantora: "kolo roku J946 Kantor maluje ( .. . ) Kobiet(! w drzwiach, 
obraz, w ktorym zamykajf!ce domowe wnytrze drzwi nieco siy uchyla
jf! ciemnf! szczelin'!. Opiera siy 0 nie stojf!ca w przejsciu kobieta . Jest 
tam jeszcze widoczny od gory stol, na nim Iutnia, ewidentnie postku
bistyczny cytat, gliniany ptaszek zabawnie nieoczekiwany. Jeszcze 
niedawno, w J944, w zapiskach do »Odysa« Kantor zanotowal: nie 
mozna pozwolie sobie na Zadnf! furtky, zadne boczne wyjscie. Teraz 
mozliwose takiego wyjkia znalazla siy w samym srodku obrazu." 

Dzis latwo nam powiedziee, ku czemu w wypadku Kantora ta 
furtka siy otwierala. Szczelina w przestrzeni otwierala na swiat, 
w ktorym istniee moglby "suwerenny gest artysty kreujf!cego prze
strzen zdolnf! pomiescie swiadectwo jego istnienia, istnienia artysty 
w czasach sztuce nieprzychylnych" - jak pisze Porybski . To obszar, 
w ktorym zawiera siy "jego auto-bio-grafia wlasna, prywatna, 
najprywatniejsza historia. Jedyna, jaka siy Iiczy. Dla niego, dla nas. 
Bo w tej jego historii odnajdujemy przeciez - a to wlasnie jest 
znamieniem tworczego geniuszu - tabe i swojf! ." 

Paradoksalnie wracamy wiyc do rytualu. Bo tylko w nim uczes
tnicz,!c, mozna lepiej zrozumiee siebie. Nie jest on juz jednak 
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przestrzeniq zinstytucjonalizowanq, ale utworzonq w relacji dialogu, 
jaki istnieje mi~dzy tworcq i uczestnikami spektaklu tworzonego 
w efekcie jego inicjatyw artystycznych. Do glosu dochodzi wi~c 
wlasnie to, co prywatne, wlasne, odr~bne, ale i wspolne w obszarze 
podswiadomosci, czyli nie do kOI1ca odgadnione i wci,rz tajemnicze. 

Nie ulega dla mnie wqtpliwosci, ie nadszedl czas odheroizowa
nia przeszlosci . Bowiem, nie w wake starego z nowym, nie w starciu 
sztuki z instytucjami autorytarnego panstwa kryje si~ najwi~ksza 
wartosc minionego pi~Cdziesi~ciolecia w Europie srodkowo-wschod
niej. To bez wqtpienia wainy fragment historycznego dziedzictwa. 
Ale, daj Bog, zamkni~ty. I dlatego ciekawy jui tylko jako muzealny 
zbior rekwizytow z minionej epoki. 

Jak si~ okazuje, zamkni~cie odnosi si~ nie tylko do stotalitaryzo
wanej wizji utopii, ale rowniei do sztuki sp~tanej udzialem w starciu 
z jasno okreSlonym przeciwnikiem. Bo, chcqc nie chcqc, takie od 
niego, od jego metod zaleiy, choc nie wprost, leez raczej a rebours. 
To wlasnie z tak uformowanych szancow obronnych padajq dzis 
oskarienia pod adresem awangardy. Oskarienia to skqdinqd zabaw
ne, bo awangarda jako okreslona formacja artystyczna, choeby w jej 
pierwotnym znaczeniu, jako straz przednia, od dawna jui nie istnieje. 
Istniejq pojedynczy awangardziSci, ktorych nazwalbym ch~tnie - za 
Jaroslawem Maszewskim - zwiadowcami. Zwiadowcy dzialajq 
w pojedynk~, w samotnosci, ale eksploatujq spoleczne podglebie, 
regiony herezji oraz zbiorowe I~ki i nadzieje. Nie zamykajq si~ 
w sobie, bo wtedy nie byliby zdolni tworzyc zbiorowych rytualow 
tak niezb~dnych, aby sztuka mogla w ogole funkcjonowac. Ale tei 
pozostajq niezaleini od rozmaitych zewn~trznych naciskow, bo ich 
sztuka zawiera w sobie najprywatniejszq histori~. 

Kaidy z tych planow z osobna - indywidualny i zbiorowy - jest 
przestrzeniq zamkni~tq. Wybor jednego z nich, a takie godzenie ich 
ze sobq, nie daje iadnej szansy na wyzwolenie si~ z istniejqcych 
ograniczen. Otwarcie si~ nie powoduje, ie porzuca si~ sztuk~ dla 
iycia lub odwrotnie. To nieustajqce tworzenie iluzji po to, by jq 
p6Zniej na roine sposoby przezwyci~zac. 

Otwarcie to nie porzucanie p~t i doznawanie nieograniczonej 
wolnosci, ale orientowanie si~ na zagadki, ktorym brak rozwiqzania. 

RYSZARD K. PRZYBYLSKI , ur. 1949, eseista i krytyk literacki, pracownik 
naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wydal: 
Autor i jego sobowtor (1987), Byl: i pisal:. 0 prozie Gustawa Herlinga-Grudzins
kiego (199\) , Wszystko inne. Szkice 0 literaturze . sztuce i ku/rurze wspo/czesnej 
(1994). 
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HENRYK RODAKOWSKI (1823-1894), 
wyslawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Krakowie, 


aulor wyslawy: Anna Krol, opracowanie plastyczne: Jan Kolanowski 


Henryk Rodakowski to w historii sztuki polskiej postac legendarna. 
Uznany za czolowego, obok Matejki i Michalowskiego, polskiego malarza 
XIX wieku, Ilie doczekal si~ - za iycia ani po smierci - pelnej prezentacji 
swojej lworczoSci. Po wieloletnich sLaraniach Muzeum Narodowemu w Kra
kowie udalo sir; uczcic setnq rocznic~ smierci artysly wielkq wySLawq mono
graficznq, pokazywanq nast~pnie IV Poznaniu i Warszawie. 

Arlystyczna biografia Rodakowskiego - w~drujqcego po calej Europie 
- spowodowala rozproszenie jego dziel, z ktoryclz dotqd zaledwie cz~sc znalla 
byla polskiej publicznoSci. Tym wi~kszy trud i tym wir;ksza zasluga or
ganizatorow, ktorym udalo si~ zgromadzic niemal kompletny zestaw dziel 
artysty - nie tylko portretow, lecz Lakie prac mniej znanych: obrazow 
Izis(orycznych, alegorycznych , rodzajowych, niezliczonych szkicow, rysunkow 
i akwarel. Bowiem Rodakowski, ktory na miano Mistrza zasluiyl sobie przede 
wszystkim malarstwem portretowym, sam - zgodnie z dziewi~/nastowiecznq 
hierarchiq (ematow - najwi~kszq wag~ przywiqzywal do malarstwa historycz
nego. Przez cale zycie podejmowal proby wielkojormatowych, historycznych 
kompozycji, szczeg61ny sentyment okazujqc epoce Jana III Sobieskiego. 

Powazne wys/awy monograjiczne od dawna sq najskuteczniejszq i naj
popularniejszqjormq promocji sztuki w muzealnictwie swiatowym . Retrospek
tywa Rodakowskiego stala si~ jak/ycznie pierwszq tego typu wystawq w Pol
sce , przygotowanq z zachowaniem wszelkich ekspozycyjnych i naukowych 
sLandardow. Stala si~ Lakie wydarzeniem, przyciqgajqc tysiqce widzow i do
wodzqc dobitnie, ie przeszlosc - rowniei w sz/uce - moie dla wspolczesnych 
brzmiee glosem iywym i nader aktualnym. W dorocznym konkursie na 
"NajciekalVsze Wydarzenie Muzealne Roku 1994" au/orka wystawy Anna 
Krol uhonorowana zosLala nagrodq indywidualnq I stopnia. 
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Na ezym polegal fenomen Rodakowskiego? Jakie znaezenie dla IVspolczes
nosei moze mid lworezosc dziewi(?lnaSIOwieeznego akademickiego malarza? 
Dlaczego la wlasnie wyslawa spolkala si(? z lak niezwyklym odzewem publicz
nosci? Pylania Ie poslawili sobie uczeslnicy zorganizowanej pr;;e: M u;;eum 
Narodowe dyskusji. ktorej fragmenlY - za zgodq organi::atoroll' - pubhkujemy. 

MARIA POPRZI;:CKA: Najbardziej frapujqca wydaje mi si~ niezwykla 
frekwencja, jak~ cieszy si~ ta wystawa. Muzeum Narodowe w Krakowie 
przymierzalo si~ do wystawy Rodakowskiego od wielu lat , a motywy 
organizowania tej ekspozycji byly trzezwe i rzeczowe. Jest to w koncu jeden 
z najwi~kszych maJarzy polskich XIX wieku, ktory nigdy dot'ld nie mia! 
wystawy monograficznej! Trzeba bylo wreszcie w calosci go pokazac i zrobic 
mu porz~dny, naukowy katalog. I wystawa spelnila te zalozenia: bardzo 
pi~knie pokaza!a Rodakowskiego i zaproponowa!a nam znakomity, nie
skazitelny z naukowego punktu widzenia , katalog. Nie s~dz~ jednak, by to 
on byl powodem tak wysokiej frekwencji .. . Wydaje mi si~, ze ta wystawa 
- moze nawet niespodziewanie dla jej autorow - stala si~ odpowiedzi'l na 
bardzo rozne t~sknoty, t~sknoty za XIX wiekiem. To nie s'l oczywiscie tylko 
t~sknoty za pluszem i zlotymi ramami, wsrod ktorych tutaj siedzimy, choc 
mysl~, ze to wcale nie jest banaJna t~sknota i nie nalei y si~ wstydzic, ie si~ 
dobrze czujemy wsrod pluszu i zlotych ram. To jest t~sknota za atrakcyj
nOSci~ dziewi~tnastowiecznych wn~trz, za ich przytulnosci~ , ciepkm . 

Ale jest jeszcze wiele innych powodow. Zaspokojona zostala tutaj 
mianowicie t~sknota za obrazami, ktore - moina si~ do tego przYZl1<Jc - nie 
stawiaj~ nas wobec - w gruncie rzeczy nieprzyjemnego i pesz~cego - po
czucia wyprowadzenia w pole, niezrozumienia. To jest sztuka oparta na 
pewnych zasadach i umiejytnosciach . I dla Rodakowskiego to nie 1I1ega 
iadnej w~tpliwosci - w jego Kilku slowach 0 maiarSlwie (J 895) slowo 
"zasady" pada wyj'ltkowo cz~sto. I to jest kolejny magnes przyci'lgaj<)cy 
tutaj Judzi, chocby studentow ASP, kto rzy naglc widz~ , ilc trzeba bylo 
umiej~tnosci manualnych, calkowicie dzisiaj lekcewazonych ... A one tutaJ s~ 
demonstrowane, zwlaszcza w szkicach, i to jest jakis specjalny rodzaj 
mistrzostwa. 

Ze sztuk~ opart~ na zasadach wi~ie siy nast~pna nostalgi<J .. tym razcm 
profesjonalistow - t~sknota za kryteriami . Cytllje si~ cZysto slowa Dela
croix: " widzialem prawdziwe arcydzielo". Ale Delacroix napisal 0 Rodako
wskim nie tyJko to zdanie. Napisal takie 0 portrecie Fryderyka Villota , ze 
Rodakowski "zaczyna popelniac bl~dy ... " My takie widzimy oczywiscie, ze 
s~ tu arcydziela i rzeczy gorsze, czasem zwyczajnie nieudane. Nie ulega 
w~tpliwosci, ie jest roinica jakosci pomi~dzy portretem matki - tym wlasnie 
"arcydzielem" dla Delacroix - a malowanym z fotografii Mickiewiczem. 
Swiadomosc, ie mozemy oceniac wedle zllpelnie jasnych kryteri6w, ze kazdy 
z nas jest w stanie uzasadnic sw6j s,!d wartosciujqcy - jest obecnie dla 
historyka sztuki sytllacj~ nieslychanie rzadk~ i wyj'ltkowo komfortow~. I ta 
nasza profesjonalna tysknota za utraconymi kryteriami , ktore mozemy 

140 



RODAKOWSKI 

jasno wskazac i sprecyzowac, jest jeszcze jedn'l zaspokojon,! nostalgi,!, ktor'! 
ofiarowala nam ta wystawa. 

MIECZYSLAW POR~BSKI: Skoro juz mowa 0 profesjonalizmie his
toryka sztuki , sprobujlt powiedziec 0 drugiej stronie naszej profesji - to 
znaczy 0 urz,!dzaniu wystaw. Zrobienie czytelnej wystawy to ogromna 
sztuka . Proszlt sobie uprzytomnic, jak bardzo trudne jest to wnlttrze - ogrom
na hala na parterze Nowego Gmachu. lIe tutaj juz bylo propozycji, 
wysilkow i koncepcji ekspozycyjnych - i wlasciwie dopiero teraz udalo silt 
pokonac tit niewdziltczn'l przestrzen. 

Wystawa jest nieslychanie przejrzysta - z ktoregokolwiek punktu silt 
patrzy, widac calosc: uklad, osie, jakies przeswity i wlasciwie ci,!gle kontak
tujemy z calym dzielem Rodakowskiego . Rowniez po raz pierwszy udalo silt 
tutaj z 0 b a c z y c malarstwo, pokonac kolosalne trudnosci zwi,!zane ze 
swiatlem . Ktos powiedzial. ze do zobaczenia obrazu potrzebne jest krzeslo. 
To niew'!tpliwie prawda - obrazu nie da silt zobaczyc chodz,!c od plotna do 
plotna, przed obrazem trzeba silt zatrzymac; ale to nie wszystko - zeby 
zobaczyc obraz nap raw d It, trzeba jeszcze dwoch rzeczy: swiatla i odejscia . 
Wchodz'!c do tego gmachu, widzimy Par/ret Generala Dembinskiego, ale 
zeby do niego dojsc, mamy pewn'! przestrzen do przejscia, schody - i dopie
ro to mowi nam 0 wielkosci tego obrazu, bo on silt broni z kazdego dystansu 
i z kazdego punktu rna cos do powiedzenia . Podobnie inne obrazy, ktore 
widzimy w swietnym uszeregowaniu kilku przenikaj'!cych silt przestrzeni, 
"salonow" z prostym, zwyczajnym szeregiem kotar. 

Przyznam silt, ze kiedy patrzlt na te obrazy - podchodz,!c, odchodz,!c 
- nawet nie bardzo patrzlt na mistrzowsko namalowane twarze, na te 
wszystkie szczegoly, ordery na plaszczu ... Patrz\! na aur\!, na tlo, bo dopiero 
tutaj widz\! tlo kazdej z tych postaci i widz\!, ze kazda z nich rna swoj,! 
specyficzn,! aurlt . Tu nie rna dwoch portretow tak sarno malowanych! 
Kazdy rna inn'! orkiestracjlt swiatla, ktore idzie od obrazu i nie jest swiatlem 
realnym. tylko swiatlem od artysty. Rozna jest takze faktura - to mozna 
zobaczyc po koronkach - w zaleznosci od stosunku Rodakowskiego do 
modela. Czasem koronka jest "odrobiona", a czasem jest czyms niezwyk
Iym, ulotnym. tak bardzo emocjonalnie przezytym, ze w/asciwie mowi,!cym 
o ca/ym stosunku artysty do postaci . 

Ktos mog/by powiedziec: no dobrze, ale coz nas to obchodzi? Galeria 
portretow rodzinnych, rzeczywistosc, ktora nalezala do swojego czasu, 
epoki. na ktor'! mozemy spojrzec historycznie ... Ale przeciez artysta nie 
odtwarza tej rzeczywistosci, nie fotografuje jej, artysta two r z Y aurlt wokol 
postaci, aurlt, ktora przeksztalca ca/y ten zbior portretow w pewn'! nie
rzeczywistosc - w pewn'l poezjlt, literatur\!, w pewien mit. lone tym zyj,!, 
zyj'l swoim nierzeczywistym, posmiertnym - tak intensywnym i tak zroz
nicowanym - poszczegolnym zyciem kazdego z nich . Dlatego nie mozna 
patrzec na te obrazy inaczej jak na calosc; to jest fragment jakiegos 
wielkiego swiata, kt6ry Rodakowski po swojemu nie portretowal - tylko 
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tworzyl. Gdybym go porownywal z tego rodzaju swiatami , porownalbym go 
moze z galeriil Buddenbrookow, z galeriil postaci Prousta . To jest wlasnie 
to, przetwarzanie w pewnil nierzeczywistosc wyobrazni , snu, medytacji 
- tego wszystkiego, co silt przezylo i co silt rna w pamiltci. Wszystko jedno, 
czy to jest pamiftC sprzed piltciu minut, sprzed kilku lat, czy pamiftC z okresu 
dziecinstwa. 

I stild to kolosalne zroznicowanie, stild ten szalony kontrast miltdzy 
wspanialym, posltpnym generalem Dembinskim a Mickiewiczem, ktory nie 
jest posltpny, tylko nadltty i namalowany tak , zeby bylo wiadomo, ze 
"wieszczem byl", ale zeby bylo rowniez wiadomo, ze malarz nie mial do 
niego najlepszego stosunku. Bo Mickiewicz nie byl wtedy, w tamtej epoee, 
taki "do lubienia" . J ten oficjalny portret na zamowienie - rna innil aurlt. 
Aurlt ciekawil, i gdybysmy nie oglildali tego wszystkiego w krilg, powiedzie
libysmy: ana wlasnie, nie udal mu silt... Ale wlasnie mu silt udal! Przez to, 
ze okreSlil miejsee Mickiewicza w swoim swiecie wyobrazni i skontrastowal 
tak wspaniale z miejseem, ktore zaW w tej wyobrazni Dembinski . 

Mowilem, ze ekspozycja jest "otwarta" - widac jil calil z kazdego punktu 
- ale ta ekspozycja rna rowniez swoje niespodzianki. Tam z prawej strony 
wisi cykl ilustracji do Homera - takie rysunki , malowanki, ktore Rodakow
ski robil, gdy siedzieli i czytali z zonil przy kominku . I to znowu nam jakos 
dopelnia swiat wyobrazni tego artysty, bo przy calej swojej skromnosci, 
prywatnosci , pod warstwil akademickil znajdziemy w tym cyklu sporo 
bardzo romantycznego uniesienia nad przeszlosciil , antykiem, nad mitem, 
nad Iliad£[ , Odysejq - nad wielkimi postaciami przeszlosci, ktore w swojej 
aurze majil cos z bohaterow osjanicznych . 

Jesliby szukac w aneksach wystawy jakichs dopelnien do tego wspania
lego, portretowego eentrum - znalezc mozna niejedno. Na przyklad w "sa
loniku artysty" jest taki haftowany "listownik" - futeral na korespondencjlt 
- do ktorego Rodakowski sam robil projekty. Gdy silt go wezmie w rltklt , 
to widac, ze te poszczegolne, bardzo precyzyjnie wyhaftowane jestestwa Sil 
przedziwne - jak ze swiata Miro . To silt klltbilo w glowie tego maJarza, kiedy 
jakiejs hafciaree, moZe coree, rysowal te robaczki, motylki, ktore nie sil 
motylkami, jakies takie stworki, do ktorych przyzwyczail nas surrealizm, ale 
jakich bysmy absolutnie nie potrafili zlokalizowac w tej wlasnie aurze ... 
A one tam Sil, one tam gdzieS brzltCzil wokol swiecy czy lampy naftowej , 
krilzil , czasem silt spalajil, czasem gdzies odlatujil, wracajil. I to takze 
domyka ten wielki swiat wielkich swiadkow pewnej epoki, ktora jest tu 
prezentowana w tak rozny i zaskakujilcy sposob. 

JACEK WOZNIAKOWSKI : Popularnosc tej wystawy jest rzeczywiscie 
swoistym fenomenem socjologicznym. Przeciez na tych obrazach nie rna ani 
wielkich batalii, ani innych sensacyjnych wydarzen, ani tego, co Polak 
szczegolnie lubi , czyli ulana i dziewczyny. Sil tylko ludzie, najwazniejszym 
elementem tej wystawy Sil twarze ludzkie - i ona rna takie powodzenie! 
Ciekaw jestem, co to znaczy, czy my naprawdlt zaczynamy interesowac si~ 
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dobrym malarstwem, czy to slawa Rodakowskiego - znaczna za iycia - jest 
tym magnesem, czy po prostu tych kilku Zywych ludzi malowanych w taki . 
spowb jak tylko on potrafil... 

Niezwykle interesujClce jest takie pytanie, sklld wlasciwie wzilll sil,: 
Rodakowski. Przeciei my mil,:dzy koncem sredniowiecza a koncem XVIII 
wieku wlasciwie nie mielismy malarstwa, ktore mogloby stanlle na rowni 
z malarstwem europejskim. Ono jakby przestalo istniee wraz ze schylkiem 
potl,:gi materialnej, politycznej i kulturalnej miast. Oczywiscie byl bardzo 
wdzil,:czny portret sarmacki, ale trudno stawiae go na rowni z tym, co sil,: 
dzialo na Zachodzie ... I nagle w XIX wieku cos sil,: pootwieralo; zacz~li to 
Francuzi i zwlaszcza Wlosi - Canaletto, Bacciarelli, Norblin - a potem 
przyszli malarze tej miary co Michalowski i Rodakowski wlasnie. Rodakow
ski wystawial systematycznie, byl pierwszym polskim malarzem, ktory 
dostal Zloty Medal na Salonie paryskim - za generala Dembinskiego 
- i pierwszym artystCl, ktorego sztukl,: moina "oficjalnie" uznae za wklad 
Polski w sztukl,: europejskll. Po tak dlugiej przerwie! lak to sil,: stalo, czy to 
byla calkowicie zasluga jego paryskiego wyksztalcenia, czy moie jednak 
zaistnialo jui cos swoistego, wlasnego, co wnieslismy w tl,: sztukl,:? 

Byla tu mowa 0 roinym podejsciu do postaci - podobnll intuicjl,: mial 
Witkiewicz, kiedy napisal, ie Rodakowski zmienia swoje srodki artystyczne 
zaleinie od modela, z jakim rna do czynienia. Czasem mu sil,: to zupelnie nie 
udaje, jak na przyklad w portrecie Mickiewicza. Nie wiem, swojCl drogCl, czy 
Rodakowski lubil czy nie lubil Mickiewicza, ale krlliy 0 nich taka aneg
dota... Rodakowski byl jednak, jak to si~ mowi, "francuski piesek": 
schludny, elegancki, wysmiewali sil,: koledzy, ie cillgle pl,:dzle myje po 
malowaniu, Ze paletl,: czysci ... Podobno jak byl u Mickiewicza z wizytCl, to 
Mickiewicz wycillgnlll z kieszeni chustkl,: do nosa, wytari szklank~, nalal do 
niej herbaty i tak podal. Biedny Rodakowski nigdy nie mogl tego zapomniee 
i wolal jui tych wizyt nie ponawiae... 

A 0 roinorodnosci srodkow artystycznych najlepiej mowi kontrast por
tretow dwoch braci Henryka: lozefa i Maksymiliana - obu zresztCl generalow 
austriackich. SCl zupelnie inaczej namalowani, moie zgodnie z charakterem 
munduru, ale chyba raczej zgodnie z usposobieniem postaci. Portret lozefa 
jest twardy, znaczony mocnym konturem, niemal - jak ktos powiedzial 
- "Manetowski" dzil,:ki plaskiemu modelunkowi, bardzo linearny. A lozef byl 
wielkim weredykiem: prawdomowny, oschly, duio filozofowal i nawet bracia 
mowili 0 nim, ie "umial niepotrzebne Illczye z nieprzyjemnym". Dwa roine 
temperamenty i dwa inne sposoby namalowania portretow! 

Z niektorymi z tych obrazow obcowalem przez lata; mieszkalem w do
mach, gdzie one wisialy na scianach, i zdarzalo mi sil,: oglCldac je w bardzo 
roinych oswietleniach: dziennych, nocnych ... Zawsze mowi sil,: przy Roda
kowskim 0 laserunkach, kt6rymi tak dobrze operowal. Czasami niekt6re 
oswietlenia - zwlaszcza elektryczne, boczne - pozwalaly widziec obraz 
prawie tak, jak by wyglCldal bez laserunku. Pod wzgll,:dem konstruowania 
obrazu czy nawet wyrazu twarzy modela wszystko bylo inne. Obraz ukazy
wal sil,: jakby obnaiony, w stanie surowym - zaskakujClce, niemal wstrz~sa-
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j'lce ujawnienie tego, jak portret si~ nabudowywal, nawarstwial, nabiegal 
zyciem, powiedzialbym - rozmaitymi skladnikami czy momentami zycia, 
l'Iczonymi tutaj, w koncu stopionymi w jedno. 

Rodakowski nie wykonywal szkicow do portretow, zadnych kratek ani 
tego typu sposobow, ktore uwazal za stosowne w przypadku obrazow 
historycznych, ale na przyklad do portretu corki potrzebowal siedem
dziesi~iu posiedzen! Uznal, ze obraz dojrzal dopiero wtedy, gdy si~ skon
czyla sesja numer siedemdziesi'lt. Moze dlatego, gdy staje si~ twarz'l w twarz 
z tymi obrazami, wci'lZ mozna odkryc cos nowego, jakies ich zycie, widziane 
za kaidym razem z innej strony. To jest moie magia wielkiego portretu - ie 
model ci'lgle objawia si~ na nowo i chociai portret si~ przeciei nie zmienia 
- wraienie jest ci'lgle inne. 

JACEK WALTOS: Z malarzami jest tak, ie ich patrzenie na inne malar
stwo nie jest bezinteresowne. Malarze chodz'l na wystawy innych malarzy 
- dawnych i wspo/czesnych - bo maj'l swoje wlasne poszukiwania, marze
nia, chq si~ przypatrzec, w jakis sposob porownac, czy wreszcie nawyzlos
liwiac.. . A mit Rodakowskiego w naszej tradycji jest szczegolny - to mit 
malarza "osobnego", ale jakby malo osobistego. Taka kr'liyla 0 nim opinia. 
Rodakowski byl zawsze przykladem kogos bardzo powsci'lgliwego, co przy 
tradycji naszego temperamentu w malarstwie jest czyms wyj'ltkowym. 

Musz~ si~ przyznac, ie ta wystawa budzi we mnie trzy odczucia: po 
pierwsze - rozczarowanie, po drugie - podziw, po trzecie - zaskoczenie, 
niespodziank~. Pierwsze jest rozczarowanie, bo przychodzi si~ tutaj z wiel
kimi oczekiwaniami. Wystawa jest pi~knie urz'ldzona - to tak jakby salon 
podniesiony do rangi swi'ltyni - jest "nawa centralna", gdzie mamy to 
spelnienie artystyczne: portrety, i "nawy boczne", ktore pokazuj'l, jak 
artysta pracowal. Wi~c wchodzi si~ do tej "swi<jtyni", w ciszy, patrzy na 
obrazy i ogarnia widza przedziwne uczucie: konwencjonalnosc. Wraienie, ie 
to jest tak strasznie konwencjonalne - zwlaszcza jeieli zna si~ troch~ 
dziewi~tnastowiecznego europejskiego malarstwa. Obrazy Rodakowskiego 
s'l malowane z duiym smakiem, z wyczuciem portretowanej osoby - i tak 
bardzo S<j konwencjonalne! 

Termin "konwencja" naleiy w przypadku Rodakowskiego rozumiec 
jako sposob zachowania si~ . On jest tak powsci<jgliwy, tak bardzo umiar
kowany, ie nie moie zrobic kroku w bok, kroku w przod - tylko robi takie 
kroki, jakie S'l przewidziane w danym czasie, w swiadomosci i smaku 
owczesnej Europy. Sl4d te nagrody, sl4d uznanie i podziw. 

No dobrze, ale dlaczego, jesli to jest tak bardzo konwencjonalne, 
rownoczesnie budzi podziw? Dlaczego przy kaidym z obrazow ma si~ to 
niezwykle poczucie jedynosci? Nie chodzi 0 bezbl~dnosc - on popelnial 
bl~dy - chodzi 0 zrobienie obrazu, ktory jest zapisem maksymalnie nasyco
nego, dociekliwego spojrzenia. Jak to jest - konwencjonalne, a rownoczesnie 
godne podziwu, ba - zachwytu? 

I pomyslalem sob ie, ie konwencjonalnosc jest takim samym dobrym 
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zachowaniem artystycznym jak rewolucyjnose czy radykalizm , jak odmien
nose, ekspresyjnose czy brawura. Artysta , przechodz~c na wskros tego 
konwencjonalizmu, ktory mu dala epoka, moze stworzye swoj~ wlasn~ , 

osobist~ wersj~ . Ale z konwencjonalizmu mozna wyjse obronn~ r~k~ tylko, 
kiedy jest si~ sob~ , kiedy mozna si~ zachowae zgodnie ze swoimi dyspozyc
jami. I wlasnie Rodakowski jak rzadko kto umial wyczue swoje graniee, 
mozliwosci sobie wlasciwego temperamentu. Jak cz~sto widzi si~ w sztuee 
- wi~kszose popelnia te bl~dy - ze my, autorzy szarpiemy si~ zupelnie nie 
w t~ stron~, ktora jest nam wlaSciwa. A Rodakowski wlasnie w portretach 
znalazl miejsce dla siebie, spelnienie. 

W tym konwencjonaJizmie w sztuce - jak w kaZdym innym zachowaniu : 
awangardowym, przewrotnym, kaprysnym czy swobodnym - istnieje szansa 
dla osoby. Uprzytomnilem sobie przy Rodakowskim, ze to sarno w gruncie 
rzeczy dotyczye b~dzie wszystkich artystow, z ktorymi spotykamy si~ dzis, 
a ktorych nie umiemy uj~e ani zanalizowae. Z calej plejady wspolczesnych 
tworcow, najbardziej radykalnych czy awangardowych , zostanie moze je
den, dwoch, ktorzy mieJi racj~ , ze byli awangardowi, bo wlaSnie w tej 
konwencji mieli cos do powiedzenia. A inni - okaie si~ - robili same 
glupstwa... Rodakowski z konwencji stworzyl cos zupelnie wyj~tkowego. 

Teraz moment trzeci - niespodzianki. Chcialbym podkreslie obecnose 
dwoch, niespodziewanych w swej iluzji i sile, obrazow na tej wystawie. Jeden 
to znany i reprodukowany Porlrel kardynala - obraz oniezwyklym blasku 
wewn~trznym i ... zupelnie niespojny w calosci. Glowa portretowanego, jej 
nasycenie materi~ malarsk~ jest niezwykle dosadne, olsniewaj~ce. A rowno
czesnie ten kardynal- podobno pozowal tu dozorca - caly taki ceremonial
ny, dostojny w kolorach, tkwi w wyimaginowanej przestrzeni gotyckiego 
kosciola.. . I ta przestrzen zupelnie nie zgadza si~ z wewn~trzn~ "prze
strzeni~" portretowanej postaci! To, ze postae jest jakby zbyteczna w tej 
przestrzeni, stalo si~ fascynuj~c~ przygod~ malarsk~, przygod~, w ktorej 
zgrzytaj~, nie zgadzaj~ si~ ze sob~ rzeczywistosci .. . 

Druga niespodzianka to malenka akwarela sposrod jedenastu w Alburnie 
Palahickirn: Roznosiciel lelegrarn6w. Stoj~cy w progu, w pol kroku Zyd 
w lachmanach - zezowaty, patrz~cy na nas, z wyci~gni~t~ r~k~. Zatrzymany 
w sposob irytuj~cy . To jest jedyny obraz - czego wlasciwie brak w wi~kszo
sci prac Rodakowskiego - gdzie zostal uchwycony ruch, w momentalnej, 
prawie nieuchwytnej sekwencji. Ten maly obrazek Sci~ga uwag~, stawia nas 
w sytuacji odbiorcy telegramu, i tak tkwimy jak w zatrzymanym kadrze. 
Wyobrazmy sobie, ze w telewizji jest jakis film pelen akcji, w ktorym nagle 
z niewiadomych przyczyn zatrzymuje si~ na trwale jedna seena, jeden gest 
- i to gest skierowany do nas! Wyobrazam to sobie jako sytuacj~ upiorn~: 
stoimy i nie wiemy, co zrobie z ~ zatrzyman~ na zawsze rzeczywistosci~, 
ktora nas dotyczy, bo telegram jest do nas wyslany i nie odebrany, on nie 
moze przejsc w drug~ stron~ , ram~ tego obrazka s~ drzwi wpisane w ekran 
telewizora ... Rodakowski zrobil tu - czy moze mu si~ zdarzylo - cos 
niezwyklego. Malarstwo, ktore niby znamy i ktore nagle zupelnie wy
prowadza nas z r6wnowagi! 
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ZBYLUT GRZYWACZ: Dla mnie spotkanie z Rodakowskim bylo ezyms. 
co na pewno zaei~zylo na mojej praktyce - wlaseiwie od niego zaeztelo site 
moje malowanie jeszcze w ezasaeh lieealnyeh. Pamitetam. ze kiedy gdzies 
obejrzalem pokazywane tutaj akademiekie szkiee Rodakowskiego - serie 
aktow i malowane osobno, "nakladane" na to potem kostiumy - zaprag
n~lem powtorzye tte drogte, ktora zawiesc mnie miala do zrealizowania 
wielkiego, batalistyeznego obrazu. Przynajmniej tak sobie to wyobrazalem 
maj~e 13 lat ... Najpierw zrobilem szkie, potem zaez~lem pojedynezo reali
zowac poszezegolne figury - koledzy mi pozowali - na koneu poszedlem do 
Muzeum Historyeznego ezy Domu Matejki. skopiowalem sobie jakies 
rekwizyty i z takieh eegieleczek, elemeneikow zaez~lem sklejac tte wizyjkte 
w jakies bitwy. juz nawet nie pami~tam jakie... Oczywiseie po kilku 
podejseiaeh zalamalem si~, zrezygnowalem, przeroslo to moje sily. 

Pewnie jest w tym jakas naiwnose, ale wyobrazam sobie, ze Rodakowski 
jakby w tyeh wielkieh kompozyejaeh. zamyslaeh batalistyeznyeh ezy alego
ryeznyeh - po prostu nie wytrzymal obowi~zku, ktory na siebie wzi~1. Te 
figury studiowane wedle natury, wyposazane w historyezne rekwizyty, 
studia draperii ... Sklejenie z tego wieJkiego obrazu na miar~, jak~ sobie 
wymarzyl, przekroczylo jego sily. bo on ehyba nie zaezynal od wizji. To 
post~powanie przypomina mi troszk~ Flauberta. ktory - podejrzewam - nie 
maj~e wyobrazni zbieral wlasnie owe cegielki natury, dopytywal si~ na 
przyklad, jak wygl~da agonia, jak wygl~daj~ jakies tam sprz~ty, korespon
dowal. gromadzil slowa, znaezenia, zeby z nieh cos zbudowac. To jest 
t~sknota naturalisty, ktory ehee w maksymalnie doskonaly sposob imitowac 
rzeczywistose. 

Moze to zabrzrni jak anegdota, ale gdy zobaezylem te kalki z kos
tiumami nakladane na akty, przypomnial mi si~ pewien malarz amator 
- a wi~e zaprzeczenie majstra akademiekiego. To byl ojeiee jednego z na
szyeh przyjaeiol malarzy, ktory pozazdroseiwszy swojemu synowi malars
twa, wzi~1 si~ za malowanie i zaez~1 od pejzazy. Rzeez dziala si~ w Opolu , 
wi~e zapragn~1 namalowae Opole - prawie naturalnej wielkosei. Kupil sobie 
pas 30 metrow pilsniowki i zaezynaj~e od Odry na pierwszym planie 
namalowal - zeby bye uezeiwym - najpierw kamienie, potem na tyeh 
kamieniaeh ryby, a potem to wszystko zamalowal "wod~", zeby maksymal
nie oddac sprawiedliwosc naturze ... Do konea zreszt~ tego nie zrealizowal, 
zbyt trudne przedsi~wziteeie - wzi~1 site za malowanie portretow. I malowal 
je tak: najpierw akt z wyobrazni, ze wszystkimi detalami. potem odziewal 
go w bieJizn~, potem w konieezny kostium, jakies draperie. To bylo 
oezywiseie naiwne - ale uezeiwosc wewn~trzna kazala mu, podobnie jak 
Rodakowskiemu, budowae obraz na bazie maksymalnie oddanej. obnazo
nej natury. WlaSnie ta uezeiwosc przyszla mi na mysl, gdy zobaezylem 
wszystkie "etapy" praey Rodakowskiego. 

Dla mnie wystawa jest pi~kna - i m6wi~ to jako malarz. Mamy tu trzy 
dzialy: to, co Jacek Waltos nazwal "naw~ gI6wn~" ezy "naw~ spelnienia", 
to przestrzen salonowa, ehoeiaz tu s~ gl6wnie rodzinne portrety; jest jeszeze 
"nawa domowa", gdzie s~ ilustraeyjki. slady lektur, pejzaze - tak sobie 
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wyobraiam domowe, kominkowe zacisze, wspolne rozmowy i 0pOWleSCI. 
I jest wreszcie "nawa marzen" - tych wielkich marzen i poczucia, ie malarz 
w Polsce powinien robic to, co sil; niektorym naszym malarzom, przede 
wszystkim Matejce, udawalo. Ta CZl;sC "swilltyni" to sll marzenia i modlitwy 
o "Dzielo". W tej nawie "historyczno--alegorycznej" widzimy zamierzenia 
wyobraini, ktorej jakby troszkl; brakowalo. W "nawie domowej" tei jest 
wyobrainia , ale nie zaprzl;gana w wielkie, narodowe rydwany . A w srodku, 
w "nawie portretowej", spelnionej, ktorll to malarstwo przyplynl;lo do nas 
- S1) studia natury. OtM prawdopodobnie - tak jak w przypadkach wielu 
malarzy historycznych - ten wlasnie temperament dopiero w obliczu natury 
zamienial sil; w malarstwo. Jacek Waltos mowil 0 tych konwencjach, ktore 
sil; czuje, i ktore zostawaly przelamywane, przekraczane .. : Wiem to z wlas
nej praktyki, ie przychodzi taki moment, w ktorym czlowiek sil; zapamil;tuje 
i przekracza cos, co wydawalo sil; schematem i kalkll. 

A na koniec - jako akademik, bo nauczam w Akademii i respektujl; 
pewne konwencje - przypomnl; mojll Kolejk{!, ten pusty obraz, gdzie jak 
naiwny malarz zaczlliem od malowania nagich figur. Czasu i sil zabraklo, 
ieby je odziac w cokolwiek. I tak jui zostalo. 

MOORE 

HENRY MOORE (189S-1986), 

wystawa monograficzna, BWA w Krakowie 

ANDRZEJ SZCZERSKI 

Wiosnll 1995 w Krakowie i w Warszawie zaprezentowano retrospektywnll 
wystawl; tworczosci Henry Moore'a - klasyka rzeiby XX wieku. 8yla to, 
jak podkreSlono w katalogu ekspozycji, pierwsza 'w Polsce pelna wystawa 
prac artysty, przedstawiaj,!ca nie tylko rzeiby, ale takie rysunki i tkaniny 
wykonane wed lug jego projektow. Poprzednie ekspozycje tworczosci Mo
ore'a odbyly sil; w Polsce w latach czterdziestych i pil;cdziesilltych; ostatni 
raz jego prace zaprezentowano na Mil;dzynarodowym Biennale Grafiki 
w potowie lat szescdziesilltych w Krakowie. 

Henry Moore w swiecie sztuki wspokzesnej byl i chyba pozostaje 
zjawiskiem niezwyklym. Urodzil sil; w gorniczej rodzinie na polnocy Anglii, 
studiowal na utworzonym specjalnie dla niego Wydziale Rzeiby w School 
of Art w Leeds, a nastl;pnie w Royal College of Art w Londynie, od lat 
trzydziestych zaczlli obejmowac kolejne honorowe i prestiiowe posady, 
odbierac wysokie odznaczenia i przede wszystkim odnosic niekwestionowa
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ne artystyczne sukcesy na calym swiecie. W 1977 utworzono "The Henry 
Moore Foundation", ktorej celem stala sity dalsza promocja dziel artysty; na 
kilka lat przed smierci1! Moore przekazal Fundacji cal1! swoj1! posiadlosc 
l1!cznie ze zbiorem prac. To wlasnie dziela btyd1!ce wlasnosci1! Fundacji 
zaprezentowano teraz w Polsce. 

Obok oficjalnego uznania, rownie szeroki byl wplyw rzezb Moore'a na 
cale pokolenie artystow rozpoczynaj1!cych dzialalnose po II wojnie swiato
wej; stylizacja "na Moore'a" stawala sity czyms powszechnym, swiadcZ1!cym 
o "nowoczesnosci" poszukiwan. Tymczasem tworczose Moore'a jak gdyby 
zagubila sity w tym, co sarna wywolala, i trudno dzis na ni1! spojrzee bez 
swiadomosci tego, co nast1!pilo wlasnie w ci1!gu kilkudziesityciu lat dziel1!
cych wspomniane krakowskie biennale i tegoroczn1! retrospektywty. St1!d tez 
wydalo mi sity usprawiedliwionym, aby zapytae moich rozmowcow wlasnie 
o tworczose Moore'a, znaczenie jego dziela dla pojmowania rzezby w na
szym stuleciu, 0 to, czy jego koncepcja rzeiby byla przelomem w sztuce XX 
wieku, 0 rysunkowe studia form, wreszcie 0 aktualnose koncepcji rzezby, 
ktor1! zaproponowal angielski tworca. 

ANDRZEJ SZCZERSKI, ur. 1971, asystent w Galerii Sztuki Aktua1nej Maszy 
Potockiej, publikowal w krakowskim tygodniku miejskim "Naprzeciw" oraz 
"Znaku". 

MARIA ANNA POTOCKA 

Niew1!tpliwie Henry Moore jest fenomenem. Dostal to, 0 czym marz1! 
artysci i co wlasciwie powinno im przyslugiwae: dlugo zyl, mial talent i trafil 
na taki moment sztuki, kiedy to, co bylo potrzebne do przeformowania 
myslenia 0 rzeibie, zrobili inni, ponosz1!C wszystkie konsekwencje bltydow 
i kosztow przegranej. Moore idealnie trafil w swoj czas. Stworzyl estetykty, 
w ktorej poczucie pewnego pitykna poddaje sity natychmiastowemu od
biorowi. Tu mozna szukae przyczyn jego wielkiej popularnosci. Moore 
tworzyl sztukty, ktora wyrainie przynosila radose swemu tworey. Mozna 
odniese wrazenie, ze pole jego sztuki bylo mu od razu dane, a on "jedynie" 
ujawnial je poszezegolnymi rzeibami. Bye moze dlatego nie widae w rzez
bach Moore'a chrono10gii idei, tylko ehronologity formy. 

Innym problemem jest mozliwose korzystania z jego sztuki. Dla mnie 
problemem jest estetyka "grubych oblosci" Moore'a, jak rowniez pewne 
zbanalizowanie obecnosei jego dziel w sztuce - obowi1!zkowa rzezba przed 
kazdym muzeum . Moore sam z siebie jakby nie zakladal korzystania ze 
swojej sztuki, byl jednym z tych artystow, ktorzy idee doprowadzaj1! do 
konca; wszystko przemysiane, rozwi1!zane i kaida rzeez przez wielk1! Iiezbty 
powtorzen sprowadzona do ksztaltu kJasyeznego. Taka postawa nie zostawia 
wielu moiliwosei kontynuaeji, oproez blahyeh powtorzen formainych. 

Artysci tacy jak Henry Moore S1! niby wyspy. Pomagaj1! zrozumiec 
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raezej sztuk~, ktora byla przed nimi, niz inspiruj~ sztuk~, ktora pO nieh 
nast~puje. Jezeli przyjmiemy, ze funkej~ artysty jest karmienie przyszlej 
sztuki. powyzsze stwierdzenia s~ zarzutem. Ale to na pewno nie jedyny eel 
sztuki, jest ona rowniei: otwarta na kontakty z ludimi. A Moore, inspiruj~e 
biernych tworenw ezyli odbio,caw, jest niezwykle uzyteczny. 

Na jwazniejsze w tworczo!'ci Moore'a jest dla mnie odkryeie intymnego 
wn~trza rzeiby. Dotyehczas rzeiba byla ksztaltem zamkni~tym; nie bylo 
wiadomo, co si~ dzieje wewn~trz niej. Moore potrafil to ujawnic. Jego 
tworezosc jest swiadectwem niewyrafinowanego humanizmu. Kazde z dzid 
ma swoist~ temperatur~, wlasne wewn~trzne "eiepIo". Ta sztuka swiadezy 
o tym. ze two rca ,.ezuje" ezlowieka. "Czuje" rowniez natur~, a kiedy 
ezlowiek potrafi znaleic plynne odniesienia do natury, wynika z tego 
gi~bokie, egzystenejalne pogodzenie. I to widac w dzielaeh Moore'a. 

Rysunki Moore'a s~ poszukiwaniem w~skiego miejsca, gdzie wreszeie 
uk aie si<; ta ekspresja, 0 ktor~ artyseie ehodzi. Nie potrafii wymyslic formy, 
mllsiai j~ zobaezyc i dlatego podejmowai tyle prob. Ten rodzaj ekspresji, 
;;nergii, ezy idei formy jest nie do wymyslenia. Mozna j'l znaleic tylko 
podezas tworzenia obiektu. Sztuka Moore'a to poszukiwanie jedynego 
dziehi. ktore wszystko wyjasni - tej ostateeznej rzeiby ehyba jednak nie 
stworzyl. 

T~ unieruehomion~ ek spresj~ Moore'owskiego humanizmu mozna bylo 
znaleic nawet na niedobrej wystawie w Krakowie. Dzieia ' sztuki, podobnie 
Jak ludzie, gromadz~ wokol siebie energi~ i potrafi~ dzi~ki niej dominowac, 
zabierac innym miejsce . Mozna byio odniesc wrazenie, ze tworey wystawy 
nie zauwazyli tego i nie bardzo rozumiej~ to , co pokazuj~ ; nie odr6i:niono 
rzeib. ktore skupialy energi~ wewnqtrz siebie, od tyeh, ktore emanowaiy jll 
na zcwnqtrz . A kai:dej z nieh nalezala si~ inna przestrzen. 

Henry Moore niewqtpliwie nie jest "moim" artystq . Przeszkodq jest 
mi~dzy innymi to, ze nie potrafi~ zobaezyc go jako zywego eziowieka 
poprzez jego dziela, w przeciwienstwie do, na przyklad , Rembrandta ezy 
Picassa . Nie odnajduj~ w nim zadnego wqtpierua, zadnego przeeiwstawienia 
sicr zyeiu , zadnej nienawiSci egzystenejalnej . A to lubi~ w postawaeh twor
czyeh . bo jest - chyba - prawdziwsze. 

MARIA ANNA POTOCKA, ur. 1950, krytyk i teoretyk sztuki, prowadzi 
Gale ri ~ Sztuki Aktualnej w K rakowie, redaguje przeglqd ldeo-Grafiezny "Tu
mult" . 

JERZY BERES 

Mysl~e 0 tworezosei Henry Moore'a, probuj~ odtworzyc ezas, kiedy 
stanowiia ona absoJutnq nowosc. Wtedy wiasnie. w lataeh pi~cdziesi~tyeh, 
konezylem studia; kilka lat wezesniej Moore uzyskal nagrod~ na Biennale 
Weneckim. Bylo to dla mnie istotne zjawisko, ale raezej ezulem niz uswia
damialem sobie podwojnosc istnienia rzezby Moore'a. Moore stal si~ 
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niestychanie silnym przebojem sezonu; wielu zacz~lo go nasladowae. Dzis 
trudno to nawet przywolae - nagroda na Biennale Weneckim oznaczala 
pasowanie na geniusza. Potem gdzieS zapisalem, ze wielkim wysilkiem bylo 
wtedy nie ulec fetyszowi Henry Moore'a . Teraz wydaje mi si~, ze jego sztuka 
takze zafunkcjonowala na takiej, "popularnej", plaszczyznie i do dzis moze 
niektorzy widut jll jako "stary przeboj". Niektorzy mlodzi artYSci - spot
kalem si~ z takimi opiniami - tak wlasnie by powiedzieli: to juz historia . 

Tu powstaje pewna trudnose mowienia 0 sztuce, bo musimy uzgodnie, 
na jakiej plaszczyinie rozmawiamy. Wydaje mi si~, ze bardzo pomocnym 
byloby to, co ostatnio defmiowal Jerzy Hanusek w "Arcanach" (nr I). 
Istnieje bowiem cos takiego jak "sztuka" i "metasztuka". Ten podzial rodzil 
si~ juz w czasach, 0 ktorych wspomnialem. Moore funkcjonowal w obu tych 
plaszczyznach. Jego dokonanie jest bowiem znaczllce i trwale, nie jest to 
rodzaj przeboju Uak na przyklad tworczose Andy Warhola, ktora cal
kowicie mieSci si~ w plaszczyznie "metasztuki", teraz dose powszechnej). 
Wtedy jeszcze nikt w ten sposob nie formulowal swoich opinii. Patrzllc 
z dzisiejszej perspektywy, widz~ jednak, ze wowczas byl to d la mnie 
zasadniczy problem: z jednej strony uwazalem, ze Moore to bardzo powaz
ne odkrycie jesli chodzi 0 rzezb~, ale z drugiej strony nie moglem si~ 
pogodzie z "modll na Moore'a". 

Na czym wi~c polega " prze/omowose" Moore'a? Swojll tworczosciij , 
z jednej strony, w pewnym sensie zamyka on cos, ale z drugiej rownoczesnie 
dochodzi do momentu, w ktorym nagle tak jego tworczose, jak i swiado
mose doznaly jakiegos olsnienia - i tu nast~puje otwarcie. Istnieje przeciez 
zasadnicza roznica mi~dzy tym, co Moore robil we wczesnym, a tym, co 
w pMnym okresie tworczosci . Uwazam za uzasadnione twierdzenie, iz jest 
on waznym zjawiskiem w dziedzinie rzezby. Tu ponownie dochodzimy do 
problemu "metasztuki" : ktos moze powiedziec, ze rzeiba to juz w ogole 
historia ; ja tak nie uwazam . Moore wychodzllC od rzezby tradycyjnej , 
statuarycznej dochodzi do jej nowego zdefiniowania, tyle ze powstaje jedna 
z mozliwych definicji rzeiby . Definicja ta nie jest przelomem w rzezbie 
w ogole, dotyczy pojmowania rzeiby jako modelunku, jako proby ok res
ienia bryly. Odkryciem Henry Moore'a jest "modeiunek wewn~trzny", 
zainspirowany, jak Slldz~, sztukll indianskll. Obserwujllc ewolucj~ rzeibiar
skll Moore'a poczllwszy od wczesnych rzeib, troch~ "wym~czonych" (ktore 
mnie osobiscie si~ nie podobajll) , dostrzegamy moment odkrycia tego 
podwojnego modelunku, wprowadzenia rzezby jako idei "skorupy". Na
st~puje nieslychane wzbogacenie rozumienia rzeiby jako modelunku. Moore 
rozbija tradycyjnll bryl~. Ale jego swobodny modelunek nie byl dopusz
czany przez niektorych rygorystycznych tradycjonalistow. Nawet Zamoyski 
pod koniec zycia usilowal glosie tez~ , ze prawdziwa rzeiba wykuta jest 
w jednej bryle kamiennej. 

Poszukiwania Moore'a, zerwanie z idealem greckim, rzeibll statuarycz
nll, nie byty nowe, t~ tradycj~ mozna wywodzie jeszcze od rzeiby francuskiej 
konca XIX wieku. W latach pi~edziesilltych naszego stulecia bylo juzjednak 
wiadorno, ja sam czulem to podswiadomie, ze osillgni~cie Moore'a nie 
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wyczerpuje problemu rZeZby jako takiej. Dzis moglbym to zdefiniowae tak: 
Moore skupil si~ na rzeibie jako modelunku, nie tylko w kamieniu . Ja 
natomiast zmierzalem w stron~ definiowania rZeZby jako kompozycji bryl 
w przestrzeni. Sll to dwie zupelnie roine drogi. Tu wlasnie istnieje bardzo 
istotny. moim zdaniem, problem zobaczenia rzeiby w XX wieku. Jeieli 
probujc si~ jll na nowo definiowae totalnie, popada si~ w jednoliniowose 
myslenia i alba - wychodzllC na przyklad od Giacomettiego poprzez Caldera 
- dochodzi si~ do "environment" i instalacji gubillc po drodze istot~ rzeZby. 
Albo - bazujllc na czystym okresleniu bryly - konczy si~ na perfekcji 
Brancusiego, ktory wypolerowal i jakoby zamknlll spraw~. Moore natural
nie nie ograniczal si~ tylko do skorupy, i w jego tworczosci takie wyst~puje 
jakas kompozycja bryl w przestrzeni, tyle ie on wcilli pozostaje przy 
tradycji figury , pozostajll powidoki rZeZby statuarycznej. 

W koncepcji Moore'a nie moglo nastllpie calkowite zerwanie z tradycjll 
greekll, musial on wcilli prowadzie z nill dialog. Sam przelom nast(!pil 
poino - artysta mial jui chyba sZeSedziesilit Jat - i byl wynikiem jego 
dociekan, a b~dllce tego sladem rysunki wcilli pozostajll wlasnie w tradycji 
greckiej; Grecy widzieli przeciei rzeib~ jako zespol przekrojow i profili, 
istotn(! rol~ pelnilo u nich widzenie zewn~trzne . 

Dzis odnosz~ wraienie, ie niewielu odbiera Moore'a wlasciwie, nie
ktorzy nadal, jak w latach pi~Cdziesilitych. odbierajll go powierzchownie. 
Moore jako zewn~trzna wielkose, ale tylko wylansowana, bez dostrzeienia 
tego. co rzeczywiscie jest jego duiym osillgni~ciem. Naturalnie dewaluuj(! to 
epigoni , po Moorze powstala masa wszelakich popruczyn. To epigoni 
utrwalili "stylizacj~ na Moore'a" i jeieli patrzymy na jego tworczose jako 
na .. przeboj", rodzaj styJizacji, moina odnieSe wraienie, ie jest to sztuka 
stara. 

Uwaiam jednak. ie ta tworczose moie bye kontynuowana. Mog~ tu 
podae nawet bliski przyklad . Maria Pininska idzie dalej po tej drodze, nie 
nasladuje Moore'a. ale drlliy problem modelunku zewn~trznego i wewn~
trznego, znajduj(!c tu duie bogactwo. Natomiast widzenie Moore'a jako 
skonczonej doskonalosci jest wlasnie fetyszem. Sll oczywiscie przyklady 
takich postaci, ktore cos zamykajll . Tu przychodzi mi na mysl Duchamp 
j jego pisuar. Henry Moore postawiI jednak problem, ktorego rozwillzanie 
Jest wcilli otwarte, stlld tei trudno uznae takie jego tworczosc za zamkni~tll. 

JERZY BERES, ur. 1930. artysta rzeibiarz. ukonczyl Wydzial Rzeiby ASP 
w Krakowie w pracowni Xawerego Dunikowskiego (dyplom 1956), czlonek 
"Grupy Krakowskiej". 

151 



.I 
WYDARZENJA • 

ARTUR TAJBER: 

Muszl;: przyznac, ze tak dla mnie jak i dla wielu artyst6w Moore odsun,!1 
sil;: bardzo w przeszlosc jako postac. Wydaje mi sil;:, ze istnieje analogia 
pomil;:dzy nim a Picassem, nie tylko analogia "zapadania sil;: w przeszlosc" , 
ale przede wszystkim analogia formy; czasem odnoszl;: wrazenie, jak gdyby 
Moore realizowal swoje rzeiby wedlug niekt6rych rysunk6w Picassa - for
malna zbieznosc jest tu paradoksalnie wil;:ksza niz zaleznosc jego wlasnych 
rysunk6w i rzeib. 

Oczywiste konsekwencje sztuki Moore'a dla rzeiby wsp6lczesnej s,! 
czytelne, nie tylko w tw6rczosci wymienionych w katalogu wystawy pol
skich artyst6w - generacji, kt6ra juz wlasciwie odeszla . lednak obecnosc ta 
- ograniczona wyl,!cznie do warstwy morfologicznej - w warstwie ideowej 
jest minima Ina; byc moze wlasnie dlatego Moore w mojej wyobrazni tak sil;: 
oddalil. Waga dokonanego przez niego podsumowania zjawisk sztuki 
wsp6lczesnej w rzeibie do dzisiaj oddzialuje na artyst6w - gl6wnie wlasnie 
w sferze morfologicznej; cZl;:sto jest to wplyw prawie nie uswiadamiany, ta 
rzei.ba dziala na artystow niemal telepatycznie, bez udzialu swiadomych 
wyborow. Mam wrazenie, ie znaczenie Moore'a polega gl6wnie na tym, ze 
przedstawil taki sposob dochod zenia do formy, ktory rna szanse chronic 
artystow i odbiorc6w sztuki przed tym, co mozna okreslic jako studiowanie 
"pseudoklasyk6w". Moore pokazal cezurl;:, granicl;:. Buduj,!c swoje rzeiby, 
powiedzial wrl;:cz, moze nieSwiadomie, ze "tak dluiej nie naleiy robic". 

lako osoba i jako artysta reprezentowany przez swoje dziela - nie byl 
postaci,! rewolucyjn'!. Nawi,!zuj,!c do Artura Koestlera moi na powiedziec, 
i.e Moore nie byl " komisarzem ", ale "joginem" . lego rzei.ba, mimo dui.ego 
wplywu, jaki wywarla, nie byla stymulowana przez osobowosc rewolucjonis
ty. " Rewolucyjne akcenty" mozna by odnaleze jedynie w sposobie ubierania 
sil;: i podkreslania faktu, i.e pochodzil z robotniczej rodziny - nie znalazlo 
to jednak i.adnego istotnego odzwierciedlenia w rzeibie. Poprzez dialog 
z rzeib'l greck'! osi,!gnl;:la ona swoist,! klasycznosc. 

Moore byl osobowosci'!, ktora tak bardzo scalala i asymilowala wplywy, 
i.e zawsze dochodzil do formy spokojnej, zbalansowanej . Byc moi.e dlatego 
trudno mowic 0 nim w kategoriach rewolucji - widzl;: go jako osobl;:, ktora 
pewne rzeczy " przetrawila", wyeksploatowala do konca i raczej zamknl;:la 
jak,!s epokl;: w sztuce, anizeli rozpoczl;:la. Wlasnie na tym polega jego 
wai.nosc. Moore zbudowal cos bardzo istotnego jako pewnego rodzaju 
platforml;:. na ktorej dopiero moie sil;: cos tworzyc. Znajdujl;: jeszcze jedn,! 
analogil;:; osob'!, ktora w sferze komentowania sztuki odpowiadalaby pozy
cji i dokonaniom Moore'a, byl Herbert Read. Caly jego pogl,!d na sztukl;: 
byl budowany na bardzo mocnym roszczeniu zwi'!zanym z materialn,! 
egzystencj'! dziela, dlatego w pojawieniu site rzeiby Moore'a Read widzial 
dla sztuki nadziejl;: , dostrzegl w nim egzemplifikacjl;: swojego wywodu . Nie 
wiemy, co Read pisalby 0 sztuce, ktora nast,!pila bezposrednio po jego 
smierci, czyli 0 konceptualizmie ... 

W 1977 roku widzialem duz,! wystawl;: Moore'a w Orangerie des Tuile
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ries w Paryzu. Byl to m6j pierwszy bezposredni kontakt z t(! rzeib(! - zrobila 
na mnie ogromne wrazenie. Wystawa zostala zrealizowana w r6znych 
przestrzeniach, dzi~ki czemu zachowano hierarchi~ zwi(!zan(! z jednym 
z najistotniejszych dla rzezby czynnik6w, a mianowicie ze skal(!. Ekspozycj~ 
otwieraly ogromne rzezby 0 charakterze pomnikowym stoj(!ce w ogrodach 
Tuileries, dopiero potem wchodzilo si~ do budynku, gdzie znajdowaly si~ 
male rzezby. Wlasnie zatarcie skali bylo dJa mnie najwi~kszym problemem 
na wystawie krakowskiej, gdzie nie pokazano zadnej rzezby pelnowymiaro
wej, co nieslychanie zubozylo najistotniejsze dla Moore'a kwestie. WlaSciwie 
w Krakowie pokazano "wystaw~ objazdow(!" z kolekcji - st(!d miniatury, 
st(!d dominacja rysunk6w. A Moore jest takim artyst(!, kt6remu nie mozna 
robic wystawy objazdowej! 

Skala pelni w tej rzezbie niezwykle istotn(! rol,<, Moore zawsze uzywal 
poj,<cia "masa", dla niego rzezba byla gr(! mas, amasa ma to do siebie, ze 
mozna j,! odebrac fizycznie tylko wtedy, gdy jest duza, gdy wywiera na nas 
presj,<. Poza tym rzezby Moore'a S(! figuralne, st(!d wyznacznikiem skali s(! 
wymiary ludzkiego ciala . W przypadku tego typu deformacji wlasciwe 
wrazenie mozna uzyskac tylko w skali I: J alba stosuj(!C przeskalowanie. 
Natomiast w momencie zmniejszenia proporcji mamy do czynienia z dziw
nym zjawiskiem: Moore'a nie mozna odebrac w pelni przez pryzmat jego 
miniatur. Miniatury te maj(! sens tylko wtedy, jesli S(! czyms bardzo malym 
ogJ(!danym wobec czegos bardzo duzego. Ujmuj(!c rzecz inaczej : duze rzezby 
Moore'a S,! jak dinozaury, a miniatury jak ich kopalne kosci. Mozna z nich 
wywnioskowac, jak wygl(!dal dinozaur, ale pozostaj(! tylko koscmi. 

Nieprzypadkowo uzylem metafory dinozaura. Zbieznosc sposobu ksztal
towania formy i wszystkie doswiadczenia Moore'a zwi<!zane z realizmem 
budowy koscca maj<! tu istotne znaczenie. Male rzezby wr,<cz przypominaj(! 
kosci, pelna postac jest zatem derywacj(! tej malej formy. Wrazliwosc 
Moore'a na naturalny spos6b ksztaltowania materialu mogla decydowac 
o jego zainteresowaniu kamieniami, szcz(!tkami kostnymi, tlumaczyla takze, 
paradoksalnie, jego zwi'!zek z rzezb,! antyczn(!. Naturalnie uformowany 
kamien jest bardzo bliski naszej recepcji rzezby greckiej z prostych przyczyn 
- dlatego ie jest ksztaltowany przez czas. Dokonania Moore'a zwi,!zane 
byly takie z oddzialywaniem natury na material. 

Byc moze mlodsi artYSci brytyjscy r6wniei to zauwazyli . Szeroko dzis 
znani w swiecie rzezbiarze zwi(!zani z tak zwan(! Now(! Rzezb<! Brytyjsk(! 
eksploatuj(! ten problem . Kilka Jat temu w Muzeum Guggenheima w No
wym 10rku pokazano obiekt Richarda Longa: duie kolo z bialych, zerodo
wanych kamieni, przypominaj(!cych male, biale niedZwiadki. Po blizszym 
przyjrzeniu - do zludzenia przypominaly tlum zrobiony przez natur~ rzezb 
Moore'a. Nie s(!dz~, aby byl to przypadek. 

ARTUR TAlBER, ur. 1953, artysta i teoretyk sztuki, zajmuje si~ sztuk<l nie 
okreSlan~ przez warsztat i tradycyjne dyscypliny, organizator wydarzen i projek
tow artystycznych, ambasador "Terytoriow Nomadow" w Polsce, wystawia 
w Polsce i zagranic<l od 1974 roku. 
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Ars sacra 

NAGRODY ROMEROW 


Fundacja im. Tadeusza i Zofii Romerow z siedzib4 w Montrealu 
zalozona zostala w 1985 roku przez corki panstwa Romerow. Pocz'ltkowo 
celem Fundacji bylo promowanie kultury polskiej na kontynencie amery
kanskim: przydzielanie stypendiow, wysylka ksi4zek, wspieranie Biblioteki 
Polskiej w Montrealu. W 1994 roku Rada Fundacji uchwalila regulamin 
dwoch nagrod - w dziedzinie kultury politycznej i sztuki sakralnej - przy
znawanych odt4d raz na dwa lata. 

Tadeusz Romer, zawodowy dyplomata i polityk (pracowal u boku 
Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, a takZe na placowkach 
dyplomatycznych w Rzymie, Lizbonie i Tokio), po wojnie profcsor Uniwer
sytetu w Montrealu, mecenas i opiekun Polakow - byl zarazem czlowiekiem 
wielkiej kultury; st'ld wlasnie jego corki uznaly, iz przyklady analogicznej 
postawy, holdowania wartosciom kultury politycznej, w kraju odbudowuj't
cej si{: demokracji - zaslugujq na szczegolne uznanie i nagrod{:. Laureatami 
pierwszej nagrody przyznanej w listopadzie 1994 roku zostali Leszek Bal
cerowicz i Jacek Kuron. 

Druga nagroda - w dziedzinie sztuki sakralnej - nosi imi{: Alby Romer
-Taylor, zmarlej przedwczesnie corki Tadeusza, malarki , lC!cz'tcej zaintere
sowania artystyczne z religijnymi. Formula "sztuki sakralnej" rozumiana 
jest tutaj bardzo szeroko, chodzi 0 wyroznienie tworczosci mog4cej sprzyjac 
skupieniu, modlitwie, poszukiwaniom duchowym. Termin "sacrum" bywa 
naduzywany i nieprecyzyjny, jednak jakiekolwiek uscislenie i ograniczenie 
- 0 charakterze wyznaniowym, uzytkowym czy ideologicznym - byloby 
sprzeczne z intuicj't fundatorek nagrody. Dlatego przedmiotem zaintereso
wania jurorow jest zarowno sztuka 0 charakterze sluzebnym, liturgicznym, 
jak i tworczosc b{:d4ca wyrazem indywidualnych emocji i przezyc 0 charak
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terze religijnym. Wspolczesna plastyka sakralna przezywa zastoj, jeSli nie 
powazny kryzys - w przekonaniu pomyslodawcow nagrody polska sztuka 
religijna moze bye cennym i oryginalnym wkladem do kultury powszechnej, 
sluz<lcym przezwyci~zeniu tego kryzysu i odrodzeniu wyobrazni religijnej. 

Siedmioosobowe jury pod przewodnictwem profesora Jacka Wozniakow
skiego, rozwaiaj<lc dziewi~ zgloszonych kandydatur, postanowilo nagrodzie 
dwoch artystow: rzeibiarza Macieja Zychowicza za rzeibiarskie realizacje 
koscielne i malarza Jacka Waltosia za "apokryficzn<l interpretacj~ w<ltkow 
ewangelicznych". Sylwetki obu artystow i omowienie ich tworczosci przed
stawiamy ponizej. 

Nast~pne przyznanie nagrody imienia Alby Romer-Taylor przewidziane 
jest na rok 1996. Poniewaz brak centralnego archiwum sztuki religijnej 
w Polsce utrudnia dost~p do informacji 0 najbardziej interesuj<lcych przy
kladach i realizacjach - zainteresowani tworcy lub ich mecenasi mog<l 
przesylae dokumentacj~ swoich prac na adres Mi~dzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie (Rynek Glowny 25) z adnotacj<l "Fundacja im. 
Romerow". 

KC,JW 

APOKRYF 

o MILOSIERDZIU 


Andrzej Os(!ka 

W latach 1965-1967 Jacek Waltos namalowal seri~ obrazow Tereny. 
Jeden z nich nazywal si~ Zaraslanie; byl na nim, wsrod bujnej zieleni, znany 
powszechnie napis "Arbeil machl !rei". Chodzilo 0 zarastanie pami~ci 
- konkretne, a zarazem symboliczne wrazenie wyniesione ze zwiedzania 
dawnego obozu w Oswi~cimiu: roslinnose coraz bardziej pokrywa to, co 
zostalo po miejscu zaglady - zycie wypiera mysl 0 zmarlych, 0 ich tragedii. 

Materi<l calej wlasciwie sztuki Jacka Waltosia S<l rzeczy malo uchwytne: 
to, jak zycie jednych ludzi odbija si~ w odczuwaniu innych . 

W latach 70. pojawil si~ w tworczosci Jacka Waltosia cykl Pos2ukiwcmie 
grobu, oparty na wspomnieniach osobistych: autor towarzyszyl komus 
w szukaniu miejsca, gdzie kiedys rozstrzelano i pogrzebano blisk<l oso~. 
Miejsca nie oznaczonego zadn<l tabliczk<l, zagubionego mi~dzy drzewami 
w lesie. 

Byla na obrazach z tego cyklu, od tylu widziana, postac wsrod zieleni, 
kl~cz<lca przy geometrycznych obrzeiach mogily; tworzyly one zatarty 
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cZltsciowo znak, jakby zarys labiryntu. Choe malo podobna zewnltlrznie do 
Syna Marnotrawnego, malowanego przez Rembrandta, postae z Szukania 
grobu, jak tei: k1ltcz'!ce postacie z p6Zniejszej Piety IV Irojnasob, przywodz'! 
na mysl to wlasnie dzielo, gdzie takze czlowiek klltka przed cziowiekiem, 
tukze jest zal - i jego zrozumienie, wyrazone w uk isku. 

Jacek Waltos wielokrotnie podejmowal ternaty biblijne, czy moze raczej 
szedl sladami sztuki reJigijnej opartej na motywach ze Starego i Nowego 
Testamentu: Pieta, Ofiara Abrahama, Przypowiese 0 Milosiernym Samary
taninie. Zawsze jednak w jego ujltciu motyw ikonograficzny zmienial silt; nie 
bylo to nigdy powt6rzenie kt6rejs ze znanych wersji. 

W polowie lat 70. powstaj<! rzeiby, obrazy a potem grafiki zatytulowane 
Piela IV Ir6jnasob. Nie ma tutaj Matki op1akuj'lcej Syna, nie rozrMnia silt 
wiltc op1akiwanych i op1akuj,!cych. W nieokreslonym wn~trzu k1ltcz'! na
przeciw siebie trzy postacie ze zlozonymi rt<kami, podobnie przykulone 
- jakby prosily 0 wsp6kzucie a zarazem wsp6kzuly. Ludzie garn'l silt ku 
sobie - na kolanach. Pol'lczeni w skupieniu, moze w poczuciu jednakowego 
dla wszystkich losu. 

Nad k1ltcz'lcymi wisi lampa , najprostsza z mozliwych: rozszerzony sto
zek z zar6wk,!. Z niej - widae to zwhszcza w przedstawieniach malarskich 
-- na glowy i ramiona trzech os6b splywa swiat10; najwyrainiej - zespala ono 
przestrzen , I'!czy gruPIt postaci. Promieniej,!cy tr6jk,!t przywodzi na mysl 
Oko Opatrznosci - a przeciez ta Jampa z zar6wk'l jest akcentem jawnie 
prozaicznym i ubogim; wystltPuje najwidoczniej zamiast swiatla z niebios. 
Bylaby to jeszcze jedna lampa, znana z wielu malowanych scen we wnlt
trzach, gdzie w jasnym kr~gu przyblizajlj sit< do siebie Judzie, kt6rzy jedz'!, 
szyj,! , czytaj'!. 

Swiatlo w obrazach z cyklu Piela IV Irojnasoh rna jednak znacz'!c'! 
gltstose, materialnosc. Nie kladzie silt mit<kko, odbijaj ,!c refleksami, lecz 
uderza w pochylonych niby deszcz. Jacek Woiniakowski powiedzial, ze 
wyglljda to jak prysznic metafizyczny . 

W latach 80. pojawil silt w tw6rczosci Jacka WaJtosia (maJarskiej 
i rzeibiarskiej) nowy cykl 0 biblijnej tematyce - Plaszcz Milo.l'iernego 
SamarylClnina . Motyw jest wszltdzie ten sam , w kolejnych wersjach roz
maicie rozwi,!zywany. S'l tu dwie r6wnolegk formy, kt6re nakladaj'l silt na 
siebie: iei:,!ca postac - oraz ksztalt, w kt6rym widae t~ postae odcisniltt'!. To 
wn~lrze p1aszcza - figura niematerialna jak cien. 

Przypowiese 0 Milosiernym Samarylaninie, wielekroc podejmowana 
przez artysl6w, nalei:y do najbardziej znanych mOlyw6w ikonograficznych 
z kr~gu Caritas. Poslae rannego zwykJe odsuwa silt w tego typu przed
stawieniach na plan dalszy; w przypowiesci czy w wizji malarskiej k1adzie 
silt nacisk na heroizm czynu milosiernego, na obojlttnosc przechodz,!cego 
lewily, na grozlt miejsca, w kt6rym napadaj,! zb6jcy. Nie ma mowy 
o zadnym p1aszczu, bo tez nie wystypujc on w og6le w Ewangelii Lukasza 
- jedynej, kt6ra 0 calym zdarzeniu opowiada. 

Jacek Wallos stworzy1 (jak m6wi - nieswiadomie) apokryficzn,! wersjlt 
przypowiesci , gdzie wprowadza motyw "dzielenia silt plaszczem". Milosier
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dzic staje si~ bliskie, dotykalne. Napadni~ty przez zb6jc6w - i ten, kto mu 
przyehodzi z pomoc,!, l'!cz'! si~ poprzez uzyczany plaszcz; jest on tutaj form'! 
symboliczn'!:' samoistnym, wyrazistym ksztaltem otulenia . 

W rzezbi~, malarstwie, rysunkach Jacka Waltosia wci!}z pojawia si~ 
pewna forma otwarta, ksztah odeisni~ty w ksztakie. figura niepelna a zara
zem podwojona, slad obeenosci, bliskoSci odr~bnyeh os6b. Widz~ w tym 
motyw, kt6ry w Ewangelii - wlasnie jako przypowiesc 0 Milosiernym 
Samarytaninie - stanowi odpowiedz na pytanie: "A kto jest moim bliinim?" 
(U 10, 29). 

W sztuce tej nie wyst~puje sacrum jako obszar wartosei absolutnych. 
Rzeez dzieje si~ nie mi~dzy swi~tymi, lecz mi~dzy ludzmi, kt6rzy - ezy to 
w swietle la mpy, czy w metafizyeznym blasku (czasem nie spos6b rozr6:lnic 
mi~dzy jednym a drugim) - garn!} si~ ku sobie. otwieraj,! l1a siebie. 

ANDRZEJ OS~KA. ur. 1932. Krytyk sztuki i publicysta. Dziennikarz "Gazety 
Wyborczej" . Zwillzany m. in . z " Po prostu", .,Przegl<ldem Kulturalnym". 
tygodnikiem " Kultura". miesi,.cznikiem " Kultura Niezalcina" ...Kultur,," pary· 
sk<l jako Pawel Morga (nagroda za rok 1986). Autor ksi~iek m. in . Poddanie 
Arsena/II; Mil%gie I1rlys ly; SZlukl1 z dnill na dzien ; Co~ sit: kOliczy, cos si{' 
zaczyna. 

"RZEZBA OTWAR T A" 

MACIEJA ZYCHOWICZA 


Adam Brincken 

" ... Za rzezbiarskie realizacje koseielne, swiadcz!}ce 0 tym, ze jest mozliwe 
I,!czenie oryginalnej i wsp6lczesnej wyobrazni tw6rczej z szaeunkiem dla 
tradycyjnych w'!tk6w ikonografii liturgicznej." Tak brzmi uzasadnienie 
decyzji Jury przyznaj!}cej artYScie rzezbiarzowi Maciejowi Zychowiczowi 
nagrod~ im. Alby Romer-Taylor przez Fundaej~ im. Tadeusza i Zofii 
Romer6w. 

Najwazniejsze dotychczasowe realizacje sakralne Macieja Zychowicza: 
• Rzeiba Zbawieiela z kaplicy kosciola Sw. Szczepana 
w K r a k 0 w i e. Chrystus - ciemny, ei~zki, ekspresyjny b6lem, przybity do... 
nie, krzyia nie ma. Z przybitych dloni odrywa si~ i unosi , wzlatuje "postac 
druga" - Chrystus Zmartwyehwstaj!}ey: jest lekki , jakby nie nie wazyl, 
alabastrow'! przezroczystosci,! koloru dematerializuje si~ ... udowadnia, ze 
jest Bogiem. Kapliea jest niewysoka, rzezb~ mozna dotkn,!c. Jednak dosi~g
n,!c mozna tylko Chrystusa Ukrzyzowanego - bo byl wsr6d 1l3S i to my 
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wolelismy Barabasza. Zbawiciel sw~ obecnosci~ jakby rozsadza architek
tur~ , przebija strop. 
• Oltarz w kosciele pod wezwaniem sw. Bernarda z Clair
va u x w Sop 0 c i e. Przekraczamy prog kameralnej skal~ swi~tyni i ... 
jestesmy znow jak przed wejSciem, "na zewn~trz". Sciana zamykajllca 
prezbiterium jest szklana, przezroczysta - za ni~ widac drzewa, rosliny, 
slOl1ce, deszcz i wiatr, s~ pory roku, dni i miesi~ce , jest dzien i noc, poranek 
i zmierzch. Jest wi~c natura - cz~sc Stworzenia. 

W t~ zastanll architektur~, uwzgl~dniaj~c jej proporcje, podzialy i rytmy, 
Zychowicz wpisal otwarty krzyz z Chrystusem - tabernaculum. Otwarty, bo 
w srodkowej cz~sci fizycznie nie istniej~cy; ta azurowa cz~sc krzyza jest 
miejscem dla figury Chrystusa - lekkll bryl~, swiatlem, kolorem jakby zza 
szklanej absydy, "stamtlld". Tylko w miejscach przybicia Chrystus jest 
"ziemski" - stapia si~ barw~ i materi~ z mrokiem i ci~zarem drewnianego 
krzyza. 
• Rzeiby oitarzowe w kosciele pod wezwaniem bl. Jad
wigi Krolowej Polski w Krakowie. Monumentalna architektura, 
ostre swiatlo dzi~ki absydzie znow w cz~sci przeszklonej strzelistym wit
razem. Spogl~damy na kl~cz~Cll kolo nas kobiet~, pod~zamy za jej wzro
kiem - u gory na tie architektonicznego pionu i witraza jest Ukrzyzowany. 
Patrzymy jeszcze raz na kobiet~ ... to krolowa. Odczucie "wspolobecnosci" 
z blogoslawion~ Jadwig'l pod krzyzem jest przemozne - w kazdym, nawet 
najodleglejszym miejscu kOSciola jest jedn'l z nas. Dopiero gdy podchodzi
my do stopnia prezbiterium, uswiadamiamy sobie prawdziwll skal~. 
• Czternascie stacji Drogi Krzyzowej w tym samym koSciele. 
Kameralne plaskorzezby wpisane w ksztah kwadratu - odlew z br~zu, 
inkrustowany sosnowym drewnem (motyw krzyza). Staj'lc przed Drogll 
Krzyzow'l, jestesmy czyms zaniepokojeni - cos dzieje s i~ wewn'ltrz stacji , 
lecz irodlem niepokoju nie jest narracja ani gra form: zmatowiala lub 
wyblyszczona materia br,!zu, rozedrgana ruchem plaszczyzn i Iinii. OgI'lda
my ten ci'lg zdarzen zaskoczeni roli!, jak'l przypisal nam artysta. W kilku 
stacjach wprowadzil element dloni, ktora w tej skali staje si~ dloni'l kazdego 
z nas. To my w stacji I skazujemy Jezusa niemal z okrzykiem "ukrzyzuj 
Go!" . W stacji XIII podtrzymujllc lini~ zaslony, przygilldamy si~ przez nill 
"zdj~iu z krzyza" . Zmiana perspektywy, punktu patrzenia sprawia, ze 
kazdy z trzech upadkow Chrystusa widzimy z gory, jakby nad Nim stoj~c. 
Krzyz, ktory Go przewraca, jest ci~zarem z naszej winy, ale tei kazdy z nas 
moze podejsc i pomoc M u niesc krzyz. Kazdy tei moze otrzec Jego twarz. 
Te gesty, dlonie, stopy Si! tak samo moje i twoje jak swiadkow sprzed blisko 
dwoch tysi~cy lat. 

.. 

Siowa nigdy w pelni nie przystaj'l do dziela wizualnego - jednak tych 
kilka przykladowych opisow moze sluzyc zobrazowaniu, a przez to uzasad
nieniu mysli, iz to, przed czym stajemy, ma sil~ zagarniania nas w gli!b 
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formy. Formy, ktora za sprawll swej otwartosci i pojemnosci staje sil! 
zaproszeniem do wspoluczestniczenia w KoScieIe. Tak jakby rzeibienie lub 
dokladniej "rozrzeibienie" Uakby przeciwstawne rzeibie - dzielu zamknil!
temu) mialo do spelnienia jeszcze jednll funkcjl! . 

Spotykajllc rZeZby Zychowicza w przestrzeniach sakralnych wlasciwie 
nie z nimi mamy do czynienia, tylko pop r z e z n i e. Sll jakby nieobecne 
- w znaczeniu: nie same dla siebie; zagarniajQ kaidego w inn~ przestrzen, 
poza materil!. Powstajll zawsze wobec przeslania, dla konkretnego miejsca, 
i nie da sil! ich zaprezentowac w iadnej galerii. Dzielo sztuki w Kosciele 
- zdaje sil! mowic nam rzeibiarz - to nie przedmiot estetyczny 0 tematyce 
religijnej, Iecz to, co poprzez widzialne da sil! "otworzyc", przekazac. 
Zychowicz nie jest zwyklym ilustratorem seen religijnych·. Forma, ktorll sil! 
posluguje - choc zakorzeniona w tradycji - nie jest latwa i powierzchowna. 
zatrzymuje sil! nierzadko na granicy wystarczalnosci ksztaltu , jest niedopo
wiedziana, "nieskonczona", zawiera cZ\!sto aiur, negatywowy odcisk czy 
zestawienia roinorodnych materialow: drewna, brllzu, plotna. iywicy. 

Maciej Zychowicz nie jest prostym moralizatorem, kaznodziejll czy 
dydaktykiem. Nie reiyseruje tei do konca naszych zachowan czy odczuc. 
Jego kreacja - a mowillc inaczej: jego obecnosc - poprzez sztukl! w Kosciele 
moie przemienic sil! (nas) w otwartosc wobec slowa i bliiniego. Mysl 
o zagarnianiu nas do KOScioia i drodze odwrotnej - odczuciu swoistej 
ewangelizacji dokonywanej przez te rzeiby - jest dla mnie w tej tworczosci 
najwainiejsza . Wil!eej , nie wyobraiam sobie wspolczesnego Kosciola bez tak 
pojl!tego i wyraiaj~eego sil! dialogu. 

ADAM BRINCKEN, ur. 1951, artysta malarz. profesor krakowskiej ASP. 
prezes krakowskiego okr\;gu ZPAP. 
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Sztuka opowiesci 

NOWELOWY 

NA KRYTERIA 


Jerzy Jarz~bski 

W jakim punkcie znajduje si~ dzis sztuka mowienia proZ(!? Krytyk 
rozgl(!daj(!cy si~ po literackim gospodarstwie polskim dzis - w sZeSe lat 
po wielkiej przemianie - widzi krajobraz niczym po przejsciu huraganu: 
pelno powalonych, prochniej(!cych pni, gdzieniegdzie widae jakies stare, 
samotne, czasemusychaj(!ce drzewo, a wokol pleni si~ zagajnik - wcale 
z wygl(!du zdrowy, ale nie przetrzebiony, a przy tym tak roznorodny, 
ze trudno nawet orzec, czy rosnie nam bor swierkowy, czy brzezina. 
Brak tu z pewnosci(! lesnikow "na etacie" - dbaj(!cych 0 sens i porz(!dek 
w tych chaszczach; niektorzy wpadaj(! tu okazjonalnie, ale nikt chyba 
nie przemierzyl calej g~stwiny. Ludnose buszuje w niej troch~ na oslep, 
brak wi~c wydeptanych sciezek i punktow orientacyjnych, choe niby 
wszyscy zgadzaj(! si~: niechze tu wreszcie las wyrosnie! 

Dose juz tych "lesniczych" metafor. Obserwujemy po pro stu gene
raln(! zmian~ warty - 0 zasi~gu nieporownanie szerszym i znaczniejszym 
niz ta, ktora kiedys dala tytul znanej ksi(!zce Blonskiego. Zmiana warty 
popazdziernikowa niewiele zmienila w hierarchiach obowi(!zuj(!cych 
wsrod krajowych tworcow: pisarze wylansowani w latach trzydziestych 
lub zaraz po wojnie byli jeszcze mlodzi, pelni sil i otwarci na ideowe 
przemiany, obok nich istniala krytyka, obfituj(!ca w dojrzale autorytety 
i swietne, mlode talenty, krytyka, ktorej zadaniem w takich historycz
nych momentach jest budowanie mostow I(!cz(!cych przeszlose z przy
szlosci(!, a przerzucanych ponad mieliznami czasu terazniejszego, wpro
wadzanie w obieg, historyczne lokowanie i potwierdzanie wlasnym 
autorytetem nowych zjawisk literackich, ktorym trzeba znaleie miejsce 
wsrod uznanych wczesniej wielkosci. Wielka krytyka potrafi nawet 
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w sytuacji rewolucyjnego chaosu odbudowae szybko wizerunek literac
kiej wspolczesnoSci jako pewnego ladu, mieszczf!cego si~ w historycz
nych procesach. Zatem po Pazdzierniku '56 nadal najwazniejszymi 
pisarzami polskiej wspolczesnosci byli Andrzejewski, Rudnicki, Kunce
wiczowa, Lem, Stryjkowski, Braun, Buczkowski, Dygat, Konwicki, 
Odojewski, obaj Brandysowie. Debiutanci z okolic Pazdziernika mieli 
w tym towarzystwie wyznaczone miejsca, choe w istocie niewielu 
sposrod nich przetrwalo do dzis . Albo nie zyjf! - jak Bialoszewski, 
Hlasko, Krzyszton, Stachura - alba wytracili pisarski rozp~d, i to 
niezaleznie czasem od politycznej przynaleznoSci - jak Nowakowski, 
Orlos, Minkowski, Brycht. Dzis, kiedy pokolenia 1910 i 1920 schodzf! 
powoli ze sceny, okazuje si~, Ze w generacjach nast~pnych zieje jakas 
gigantyczna wyrwa, to znaczy ze - przynajmniej w obr~bie prozy 
- Pazdziernik i lata nast~pne przyniosly zdumiewajf!co malo talentow 
najwyzszej miary, ktore moglyby przetrwac wszystkie polityczne katak
lizmy i nadal fascynowae czytelnik6w. Jak pisal niedawno Jan Blonski, 
proza nie zgasla w Polsce wskutek politycznych przemian lat ostatnich: 
"przezyla swoj kryzys znacznie wczesniej. Juz pod koniec lat siedem
dziesif!tych zacz~1y si~ wyraznie wyczerpywae dwie mozliwosci, ktore po 
poraZce »odwilzy« pozostaly polskim powiescio- i opowiesciopisarzom: 
szukanie wlasnej tozsamoSci w przeszloSci, w osobistej historii, jak to 
czynili najlepiej Kusniewicz, Stryjkowski, Konwicki i tylu innych ... oraz 
sentymentalno-anarchiczny bunt wszelkiej masci outsider6w, od Hlaski 
do Stachury."1 Stf!d wlasnie wynika niepokojf!cy brak w prozie dzisiej
szej "srodka", tzn. prozaik6w dojrzalych i uznanych, na kt6rych ksif!zki 
si~ czeka i powszechnie je czyta, a kt6rzy jeszcze nie przekroczyli wieku 
emerytalnego . Ow brak wplywa na mechanizmy kulturowej pami~ci, 
powoduje znaczf!cf! obnizk~ kondycji spolecznej pisarzy, sprawia, ze 
dzis cale obszary literatury polskiej zeszly w podziemia jakiegos pol
bytu. Spotykajf! si~ w owym polbycie zar6wno czlonkowie wolnos
ciowego kiedys SPP, jak ugodowego ZLP: obie organizacje prowadzf! 
jakf!s dzialalnose, organizujf! spotkania z autorami, nawet wydajf! 
- z ci~zkim trudem - zgrzebne, male tomiki, ktore czytane Sf! zazwyczaj 
wsrod kolegow i rodziny autora. "Zycie organizacyjne" pisarzy utraci
10, zdaje si~, jakikolwiek wplyw na ich karier~ wsrod czytelnikow. 

Z drugiej strony - i niejako wbrew mizerii zycia literackiego or
ganizowanego tradycyjnie w ramach instytucji - rozwija si~ bujnie 
rynek ksif!i:ki, na ktorym zakwitajf!, dose przypadkowo, takie czy inne 
bests ellery czy wydawnicze "hity". To ow rynek dyktuje pisarzom 
warunki, wymusza tworzenie wedtug swoich regul i wymagan, ale 
jednoczesnie skrycie marzy 0 "arcydziele" - to znaczy 0 ksif!i:ce, ktora 

1 1. B10I1Ski, POIVr6t powidci. czyli co czytac na wakacjach, "Tygodnik Powszechny" 
1995, nr 28, s. 1. 
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sprostalaby trwalszym niz dorazne kryteriom wartosci, a zatem mogla
by utrzymywac si~ na rynku dluzej niz przez kilka miesi~cy, podlegac 
wznowieniom, odnosic sukcesy za granicll. Nie jest wi~c prawdll, i:e 
rynek nie potrzebuje instytucji i.ycia literackiego, ze nic go nie obchodzll 
dyskusje toczone przez krytyk6w i pisarzy. Lub moze raczej: najswiat
lejsi i prowadz<!.cy bardziej dlugofalowll polityk~ wydawcy pol skich 
ksillzek zaczynajll sobie powoli uswiadamiac, ze bez autentycznego 
obiegu opinii i bez ustalonego systemu hierarchii i kryteri6w wartos
ciowania niewiele na dluzszll met~ b~dll mogli zdzialac. Rzecz w tym, iz 
kryteria oceny literatury sll dzis bardziej niz kiedykolwiek mgliste. 

W 1957 roku, w rok po Pazdzierniku, Kazimierz Wyka opublikowal 
glosny esej Lowy na kryteria, kt6ry dal nast~pnie tytul zbiorowi jego 
prac krytycznych z roku 1965. Jakiez byly zmartwienia Wyki w tamtych 
latach? Nie wi<!.zaly si~, jak mozna by dzis slldzic, bezposrednio z war
tosciowaniem literatury. Wyka szukal raczej kryteri6w Porzlldkowania 
procesu historycznoliterackiego. Odpowiadajllc na esej Jerzego Kwiat
kowskiego Wizja przeciw rownaniu, zastanawial si~ nad modelem ewo
lucji poezji w jej dlugim trwaniu, dyskutowal z upraszczajllcym schema
tern przemiennoscl epok romantycznych i klasycystycznych, 
Porzlldkowal aktualne zjawiska, odnoszllc je do calosci tradycji polskiej 
poczllwszy od kOI1ca XIX wieku. 

Pi~kne lata pi~cdziesillte! - mozna by rzec, gdyby nie brzmialo to tak 
dziwacznie - lata, w kt6rych wiadomo bylo jeszcze, co to jest historia 
literatury wsp6lczesnej, jak wygillda proces historycznoliteracki, kt6ry 
"toczy si~" w jakims kierunku. W niecale cztery dekady p6zniej 
wlasciwy Wyce styl gospodarowania na wlosciach polskiego pismiennic
twa nie jest juz chyba mozliwy. Najbardziej charakterystycznym zapew
ne rysem literatury powstajllcej dzisiaj w Polsce jest jej niepodatnosc na 
procedery wlllczania w "Iinie rozwojowe", kt6rych wczesniejsze fazy 
mozna by sledzic i rozpoznawac. Nie jest oczywiscie tak, i:e to, co si~ 
dzis wydaje, zupelnie nie miesci si~ w tradycyjnych formulach. Raczej 
na odwr6t: tych formul jest jakby zbyt wiele, nie tworzll wyrazniejszych 
proces6w, uchwytnych sumarycznie i latwych do sklasyfikowania w po
staci zdania typu: "Iiteratura polska idzie w kierunku ... " 

Nie wiedzllc, w kt6rll stron~ zmierza literatura, krytycy (wydawcy, 
publicznosc, etc.) chcieliby wiedziec przynajmniej, co w niej cenic. 0 ile 
malo dzis podsumowan m6willcych 0 caloksztalcie tw6rczoSci wsp61
czesnej, podzialach na prlldy czy ,,-izmy", 0 tyle sporo pojawia si~ 
Slld6w wartosciujllcych poszczeg61ne zjawiska, s<!.d6w cz~sto sprzecz
nych, diametralnie r6znych, a przecie apodyktycznych. Przyznaje si~ 
dziesilltki nagr6d literackich - i kazdy werdykt jury niemal natychmiast 
podlega oprotestowaniu. Argumenty? "Wierzcie mi, born stary, wielem 
w zyciu przeczytal i smak mam niezawodny!" - rzecze jeden krytyk. 
"Wierzcie nam, bosmy mlodzi i najlepiej czujemy ducha nowej epoki!" 
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- odkrzykuj(! inni. Czy jeszcze inaczej: "Nie wierzcie Iksowi: od lat 
klepie to sarno, nie bacz(!c, jak czasy si~ zniieniajq!" Albo na odwrot: 
" Nie wierzcie 19rekowi: zmienia pogl'ldy co chwila, zaleznie od tego, 
sk'ld wiatr zawieje!" W wartosciowaniu przewazaj'l w gruncie rzeczy 
argumenty ad personam, goruj'lC zdecydowanie nad ustalaniem racji 
obiektywnych. 

o coz jednak mialyby si~ wesprzee obiektywne racje? Gdziez S'l 
wyrazne kryteria wartosciowania? C6z si~ z nimi stalo w ci'lgu tych 
kilku ostatnich lat, w czasie kt6rych zmienilo si~ "wszystko"? Bez 
w'ltpienia nie moze juz bye mowy 0 kryteriach opartych 0 est e t y c z
n (! nor m ~ - wszelkiego rodzaju normatywizm zgasl w sztuce i litera
turze grubo przed moim narodzeniem - jesli nie liczye osobliwej proby 
jego odbudowy w czasach socrealizmu. Na to miejsce pojawilo si~ ongis 
kryterium now 0 sci i 0 r y gin a I nos c i - drogie awangardzie, dzis 
jednak porzucone, zast'lpione gustem do pastiszu czy stylizacji. Pochod
ne oden zdaje si~ bye kryterium zgodnosci z duchem czasu, 
zakladaj'lce, ze kazda epoka rna swoj'l dominuj(!c(! estetyk~ i tematyk~, 
ktorej nalezy si~ posluszenstwo. Ale ten typ relatywizmu pr~dko pozarty 
zostal przez relatywizm obszerniejszy, w ktorym miescilo si~ na raz 
wiele r6Znych estetyk i programow dopuszczalnych w jednej historycz
nej chwili. "Duch czasu" pocz'll wi~c belkotae r6Znymi glosami, z kto
rych iaden nie jest lepszy od innych. Moze wi~c 0 jakosci literatury 
decydowae rna jej g ~ s to s e s e man t y c z n a, n a s y c e n i e pow a z 
n y mit reS cia m i? I to nie: powieSe dzisiejsza epatuje wprawdzie 
niekiedy uczonoki 'l, ale zaraz obsuwa si~ w zabaw~ , uzywajqc erudycyj
nej materii niczym zetonow w grze. Moze g I ~ b i a a n ali z y p s y c h 0

log i c z n e j? Ale cM ona warta w dobie "smierci czlowieka", w czasach 
gdy postacie ludzkie maluje si~ grubymi poci'lgni~ciami p~dzla, podlug 
komiksowej raczej niz literackiej estetyki? Na koniec to, co przez tyle 
lat podziwialismy: e t y c z n y rna k s y m a liz m i 0 b ron a war to sci 
- niestety, i one splowialy w momencie, gdy pisanie prawdy nie wymaga 
szczegolnej odwagi. 

Literatura epoki wolnosci jawi si~ wi~c tworem dziwnym, bo jakby 
bezkostnym, nie wspartym 0 zadne wewn~trzne rusztowanie nadaj'lce 
jej aksjologiczn'l wyrazistose. Mozna tu jeszcze zaproponowae kryte
rium s p raw nos c i war s z tat 0 w e j, ale z nim wlasnie najwi~kszy 
klopot: sprawnie pisz'lcych debiutantow jest w Polsce dzisiejszej bardzo 
wielu - 0 czym swiadczye mogl niedawny konkurs literacki "Tygodnika 
Powszechnego". Rzecz w tym, ze te sprawnie napisane teksty nie S'l 
konieczne: mogly powstae, ale nie musialy, a ich brak niczego by 
w krajobrazie kultury nie zmienil. Gdybyz one jeszcze stanowily pewn'l 
wyraznie okreslon'l (z punktu widzenia poetyki czy tematyki) calose 
- mozna by wtedy mowie 0 glosie pokolenia czy epoki, teksty wspieraly
by si~ wzajem, buduj'lc do wewnqtrz jakis lokalny system kryteriow, 
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pozwalajqcy latwiej odroinic to, co dobre, od tego, co niezdarne lub 
mialkie . Ale te teksty rozbiegajq siy na wszystkie strony i Sq - znow 
- realizacjq najrozmaitszych koncepcji literatury. Moina sposrod nich 
wybrac bez wiykszych trudnoSci grupy utworow najlepiej napisanych 
- ale ta " lepszosc" jest tradycyjna , jej kryteria Sq jui znane, stworzone 
gdzie indziej i cokolwiek przykurzone. 

Glownym problemem mlodej prozy w Polsce jest chyba fakt, ii 
z wielkq trudnosciq przychodzi jej odbudowac kulturow'l calosc, od
naleic SWq przynaleinosc do zjawisk wyiszego rzydu. A moie raczej: ta 
przynaleinosc daje siy okreSlic, ale na innych nii wczesniej zasadach. 
W minionych dziesiycioleciach czy nawet stuleciach utwory pisane 
w Polsce przynaleialy przede wszystkim do uniwersum literatury naro
dowej - 0 mniej lub bardziej wyraznie okreslonych cechach, wlasnej 
historii i dynamice przemian. Dzis nowi prozaicy pojawiajq siy w nie
wielkiej liczbie - i zapatrzeni w rozmaite, najczySciej obce wzorce: 
Krzysztof Myszkowski i Marek Kydzierski fascynujq siy Beckettem, 
jego styJistykq, redukcjq czlowieczenstwa do sytuacji elementarnych 
i ascetyzmem fabuly, Olga Tokarczuk i Bronislaw Wild stein (przynaj
mniej jako autor ostatniej swej powieSci 0 zdradzie i smierci) zerkajq 
w strony nowej historycznosci w stylu d'Ormessona lub Parnickiego, 
Jerzy Pilch bliiej jest lerofiejewa - z jego mitologizacjq wlasnej biografii 
i zanurzeniem jej w materii przyrzqdzonego kunsztownie jyzyka, Manu
ela Gretkowska i Natasza Goerke stylizujq postmodernistycznie, erudy
cji, dowcipu czy znajomosci swiata uiywajqc niczym szminki do warg, 
Andrzej Stasiuk - jak zauwaiyl ostatnio Mieczyslaw Orski - tworzy 
przewrotnq repliky Londonowskiego swiata mocnych ludzi, Anna Bo
lecka rekonstruuje mityczny kosmos sprzed narodzin, utrzymany w po
etyce powiesci "kresowej", lakub Szaper przebywa w groteskowo-fan
tastycznym swiecie Gogola, Bulhakowa czy Gombrowicza, Tomek 
Tryzna komponuje SWq powiesc z cegielek mitow kultury popularnej . 
I tak dalej . To siy nie sklada. Pisarze debiutujqcy w ostatnich latach 
tworzq konstelacjy indywidualnosci nie polqczonych w sposob wyrazny 
pomiydzy sobq, choc mieszczqcych siy calkiem niezle na mapie Jiteratury 
swiatowej . Ale - w takim razie - czy istnieje jeszcze "literatura polska" 
jako zjawisko wyodrybnione tematycznie lub stylistycznie, czy trwa 
jakis dialog pomiydzy ludzmi piszqcymi dzis w kraju? 

Ten dialog odbudowuje siy osobliwie, bo w klotni - takiej na 
przyklad, jak ta miydzypokoleniowa, ktora przetaczala siy niedawno 
przez lamy "Tygodnika Powszechnego" . Moina by jq bylo uznac za 
malo tresciwq, bo w koncu pretensje czterdziestolatkow do mlodszych 
kolegow - ie miast swiatopoglqdu i etosu dopracowali siy gl6wnie 
posad w redakcjach czasopism, radia i telewizji oraz "sily przebicia" 
- przypominajq jako i ywo nawolywania ciotek wiadomego 16zia, aby 
stal siy co prydzej " kobieciarzem" lub " koniarzem". Kims stajemy siy 
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wtedy dopiero, gdy rzeczywistosc nas do tego przymusi - milej bowiem 
zeglowac na fali nieskOl1czonych stylizacji niz, czuj,!c pod tylkiem 
twardosc golej ziemi, domacywac si~ od nowa najblizszych przedmio
tow. Takie odkrycie "ja" w clementarnym. wiedzionym od nowa dia
logu ze swiatem przydarza si~ po wielkich katastrofach, ale przychodzi 
tez czascm W wyniku wielkiego przesytu , inllacji form i konceptow. 

S,!dz~ - mam nadziej~ - ze przesyt taki czeka nas niebawem wskutek 
nieuniknionego kryzysu postmodernizmu. Jesli nie odczuwamy jeszcze 
tej koniecznosci, to wskutek osobliwej sytuacji kultury w krajach 
dawniej komunistycznych. Odzyskanie politycznej wolnosci zbieglo si~ 
w nich bowiem z karier,! postmodernizmu jako symbolu swobody 
i "swiatowosci" - st,!d w przygod~ postmodernizmu rzucili si~ zrazu 
niemal wszyscy, nie dostrzegaj,!c, ile w tej wielkiej zabawie ukrytego 
bolu, nudy, a moze nawet przerazcnia . W samej rzeczy, atmosfera 
radosnego festynu, w trakcie ktorego oglasza si~ wsrod wiwatow 
kolejno smierc czlowieka, ludzkiego "ja", sztuki, sensu, historii, warto
Sci, hierarchii itd., intronizuj,!c na to miejsce j~zyk, ktory sam si~ mowi, 
nieskonczony proces rozsiewania form i znaczen - rodzaj gigantycznego 
mechanizmu , kr~C'lcego si~ coraz szybciej bez widocznego celu - otoz 
atmosfera ta rna w sobie cos upiornego, zwlaszcza gdy przyklaskuj,! jej 
wytworni intelektualiSci; rna tez w sobie nieodparty komizm, gdy 
zwazyc, iluz to lamancow uczonego zargonu potrzeba, aby wszem 
i wobec uzasadnic kapitulacj~ bardziej wyrobionego smaku i auto
rytetow przed ide'! zatarcia wszelkich hierarchii. Ta zreszt'! w praktyce 
oznacza najcz~sciej ust~pstwo przed gustem zbiorowego kretyna. 

Arystokratyzm jako program dla literatury? Raczej swiadomosc, ze 
bez wysilku poswi~canego budowie hierarchii utoniemy niebawem 
w masie nic nie znacz'!cego smiecia, ktora i tak podchodzi nam juz do 
gardla. Wi~c nie tyle konstrukcja kapliczek dla wybranych, ile namysl 
nad kryteriami , ktore pozwolilyby nam odroznic to, co wartosciowe, od 
plastikowej imitacji. Na razie robimy to instynktownie - bo przeciez 
naprawd~ to i owo podoba nam si~, co innego zas budzi odruch repulsji. 
Rzecz w tym, iz kryteria takich wyborow nie S,! dzis caikiem jasne: 
mozna domniemywac, ze przeblyskuje w nich raczej pami~c tradycyj
nych wartosciowan, choc trzeba nam przecie hierarchii nowych. Te 
hierarchie uksztaituj,! si~ w nadchodz,!cych latach tylko wtedy, gdy 
kultura wyloni nowy system kryteriow . Nie powstanie on, jestem tego 
pewien, w drodze czysto mozgowych operacji. Kryteria objawiaj,! si~ 
nam pod wplywem sytuacji zewn~trznej, rodz,! si~ tam, gdzie nas cos 
boli czy uwiera, a uwierac nas, przypuszczam, niebawem zacznie nowy 
kryzys tozsamosci, kryzys sensu istnienia, a moze tez kryzys slowa, 
zast~powanego coraz powszechniej przez cywilizacj~ obrazkow'l. Lite
ratura utrzyma si~ wowczas pod wanmkiem, ze b~dzie umiala zbudo
wac sw6j swiat- residuum, ktory nada nowy sens pewnym wartosciom, 
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uwolni nas od przymus6w kultury instant, kultury natychmiastowych 
spelnien, kt6ry tez - co istotne - przywr6ci inny, powolniejszy, bardziej 
solenny rytm zyciu, mysleniu, osi,!ganiu kolejnych etap6w swiadomosci. 
Wraz z utrat'! znaczenia politycznych czy ideologicznych podzia16w 
i motywacji wydob\!dzie si\! w6wczas na powierzchni\! inny, bardziej 
elementarny system wartosciuj,!cych podzia16w: na m,!drose i glupot\!, 
wysilek i latwizn\!, prostot\! i prostactwo, komplikacj\! i zam\!t, oryginal
nose i epatowanie. Literatura - na przek6r ortodoksyjnym egalitarys
tom - nie tylko poddaje si\! w naturalny spos6b hierarchizuj,!cym 
podzialom, ale takze je, wsr6d swych wyznawc6w, tworzy. "Jedna 
literatura dla wszystkich" to ponury sen totalitarysty, a zarazem skryte 
marzenie machera od "produkcji ksi,!zek", kt6ry chcialby sprzedawae 
same bestsellery. Raczej wi\!c: "pokaz mi, co czytasz, a powiem ci, kim 
jestes", to znaczy do jakiego spoleczenstwa i jakiej w nim warstwy 
nalezysz, jakie s,! twoje problemy - psychiczne, intelektualne - jaki 
reprezentujesz poziom i aspiracje. A zatem wolanie 0 kryteria wartos
ciowania literatury nie r6zni si\! zasadniczo od wolania 0 spoleczenstwo 
posiadaj,!ce wyrazn,!, opart'! 0 przejrzyste kryteria wewn\!trzn'! struk
tur\! i tozsamose, spoleczenstwo, kt6re potrafi nadawae tak'! tozsamose 
nalez'!cym don jednostkom. 

Wiara w odbudow\! kryteri6w jest wi\!c jednoczesnie inn,! wiar,! 
- w odrodzenie czytelnika, faszerowanego na razie przez wydawc6w 
literack,! tandet'!, odrodzenie w nim wyzszych aspiracji, potrzeby hie
rarchii i rozumne'go wyboru. B\!dziemy w ramach naszej " Sztuki opo
wiesci" przygl,!dae si\! wydawanej w Polsce prozie, wybierajllc pozycje 
obliczone na cos wi\!cej niz dorazny sukces. B\!dziemy szukae w niej 
punkt6w jednoczllcych, ocalaj,!cych jej zbiorowll tozsamose i zarazem 
umozliwiajllcych dialog, wylanianie si\! nowych kryteri6w oceny i struk
tur wartosci. 

JERZY JARZ~BSKI, ur. 1947, dr hab. w lnstytucie Filologii Polskiej UJ, 
historyk literatury. Wydal: Gra w Gombrowicza (1982), Powiesc jako autokreacja 
(1984) , Zufall und Ordung zum Werk Stanislaw Lems (1986), W Polsce czyli 
wsz(!dzie (1992), opracowanie krytyczne pism Brunona Schulza w Bibliotece 
Narodowej (1989), Czytanie Schulza (red ., Krakow 1994). Wsp61redaktor "Tek
st6w Drugich" . Publikowal m. in . w "Odrze", "Kresach", "Tygodniku Po
wszechnym", "NaGlosie", "Znaku", 
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Tadeusz Nyczek 

Poznalem go dawno, gdzies z koncem lat szescdziesilltych. Ale 
wczeSniej wiedzialem 0 nim to i owo, w Krakowie 0 to nietrudno. 
Poprzedzala go legenda partyzanta, kt6rll sit;: otwarcie chlubil. Wit;:c 
poznalem "prawdziwego partyzanta", kt6ry byl pisarzem. Istnieli wpra
wdzie inni pisarze ex-partyzanci, choeby Jan J6zef Szczepanski czy 
Tadeusz R6zewicz, ale w nich partyzanctwo dawno zniknt;:lo, razem 
z wojnll; teraz byli zwyklymi pisarzami cywilami, jak kazdy. A Jan 
Lohmann byl nadal partyzantem. 

o "lesie" m6wil tak, jakby ten "las" zdarzyl sit;: wczoraj , a moze 
jeszcze gdzies tam trwal nadal, przyczajony. Podejrzewalismy malodusz
nie, ze jest w tym jakas gra, cht;:e przykrycia sit;: plaszczem legendy - bo 
moze rzeczywistose byla od legendy marniejsza? Sprawdzalismy, czy nii! 
mitologizuje, nie popisuje sit;: przed mlodyrni chlopcami swojll bohater
skll przeszloscill; mielismy po dwadzieScia lat, uczylismy sit;: literatury, 
chodzilismy na zebrania Kola Mlodych Pisarzy i bylismy jill znacznie 
zaszczepieni na martyrologie okupacyjne; socjalistyczne dt;:cie w wojen
ny bt;:ben robilo swoje. Ale zgadzalo sit;:. Byl z rocznika 25, podczas 
wojny mial kilkanascie lat, m6g1 bye w lesie. 
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Moze ta lesna obsesja brala si~ takie st,!d, ze byl wtedy jeszeze tak 
mlody i dlugo wypluwal z siebie t~ wojn~? 

Pisywal wiersze, pro~. Wszystko na miar~ swoieh ezasow i miar~ 
talentu trudnego do oceny. Nie wiadomo bylo, co 0 tym myslec. Swietne 
fragmenty obok banalnyeh, krotko mowi,!e. Najlepsze wydawaiy si~ 
opowiadania, zwlaszcza te odnosz'!ce si~, jakieby inaezej, do " lasu". 
Czulo si~ w nieh g~ste przezyeie, zdania nabieraly ei~zaru, plastyeznoSci. 

Wydal kilka ksi,!zek. Tomy poetyekie, zbior opowiadan, powiesc 
- V przykazanie, 0 AK. Poza dosyc w,!skim kr~giem przyjaei61 i czytel
nikow nie stal si~ znany, nie zrobil sobie "nazwiska" na miar~ og61
nopolsk'!. Specjalistow od prozy wojennej bylo wielu, debiutowali 
znacznie wczesniej i los dal im wi~ksze szanse. Poet6w, lepszyeh, nie 
tylko z jego pokolenia, bylo tez wi~cej. On, debiutant ksi'!zkowy 
dopiero z roku 1968, wydawal si~ istniec poza pokoleniami, przynaj
mniej w literaturze. To oczywiScie nie pomaga w karierze, jesli rozumiee 
j,! spektakularnie. 

Wydal teraz Na lewo jest lvschad. Zdumiewaj,!ca ksi,!zka. Ani 
typowa powieSc, ani autobiografia, ale cos pogranicznego, celowo 
przemieszanego. Z pewnego punktu widzenia najzupe/niej osobisty 
pami~tnik z kilkunastu miesi~ey "wolnosei" 198(}81; ale przeeiez nie, 
bo wyraznie wyczuwa si~ intencje fabularyzaeyjne, "literaekosc" jest 
ezyms, na ezym autorowi zdeeydowanie zalezy. 

Pojawiaj,! si~ osoby historyezne z imienia i nazwiska, rzeezywiste 
daty, fakty , okolicinoSci, miejsea. Niekt6re postaei z planu fabularnego 
poukrywane s,! za fikcyjnymi imionami. To samo dotyezy autora. 
Wszelkie slady "i:yciowe" prowadz,! jednoznaeznie do niego, l,!eznie 
z przytoczeniami reali6w, autoeytatami z tworezosei, a przeeiei: pod
pisuje si~ zmyslonym nazwiskiem ... Nie ma tei: pewnoSci, kt6re z jego 
perypetii s,! prawdziwe, ktore fikeyjne. 

Niew'!tpliwie jest to opus magnum Jana Lohmanna, jego dzielo zyeia, 
jego Wszystko. Bo nic to, ze podstawowy plan akeji dzieje si~, jak 
wspominalem, w pocZ'ltkach Iat osiemdziesi'!tyeh, a na ostatnie karty 
wkracza jui: stan wojenny. Rzeezywista akcja zaezyna si~ kilkadziesi,!t lat 
wczesniej, kiedy to w rodzinnej posiadlosei Lohmannow, malym Secemi
nie na kielecczyznie, pojawil si~ na swiecie chlopezyk zwany Jankiem albo 
Asiem. Rodzina byla prawdziwie ziemianska, zycie prawdziwie sensowne. 
Obowi,!zywaiy dobre maniery, przebieranie si~ do stolu, respekt wobee 
starszyeh i polskiej tradyeji, kultura bycia, gotowania , jedzenia, konwer
sowania, ubierania si~, czytania i pozdrawiania s,!siad6w. 

Wiele lat po wojnie, ktora bezpowrotnie wszystko tamto zniszezyla, 
a z malego Asia zrobila rozgoryezonego ex-partyzanta i spauperyzowa
nego niewolnika komunizmu, pisarz Jan Lohmann odkryl na stryehu 
w jakims kufrze jedyny egzemplarz jedynego numeru pisemka wydane
go w roku 1941 silami wlasnymi i towarzystwa seeeminskiego . Pisemko 
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nazywalo siy szumnie i nieco na wyrost "Tygodnik Ilustrowany". 
Lohmann, gl6wny autor, w6wczas 16-letni, przytacza je teraz w swojej 
ksi'fi:ce w caloSci. Jeszcze jedno swiadectwo zaginionego zycia, zaginio
nych obyczaj6w. 

Obszerne fragrnenty ksi,!zki poswiycone S,!, oczywiScie, partyzantce. 
Czasem w postaci wtr,!conego wspomnienia, czasem osobnego opowia
dania. Dzis czyta siy to trochy jak powt6rki z Lotnej, Polskiej jesieni czy 
Kolumb6w. Ale nie zawsze. JeSli juz szukae rzeczywistych paranteli, 
odwolalbym siy bardziej do R6Zewicza, tego zwlaszcza z Do piachu ... 
Podobna ostrosc widzenia i s,!dzenia jasnych i ciemnych stron partyzan
tki. Przy okazji warto pamiytae, ze Lohmann m6g1 pisae bez cenzury. 

W miary lektury tej powieSci-niepowiesci zaczynaj'! dominowae dwa 
gl6wne tematy. W planie terazniejszym narastaj,!ca upiornose zycia pod 
koniec roku 1981. W planie historycznym - uswiycenie Armii Krajowej. 
Zrozumiale, ze te w'!tki, pozornie odlegle, ale wewnytrznie niepokoj,!co 
bliskie, przeplataj<l: siy, nawet jakos wzajemnie warunkuj,!. Dodatkowe
go smaku nabiera fakt, ze rozpaczliwa terazniejszose jawnie przegrywa 
z heroiczn,! , choe tragiczn,! przeszlosci'!. 

Czym tak naprawdy S,! te dwa tomy Na lewD jest wsch6tf? Sternow
sk,! powieSci<l:- workiem, powieSci,! w pseudopowieSci , poematem dyg
resyjnym z setk<l: w<l:tk6w prawdziwych i fikcyjnych? Moze najbardziej : 
pamiytnikiem starego Kandyda, kt6ry ma poczucie wielkiej przegranej 
i jeszcze tylko usiluje dae tej przegranej literackie swiadectwo. Ten 
Kandyd jest czlowiekiem towarzyskim, ale bardzo samotnym. Naj
wspanialsze lata jego zycia skonczyly siy w 1945, z chwil,! formalnej 
likwidacji lesnej partyzantki AK-owskiej. Teraz ma sz6sty krzyzyk na 
karku i poczucie grzyzniycia w lepkim blocie zycia . 

Co zostalo? 

Zyj~ z t'! przeklr;:t"! koniecznoSci'1 pisania, w l~ku , by tt< potrzeb~ wspoma
gala jasnose widzenia, i nie mam czasu nawet zye, cieszye si~ najprost
szymi odczuciami, otaczaj,!cymi rzeczami, czy z samego biologicznego 
istnienia. Nie ch~ nikogo widziee, ieby sit< nie rozpraszae, czytam prawie 
tylko to, co sam napisz~, wpatruj~ si~ w siebie i iycie jak zakochana w sobie 
przed lust rem w sW'1 twa rz, gdy j'1 pudruje, maluje, szminkuje. Wcil!i to, 
co napisalcm, skrcSlam, poprawiam, przera biam, skracam, mysl~ 0 tym 
nawet, gdy kogos spo tykam, zaraz denerwuj~ si~, ze tra~ czas. 

Ale niedlugo pOiniej: "Moje pisanie, do diabla z nim, to tylko 
spos6b na zycie, zmaganie siy z pamiyci,! . Nie jestem normalny. Gdy 
ktos dostanie w pysk, tak jak ja, nie moze nim bye. Zginyla przeszlose, 
wszystko, co bylo mi blizsze niz wlasne zycie, bo nie jest wazne, ze 
zostala uznana za wrogC!, obc,!, ale ze jej nie ma." 

Wiyc po co to wszystko, ten bolesny wysilek zaczerniania stron? Zeby 
nie zwariowae? Zeby zd'!zye? Dae swiadectwo? Sobie? Epoce? Przeszlo
sci? TerazniejszoSci? Ksi,!zka przy tym wlasciwie bez pocz'!tku i konca. 
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Hybryda tylu form, gatunk6w, miejscami niesp6jna, ogromnie nier6wna, 
przejrnujf!ca jako wyznanie i rniejscarni nudnawa, nawet pretensjonalna . 
. , Przy tych wszystkich - bodaj nieuniknionych - slabosciach i nier6w

nosciach jest to wyj!!tkowej rzetelnosci swiadectwo prawdy pewnego 
czasu. I swoisty pomnik wystawiony AK-owskiemu pokoleniu, kt6re 
kiedys, zdziesif!tkowane, sponiewierane przez wojny - jednak wygralo. 
Zeby przegrac. 

- Wyglf!da, ze bydziemy siy wszyscy coraz czysciej spotykac takze 
i tu - szepn!!l do mnie Edek Chudzinski, kiedysmy przedwczoraj, 
w czerwcowy czwartek, szli od bramy cmentarza Rakowickiego ku temu 
kawa!kowi ziemi, w kt6rym mial skryc siy na za}Nsze jeszcze jeden. Ten 
najbardziej widomy dow6d nietrwalosci ludzkiego zycia. Umarl Bolek 
Greczynski. Mial 44 lata. Byl wsr6d "nas" jednym z najmlodszych. 
Zabila go nagle objawiona bialaczka. 

Pogrzeb byl dziwnie cichy, niemal intymny. Moze dlatego, ze nikt 
nie wi6z1 ani nie ni6s1 trumny, co zawsze robi trochy patetyczne 
wrazenie, i potem nie spuszczano jej przy tym nieco zenujf!cym skrzy
pieniu sznur6w, i nie zasypywano jej, jak zawsze za dlugo, przy jeszcze 
dokuczliwszym zgrzycie lopat. Po prostu trumny nie bylo. Prochy 
Bolka, w urnie, przytransportowane z Ameryki, ni6s1 Franek Mula. 
Pudelko bylo jasne, z wypisanym ukosnie imieniem "Bolek". 0 ile 
pamiytam, to byl jego wlasny, Bolka, charakter pisma. Jakby sam na 
siebie podpisal wyrok. 

Intymnosc byla tez chyba skutkiem instynktownego wyczucia pew
nej granicy, formy, poza kt6rf! wykroczywszy, popelniloby siy cos 
wobec Bolka niestosownego. Greczynski, miydzy innymi, by! aktorem, 
pogrzeb jest ceremonialem bliskim teatrowi jak kazdy ceremonial, ale 
przeciez i Bolek nie byl zwyklym aktorem, i pogrzeb nie nalezy do 
teatru, bo smierc gra w nim roly zbyt doslownf!. Zaswiecilo slonce, co 
wobec dotychczasowej rnZystej pory przedpoludniowej sarno w sobie 
wydawalo siy az nadto teatralne. Nikt nie przemawial, poza ksiydzem, 
kt6ry odby! zwykly rytual pogrzebowy. Cicho zagrala kapela g6ralska 
zaproszona przez Krzysztofa Jasinskiego, dyrektora Teatru STU, i jesz
cze delikatniej zagral na flecie, podczas skladania kwiat6w, Jacek 
Ostaszewski. Glosniejszy byl wiatr targajf!cy liscmi. 

Przed otwartym jeszcze grobem ostatni raz, po dwudziestu latach, 
stali tak teraz we tr6jky bohaterowie slynnego Sennika Po/skiego, 
spektaklu-legendy pierwszej polowy lat siedemdziesif!tych: Franek Mu
la (Jasiek), Wlodek Jasinski (Konrad) i Bolek Greczynski (Kordian). 
Jasiek ni6s1 Kordiana na rykach. Konrad ni6s1 klepsydry. 

Wtedy, dwadzieScia kilka lat temu, pol'l,czyl ich Teatr STU, wojuj,!
cy, odwazny zesp61 mlodych ludzi, kt6rzy na przelomie lat 60. i 70. 
chcieli oczyscic zr6dla swiata i zr6dla teatru. Mieli tei mniej wiycej po 
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dwadziescia lat, nalezeli do pokolenia hippies6w, kontestator6w, czy 
jak to jeszcze nazwae. Teatr byl dla nich (i dla mnie, kt6ry prawie 
mieszkalem w tym teatrze, nie opuszczalem go wiele lat, az zycie 
rozkruszylo tit nasz~ wsp6lnotlt) srodkiem swiata, skrzynk~ dynamitu, 
ksiltg~ m~drosci i objawienia. Ale nie robili teatru dla teatru, czyli dla 
sztuki. Robili go dla ludzi, zeby cos w nich zmienie, poruszye. A w dal
szej konsekwencji - zeby zmienil silt caly swiat. To bylo rozpaczliwie 
naiwne, ale wspaniale, i wspaniale, ze takie bylo. 

Z czasem silt okazalo, ze Bolek byl ze wszystkich najbardziej 
konsekwentny. Nigdy nie zakochal silt w Gescie Artysty, prowadz~cym 
najczltsciej do pychy i samouwielbienia. Kiedy skonczyl swoj~ misjlt 
w studenckim teatrze, graj~c tam kilka r61, 0 kt6rych nie m6wilo silt 
wtedy, ze byly "kultowe", bo nasz slownik tego nie uzywal, pojechal do 
Ameryki, w 1978. Wczesniej zrobil w Krakowie dyplom, i dopiero przy 
tej okazji wielu dowiedzialo silt, :.i:e byl tak naprawdlt malarzem. Dyplom 
robil na ASP, u Zbyluta Grzywacza, swego mistrza i przyjaciela, 
wsp6ltw6rcy Grupy Wprost, kt6ra tez - dekadlt wczesniej - zawi~zala 
silt w imilt m6wienia prawdy 0 rzeczywistosci i chciala bye bardziej 
z ludzmi niz z salonem artystycznym. 

Bolek postanowil to wyzwanie potraktowae doslownie i do konca. 
I jako jeden z niewielu wytrwal przy tym. Jeidzil po swiecie i budowal 
przy pomocy sztuki mosty, pomosty, siatki porozumienia. Posr6d calej 
przerazliwej hochsztaplerki artystycznej, jak~ silt uprawia w drugiej 
polowie :xx wieku od Tokio po Sydney, zwlaszcza tej zeruj~cej na 
ludzkiej niewiedzy, niepewnosci i Iltku, Bolek musial robie wrazenie 
kogos urwanego z postronka. Traktowae serio cos takiego jak ludzka 
nltdza, strach, b61? Przejmowae silt tym - rzeczywiscie? Nie myslee 
o wlasnej karierze, waznych wernisazach, spotkaniach z istotnymi 
ludzmi, nie demonstrowae publicznie bogactwa swojej osobowosci 
i skomplikowania artystycznej natury? W Ameryce? Zwlaszcza w Arne
ryce, kt6ra jest po to, by kazdy m6g1 - ba, powinien! - udowodnie 
swoj~ wyzszose nad innymi w codziennym biegu na szczyt? 

Ale nie przypadkiem wlasnie dla niego jako czlowieka i aktora 
- w Bolku to bylo rzeczywiscie nierozdzielne - Leszek Moczulski 
napisal jedn~ z piesni w Exodusie, poemacie, wedle kt6rego powstal 
w 1974 spektakl Teatru STU: "Moje wnlttrznosci pali gl6d. Gl6d siebie. 
Wola mnie gl6d, kt6rego nie da silt zasypae, nie da silt zatrzymae, nie 
da silt pozbye." Bolek m6wil ten wiersz, m6wi~c siebie. 

W Aq~entynie dziesi~ miesiltcy budowal w wynajlttej wiezy wielk~ 
wystawlt Zycie i smierc Matthiasa Grunewalda. Byly tam wielkie obrazy, 
ale tez izba tortur i wiltzienna cela, wiltc cierpienie, krzyz i odkupienie 
przez mltczenstwo. Tromy chodz~ce na wiezlt byly znakiem, ze trafil 
w cos waznego. Kt6regos dnia (opowiadal mi to w Krakowie lata 
p6zniej) zadzwonil telefon z anonimowym ostrzezeniem, potem drugi 
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i trzeci, coraz bardziej agresywne. Wreszcie przyjaciele orzekli: - Musisz 
wiac. Pomogli mu przedostac sil,! za granicl,!. Doslownie uciekl. Moze 
przed smierciq od kuli "nieznanych sprawcow". Generalowie polu
dniowoamerykanscy mogli miec i taki pomysl. 

Potem, w 1984, zaloiyl w Nowym lorku, przy Creedmoor Psychiat
ric Center, "The Living Museum", "zyjqce" miejsce pracy i spotkan 
pacjentow-artyst6w, a raczej pacjent6w, ktorzy w terapii przez sztukl,! 
odnalezli nowy sens zycia . Miejsce i cala inicjatywa staly sil,! slawne. Nie 
bylem tam, znam sprawl,! tylko z opowieSci, lektury wycinkow praso
wych. Podobno robilo to niesamowite wrazenie. Zywe muzeum. 

OczywiScie od razu przypomina sil,! "The Living Theatre", legendar
ny amerykanski teatr alternatywny, jeden z duchowych ojcow rewolucji 
teatralnej, kt6ra urodzila Bolka i Teatr STU, i Osmego Dnia, i jeszcze 
wiele wspanialych zespol6w tamtych lat. "The Living Theatre" to tez 
byla cala historia. Teatr prowokacyjny, polityczny, drastyczny obycza
jowo, majqcy nieustanne klopoty z wladzami, policjq, urzl,!dami podat
kowymi, teatr wsciekly i szalony - ale wlasnie z y w y, wciqz w ruchu. 
Oto jeden z niedoslownych, ale bliskich wzorow Bolka na mozliwe 
i pozyteczne zycie nie w sztuce, ale poprzez sztukl,!. 

To Greczynskiemu zostalo na zawsze. To znaczy nigdy nie poddal 
sil,! niszczqcemu czasowi, ktory uspokaja, wybacza, z idealow robi 
domowe kapcie. 

Wstyd, ze tak malo bylismy z nim - przynajmniej dobrq pamil,!ciq 
- kiedy gdzies tam po swiecie samotnie walczyl 0 wiernosc ideom naszej 
wsp6lnej mlodosci. Mozemy sil,!, oczywiScie, usprawiedliwiac. Zylismy 
w okropnych czasach. Robilismy wlasnq rewolucjl,! (0 wlasnie! - a jego 
wtedy z nami nie bylo!), potem mozolnie usilowalismy, usilujemy, klecic 
to nasze polskie podworko niemal od nowa. Niesporo nam idzie, 
kulawo. Zabiera zdrowie, wyczerpuje wyobrainil,!, udrl,!cza na co dzien. 
Gdziez nam myslec 0 Prawdzie, Walce 0 Ludzkq Duszl,! i tak dalej. 
W kOl1cU jakos tam staramy sil,! przyzwoicie wykonywac swojq codzien
nq pracl,!. luz dobiegamy pil,!cdziesiqtki, na Boga. 

Ale kiedy tego czerwcowego dnia widzialem w rl,!kach Franka Muly 
bial/l skrzynkl,! z prochami Bolka, pomyslalem sobie: nie umarl moj 
wyrzut sumienia. 

W przeci/lgu tygodnia, na przelomie maja i czerwca, dwie wystawy, 
ktore niby nic do siebie nie maj/l, a jednak. W Galerii Osobliwosci 
Katarzyny i Zbyluta Grzywaczow kolejny juz, trzeci albo czwarty 
pokaz rysunk6w Adama Hoffmanna. W "Piano Nobile" pastele Krzy
sztofa Skorczewskiego. 

Tradycja . Przede wszystkim tradycja . Ostentacyjna wlasciwie u obu, 
choc Hoffmann, co widac zwlaszcza we wczesnych rysunkach, z lat 
pil,!cdziesi/ltych, wykazywal duze upodobanie do jakZe kiedys "nowo
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czesnego" Picassa, Matisse'a czy Dufy'ego. Skorczewski chcial w cent
ralnym miejscu wystawy postawic gablott;!, a w niej polozyc zastrugany 
olowek na kartce papieru. Stant;!lo w kOl1cU na gablocie z plytl! 
miedziorytowl! i bodaj rylcem, nie pamit;!tam; jednak K.S. kojarzy sit;! 
przede wszystkim z grafikl!, czyli setkl! wirtuozeryjnych miedziorytow 
wykonanych w cil!gu pracowitego cwiercwiecza. 

Olowek: najbardziej intymne z narzt;!dzi artystycznych, najbardziej 
domowe, towarzyszl!ce czlowiekowi od dziecka. Olowek do zapisywania 
wydatkow, numerow telefonow, rzeczy do kupienia na rynku, rysowa
nia planow dojscia do domu ciotki Zuzi alba do urzt;!du w odleglej 
dzielnicy. Narzt;!dzie pod-rt;!czne. Nowoczesna sztuka rzadko przyznaje 
sit;! do korzystania z olowka. W dobie komputerow olowek jest przeraz
liwie anachroniczny, jak cep, plug alba brzytwa. Ale wcil!z nie do 
zastl!pienia. Wielofunkcyjny, wielobarwny, gadajl!cy tysil!cem glosow. 

Hoffmann, jeden z absolutnych mistrzow rysunku, w skali, nie 
waham sit;! myslec, europejskiej, pokazuje, co mozna zrobic, majl!c do 
dyspozycji papier, olowek, wt;!giel prasowany, pt;!dzel z czarnl! temperl!, 
piorko z tuszem. Wystawa w Galerii Osobliwosci pokazuje jeszcze 
innego Hoffmanna niz ten, do ktorego przyzwyczaily nas dziesil!tki jego 
ekspozycji z ostatniego trzydziestolecia. Jest to Hoffmann z pracowni 
i kuchni, z przypadku i z zamyslu. Hoffmann rysujl!cy "powamie" 
i rysuj'!cy z odruchu, na marginesie, dla cwiczenia rt;!ki. Dziesil!tki 
chwytow, sposobow, technik rysowania. Caly swiat form, bogaty, 
wiruj'!cy, pelniejszy niz niejedna wystawa malarstwa. 

Hoffmannowski zachwyt cialem. Cialo, wcil!i nienasycony temat 
sztuki, od cial zwierzl!t w Altamirze, cial tanagryjskich i cial Prak
sytelesa. To jest takze tradycja: iycie ciala. JeW tyle juz tysit;!cy lat ta 
smieszna ludzkosc potrafi ekscytowac sit;! dloni,! niemowlt;!cia i piersi,! 
siedemnastolatki, jakze dziwic sit;! artystom, ie lubil! te smaki utrwalac. 

Hoffmann nie znosil kontrkultury, bo kultura, wit;!c i sztuka, byla 
dian - jest - najwyzszym przejawem sensu, wit;!c porZl!dku zycia. 
Uczniem Hoffmanna byl Zbylut Grzywacz, dla ktorego (przez dlugie 
lata) jedynym odpowiedzialnym kryterium dziela sztuki byla jego praw
da albo klamstwo. Greczynski, uczen Grzywacza, byl dzieckiem kontr
kultury. Odrzucal tradycjt;! dziela sztuki i nie szanowal kultury jako 
zbioru swif;!tych Wartosci. Ale na pewno byl bliiej Hoffmanna nii Andy 
Warhola . Wszyscy trzej podzielali po prostu przekonanie, ie hodlem 
sztuki jest cierpienie, bo iycie jest cierpieniem, a sztuka jest zyciem. 

TADEUSZ NYCZEK, ur. 1946, absolwent po!onistyki UJ, krytyk, eseista. Wydal: 
Pelnyrn glosern. Tealr sludencki w Polsce 1970-1975 (1980), Powiedz Iy/ko s/owo 
(1985) , Lakierowl1llie kartoj1a (1985), Ernigranci (1988), Zdzislaw Beksmski (1989), 
Rozbite lustro (1991), OkreSlo1ll1 epoka. Poezja Nowej Fa/i 1968-1993 (1994). 
Wsp6lwiaSciciei bylej galerii "Inny Swiat" , obecnie kierownik literacki Teatru im. 
Siowackiego. 
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DWUGLOS 0 KSIl\ZCE 

Adam Michnik, J6zef Tischner, Jacek Zakowski, 


MIF;DZY PANEM A PLEBANEM, 

Krakow 1995, SS. 688 

ROZMOWA Z KRZYZEM 

W TLE 


1. Coi bardziej denerwuj'lcego nii rozloione na blisko 700 stron per oro
wanie dwoeh znanyeh przedstawicieli elit, ktorzy opov.~adaj~, jak w historyez· 
nyeh momentaeh byli od innyeh przenikliwsi (jeden w ocenie tomizmu, inny 
komunizmu), wyehwalaj~ tei jeden drugiego, podezas gdy prowadz~ey debat~ 
mistrz ceremonii podsuwa do skomentowania eytaty i fakty? 

Wielu sposrod tyeh, ktorzy ksillik~ Adama Miehnika, Jozefa Tisehnera 
i Jacka Zakowskiego wyobraiaj'l sobie zanim j~ wzi~li do r~ki, wyglasza 
podobne opinie . Gruby i weale nie tani tom rna jednak wyj~tkowe powo· 
dzenie w ksi~garniaeh, co - mi~dzy innymi - wskazuje, ie Mifdzy Panem 
a Plebanem jest niekonieeznie tym, ezym si~ moZe wydawac. 

W jednej z recenzji (Kinga Dunin, Adam Michnik w owczej sk6rze, "Ex 
Libris", ezerwiee '95) mowi si~ delikatnie, leez otwareie, ie "Miehnik nie 
eieszy si~ powszechn~ sympati~". To rzeez znana. S'l ludzie, ktorzy maj~ 
powody, by go nie lubic. Takie na przyklad, ie to nie oni, leez on napisal 
w wi~zieniu kilka bardzo poezytnyeh ksi'liek. W jego sprawie odbyl si~ 
8 marea 1968 pami~tny wiee na Uniwersytecie. On znalazl si~ pod telefonem 
w Maisons-Laffitte, gdy zadzwonil tam Jacek Kuron, m6wi~e otwartym 
tekstem z Warszawy: "Zaeznij ogranizowac powielaeze!" - i tak si~ zacz~la 
historia "drugiego obiegu" . On slowami : ,,Jestem sila antysoejalistyezna!" 
uspokoil tlum ehelley zlinezowac miliejantow w Otwoeku. On upad si~ nie 
opuszczac eeh na Rakowieckiej, gdy go ekspediowali na Lazurowe Wy· 
brzeie. Bez ktorego to irraejonalnego gestu nie byloby zapewne artykulu 
Adama Miehnika Wasz prezydenl, nasz premier - napisanego wbrew wi.elu 
ludziom dobrej woh a oznaezaj'lcego przej~eie wladzy od komunistow. 

Ai si~ prosi, by u kogos takiego szukac wad eharakteru, tropic niekon· 
sekweneje mysii, wskazywac na pomieszanie moralistyki i pragmatyki poli

176 



ZDARZENIA - KSL~ZKI - LUDZIE 

tycznej, urzlldzac mu psychoanalizt;:. [nnymi slowy: rozmontowac Michnika, 
jakos go na wlasny uzytek unicestwic. 

W ksillzce ks. Tischner zwraca swemu rozmowcy uwagt;:: "Grales moral
noscill. A kto gra moralnoscill - poniza innych, chocby tego nie chcial" 
(s. 587). Michnik przyznaje, ze z natury jest fanatykiem: " Doceniam tt;: 
Bosklliaskt;:, ze nie zylem w stalinizmie. Bo bylbym komunistll i takich ludzi 
jak lozek bym niszczyl z absolutnll bezwzglt;:dnoscill" (s . 668). 

Nie nalezy tego traktowac doslownie, jest jednak faktem, ze niektorzy 
mistrzowie i starsi przyjaciele Michnika bywali w stalinowskich czasach 
brutalni wobec ludzi takich jak Tischner - podczas gdy temu ostatniemu 
fanatyzm wowczas nie grozil. Byl klerykiem, jak wszyscy ludzie Kosciola 
stale zagrozonym inwigilacjll. Mogi najwyzej powiedziec sobie: "Kto wie, 
jak sprawy sit;: potoczll?" (s. 29). 

2. W ostatnim rozdziale (Czas swiadectwa) Michnik mowi: "Wiesz, 
Ksit;:ze profesorze, i:e kiedy tak rozmawiamy, mam wrai:enie zupelnej nie
zwyklosci naszego spotkania. My dwaj, ludzie z zupelnie innych klltow Polski, 
niemali:ezinnychswiatow.szlismy przez zycie kazdy wlasnll drogll, az sit;: 
nieoczekiwanie zeszlismy i teraz mowimy niemal jednym glosem. Siowa 
wlasciwie wyjmujemy sobie z ust. To jest niezwykle krzepillce" (s. 665). 

Mnie rowniez wydaje sit;: wazne, ze porozumienie mit;:dzy dwiema tak 
odmiennymi osobami nastt;:puje - czego jestesmy w tej ksillzce swiadkami. 
Mi(!dzy Panem a Plebanem to nie mecz, pelen ostrych strzalow w bramkt;: 
przeciwnika, lecz rozmowa, w ktorej biorll udzial osoby wzajemnie ciekawe 
swych wspomnien, swego zdania na rozmaite tematy. lednak ksilldz Tisch
ner i Adam Michnik nie mowill jednym glosem; majll zupelnie inne, nawet 
przeciwstawne doswiadczenia. 

Tischner wychowal sit;: w podhalanskiej wsi, wsrod gorali. Swiata tego 
wlasciwie nigdy nie opuscil. Z jego ziomkow niejeden zrobil kariert;: partyj
nll, kolega ze stancji wszedl nawet do Biura Politycznego; kogos z przyjaciol 
urzekl p6Zniej Moczar; jeszcze pozniej kogos z rodziny - Tyminski. 

Wkrotce po wojnie kilku chlopcow od "Ognia" wstllpilo do seminarium. 
Wstllpil tam takze lozefTischner. lego kolega, ktory byl zastt;:pcll "Ognia", 
powiedzial mu: "Kosciol to jest jedyne miejsce, gdzie ludzie sit;: nie zdradza
jll" (s. 20). 

Tischner nie mial obsesji zdrady, nie uciekal do Kosciola przed swiatem. 
Kosciol byl dla niego w sposob naturalny wspolnotll wiernych, czul sit;: 
w nim, podobnie jak na Podhalu, na swoim miejscu. Od razu mial poczucie, 
i:e nie przychodzi jako agitator; jest potrzebny. "Nikt nie widzi tyle 
ludzkiego nieszczt;:scia, co ksilldz. Dziewczyna uciekla z domu. Rodzice 
szukajll wsparcia na plebanii. Ona dzwoni, tez potrzebuje pomocy. lako 
wikary siadam na motor i jadt;: jej szukac, rozmawiac, tlumaczyc ( ... ) 
A starzy? lie tragedii, ile strasznych cierpien" (s. 29) . Gdy potem przyszly 
studia filozoficzne, teologiczne - ksilldz Tischner, duszpasterz, nie tylko 
czyta ksit;:gi, lecz i nadal spotyka ludzi . "Wiedzialem - mowi - ie jt;:zykiem 
tomizmu sit;: z nimi nie porozumiem" (s. 78). Bliisza okazuje mu sit;: 
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hermeneutyka augustianska, gdzie "trzeba wyjse od ludzkiego doswiad
czenia - od smierci, niepokoju, I\!ku - i [t\!dy] dochodzie do pytania 
o niesmiertelnose" (s. 79). 

W odczuciu lozefa Tischnera stale powi\!kszala si\! "rozbieinose mi\!dzy 
oficjalnym swiatem rzqdzqcej, wrogiej Kosciolowi ideologii i polityki, 
a swiatem spoleczenstwa, w ktorym iylismy, swiatem realnym" (s. 27). 
Osoby takie jak Bierut, Cyrankiewicz - postrzegal mlody ksiqdz jako 
"manekiny, kukly, ktore nie wiadomo skqd przybyly" . 

lednym z rozmowcow jest wi\!c czlowiek zadomowiony w "swiecie 
realnym", tradycyjnym, wsrod niewzruszonych wartosci, wychowany w blis
kosci takich autorytetow jak kardynalowie Sapieha i Wojtyla, biskup 
Pietraszko, ludzie z kr\!gu "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". 

Drugim rozmowq jest wnuk Iwowskiego rzezaka i syn czlonka Komu
nistycznej Partii Zachodniej Ukrainy - zbuntowane, niecierpliwe dziecko 
rewolucji, uciekinier z utopii komunistycznej . 

Ojciec Adama Michnika, Ozjasz Szechter, zludzenia co do " ustroju 
sprawiedliwosci spolecznej" i ZSRR stracil dawno, nie wierzyl tei jednak 
dlugo - po tym, co w iyciu zobaczyl - w moiliwosc sprzeciwienia si\! 
systemowi. Adam Michnik, ktory jako nastolatek uwaial si\! za komunist\!, 
marksist\! - nie mial tych obaw i wdal si\! w naprawianie Polski Ludowej, 
w walk\! 0 socjalizm naprawd\! sprawiedliwy, polqczony (na dose niejasnej 
zasadzie) z wolnymi wyborami, parlamentaryzmem. 

Ksiqdz Tischner w mlodosci naleial do tych, ktorzy czuli si\!, z ich 
katolicyzmem, "spychani na pobocze historii" (s. 61). Michnik natomiast 
jui od lat szkolnych dziala/ publicznie: iy/ na co dzien szermierkq slownq, 
wprawia/ si\! w j\!zyku hase/ i w obserwacji mechanizmow wladzy. Nie 
obawial si\! najsmielszych pomys/ow politycznych, iadnych - choeby naj
s/awniejszych - przeciwnikow w dyskusji. I w roku 1968 jego ideologia 
wpad/a na min\!. 

3. "Pami\!tam wraienie - mowi - ie naprzeciw mnie staje nie panstwo, 
ktore tei si\! moie mylie, ale szajka bandy tow. Nigdy nie mia/em tak 
jednoznacznie negatywnego stosunku do komunistow ... " (s. 171). I dalej : 
"dla mnie, ktory nie pami\!ta/em stalinizmu, rok 68 to by/ horror horrorow. 
I on mnie na wiele lat uformowa/" (s. 191). 

Ks. Tischner dostal wtedy po raz pierwszy od lat paszport na kongres 
filozoficzny do Wiednia. Tam widzial na ulicach uchodZcow z Czecho
slowacji zaj\!tej przez wojska Paktu Warszawskiego. Na samym kongresie 
studenci domagali si\! od uczonych zaj\!Cia stanowiska w sprawie inwazji . 
Uczeni - w imi\! apolitycznoki filozofii - co bardziej agresywnych studen
tow wyprowadzali za kolnierz z sali obrad. 

W roku 1969 ks. Tischner napisa/ esej Chachal sarmackiej melanchalii. 
Mowa jest tam 0 jakichs straconych szansach, 0 jeszcze jednym zgubieniu 
"jakiegos polskiego z/otego rogu". Michnik mowi: "mialem ial do ksi¢za 
Tischnera, ktory mowi/ mi, ie jestem chocho/, ie cos tam zamienilem, cos 
zgubilem i nic z tego nie wynikalo. Nie by/em wcale melancholijny. Bylem 
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wkurwiony jak malpa. I takie wokol siebie nie widzialem melancholii . 
Natomiast widzialem kurewstwo, strach i zaklamanie" (5 . 191). 

Po festiwalu cynizmu, jakim byla marcowa nagonka na studentow, na 
"syjonistow", na czlonkow z Kola Poselskiego " Znak" - pojawila si~ 
u mlodych ludzi t~ nagonk~ zszokowanych potrzeba szukania oparcia 
w systemie wartosci trwalszym nii ich marcowe hasla 0 chlebie i wolnosci. 
Dla Adama Michnika oznaczalo to - jak wspomina - nie tylko odejscie od 
marksizmu, lecz takie " koniec postawy libertynskiej" (5. 161). 

4. W roku 1970 wydano w Bibliotece Wi~zi Wyb6r pism Dietricha 
Bonhoeffera - protestanckiego teologa, straconego w III Rzeszy. Ksi~ika 
wskazala na gl~bsze od politycznych, ustrojowych czy narodowych racje, 
z jakich moie i powinien wynikac sprzeciw wobec zla ideologii totalitarnej: 
na chrzeScijanstwo . 

. W roku nast~pnym ta sarna oficyna publikuje Rodowody niepokornych 
Bohdana Cywinskiego, gdzie autor mowi 0 bliskosci dziewi~tnastowiecz
nych idealow sprawiedliwosci spolecznej, mysli Abramowskiego, Krzywic
kiego, Struga - i pewnych nurtow polskiego katolicyzmu . 

Dokonuje si~ wtedy nieoczekiwane zbliienie rozbitego, bolesnie po
ttuczonego pokolenia marcowych kontestatorow i mlodych ludzi z KIK-6w 
oraz szerzej - srodowisk katolickich. Mowi Michnik: "To byla [dla nas] 
fascynacja zupelnie nowym swiatem, ktory rna swoje sekrety, rna swoje 
wydeptane scieiki, wspaniale komnaty i trupiarnie, wielkie pytania i fun
damentalne odpowiedzi" (s. 186). 

Jeszcze do konca lat 60. formy aktywnosci religijnej jak "katechizacja, 
procesje, pielgrzymki" wydawaly si~ osobom z tego srodowiska czyms na 
ksztalt "tchorzliwych wykr~tow , stosowanych po to, by nie zaj'lc jedno
znacznej postawy wobec dyktatury" (s. 100). I nagle to si~ odmienilo. 
Mlodzi kontestatorzy, rewolucjonisci z ducha - si~gaj'l po Ewangeli~, po 
ksi'liki 0 modlitwie. 

Wywolalo to zdumienie wsrod tych sposrod dawnych " komandosow" . 
ktorzy znaleili si~ na emigracji. Z kr~gu pisma " Aneks" nadeszla wowczas 
tasma , na ktorej nagrane byly pytania i wyraione obawy, ie - opowiada 
Michnik - "my z pomarcowego osamotnienia i przygn~bienia wybralismy 
Kosciol jako pewn'l protez~". Pozniej ukazal si~ numer "Aneksu", w kto
rych ludzie z kraju i z emigracji zastanawiali si~ , co oznacza to zbliienie 
"Iewicy laickiej" do KOScioia i chrzescijanstwa. 

Sposob, w jaki rzecz interpretuje ks. Tischner, zdaje si~ wskazywac nie 
tylko to, ie dwaj uczestnicy dialogu wchodzili na miej sce spotkania z innych 
stron, lecz ito r6wniei, ie troch~ inne zjawiska mieli przy tym przed oczami. 
Mowi ks. Tischner: "Adam widzi PRL przez pryzmat wielkiej polityki 
i przez nill dochodzi do problemu wartosci , do dekalogu . Ja szedlem 
w odwrotnym kierunku. W pewnym sensie odkrywalem zl~ twarz polityki 
wtedy, kiedy jako ksilldz widzialem degradacj~ rodziny. Wszystko, 0 czym 
mowimy, odbijalo si~ przeciei w stosunku iony do m~za , chlopaka do 
d~iewczyny , rodzicow do dzieci . To mnie wtedy absorbowalo i przygn~bialo . 
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Nie w samej polityce, ale wlasnie tu widzialem najpowazniejszy problem 
tamtej Polski" (s. 100). 

Remedium na zlo mi~dzy ludzmi i zarazem zlo w polityce widzial ksi~dz 
Tischner w katechezie, w pracy z parafianami. Praca taka trwala, bardzo 
trudno jednak powiedziee, czy i w jakim stopniu dzi~ki niej nast~pily zmiany 
w polityce, w kraju, zawalil si~ ustroj przemocy. Sluchaj'lc rozmowy 
zapisanej w ksi'lzce Mi~dzy Panem a Plebanem c~sto rna si~ wrazenie, ze 
kazda z osob bior'lcych w niej udzial ogarniala jak'lS cz~se terenu dzialan 
i na niej czula si~ pewnie - reszt~ widz'lc w ogolnych tylko zarysach. 

Michnik jest bardziej przewiduj'lcy i skuteczny tam, gdzie chodzi 0 tak
tyk~ oporu, znajomose przeciwnika, formy organizacji spoleczenstwa oby
watelskiego. Ksi'ldz Tischner na zetkni~cie z przeciwnikiem bywal nie 
przygotowany, co przyszlo mu przezye bolesnie, gdy w stanie wojennym, 
z zaskoczenia, namowiono go, by zlozyl jednak jakis podpis pod niewinnym 
sk'ldin'ld i zawieraj'lcym sam'l prawd~ oswiadczeniem, ze b~dzie prowadzil 
prac~ duszpastersk'l. W tym samym czasie Michnik wysyla listy z wi~zienia: 
dlaczego "nie podpisywae", dlaczego nie emigrowae. 

W roku 1977 ukazala si~ ksi'lzka Michnika Kosci61, lewica, dialog 
- swego rodzaju kontynuacja linii Bonhoeffera i Cywinskiego, proba pol~
czenia w jedn'l sil~ tradycji i racji moralnych chrzescijanstwa - z wyobrazni~ 
spoleczn~ niezaieznej, nie-bolszewickiej lewicy. 

To juz S'l czasy Komitetu Obrony Robotnikow. Pojawia si~ pytanie: 
dlaczego KOR mogl niese samarytansk'l pomoc przesladowanym, gdy 
Kosciol od tego rodzaju dzialan trzymal si~ jeszcze z daleka? Dlaczego 
z kr~gow koscielnych padaly uwagi wobec ludzi KOR-u bardzo nieprzy
chylne. Pewien biskup mowil wtedy zagranicznemu dziennikarzowi: "Ko
munisci z KOR-u, kiedy dojd'l do wladzy, b~d~ jeszcze bardziej wrodzy 
wobec Kosciola niz ci, ktorzy dzis rZ'ldZ'l" (s. 245). Prawda, ze jeden 
z czlonkow Komitetu wyrazal si~ krytycznie 0 tym nurcie w Kosciele, ktory 
zajmuje si~ "oddawaniem Polski w niewol~ Maryi" - ale byl to ksi'ldz Zieja . 

Ksi'ldz Tischner pisal w tamtych latach 0 rozkladzie etosu pracy - co 
ludziom opozycji wydawalo si~ pozbawione sensu: wyobrazano sob ie, ze 
etos pracy powroci wraz ze zmianami politycznymi. "Uwazalem - mowi 
Michnik - ze emancypacja swiata pracy dokona si~ poprzez realne uspolecz
nienie panstwowych zakladow" (s. 325). 

Tutaj Pleban byl znacznie bardziej przewiduj'lcy: od dawna wiedzial, ze 
nie b~dzie wolnosci czlowieka bez prawa do wlasnosci prywatnej, i to 
rowniez, i:e czlowiek zniewolony, czlowiek nie umiej~cy pracowae - moze 
nie zmienie si~ wiele, gdy juz nast~pi~ zmiany ustrojowe. Mowi'lc dzisiaj : 
"zostala w ludziach niewola wewn~trzna" (s. 175) - ks. Tischner wie, co 
mowi, i my wiemy. 

5. Ta gruba ksi'lzka moglaby bye wielokrotnie grubsza; dwaj (dokladniej 
- trzej) uwai:ni i aktywni obserwatorzy zycia maj'l co sobie i nam przypo
minae. Przez te par~ dziesi~cioleci zdarzylo si~ niezwykle duzo rzeczy 
trudnych do poj~cia: stalinizm, paidziernik '56, rewizjonizm, marzec '68, II 
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SobCl[ i zwi~zane z nim przemiany w Kosciele, grudzien '70, dekada Gierka 
przerwana czerwcem '76, powstanie KOR-u i "opozycji demokratycznej", 
wybor Wojtyly na papieza, sierpien '80 i "Solidarnose", stan wojenny 
i podziemie, pieriestrojka, "Okr4gly Stol" , upadek komunizmu, wolny rynek 
w dzialaniu, "wojna na gorze", antysemityzm, walki 0 lustracj~ i dekomu
nizacj~, "aksamitna restauracja" postkomunizmu, pojawienie si~ w Kosciele 
psychozy obl~zonej twierdzy etc., etc. Kilkakrotnie, w roznych okolicznos
ciach, ksi~dz Tischner wyglaszaj~c homilie, nawi~zuje do slow: "przemija 
postae tego swiata". 

To jest - mi~dzy innymi - ksi~zka 0 tym, jak i dlaczego komunizm upadl 
bez rozlewu krwi; jak doszlo do pol~czenia energii spolecznikow i rozwagi 
chrzeScijanstwa; co znaczy, ze robotnicy w strajkuj~cej Stoczni sluchali 
Mszy Swi~tej; sk~d wlasciwie wzi~1y si~ napisy na kosciolach: " Zlo Dobrem 
zwyci~zaj". 

W innej plaszczyznie, ktorej od tamtej nie da si~ oddzielie, jest to ksi~ika 
o potrzebie religijnego przezywania swiata. Wychowanek rewolucji wyznaje 
tu po raz pierwszy, ze w bardzo dla siebie wainym momencie, kiedy juz byl 
gotow do kapitulacji , zeby pojechae z Rakowieckiej na Cote d'Azur 
- doznal nagle poczucia obecnosci Boga . "Zawi¥ywalem juz buty . Zaraz 
mialem wychodzie z celi, kiedy poczulem , ze tego mi zrobic nie wolno .. . 
Zrozumialem, ze wi~zien nie negocjuje . Tak jak Jezus nie negocjowal. 
W oczach mialem wtedy histori~ Krzyza" (s. 363). 

A jednoczesnie, takze po raz pierwszy, dowiaduje si~ Michnik w trakcie 
tej dlugiej rozmowy, co znaczy dla Tischnera nieufnose wobec "odwetu 
sacrum" w dzisiejszej kulturze: ze nie jest to po prostu nauczka dla 
Kolakowskiego i jego quasi-religijnych pomyslow, lecz bardzo istotne 
rozroznienie mi~dzy oboj~tnym etycznie urzeczeniem Tajemnicami a "sanc
tum" - miloSci~ blizniego, istot~ chrzescijanstwa. 

"Sacrum - mowi ks. Tischner - to tremendum,Jascinosum, sztuka, ktora 
raz przeraza, raz zachwyca ( .. . ) Ale wci~z S4 to tylko zmysly. A potem nagle 
przychodzi doswiadczenie dobra, ktore jest calkiem inne. Mowi: »Daj 
blizniemu wody, kiedy jest spragniony! ... Pomoz, gdy lezy poraniony' Jak 
w przypowieSci 0 Samarytaninie. Jeden pomaga cierpi~cemu, a drugi biegnie 
do swi~tyni, bo wzywa go »sacrum« - nie zauwaza bliiniego potrzebuj~cego 
pomocy" (s. 503). 

6. Tu otwiera si~ now a perspektywa; mog~ j~ tylko zasygnalizowae, choe 
jest bardzo rozlegla i stale w rozmowie powraca: krytyczne spojrzenie na 
tych, ktorzy z sacrum czyni~ sobie or~z. Ktorzy uwa:i:aj~, ze po rz~dach 
komunistow przyszedl czas na rz~dy katolikow. Ktorzy zamiast zawieraj~
cego milose sanctum przezywaj~ tylko sacrum. I kiedy stanie obok nich ktos, 
kto tego sacrum nie szanuje - pojawia si~ ochota, by go wytrzaskae po ryju 
(Tischner, s. 507). 

Powracaj~ tez sprawy mi~dzy rozmowcami nie wyjasnione, choe staraj~ 
si~ je wyjasniae, opisuj~c stale na nowo: to - najogolniej mowi~c - stosunek 
do cierpienia. Jeden mowi 0 niebezpieczenstwach cierpienia, otaczaj~cej je 
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sado-masochistycznej aurze; 0 tym, ze cierpienie jest sposobem przezywania 
sacrum bez sanctum. Drugi - cZ~Sciej opowiada 0 doswiadczeniach wlas
nych: "Tu wraca sprawa cnoty samochwa\czej ... Kiedy bierzesz na siebie 
b61, powstaje pytanie: czy robisz to dla braw, czy po to, by komus pom6c" 
(s. 504). 

Pytania takie pozostawalyby bez odpowiedzi, gdyby nie poddac ich 
pr6bie praktycznego dzialania. Co, przynajmniej po cz~sci, jest mozliwe. 
W ksi~zce Mi(!dzy Panem a Plebanem wci~z stawia si~ pytania i przypomina 
te, jakie w ostatnich dziesi~cioleciach w Polsce stawiano. Mamy tu jednak 
rowniez dlug~ opowiesc 0 tym, co si~ z owymi pytaniami dzialo w zyciu 
codziennym. 

Andrzej OSfka 

PAN I PLEBAN 


Nie jest to, niestety, dobra ksi~zka, mimo ze jej bohaterami S,! dwie 
interesuj~ce osoby, ze promowaly j~ wybitne postaci naszego zycia kultural
nego, a prasa, radio i telewizja zrobily z niej wydarzenie sezonu. Przede 
wszystkim napisana zostala w formule, ktora stala si~ zmor'! polskich 
ksi,!zek ostatnich lat - wywiadu-rzeki. Sk~d si~ ta formula wzi~la, jest jasne: 
z pospiechu. Autorom pierwszych ksi<iZek tak pisanych zalezalo na szybkim 
zrelacjonowaniu niedawnych zdarzen . Obecnie jednak nagl,!cej potrzeby juz 
nie rna, wi~ sklonnosc do wywiad6w-rzek da si~ wytlumaczyc jedynie 
lenistwem. Zamiast pisac biografie (tak jak si~ to robi na Zachodzie) - kt6re 
od autor6w wymagaj~ wielkiej pracy, dyscypliny, organizowania materialu, 
grzebania si~ w swiadectwach przeszlosci, porownywania wersji, oryginalno
Sci interpretacyjnej itd. - dziennikarze i politycy wol~ oddawac si~ mowieniu 
do mikrofonu, a nast~pnie zostawiaj~ cal,! robot~ sekretarkom. Po niewiel
kich retuszach stylistycznych ksi<iZka jest gotowa. Podobnie powstal oma
wiany opasly tom. 

W rezultacie mamy wi~c w owym tomie nie poddany dyscyplinie potok 
wypowiedzi 0 rMnej randze i wartosci: jedne s~ blyskotliwe, inne zabawne, 
inne wzruszaj,!ce, inne takie sobie, jeszcze inne irytuj~ce, banalne b~dz 
niem~dre, a takze takie, kt6rych r6wnie dobrze mogloby nie byc. Do tej 
ostatniej kategorii zaliczylbym, na przyklad, caly rozdzial, w kt6rym Tisch
ner i Michnik rozmawiaj~ 0 wolnosci; ow rozdzial b~d,!cy mieszanin~ 
balaganu z banalem powinien byl juz na etapie obr6bki zostac potrak
towany w calosci redakcyjnymi nozyczkami. 

Zostawmy jednak formul~ ksi,!zki, a zajmijmy si~ jej zawartosci~ mys
low'!. Odnosi si~ wrazenie, iz tlem dla wi~kszosci rozwazan jest jedna 
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podstawowa kwestia - zagroienie nietolerancj,,! i dyskryminacj,,!, przy czym 
slowa te naleiy rozumiee maksymalnie szeroko. Mysltr, ie z obu bohaterow 
ksi,,!iki Adam Michnik jest t"! stron"!, ktora narzuca kryteria i wprowadza 
zasady dyskursu, a owe kryteria i zasady s,,! wlaSnie takie. Od samego 
pocz,,!tku - z nielicznymi wyj(!tkami, 0 kt6rych powiem na koncu - kaidy 
problem, jaki sir;: pojawia, ujtrty bywa z punktu widzenia swoistego dualiz
mu. Takie niemal kaida osoba, fakt , teoria, grupa czy instytucja przed
stawiane S,,! albo jako sprzyjaj,,!ce wolnosci, pluralizmowi i tolerancji, albo 
jako potencjalnie lub realnie im zagraiaj,,!ce. CZtrsto maj,,! one wyl,,!cznie 
dwie strony: jedn,,! dobr,,!, drug,,! zl,,! . Tak jest w przypadku Kosciola, 
katolicyzmu, narodu, Polakow. "Solidarnosci"; kaide z nich jest z jednej 
strony wspaniale, a z drugiej - groine czy wrtrCZ nikczemne. Czasami ow 
dualizm rna charakter dialektyczny: grzesznik reprezentuje dobro (Jan 
Strzelecki nalei,,!cy do partii , Jaruzelski i Kiszczak jako wspolarchitekci 
Okrllgiego Stolu), natomiast dobrzy staj,,! po drugiej stronie, chocby tylko 
z powodu grzechu zaniechania (Chrzanowski za to, ie nie odci,,!1 sitr od tego, 
co jego znajomi pisali 0 Michniku , biskupi, ie nie wypowiedzieli sitr na 
temat polskiego antysemityzmu). Wywody Michnika to ci,,!gry proces takiej 
wlasnie klasyfikacji, a czytelnik trzymany jest w napitrciu co do ostatecznego 
werdyktu, jaki btrdzie wydany na kolejn,,! osobtr, ksi,,!iktr czy gruptr: czy 
znajdzie sitr ona po stronie otwartoSci, czy po stronie autokratyzmu i za
mknitrcia, ewentualnie - jaka jej CZtrSC znajdzie sitr po jednej, a jaka po 
drugiej stronie. 

Michnik nie tylko mysli w kategoriach dualistycznych. ale sam stanowi 
iyw,,! ilustracjr; dualizmu, dokonuj,,!c od czasu do czasu spektakularnej 
wolty z jt:dnej strony na drug"!. Rozpocztrlo si~ to ksi,,!ikll Kosci61, lewica, 
dialog, ktora symbolizowala rewolucjtr myslowll w postawie srodowiska 
opozycyjnego wychowanego w tradycji ateistycznego humanizmu, czytaj,,!
cego pismo "Argumenty" i widZ'lcego w religii opium dla ludu. Od 
momentu publikacji tej ksi,,!iki nastalo trwajllce kilkanascie lat zbliienie 
polskiej inteligencji do Kosciola . Inn,,! wolt,,! - mniej znan,,! i 0 znacznie 
mniejszych konsekwencjach zarowno dla zainteresowanego, jak i dla jego 
srodowiska - jest tekst z pocz,,!tku lat osiemdziesi"!tych Rozmowa w cy tadeli, 
btrd,,!cy probl} znalezienia drugiej strony w mysli endeckiej , a witrc tej 
orientacji, ktorej zawsze byl przeciwny. Duio witrksze znaczenie mial 
artykul Klopol opublikowany w roku 1987, w czasie entente cordiale 
intelektualistow i Kosciola, a antycypuj"!cy maj,,!ce nadejsc gwaltowne 
ochlodzenie stosunkow mitrdzy obiema stronami. Wreszcie ostatnia wolta 
Michnika to jego naglasniane przez media oraz przez niego samego kontak
ty towarzyskie z komunistami, przede wszystkim z Jaruzelskim, ale takie 
z Kiszczakiem i Urbanem. Kontakty te mialy w zamysle oznaczac cos wi~ej 
nii rozszerzenie krygu znajomych: miary one w nowej Polsce symbolizowac 
postawtr otwartosci wobec dawnych wrogow. 0 randze, jak,,! Michnik 
przywi,,!zuje do takiej postawy, swiadczy to, ii: kwalifikuje j"! jako "chodze
nie pod prl}d", ktore, jak twierdzi, nie tylko bylo jego dewiz,,! iyciow"!, ale 
nadto stanowic rna podstawow"! mysl chrzeScijanstwa (s. 365). 
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Ow szezegolny dualizm, jaki towarzyszy widzeniu swiata przez Mieh
nika, rna swoje konsekweneje, latwo dostrzegalne w ksi 4zee. Glown4 kon
sekwenej4 - wedlug mnie, negatywn4 - jest przemieszanie moralistyki 
i opisu rzeezywistosei. Nigdy nie jestdmy do konea pewni, ezy Miehnik, 
robi4e jakis spektakularny gest, dokonuje aktu moralnego, ezy tez wyei4ga 
praktyezny wniosek z trafnego rozpoznania rzeezywistosei. Kiedy w kon
eowej eZltsei ksi 4zki mowi, iz dostrzega w sobie potenejal totalitarny 
i zmusza silt do ezynow toleraneyjnyeh, to mozemy go podziwiae za sillt 
moralnq w zwaJczaniu wlasnyeh slabosei. Przejseie od listu otwartego do 
generala Kiszezaka, gdzie adresat zostal sponiewierany jako ostatnia kana
Jia, do afiszowania swojej sympatii wobee tegoz generala moze bye interp
retowane jako udane ewiezenie etyezne; podobnie, przejScie od pionierstwa 
w zblizeniu silt do Koseiola do pionierstwa w dystansowaniu silt od niego. 
Ale przeeiez Miehnik rna tez ambieje anaJityka i opisywaeza rzeezywistosei. 
Problem w tym, ze opis, jaki daje, uklada silt w moralitet, gdzie waJcz4 ze 
sob4, z jednej strony, integryzm, naejonalizm, fundamentalizm, a z drugiej 
- otwartose, toleraneja i pluraJizm. Jak to wilte jest naprawdlt: ezy to 
Miehnik ewiezy silt moralnie i pod tym k4tem widzi rzeezywistose, ezy tez 
swiat jest taki, jak on opisuje, i ow swiat wymaga od niego moralnego 
swiadeetwa? 

Wezmy jako przyklad wspomniany artykul Klopot. Nawi4zuj4e do 
niego, mowi Miehnik w ksi4Zce, iz impulsem do jego napisania byl bez
krytyezny stosunek kolegow do Koseiola. "Ja widzialem - stwierdza Mieh
nik - co dzialo silt ze Strzeleekim, z Kijowskim, ze Szezypiorskim, z t.ep
kowskim, z Bonim, z Jankiem Gorskim. Nagle wielk4 gruPIt moieh 
przyjaeiol opanowal jakis bzik bezkrytyeyzmu. Nawet moj przyjaeiel Bro
nek Geremek sPltdzil parlt lat jakby na kolanaeh. Nie mozna bylo wyeiqgn4e 
z niego jednego krytyeznego slowa na temat ezegokolwiek w polskim 
Koseiele." Co miala zawierae owa krytyka, ktorej nie bylo, Miehnik nie 
mowi. Zwazywszy, iz rzeezony artykul 0publikowany zostal w roku 1987, 
mozna silt domysle6 z innyeh fragmentow, co mniej wilteej w tym ezasie 
Miehnik mial do zarzucenia polski emu Koseiolowi. Otoz jedyny zarzut, jaki 
silt pojawia, to ten, iz Episkopat (w przeeiwienstwie do Papieza) zrezyg
nowal z obrony "SoJidarnoSci" i spisal jq na straty. 

Jednak kiedy siltgniemy do samego artykulu, niezego takiego tam nie 
znajdziemy: ani zarzutu wobee kolegow, ze SPltdzajq ezas na kolanaeh, ani 
zarzutu wobec Koseiola, ze ustqpil w sprawie "Solidarnosei". Z tekstu tego 
- jakkolwiek jest on bardzo malo preeyzyjny i oparty na metaforaeh, 
skojarzeniaeh oraz analogiaeh - wynika, iz Miehnik bierze pod uwaglt 
mozliwose, ze Polsce grozi "iranizaeja" ezy, w lagodniejszej formule, dqze
nie do realizaeji "klerykalnej wizji ladu zbiorowego". Sprzyja temu postawa 
intelektualistow, ktorzy traktujq Koseiol instrumentalnie jako si11t polityez
nq, co w konsekweneji (?) prowadzie musi do apologii owej "klerykalnej 
wizji ladu zbiorowego" oraz restauraeji myslenia endeekiego. Przykladow 
na to zadnyeh nie rna (i trudno przypuszezae, aby Miehnikowi moglo 
wowezas ehodzie 0 Geremka ezy Szezypiorskiego jako kryptoendekow), 
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a jedyna konkretna polemika, jaka siy pojawia, jest wymierzona przeeiw 
Jozefowi Tisehnerowi za jego stwierdzenie, ii Maksymilian Kolbe "odkryl 
polski horyzont wyjseia z polskiego kryzysu nadziei" (eokolwiek by to 
znaezylo). 

Jak widae, glowna mysl artykulu Klopot przedstawiona w Mi(!dzy Panem 
a Plebanem roini siy od glownej mysli samego artykulu, co jeszeze raz 
potwierdza wygloszonll powyiej prawdy, ie dziennikarze nie powinni pisae 
tego typu ksi,!iek przy pomoey mikrofonu. Ale zapytajmy, co mogl miee na 
mysli Michnik , kiedy pisal swoj Klopot. Wedlug mnie da siy go wytlumaczye 
tylko jako ewiezenie w moralnym samodoskonaleniu, co z kolei moglo 
wynikae z faktu , ii autor ezui siy jui zmyczony przebywaniem przez dlugi 
czas "po jednej stronie" i postanowii, zgodnie ze swoim programem, "bye 
rogatll dUSZIl" i pojse "pod prlld" i "na udry ze swiatem" (s. 364). Przykro 
mi, ale iadnych wzglydow merytorycznych nie widzy. Przestrzeganie w roku 
1987 przed " iranizacjll" Polski trudno nazwae trafnym zdiagnozowaniem 
problemow, przed jakimi stalo wowczas nasze spoleezenstwo czy inteligen
cja, zwlaszcza ii diagnoza nie byla poparta iadnym rzeczowym argumen
tern, a jedynie ustawicznym odwolywaniem siy do " syndromu iranskiego" . 
Moina co najwyiej bronie tekstu dowodzllc, ie mial on wartose profetycz
nC!. Istotnie, kilka Jat pozniej , jui w wolnej Polsce, pojawila siy fala niechyci 
do Koscio!a tak wielka i irraejonalna , ie ow poprzedni wyimaginowany 
"bzik bezkrytycyzmu" zmienil siy w realny "bzik krytycyzmu" ogarniaj'lcy 
szerokie rzesze, od powainych tworcow i akademikow do niepowainych 
roek'n'rolloweow straszlleych nas widmem "panstwa wyznaniowego". 
Okres ten, na szczyscie, wydaje siy bye jui za nami . Zdrada klerkow bye 
moie wowczas siy nie dokonala, ale za to mielismy chwilowe rozstanie siy 
ze zdrowym rozs~dkiem . 

Sugestywnose sehematu Michnika, nastawionego na walky z nietoleran
cjll pod sztandarem niepokory, jest tak wielka, ii uleg! jej nawet Jozef 
Tischner. On rowniei probuje okazjonalnie przedstawiae problemy i zjawis
ka z punktu widzenia ieh konsekwencji dla sprawy pluralizmu. W taki 
sposob, na przyklad, krytykuje on swojego starego adwersarza - system 
tomistyezny - dowodz'lc, ii znajduje siy on po stronie przeeiwnikow 
wolnosei: "Dueh tomizmu zbJiiony by! do dueha marksizmu. Marksisei 
mowili , ie ez!owiek jest materi'l, ktor'l naleiy formowae wedlug klasowego 
interesu, a tomisei uwaiali, ie ezlowiek jest materiC! poddan'l formom 
zakorzenionym w filozofii" (s. 79) . W innym miejseu bydzie wobee tomizmu 
uiywal takieh okreslen jak "totalny" czy "inkwizytorski". Ze Tischner 
tomizmu nie lubi, wiemy nie od dzis. Moina jednak zastanawiae siy, jak'l 
wartose maj'l podobnego typu zarzuty (krytyczn'l analizy eytatu mi!osiernie 
pominy). Wszak kaidy system, nawet z tych najbardziej bliskieh Tiseh
nerowi, zawiera jakid ukryte j'ldro "totalizuj'lee" ezy "inkwizytorskie". 
Literatura na temut totalitarnyeh implikaeji teorii Hegla ezy Heideggera 
- dwoeh ulubionych filozofow Tischnera - jest pokazna , co nie znaezy 
wcale, ii jest ona wartoseiowa . Rzeez w tym, ii z punktu widzenia logiki 
tropienia wrogow pluralizmu, jaka charakteryzuje rozmowy Michni.ka i Tisch
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nera, kazdy myslicie1 moi:e pod jakirnS wzgl¢em okazae si~ kryptototalitarny 
- wliczaj~c w to bohater6w ksi~zki, a takze pisz~cego te slowa - podobnie 
jak kazdy moze okazae si~ rzecznikiem ducha niepokory i pluralizmu. Ze 
rzecznikiem tych wlasnie ostatnich wartoSci jest tomizm, to teza dose cz~sto 
spotykana (choeby w znanej ksi~zeczce Chestertona) i nie pozbawiona 
podstaw (np. niekt6re teksty Maritaina). 

Zwazywszy na og6ln~ atmosfer~ ksi~zki, trudno si~ wi~ dziwie, ze 
w pewnym momencie sam ksi~dz Tischner staje si~ przy wlasnym udziale 
obiektem podobnej dualistycznej klasyfikacji. Okazuje si~, iz jego ksi~zka 
Polski ksztalt dialogu opublikowana po raz pierwszy w samizdacie w roku 
1979 jest tez podejrzana, gdyz wyraZa "koscie1ny triumfalizm zestawiony 
z calkowit~ absencj~ krytycznej autorefleksji". Michnik wypowiada wobec 
niej zastrzezenia, sam autor si~ od niej cZ~Sciowo odzegnuje, czym zyskuje 
szacunek rozm6wcy. Tischner zrozumial p6zniej wady wyrai:onego w ksi~z
ce stanowiska i postanowil, zgodnie z duchem niepokory, plyn~e pod pr~d, 
czego swiadectwem rna bye jego publicystyka ostatnich lat. 

Rzecz bylaby blaha, gdyby nie jej symptomatycznose. Ot6z wzmian
kowana ksi<!zka to - jakkolwiek gl~boko by jej nie analizowae - tomik 
calkowicie niewinny. Przedstawia ona w duzym skr6cie spory mi~dzy 
marksistami i myslicielami katolickimi w Polsce powojennej, a wlaSciwie nie 
tyle spory, ile atak tych pierwszych i obron~ tych drugich. Zestawienie 
dlugich cytat6w pokazuj~cych, co marksisci - Schaff, Kolakowski, Fritz
hand, Baczko i inni - s~dzili 0 Kosciele i religii, robi nadal dui:e wrazenie. 
Autor wyraZa tam pogl~d - daleki od kontrowersyjnosci - iz marksisci 
przegrali swoj~ prowadzon~ z wielkim halasem batali~ 0 czlowieka, zIe 
zinterpretowali jego natur~ i b/ydnie zrozumieli jego d~zenia, natomiast 
racj~ okazal si~ miee Kosci61: byl on blii:ej czlowieka, jego historii i jego 
potrzeb. Gdzie w tym wszystkim "triumfalizm" KOSciola, trudno zauwazye. 
Nic na to nie mozna poradzie, iz marksiSci pisali niem~drze (niekt6rzy 
z nich sami w kOllCU to zrozumieli), a ze pr6b~ czasu wygrali ksi~Za i wierni 
KOSciolowi intelektualisci. 

Szukanie w tego typu prostych stwierdzeniach jakichs pulapek koncep
cyjnych, jakiegos nasienia nietolerancji, pogardy dla przeciwnika - jest 
przedsi~wzi~ciem umyslowo paralizuj~cym. Nie da si~ wlasciwie wyglosie 
zadnego jasnego s~du 0 komunistycznej przeszlosci i 0 kolaboracji intelek
tualist6w z komunizmem, nie da si~ nawet zestawie prostych fakt6w, zeby 
nie narazie si~ na podejrzenia. Okazuje si~ na przyklad, ze J6zef Zycinski, 
kt6ry odwolywal si~ w okresie minionym do heroicznej tradycji Kosciola, 
"wmontowal" w sw6j tekst "pulapk~", a wi~c "aksjologi~", kt6ra "jest 
niebezpieczna i zawsze si~ zle kOl1cZY" (s. 405). Dostalo si~ r6wniez Jackowi 
Trznadlowi za Hafzbf domowq, ksi~zkl?, w kt6rej - cytuj~c Michnika - "brak 
jest szacunku dla adwersarza i takze dIa historycznej prawdy" i kt6ra glosi: 
"Byles komunist~ - jestes krabem. I tak ci~ trzeba traktowae" (s. 627). 
I znowu - jak w przypadku Polskiego ksztaltu dialogu - ocena taka wprawia 
w oslupienie. Ksi~zka Trznadla - przypomn~ - zawiera szereg rozm6w 
autora z ludzmi, kt6rzy koIaborowali z komunizmem, oraz z takimi, kt6rzy 
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nie kolaborowali. Olos majC} wic;:c sami pisarze, ktorzy mOWlC} 0 sobie 
wlasnymi slowami. Trudno wybrae delikatniejszC} formulc;: przyjrzenia sic;: 
calej sprawie. 

Michnik i Tischner lubiC} powtarzae, ze idC} pod prqd i SC} niepokorni 
(proszc;: mi pokazae jakiegos intelektuaJistc;: w dzisiejszej Polsce czy w swie
cie, ktory mowi, ze idzie z prC}dem i ze obcy mu jest duch niepokory), ale 
najcz<;:sciej ich opinie wpisujC} sic;: w popuJarne we wspolczesnej inteligencji 
stereotypy. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niz w przypadku ocen 
owych ksiC}zek i tropienia nietolerancji. Flirt intelektualistow z komuniz
mem - najprawdopodobniej najwazniejsze doswiadczenie polskiej inteligen
cji w wieku dwudziestym - nie doczekal sic;: u nas wielu ksiC}zek, ate, ktore 
powstaly, spotkaly sic;: z niezwyklC} wrogosciC} ze strony srodowiska . Niby 
wszyscy wiedzC}, ze doszlo do hanby domowej, ale rozpisywanie sic;: na ten 
temat uznawane jest niemal powszechnie za nietakt. Reakcja Michnika jest 
tu typowa. Kiedy jakas ksiC}zka sic;: pojawi, zawsze cos jest nie tak : albo 
autor sam byl grzeszny, jak TrznadeJ, i wtedy nie rna prawa pisae z po
czuciem wyzszosci, albo jeSli nie byl grzeszny Uak Murzanski), to okazuje 
sic;:, ze w tej swojej szlachetnosci byl wyizolowany od swiata i niewiele 
rozumial. To potc;:pienie nielicznych i, bC}dz co bC}dZ, malo kontrowersyjnych 
ksiC}zek w imic;: zachowania kJimatu szczegolnie rozumianej tolerancji nalezy 
do tego typu grupowych zachowan, ktorych nie pojmujc;: i ktore same 
w sobie zaslugujC} na odrc;:bnC} anaJizc;: wnikliwego badacza inteligenckiego 
folkloru. 

Schematyzm Michnika i idC}cego (zbyt czc;:sto i niepotrzebnie) jego 
tropem Tischnera czyni calC} ksiqi:kc;: na pewnym poziomie niezwykle ubogC}. 
Po pierwsze, w warstwie argumentacyjnej rzecz praktycznie sprowadza sic;: 
do powszechnych analogii i skojarzen; tylko tak da sic;: ow schemat dualis
tyczny uzasadnie. Kiedy wic;:c na przyklad Michnik twierdzi, ze polski 
antysemityzm rna przede wszystkim zrodla rodzime, co wed lug niego 
wykazaty konkluzywnie wybory prezydenckie w roku 1990, to jako dowod 
podaje fakt, ii objawil sic;: wowczas ten sam "typ umyslowy" , ktory 
reprezentuje "polski koltun" i ktory wczesniej uzewnc;:trznil sic;: w roku J 968, 
a jeszcze wczeSniej "doprowadzi! do zamordowania prezydenta Narutowi
cza" (s. 145) . Wprawdzie mozna by dowodzie, ze w roku J990 nikogo nie 
zabito i zabie nie planowano, nikogo nie przeSladowano i przesladowae nie 
zamierzano i ze odbyty sic;: wybory ani !adniejsze, ani brzydsze od setek 
innych wyborow demokratycznych na ca!ym swiecie - ze, innymi s!owy, 
zwiC}zek mic;:dzy rokiem 1990 a 1968 czy 1922 da sic;: ustalie tylko w wyniku 
gigantycznych uproszczen - ale kto szuka analogii, ten je wSz<;:dzie znajdzie, 
bez wzglc;:du na wymogi racjonalnego uzasadniania s'ld6w. 

Po drugie, wydaje sic;:, ze 0 ile kryterium oceny zjawisk pod kC}tem tego, 
czy sprzyjajC}, czy szkodZ<! wolnosci, moglo bye funkcjonaJne w okresie 
minionym, 0 tyle teraz w systemie Iiberalno--demokratycznym sprzyja ono 
nastrojom histerycznym i przeksztalca sic;: w toporne narzc;:dzie poznawcze. 
Kiedy Michnik pisze, i:e w Polsce widzi trzy zagrozenia: " nieinteligentne 
ma!powanie doswiadczen kultury zachodniej - te wszystkie »Catsy« i »Play
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boye« ( .. . ) rownie okropny powrot lektur i mentalnoSci z lat trzydziestych 
- emocji etnicznych, nienawiSci rasowych ( ... ) [oraz] niewC!tpliwy renesans 
postaw integrystycznych" (s. 182), to trudno tak'! opini~ potraktowac 
powainie: nie mamy wszak w Polsce ani wplywowych partii czy ruchow 
nacjonalistycznych i fundamentalistycznych , ani wplywowych mediow 0 ta
kim charakterze. Dwa ostatnie zagroienia sc! wi~c raczej stal,! cZ~SciC! 
demonologii Michnika nii przenikliwym opisem tego, co si~ dzieje w dzisiej
szej Polsce . Jesli idzie 0 zagroienie pierwsze - owe "Catsy i Playboye" - to 
jest ono raczej metaforC! , i to takC!, ktorC! trudno zinterpretowac. Prawda jest 
chyba taka, ie Michnik , a takie Tischner nie maj,! wiele do powiedzenia na 
temat wspolczesnej kultury zachodniej czy dynamiki systemu liberalnego, 
po cz~sci dlatego, ii problem ten ich malo obchodzi , a po cZ~Sci dlatego, ii 
nie odpowiada im towarzystwo krytykow tej kultury i tego systemu. RobiC! 
oni wraienie - chocby ex silentio - sprzymierzencow Iiberalizmu (w lui nym 
sensie tego slowa, a wi~c generalnej obrony wolnosci), ale sC!dz~, ii nie ma 
u nich gl~bszego zrozumienia problemow spoleczenstwa liberalno-demo
kratycznego ani odpowiedniej znajomosci mysli , ktora tkwi u jego podstaw. 
Ow liberalizm i pluralizm jawiC! im si~ raczej jako ogolnie pozytywna 
alternatywa komunizmu i polsko-katolickiego tradycjonalizmu nii jako 
konkretny zestaw idei, obyczajow i mechanizmow - posiadajqcy swoje wady 
i zalety - ktory moina analizowac bez obaw 0 to, ie stanie si~ po politycznie 
nieslusznej stronie. 

Mysl~, ie jedyne, co w tej ksiC!ice moina pochwalic, to te rzeczy, ktore 
nie poddajC! si~ owemu ogolnemu schematowi i ktore nie majC! nic wspol
nego ani z zagroieniem ze strony integryzmu, fundamentalizmu, triumfaliz
mu, nacjonalizmu, nietolerancji, ani z deklaracjami niepokory i chodzenia 
"pod pr'!d" (skC!dinC!d dziwnie brzmiC! owe hasla chodzenia pod prC!d 
w ustach ludzi, z ktorych jeden kieruje najpopularniejszC! w Polsce gazetC!, 
a drugi jest bodaj najch~tniej sruchanym i czytanym publicystc! w kraju). 
B¢zie to wi~ cala warstwa anegdotyczno-wspomnieniowa (opowiesc Tisch
nera 0 Podhalu czy relacje Michnika z jego opozycyjnej przeszlosci). W przy
padku Tischnera b~dzie to rowniei wszystko, co lC!czy si~ z jego doswiad
czeniem kaplanskim . W przypadku Michnika jego schematyczna perspek
tywa widzenia zjawisk bywa lagodzona przez barwnosc i dosadnosc wypo
wiedzi , dowcip czy ironi~. 

SC! rowniei w ksiC!ice fragmenty, ktore pokazujC! Michnika z innej strony 
i ktore wyrainie odstajC! od schematu. B~dzie to na przyklad fa scynujC!cy 
opis kluczowego momentu w okresie zalamywania si~ komunizmu, kiedy to 
strona opozycyjna - ustami Michnika - postawila komunistom iC!danie 
"naszego premiera" . W relacji Michnika wszyscy najwainiejsi politycy 
obozu solidarnosciowego uznali ten pomysl za przedwczesny, nie byli 
gotowi do przej~cia wladzy i wzdragali si~ przed niC!. To intuicji Michnika, 
jego wyczuciu sytuacji, smialoSci politycznej zawdzi~zamy przelamanie para
liiu politycznej woli i wyobraini. Pokazal si~ on tu z najlepszej strony jako 
wielce zdolny, nieschematyczny i skuteczny polityk, umiejC!cy wykorzystac 
koniunkturce, a takie wyprzedzac dziejC!ce si~ procesy. Takim politykiem byl 
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on zresztlj rowniez wezesniej, gdy wplywal na dzialania KOR-u i "Solidar
nosei". 

Niestety, zaraz po blyskotliwym przej~eiu rZljdu elita antykomunistyez
na straeila polityezny impet, co w efekeie doprowadzilo po pewnym ezasie 
do utraty przez nilj wladzy. Takze w relaeji Miehnika mamy w kolejnyeh 
fragmentaeh zmian~ sposobu opowiadania. Znika energiezny i smialy poli
tyk f a na jego miejsce powraea znany wezeSniej moralista-historiozof, ktory 
na delikatn'l sugesti~, ze strona antykomunistyezna straeila polityezne 
tempo i zmarnowala okazj~, odpowiada w typowy dla siebie sposob, 
stosujlje albo odlegle analogie (z Chile i Portugalilj), albo retoryk~ moralis
tyezn'l. Ten pierwszy Miehnik mowi , wedlug mnie, rzeezy duzo eiekawsze 
niz ten drugi. Szkoda tylko, ze ten drugi jest tak gadatliwy. 

Ryszard Legutko 

RYSZARD LEGUTKO, ur. 1949, filozof i publicysta. Dr hab., pracownik 
Instytutu Filozofii UJ . Wyda! Dylematy kapitalizmu (1985), Bez gniewu i uprze
dzenia (1989), Krytyka demokracji w JilozoJii politycznej Platona (1990), Nie lubif 
tolerancji (1993), Dylematy kapitalizmu (1994), Etyka absolutna i spoleczenstwo 
otwane (1994). 

CZY NASZ UMYSL MYSLI 

NIEALGOR YTMICZNIE? 


Roger Penrose, SHADOWS OF THE MIND: A SEARCH FOR THE 
MISSING SCIENCE OF CONSCIOUSNESS, 

Oxford University Press, Oxford - New York - Melbourne 1994, 55. XVI + 457 

Roger Penrose, wybitny fizyk-teoretyk i matematyk, nie jest autorem, 
ktorego daloby si~ latwo zaszeregowac do jakiejs kategorii filozofuj'leyeh 
fizyk6w ezy pisarzy-popularyzator6w nauki. Dotyehezas napisal on tylko 
jedn'l ksilji:k~ popularnonaukow'l ale, opr6ez wysokiej klasy popularyzaeji, 
zawiera ona oryginaln'l filozofi~ i szereg hipotez dotyezljeyeh konkretnyeh 
zagadnien z dziedziny wsp61ezesnej fizyki. Na temat tyeh hipotez opub
likowano juz przynajmniej kilka prae seisle naukowyeh. Zainteresowania 
Penrose' a wyehodzlj jednaki:e poza krljg problem6w poruszanyeh tradyeyj
nie przez fizykow piszljeyeh na tematy filozofiezno-popularnonaukowe. 
Penrose'a faseynuje zagadnienie swiadomosei, funkejonowania m6zgu i jego 
matematyeznego modelowania. Tytul jego pierwszej ksiljzki, The Emperor's 
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New Mind (Oxford University Press 1989), nie tylko wskazywal na te 
zainteresowania, ale sugerowal, i:e zaproponowane rozwillczania b~dllc wyso
ce nietypowe (czy nowe szaty krola w ogole istniej<}?). W swojej drugiej 
ksillcice, ShadolVs of the Mind, Penrose drllciy ten sam krllcg zagadnien. Praca 
ta, choe jest niewllctpliwie rozwini~ciem tematow poruszonych w poprzedniej 
ksillcice, stanowi zupelnie niezaleinllc lektur~. Lektur~ usilujllccllc wprawdzie 
zniiye si~ do poziomu czytelnika ksillciek popularnonaukowych, ale wyma
gajllccllc duiej kultury intelektualnej i sporej pracy myslowej. Dzi~ki temu 
jednak, jak sllcdz~, nowa praca Penrose' a nie podzieli losu wielu publikacji 
popularnonaukowych i nie zostanie zapomniana po kilku sezonach, leez 
wejdzie na list~ tych ksillciek, ktore tworzllc trwaille filozoficznllc otoczk~ 
rzeczywistych osillcgni~ nauki. 

Ksillcika sklada si~ z dwu nie calkiem ostro od siebie odgraniczonych 
zasadniczych Wllctkow. Pierwszy to rozwaiania na temat matematycznych 
podstaw funkcjonowania umyslu; drugi - dociekanie biologicznych mecha
nizmow umoiliwiajllccych to funkcjonowanie . Opr6cz tych dwu wllctk6w 
pojawiajllc si~ jeszcze inne, poboczne, choe waine dla calosci i nie mniej 
interesujllcce, jak na przyklad wllctek zwillczany z interpretacjllc mechaniki 
kwantowej i spekulacjami dotyczllccymi przyszlej teorii kwantowej grawita
cji . Przyjrzyjmy si~ bliiej pierwszemu glownemu w<}tkowi . Stanowi on, 
moim zdaniem, najbardziej wartosciow,! warstw~ ksillciki . 

Na obeenym etapie badan matematyczne podstawy funkcjonowania 
ludzkiego umyslu pozostajllc oczywiscie kwestillc hipotez. Penrose'a interesuje 
przede wszystkim zagadnienie, czy, i ewentualnie w jakim stopniu, funkc
jonowanie ludzkiego umyslu moina zredukowae do czynnosci komputacyj
nych. Wyr6inia on cztery rodzaje stanowisk: 

A) Myslenie jest po prostu liczeniem (komputacjllc), a swiadomose 
- wynikiem liczenia. 

B) Swiadomose jest cechllc fizycznych wlasnosci m6zgu. Wlasnosci te 
- jak wszystkie inne wlasnosci - moina symulowae rachunkowo, ale same 
czynnosci rachunkowe (liczenie) nie powodujllc swiadomosci. 

C) Fizyczne dzialania m6zgu wywolujllc swiadomose, ale dzialania te nie 
mogllc bye w petni symulowane rachunkowo. 

D) Swiadomosci nie da si~ wyjasnie ani fizycznie, ani rachunkowo, ani 
przy pomocy iadnych innych metod naukowych. 

Stanowisko A nazywa si~ cz~sto mocnllc wersjllc sztucznej inteligencji; 
stanowisko D Penrose okresla mianem mistycyzmu. R6inic~ pomi~dzy 
stanowiskiem A i stanowiskiem B okresla tzw. test Turinga. leieli przy 
pomocy odpowiednio dlugiej serii pytan i odpowiedzi udzielanych przez 
robota nie da si~ odr6inie robota od czlowieka, to powiadamy, ie robot 
pomyslnie przeszedl test Turinga. Wedlug stanowiska A robotowi, kt6ry 
pomyslnie przeszedl test Turinga, naleiy przypisac swiadomose. Wedlug 
stanowiska B fakt, ie robot pomyslnie przeszedl test Turinga nie oznacza, 
ie rna on swiadomose. 

Penrose broni stanowiska C. Zgodnie z tym stanowiskiem umysl ludzki 
pracuje niealgorytmicznie, przy czym dla Penrose'a algorytmem jest wszyst
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ko to, co moie wykonae maszyna Turinga. Motywacjll tego przekonania 
jest tzw. teza Turinga-Churcha-Posta, wedlug ktorej to, co moie dowolny 
komputer, moie rowniei maszyna Turinga. Penrose nie zgadza si~ jednak 
z tezll, ktorll nazywa tezll Turinga, a ktora glosi, i:e kaide urzlldzenie 
fizyczne jest rownowaine maszynie Turinga. 'Twierdzenie to bowiem sprze
ciwia si~ stanowisku C. Zdaniem Penrose'a, wlasnie mozg ludzki jest 
urzlldzeniem fizycznym, ktore moie wi~cej nii maszyna Turinga. 

Na rzecz swojej tezy Penrose przytacza waiki argument. Sklada si~ on 
z dwu cz~sci. Pierwsza cz~se jest pewnym wnioskiem, wyprowadzonym 
w Scisly sposob ze slynnego twierdzenia G6dla, wedlug ktorego system 
aksjomatyczny, przynajmniej tak bogaty jak arytmetyka, nie moi:e bye 
rownoczesnie niesprzeczny i niezupelny. Wniosek Penrose nazywa twier
dzeniem G6dla-Turinga. Nawiasem mowillc, udowodnienie tego twierdze
nia jest calkiem oryginalnym osillgni~ciem Penrose'a Uego dowod jest 
przytoczony w Dodatku A, s. 117-126). Jest to czyms raczej niezwyklym, ze 
oryginalny wynik naukowy zostaje opublikowany w ksillzce z zamierzenia 
popularnej! Druga c~sc argumentu Penrose'a, choe bardzo przekonywajll
ca, nie rna jednak charakteru forrnalnego , i z tej racji Penrose swojll tez~ 
uwaia jedynie za "bardzo prawdopodobnll". 

Trese twierdzenia G6dla-Turinga moina sforrnulowae nast~pujllCO: ist
niejll takie programy komputacyjne, wykonywane na maszynie Turinga, 
w trakcie ktorych maszyna Turinga nigdy si~ nie zatrzyma, ale dla ktorych 
nie istnieje algorytm mogllcy udowodnie, i:e ona si~ nigdy nie zatrzyma. To, 
ie wykonywanie programu nigdy si~ nie zatrzyma, oznacza, i:e dane 
zagadnienie jest nierozwillzywalne dla maszyny Turinga, a wi~c i dla 
iadnego komputera. Trywialnym przykladem takiego programu jest: "Wy
drukuj cillg wszystkich liczb naturalnych." Jest rzeczll oczywistll, i:e wyko
nujllc ten program, maszyna Turinga nigdy si~ nie zatrzyma. Podobne 
stwierdzenie nie byloby jeszcze niczym odkrywczym, ale druga cz~se twier
dzenia G6dla-Turinga glosi, ie istniejll takie programy tego typu, dla 
ktorych nie rna algorytmu pozwalajllcego udowodnie, ie maszyna Turinga 
nigdy si~ nie zatrzyma wykonujllc ten program. A wi~ istniejll zagadnienia 
nierozwillzywalne algorytmicznie (czyli nierozwillzywalne dla maszyny Tu
ringa), 0 ktorych nie moina algorytmicznie zadecydowae, czy Sll one 
nierozwillzywalne, czy nie. 

A teraz pozostala (nieforrnalna) cz~se argumentu Penrose'a. Otoi Pen
rose utrzymuje, ie "matematycy - a w istocie wszyscy, ktorzy myslll 
logicznie, ze zrozumieniem i z zaangaiowaniem wyobrazni - Sll w stanie 
uchwycie prawidlowosci, ktore le4 poza czymkolwiek, co da si~ sfor
malizowae w postaci zbioru regul" (s. 72). Jako argument tego stwierdzenia 
Penrose przytacza przyklad zagadnienia matematycznego, dla ktorego 
umysl nasz po prostu "widzi", i:e maszyna Turinga nigdy si~ nie zatrzyma, 
rozwi'lzuj'lC to zagadnienie (podobnie jak umysl nasz widzi, ie maszyna 
Turinga nie zatrzyma si~, wyliczaj'lc wszystkie Iiczby naturalne; choe przy
klad, ktorym Penrose ilustruje swoj'l tez~, nie jest ai tak prosty). Przyklad 
ten jest "naoczny", ale wlasnie dlatego, ie odwohIje si~ do naszego doswiad
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czenia oczywistosci, nie mozna go uznae za fonnalne ogniwo w argumen
tacji Penrose'a. Jednakie konkluzja Penrose'a jest dobrze uzasadniona: 
umysl ludzki moze cos, czego nie moze maszyna Turinga, a poniewaz 
wszystko to, co moze maszyna Turinga, jest (z definicji) algorytmiczne, 
umysl ludzki moze pracowae niealgorytmicznie. 

Zauwazmy, ze to, iz w argumentacji Penrose'a znajduje siC; luka fonnal
na (odwolanie siC; do ludzkiego doswiadczenia naocznosci), nie jest czyms 
kompromitujllcym, lecz wynika z natury rzeczy: wydaje siC; bowiem niemoz
liwym zlldae, by dalo siC; fonnalnie (a wic;c algorytmicznie) udowodnie, ze 
umysl ludzki potrafi pracowae niealgorytmicznie. 

TC; czc;se ksillzki Penrose'a uwazam za bardzo waznll. SlldzC;, ze odtlld 
specjalisci od sztucznej inteligencji nie bC;dll mogli obojc;tnie przechodzie 
obok argumentow przytoczonych przez tego autora. Nalezy przypuszczae, 
ze w przyszlosci wywillie siC; dlui:sza dyskusja, ktora wyjasni zarowno naturc; 
samej argumentacji, jak i zasic;g wynikajllcych z niej wnioskOw. 

Na czym poJega niealgorytmicznose ludzkiego umyslu? Nie znamy dzis 
odpowiedzi na to pytanie. Penrose przypuszcza, ze niealgorytmicznose ta 
jest zwillzana z kwantowym procesem redukcji funkcji falowej zachodZllcym 
w ludzkim mozgu. Jak wiadomo, redukcja funkcji falowej jest jednym 
z najtrudniejszych interpretacyjnych zagadnien wspolczesnej mechaniki 
kwantowej. Penrose, rozwijajllc swojll argumentacjc; z The Emperor's New 
Mind, stara siC; przekonae czytelnika, ze za redukcjc; funkcji falowej ostatecz
nie odpowiedzialne Sll kwantowe zjawiska grawitacji, a zatem to one lezll 
u pods taw funkcjonowania naszego mozgu. 

Stawiajllc takll hipotezc;, nie mozna nie zapytae, gdzie w mozgu dokonu
jll siC; procesy niealgorytmicznego myslenia. Penrose przypuszcza, ze swia
domose nie moze bye nigdzie w mozgu zlokalizowana, ze powinna bye 
wszc;dzie. Ale jednak procesy fizyczne (choe niealgorytmiczne) muszll siC; 
gdzies odbywae. Kazdy neuron jest pojedynczll komorkll, ale komorka ta 
rna swoj cytoszkielet skladajllcy siC; z systemu cieniutkich rurek (0 szerokosci 
10 7 cm), zbudowanych z subtelnie zorganizowanego ukladu bialkopodob
nych molekul. Penrose podejrzewa, ze to wlasnie w tym ukladzie dokonujll 
sic; procesy wzmacniania kwantowych efektow bC;dllcych fizycznll podstawll 
swiadomego myslenia. Jest to zapewne najbardziej dyskusyjna czc;se ksilliki, 
nalezy jednak przypuszczae, ze bardzo szybko rozwijajllce siC; badania nad 
fizjologill i funkcjonowaniem mozgu wkrotce rzucll snop swiatla na to 
zagadnienie. 

Penrose przestrzega jednak, ze mozgowego cytoszkieletu nie nalezy 
traktowae jako jakiegos superkomputera. Jezeli ten cytoszkielet jest napraw
dC; odpowiedzialny za swiadome myslenie, to w jego funkcjonowaniu musi 
bye cos, co radykalnie rozni go od komputerow - musi to bye funkc
jonowanie niealgorytmiczne. 

W ksillzce Penrose'a, oprocz dobrej popularyzacji i glC;bokich przemys
len filozoficznych, jest tez spora doza inteligentnej zabawy. Wszystko 
wskazuje na to, ze w trakcie pisania autor bawil siC; razem z przyszlym 
czytelnikiem. Niektore paragrafy majll wrc;cz charakter lamiglowek do 
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rozwi!!zania. Niekiedy s!! to lamiglowki dose trudne; czasem ich rozwi'l-zanie 
jest odkladane do nastt.:pnych rozdzialow. Trudniejsze lamiglowki mozna 
przeskoczye bez wit.:kszej szkody dla zrozumienia calosci, ale jezeli sit.: je 
dokladnie rozgryzie, zyskuje sit.: rozumienie, ktore daje wrazenie glt.:bszego 
uczestniczenia w myslowych przygodach autora. 

Ksiilzka Penrose'a jest pelna nowych, niekiedy zaskakujilcych idei. 
Zapewne niektore z nich nie wytrzymajil proby czasu, ale wszystkie wyma
gajil gruntownego przemyslenia. Zle byloby, gdyby ksiilzka ta nie wywolala 
dlugich i gorilcych dyskusji. 

Michal Heller 

MICHAL HELLER, ur. 1936 w Tarnowie, filozof przyrody, kosmologii, teoJog. 
Profesor filozofii PAT, czlonek wielu towarzyslw mi~dzynarodowych, pracownik 
Watykanskiego Obserwalorium Astronomicznego w Castel Gandolfo. Wykladal 
na uniwersytetach w Louvain, Oxfordzie, Leicester, Bochum. Wraz z ks. bis
kupem 16zefem Zycinskim zalozyl czasopismo "Philosophy in Science" z siedzi
b~ w Arizonie. Publikowal m. in. w "Tygodniku Powszechnym", "Znaku" , 
"Przegllldzie Powszechnym" oraz czasopismach specjalistycznych. Wydal m.in. 
Wobec Wszechswiala (1970), Spolkanie z naukq (1974), Poczqtek swiata (1976), 
Wszechswial i S/owo (1981), Usprawiedliwienie .swiala (1984), Fi/ozoJia swiala 
(1992), WszechSwial u schy/ku stu/ecia (1994), Wiecznosc, Czas , Kosmos (1995) . 

GNOZA CZYLI 

WIEDZA T AJEMNA 


Hans Jonas, RELIGIA GNOZY, Hum. Marek Klimowicz, 

Wydawnictwo Platan, Krakow 1994, ss. 373 


Hans Jonas (1903-1993) znany jest przede wszystkim jako badacz gnozy 
wlasnie dzit.:ki ksillzce, kt6r'l- jako pierwsze samoistne dzielo przetlumaczone 
na jt.:zyk polski udostt.:pnilo nam wydawnictwo Platan. Jonas studiowa I 
filozofit.:, teologit.: i historit.: sztuki we Freiburgu, Berlinie, Heidelbergu 
i Marburgu. Doktorat uzyskal u Heideggera i Bultmanna w 1928 roku. 
W 1933 roku wywt.:drowal do Anglii, uciekaj'l-c jako niemiecki uczony 
zydowskiego pochodzenia przed przesladowaniami nazizmu. W 1935 roku 
znalazl sit.: w Palestynie, gdzie w latach 1938-39, a nastt.:pnie 1946-48 uczyl 
w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz w British Council School 
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of Higher Studies. W 1949 byl profesorem w Mc Gill University w Mont
realu, w latach 1950-1954 w Calreton University w Ottawie, a nast~pnie 
w latach 1956 do 1976 w New School for Social Research w Nowym Jorku. 
Wykladal gOScinnie w Princeton, Columbia oraz Monachium. Bibliografia 
ponad 80 jego publikacji zebrana w 1978 roku, 0publikowana w tomie 
studiow gnostyckich poswi'<Conych Jonasowi w 75. roczni~ urodzin, wska
zuje na jego zainteresowania naukowe. Pisal nie tylko na temat gnozy, choc 
ta tematyka przewaza, ale takze na tematy filozoficzne, obracaj~ce si~ 
zwlaszcza wokol antropologii filozoficznej. W studiach nad gnoz~ kon
tynuowal mysl zarowno Heideggera jak i Bultmanna. 

Podstawowym dzielem Jonasa na temat gnozy jest jego Gnosis und 
spatantiker Geist (cz~sc I w 1934, cz~sc II, wol. 1 w 1954; dziela autor nie 
dokOllczyl, a w wydaniu z 1993 cz~sc II, wol. 2 obejmuje inne prace J onasa 
na temat gnozy i filozofii Plotyna zebrane posmiertnie przez wydaw~ Kurta 
Rudolpha). W dziele tym znajdujemy slad dysertacji doktorskiej Jonasa 
pisanej u Bultmanna na temat poj~cia gnozy. Wydaje si~, ze zainteresowanie 
gnoz~ Jonas w ogole przej~1 od Rudolfa Bultmanna, ktory rowniez, nawi~
zuj~c do "szkoly historii religii", bada! zagadnienie zwi~zkow gnozy, 
dokladniej gnostycyzmu z chrzescijanstwem. Jonas nie podj~1 wprost tema
tyki zwi~zkow gnozy z chrzescijanstwem i pol~czyl gnoz~ z tym, co w tytule 
dziela okreslil jako "duch p6Znego antyku". Owego ducha pozwalala mu 
opisac filozoficzna terminologia zaczerpni~ta od Heideggera (Fremdheil, 
Entfremdung, Geworfenheit) . Do zwi~zkow gnozy z egzystencjalizmem Jonas 
powrocil w odr~bnym studium, ktore najpierw opublikowal jako osobny 
artykul, by nast~pnie od drugiego wydania Religii gnozy dol~czyc jako 
epilog do monografii 0 gnozie (por. Religia gnozy, s. 17). W studium nad 
gnoz~ widoczny jest takZe wpJyw Bultmanna. Jako kontynuator szkoly 
historii religii przywi~zywal on wielk~ wag~ do zrodel historycznych. Roz
patrywal chrzescijanstwo na tIe religii orientalnych, ktorych zrodla analizo
wal na rowni ze zrodlami chrzescijanskimi. W teologii Bultmanna chodzilo 
takze 0 egzystencjaln~ interpretacj~ zrodel. Pogl~dy Heideggera i Bultman
na w warstwie filozoficznej okazywaly si~ zbiezne, a wplyw na pogl~dy 
Jonasa tym wi~kszy. Waznym czynnikiem w pracach Jonasa nad gnoz~ bylo 
odkrycie nowych tekstow zrodlowych, to jest oryginalnych utworow gnos
tyckich z biblioteki koptyjskiej z Nag Hammadi. Badania nad gnoz~ Jonas 
rozpocz~1 przed wojn~, bibliotek~ odkryto w 1945 roku, a zacz~to udost~p
niac dopiero w latach szescdziesi~tych. Jonas uwzgl~dnil nowe zrodla jakby 
wtornie, w postaci uzupelnien, dodatkowych rozdzialow czy epilogow (por. 
w Religii gnozy - System Apokryfu lana jako apendyks do rozdzialu 8; 
rozdzial 12: Nowe odkrycia). Podobnie rzecz rna si~ z pierwszym dzielem 
Jonasa Gnosis und spatantiker Geist - w powojennym wydaniu Jonas 
uwzgl~dnil nowe odkrycia drugorz~dnie. Oznacza to jednak, ze studium 
gnozy przeprowadzil przede wszystkim wykorzystuj~c irodla znane przed 
odkryciem z Nag Hammadi, wsrod nich najbardziej polemistow antygnos
tyckich, Ojcow Kosciola. W tekstach z Nag Hammadi znajdowal znakomite 
potwierdzenie swoich rozwi~zan i komentarzy. 
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Przejdzmy jednak do Religii gnozy. Jonas staral si~ w swej pracy okreSlic 
gnoz~ typologicznie i historycznie. W polskiej terminologii okresleniu typo
logicznemu odpowiada termin gnoza, natomiast historycznemu - termin 
gnostycyzm. Inaczej mowillC, historycznll formll gnozy w II i III wieku po 
Chrystusie byl gnostycyzm. Jonas operujllcy terminologill wywodzllcll si~ ze 
zwyczajow niemieckich (oryginal ksillZki jest angielski!) wyjasnia termin 
gnostyczny w tradycyjnym znaczeniu, herezjologicznym, stwierdzajllc za 
Ojcami KOSciola, ie gnostycyzm jest herezjll chrzescijanskll (s. 48 in.). Tymi 
ustaleniami zajmowal si~ Jonas stale . Na wainym dla badan nad gnostycyz
mem kongresie w Messynie w 1966 roku wyglosil referat poswi~cony temu 
zagadnieniu. Szkoda, ie polski wydawca nie poszedl za przykladem francus
kiego, ktory przeklad dziela Jonasa uzupelnil 0 ten wlasnie wyklad . Dla 
historycznego opisu zjawiska gnozy waine Sll :hodla, ktore weZmie si~ pod 
uwag~ . Z drugiej strony jednak, przyporzlldkowanie danych tekstow do 
zrodel gnostyckich zaklada wst~pnll ocen~ ich wartosci, a wi~c wst~pne 
okreslenie, czym jest gnoza . Jonas zaklada istnienie takiej wst~pnej definicji 
gnozy jako specjalnej wiedzy typu religijnego, objawionej wiedzy tajemnej 
majllcej na celu zbawienie czlowieka. Byla to wiedza nie tyle informujllca, 
powiadamiajllca, ale wiedza for m u j II c a, ktora przywracala wzgl~dnie 
przypominala 0 stanie pierwotnym czlowieka, 0 jego przeznaczeniu. W kon
kretnych tekstach wyst~powanie tego rodzaju wiedzy zbawczej mialo kon
tury nieostre. W roinych utworach przybieralo roine postacie. Jonas 
opisuje wi~c najpierw ogolnie literatur~ gnostyck~, w jej specyficznym 
wyrazie (cz~sc I: Lileralura gnoslycka - gl6wne wierzenia, j(!zyk symbolicz
ny). Najbardziej oryginalne uj~cie Jonasa znajdziemy w rozdziale trzecim 
Gnoslycka obrazowosl; i j(!zyk symboliczny. Przy omawianiu konkretnych 
systemow gnostyckich (cz~sc II) Jonas na pierwszy plan wysunlll postac 
Szymona Maga, idllC za zrodlami polemistow antygnostyckich. Jonas nie 
uwzgl~dnil tu zlozonego problemu istnienia tego rodzaju ugrupowania 
gnostyckiego, szymonian. Wiadomo, ze Ojcowie Kosciola (lreneusz z Lyo
nu) pragn~li udowodnic, ie juz apostolowie waiczyli z gnostycyzmem 
i przytaczali na dowod postac Szymona Maga z Dziejow Apostolskich. 
Jednak dla wspo/czesnych badaczy stanowi to osobny problem naukowy. 
Jonas zalicza do gnostykow rowniez Marcjona , choc i w tej kwestii zdania 
wspolczesnych badaczy Sll podzielone. Marcjona z gnostykami Illczyla 
krytyczna ocena Starego Testamentu i idei Boga Starego Przymierza. Brak 
natomiast w jego mysli typowej dla gnostykow mitologii. Jonas uznal 
rowniez PieHl 0 perle za tekst wyraiajllcy mysli gnostyckie, opowiadajllc si~ 
tym samym za pomyslem religioznawcy G. Widengrena, ktory z tll piesni~ 
willzal nadziej~ odkrycia poczlltku gnostycyzmu. Tymczasem zdania w tej 
rnaterii Sll rowniez podzielone i nie wszyscy badacze gnozy uwazajll ten 
utwor za gnostycki . 

Do gnostyckich zrodel Jonas zaliczyl Poimandresa (czyli Corpus Her
melicum I), utwory mandajczykow, teksty manichejskie. System walen
tynian przedstawil przede wszystkim na podstawie zrodel patrystycznych, 
Ireneusza, Hipolita czy Epifaniusza. Informacje Ojcow Kosciola potwierdzil 
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przez ilustracyjnie zacytowane fragmenty utworow z Nag Hammadi , przede 
wszystkim Ewangelii prawdy. Pominlll inne utwory walentynian z biblioteki 
z Nag Hammadi. Wydaje si~ to zrozumiale, z utworow walentynian tej 
biblioteki najwczesniej wydano wlasnie Ewangeli(! prawdy. Jonas calkowicie 
pominlll te gnostyckie utwory i ewentualnie system gnostycki w nich 
zawarty, ktory nazywa si~ we wspolczesnych badaniach setianizmem. W bi
bliotece z Nag Hammadi reprezentujll go takie utwory jak Eugnos/os, 
Apokalipsa Adama, Trzy stele Seta i wiele innych tekstow, ktore w czasie 
pisania Re/igii gnozy nie byly Jonasowi jeszcze znane. Niestety, pod tym 
wzgl~dem praca Jonasa jui w kolejnych wydaniach nie nadlliala za bada
niami koptologow i religioznawcow studiujllcych nowe teksty. Byl tego 
swiadom sam Jonas (por. Nota z okazji wydania trzeciego 1970, s. 190). 
W tym wzgl~dzie Religia gnozy b~dzie si~ dezaktualizowac najszybciej. 
o moiliwosciach, jakie moie dac nowe znalezisko, wypowiedzial si~ autor 
osobno (rozdzial 12; cytowany tu na s. 324 "tekst nr 19", uznany przez 
Jonasa za bardzo interesujllcy, jui dawno jest obecny w polskim tlumacze
niujako Swiadec/wo prawdy, "Studia Theologica Varsaviensia" 25,1, 1987!). 
Dluiej ~dll si~ utrzymywac stwierdzenia ogolne. Cenna dla badaczy b~dzie 
ocena srodowiska, w ktorym powstal gnostycyzm (Wprowadzenie: Wsch6d 
i Zach6d w dobie hellenizmu i cz~sc III: Gnostycyzm a umyslowosc klasyczna) . 
Jonas przedstawil tu swojll hipotez~ na temat genezy gnostycyzmu, wywo
dZllC go z ducha epoki kryzysu i synkretyzmu, oraz ukazal, czym gnos
tycyzm roinil si~ od umyslowosci klasycznej, greckiej. Wsrod wielu cech 
wyroiniajllcych ten nowy ruch w kulturze hellenistycznej za szczegolnie 
wainy uznal Jonas dualizm. Wskazal na dwie odmiany tego dualizmu, 
emanacjonistyczny, bliiszy mysli greckiej, ktory wyrazil si~ w gnostycyzmie 
egipsko-syryjskim, oraz dualizm metafizyczny, bardziej obcy mysli greckiej, 
ktory wyrazil si~ w manicheizmie. Ta typologia wprowadzona do literatury 
naukowej przez Jonasa (zresztll jako mysl kontynuacji szkoly historii religii), 
obok opisu j~zyka i symboliki gnostyckiej, ~dzie dlugo stanowila pewien 
model przedstawiania gnozy i gnostycyzmu. 

A teraz kilka slow 0 wersji polskiej, 0 pracy tlumacza i wydawnictwa. 
Tlumacz dzieia wywillzal si~ ze swego zadania dobrze. A mial przed sobll 
bardzo trudny problem technicznej terminologii zwillzanej z gnozll. Polski 
tytul Religia gnozy dobrze oddaje The Gnostic Religion i to, co Jonas 
zamierzal przedstawic w ksillice. Sam opowiadalbym si~ za polskim tytulem 
Religijnosc gnostycka, ktory obejmowalby tak religi~ chrzescijanskll w jej 
wersji gnostyckiej, jak religi~ zaloionll przez Maniego, czyli manicheizm, 
w ktorym rowniei przejawila si~ religijnosc gnostycka, a nie "religia gnozy". 
Wydanie polskie respektuje w cz~sci zrodlowej istniejllce jui polskie tluma
czenia. Szkoda, ie wydawnictwo nie zadbalo 0 przetlumaczenie z oryginalu 
tych fragmentow zrodlowych cytowanych przez Jonasa, ktorych jeszcze nie 
rna w calosci po polsku. Z niektorymi cytowaniami bym si~ nie zgodzil: 
PieSn 0 perle w tlumaczeniu Czeslawa Milosza jest wprawdzie pi~kna, ale 
niewierna. Wydawca nie zawsze podaje tlumacza polskiego (cytaty z Ploty
na, s. 178, 270, 278 in., tylko raz zaznacza, ie chodzi 0 tlumaczenie Adama 
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Krokiewicza , s. 282 in.). Szkoda, ze polskiego wydania nie uzupelniono 
o wykaz obcojyzycznej literatury przedmiotu. 0publikowanej po 1970 roku; 
tu wzorem mogJiby bye znow Francuzi, ktorzy wydaj'lc ksi'lzky w roku 1978 
uzupelnili j'l 0 nowsze dane bibliograficzne. Szkoda. ze w ogole brak 
polskiej literatury, poza przypisami zr6dlowymi . Na przyklad zamiast 
powolywae siy na niemiecki Gnosis als Wei/religion Quispela. moi:na bylo 
cytowae jego polsk'l wersjy Gnoza (Warszawa 1988), gdzie podano dose 
obszerny wykaz najnowszej Iiteratury. W tak obszernym tekscie nie znalaz
lem wielu blyd6w ~ymagaj'lcych korekty. S'l to raczej drobiazgi: De animo 
zamiast De anima (s. 123, przypis 57), His/. Ecol. zamiast His/ . Ecc!. (s. 299), 
Bohling zamiast Bohlig (s . 366 inn.), Reis zamiast Ries (s. 367, ten bl'ld sam 
kiedys popelnilem!). Wydaje siy, Ze jak na tak trudn'l do przetlumaczenia 
i wydania pracy blC(d6w jest niewiele. Wydawnictwu Platan w Krakowie 
nalezy pogratulowae. Czytelnikom polskim, kt6rzy tak gor'lczkowo dzisiaj 
szukaj'l czegos tajemniczego, "metafizycznego", a przede wszystkim gnozy 
wszelakiej, nalei:y ty pracy Hansa lonasa polecie . 

UVincenty Alyszor 

WINCENTY MYSZOR, historyk religii , prof. dr hab., wykladowca ATK. 

HUMANIZM 

I RADYKALIZM FILOZOFII 


Wlodzimierz Lorenc, HEGEL I DERRIDA 
- FlLOZOFIA W WERSJI RADYKALNEJ , 

Warszawa 1994, 55. 303 

lui: sam tytul ksilliki Wlodzimierza Lorenca wskazuje, i:e miala ona 
szansy wypelnie dotkliw'! luky w polskiej refleksji filozoficznej. Tak siC( 
jednak nie stalo. 

Autor konstatuje fakt: w filozofii nowoi:ytnej obserwujemy dwa d'li:enia, 
jedno - zwi'lzane gl6wnie z imieniem HegJa - zmierza w kierunku budowy 
mniej lub bardziej zamkniytego systemu wiedzy, drugie - zwi'lzane przede 
wszystkim z Husserlem - zmierza w kierunku oparcia filozofii na " doswiad
czeniu zr6dlowym", uzasadniaj,!cym filozoficzne konstrukcje. Mamy przed 
sob,! dwa radykalizmy: radykalizm calosci i radykalizm zr6del. Nosicielami 
radykalizmu zr6del s,! po Husserlu: Heidegger, Uvinas i Derrida - tr6jca 
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"postfenomenologow", ktora "przejmuje od Husserla idel(! radykalizmu 
i idzie na tej drodze znacznie dalej, anizeli sam tworca fenomenologii" 
(s. 5-{i). Tak sformulowane zadanie pracy okresla jej dalszy rozklad. 
Oczekujemy zatem blizszej analizy koncepcji "calosci" i "systemu" u Hegla 
oraz koncepcji "radykalizmu" u wymienionych autorow. I rzeczywiscie, Sll 
w pracy rozdzialy poswil(!cone kazdemu z wymienionych problemow. 

Tak sformulowane zadanie badawcze dotyczy - jak Slldzl(! - dwu scisle 
ze sobll zwillzanych spraw: koncepcji myslenia i koncepcji racjonalizmu. 
W gruncie rzeczy autor podejmuje pytanie 0 naturl(! myslenia - przede 
wszystkim tego myslenia, ktorego wcieleniem jest filozofia. Myslenie buduje 
syntezl(! i jednoczeSnie szuka dla niej podstaw. Jedno nie daje sil(! oddzielie 
od drugiego. Budowa syntezy i poszukiwanie podstaw dla syntezy to 
rowniez sposob urzeczywistniania idei racjonalnoSci. Mozna stlld wnosic, ze 
praca Wlodzimierza Lorenca jest pracll 0 ideale racjonalnosci, ktory w roz
maity sposob urzeczywistnia sil(! w mysleniu wymienionych filozofow. Jesli 
tak, to nale±aloby rownlez rzee, ze w omawianej pracy filozofia zajmuje sil(! 
sarna sobll . Autor nie interesuje sil(! " swiatem" przedstawianym przez 
wymienionych myslicieli - " rzeczll" jako takll - lecz sposobem myslenia 
o swiecie, 0 "rzeezy". Kiedys Husser! rzucil haslo: "z powrotem do rzeezy", 
ktore mialo wyrazae nowy radykalizm myslenia i dalo poczlltek fenomeno
logii. Autor nie idzie za intencjll tego hasla, lecz cofa sil(! w kierunku 
"myslenia 0 mysleniu" . 

Prowadzona przez autora refleksja nad mysleniem filozofii wykracza 
jednak w pewnym punkcie poza samll siebie. Autor podejmuje bowiem 
niejako " przy okazji " problematykl(! "humanizmu". Czytamy: "Istotnym 
momentem koncepcji badan mojej pracy bl(!dzie rozwazenie zagadnien 
filozofii radykalnej w perspektywie problematyki humanizmu. Aprobujl(! 
w tym wzgll(!dzie sposob postl(!powania badanych przeze mnie filozofow 
nurtu postfenomenologicznego, ktorzy krytykujll filozoficznll tradycjl(! 
w kontekscie problemow europejskiego humanizmu" (s . 8). Co to blizej 
znaczy? Idzie 0 to, by pokazae, ze wymienieni mysliciele - nie wiadomo 
bJizej , czy dzil(!ki swemu radykalizmowi, czy mimo radykalizmu - wpisuj& 
sil(! w dzieje europejskiego humanizmu. Otoz muszl(! przyznae, ze "humanis
tyczny" w&tek pracy Wlodzimierza Lorenca dose trudno wpisuje sil(! w W&
tek badan 0 radykalizmie filozofii . 

W dalszym cillgu niniejszej recenzji sprobujl(! skupie sil(! na dwoch 
wzmiankowanych wyzej sprawach : na sprawie "radykalizmu" i na sprawie 
" humanizmu". Na wstl(!pie jednak uwaga ogolna. 

Nie jest latwo sledzie mysl autora, zwlaszcza w pierwszych rozdzialach 
pracy (Hegel, Husserl , cZl(!sciowo Heidegger). Autor unika bowiem bezpo
sredniej konfrontacji z tekstami omawianych myslicieli. Zamiast tego kaze 
nam sledzie pogl&dy rozmaitych " sprawozdawcow" ich mysli. Mozna wska
zac na cale akapity, w ktorych nie rna ani jednego zdania Lorenca, ani 
jednego zdania Hegla , Husserla i innych , lecz wyl&cznie stwierdzenia ko
mentatorow. Jest to tym dziwniejsze, ze niektore z przytaczanych komen
tarzy nie wykraczajll poza banal. Dowiadujemy sil(! zatem, ze Dieter Henrich 
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- "jeden z najwiykszych wspolczesnych autorytetow w sprawach Hegla" 
- zaznaczyl, ie "Heglowi idzie 0 peine pojycie swiata, a jego filozofia 
zorientowana jest na tresci swiata" (s. 41). Z kolei po to, by stwierdzic, ie 
Levinas docenia "znaczenie zmyslowoSci w stosunku z [nnym" , nie wystar
cz~ same tcksty U:vinasa, lecz pOlrzeba swiadectwa L. Wenzlera . Odnosi 5i,. 
wraienie, ie autor albo cha: Sly skryc za (lpini~ wiykszosci, alba pokazac 
wlasn~ erudycjy. Ale w ten sposob szkodzi wlasnemu tekstowi. Trzeba 
jednak lojalnie przyznac, ie maniera ta zanika w drugiej polowie pracy. 
Przedstawione tam bezposrednie analizy tekstow budzll nieklamany respekt. 

Przejdzmy do problemu radykalizmu. Mysly, ie autor podjlll wainy 
aktualny problem. Moina powiedziec: problem ten istnial od zawsze 

- Grecy znali go pod postaci,! pytania 0 " arche" - ale w naszych czasach 
nabral nowych odcieni znaczeniowych. Autor trafnie rowniez wskazal na 
myslicieli - nosicieli problemu. Juz sarno podjycie tematu rna swoj ciyzar. 
Powstaje jednak pytanie: jak zostal przeprowadzony? 

Logika badania nakazuje zacz'!c od Hegla. Niestety, w ksi<!ice nie 
znajdujemy wyraznej odpowiedzi na pytanie, czym jest u Hegla "radykalizm 
syntezy". Autor pomija nie tylko zbadanie samej idei syntezy. ale rowniez 
badanie pojyc pokrewnych, ktore moglyby rzucic swiatlo na to pojycie. Nie 
bada pojycia "caloSci " , nie wydobywa na jaw szczegolnego rozumienia 
pojycia "systemu" , nie zglybia zasady dialektyki . ezy moina rowniez 
pomijac milczeniem pytanie 0 "idey", a zwlaszcza "idey absolutu"? S,! 
u Hegla "sily", ktore "ci"gn,!" rowm w strony "absolutu". Nie rozumiem, 
dlaczego autor rue chwyta "byka za rogi". 

Zamiast tego mamy mllostwo cytatow omawiajllcych stanowisko Hegla. 
Niektore z nich to banaly. Niektore s~ nawet interesuj,!ce, zwlaszcza dla 
tych, ktorzy juz znajll Hegla. Niestety Sll przytaczane bez wyraznej granicy 
rnlydzy referowaniem pogllldow Hegla, ich interpretacj'!, krytykll i wreszcie 
krytyki! krytyki. Dla czytelnika, ktory szuka w tym rozdziale odpowiedzi na 
podstawowe pytanie 0 istoty "radykalizmu syntezy" czy "radykalizmu 
calosci" i wyrainej odpowiedzi nie znajduje, przebrniycie przez ten rozdzial 
jest prawdziwll udrykll. 

Nurt "radykalizmu :hodel" otwieraj,! allalizy Husserla. I tutaj nastypna 
niespodzianka . W rozdziale poswiyconym Husserlowi nie znajdujemy anali
zy fenomenologicznej "zasady zasad" , ktora jest bezposrednill wykladni~ 
hasla " powrotu do zrodel" . Niespodziank" jest natomiast to, ie analizy 
Husserla zaczynajll siy od analiz Kryzysu nauk . a wiyc dziela pozniejszego, 
ktore nie tyle formuluje idey "radykalizmu zrodel", co wycillga z niej 
konsekwencje. Nie rna natomiast bliiszej anaJizy Idei I, gdzie moina znaleic 
formuly " zasady zasad". 

I znow mamy mnostwo opinii komentatoro"y. Mowi siy cos 0 redukcji, 
o stosunku fellomenologii do nauk, 0 kryzysie rozumu europejskiego - bez 
specjalnego zglybiania. Nie mowi siy natomiast nic 0 tym, ze " radykalizm 
:Zrodel" jest probll powrotu do doswiadczenia . U Husserla ,,:Zrodlowe" jest 
przede wszystkim doswiadczenie, i tylko takie doswiadczenie, ktore jest 
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w stanie uprawomocnie poznanie. Nie mowi si~ rowniei szerzej 0 zwi<tzku 
mi~dzy poj~ciem doswiadczenia irodlowego a poj~iem genezy konstytutyw
nej sensu. Gdyby si~ to uwzgl~dnilo, przeciwienstwo radykalizmu irodel 
i radykalizmu calosci znacznie by zmalalo. 

Rozdzial poswi~cony radykalizmowi Heideggera sklada si~ z trzech 
cz~sci, z ktorych najwainiejsza jest pierwsza: Nowa wersja Jenomenologicznej 
idei powrotu do z,odel. Trzeba przyznae, ie tresciowa zawartose tego 
rozdzialu odbija si~ korzystnie od rozdzialow poprzednich. Mniejsz<t rol~ 
odgrywa tutaj autorytet komentatorow, a wi~ksz<t wlasna analiza tekstow 
samego Heideggera. Jasniejsze staj<t si~ rowniei roinice mi~dzy komen
tarzem a krytyk<t . Czytelnik rna wraienie, ie wraz z autorem dotyka 
bezposrednio gruntu . Autor okresla stanowisko Heideggera slowami: "od
wroeony fundamentalizm". Oznacza to, ie idea irodlowosci uleg/a zmianie 
i to nie tylko w stosunku do tego, co twierdzil na jej temat Husserl, ale 
rowniei w stosunku do tego, co widzial w niej sam Heidegger z okresu Sein 
und Zeit. 

Niemniej rowniei ten rozdzial budzi w<ttpliwosci. U Husserla "irod
lowe" bylo przede wszystkim doswiadczenie. Oznaczalo to, ie istniej<t jakies 
takie doswiadczenia, ktore nie mog<t bye sensownie odrzucane, poniewai nie 
moina im przeciwstawie innych, bardziej " oczywistych" doswiadczen ani 
bardziej przekonywaj<tcych interpretacji. Doswiadczenia "irodlowe" s<t 
w tym sensie "irodlowe", ie stanowi<t podstaw~ prawomocnosci okres
lonych poznan. Heidegger zmienia ten punkt widzenia, poniewai kaie 
doswiadezeniom ulec kaidorazowo przemocy "rozumienia". Hermeneutyka 
podcina korzenie fenomenologii. Niemniej nie podcina calkowicie. Heideg
ger mowi bowiem 0 "doswiadczeniu", ktore atakuje struktury rozumienia 
i zmusza je do otwarcia . Gdyby nie takie "doswiadczenia" ("napotkania"), 
myslenie obracaloby si~ w bl~dnym kole. Jakie to "doswiadczenia"? Przy
najmniej dwa: trwoga i przeSwit. Do tych dwoch trzeba by jednak dodae 
jeszeze dwa: "nastrojenie" i " swiadomose ezasu". Husser! szukal irodla 
w spostrzeieniu, Heidegger poszedl "gl~biej". 

Wlodzimierz Lorenc pisze: "Bycie odgrywa u niego [Heideggera) rol~ 
tego, co irodlowe." Gdyby jednak tak bylo, trzeba by powiedziee, ie 
Heidegger przeszedl z pozycji "radykalizmu irodel" na "radykalizm calo
sci". Bo czymie jest "bycie" w calej strukturze rozumienia? Jest nie tylko 
tym, co rozjasnia, ale i tym, co syntetyzuje . Jego funkcja w zasadzie 
pokrywa si~ z funkcj<t absolutu u Hegla. " Odwrocony fundamentalizm" nie 
jest wi~c niczym innym, jak jedn<t z odmian "radykalizmu syntezy" - syn
tezy, ktora zostala uwolniona od serwitutow wobec wiecznosci. 

Wydaje mi si~, ie cala niejasnose w rozumieniu Heideggera bierze si~ 
u' Lorenca z tego, ie nie wyjasnil w sposob dostateczny we wst~pie, na czym 
zasadza si~ roinica mi~dzy dwoma radykalizmami, wedle ktorych inter
pretuje mysl wybranych myslicieli . 

Rozdzial IV, poswi~cony filozofii Levinasa, zaczyna si~ od charakterys
tyki stosunku Levinasa do filozofii Heideggera. Nast~pnie przechodzi do 
sprawy kluczowej - do "spotkania z Innym" oraz "do5wiadczenia Twarzy". 
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Autor prowadzi naszll uwag~ w glllb tekst6w samego Uvinasa, rezygnujllc 
cz~sciowo z posrednictwa komentator6w. Mamy wi~c okazj~ spotkac bez
posrednio sil~ oryginalu. Choc i tutaj w kilku punktach autor dopuszcza 
komentarz, kt6ry robi wraienie "przemlldrzalego" . Trafnie wydobywa na 
jaw gl6wny punkt kontrowersji: znaczenie obecnosci Innego. Filozofia 
Heideggera obywa si~ bez innego czlowieka. Nie ma w niej miejsca na 
odpowiedzialnosc za innego; Dasein krl!ci si~ wok61 siebie. Najwi~kszym 
niebezpieczenstwem jest dia Dasein smierc. Uvinas zna wi~ksze niebez
pieczenstwa - morderstwo niewinnego. U U:vinasa "ir6dlo" ma znaczenie 
etyczne. 

Czy Wlodzimierz Lorenc wydobyl na jaw caly dramatyzm mysienia 
Uvinasa? Mysi~, ie raczej go zlagodzil. Nie pokazal dostatecznie, w jaki 
sposob mysi Uvinasa zakorzenia sil! w doswiadczeniach totalitaryzmu i jak 
walka 0 filozofi~ jest w tym wydaniu walkll 0 moiliwosc mysienia po 
Oswi~cimiu. W przedstawionej prezentacji - w zasadzie poprawnej - Uvi
nas pojawia si~ tak, jak pojawia si~ profesor filozofii obok innego profesora 
filozofii . Lorencowi bardziej idzie 0 to, by ogarnllc calosc pogilldow 
Uvinasa , nii 0 to, by okreslic bliiej sens idei irodlowoSci. 0 co tu chodzi : 
czy 0 jeszcze jedno przedstawienie filozofii Uvinasa, czy 0 badanie przyg6d 
idei irodlowoSci w polu okreslonej odpowiedzialnoSci? To tak, jakby ktos 
przedstawial filozofi~ Marksa, pomijajllc fakt, ie istnieje wyzysk pracy. Cos 
w koncu musialo si~ wydarzyc w filozofii i Europie, ie uczen Husserla nie 
zadawaia si~ "spostrzeieniem ir6dlowym" jako instancjll krytyczn'! filozo
fii, lecz si~ga do "poczucia odpowiedzialnosci", by na nim oprzec przyszlos
ciowe myslenie. Myslenie Uvinasa nabiera szczegolnej powagi przez to, ie 
wyrasta nie tylko z seminariow uniwersyteckich, ale przede wszystkim 
z doswiadczen holocaustu. Czy z po wag'! tego myslenia licuj,! takie uwagi 
krytyczne, jak na przyklad nastl!puj,!ce: " teza 0 irodlowosci spotkania 
w stosunku do sfery rozumu, nauki i filozofii nie jest w pelni udokumen
towana i, co wil!cej, nie poddaje sil! ona procedurze dowodzenia"; albo : 
"Uvinas w tak dalekim stopniu opuszcza zatem obszar filozofii , ii jego idee 
nie daj,! si~ weryfikowac w sposob filozoficzny" ; albo: "z dorobku Uvinasa 
niewiele zatem wynika dla tradycji filozoficznej Zachodu , poza sa mil swia
domoscill moiliwoSci sprzeciwu". JeSli autor naprawdl! wierzy w to , co 
napisal, to powstaje pytanie: dlaczego w ogole wl'!cza kogos takiego jak 
Uvinas do swojej pracy? 

Najwainiejszym brakiem wydaje mi sil! jednak niedostateczne (wlasciwie 
prawie iadne) podkreslenie faktu, ie Uvinas przechodzi od filozofii bycia 
i bytu do fiJozofii dobra; "ir6dlowosc" stala sil! dla niego " irodlowosci,!" 
dostl!Pu do dobra. 

Rozdzial poswil!cony mysli Derridy mowi najpierw 0 stosunku Derridy 
do Heideggera, a nastl!pnie do Uvinasa. Na marginesie tych zagadnien 
padaj,! slowa 0 stosunku do Husserla: Derrida nawillzuje do Husserla 
poprzez poinego Heideggera. Tekst jest jasny, autor wie , 0 czym pisze. 
Spraw'! kiuczow'! okazuje sil! w koncu sprawa "roini" - jej "irodlowosci". 
Zr6dlem jest " brak irodla" . Autor podpisuje si~ pod zdaniem E. j T. 
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Slawkow: " absolutnym pocz'!tkiem jest otchlan kolejno zapadaj,!cych sier 
w sobie i siebie pocz'!tkow. PocZ'ltkiem pocz'!tku jest brak pocz'!tku, czyli 
slad. " 

Derrida jest dla Lorenca kresem "historii irode/". Niew<!tp.liwie tak jest. 
Powstaje jednak pytanie: czy "kres" ten oznacza wyhlcznie smierc .. radyka
lizmu irodel", czy rowniei "radykalizmu calosci"? ezy Derrida uderza 
wyl,!cznie w Husserla, czy moie bardziej jeszcze w Hegla? Bo coi powie
dzialby na Derrider Husserl? Powiedzialby, ie doprowadza on do kresu 
elementarne doswiadczenie w'!tpienia . A coi powiedzialby Hegel? Zaprotes
towalby zapewne przeciwko ujcrciu myslenia filozoficznego jako "gry" , jako 
"zabawy". Moglby dodae uwagcr: gdzie znika irodlo, pozostaje zabawa lub 
pogrzeb. 

Zatrzymajmy sicr teraz na w,!tku humanizmu. Co autor rozumie pod 
pojerciem humanizmu? Po przytoczeniu rozmaitych okreSlen, autor wybiera 
dwa: Jacques'a Maritaina i Ferdinanda Canninga Schillera. Ale w wyborze 
tym kryje sicr paradoks: przy bliiszym wejrzeniu okazuj,! sicr sprzeczne. 
Maritain w imicr humanizmu " iqda, by czlowiek rozwin,!l moiliwosci w nim 
zawarte, sily tworcze i iycie rozumu: by d,!iyl do uczynienia sil swiata 
fizycznego narzcrdziem swej wolnosci" . Schiller natomias( "kladzie nacisk na 
to , ie humanizm bierze czlowieka takim, jakim jest, a swiat ludzkich 
doswiadczen takim, jakim jawi sier przed nim" (s. 11--12). U Maritaina 
pojercie humanizmu rna charakter normatywno-wychowawczy, u Schillera 
opisowy. Poczucie sprzecznosci zaostrzy sicr jeszcze bardziej, gdy na nastcrp
nej stronie Lorenc odrzuca metafizykcr " wierZ'lC'! w istnienie wiecznej 
i niezmiennej esencji czlowieczenstwa". Jesli tak, to jak jest moiJiwa jego 
akceptacja dla definicji humanizmu Maritaina - definicji ewidentnie meta
fizycznej? Nie koniec na tym . Wstcrpne charakterystyki humanizmu kieruj& 
uwagcr czytelnika na " humanizm" pojerty w sensie etyczno-normatywnym: 
humanizmem jest domaganie sicr, by czlowiek mogl sicr stae bardziej czlowie
kiem. W dalszych badaniach jednak okazuje sier, ie autorowi chodzi w is
tocie rzeczy 0 "ontologier" czlowieczenstwa, a wierc pytanie: kim jest czlo
wiek, co przynaleiy do istoty czlowieka? Pod tym k'ltem analizuje kilka 
tekstow Hegla, List 0 hurnanizrnie Heideggera, Levinasa i Derridcr. Przy 
czym w przypadku Heideggera zauwaiamy znamienny brak: autor pomija 
lean-Paul Sartre'a: nie pisze, sk,!d sicr wzi,!1 List i nie omawia tekstu Sartre'a 
Czy egzystencjalizrn jest hurnanizrnern. Wysoce nieuprawnione wydaje mi sier 
swoiste "zrownanie" w sprawie humanizmu Levinasa i Derridy. Pierwszy 
- w imicr filozofii dobra - glosi "humanizm innego czlowieka", a wierc 
pierwszenstwo obowilj.zku wobec innego w stosunku do "humanistycznej" 
troski 0 "udoskonalanie siebie", drugi oglasza "smiere czlowieka" - smierc, 
ktora - wedle slow samego Lorenca - " sprowadza sicr do rozpadu osobowej 
toisamosci" (s. 227). Zwienczeniem tych sprzecznosci i niejasnosci jest 
rozdzial ostatni , zatytulowany: ir6dlowosc contra hurnanizrn: Heideggera , 
Levinasa i Derridy dyskusja z Heglern . Rozdzial w szczegolny sposob 
" ustawia" oponentow: Hegel jest "humanist,!", a cal a reszta to wrogowie 
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humanizmu. Co wi~j, sugeruje on, ie "wrogose" wynika z d'lienia do 
"radykalizmu irodel"; gdyby bowiem wymienieni oponenci chcieli pod,!iae 
za "radykalizmem calosci" (totalizacja!), byliby "humanistami". Taka suge
stia kryje sit;: w tytule. A jak wygl,!da zawartose rozdzialu? Zawartose nie 
wychodzi poza omowienie stosunku do Hegla, przedstawionego przez 
samych autorow. Nie znajdujemy tam tego, czego zazwyczaj oczekujemy od 
k0l1cowego rozdzialu: jasnego okreslenia - na podstawie zebranego mate
rialu - stosunku "radykalizmu calosci" i "radykalizmu :hodel". Zamiast 
tego mamy now'! niespodziankt;:: problem stosunku obu typow myslenia do 
nauk pozytywnych na przykladzie filozofii Merlau-Ponty'ego. Wprawdzie 
problem przewijal sit;: jui wczeSniej, ale tutaj wyplyn,!1 na plan pierwszy. 
Ogolna tendencja byla taka: uznae istotn'! rolt;: nauki w prowadzeniu 
mysliciela "ku irodlom" i dzit;:ki obecnej w naukach "zrodlowosci" poddae 
"radykalizm zrodel" "radykalizmowi calosci". Wzorem dla autora jest 
Hegel. Natomiast wsp6lczesnym urzeczywistnieniem wzoru - Merlau-Pon
ty. Projekt ten nie znajduje jednak dostatecznego uzasadnienia. Po pierwsze, 
nie bierze pod uwagt;: calej krytyki poznania naukowego, jak,! niesie ze sob,! 
nie tylko filozofia wspolczesna, ale rowniei filozofia samego Hegla (afirma
cja myslenia naukowego jest u Hegla wzglt;:dna, podobnie zreszt'! jak 
u Husserla i innych fenomenologow) , nie poddaje krytycznej analizie poj~cia 
"calosci" w nauce i filozofii. Mowi,!c krotko : ostatni rozdzial pracy wydaje 
mi si~ zestawem nieporozumien. Gdzie jest ich pocz'!tek? Pocz'!tkiem jest 
brak jasnoSci w rozumieniu poj~cia "humanizmu" i zwi,!zku problematyki 
humanistycznej z problemem radykalizmu myslowego. 

Wniosek ostateczny pracy brzmi w uj~ciu autora nast~puj,!co: "filozofia 
si~gaj,!ca do Heglowskiej inspiracji moglaby doprowadzie do zgodnego 
wspolistnienia tendencji syntetyzl.lj"cej z badaniem hodel. Filozofia taka 
bylaby stalym poszukiwaniem, calosci,! otwart'l, badaj,!q zarazem prawo
mocnose swych zasad, jak i posluguj,!c,! si~ tymi zasadami w celu kon
struowania relatywnych calosci integruj'!cych nasz'! wiedz~" (s. 286). Co to 
znaczy? Wniosek sugeruje, jakoby tacy filozofowie jak Husser!, Heidegger, 
Levinas czy Derrida albo nie opierali si~ na iadnych "zrodlach", alba nie 
budowali " relatywnych calosci". Mogliby to robie, gdyby zapoznali si~ 
wczesniej z radami Wlodzimierza Lorenca. Ale taki wniosek jest pospolitym 
bl~dem. 

Jbzej Tischner 

J6ZEF TISCHNER, filozof. Wydal m. in. Swiat ludzkiei nadziei, Etyka solidar
nosci, Myslenie wedlug wartosci, Polska jese ojczyznq, FilozoJia dramalu , Polski 
mlyn , Nieszczesny dar wolnosei, Spowiedi rewolucjonislY , Mir;dzy Panem a Pleba
nem (wraz z Adamem Michnikiem i Jackiem Zakowskim, Krakow 1995). 
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CZY CHRZESCIJANIE 

WIERZf\ 


W ZEGARMISTRZA? 


Ricbard Dawkins, SLEPY ZEGARMISTRZ, CZYLI JAK EWOLU
CJA DOWODZI, ZE SWIAT NIE ZOSTAL ZAPLANOWANY, 
przelozyl i wSl\!pem opalrzyl Antoni Hoffman, Panslwowy Inslylul Wydawniczy 1994 

Slepy zegarmislrz Dawkinsa to bardzo dobrze napisana ksil'!ika. Relac
jonuje ona wsp6lczesne dyskusje naukowe nad teoriC} ewolucji i przekonu
jC}co argumentuje na korzysc neodarwinizmu. Sam autor interesujC}co i po
gll'!dowo objasnia r6ine szczeg61y teorii, co nie jest latwe wobec ciC}gle 
poszerzajC}cej si~ wiedzy paleontologicznej, embrioJogicznej, genetycznej 
i chemicznej. SporC} rol~ w jego wywodach odgrywaj4 takie analizy mate
matyczne. 

Lektura ksiC}iki Dawkinsa utwierdzila mnie w przekonaniu, ie Dar
winowska teoria ewolucji uzupelniona przez nowsze badania jest jedynl'!, 
kt6ra zadowalajC}co wyjasnia zjawisko iycia. Natomiast moje wC}tpliwosci 
wzbudzily pewne aptioryczne zaloienia metodologiczne autora, prowadzC}ce 
w rezultacie do nieadekwatnego zobrazowania niekt6rych istotnych szcze
g616w mechanizmu ewolucji . Osobnego komentarza wymaga takie poglC}d 
Dawkinsa dotycZC}cy istnienia Stw6rcy i stosunku Boga do stworzenia. 

Dawkins okresla siebie jako redukcjonist~, a swojC} metod~ wyjasniania 
przedstawia tak: "Gdy natrafimy na obiekt zloiony, kt6rego dzialania 
jeszcze nie rozumiemy, moiemy to sobie wyjasnic w kategoriach jego 
prostszych element6w, kt6rych dzialanie jui znamy" (s. 36). Czy ta metoda 
prowadzi do celu? Co mnie naprawd~ w urzl'!dzeniu - dajmy na to, 
komputerze czy kompaktowym odtwarzaczu - interesuje? Przeciei nie to, 
z jakich cz~sci si~ sklada lub jak te cz~sci na siebie oddzialujl'!. Staram si~ 
raczej odpowiedziec, jakie funkcje to urzC}dzenie wykonuje i jak ja moglt si~ 
nim posluiyc. Nie jest prawdC}, ie gdy poznam cZltsci , to ~d~ wiedzial 
wszystko 0 calosci. Nie cz~sci same w sobie, ani nawet ich wzajemne 
oddzialywanie na siebie, ale dopiero relacja kaidej z nich do calosci 
wyjasnia ich znaczenie. 

Tym mniej przydatna okazuje si~ redukcjonistyczna metoda wyjasniania 
w bio\ogii , na przyklad w jej dziale zwanym etologil'! (dawna psychologia 
zwierzl'!t). Co zrobimy ze spostrzeieniem: "Ptaki Il'!czC} si~ w pary, budujl'! 
gniazda, znoszC} jaja i piel~gnujC} swoje piskl~ta"? Istotne znaczenie rna 
stwierdzenie, na ile poszczeg61ne stadia tego procesu przyczyniajC} silt do 
zachowania gatunku, natomiast rozloienie tego calosciowego zjawiska na 
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elementy nie rna waloru heurystycznego. Nawet postulowany przez Dawkin
sa "redukcjonizm hierarchiczny" niczego tu nie uratuje. Po prostu na 
kazdym coraz wyzszym szczeblu organizacji: zycie - emocjonalnose pop~
dowa - swiadomose typu ludzkiego zaczynajll funkcjonowae nowe prawa, 
ktorych poznanie jest niezb~dne do zrozumienia owych struktur. Totez 
znajomose praw fizyki nie jest potrzebna do zrozumienia instynktownych 
zachowan zwierZllt, a teoria instynktow okazuje si~ nieprzydatna w roz
willzywaniu na przyktad problemow matematycznych. 

Znacznie wi~kszll wartose heurystycznll rna odwrotny kierunek wyjas
niania. Oto po skomplikowanych badaniach i teoretycznych rozwazaniach 
dochodzimy do wniosku, ze twory biologiczne wywodZll si~ ze swiata 
mineralnego, dajllcego si~ opisae przy pomocy praw fizyki i chemii. Trzeba 
z kolei zapytae, jakimi wtasciwosciami, innymi niz Sll znane wspotczesnej 
fizyce i chemii, cechuje si~ swiat mineratow, skoro w wyjlltkowych okolicz
nosciach jest (czy byt?) zdolny wydae z siebie zycie? Fizycy nic nie wiedzll 
o tych wtaSciwosciach, zgota nie interesujll si~ nimi. 

"Dobor naturalny - pisze Dawkins 0 czynniku nap~dowym ewolucji - to 
slepy zegarmistrz, slepy, bo nie patrzy w przod, nie planuje konsekwencji, 
nie rna eelu" (s. 47) . "Nasze wyjasnienie nie moze bye sprzeezne z prawami 
fizyki. Wrr;cz przeciwnie, korzysta ono z tyeh praw, i tylko z nieh" (s. 42); 
a ta metoda "rna doskonate szanse na wyjasnienie catego swiata ozywione
go" (s. 73). Radykalny redukcjonizm Dawkinsa jawi si~ jui w pierwszyeh 
zdaniach jego ksillzki, gdzie autor obwieszcza: "My, zwierz~ta... ", a dalej: 
"Wytwory eztowieka ( ... ) traktuj~ zdeeydowanie jako obiekty biologiezne" 
(s. 21). Poniewaz - jak wiadomo - wytwory eztowieka nalezll do swiata 
kultury, wi~e - zdaniem Dawkinsa - eata humanistyka, matematyka, 
technika - to wszystko dzialy biologii? Doehodzimy do absurdu. Cate 
raejonalne myslenie moie ulec wywroeeniu wskutek wprowadzenia don 
ehoeby jednej niefortunnej definicji. Biologia sprowadza si~ - zdaniem 
Dawkinsa - do fizyki . Zatem fizyka i tylko fizyka mia/a by wystarczye dla 
wyjasnienia catego procesu ewolueji . Autor prezentuje tu stanowisko niewie
Ie odbiegajllce od dziewi~tnastowieeznego fizykalizmu, zgodnie z ktorym 
procesy psychiczne Sll "epifenomenami", to jest zjawiskami, ktore nie mogll 
faktycznie wptywae na jakiekolwiek zdarzenia w swiecie. 

To fizykalistyczne stanowisko naszego autora ujawnia si~ rowniez w jego 
krytyce teorii przeddarwinowskiego ewoluejonisty Lamarcka. Dawkins za
rzuca mu, Ze "pisat 0 zwierz~tach w taki sposob, jak gdyby - w pewnym 
sensie - swiadomie ehciaty ewoluowae" (s. 448). Choe sam jestem przeko
nanym darwinistll, musz~ tu oddae sprawiedliwose Lamarckowi. Zostawmy 
na boku definicj~ "swiadomosci"; umowmy si~, ie chodzi tu 0 psychik~ 
w szerokim znaczeniu, takll, jaka cechuje zwierz~ta. Zgoda, ze zwier~ta nie 
zamierzajll "swiadomie ewoluowac". Ale czy psychika nie odgrywa zadnej 
roli w procesie ewolucji b~dllc tylko jej wytworem, a nie ezynnikiem 
nap~dowym? 

Dawkins przyznaje, ze psyehika zwierz~ia rna istotne znaczenie w jego 
zdolnoSci przystosowania: "Zwierz~ ( ... ) uczy si~, co jest dla niego dobre, 
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a co nie ( ... ) W swoim mozgu przechowuje ogromn,! bibliotektr wspomnien 
o swoim srodowisku i 0 tym, jakie dzialania prowadzily do konsekwencji 
korzystnych, a jakie do niekorzystnych" (s. 446) . Psychika pojawila sitr 
i rozwintrla w przebiegu ewolucji niew'!tpliwie dlatego, Ze wyposazone w ni,! 
zwierztrta mialy witrksze mozliwosci przei:ycia i ekspansji anizeli pozostale. 
Ten fenomen jest zatem - zgodnie z teori,! ewolucji - istotnym czynnikiem 
doboru naturalnego. Pomijanie czynnika psychicznego w rozpatrywaniu 
mechanizmu ewolucji, jak to czyni Dawkins, to wyraz przewagi fizykalis
tycznej ideologii nad naukow'! skrupulatnosci,!. 

Zdaniem Karla R. Poppera, "wybory, jakich dokonuje zwierztr, SCI 
czynnikami przyczynowymi w okreslaniu jego srodowiska, prowadz'!c w ten 
sposob do okreslonego typu selekcji. Mozemy powiedziec, Ze zwierztr jest 
tworq niemal w znaczeniu Bergsonowskim lub bardziej czy mniej w zna
czeniu Lamarckowskim, jakkolwiek mozemy przy tym pozostac calkowicie 
w zgodzie z teori,! doboru naturalnego ( ... ) W pewnym znaczeniu zwierztrta 
w jakiejs mierze tworZl\. siebie same, cztrsciowo, nie calkowicie. Natomiast 
czlowiek utworzyl samego siebie tworZl\.C jtrzyk, a wraz z nim - swiat trzeci 
[tj . twory kultury - przyp. l .S.]" (The Self and its Brain, s. 566). Praw
dopodobnie Dawkins napotkal ten pogl,!d Poppera, ale poswitrcil temu 
wybitnemu filozofowi zaledwie lekcewai:,!c,! wzmianktr, nie podejmuj,!c 
z nim dyskusji (s. 74). 

la sam podzielam przekonanie tych wspo/czesnych myslicieli, ktorzy 
uwazaj,!, ze dalsza ewolucja na naszej planecie, w dobrym lub zlym 
kierunku, btrdzie sitr dokonywala przede wszystkim dzitrki swiadomym 
dzialaniom czlowieka. W tej chwili my, spotecznose ludzka, stajemy sitr 
odpowiedzialni za Ewoluck 

Ale czy psychika moi:e w ogole wplywac na materitr, powodowac skutki 
fizyczne? Wbrew oczywistosci, fizykalisci przecZl\. temu twierdz,!c, ze gdyby 
psychika wptywata na ciato, to musiataby nast,!pic zmiana ilosci energii 
w ukladzie, czego nigdy nie wykazano. Tu znowu przytocztr zdanie Poppera: 
"Nie s,!dZtr , zeby fizyczne prawo zachowania energii stanowito powazny 
problem dla interakcjonisty [postuluj'!cego wp/yw czynnika nie-fizycznego 
na stan przedmiotow materialnych - l.S.]. Mozna to unaocznic wskazuj,!c 
na fakt, i:e statek lub pojazd moi:e bye sterowany z jego wntrtrza bez 
naruszania jakiegokolwiek prawa fizyki (a to moze sitr odbywae dzitrki tak 
slabym sitom, jakimi SCI fale radiowe .. .). Masa skierowanej energii elektrycz
nej w takim pojezdzie jest niemal rowna zeru, totez nie rna problemu 
kompensacji dokonywanego przet,!czenia, ktore zmienia kierunek pqdu" 
(The Self. .. , s. 180). 

Innym problemem metodologicznym jest sposob poslugiwania sitr teori,! 
prawdopodobienstwa i koncepcj,! "przypadku" w wyjasnianiu przebiegu 
ewolucji. Autor pisze 0 pojawianiu sitr pozytywnych zmian w ewoluuj,!cych 
organizmach jako 0 skutku licznych losowych przypadkow: "W calej tej 
ksi,!zce dominuje pojtrcie przypadku - znikomo male prawdopodobienstwa 
spontanicznego powstania porz,!dku, zloi:onosci, pozorow swiadomego pro
jektu" (s. 492). Autor traktuje wyst,!pienie konkretnej cechy biologicznej 
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podobnie jak daj(!ce si~ statystyeznie okreslie prawdopodobienstwo wy
rzucenia okreslonej liezby oezek na kostkaeh do gry. A przeeiez te dwa typy 
proces6w S(! niejednakowe. Mi~dzy oezkami kostki nie ma zadnyeh od
niesien . Nie wplywaj(! one na siebie nawzajem ani podezas rownoezesnego 
rzutu dwu kostek, ani w rzutaeh sukcesywnyeh. W grze w ruletk~ liezba 
wylosowana nie zalezy od wylosowanych poprzednio, totez nie mozna 
skonstruowae "systemu" wygrywania. Natomiast struktury materialne ce
chuj(! si~ relacyjnosci,!; stan kazdej cz(!stki materialnej zarowno zaleZy od 
innych, jak i wplywa na nie; zdarzenia wczesniejsze wptywaj(! na pozniejsze. 
Tej r6znicy Dawkins zdaje si~ nie dostrzegae. 

Pora zaj~e si~ "slepym Zegarmistrzem" Dawkinsa. "Zegarmistrz w ty
tule niniejszej ksi~zki - pisze autor - pochodzi ze stynnego traktatu 
osiemnastowiecznego teologa Williama Paleya. Jego opublikowana w roku 
1802 Teologia przyrody czyli swiadectwa istnienia i atrybutow Boga zaczerp
ni~ta ze zjawisk przyrody to najlepiej znana ilustracja dowodu na podstawie 
stworzenia ( ... ) Ogromnie ceni~ t~ ksi~zk~ ( ... ) Jej autor odczuwal wielki 
szacunek dla zlozonosci swiata ozywionego i zdawal sobie spraw~, ze 
potrzebne tu jest wyjasnienie jakiegos bardzo szczegolnego rodzaju. Jedyna 
kwestia - prawda, i:e bardzo istotna! - co do ktorej si~ mylil, to samo 
wyjasnienie" (s. 25). 

Wedlug Paleya, "gdybysmy znalezli zegarek na wrzosowisku ( ... ) jego 
precyzja i subtelnose budowy narzucilaby nam wniosek , ze ten zegarek 
musial miee twor~ ( ... ) ktory zaplanowal jego konstrukcj~ i przemyslal jego 
uzycie (".) Kazda sugestia zamyslu, kazdy przejaw projektu obecny w bu
dowie zegarka wyst~puje rowniez w dzielach przyrody, z t~ tylko razniC(!, 
ze w przyrodzie wszystko jest wi~ksze i lepsze, i to w stopniu prze
kraczaj~cym wszelkie rachunki" (s. 26). Ale - pisze Dawkins - "Paley jest 
w bl~dzie, bl~dzi raz~co i dramatycznie" (s. 27). Zdaniem autora Slepego 
zegarmistrza, rozmaite traktaty teologiczne temu zagadnieniu poswi~cone, 
ba, nawet wszelkie mity 0 powstaniu swiata daj~ si~ sprowadzie do wiary 
w "zaleznose od swiadomej decyzji jakiejs nadnaturalnej Istoty" . "Wszyst
ko, co mozna 0 takich przekonaniach powiedziee, to tylko tyle, i:e S,! 
zb~dne" (s. 481). 

Skl!d u wielebnego Paleya pojawil si~ zegarek i Zegarmistrz? Jest to 
oczywiscie echo nowozytnego mechanicyzmu zainicjowanego przez Descar
tes'a , a spopularyzowanego przez Newtona czy La Mettriego w jego ksi~zce 
Czlowiek - maszyna. Skoro swiat jest meehanizmem, to jego Stworca musi 
bye mechanikiem. Myslicielom nowozytnym zabraklo zrozumienia, ze zalez
nose stworzenia od Stworcy jest zupelnie innego rodzaju, a stwarzanie - to 
nie majsterkowanie. 

Jei:eJi czlowiek nowoZytny zadowalal si~ wyjasnianiem rzeczywistoSci 
przez odwolanie si~ do mechaniki, to dlatego, ze takie wyjasnienie dawala 
mu owczesna nauka. Takze osoby wierz~ce mogty akceptowae koncepcj~ 
Boga-Zegarmistrza. Kiedy juz zdawalo si~, ze nauka jest 0 krok od 
wyjasnienia wszelkich zagadek Wszechswiata, a religia dostarczala stosow
nej pociechy duchowej, teoria ewolucji wstrz(!sn~la tym blogostanem. 
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Wspanialose Natury wyprowadzala z rownowagi takze naukowcow. 
Kiedy w 1940 roku Donald Griffin "po raz pierwszy zaprezentowal zdumio
nym zoologom swoje odkrycie echolokacji u nietoperzy, pewien wybitny 
uczony byl tak pelen oburzonego niedowierzania, ze pochwycil jego wspol
pracownika za ramiona i Potrzllsajllc nim domagal si~ zapewnienia, ze 
bynajmniej nie chcielismy sugerowae czegos tak nie do przyj~ia" (s. 70). 
Nic dziwnego, ze niedowierzanie wobec ewolucji cechuje rowniez teologow. 
Biskup Birmingham Montefiore, ktorego Dawkins najpierw obdarza kom
plementami, zeby za chwil~ pogrllzye, "cz~sto posluguje si~ argumentacjll, 
ktorll mozna by okreslie mianem Dowodu na Podstawie Niedowierzania: ( ...) 
To niemozliwe ( ... ) Jak mog/by powstae na drodze ewolucji organ tak 
skomplikowany?" Jest to - jak slusznie ocenia Dawkins - niezwykle slaba 
argumentacja. " Niekiedy sprowadza si~ ona po prostu do ignorancji" (s. 75). 

Niestety, Dawkins, starajllc si~ obalie "hipotez~ Stworcy-Zegarmistrza", 
sam posluguje si~ argumentem "z niedowierzania": "Bog, ktory potrafilby 
dobrze zaprojektowae cos tak skomplikowanego jak maszyneria nukleinowo
-bialkowa, musi bye co najmniej rownie zlozony i uporZlldkowany jak sarna 
maszyneria" (s. 226). To jest co najmniej rownie nieprawdopodobne, jak 
spontaniczna ewolucja. Bog wi~ nie istnieje, bo nie potrafi~ sobie wyobrazie 
niczego poza strukturarni biologicznyrni - moma by wyartykulowae Dawkinsa 
dowod z niedowierzania. A przeciei: autor ten na innym rniejscu stwierdza, :i:e 
nasza ludzka wyobraznia nie jest uksztaltowana (przez ewolucj~, oczywiscie) do 
ujmowania wielkosci zbyt duzych lub zbyt malych, a "ludzkie mozgi Sll 
przystosowane do radzenia sobie tylko z wllskirni zakresami wielkoSci i czasu". 
To, :i:e nie mog~ sobie Boga wyobrazie, jest raczej slabym argumentem za Jego 
nieistnieniem. Natorniast koncepcja Boga-Stworzyciela, ktorej podstawll bylo
by wyobra:i:enie Wielkiego Zegarrnistrza, jest chyba nie do utrzymania. 

Przyznaj~ wi~c, ze - tak jak Dawkins - jestem przekonany, iz zaden 
Demiurg w zadnym momencie nie wklada palca w tryby Ewolucji i ze prawa 
rZlldzllce przyrodll Sll niezmienne i nigdy nie ulegajll zawieszeniu. Zarazem 
odczuwam niewystarczalnose wyjasnienia rzeczywistoSci przez opis mecha
nizmu ewolucji . Podzielam przekonanie tych, ktorzy twierdzll, ze swiat si~ 
sam przez siebie nie wyjasnia . Dawkins pisze, :i:e "dobor naturalny to slepy 
zegarmistrz, slepy, bo nie patrzy w przod, nie planuje konsekwencji, nie rna 
celu". Je:i:eli swiat jest cillgle tworzony przez takll wlasnie SieN sil~, to 
jakimi prawami chce Dawkins wyjasnic istnienie - przynajmniej w swiecie 
ludzkim, ktory jego zdaniem jest cZ~Scill przyrody - przewidywania konsek
wencji, planowania, dllzenia do celu? 

Poniewaz Dawkins ten problem pomija, daj~ tu wlasnll odpowiedz. 
Postulowalem wyzej interpretowanie danej nam rzeczywistosci , wychodzllC 
od jej opisu . WychodzllC stlld , mozemy si~ pokusie 0 zrozumienie zarowno 
procesow, jak i elementow, ktore doprowadzily do jej powstania . [naczej nii: 
to czyni Dawkins, ktory zamiast 0 psychice mowi wy1llcznie 0 mozgu, trzeba 
zaakceptowac fakt istnienia ludzkich sprawnosci psychicznych, kumulujll
cych si~ w przewidywaniu skutkow dzialania, dllzenia do celu i zdolnosci 
dokonywania wyboru. 
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Oezywiseie, moina badae Kosmos pomijaj~e tak "nieistotne" zjawisko 
jak pojawienie sil\! iyeia na, bye moie, jedynej sposr6d miliard6w miliard6w 
planet, a w dodatku obejmuj~cego tylko eienk~ warstwl\! ziemskiej skorupy. 
Tym bardziej moina wzi~e w nawias pojawienie sil\! psyehiki typu ludzkiego, 
kt6rej ezas trwania jest niezauwaialnym momentem wobee wieku Wszeeh
swiata. Pomijaj~e wil\!e fenomen iyeia, istnienie kultury i jej wytworow, 
rzeezywiseie moina wszystko opisae prawami fizyki. Moina takie - co ezyni 
Dawkins - przyjmowae do wiadomoSci istnienie kultury i opisywae j~ przy 
pomoey modeli fizykalistyeznyeh takiego oto typu: "Mozg ezyli psyehika 
dziala jak ulepszony komputer, ktory niew~tpliwie w przyszlosei zostanie 
skonstruowany." Budowanie modeli to eenna metoda, powszeehnie stoso
wana w nauee. BI~d pojawia sil\! wtedy, gdy opisywana przy pomoey modelu 
rzeczywistose zostaje okreSlona jako identyczna z modelem. 

Ignorujemy bogaetwo potenejalnosei swiata mineralnego, kiedy pomija
my jego zdolnose do wydania iyeia. Poniewai material Wszeehswiata jest 
wszl\!dzie taki sam i wszl\!dzie obowi~zuj~ te same prawa, zatem kaida 
pr6bka materii we Wszeehswiecie jest potenejalnie zdolna - w odpowiednieh 
warunkaeh - do wydania iycia. Analogieznie, skoro raz we Wszechswiecie 
pojawila sil\! ee\owosc, zdolnosc przewidywania nastl\!pstw i zdolnose podej
mowania decyzji, to te zdolnosei potencjalnie przysluguj~ Kosmosowi jako 
ealosci . Totei ealy swiat rna swoj eel, eeehuje sil\! prawidlowosci~ i d~iy do 
jakiegos ladu. 

leieli pelen ostroinej ufnosei wierzl\!, ie swiat ma swoj eel, a takie ja sam 
jako jego cZllstka nie bl~kam sil\! po nim bezsensownie, to wtedy niewyrainie 
rysuje mi sil\! niewyobraialna wizja zarowno zr6dla bytu, jak i celu - ezyn
nika przyei~gaj~cego EwoJueji, Stworzyeiela. 

U podstaw ostrego przeeiwstawienia wiary i nauki w XIX wieku legl 
paradygmat fizykalistyezny. Swiat pojmowano jako mechanizm, 0 ezym 
swiadczy casus Paleya, a spor toezyl sil\! 0 to, ezy jest to mechanizm 
samonapl\!dzaj~ey sil\!, ezy tei puszezony w rueh lub popychany przez 
StworC\!. Zarowno nie znaj~ey przyrodoznawstwa teologowie, jak i nie 
rozumiej~cy wiary religijnej naukowey s~dzili, ze przednaukowa wizja 
swiata jest toisama z religi~, podezas gdy obraz swiata inspirowany przez 
naukl\! ezyni tezy religijne zbl\!dnymi, nieaktualnymi. Naukowey twierdzili, ie 
cal~ rzeezywistosc da sil\! wyjasnic przez badania "praw materii", a utopisci 
obieeywali rozwillzanie wszelkieh problemow ezlowieka dzil\!ki fizykalistyez
nie rozumianej nauce. Teologia, kt6rej zabraklo metafizyki, obwarowala sil\! 
na pozyejaeb obronnyeh, podejmuj~e beznadziejnl! probl\! negowania odkrye 
naukowycb. 

Dawkins, kt6rego moiemy traktowac jako przedstawieiela naukoweow 
kontynuujl!eych dziewil\!tnastowieczny fizykalizm, swietny znawea i inter
pretator teorii ewolueji, staje sil\! nieporadny w konfrontaeji ze wspolczesO<l 
metodologil! naukowl!. Z upodobaniem zapuszeza sil\! na obrzeia biologii, 
tam, gdzie rozci~ga sil\! sporny teren pogranieza przyrodoznawstwa, filozofii 
i teologii. Metodologia tego pogranieza jest slabo rozpraeowana, totei 
latwo tutaj 0 bll\!dy. 
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Dawkins jest i.ywo zainteresowany problemem istnienia Boga, a scislej 
bior<lc, dowodem na Jego nieistnienie. Ceni on powai.nll argumentacj~ 
teologiczn<l, ale nie zna innej poza til z epoki Zegarmistrza. Nic wi~ 
dziwnego, i.e dyskusja Dawkinsa z teologami robi wrazenie przestarzalej. 
Mozna tylko zalowac, ze Dawkinsowi nie Sll znani tacy teologowie--ewoluc
jonisci jak Pierre Teilhard de Chardin , Karl Rahner lub kardynal Jean 
Danielou. 

Postawa Dawkinsa wobec religii przypomina pogilldy Zygmunta Freu
da . Podobnie jak two rca psychoanalizy, Dawkins deklaruje si~ jako ateista 
i wrog religii , a rownoczesnie nieustannie powraca do problemu istnienia 
Boga i cz~sto cytuje Bibli~ z wyraznie emocjonalnym zaangazowaniem. 
Jednak religia, ktorll Dawkins zwalcza, jest okrdlonym fenomenem kul
turowym, w ktorym odzwierciedlaj<l si~ zarowno folklor, jak i doktrynalne 
dywagacje wyrosle ze sposobu myslenia minionych wiekow. Krytyka religii 
prowadzona przez Dawkinsa pozwala na odroi.nienie tego, co istotne 
w wierze, od elementow akcydentalnych. 

Wiara w Boga-Stworzyciela nie jest problemem naukowym. Natomiast 
dla naukowcow dogl~bna znajomosc Ewolucji mole przyczynic si~ do 
oczyszczenia ich wiary z nalecialosci animistyczn<r-magicznych, a przez to 
do jej pogl~bienia . 

JerzY Strojnowski 

JERZY STROJNOWSKI, profesor dr hab., psychiatra, emerytowany kierownik 
Katedry i Zakladu . Dynamiki Grupowej i Psychoterapii na Wydziale Nauk 
Spolecznych KUL. Mieszka w Lublinie. 

JAKIEJ KULTURY 

POTRZEBUJ1\ 


EUROPEJCZYCY ? 

To smiale, jesli nie bezczelne pytanie zostalo postawione jedenastu 

osobom, ktore spotkaly si~ 17 maja w pi~knej sali Ambasady RP w Paryi.u 
na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Polski w tym midcie i Fun
dacj~ Kultury Chrzescijanskiej "Znak". Zebrali si~ tam: ks. kardynal 
Jean-Marie Lustiger, prof. Remi Brague, prof. Alfred Grosser, prof. Henri 
Hude, prof. Jerzy Kloczowski, Zygmunt Kubiak, Gerard Leclerc, prof. 
Rene Remond , Stefan Wilkanowicz, Henryk Wozniakowski i Krzysztof 
Zanussi . 
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W zaproszeniach na t~ debat~ pytaniu glownemu towarzyszyly nast~pne: 
kim rna bye Europejczyk, aby mogl przeciwstawie si~ wspolczesnym za
groZeniom, aby sprostal wyzwaniom globalnego spoleczenstwa XXI wieku? 
W jakim kierunku ksztaltowae europejskll kultur~? Jakie inspiracje czerpae 
z jej dziedzictwa? W jaki sposob mamy siebie ksztaltowae? Co mogll robie 
nasze Koscioly? 

Uczestnicy dyskusji otrzymali tabe francuskie przeklady dwoch ar
tykulow z numeru "Znaku" (Iipiec 1994, nr 470) poswi~onego kryzysowi 
kanonu kultury (Zygmunta Kubiaka Kilka uwag 0 kanonie naszej kultury 
oraz Stefana Wilkanowicza Nasladowanie Chrystusa jako kanon kultury). 
Zeszyt ten bowiem byl przyczynll paryskiej debaty - wsrod jego autorow 
i redaktorow zaostrzyl potrzeb~ szerszego, europejskiego dialogu, wspol
nego poszukiwania drog wychodzenia z kryzysu (wedle pesymistow) czy 
rozwoju europejskiej kultury (wedle optymistow). A najpierw lepszego 
zorientowania si~ w diungli problemow, zagroien i zadan. Aby nie walczye 
z komunizmem (czy lepiej - z jego pozostaloSciami) w sposob uniemoz
liwiajllcy jego przezwyci~ienie, ani nie krytykowae Zachodu w sposob 
uniemoiliwiajllcy jego zrozumienie. Pierwszy, bardzo wainy krok w tym 
kierunku zostal zrobiony dzi~ki wspomnianym polskim placowkom w Pa
ryiu. 

Panelisci podejmowali tematyk~ sympozjum w roiny sposob, wielose 
wlltkow i uj~e mogla jednoczesnie urzekae i zniech~cae. Ale stopniowo 
stawalo si~ jasne, przynajmniej dla mnie, ie istnieje jakas podstawowa 
jednose w tej rozmaitosci, ie rozne opinie i wrazliwosci nie znoszll si~, lecz 
dopelniajll. Nie po raz pierwszy zresztll mialem takie przekonanie - im 
dluzej iyj~, tym cz~sciej spostrzegam, ie tezy na pierwszy rzut oka sprzeczne 
w gruncie rzeczy okazujll si~ komplementarne. 

Byloby bardzo trudno strescie wszystkie wypowiedzi - lepiej opub
likowae je w calosci i mam nadziej~, ie si~ to stanie w niedalekiej przyszlosci . 
Sprobuj~ natomiast przedstawie dorobek tego spotkania w moim subiek
tywnym odczuciu - to znaczy okreslie to, co dla mnie jest jego trwalym 
wynikiem, co uzupelnia i przeksztalca moje mysli 0 kulturze naszego 
kontynentu . I ujlle to w zwi~zlej formie katalogu tez - czy raczej hipotez 
- i zadan. 

I. Kultura europejska posiada "toisamose ekscentrycznll" (Remi Brague), 
nie jest tworem ludow zamieszkujllcych ten kontynent, lecz czerpala sWll 
toisamose z zewnlltrz - glownie z Jerozolimy i Aten (z "zewn~trznych" 
Aten, bo poczucie przynaleinosci Grekow do Europy rodzi si~ pozno). Tu 
oczywiscie pojawia si~ problem granic Europy, ktore przeciei nigdy nie byly 
stale ani geograficznie, ani kulturowo. Dla jednych Europa rozcillga si~ od 
Atlantyku po Ural, dla innych od San Francisco do Wladywostoku. Dla 
mnie od Uniwersytetu Harvarda na Zachodzie do ... ? - nie ustalilem sobie 
jeszcze wschodniej granicy. 

Kultura europejska jest otwarta, dynamiczna, wewn~trznie zroznicowa
na, a miejscami wr~cz sprzeczna. To daje jej energi~ , niepokoj, nieustanne 
konflikty i potrze~ choeby prowizorycznych syntez. Jest wi~c polem 
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doswiadczaJnym dJa swiata staj(!cego si~ gJobaln(! wioskq, terenem spraw
dzania moi:liwosci "pJuralizmu ekumenicznego", Iqczqcego roznorodnose ze 
wspolnq bazq wartosci. 

2. Europa nigdy nie byla kontynentem zamkni~tym , zyjqcym wlasnym 
zyciem. Podejmowala i wyprawy krzyzowe, i handJowe, a w pewnym okresie 
stala si~ "odkrywC<! swiata" (Rene Remond). Temu swiatu niosla swojq 
wladz~, chrzescijanstwo i cywilizacj~, ktorq uwai:ala za wYZSZq, albo i jedynq 
godnq tego miana. Swiadomie lub nieswiadomie niszczyla inne kultury lub 
szczepila im swoje wartosci. 

Dzis, po zalamaniu si~ epoki kolonialnej , Europa jakby zrozumia/a 
swoje grzechy i wpada nieraz w przeciwienstwo dawnego kulturowego 
imperializmu - szerzy si~ "kulturalizm", przekonanie, ze wszystkie kultury 
Sq rownowartosciowe, zatem nalezy si~ powstrzymae od jakichkolwiek 
etycznych sqdow. Prowadzi to do nieoczekiwanych problemow, czego 
wyrazem jest, na przyklad, spor 0 noszenie zas/on przez muzulmanskie 
uczennice we francuskich szkolach. A moze nawet nalezy uznae w Europie 
prawo do wielozenstwa i obrzezania dziewczynek? Na czym rna polegae 
konieczny dialog kultur? Co tu jest wartosciq wzgl~dnq, a co bezwzgl~dnq? 
Jakie prawa rna wi~kszose, a jakie mniejszose w danym kraju? 

3. Europa wspolczesna wydaje si~ chrzescijanska i niechrzekijanska 
zarazem (kardyna/ Lustiger). Turystow z Dalekiego Wschodu uderza na 
przyk/ad mnogose i wspanialosc zabytkow kultury chrzescijanskiej, jakby 
nieuchronna chrzescijanskose europejskiej kultury, a zarazem niemal zupel
na nieobecnose chrzescijanstwa w zyciu wspolczesnych Europejczykow 
- przynajmniej w Europie Zachodniej . 

Natomiast na terenach bylego ZSRR materialne slady chrzescijanskiej 
kultury zostaly w wielkiej mierze zniszczone (Jerzy K/oczowski). Doprowa
dzono tez do "pustki informacyjnej" w tej dziedzinie, pustki inkrustowanej 
tu i owdzie dezinformacjq. Pozos tala wi~c g/ownie jakas t~sknota do 
pierwotnej tozsamosci (i do pierwotnej swietnosci - carskiej lub komunis
tycznej), ale jakby nieosiqgalnej, bo system znakow liturgii i sztuki sakralnej 
stal si~ dla wi~kszosci niezrozumialy . Moze lepiej rzecz si~ rna z literaturq. 

Polska jest w tym pejzazu wyspq strzegqcq swej tozsamosci, ale wyspq 
juz wlqczonq w swiatowy system komunikacji, juz przezywajqcq codzienny 
pluralizm, do ktorego nie miala czasu si~ przygotowac. Przei:ywajqC<! 
fascynacj~ zachodniq kulturq (zachodnim dobrobytem) i zarazem l~k wobec 
niej. 

4. Niektore wartosci 0 chrzescijanskim rodowodzie weszly do kanonu 
kultury i poniekqd si~ zlaicyzowaly. Dzis zagraZa im neopoganska reinter
pretacja, rownoczesnie domagajq si~ pogl~bienia ich chrzescijanskiej toz
samosci. Inne zrodzily si~ czy tei: zostaly " wylansowane" poza swiatem 
kultury chrzeScijanskiej - albo i w opozycji do niego - ale potem okazaly 
si~ z chrzeScijanstwem fundamentalnie zgodne (Alfred Grosser, Gerard 
Leclerc). Tak bylo z has/ami Rewolucji Francuskiej . ChrzeScijanstwo uznalo 
je dzis za swoje, choe istniejq problemy interpretacyjne. Toczy si~ spor 
o rozumienie wolnosci, rownosc jest zast~powana sprawiedliwosciq, a bra
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terstwo solidarnosci'!. Dla mnie r6wnosc naleiy zast,!pic godnosci,!, bo 
z niej wynika i sprawiedliwosc, i r6wnosc wobec prawa, a lepsz,! chyba daje 
podstawt< praw czlowieka. 

Warto tu pamit<tae 0 dziejach praw czlowieka, a w szczeg61nosci 
o prawach dziecka. W czasach starozytnych bylo one wlasnosci,! ojca, kt6ry 
mial nad nim prawo zycia i smierci, m6g1 je legalnie zabie po urodzeniu albo 
zachowae jako swego niewolnika. Dzis w wit<kszosci panstw europejskich 
moina - z pewnymi ograniczeniami - zabie dziecko przed urodzeniem. Nie 
wiadomo jeszcze. w jakim stopniu btrdzie moi.na dokonywae w embrionie 
genetycznych intcrwencji. Niekt6rzy glosz'! wprost , ie to spoleczenstwo 
nadaje embrionowi status czlowieczenstwa, i.e to spoleczenstwo (czyli jego 
wladze) uznaje, jakie i.ycie jest warte iycia . Rozw6j praw czlowieka zostal 
wit<c fundamentalnic zagrozony , stoimy wobec ich regresu . 

5. ChrzeScijanska, zasadnicza komponenta kultury europejskiej (nie 
naleiy lekcewaiye innych jej skladnik6w, zwlaszcza judaizmu i islamu) 
znaczy jll szczeg61nym stosunkiem do wolnoSci, bowiem chrzescijanstwo jest 
religi,!, w kt6rej istnieje zarazem wolnose Boga i wolnose czlowieka (Henri 
Hude). Inaczej w islamie, w kt6rym tej drugiej raczej nie rna. Ale i w chrzes
cijanstwie pojawia sit< pokusa eliminacji wolnosci czlowieka , wystt<puje ona 
w nurtach prawicowo-fundamcntalistycznych. Istnieje r6wniei stala pokusa 
absolutyzacji wolnosci, napit<cie pomit<dzy wolnosci,! a potrzeb'! uznania 
prawdy, pomit<dzy potrzeb'! przestrzeni wolnosci niezb¢dnej do rozwoju 
czlowieka a ograniczeniami koniecznymi ze wzglt<du na aktualne dobro 
wsp61ne i na dobro przyszlych pokolen. To ostatnie zaczyna waiye coraz 
wit<cej - w miart< postt<puj,!cego zagroienia srodowiska. 

W Europie przezylismy nazizm i komunizm, dwie straszliwe karykatury 
dawnego Ccsarstwa - jakiegos sposobu na europejski porz'!dek i pok6j. 
lake reakcja na nie Europa Zachodnia wybrala drogt< federa listyczn'!, 
w zamysle jej inicjatorbw maj,!c,! skutecznie zabezpieczye pok6j , rozw6j 
gospodarczy i demokrac.it<. Ale na Wschodzie nadal wielka jest pokusa 
Imperium, brak odpowiednio silnej idei, kt6ra moglaby j,! zast'lpie. 

Tej idei zdaje si~ brakowae i na Zachodzie, gdzie coraz bardziej 
dominujc plaski pragmatyzm i plytki egoizm. Pozomie zagroienie proces6w 
integracji plynie ze strony ekonomiczno-polityczno-organizacyjnej , w grun
cie rzeczy rna one podloze kulturowe. Zniknit<cie strachu wobec komunis
tycznego imperium obnazylo istotne slaboSci. 

Przywi,!zanie do wolnosci musi bye wit<c co rychlej uzupelnione roz
wojcm ducha solidarnosci, wyraiaj,!cego sit< nie tylko w spontanicznych 
akcjach pomocy, ale i w dlugofalowych dzialaniach polityczno-ekonomicz
nych. S'I one zalozone w planie europejskiej integracji , a! "! napotykajq na 
coraz wit<ksze trudnosci , rozmywaj'!ce je i odsuwajqce w przyszlose. 

6. W krajach poddanych dzialaniu komunistycznej ideologii jej wplywy 
Sq nadal obecne, i to takZe wsr6d tych , kt6rzy z ni,! waJczyli . W naszej 
mentalnOSci widoczne Sll zar6wno dziesiqtki lat quasi-niewolnictwa, jak 
i komunistyczny neomanicheizm, cechuj,!cy sit< czarno-bialymi podzialami 
i koniecznosci,,! posiadania wroga. Nie rna sit< co ludzie - naturalnym 
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dziedzicem komunizmu jest narodowy socjalizm, czyli system zakladaj"cy 
pewien liberalizm w dziedzinie gospodarki zlqczony z ksenofobicznym nac
jonalizmem i autorytamq wladzq, zachowujqcq demokratyczne struktury 
pozbawione swej istotnej tresci. Stqd bacznie trzeba si~ przyglqdac Chinom 
i Rosji , ale takie i nam samym. I nie zapominac, ie maoizm jest atrakcyjnq 
ideologi" wsrod studentow Korei Poludniowej, przeciei przodujqcej w kapi
talistycznym rozwoju i majqcej za sqsiada komunistyczne monstrum . 

W euroamerykanskich krajach gospodarki rynkowej wyksztalcajq si~ 
- i zaczynajq dominowac - przeciwne prqdy kulturowe. Moina tu mowic 
o jakims narcyzmie, indywidualistycznym zapatrzeniu si~ w siebie, 0 kul
turze orgiastycznej czyli skoncentrowanej na ciqgu osobnych przeiyc, a nie 
na kontynuacji i rozwoju (czyli na kulturze czlowieka), oraz kalejdo
skopowej, pozbawionej jakiejkolwiek struktury wartosci i celowosci wy
kraczajqcej poza t~ dorainosc przeiyc - w ktorej zmiennosc wydaje si~ 
jedynq wartosciq stalq. L~k wobec tych prqdow utrwala postkomunistycznq 
mentalnosc ... niestety, w znacznie mniejszym stopniu prowadzi do budowy 
zorientowanego na wartOSci, gl~boko demokratycznego spoleczenstwa. 

Taki uklad trendow kulturowych prowadzi do hipotezy, ie mamy do 
czynienia z najwyiszym zagroieniem - ksztaltowaniem ludzi nie
zdolnych do sprostania zadaniom , ktore przed nimi stojq. 
Ani Judzie 0 postkomunistycznej mentalnosci, ani ci "kalejdoskopowi" nie 
zbudujq Europy zdolnej do iycia. Nie rozwiqiq problemu ksztaltowania si~ 
spoleczenstw dualistycznych, zloionych z tych, ktorzy mogq si~ rozwijac, 
i z tych, ktorzy w praktyce skazani Sq na wielostronnq degradacj~. Nie 
sprostajq zadaniu stworzenia nowego /adu mi~dzynarodowego zapewniajq
cego stopniowe rozwiqzywanie lokalnych i globalnych konfliktow, majqcych 
zarowno ekonomiczne, jak i kulturowe pod/oie. Nie uciekniemy od pro
blemu islamu, a Afryka zdaje si~ wchodzic w ok res agonaJny. Nas dotyczy 
to takie, splendid isolation to jui nie dla nas. 

7. Nasza cywilizacja staje si~ coraz bardziej wrailiwa na wstrzqsy i nawet 
pozornie niewielkie zak/ocenia . Wiemy jui, jakim zagroieniem S,! terrorys
tyczne grupy, gangi i sekty. Moiliwosc dostania si~ w ich r~ce broni 
jqdrowej nie naleiy do science fiction - przeciei rozwija si~ przemyt 
materia/ow rozszczepialnych. Ale takie i pojedynczy, niewiele znaCZqcy 
ludzie, mog,! jUl - chcqcy czy niechcqcy - wywolywac ogromne szkody. 
Srodki techniczne czynil/ czlowieka coraz pot~iniejszym, a rozwijajqca si~ 
swiatowa siec wielorakich wspolzaleinoSci dzia/a jak pudlo rezonansowe czy 
elektroniczne wzmocnienie klasycznych instrumentow. Po japonskich do
swiadczeniach boimy si~ g/ownie trucizn, ale nie naleiy zapominac 0 mlo
dym cz/owieku, ktory spowodowal upadek najsolidniejszego banku brytyjs
kiego, ani 0 studentach, ktorzy z/amali kody Pentagonu. Ostatnio zlapano 
hobbyst~, producenta komputerowych wirusow, ktory spowodowal "zara
z~" 0 bardzo szerokim zasi~gu. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazic, jakie 
moiliwosci b~d,! mieli jemu podobni za 10 lat. 

Funkcjonowanie cywilizacji 0 coraz bardziej g~stniejqcej sieci wspo/
zaleinosci i coraz wi~kszych moiliwosciach technicznych wymaga od ludzi 
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znacznie wi~kszej wiedzy, wysokiego poziomu moralnosci oraz zdrowia 
psychicznego. Tylko tyle ... Obserwujemy ewolucj~ przeciwnll tym wymo
gom. 

8. Obserwujemy takze z przeraZeniem to, co si~ dzieje na terenach bylej 
Jugoslawii. Nie rozumiemy, jak ludzie, zyjllCY dotlld dose przyjaznie obok 
siebie, ulegajll nagle slepej nienawisci i stajll si~ zdolni do nieprawdopodob
nych okrucienstw. Zgoda, ci~zar historii wojen i cierpien jest tam szczegolnie 
wie\ki, to moze wiele tlumaczye. Ale nie wszystko. Ta wojna zostala 
wywolana przez ambitnych politykow, ktorzy grajllc kartll nacjonalistycznll 
postuzyli si~ znanym schematem: klamstwo - strach - nienawise - pogarda 
- agresja. Pozostajllce w ich r~kach srodki przekazu cynicznie i precyzyjnie 
go stosowaly, wszelkimi srodkami bUdzllC strach i nienawisc. Monopol 
informacyjny jeszcze raz pokazal swoje mozliwosci. 

9. W krajach postkomunistycznych patriotyzm szczegolnie latwo zmie
nia si~ w nacjonalizm, ktory utrudnia rozwoj wspolpracy i nieraz blokuje 
procesy integracyjne. OczywiScie, trudno jest budowae europejski patrio
tyzm - trudno bowiem wytworzye emocjonalne Przywillzanie do Europy. 
Trzeba raczej upowszechniae zrozumienie wspolnego dobra i poczucie 
odpowiedzialnoSci (Henryk Wozniakowski). 

Ale dzis prawie kazdy z nas rna swojll ojczyzn~ duchoWll, ktora nie 
pokrywa si~ z geograficznll ani nawet narodowo--kulturowll. Nierzadko rna 
takie miejsca w innych krajach, gdzie takze si~ czuje u siebie (dla mnie na 
przyklad jest to rzymskie Zatybrze) . Do dziedzictwa kultury narodowej 
dodaje elementy innych kultur. Jest to zazwyczaj proces nieSwiadomy, ale 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby stal si~ swiadomy i nawet stymulowany. 
Zast~powanie patriotyzmu kosmopolityzmem nie rna najmniejszego sensu, 
konieczne jest natomiast - geograficzne i kulturowe - "rozszerzanie OJ
czyzn". 

10. Rozmiary zagrozen i zadan, jakie przed nami stojll, mogll przerazae. 
Ale strach jest najgorszym doradcll - zarowno ten, ktory budzi nienawisc, 
jak i ten, ktory paralizuje. Jesli najwi~kszym zagrozeniem dla Europy jest 
takie deformowanie ludzi, ktore czyni ich niezdolnymi do sprostania konie
cznym zadaniom, to nalezy zaczlle od najszerzej rozumianego wychowania. 
Wracae do :hodel (Zygmunt Kubiak), uczye sym-patii czyli wspol-cier
pienia (Alfred Grosser), a takze przygl~dae si~, jakie srodowiska czy 
instytucje maj~ szanse formowania Europejczykow przyszlosci, a przynajm
niej mog~ im dae elementy niez~dnej formacji . 

Na pierwszy rzut oka widz~ trzy: Taize, CCFD i harcerstwo. 
Taize - osrodek modlitwy, wspolnego poszukiwania, uczenia si~ kon

templacji i dzialania. Otwarty dla wszystkich, gromadzllcy coraz wi~j 
mlodych ludzi z r6i:nych krajow, promieniuj~cy na rozne kraje. Minimum 
instytucji, duzo modlitwy i praktyczncgo wspoldzialania. ChrzeScijanski 
duch i otwartose. Unikanie jakiejkolwiek wladzy, ksztaltowanie poczucia 
solidarnosci. 

CCFD - Comite Catholique contre la Faim et pour Ie Developpement. 
Komitet zlozony z przedstawicieli wielu katolickich organizacji, maj~cy na 
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celu walk~ z plag~ glodu i pra~ na rzecz rozwoju. Zbiera pieni~dze we 
wszystkich kosciolach Francji w czasie Wielkiego Postu, wspomaga inic
jatywy spoleczno-gospodarcze w wielu krajach, takze w Polsce. Nie wysyla 
kosztownych ekspertow, nie narzuca wlasnych rozwi~zan, wspiera lokalne 
inicjatywy maj~ce gospodarcze, spoleczne i kulturowe znaczenie, zgodnie 
z pelnym rozumieniem rozwoju . Uczy praktycznego wspoldzialania, tahe 
organizacje katolickie .. . Tworzy siee partnerow wymieniaj~cych doswiad
czenia, ucz~cych sic< od siebie nawzajem. 

Harcerstwo - pol~czenie zabawy, uczenia sic<, wrazliwosci na potrzeby 
innych, kultury pracy i wspoldzialania. Poprzez system sprawnosci nacisk 
na kultur~ czlowieka, na rozwoj osoby ludzkiej - w spoleczenstwie. Rozwoj 
ukierunkowany na system wartosci maj~cy transcendentne zakotwiczenie. 
Antyteza kultury narcystycznej, orgiastycznej i kalejdoskopowej. 

Znam slabosci i trudnosci wszystkich tych srodowisk. Nie uwazam tei:, 
ze tylko one wskazuj~ kierunek pracy. S~dzc< jedynie, ze !~cznie daj~ zespo! 
wartosci i metod, potrzebny wszystkim, sprawdzaj~cy sic< w zyciu, a kt6ry 
moze bye wykorzystywany na rozne sposoby przez wiele r6znych srodowisk 
czy organizacji. Takze przez wychowanie w rodzinie, w szkole i w parafii. 

W krajach, kt6re przeszly przez okres "realnego socjalizmu", refleksja 
pedagogiczna, zarowno na poziomie naukowym, jak i codzienno-praktycz
nym, byla w szczegolny sposob deformowana i niszczona. Dzis odradza sic< 
z trudem i jakby nie znajduje swego miejsca w przeksztalcaj~cych sic< 
spoleczenstwach. Bye moze dlatego, ze brak jej szerszego oddechu, wizji 
zdrowej kultury przyszloSci. 

Paryskie sympozjum bardzo mi pomoglo w jej ksztaltowaniu. Nie ulega 
w~tpliwosci, ze takie debaty trzeba powtarzae w innych miejscach Europy 
z ludimi 0 innych doswiadczeniach. Zaplanowane juz jest w Budapeszcie, 
rodz~ sic< tei: inne propozYCJe. Mnie osobiscie najbardziej zalezy na Berlinie, 
Kijowie, Moskwie i Wilnie. 

Stefan Wilkanowicz 

STEFAN WILKANOWICZ, ur. 1924, publicysla i dzialacz kalolicki, dlugoletni 
redaktor naczelny "Znaku", przewodnicz'lcy Fundacji Kultury Chrzescijanskiej 
"Znak". 
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SMIESZNA 

DWUZNACZNOSC SWIAT A, 


KTORY OSZALAL 


Najnowszy film Quentina Tarantino zaczyna si~ od slownikowej definicji 
tytulu. "Pulp" to miazga, papka, "pulp fiction" oznacza literatur~ brukow'l. 
Film odwoluje si~ do obydwu znaczen slowa. Pulp fiction Tarantino 
osadzony jest dokladnie w schemacie literatury brukowej. Poruszaj'lc si~ 
w stereotypach gangsterskiego filmu i tworz'lc postacie nieomal wzorcowe 
dla tego typu sztuki, Tarantino lamie jej narracyjne zasady, a pewne jej 
motywy doprowadza do krancowoSci, osmieszaj'lc i rozbijaj'lc w ten sposob 
kanon. Charakterystyczny dla tej sytuacji jest dialog w filmie. W klasycz
nych formulach narracyjnych dialog w sposob jednoznaczny musi czemus 
sluzyc. Posuwa do przodu akcj~ lub przekazuje znaczenia. Bywaj'l to 
prawdy 0 swiecie przedstawionym, charakterystyki bohaterow, sygnaly dla 
odbiorcy, ktore pozwol<! mu zrozumiec rzeczywistosc kreowan'l, i temu 
podobne. OczywiScie, zdarza si~ na przyklad w klasycznym filmie gangster
skim dialog, ktory na pierwszy rzut oka wydaje si~ prowadzic donik'ld, nie 
rozwija akcji, a nawet jezeli mowi cos 0 bohaterach - to w sposob posredni. 
Jego zadaniem jest tworzenie atmosfery, odsylanie do okreslonej rzeczywis
toSci. Calosc dialogow u Tarantino rna ten wlasnie charakter. Odnosi si~ 

wrazenie, ze dialog ten nie posiada celu poza samym sob'l. 
Bohaterowie gadaj<! bez konca i na kazdy temat. Film zaczyna si~ od 

opowiesci mlodego czlowieka, ktory swojej partnerce tlumaczy, jak trudne 
S'l napady na sklepy. Po dlugim absurdalnym monologu okazuje si~, ze jest 
to wst~p do propozycji napasci na restauracj~, w ktorej bohaterowie si~ 
znajduj'l. A potem jest jeszcze bardziej absurdalnie i bezsensownie. Dwaj 
zawodowi mordercy opowiadaj'l sobie 0 roznicach mi~dzy McDonaldem 
europejskim a amerykanskim, po czym, pod drzwiami mieszkania, ktorego 
lokatorow maj<! zabic (0 czym dowiadujemy si~ p6Zniej), dlugo spieraj'l si~, 
czy masaz stop rna podtekst erotyczny i czy mozna porownac go z minet'l. 
Wlasciwie z trudem domyslamy si~, kim S'l bohaterowie i jakie zadanie maj'l 
do wykonania. 

Wsciekle psy, poprzedni film Tarantino, b~d'lcy jego debiutem, roz
poczyna si~ od dlugiej rozmowy grupy m~zczyzn, ktorzy opowiadaj'l sobie, 
jakich piosenek i w jakiej stacji radiowej sluchaj'l i co one dla nich znacz'l, 
a potem spieraj<! si~ na temat napiwku dla kelnerki. Dopiero po zakon
czeniu tej sceny dowiadujemy si~, ze S'l to gangsterzy, ktorzy posilaj'l si~ 
przed skokiem. Jednoczesnie dialog ten odslania ich swiat zlozony z miesza
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niny cytatow kultury masowej, ulomkow najrozmaitszych stereotypow, 
poprzez ktore - i tylko przez nie - bohaterowie mog'l prdbowae okreslie 
siebie i komunikowae si\! mi¢zy sob'l. Ten belkotliwy j\!zyk to jedyny swiat, 
jaki jest im dost\!pny. 

Wsciekle psy przy licznych komediowych momentach komedi'l z pew
nosci'l nie byly. Pulp fiction to komedia odslaniaj'lca groteskowose swiata 
we wszystkich jego wymiarach. "Pulp" to nie tylko brukowa fabula, ktor'l 
posluguje si\! Tarantino, to takze papka rzeczywistosci, belkot slow i obrazow, 
ktore zatracily znaczenie. To swiat kiczu, ktorym jest przeciez brukowa 
literatura. Centralna dla filmu jest scena w restauracji , gdzie przy stoliku, 
umieszczony we wn\!trzu starego, luksusowego samochodu, bohaterowie: 
zawodowy morderca i zona jego pryncypala, ktorej rna on obowi'lzek 
towarzyszye, wybieraj'l mi¢zy roznego typu hamburgerami. Wszystko jest 
gr'l odbie powtarzaj'lcych siy w coraz bardziej tandetnych wydaniach. Boha
terowie przyjezdzaj'l samochodem, aby przesi'lsc si\! do samochodu, ktory jest 
stolikiem. Wyl'lczaj'l radio, aby przenieSe si\! do pomieszczenia z t'l sam'l 
muzyk'l, gdzie atrakcj'l g!own'l S'l kelnerzy w sposob tandetny imituj'lcy 
gwiazdy showbusinessu, a wybor istnieje tylko mi\!dzy hamburgerami itd. 

Swiat wspolczesny, tak jak pokazuje go Tarantino, to swiat wszechogar
niaj'lcej zunifikowanej papki kultury masowej . Tarantino wyci'lga z tego 
najdalej id'lce konsekwencje. Tworzywem wspolczesnej sztuki moze bye 
tylko masowa kultura. S14d stereotypowe postacie: zawodowi mordercy, 
bokser, ktory wbrew umowie wygrywa "ustawion'l" walk\!, pyszny krol 
gangsterskiego polSwiatka i jego nudz'lca si\! zona, sentymentalna para 
wybieraj'lca karier\! Bonnie i Clyde'a. Stereotypowe S'l rowniez sytuacje 
i zespol najbardziej nieprawdopodobnych zbiegow okolicznosci, ktory swia
tern tym rZ'ldzi . Bokser uchodz'lc z Los Angeles musi na pasach dla 
przechodniow trafic wlasnie na szefa, z ktorym umow\! zlamal poprzedniego 
dnia; uciekaj'lc przed nim schroni si\! do sklepu muzycznego, ktory stanowi 
przykrywk\! ich niecnego procederu uprawianego przez prowadz'lcych go 
psychopatow itd ., itp. A wszystko dzieje si\! w rytm rockowych przebojow, 
ktore S'l jednym z podstawowych elementow ksztaltuj'lcych rzeczywistose 
przedstawion'l . W tym wszystkim jest Tarantino wr\!cz wzorcowym post
modernist'l . Jego kino odslania zreszt'l strukturalne podobienstwo mi\!dzy 
sztuk'l masow'l a sztuk'l dekadenck'l, manierystyczn'l - to znaczy tak'l, 
ktora zaklada wyczerpanie mozliwoSci kreacyjnych i pozostawia sobie wyl'l
cznie mozliwose i:erowania na dzielach juz istniej'lcych, staj'lc si\! sztuk'l 
cytatu, pastiszu i parodii. W historii kultury przeszlismy juz iles takich 
okresow od hellenistycznego aleksandrynizmu pOCZ(lwszy. Sztuka taka, ope
ruj'lC gotowymi formulami, swoj'l kreacyjn'l potencj\! realizuje glownie w po
szukiwaniu zaskakuj'lcego konceptu, niezwyklej figury. Typowy dla maniery
stycznych formacji jest kunsztownie zaskakuj'lcy pomysl realizuj'lCY si\! na 
przyklad w barokowej poezji, tragedii czy plastyce. (Nie chc\! przez to 
powiedziee, ze barok byl manieryzmem, acz pojawialy siy w nim tego typu 
tendencje.) Rowniez sztuka masowa, ktora musi stosowae dose rygorystyczne 
konwencje, usiluje w ich ramach zaskoczyc niespodziewanym rozwi'lzaniem. 
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W klasycznym kryminale autor, stosujqC wszystkie reguly gatunku, usituje 
wywiesc w pole czytelnika, czyniqc mordercq najmniej podejrzanq postae. 

Postmodernizm polega na zakwestionowaniu wszelkich hierarchii. 
Wszystko jest jednakowo wazne, a wi~c nic nie jest wazne naprawd~. 
Wszystko jest niepowai:ne, a wi~c wszystko jest smieszne i staje si~ obiektem 
kpiny . Tarantino zuzywa schematy masowej kultury, ale jednoczesnie 
osmiesza je. Sztuka masowa tez posiada swojq hierarchi~ wai:nosci, sprawy 
powai:niejsze i mniej powazne. Te najpowazniejsze dla kina gangsterskiego, 
takie jak smiere, god nose, zdrada, lojalnose, Sq tu osmieszane w spos6b 
krancowy. Osmieszone Sq ich konwencje i wcielajqcy si~ w nie bohaterowie. 
Jeszcze raz wr6c~ do swietnych Wscieklych ps6w. Bohaterowie tego tilmu 
nie tylko Sll gangsterami. Oni g r aj q gangster6w. Wcielajq si~ w dostar
czone przez kultur~ masowll wyobrazenia. Jedyne, jakie znajq i na jakich si~ 
wychowali. OczywiScie, odgrywane przez nich po stacie Clinta Eastwooda 
czy Charlesa Bronsona Sq tylko niezdarnq replikq. Ich cillgle przywolywany 
profesjonalizm jest karykaturq. Z tym, ze we Wscieklych psach ich rozpacz
liwe usilowania, aby sprostae heroicznym wzorcom, bywajq zalosnie patety
czne. W Pulp fiction Sq nieomal wylqcznie smieszne. 

Akceptujllc postmodernistyczny bezksztalt, Tarantino swiadomie bana
lizuje sytuacje i postacie wykreowane przeciez w masowej kulturze jako 
zaprzeczenie zwyklosci. Zawodowy morderca nie nalezy do tuzinkowych 
zawod6w, realizacja jego zadan nie jest rzeCZq codziennq, a przeciez zawo
dowi mordercy w Pulp fiction tuz przed zabiciem czterech ludzi wykl6cajq 
si~ 0 glupstwa i zachowujq si~ jak inkasenci gazowi przed sprawdzeniem 
licznika. Zab6jstwo moze przysparzae klopot6w, ale wylqcznie technicznej 
natury. Po - przypadkowym zresztll - odstrzeleniu glowy przymusowego 
pasazera bohaterowie Pulp fiction zajmujq si~ tym, jak doprowadzie do ladu 
siebie i samoch6d. Podstawowym problemem staje si~ czas, bowiem do 
mieszkania wr6cie rna zona znajomego, u ktorego zatrzymali si~ pechowi 
mordercy, a ona nie zaakceptuje balaganu, kt6ry przynidli ze sobq. Super
specjalista przyslany przez gangsterskiego patrona rna wi~ zajqe si~ wy
czyszczeniem samochodu i zalatwieniem nowych ubran dla zab6jc6w 
i moglby bye r6wnie dobrze agentem chemicznej pralni. Gangsterski swiat 
zostaje zbanalizowany do kranca mozliwosci. 

Bohaterowie Tarantino bez przerwy gadajq. Plotq, pokrzykujq, gaworZlj 
i szczebioczq. Gadajll 0 niczym, a ich wt6rna interpretacja swiata oddziela 
ich tylko od niego. Prawie wszystkie kadry Tarantino Sq bJiskie. Zamykaj~ 
one postacie i oddzielajll je od swiata. Bohaterowie Sq sami lub wylqcznie 
w towarzystwie rozmowcow. Gadanie spowija ich jak kokon. Swiat wi~kszej 
zbiorowosci, interakcji mi~dzy ludZmi prawie nie istnieje. Bohaterowie sll 
zamkni~ci w swoich monadach, autystycznych swiatach monolog6w czy 
dialog6w. Wszystko jest tylko tu i teraz. 

Moze jednll z najbardziej niezwyklych i znaczqcych scen Pulp fiction jest 
moment aplikowania sobie narkotyku przez Vincenta Veg~ (wspanialy John 
Travolta), jednego z dwoch zab6jcow, ktory chce si~ zabawie. Kolega 
Vincenta, narkotykowy dealer, w znarnienny spos6b zach~ca go do heroiny 
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(kokaina przestala bye modna) i w rytm ostrej rockowej muzyki ogJ~damy 
seri~ zblizen, kt6re s~ szeregiem pi~knych animowanych martwych natur: 
metalowa lyzka nad plomieniem, igla wbija si~ w zyl~, strzykawka aspiruje 
kl~by krwi, kt6re w zblizeniu wypelniaj~ ekran zanim tlok nie wepchnie 
narkotyku w zyl~. Potem w nocy, w samochodzie twarz Travolty, w kt6rej 
odbijaj~ si~ swiatla miasta. Twarz czlowieka pogr~zonego w nieprzytomnym 
autystycznym zadowoleniu, kt6ry mozolnie usiluje nawi!!zae kontakt z umy
kaj~q rzeczywistoSci~. 

Nasz swiat zwariowal. Jest to swiat narkotycznego belkotliwego obl~du, 
w kt6rym usilujemy odnalezc si~ w podsuwanych nam bez konca i powiela
j~cych si~ wzorach, skorupach rozbitej kultury. Swiat poszukiwania natych
miastowych spelnien, momentalnej ekstazy, gdzie wszystko uleglo niweluj~
cej banalizacji. Swiat, w kt6rym zatracily si~ hierarchie i znaczenia, 
a wszystko jest co najwyzej smieszne. Pulp jietion to seria najbardziej 
nieprawdopodobnych przypadk6w. Wydawaloby si~, ze doskonale miesci 
si~ on w definicji bytu niekoniecznego, posledniego, pozbawionego sensu 
i jakiegokolwiek organizuj~cego ladu. Jeden z bohater6w ginie w spos6b 
absolutnie przypadkowy, inny - bokser - ratuje si~ w spos6b r6wnie 
absurdalny. Ich los zalezny jest od przypadku, a wi~c i wybory ich wydaj~ 
si~ nieistotne i niezalezne od nich . A jednak ... 

Przestraszona ofiara wystrzeliwuje magazynek w naszych bohater6w, 
nabijaj!!c scian~ za nimi kulami, z kt6rych zadna nawet ich nie musnie. Jules 
uznaje to za cud, interwencj~ bosk!! , kt6ra winna bye dJa nich znakiem. 
Vincent smieje si~ z przyjacieJa, przyjmuj!!c, ze byl to rzadki zbieg okolicz
nosci . Interpretacja tego wydarzenia to interpretacja filmu. 

Wczesniej jednak warto poczynie jeszcze jedn!! uwag~ 0 postaciach 
Tarantino. We Wseieklyeh psaeh odnaleze mozna bylo rodzaj sympatii 
i wsp6lczucia dla bohater6w. Przy calym prostactwie, tandetnosci i okru
cienstwie pr6bowali oni zachowae godnose. Post~powae wedle jakiegos 
kodeksu. Wydaje si~, ze w Pulp jietion ambicje te zostaj!! doszcz~tnie 
osmieszone. Szczeg6lnie wyrazne jest to w kreacji Vincenta Vegi (a mozliwe 
do ukazania staje si~ dzi~ki grze Travolty), kt6ry obnosz!!c swoj!! od~t!! 
g~b~, ze smiesznie pretensjonaln~ min!! m6wi w k6lko 0 godnosci i szacun
ku, a obaw~ przed groznym pryncypalem, kt6ra nie pozwala mu skorzystae 
z dose oczywistych propozycji jego zony, maskuje sam wobec siebie po
wtarzaj!!c w toalecie do lustra 0 potrzebie lojalnosci . Ta bezlitosna kpina 
dotknie wszystkie postaci filmu . Butcha Coolidge'a ryzykuj!!cego zycie, aby 
odzyskae pami!!tk~ - zegarek, kt6ry przed smierci!! w jenieckim obozie jego 
ojciec ukrywal latami w odbycie, po czym w tym samym miejscu chronil go 
jego przyjaciel, aby zwrocie malemu Butchowi rodzinny talizman. Stan~ si~ 
tez jej ofiarami: pi~kna Mia, ktora z femme fatale przeistacza si~ w prze
straszon~ pensjonark~ oraz jej m~z Wallace, pan swiata gangster6w, ktory 
zgwalcony zostaje przez przypadkiem spotkanych psychopatow itd. Cala ta 
galeria postaci osmieszona zostaje w najbardziej znacz~cych dla nich ambic
jach i pretensjach . A jednak poza smiesznosci!! jest cos jeszcze. I widz nie 
wie do konca, czy gest Butcha ryzykuj!!cego zycie, aby odzyskae zegarek 
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o groteskowej historii, ktory jego niedorozwini~ta ukochana zostawila na 
kangurku ... , jest tylko absurdalnie glupi . Ta niewiedza jest charakterystycz
na dla odbiorcy Pulp fiction. 

Bo nagle okazuje si~, ie Jules rna chyba racj~ . On wycofa si~ ze swojej 
zbrodniczej profesji, uznaj,!c nieprawdopodobne ocalenie za znak. Niedo
wiarek Vincent pozostanie i zginie rownie glupio, co przypadkowo. Nie
spodziewanie okaie si~, ie Pulp fiction jest filmem dydaktycznym. Wszystkie 
odruchy czlowieczenstwa zostan,! w ostatecznym rachunku wynagrodzone. 
A zlo rykoszetem trafi w swoich sprawcow. Zawodowy morderca zostanie 
zastrzelony ze swojej broni . Uwodzicielska femme fatale odsloni si~ bez
bronna i smieszna. Para mlodych gangsterow zostanie sterroryzowana 
i osmieszona przez gangsterow doswiadczonych , na ktorych przez przypa
dek trafi,!. Pan losow ludzkich, upokarzaj'!cy swiat dookola i kpi,!cy 
z godnosci, zostanie najdotkliwiej upokorzony. Natomiast bokser, ktory 
zdobywa si~ na ludzki odruch solidarnoki i ratuje swojego przesladowc~, 
zostanie r6wniei uratowany. A rownoczesnie wszystko to dzieje si~ w aurze 
kpiny, ktora nie pozwala traktowae czegokolwiek serio . 

Z jednej strony interpretacja narzuca si~ sarna. To nie musi bye Bog, ale 
jakis lad. Zwi,!zek mi~dzy naszymi czynami a ich konsekwencjami. Moze 
jestesmy odpowiedzialni za swoje losy i w gl~bszym sensie uczynkami 
swoimi determinujemy wlasnil przyszlose? Wykuwamy swoj los. Pod pozo
rami chaosu istnieje wymiar ladu rZildz'!cy swiatem, a chaos pozostaje dla 
tych , ktorzy go wybierajil . Tylko czy moiemy wierzye Tarantino? 

Dwuznacznose przekracza poziom przedstawionego swiata i wdziera si~ 
w gl,!b interpretacji, ktora staje si~ dwojaka i dwuznaczna. Znowu post
modernizm? 

Najbardziej serio przedstawia si~ scena zamykaj,!ca film. Jules, ter
roryzuj,!c mlodych przest~pcow, cytuje im biblijny fragment, ktory dotqd 
byl sygnalem smierci dla jego ofiar. Teraz gangster wstrz,!sni~ty wczesniej
szym niezwyklym wypadkiem probuje rozszyfrowae sens tego tekstu . Mowi , 
jak trywialnie rozumial go dotqd . Teraz chcialby, aby objawil si~ w nim sens 
swiat a, sens, kt6rego on moglby bye strainikiem. Rozumie jednak, ie swiat 
jest ciemny i okrutny, a jemu pozostaje tylko usilowanie bez jakiejkolwiek 
pewnosci sukcesu. Potem wypuszcza pol iywych z przeraienia mlodych 
romantyk6w przest~pstwa , pozostawiaj,!c im pieni,!dze, ktore zrabowali 
w restauracji, mi~dzy innymi zawartosc swojego portfela. 

A na koniec wraz z Vincentem, ktory rna zgin,!e (kt6ry zginill godzin~ 
wczesniej), wsrod zastraszonych klientow i obslugi kryj,!cych si~ pod stola
mi, opuszczajil lokal tanecznym krokiem w rytm przeboju, wpychaj,!c 
wielkokalibrowe rewolwery za sznurki szort6w i pr6buj'!c zaslonie je hawaj
skim podkoszulkami. 

Bronislaw Wildstein 

BRONISLAW WILDSTEIN, ur. 1952, absolwent polonistyki UJ, publicysta 
i pisarz. Wyda/ powiesci: Jak woda (1989, uhonorowanq Nagrodq im. Kosciel
skich), Brat (1993), 0 zdradzie i smierci (1994). Sekretarz redakcji "Zycia 
Warszawy". 
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MELA MUTER 


KOLEKCJA BOLESLA W A I LINY NA WROCKICH: 
I. MELA MUTER; II. MALARSTWO POLSKIE, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzien' 94 - luty' 95 I 

Po raz pierwszy w Polsce pokazano tak szeroki wybor dziel Meli Muter 
(1876-1967) - artystki, ktora w naszym kraju uchodzi za zapomnian~. 
Takim mianem opatrzyl j~ tei Janusz Zagrodzki w tytule krotkiego wst~pu 
do katalogu wystawy. W tekscie tym zabraklo jednoczesnie informacji 
o tym, ie malarstwo Marii Melanii z Klingslandow Mutermi1chowej (tak 
brzmialo peine nazwisko malarki) powrocilo jui cz~sciowo do Polski. 
Prezentowana w tym samym muzeum w roku 1992 ekspozycja kolekcji Ewy 
i Wojciecha Fibakow przypomniala je bowiem w sposob zarowno stosun
kowo obszerny (pokazano wyselekcjonowany zestaw plocien z posiadanych 
przez Fibakow trzydziestu trzech obrazow olejnych oraz czternastu akwarel 
i rysunkow), jak dobitny (zwaiywszy, i:e pokazane prace cechowala - mimo 
widocznych znamion obcych wplywow - duia samodzielnose, znajduj~ca 
swoj wyraz w dojrzalej kompozycji, pewnym malarskim gescie i wyrazistoSci 
barw). Owe plotna przekonywaly co do tego, i:e tworczose Meli Muter 
nieslusznie byla nieobecna nie tylko w swiadomosci tzw. szerokiej publicz
nOSci (a jest to sztuka, ktora moie si~ po prostu podobae ... ), ale tei 
w pracach historykow sztuki . Jak jedna jaskolka wiosny nie czyni ani nawet 
nie zapowiada, tak przeciei trudno uznae za wystarczaj~c~ powojenn~ 
prezentacj~ tego dorobku - uwzgltrdnienie go przez Joanntr Pollakowntr 
w wainym opracowaniu Malarstwo polskie mi(!dzy wojnami 1918-1939 
(Warszawa 1982). W tomie zamieszczono nottr biograficzn~ i reprodukcj~ 
Pejzaiu miejskiego artystki ze zbiorow warszawskiego Muzeum Narodowe
go. Dopiero zatem pokaz kolekcji Fibakow mogl wzbudzie witrksze zainte
resowanie jej dzielami, dowodz~c zarazem, ie warto podj~e nad nimi 
badania. Trzeba jednak pamitrtae, ii dla celow wystawienniczych wybrano 
je skrupulatnie z wi~kszej calosci, takie starannie wyselekcjonowanej drog~ 
indywidualnych zakupow, z ktorych kaidy wymagal odrtrbnej decyzji. 

Jeszcze witrksza calose - prezentowana jako Kolekcja Boleslawa i Liny 

1 Druga wystawa obj~la blisko siedemdziesillt pl6cien artyst6w polskich, w wi~kszosci 
tych, kt6rzy sp~zili znacznll cz~sc iyeia (ez~sto tei zmarli) we Francji, jak Slewinski, 
Gwozdecki, Leopold Gottlieb, Marcoussis, Zak ezy mlodsi : Berlewi, Halicka, Jahl. Przewa
g~ stanowily w tej grupie obrazy Boleslawa Nawroekiego (1877-1946; pozostali artysci byJi 
reprezentowani zazwyczaj pojedynczymi dzielami), niemal nie znanego u nas autora kom
pozycji tworzonych m.in. pod wraieniem dziel Boeklina i von Stiicka, powstalych gl6wnie 
podczas studi6w monachijskich, oraz licznyeh portret6w (takie zbiorowych) osobistoki 
francuskiego zycia politycznego, artystyeznego i naukowego, utrzymanych w konwencji 
XIX-wiecznego akademizmu. Kolekcj~ udost~pnil syn malarza 0 tym samym imieniu . Obu 
ekspozycjom towarzyszyly katalogi opracowane przez Barbar~ Brus-Malinowskll i wlasnie 
Boleslawa Nawrockiego-syna. 
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Nawrockich - juz sit;: tak mocno nie broni. Z ponad trzystu zebranych w niej 
prac (osiemdziesiClt dziewit;:c obrazow olejnych, trzy pastele, okolo dwustu 
akwarel i rysunkow, dwanascie rycin) pokazano w Warszawie blisko dwies
cie, sposrod ktorych tylko nieliczne porownywac mozna z posiadanymi 
przez Fibakow. Jest to z pewnosciCl w duzej mierze konsekwencjCl sposobu 
ich gromadzenia. W zamieszczonym w katalogu tekscie Mela Muter - garSc 
wspamniefr Boleslaw Nawrocki pisze, iz zbior (wahalabym sit;:, czy ostatecz
nie nalezy mu sit;: miano kolekcji, z ktorym zwyklo sit;: kojarzyc gromadzenie 
swiadome i eelowe) prac artystki pozyskal w znacznym stopniu drogCl 
jednorazowego odkupienia od spadkobiercow dziel pozostalych po jej 
smierci w pracowni. Bylby wit;:c to raczej zestaw skomponowany po czt;:sci 
mimochodem. przez samCl malarkt;:, kt6rCl - moze w jakiejs mierze na skutek 
decyzji przypadkowych klientow - otaczaly pod koniec zycia takie, a nie 
inne obrazy. Owe okolicznoSci powstania zbioru nie SCl wszak najwazniejsze. 
Jesli zas w ogole 0 nich wspominam, to dlatego, Ze w Polsce cZt;!sc 
recenzentow rna sklonnosci do przeceniania niektorych wydarzen artystycz
nych. bez wnikania w istott;: rzeczy. Myslt;: zas, iz wystawie malarstwa Meli 
Muter nie jest potrzebna opacznie pojt;:ta reklama. Podobnie - nie jest ona 
potrzebna Boleslawowi i Linie Nawrockim. Ich zaslugi dla uratowania 
interesujCleego (ale nie przesadzajmy: nie genialnego) dorobku artystki przed 
calkowitym rozproszeniem sCl godne uznania, szacunku i .... nasladowania. 
Ale wysoka oeena pasji zbieraczy nie musi przeciez isc w parze z gloryfikacjCl 
bt;:dClcych w ich posiadaniu dziel. WystarczajClcym powodem do chwaly jest 
ujawnienie tej spuScizny, bez wzglt;:du na to, Ze pokazano przy tej okazji 
rozmaite potknit;:cia malarki. Dopiero zresztCl dzit;:ki warszawskiej wystawie 
mozna w ogole ogarnClc zakres jej poszukiwan, dostrzec kolejne fascynacje. 
Wystawy monograficzne, retrospektywne majCl jednak to do siebie, ze procz 
prob i drog dochodzenia tworcow do wlasnej prawdy artystycznej unaocz
niajCl ich chwile slabosci. Ekspozycjt;: warszawskCl mozna, co prawda, 
nazwac zaledwie zarysem monograficznym, przez co powyzsza uwaga 
odnosi sit;: do niej jedynie fragmentarycznie, ale jednoczdnie wystawa, ktora 
obejmuje tworczosc artysty od niemalZe pierwszych wprawek do ostatnich 
prac, i to w tak szerokim wyborze, pretenduje do calosciowego ujt;:cia. 

Sztuka Meli Muter jawi sit;: w nim jako szereg nie dokonanych przesilen, 
stale podejmowanych, ale malo owocnych usilowan znalezienia wlasnego 
artystycznego signum. To - generalnie rzecz ujmujClc - sztuka mCldrze, ale 
w bardzo znaczClcym stopniu "zadluzona" u Francuzow. Procz najwczes
niejszych, "Iuministycznych" autoportretow kolejne obrazy mozna byloby 
zestawiac a to z plotnami Gauguina, van Gogha, Cezanne'a, a to z kom
pozycjami Vuillarda czy fowistow. Nie zawsze owe przemiany da sit;: scisle 
podporZ'ldkowac logice chronologii. Tym bardziej, ze trudno do konca ufac 
datacji z katalogu, w duzej mierze bodaj jedynie prawdopodobnej, bo 
znaczna czt;:sc prac nie byla przez autorkt;: w zaden sposob oznaczona; wiele 
pl6cien po latach przemalowywala i - takze past Jactum - opatrywala 
datami. Tak na przyklad nokturnowy, "whistlerowski" Autapartret w swiet
Ie ksifiyca (ok. 1899-1900) 0 kilka zaledwie lat poprzedza powstanie 
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wizerunku Aurelii Reymontowej (ok. 1907), a rozmce mi,.:dzy mml S!! 
ogromne: pierwszy - z przewag!! ciemnego kolorytu, malowany jest gladko, 
nieco szkliscie, co jednak nie przekresla jego nastrojowosci, drugi - rozjas
niony, z odwazn!! ekspozycj!! duiych, mi,.:kkich plam cieplych barw, w zbli
zeniu twarzy ukazanej en face podkresla psychoJogiczn!! charakterystyk,.: jej 
wlascicielki . Jesli wiemy, :i:e jeden obraz jest j e s z c ze warszawski (zostal 
namalowany przed wyjazdem artystki z kraju), a drugi j u z paryski, to owe 
roznice znajduj!! swoje uzasadnienie. 

Niemal rownoczesnie jednak w Paryzu pojawiaj!! si,.: w tworczosci Meli 
Muter plotna "bretonskie", 0 ktorych wyrazie decyduje w duzej mierze 
znamienne - "przej,.:te" od Gauguina - operowanie zwart!!, statyczn!! 
form!!, podkreslon!! dodatkowo opinaj!!c!! j!! konturowo linill. Ale nawet 
przy owej syntetyzuj!!cej formule malarka znajduje w nich miejsce dla 
atmos·fery intymnosci, bye moze poniek!!d zrodzonej z pami,.:ci 0 plotnach 
Vuillarda. Kontur nie jest tu wypelniony plask!! plam!!, lecz wibruj!!cymi 
cz!!stkami rozbielonego pigmentu, spod ktorego nierzadko wyzieraj!! partie 
nie zamalowanego plotna. Niewyszukana kompozycja, jakby oczywista 
w swej prostocie, podobnie jak przygaszona tonacja barwna to wyrozniki 
plocien w rodzaju Macierzynstwa (1909) czy Stare) Bretonki z dzieckiem 
(1911), ktore stanowi!! interesuj!!ce przyklady owych kameralnych portret6w 
w skromnych wn,.:trzach. Wsrod tematow dominuj!! w tym czasie ulubione 
przez artystk,.: portrety, tym razem - anonimowych matek, bretonskich 
biedakow i starcow. Wyczulenie na wszelkie zyciowe niedogodnosci - co 
nalezy podkreslie - cechowalo tez spor!! cz,.:se jej dalszej tworczosci, ktora 
od strony formuly plastycznej wielokrotnie jeszcze ulegala zmianom. 

Czasami efekty roznorodnych poszukiwan wr,.:cz nakladaly si,.: na siebie. 
Ich bogactwo, pol!!czone z czytelnosci!! lekcji mistrzow, sprawia, ze analizu
j!!C prace Meli Muter nie da si,.: unikn!!c - jak wspomnialam - zestawiania 
ich z doswiadczeniami wielu artystow francuskich. lezeli zas ow obszar 
odniesien mozna w ogole obj!!c jednym terminem, to wyl!!cznie uzywaj!!c 
tak nieprecyzyjnego jak postimpresjonizm. W polu tym obowi!!zkowo 
powinien pojawic si,.: Cezanne. Okolo roku 1920 artystka namalowala 
bowiem szereg martwych natur, w ktorych wyczuwalny jest jego "duch". 
Pieczolowicie wystudiowane, budowane z samych niemal:i:e kr!!glych form, 
stanowi!!cych wypadkow!! ksztaltu mi,.:sistych owocow, s!! dzielami przemy
slanymi, calkowicie dojrzalymi. Dowodz!! przy tym walki Meli Muter 
o prawo do mowienia wlasnym glosem. Malarskie sytuacje "rozgrywane" 
pomi,.:dzy poszczegolnymi elementami kompozycji korespondujll: z banal
nym, ale jasnym i bezpretensjonalnie przez ni!! wylownym credo: 
"W sztuce trzeba byc malomownym, nie nalezy przedstawiac wszystkich 
szczegolow, a koncentrowac si,.: jedynie na rzeczach istotnych." Umiej{:tnose 
koncentracji na rzeczach istotnych stanowi zaJet{: martwych natur, 0 kto
rych mowa byla powyzej. I nie chodzi tu przeciez 0 iJosciowe ograniczanie 
elementow wsp6ltworz!!cych przedstawienie, lecz jedynie 0 takie nimi "gos
podarowanie", aby od razu czytelna byla konstrukcja calosci. Temu sluzyc 
moze podniesiony punkt widzenia (bardzo lubiany przez malark{:, cz{:sto 

224 



ZDARZENIA - KSJ.,\ZKI - LUDZIE 

wykorzystywany tak:i:e w pejza:i:ach), swie:i:ose i soczystose barw - jak na 
przyklad w Martwe) naturze z )ablkarni z 1918 roku - z wyrazn'l dominant'l 
kolorystyczn'l , prowadzenie p~dzla ze swobod'l, ktor'l daje poczucie trafno
sci podj~tej decyzji . W efekcie niektore martwe natury Meli Muter robi'l 
wra:i:enie c z y sty c h, klarownych; jest to malarstwo, ktore niczego nie udaje 
i niczego sobie nie uzurpuje - ot, par~ owocow rozsypanych na stole, 
opromienionych blaskiem sl0l1ca goruj'lcego w poludnie... Wczesniejsze 
plotna unaoczniaj'l jednak, :i:e do tego celu wiodla droga :i:mudna i niepros
ta, :i:e mozol towarzyszyl choeby odrzucaniu konturu czy "udzwi~cznianiu" 
barwy. Wiedz'lc 0 tym, jak wa:i:ny byl dla artystki wybor tematyki, wolno 
s'ldzie, i:i: owych przeobra:i:en swojej sztuki dokonywala z ci~ikim sercem, 
wiedziona bye mo:i:e bardziej jak'lS zewn~trzn'l presj'l nii wewn~trzn'l 
potrzeb'l. Niew'ltpliwie utalentowana, wyczulona na kolor, najwi~cej zdola
la jednak artystycznie osi'lgn'le wlasnie w martwych naturach, ktorych 
swoisty atematyzm - ignorowanie ponurych stron rzeczywistosci potocznej 
- byl rodzajem antidoturn, bo pozwalal opiewae urod~ swiata. 

W latach 20. powstalo wi~cej takich prac. Naie:i:'l do nich na przyklad 
slawi'lce urok i pot~g~ natury, uderzaj'lce jednoznaczn'l mocn'l budow'l 
Czerwone skaly z Trayas (\921) i Platany z St-Tropez (ok. 1921). W ogoie 
wydaje si~, ze ten okres byl najplodniejszy w dziela artystycznie dopo
wiedziane. Ale wkrotce pojawily si~ w malarstwie olejnym Meli Muter 
symptomy zalamania; zwiastowala je t~sknota do rodzajowosci w nieco 
anachronicznym uj~ciu: dbalose 0 drobiazgowo oddane realia, odmalowane 
na domiar zlego przy uzyciu, nieeksponowanej raczej w latach 20., pelnej 
palety zszarzalych br'lzow. W tej konwencji utrzymane sll niektore pejza:i:e 
miejskie, jak Barki na kanale St-Martin w Paryiu (ok. 1922) czy Pe)zai 
z Collioure (ok. 1925). 

Pozniejsz'l tworczose malarki wystawa uwzgl~dniala w niewielkim stop
niu, tote:i: trudno na tej podstawie cokolwiek 0 niej powiedziee. Nie 
pokazano prac z dwudziestolecia dziel'lcego lata 1945 i 1965, a przeciei po 
powrocie z Awinionu (gdzie sp~dzila wojn~) do Pary:i:a, pomi~dzy 1948 
a 1958 rokiem, Mela Muter miala we Francji liczne wystawy (retrospektywa 
stu dwudziestu dziel odbyla si~ w Pary:i:u w roku 1953). ezy wtedy nie 
powstawaly nowe obrazy? Boleslaw Nawrocki wspomina 0 chorobie oczu, 
ktora uniemo:i:liwila artystce prac~ w latach 60., a tak:i:e 0 tym, :i:e po 
usuni~ciu katarakty powrocila ona na krotko do malowania, ale informacje 
te nie stanowi'l pelnej odpowiedzi na powy:i:sze pytanie. 

WCi'l:i: zatem nie bardzo mo:i:na wydawae opinii 0 tej sztuce. Sfor
mulowane tutaj uwagi s'l raczej intuicjami; rzeczywistose nie musi ich 
potwierdzie. Trudno jednak b~dzie chyba obalie twierdzenie, :i:e malarstwo 
to, od samego niemal pocz'ltku ksztahowane we Francji, glownie w Pary:i:u, 
w nieformalnych (w sensie akademickim artystka uwa:i:ana jest w ogole za 
samouka) kontaktach z mi~dzynarodow'l Ecole de Paris, nale:i:y bardziej do 
tego wlasnie szerokiego obszaru sztuki europejskiej ni:i: do sztuki polskiej. 
To w najdojrzalszej postaci malarstwo "kulturalne", operuj'lce wyrafinowa
nym kolorytem, choe nie strpni'lce niekiedy od pelnych ekspresji brutalnych 
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zestawien chromatycznych , choeby owa brutalnose miala bye nie dopo
wiedziana, powsciqgni~ta hamujqcym spontanicznose namyslem. Bye moze 
owa refleksyjnose zaraza jednoczesnie sporq cz~se sztuki Meli Muter mel an
cholil}, jakqs artystycznq niemoznosciq, ktora sprawia, ie na plan pierwszy 
w jej dorobku - po trosze wbrew zamierzeniom autorki, bardzo przywiqza
nej do tematyki "spolecznej" - wybijajq si~ wlasnie niemal wirtuozerskie 
martwe natury . "Wirtuozerskie" to moze zresztq niezbyt dobre slowo na ich 
okreslenie i tylko wyrazne panowanie artystki nad malarskq materiq uspra
wiedliwia jego uzycie. Wczesniejsze obrazy dowodzq bowiem, jak wytrwala 
praca poprzedzala ich powstanie, w jaki sposob malarka dociekala zasad 
kompozycji, oczyszczala stopniowo bryl" ze szczegolu, ktory moglby jq 
"demontowae" na plotnie, poszukiwala odpowiedniej perspektywy i pel
nego swiatla, coraz bardziej ujednoznaczniajqc, intensyfikujqc kolor. Towa
rzysZqce wystawie reprodukcje, takze m.in . martwych natur (na przyklad 
z krabami, z kolekcji Fibakow), pozwalajq snue przypuszczenia, ze spraw
dzianem opisanych wrazen moze bye tylko opracowanie - zlokalizowanej 
przedtem - calej tworczosci Meli Muter. Czy wspolnymi silami kolekc
jonerow uda si" tego dokonae? Warto byloby zarazem udost~pnie w wi"k
szym stopniu, niz to dotqd uczyniono, akwarele artystki, m.in. pejzazowe 
z lat 20 . i 30., ktore wydajq si" interesujqce w swej stylistycznej roznorod
nosci, a zarazem pokazujq, w jaki sposob opanowywala ona rozmaite 
intuicje, zywione zdobyczami impresjonistow. Sporq grup" stanowiq wsrod 
nich cz"sciowo "fowizujqce" na wzor Dufy'ego i Marqueta widoki z polu
dniowej Francji i znad Sekwany: porty, barki, holowniki, oglqdane z gory, 
malo wane przede wszystkim "syntetycznymi plamami czystych barw" - jak 
zauwaza w katalogu Barbara Brus-Malinowska. 

Warszawska wystawa przypomina zatem sztuk" Meli Muter w sposob 
rozlegly, acz niepelny. Ze b"dzie inaczej, trudno bylo oczekiwae, skoro 
realizowala konkretny zamysl: byla prezentacjq okrdlonego prywatnego 
zbioru dziel sztuki. W dalszym ciqgu czekamy wi~ na ekspozycj" mono
graficznq i katalog prac artystki, z ktorych wiele znajduje si" w kolekcjach 
zagranicznych. Bye moZe wtedy stanie si" jasniejsze, dlaczego sztuka Meli 
Muter budzila zachwyty krytykow wspolczesnych, niekiedy wybitnych, jak 
Mieczyslaw Sterling czy Andre Salmon. I spelni si" proroctwo pierwszego 
z nich: " Dziela jej pokazane ( ... ) we wlasciwym otoczeniu, zdob"dq, nieza
wodnie, opornq dotqd [1929] na jej sztuk" Warszaw"." 

Malgorzata Kitowska-Lysiak 

MALGORZATA KITOWSKA-LYSIAK, ur. 1953, historyk sztuki, dr, adiunkt 
w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. Wydala: Paralele i kontrasty 
(1990), Bruno Schulz 1892-1942 (red., 1992). Publikowala w "Biuletynie Historii 
Sztuki", "Akcencie", "Kresach" , " Nowych Ksiqzkach", "Tygodniku Powszech
nym", "Wi'tzi" i "Znaku". 
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Czytajqc miesigczniki 

KIO IU WPUSCIL 

DZIENNIKARZY? 


Jak wiadomo, wszystkiemu winna jest prasa. Od dawna wi~kszosciq 
niepowodzen politycznych, spolecznych, a nawet gospodarczych zwyklo si~ 
obciqiac sumienia dziennikarzy - podobno tendencyjnych, niedouczonych, 
wscibskich, goniqcych za sensacjq i dezinformujqcych opini~ publicznq. 
Media, traktowane tradycyjnie jako czwarta wladza, Sq obiektem szczeg61
nych zabieg6w i emocji; tym wi~ksze znaczenie rna postulat ich bezstronno
sci i niezaleinoSci, a przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej urasta do 
sprawy dla budowy demokracji zasadniczej. 

Ewolucj~ podejscia do medi6w i ich roli najlepiej charakteryzuje zmiana 
uiywanych poj~c. Kto pami~ta nieszcz~sne "publikatory", sztuczny termin, 
kt6ry pr6bowano wprowadzic do j~zyka w latach 70., by zastqpic przydlugie 
"srodki masowego przekazu", skqdinqd - wskutek nasycenia propagandq 
- zwane potocznie "srodkami masowego raienia" ... 0 historii terminu mass 
media wspomina Grzegorz Dobroczynski SJ w artykule Mass media mi~dzy 
wolnosciq a odpowiedzialnosciq ("Przeglqd Powszechny" nr 5-95): "Termin 
»mass media« jest tlumaczony na j~zyk polski jako »media masowe«. 
Czyniqc to, opisuje si~ tylko FRAGMENT zjawiska - masowosc. Cz~sto 
takie uiywa si~ terminu »srodki przekazu« - w spos6b nie tylko bardziej 
nieszcz~sliwy, lecz takie obciqiony bardzo ujemnq hipotekq. »Przekaz« 
oznacza wszakie relacj~ jednostronnq »od .. do«. Jest zespolem tresci 
emitowanych przez nadaw~ i biernie przyjmowanych przez odbiorc~ . 
W ciqgu 45 lat po wojnie mielismy do czynienia z doswiadczeniem »maso
wego przekazu« trdci wyraznie zdefiniowanych i przykrojonych nie tylko 
wedlug swiatopoglqdu nadawc6w, ale takie rysujqcych ramy, w jakich 
wolno (Jub nie wolno) bylo nam si~ poruszac tak w sferze iycia politycz
nego, jak i spolecznego, kulturalnego czy nawet duchowego, religijnego 
i wewnqtrzkoscielnego. Na szc~Scie nasz j~zyk jest na tyle bogaty, aby 
wynalezc inne okreslenia. W j~zyku angielskim znajdujemy poj~cie »social 
communications media«. Wchodzi ono powoli takie do j~zyka polskiego 
- »srodki spolecznego komunikowania«. Gdy m6wimy 0 srodkach komuni
kowania, zauwazamy nie tylko nadaw~ i autora, ale takie odbiorc~ 
- czytelnika, widza, sluchacza - myslimy 0 interakcji istniejqcej mi~dzy nimi. 
Myslimy taki:e 0 opinii publicznej, 0 jej ksztaltowaniu przez nadawc~, ale 
taki:e 0 jej wplywie na nadajqcych." 

Poj~cie "komunikacji" wydaje si~ kluczowe w rozumieniu wsp6lczesnej 
roli dziennikarstwa; nawet ten termin jednak budzi nieufnosc i rozumiany 
jest rozmaicie. 0 swoich uprzedzeniach wobec potocznego modelu medi6w 
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mowi na lamach "Arki" (nr 2-'95) Wieslaw Walendziak w rozmowie 
zatytulowanej Dobra przyszlosc... dla kaidego?: "Przyj'rto sil4 rozP'rdu 
liberaln4 tez'r , ze media w Polsce SlUZ4 tylko komunikowaniu . Ale w prak
tyce okazuje si'r, iz jest przyzwolenie na komunikowanie si'r tylko w jedn4 
stron'r. Oswieceni maj4 prawo oswiecae, nieoswieceni maj4 obowi4zek 
sluchae. Kiedy mowimy 0 narodowej tradycji i 0 narodowej kulturze, 
o czlowieku, ktory wierzy w Boga, jestesmy atakowani juz za sam fakt 
prezentowania tych elementow naszej rzeczywistosci spolecznej. Widae to 
w wielu wypadkach. Oboj'rtnie, czy S4 to gazety, programy artystyczne, 
kulturalne; czy radiostacje. Proba kontestacji modelu: nadawca - wychowaw
ca i zast4pienia go modelem komunikacji w obie strony wywolala na 
pocz4tku protest telewizyjnego establishmentu. Dzisiaj, dzi'rki rownowadze, 
jaka w mediach zapanowala, ludzie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, 
mog4 w telewizji uslyszee: »Nie b'rd'r przepraszac za to, ze jestem zonaty 
i ch~ miee kilkoro dzieci, ze raz w tygodniu chc'r pojse do kosciola, nie jest 
mi przykro , ze nalez'r do wyznaniowej wi'rkszosci i mowi'r po polsku.« ( ... ) 
Podstawowym, minimalnym zadaniem, jakie chcialem wykonae, bylo to, 
zeby telewizja przynajmniej przypominala zwierciadlo, ktore odbija rzeczy
wistose ze wszystkimi jej niuansami . To udalo si'r chyba w du:i:ej cZ'rsci . 
Oczywiscie, telewizja, jak kazde medium, ma prawo i obowi4zek nie tylko 
informowae i pokazywae rzeczywistosc, ma takze prawo komentowania 
i tlumaczenia, ale nie w tym z/ym indoktrynacyjnym sensie. To, ze zacz'rla 
pokazywac »rzeczywistose nag4«' znaczy, ze prawo glosu zacz'rli miec ci, 
kt6rzy t'r rzeczywistose tak naprawd'r tworz4' " 

Spor wok61 wspolczesnych medi6w jest sporem 0 strategi'r spoleczn4' 
laka jest rola prasy, radia i telewizji - formacja czy tylko informacja? 
Interpretacja czy suchy przekaz? Dziennikarz - to nie ulega w4tpliwosci 
- winien bye przede wszystkim swiadkiem, winien dawae swiadectwo 
prawdzie. Kazde swiadectwo jest jednak zawsze " zaposredniczone", wybor 
swiadectw, nawet najbardziej wiarygodnych, tez bywa nieprzypadkowy: 
w praktyce postulat medi6w - zwierciadla rzeczywistosci jest nie do k0l1ca 
osi4galny. Czy rola opiniotworcza, pedagogiczna mediow musi oznaczae ich 
ideologizacj'r? Czy moze na pewnych etapach przemian spolecznych funkcja 
perswazyjna okazuje si'r niezb'rdna? 0 antypropagandowej fobii dzien
nikarzy pisze w artykule U progu przemian Krzysztof Nowak ("PrzegI4d 
Polityczny", nr 27-2&95): "Model wolnej prasy jest pod kazdym wzgl'rdem 
antytez4 modelu propagandy. Beneficjentem jest odbiorca i jego - jako 
konsumenta czy obywatela - potrzeby musi przede wszystkim uwzgl'rdniae 
nadawca. 0 konsumenta czy obywatela trzeba bowiem konkurowae. Obraz 
swiata nie moze bye spojny, jednolity i jednoznaczny, bowiem nadawcow 
jest wielu i kazdy z nich jest autonomiczny. Zaden tez z mozliwych punktow 
widzenia nie jest a priori nieuprawniony - kazdy moze miee racj'r , jesli 
potrafi przekonac do tego innych ( ... ) Propaganda kreuje jeden spojny obraz 
swiata , wolna prasa odslania rozne oblicza rzeczywistosci i pokazuje cZ'rsto 
niezgodne ze sob4 obrazy ( ... ) 

Po zalamaniu ancien regime i wolnych wyborach w czerwcu 1989 roku 
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Polacy takie pragn~li spokojnie zye w normalnym kraju . Nikt nie zdawal 
sobie sprawy z ogromu wysilku i wyrzeczen , Jakie trzeba b~dzie poniese ( ... ) 
Zmiany te wymagaly swej teo r i i czy ide 0 log i i - calosciowego konteks
tu, ktory dawalby odpowiedi na zasadnicze pytanie: pO CO to wszystko, 
doklld to nas zaprowadzi , gdzie ja w tym jestem, CO z tego wynika dla mojej 
rodziny i przyszlosci moich dzieci. Kontekstu, ktory zawieralby uzasad
nienie i nadawal zmianom sens. Ktory zmniejszalby l~k. Takiej teorii nikt 
nie zaproponowal ( ... ) Wolna prasa nie sprawdzila si~ - bo nie mogla si~ 
sprawdzie - jako model komunikacji spolecznej w okresie przemian. Nie 
mogla, bowiem pluralistyczna, wolna prasa ze wzgl~du na sam sposob 
swego funkcjonowania nie jest w stanie wygenerowae spojnej interpretacji 
rzeczywistosci, ~d,!cej do przyj~cia dla calego spoleczenstwa. Wolna prasa 
nie moze dae recepty na zycie, a tego wlasnie w okresie przemian - i nalezy 
to uznae za fakt potwierdzony empirycznie - potrzebowali ludzie. Czy 
oznacza to, ze jedynym wyjsciem byla sprawnie realizowana propaganda?" 

Funkcja " komunikacyjna" mediow nie musi - i nie powinna - za
st~powae funkcji informacyjnej, jest jednak poniek,!d czyms wi~cej. Komu
nikacja, nie ~d,!c propagand,!, staje si~ pewn'! "polityk,! informacyjn,!", 
sztuk,! przekazu. Rozumiana coraz cz~sciej jako "komunikatywnose", me
diatycznose - skazuje tych, ktorzy j,! ignoruj,!, na nieskutecznose, a dotyczy 
to w rownym stopniu politykow, jak i dziennikarzy . "We wszystkich krajach 
swiata - pisze lean-Fran<;ois Revel w felietonie Prasa i wladza (" Przegl,!d 
Polityczny" , nr 27-2&-95) - gdzie istnieje choeby tylko formalna wolnose 
prasy i mass medi6w, w obiegu S,! dwie tezy. Pierwsza brzmi, ie wladza 
i klasa polityczna manipuluj,! srodkami komunikacji i informacji. Wedlug 
drugiej zachodzi cos wr~cz przeciwnego: politycy s,! zakladnikami mediow. 
Rz,!dzie to znaczy informowac. W nowoczesnej sztuce rz,!dzenia waine jest 
nie tyle podejmowanie slusznych decyzji , co sposob przedstawienia ich przez 
media ( ... ) Wszelka polityka jest rezultatem kompromisu mi~dzy obron,! 
swoich interesow a prawd'!, mi~dzy komunikacj,! a informacj,!. lui bardzo 
dawno temu, w czasach poprzedzaj'lcych er~ prasy i mediow, na atenskiej 
agorze i rzymskim forum wiedziano, 'I.e aby rz,!dzie, trzeba umiee nie tylko 
dzialac, ale i przekonae. Upadek rz'!dz'!cych zaczyna si~ jednak wtedy, 
kiedy wyobraiaj,! sobie oni, ie wystarczy przekonae, aby moc dzialae. Biada 
tym, ktorzy s'!dz'!, ie komunikacj a moie zast,!pie dzialanie i informacj~. To 
zludzenie co do wszechmocy komunikacji niebezpiecznie oddzialuje na 
psychik~ niektorych rz~dz,!cych. Staj,! si~ oni niezdolni do zadania sobie 
pytania, czy informacja ukazuj'lca w niekorzystnym swietle ich dzialania lub 
osoby jest prawdziwa czy falszywa ( ... ) 

Polityk moie bye czasem panem, a czasem niewolnikiem komunikacji . 
Co si~ zas tyczy informacji, to moie bye tylko jej niewolnikiem. Demokracja 
potrzebuje niekiedy komunikacji, gdyi nie wystarczy miee racj~, by miee 
wlad~. Nade wszystko jednak potrzebuje ona informacji, gdyi nie wystar
czy miee wladz~, by miee rack" 

Zarowno Polska , jak i inne kraje Europy Srodkowo-Wschodniej S,! 
swiadkami "wyzwalania si~" mediow z zaleinosci od struktur panstwowych, 
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z uwiklan partyjnych, politycznych i ekonomicznych. Autonomizacja ta jest 
procesem zlozonym i dlugotrwalym. W opinii niektorych obserwatorow 
ewolucja systemu masowej komunikacji w tej cZltsci Europy zbliza je do 
modelu wloskiego. "ltalianizacja" srodkow masowego przekazu oznacza 
podleganie silnej kontroli panstwowej, duzy stopien stronniczosci, a takze 
integracji mediow z elitami politycznymi, jak rownie± brak jednolitej, 
podzielanej przez wszystkich profesjonalnej etyki dziennikarskiej. 

o ile wplyw szeregowych dziennikarzy na ukierunkowanie czy przy
spieszenie medialnych regulacji prawnych jest ograniczony - kodeks zawo
dowy winien obowiqzywac bez wyjqtku wszystkich. Opracowana niedawno 
Karla elyczna medi6w formuluje nastltPujqce zasady: prawdy, obiektywiz
mu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwosci, szacunku i toleran
cji, pierwszenstwa dobra odbiorcy oraz wolnosci i odpowiedzialnosci. Na
wet pobiezna lektura wiltkszosci gazet czy chwila sPltdzona przed 
telewizorem pokazuje, jak wiele jest to do zrobienia. Glownym zarzutem 
formulowanym wobec mediow jest selektywnosc informacji, "czarnowidzt
wo", komercyjne skandalizowanie. Narzeka na to Marek Krol w rozmowie 
Gdy czlowiek gryzie psa ... ("W drodze", nr 8-95): "Taka jest natura naszego 
dziennikarstwa, ze szuka silt negatywow. Temat jest, jak nie jedzie tramwaj, 
a nie jak jedzie. Latwiej jest pi sac na nie ( ... ) To lezy w naturze czlowieka, 
ze interesuje silt, gdy czlowiek gryzie psa, a nie pies czlowieka. Dlaczego tak 
silt dzieje? Uwazam, ze w prasie powinno odbijac silt cale nasze zycie, 
rynsztok tez, byle tylko w odpowiednich proporcjach ( ... ) CZltsto prze
glqdajqc praslt zachodniq dostrzegam, ze oni potrafiq pozytywnie kreowac 
na przyklad czlowieka roku. U nas w prasie wcale nie rna pozytywnych 
kreacji. To nie dotyczy tylko KoSciola. Gdy trafiamy na pozytywny temat, 
na przyklad tekst Ambilni Polacy, 0 mlodych ludziach, ktorzy uczq silt, 
szukajq nowych zajltc, swego miejsca w zyciu, to mamy zaraz skojarzenia 
z propagandq sukcesu. JesteSmy dziecmi poprzedniego systemu." 

Zarzuty populizmu, sensacyjnosci i agresji dotyczq przede wszystkim 
telewizji - majqcej najwiltkszy wptyw i stanowiqcej potencjalnie najsilniejsze 
zagrozenie. Pawel Kosinski SJ w artykule Kosci61 i mass media - zaproszenie 
do dialogu ("Przeglqd Powszechny" nr 5-95) wspolodpowiedzialnoSciq za 
treSc programow telewizyjnych obarcza takze widzow: "Mowiqc 0 od
powiedzialnoSci, nie mozemy pominqc odpowiedzialnosci odbiorcow. Oni 
bowiem mogq w znaCZqcy sposob wplynqc na treSc prezentowanych przez 
media materialow. Mogq oni takze za posrednictwem stowarzyszen, grup 
nacisku wywierac presjlt na prawodawclt, aby opracowal odpowiednie 
prawo. Odbiorcy mogq wyrazac swojq opinilt w sondazach, w konkretnych 
wyborach, w rozny sposob mogq wywierac presjlt na sieci telewizyjne itd. 
Trzeba tez troszczyc silt 0 utrzymanie jak najwyzszego stopnia wrazliwoSci, 
konsekwentnie i odpowiedzialnie dobierajqc programy oraz odpowiednio 
wychowujqc mlode pokolenie." 

Telewizji bojq silt nie tylko mlode demokracje - zgubna komercjalizacja 
mediow budzi sprzeciwy takze, a moze tym bardziej w spoleczenstwach 
panstw ustabilizowanych, a wiltc bogatszych. Niebezpieczenstwom tym 
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poswiycil jeden z ostatnich swych tekstow Karl R. Popper, protestuj'!c - pod 
wptywem powstania rZ,!du Silvio Berlusconiego - Przeciwko naduiywaniu 
telewizji C"Odra", nr 7-&-95): "Dzisiaj przemoc w rodzinach zostala za
st,!piona przez przemoc na ekranach telewizorow C ... ) Wielu powiada, ze nic 
nie moina zrobie, bo cenzury nie da siy pogodzic z zasadami demokracji. Ja 
zas proponujy wzi,!e przyklad z lekarzy, kontrolowanych w calkowicie 
demokratyczny sposob przez swoje izby lekarskie. Lekarz dysponuje nieo
graniczon,! wladz,! nad zyciem i smierci,! swoich pacjentow - wladz'l 
wymagaj,!C'! kontroli. W kazdym cywilizowanym kraju istnieje organizacja, 
przy pomocy ktorej lekarze kontroluj'! sit;: nawzajem; istniej,! tei stanowione 
prawa Scisle wyznaczaj'lce zadania tej organizacji ... Proponujy, azeby pan
stwo stworzylo podobn,! organizacjy dla producentow programow telewizyj
nych. Kazdy maj,!cy cos wspolnego z t'! branz'! musialby uzyskae swego 
rodzaju licencjy, podlegaj'lC4 konftskacie w przypadku sprzeniewierzenia sit;: 
okreSlonym zasadom C .. . ) 

Przedkladana tutaj propozycja jest nie tylko w najwyzszej mierze na
gl<j.ca - z demokratycznego punktu widzenia jest absolutnie konieczna. 
Demokracja bowiem polega na kontrolowaniu wladzy politycznej C... ) 
Telewizja wszelako stala sit;: kolosaln,! wladz,! polityczn'! . Moina by powie
dziee, ze w ogole najwazniejsz,! - tak , jak gdyby przemawial przez ni,! sam 
Bog. I tak bydzie nadal, jezeli przyzwolimy na manipulowanie tym me
dium." 

Zanim powstan,! jednak postulowane organizmy kontrolne - dzien
nikarze musz'! kontrolowae sit;: sami . Dobre, rzetelne dziennikarstwo jest 
- podobnie jak demokracja - bezprzymiotnikowe, wobec niektorych me
diow formulowane S,! jednak szczegolne oczekiwania. Biskup Jan Chrapek, 
wiceprzewodnicz,!cy Komisji Episkopatu d1; srodkow spolecznego przeka
zu, dziennikarzom katolickim stawia poprzeczkt;: wysoko . W wywiadzie 
zatytulowanym Moie to jest moj grzech .. . C"W drodze", nr &-95) dzieli siy 
swoj,! wizj'l prasy katolickiej jako pozytywnej alternatywy wobec innych 
mediow: "Dzisiaj dose cZysto prasa katolicka operuje tym samym jyzykiem 
co inne gazety. Wdala siy w rMne slowne utarczki oraz niekiedy we 
wzajemne oskarzania i podwazanie autorytetow . Nasze slowa i tresci musz'! 
bye wolne, wyrazae wewn~trzn'l wolnose. Nie daj~ innym wiele wolnosci, 
jeieli slowo moje jest skaione brakiem miloSci, uprzedzeniem czy pode
jrzliwosci,!, spt;:tane egocentryzmem lub pogard,! dla innych. Prasa katolicka 
musi nas podprowadzie i pozwolie zachwycie sit;: blaskiem prawdy ( ... ) 
Dlatego tei musimy rozdmuchiwae dobro. To jest tak, jak z rozpalaniem 
ogniska, gdzie wi~kszose drew jest mokrych . Wystarczy, ze wezmiemy part;: 
suchych drewek i zaczniemy je rozdmuchiwae - rozpal'l si~ i ogien zajmie 
wszystkie drewna, nawet te mokre C.. . ) 

Uwaiam, ze wszystkich naszych poczynan nie da si~ obronie nasz'l 
ch~ci'l dotarcia do prawdy czy publicznego jej wyjawienia. Principium 
prawdy w dziennikarstwie nie jest chyba absolutne . Prawdt;: trzeba widziee 
w kontekscie godnosci i dobra czlowieka. Jego dobrego imienia . Coi po 
prawdzie, ktor'! wypowiadamy po to, ieby pogrqiye czy dobie drugiego 
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albo zaszkodzie calej grupie spolecznej? ( ... ) Dziennikarz to nie iniynier. Nie 
moie oczekiwae, ie ktos mu da konkretne reguly. Dziennikarz musi bye 
artystq . Musi bye na tyle wrailiwy, by uslyszee, by poczue t~ rzeczywistose, 
o kt6rej pisze. Moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim powta
rzam , ze dziennikarstwo jest powolaniem, ze musi prowadzie do tworzenia 
wsp6lnoty. Inaczej nie jest komunikowaniem." 

W to, ie dziennikarstwo moie bye traktowane jako powolanie i misja, 
wierzye zacz~li takie dziennikarze . Po Okrqglym Stole prasa odzyskala 
realny wplyw na rzeczywistose spolecznq, przywracajqc r6wnoczesnie zawo
dowi dziennikarza utracony prestii, wiarygodnose i znaczenie. Blaski i cie
nie profesji "iurnalisty" analizuje Grzegorz Cydejko w tekscie Wyznawcy 
polilyk i ("Przeglqd Polityczny", nr 27-2&95): "Kluczowym poj~ciem dla 
nowoczesnego polskiego dziennikarstwa jest »reporter«. To poj~cie niesie 
w sobie kilka fundamentalnych dla demokratycznego dziennikarstwa po
staw. Najmniej z nich waina jest umiej~tnose agresywnego »zdobywania 
niusa« ( ... ) Reporter z pierwszej linii medi6w znosi wszystkie niewygody 
przede wszystkim dlatego, ie rna poczucie dziennikarskiej misji w zdobywa
niu informacji, a przez to takie swojej wyjqtkowosci posr6d reszty koleg6w 
po dziennika rskim fachu. Niemal kaidy powie, ie posrod nudy oczekiwania 
pod oficjalnymi drzwiami, czujqC na plecach gorqce oddechy kolegow 
z dziennikarskiego peletonu walczy 0 informacj~ najswieiszq, czolowkowq 
- t~ , kt6rq karmi si~ cala reszta publicyst6w, komentatorow i wreszcie 
klient6w jego tytulu. W korpusie reporterow newsowych panuje przekona
nie, ie to wlasnie oni pierwsi spoglqdajq wladzy na r~ce. Sq wi~c tymi, 
ktorzy realnie walczq 0 wladz~ dla tak zwanej opinii publicznej ( ... ) 

5 lat dziennikarstwa to dla politycznego reportera niemal pokolenie . 
W tym czasie wielu bardzo mlodych ludzi zostalo naprawd~ wytrawnymi 
komentatorami i redaktorami . Dojrzeli przechodzqc przyspieszony kurs 
polityki i informacji , relacjonujqc powstawanie i upadek kolejnych koalicji, 
rzqd6w, partii i sejmu ( ... ) A nowe pokolenia szturmujq redakcyjne, a potem 
gabinetowe drzwi w przekonaniu , ie b~dq relacjonowae polityk~ bezstronnie 
i profesjonalnie . Przed 1989 rokiem reporter polityczny z prawdziwego 
zdarzenia nie wyst~powal w polskoj~zycznym dziennikarstwie prawie wcale. 
Teraz przeorana podzialami scena polityczna i rynek mediow nie Sq dla 
niego laskawe. Bye jednak w nurcie wydarzeil , wspoltworzye histori~, 
reprezentowae spoleczeilstwo wobec nie zawsze szcz~sliwie wybranej wladzy 
- to Sq uroki, kt6rych iaden »niepolicyjny« zawod nie daje. Obywatelska 
rewolucja demokratyczna i transformacja cywilizacyjna kraju majq w dzien
nikarzach swoich wyznawcow. Pracujq w jednym z najbardziej drapieinych 
srodowisk zawodowych, cz~sto zle oplacani, przem~czeni i politycznie 
manipulowani . Profesjonalnie jednak majq dopiero 5 lat. Tyle co polska 
demokracja. " 

Krystyna Czerni 
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List z Kopenhagi 

RAHEL V ARNHAGEN, 

CZYLI 


BLASKI I CIENIE 

ASYMILACJI 


Ksi<j.zka Hanny Arendt Rahel Varnhagen z podtytulem Zycie Zydowki, 
ukazala si~ w roku 1957, ale poza dwoma rozdzialami gotowa byla juz 
w roku 1933, kiedy autorka opuscila Niemcy, emigruj<j.c do Stan6w Zjed
noczonych. 

Rahel, z domu Levin, byla muz<j.romantyk6w niemieckich. Ksi<j.zka 
Arendt oparta jest na jej obszernej korespondencji z przyjaci61mi i na 
swiadectwach mlodszego od niej 0 14 lat m~za, Karla Augusta Varnhagena 
von Esse, oficera, dyplomaty, pisarza. lest to monografia naukowa, ale 
takze i pelna czulosci biografia; biografia zycia ufilozoficznionego, trak
towanego jako estetyczno-filozoficzny problem, pe/nego konflikt6w i w klu
czowych momentach - gorzkiej samotnosci. Zarazem jest to panorama 
kultury niemieckiej w okresie niespotykanego wczeSniej i pozniej rozwoju 
mysli filozoficznej , literatury pj~knej i idei demokratycznych. 

W swoim gJ6wnym dziele 0 lotalitaryzmie, w cz~sci zatytulowanej 
Anlysemil)'zm, opowiada Arendt, ze kiedy w pierwszych latach ubieglego 
stulecia wystawiano w niemieckich teatrach Kupca weneckiego, przed roz
pocz~ciem przedstawienia wychodzil na podium aktor i przepraszal zydow
sk<j. publicznose za prezentacj~ postaci Shylocka. Pocz'!tek dziewi~tnastego 
stulecia byl w Prusach okresem niemal pelnej - i z obydwu stron poz<j.danej 
- asymilacji Zyd6w, kt6rej w rozs<j.dny spos6b przeciwstawiali si~ tylko 
Friedrich Schlegel i Moses Mendelssohn. 

Ksi<j.zka Arendt 0 malej, brzydkiej, egzaltowanej Zyd6wce, kt6ra zako
chala si~ w niemieckiej kulturze i realizowala swoje zycie poprzez przyjaznie 
z jej wybitnymi reprezentantami, jest w gruncie rzecz<j. ksi<j.zk<j. 0 asymilacji 
jako micie, 0 asymilacji jako opium dla Zyd6w. lest to takze apologia 
historycyzmu, w kt6ry - wbrew wszelkim niekonsekwencjom - bohaterka 
ksi<j.zki wierzyla. "Kim jest czlowiek bez historii? - pisala w jednym z Iist6w 
- Produktem natury, a nie osobowosci<j.." Rahel pragn~la bye osobowoSci<j. 
i zye w historii kultury. lednoczeSnie przez cale zycie uciekala od zydostwa, 
czyli od wlasnej historii. 
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U rodzona w Berlinie w roku 1771 w rodzinie zamoznego kupca, pisala 
swoje pierwsze listy po zydowsku. Kiedy jako mloda dziewczyna odwiedzila 
swoich ortodoksyjnych krewnych we Wroclawiu, przerazila j,! ich odmien
nose. Wizyta utwierdzila j,! w przekonaniu, ze asymilacja jest koniecznosci,! 
i i:e wszyscy Zydzi powinni upodobnic si~ do Zyd6w.berlinskich. 

Przez szesnaScie lat prowadzila salon intelektualny w Berlinie, przy 
Jagerstrasse. Zmienila nazwisko Levin na Robert. Kiedy w roku 1814 
wyszta za m'!z za Varnhagena, przyj~la chrzest i zmienila imi~ Rahel na 
Antonia Fryderyka. 

Pozbawiona szczeg61nych uzdolnien, miala talent rozpoznawania praw
dziwej wielkosci u innych, potrafita stymulowac konwersacj~ na literac
ko-filozoficzne tematy i wchlaniae atmosfer~ czasu. Rahel mozna by 
nazwac mistrzyni,! Zeitgeistu. Byla inspiratork,! kultu Goethego w Niem
czech . W swoim salonie przyjmowala elit~ intelektualn,! i artystyczn'! Berlina: 
braci Humboldt, ksiVCia Ludwika Ferdynanda, Friedricha Schlegla, ak
tor6w, dyplomat6w, pisarzy. Blyszczala cudzym swiatlem, ale miala nie
zwykly dar I,!czenia ze sob,! ludzi i talent epistolarny. Romantyzm byl 
okresem egzaltowanych przyjaini i zwi,!zanego z tym kunsztu koresponden
cji . Rahel byla autork'! wspanialych Iist6w, wypelnionych inteligentn,! 
introspekcj,! i wnikliwymi portretami srodowiska. 

Po pierwszym okresie asymilacyjnej euforii salony si~ zamkn~ly; jesli 
Rahel ci,!gle byla w nich akceptowana, to tylko dzi~ki malzenstwu, przejsciu 
na katolicyzm i uzyskanej pozycji w zyciu kulturalnym. Rok 1818 zaznaczyl 
si~ fal,! pogrom6w (po epidemii cholery). Rahel uswiadomila sobie, ze pelna 
asymilacja oznacza... bycie antysemit'!. Kr6tko przed smierci,! poznala 
mlodego Heinego, zasymilowanego Zyda , kt6ry w pelni afirmowal swoje 
zydostwo. Uwierzyla raz jeszcze - i bylo to jej ostatnie zludzenie - ze Heine, 
dzi~ki swojej poezji, potra fi wyprowadzic Zyd6w z ziemi ponii:enia i wpro
wadzic ich do ziemi obiecanej, w kt6rej panuj,! r6wne dla wszystkich prawa. 

Na lozu smierci wypowiedziala slowa, kt6re Varnhagen , jej wierny 
archiwariusz, przekazal potomnosci: "Co za historia! - Uciekinierka z Egip
tu i Palestyny, znalazlam w waszym narodzie pomoc, milosc i opiek~. 
Z prawdziw,! rozkosz,! mysl~ dzis 0 moim pochodzeniu ... To, co przez cale 
zycie bylo moim najwi~kszym wstydem, zgryzot'! i nieszcz~sciem - fakt, ze 
urodzilam si~ Zyd6wk'! - jest dzis czyms, czego za i:adn,! cen~ nie chcialabym 
si~ wyrzec." "Zabralo jej to - komentuje Arendt - 63 la ta i:ycia: dojscie do 
ladu z problemem, kt6ry mial sw6j pocZ'ltek 17 wiek6w przed jej urodzeniem, 
kt6ry w ci,!gu jej zycia ulegl decyduj,!cej przemianie, a w sto lat po jej smierci 
- zmarla 7 marca 1833 roku - zostal rozwi,!zany definitywnie." 

Rahel Varnhagen zostala pochowana na katolickim cmentarzu w Berlinie. 

Janina Katz-Hewetson 

JANINA KATZ- HEWETSON, ur. 1939, absolwentka polonistyki i socjologii 
UJ, tlumaczka, publicystka, pisarka (dunska). Od 1969 mieszka w Danii. 
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List z Nantes 

CZYSZKOLAFRANCUSKA 

LUBI LITERATUR~? 


Co roku jesieniq oglaszane Sq we Francji dni pod haslem Ferveur de lire, 
czyli Zarliwosi: czytania. Slowo tak gorqce jest uzyte na wyrost, gdyz 
calkiem przeczy smutnej rzeczywistosci. Zwykle w tym czasie podejmuje si~ 
na nowo stary temat, a mianowicie slabnqce powszechnie zainteresowanie 
ksiqzkq, spadek czytelnictwa zwlaszcza wsrod dzieci i mlodzieiy. Roz
wazane jest wowczas miejsce literatury w szkole i coraz mniejsza sprawnose 
systemu szkolnego. Duzo mowi si~ 0 statystykach. Debaty konczq si~ raczej 
konstatacjq zlego stanu realnego obrazu i naszkicowaniem problemow. 
o konkretne rozwiqzania kryzysowej sytuacji trudniej. Podniecanie zapalu 
do lektury przeksztalca si~ w ubolewania juz nie tyle nad opadajqcym 
entuzjazmem do czytania, co nad brakiem umiej~tnosci czytania w ogole . 
Problemem zasadniczym francuskiego szkolnictwa jest dzis bowiem tak 
zwany iIIettrisme. Polega on na niezrozumieniu tekstu pomimo opanowania 
zasad czytania . Jest to wi~c jakby mutacja analfabetyzmu. 

Mowi si~ 0 zgubnym wplywie telewizji, 0 schylku cywilizacji pisma 
i panowaniu kultury obrazu, 0 l~ku przed czytaniem, 0 rezimie egzaminacyj
nym wywolujqcym strach i niszczqcym przyjemnose obcowania z ksiqzkq. 

Wypowiedzi te sklaniajq mnie do zapisania kilku reJleksji , ktore czerpi,< 
z obserwacji zycia we Francji , szkoly, do ktorej ucz,<szczajq moje dzieci , 
spostrzezen zwiqzanych ze sposobem wykladania literatury na Faculte des 
Lettres (Wydzial Nauk Humanistycznych), rozmow ze studentami. 

Zanik zamilowania do ksiqzek jest tu powszechny i nie trzeba unaocz
niae tego stwierdzenia sondazami oraz badaniami. socjologow. Widae to 
golym okiem. Gdy patrz,< na mlodziez francusk q, wspominam polskq 
mlodziez lat siedemdziesiqtych. My lubilismy czytae, oni dzis nie lubiq. 

Liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie naleialo wowczas do 
najlepszych w stolicy. Mielismy szcz,<scie odkrywae Iiteratur,< dzi,<ki Pani 
Profesor Annie Grajewskiej. Zdarzalo si~, ze zamiast lekcji gramatyki 
sluchalismy opowiadan Mrozka. Trzeba przyznae z pewnym wstydem, ze 
nasza wiedza szkolna przed maturq byla dose skromna, ze nadrabialismy 
luki w gorqczce przedegzaminacyjnej. Gubilismy si,< z datami urodzin 
i smierci Kochanowskiego czy S,<pa Szarzynskiego, ale znalismy ich wiersze. 
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Wynieslismy ze szkoly cos wir;cej niz poszufladkowane wiadomosci. Lubilis
my czytae z wypiekami na twarzy, lubilismy dyskutowae 0 ksi~zkach, 

mielismy otwarte oczy, bylismy ciekawi swiata. Obowillzkowa lektura 
opowiadan Borowskiego wywolywala tak sarno zywe namir;tnosci jak mod
nych wowczas powieSci iberoamerykanskich. Do dol;1rego tonu naleza!o 
noszenie w teczce jakiegos okrzyczanego hitu, czytanie w kolejce, w kawiarni, 
na przerwach mir;dzy lekcjami, nawet na prywatce. 

We Francji nie widzi sir; m!odziezy z ksi~zkll w r~ku. Owszem, czyta ona, 
czy raczej przegl~da zapami~tale, lecz komiksy. Dzia!y z tak zwanymi 
bandes dessi/U!es s~ oblegane w supermarketach i w czytelniach. Te obrazki 
pozerane s~ przez dzieci, m!odziez szkoln~, akademick~ i doroslych. Czr;sto 
siedz~ oni na pod!odze w sklepie z walkmanami na uszach, nieprzytomni, 
poch!onir;ci przez ogl~danie (czytanie?) rysunkow, odci~ci od swiata. Nad 
g!owami huczy muzyka dyskotekowa zmieszana niekiedy z Haydnem lub 
Mozartem rozbrzmiewaj~cymi z innego g!osnika. Na to nak!ada si~ g!os 
spikera zach~caj~cego do kupna jakichs towarow. 

Taka jest nowoczesna atmosfera lektury m!odziezy francuskiej. Telewi
zja podtrzymuje ten rodzaj zami!owania do ksi~zek. Obecnie jest tu nada
wana tylko jedna cykliczna audycja literacka, ktora lansuje atrakcyjny styl 
przerzucania kartek, erudycji b!yskotliwej i powierzchownej. Lektura staje 
si~ niepopularna, gdyz wymaga czasu, ciszy, skupienia i wysi!ku. Wszystkie 
te warunki s~ wrogie wspo!czesnemu zyciu, w ktorym dominuje pospiech, 
halas, dekoncentracja i dllzenie do !atwej przyjemnosci. Mozna wir;c powie
dzie6, ze zanik zainteresowania lektuq jest charakterystycznym znakiem 
czasu, chorob~ powszechn~, na ktoq cierpi g!ownie m!ode pokolenie. 

Wspo!czesna szko!a francuska nie potrafi przeciwstawie si~ tym tenden
cjom. Wyniki nauczania s~ z roku na rok coraz s!absze, bez przerwy tocz~ 
si~ dyskusje na temat nowych metod edukacyjnych. Wci~z wzrasta liczba 
uczniow nie potrafi~cych przyswoie sobie umiej~tnosci czytania. (Wed!ug 
ostatnich badan 40% dzieci nie umia!o opanowae czytania po 4 latach 
nauki!) SocjoJogowie, pedagodzy, urzr;dnicy ministerialni, dziennikarze 
- wszyscy g!owi~ si~ nad przyczynami kryzysu i srodkami uleczenia sytuacji. 
lednak odpowiedi, na zdrowy rozum, wydaje si~ prosta. 

Szko!a nie moze bye przeciez odosobnion~ wysp~. lest jakby odzwier
ciedleniem zycia spolecznego. leSJi edukacja niedomaga, oznacza to, ze 
i system spoleczny jest niezdrowy. A jest niezdrowy, gdyz mir;dzy innymi 
swoje fundamentalne znaczenie traci rodzina. Wedle utopijnych programow 
szko!a rna przej~e wszelkie funkcje wychowawcze. Swiadczy 0 tym juz sarna 
organizacja czasu nauki. Dzieci sp~dzaj~ praktycznie caly dzien w szkole od 
godzin rannych do pMnego popo!udnia (17-18). Podobnie ulozony jest 
dzien pracy doroslych. Na rozmow~ z dzieemi i pomoc w nauce pozostaj~ 
poine godziny wieczorne. Zreszt~ ostatnie rozporz~dzenie ministra zabrania 
zadawania pisemnych lekcji do domu. Pomijaj~c to, ze obniza si~ w ten 
sposob wymagania, odbiera si~ takze rodzicom mozliwose pomocy w pracy 
domowej. Dorosli traq kontakt z tym, czego ucz~ si~ dzieci w szkole. Sam 
rytm pracy ca!kiem nie sprzyja ciqglosci nauki i pomnazaniu wysilku. 
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W tutejszej szkole, opr6cz dw6ch miesil.!cy wakacji letnich, jest ai ponad 60 
dni ferii w ci1lgu roku! Zapomniany w czasie przerwy material trzeba 
powtarzae od pocz1ltku, zanim przejdzie sil.! do nowych zagadnien. Sobota 
jest do poludnia zajl.!ta lekcjami. DJa doroslych jest to dzien wolny od pracy, 
a zatem kontakt z rodzin1l celowo ogranicza sil.! . W szkole podstawowej 
dniem wolnym jest sroda. Zmusza to rodzic6w pracuj1lcych do wynaj
mowania opieki nad dzieckiem, na przyklad oplacania student6w. Jesli 
oddani S1l karierze zawodowej i na dojazdy do pracy (na przyklad w regionie 
paryskim) poswil.!caj1l okolo dw6ch godzin dziennie, nie maj1l praktycznie 
czasu na iycie rodzinne i kontakt wychowawczy. Funkcje te naloiono na 
szkoll.!. Od szkoly wymaga sil.! rozwi1lzania wszystkich klopot6w dziecka. 
Czt;:sto wil.!C jest one pozostawione sarno sobie i pozbawione psychologicz
nego wsparcia rodzic6w. Wydaje sil.!, ie rodzina francuska nie rna jui czasu 
i energii, by wnikae w problemy osamotnionego dziecka. 

Fetyszem tutejszym jest efektywnose i zysk przy najmniejszym nakladzie 
pracy i czasu. Trudno wit;:c dziwie sil.!, ie w tych kalkulacjach gin1l walory, 
kt6rych zmierzye nie spos6b - bezinteresowna uwaga, poswit;:cenie, za
trzymanie sil.! nad sensem slowa zapisanego w ksi<!ice. 

Powr6emy zatem do literatury. Choe musi bye ona przedmiotem wy
klad6w, nie jest przeciei przedmiotem takim jak kaidy inny. Jesli nie moina 
jui rozmawiae 0 wartosciach ludzkich i pit;:knie, a Iiteratura podlega jedynie 
zimnym rozbiorom gramatyczno--stylistycznym, ksi~ka staje sit;: martwa. 
Wiedza 0 niej jest podsumowana ocen1l egzaminacyjnll, ocen'l tak zwanej 
"culture generale", czyli kultury og6lnej . To bardzo tu rozpowszechnione 
pojt;:cie (kt6re jest takie jednym z przedmiot6w egzaminacyjnych na nie
kt6rych studiach) nie wiadomo czemu sluiy. Francja jest krajem bardzo 
przywi1lzanym do tradycji racjonalizmu i encyklopedyzmu oswieceniowego. 
Wsr6d ksi~ek proponowanych obecnie mlodzieiy przewaiaj1l slowniki, 
encyklopedie, dziela popularnonaukowe streszczaj1lce zawartose tekst6w 
zr6dlowych, czyli bryki, itp. Wszystkie te bogate kompendia, cZl.!sto pit;:knie 
wydane, z barwnymi ilustracjami, S1l gotowym zestawem wiadomosci na 
przer6ine tematy. Ich celem jest przyswojenie uczniom tych wiadomosci, 
a nie prowadzenie do samodzielnego ich odkrywania . Zas6b wchlonit;:tej 
pamit;:ciowo encyklopedycznej wiedzy zwie sit;: tu wlasnie kultur1l og6In1l . 
St1ld w 5-letniej szkole podstawowej dominuje pamit;:ciowa metoda nauki . 
Dzieci ucz1l sit;: mn6stwa termin6w z anatomii, geografii , historii , nie 
rozumiej1lc ich znaczenia . Moje osmioletnie dziecko musialo na przyklad 
wkue na pamil.!e trudn1l terminologit;: dotYCZ1lC1l ukladu mil.!sniowo-kost
nego, bez dodatkowych wyjasnien nauczyciela, lub serit;: dat i nazwisk 
zwi,ganych z powojenn1l refonn1l szkoln1l. Rozmiary zasobu wiadomosci 
i opanowanie klasyfikacji S1l wainiejsze nii pojt;:cie ich zawartosci. Ucznio
wie, a zwlaszcza studenci, nie korzystaj1l z podrt;:cznik6w. Ich materialem do 
pracy S1l fotokopie wyklad6w powielane przez lata. Biblioteki uniwersytec
kie poza Paryiem wyposaione s1l skromnie. Wiele szk61 podstawowych nie 
rna w og6le bibliotek. Zastt;:puj<! je autokary rozwoi1lce ksi'!iki raz na dwa 
miesi1lce. Zamiast samodzielnych badan i poszukiwan mlodziei zaspokaja 
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si~ zestawem streszczen przygotowanych przez profesorow. Niekiedy stu
denci nie znaj'! nawet bibliografii dotycz'!cej studiowanego przedmiotu. 

Literatura niestety nie moze bye wpisana w taki schemat. Umiera, gdy 
staje silt mltcz'!cym przedmiotem analiz scholastycznych i suchym, uj~tym 
w rubryki materialem egzaminacyjnym. Zimne rozbiory tekstow na uniwer
sytetach sluz,! mnozeniu stopni naukowych, pokonywaniu akademickich 
szczebli. Miltdzy studentami a tekstem literackim nie rna juz intymnej 
zazylosci. Dzielo staje silt jakby zadaniem do pokonania, obiektem wiwisek
cji (wszak literatura jest organizmem zywym). Skoro nie czerpiemy z niego 
nauki mog,!cej ubogacie nasze zyciowe doswiadczenie, rozwin,!e refleksjlt 
filozoficzn,! i wrazliwose estetyczn'!, przeradza silt ono nawet we wroga. Jest 
czyms trudnym, co trzeba naukowo rozbroie, bez ufnosci, ze w drodze 
skupionej lektury obudzi silt w nas zrozumienie i radose samodzielnego 
odkrywania piltkna. 

Na przykladzie literatury w szkole widae najdobitniej ostrose problemu 
edukacyjnego we Francji . Wartosci kultury usiluje silt tu zamienie w warto
sci czysto utylitarne. Kryzys szkoly jest wi~, moim zdaniem, zwi,!zany 
z zalamaniem si~ modelu pedagogicznego opartego na wartosciach humani
stycznych. Skoro w samym spoleczenstwie zanika ten model, szkola nie 
potrafi go juz kultywowae. Wiedza nie staje silt w ten sposob drog,! do 
ksztaltowania osoby. Nie pelni po prostu roli wychowawczej, to znaczy nie 
rozwija wszechstronnie osobowosci, nie rozwija jej harmonijnie. Wzorem 
wydaje silt automatyczna pamilte i operatywnose komputerowa pozbawiona 
zywej inteligencji, zmyslu moralnego i estetycznego. 

Obecne debaty we Francji dotycz'! glownie metod, a nie tego, co wydaje 
mi silt sednem nauczania, mianowicie powolania i entuzjazmu ludzi ucz'!
cych. Zaden system pedagogiczny nie zast,!pi ciepla kontaktu mittdzy 
wychowawc,! i uczniem. D,!zy silt do tego , aby usprawnie szkollt dziltki 
nowoczesnej aparaturze, zapominaj,!c 0 najwazniejszym, 0 prawdziwej pasji . 
Tylko ona potrafi rozbudzie milose do wiedzy. 

Z lat szkolnych pamilttamy najlepiej niezwyklych, oddanych pedagogow. 
Mialam szczltscie spotkae ich kilku. Zapewne dziltki nim kochamy jeszcze 
ksi,!zki. Ale autentyczna pasja i bezinteresowna milose S,! niewymierne. 
Budzi silt we mnie coraz czltsciej w'!tpliwose, czy nie traq one racji bytu 
w tutejszej cywilizacji . Obserwacja zmian i porownania z przeszlosci,! S,! 
zrodlem moich rozczarowan. Bezwzglltdne, oparte na kalkulacji spoleczen
stwo karier, szybkiego zysku i pragmatyzmu zle obchodzi silt z literatur'! . S,! 
to dzis dwa swiaty wartosci raz'lco sprzeczne. Bye moze nadchodz,!cy 
schylek ksi'lzki bltdzie zwi,!zany z jej calkowit'! nieprzydatnosci,! w zyciu 
rozumianym jako sztuka opanowywania technik. 

Maja Jurkowska 

MAlA lURKOWSKA, absolwentka polonistyki UW. Publikowala m. in . 
w "Tw6rczosci" , "Akcencie", " Zeszytach Literackich", "Odrze". Mieszka 
w Nantes. 
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Summary 


Rapid development of Artificial Intelligence (AI) is posing us new 
problems, technological as well as, surprisingly enough, philosophical. 
Krzysztof Gurba points to certain limitations which circumscribe the range 
of AI capabilities. Daniel C. Dennett dwells on what philosophical im
plications AI may entail. Witold Marciszewski asks whether intelligence 
needs a corporal carrier, i.e. a body. Norman Lillegard checks the AI 
findings against the Biblical picture of man. Ryszard Tadeusiewicz asks if 
AI should be viewed in terms of the triumph of reason or if it should rather 
be looked upon as its setback. Douglas R. Hofstadter sets off the significan
ce of AI for research on human consciousness. J6zef Kloch, Stanislaw Lem 
and Witold Marciszewski contribute their answers to the question about the 
possibility of machines replacing men. 

In the latter part of the issue father Tomasz Wltclawski reflects on the 
relations between faith and hope, whereas Waclaw Hryniewicz OMI proce
eds with his ponderings upon the meaning of salvation. 

"Znak-Culture" is a new quarterly extra insertion devoted to art and 
culture. Krystyna Czerni, Jan Michalski, Magdalena Ujma and Ryszard K. 
Przybylski hold a discussion on the situation of culture after the collapse of 
communism, followed by comments on Henryk Rodakowski's painting 
exhibition and Henry Moore's sculpture exhibition. Then Andrzej OSltka 
and Adam Brincken speak about the artistic output of J acek Waltos and 
Maciej Zychowicz, winners of the Romer Prize. Readers will also find Jerzy 
Jarzltbski's "Art of Narration" and "Cracow Chronicles" by Tadeusz 
Nyczek. 

In the "Events-Books-People" section Andrzej OSltka and Ryszard 
Legutko discuss a book Mi(!dzy Panem a Plebanem (Between the Squire and 
the Parish Priest), the authorship of which is shared by Adam Michnik, 
J6zef Tischner and Jacek Zakowski. Other reviews include: Richard Pen
rose's Shadows of Mind (by Michal Heller), Hans Jonas' Religion of the 
Gnosis (by Wincenty Myszor), Wlodzimierz Lorenc' Hegel and Derrida 
- a Philosophy in a Radical Version (by J6zef Tischner), and Richard 
Dawkins' Blind Watchmaker (by Jerzy Strojnowski). Stefan Wilkanowicz 
gives a relation of a conference entitled What Kind of Culture Europeans 
Need, recently held in Paris. Bronislaw Wildstein reviews Quentin Tarran
tino's Pulp Fiction. Malgorzata Kitowska-Lysiak tells us about Mela 
Muter's painting exhibition. The ethics of the journalist is the subject of 
Krystyna Czerni's review of periodicals. Finally readers will find Janina 
Katz-Hewetson's letter from Copenhagen and Maja Jurkowska's corres
pondence from Nantes. 
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