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ROK XVI Nr 118 (4) 

Kwiecien 1964 

KRAK6w 

JANINA TABORSKA 

SWIADECTWO WSP6LNOTY 
SLOWO, kt6re w naszej swiadomosci aktualnie istnieje przede 
wszystkim w zestawieniu "wsp6lnota pierwotna" i budzi skoja
rzenia raczej dalekie od religii, jest moze najbardziej "modnym" 
terminem \v jE:zyku wsp6lczesnego katolicyzmu francuskiego. Com
munaute - CZE:sto z dodatkiem przymiotnika chretienne - "wsp61
nota", "wsp6lnota chrzescijanska" - bo trudno znalezc inny 
polski odpowiednik tego wyrazu, oddajqcy wiernie calq jego tresc. 
Mamy tu do czynienia nie tylko ze zjawiskiem jE:zykowym, ponie
waz jE:zyk ujawnia tu po prostu pewien spos6b myslenia wsp61
czesnego katolika we Francji, wprowadza w krqg aktualnej dla 
niego problematyki, wskazuje kierunek wielu poszukiwan, przemy
slen i praktycznego dzialania. Wymowne pod tym wzglE:dem moze 
bye zacytowHnie kilku chociazby tytulow publikacji i artyku16w: 
"Wsp61nota chrzescijanska w swietle Objawienia i w Kosciele"; 
"Wsp61nota chrzescijanska - objawieniem tajemnicy jednosci i ka
tolickosci Kosciola"; "Wsp6lnota chrzescijanska - swiadectwem 
jednego i apostolskiego Kosciola w dzisiejszym swiecie"; ,,\Vsp61
noty parafialne a laikat"... 

o wsp61nocie mysli siE: i m6wi bardzo dU2:o, odkrywa siE: na nowo 
jej sens w zwiqzku ze zwrotem do h6del chrzescijanstwa; ona staje 
.'liE: niemal centralnym problemem w dqzeniu do cdnowy katoli 
cyzmu. 

Dlaczego wlasnie "wsp61nota"? 

J aka jest istotna tresc tego poj~cia? 


Wbrew naturalnej sklonnosci do indywiduaIizmu, wsp6lczesny 

katolik francuski uswiadamia sobie coraz wyrazniej, ze religia nie 
jest sprawq indywidualnq, ze jest ona z natury swojej na wskros 
.spoleczna. "Spolecznosciq" - bo Tr6jcq - jest przede wszystkim 
Bog. Mozna powiedziec, ze On jest pierwszq, najwyzszq, trans



378 JANINA TABORSKA 

cendentn'l "Wspolnotq", zrodlem i najdoskonalszyrn wzorem wspol
noty ludzkiej. Na jej "obraz i podobienstwo" zostal stworzony nie 
tylko pojedynczy czlowiek, ale cala ludzkosc - od pierwszej chwili 
pomyslana przez Boga "wspolnotowo". Grzech pierworodny w jakis 
sposob "zepsul" tE: Bozq ideE: ludzkiej wspolnoty i przyniosl roz
darcie jednosci nie tylko miE:dzy czlowiekiem a Bogiem, ale takze 
w stosunku czlowieka do czlowieka. Bog jednak nie "zrezygnowal" 
ze swego planu: Odkupienie mialo bye jego napraWq, odnowq ..• 
Przygotowaniem dJ tej odnowy jest przejSciowa, niedoskonala i jak
by prowizoryczna wspolnota ludu Bozego Starego Testamentu ; 
realizacjC} - nowa wspolnota synow przybranych, w Chrystusie 
odzyskujqca utracone prawa; Kosciol powszechny, Chrystus zlq
czony W jedno ze swymi braemi, c a I y Chrystus. Nie rna jednosci 
z Nim niezaleznie od tej Wsp6lnoty, poza niq, poza spolecznosciq 
braci. 

Ta odnowiona Wspolnota rna do spelnienia wazne zadanie, waznq 
misjE:: wobec swiata, ktory odszedl od Boga, rna ona bye zywym 
znakiem Jego obecnosci, objawieniem Jego obrazu i podobienstwa. 
Bog jest Prawdq i Milosciq. 0 prawdzie i milosci Boga wspolnota 
rna swiadczyc wiarC} i milosciq. To podwojne swiadectwo jest 
sprawq nieslychanie istotnq; nie moina w nim oddzielic jednego 
elementu od drugiego pod groibq znieksztalcenia Bozego obrazu. 
Ontologicznie pierwsze jest swiadectwo wiary, bo ona jest pod
stawq usprawiedliwienia, psychologicznie jednak pierwszenstwo 
rna swiadectwo mHosci. Apparuit benignitas Salvatoris ... Prawdziwa. 
autentyczna milos<: sprawia, ze wiara staje si~ godna pozqdania .. 
Ona pociqga do wiary, budzi jej pragnienie, 'Jna jest pieczE:ciq 
prawdziwosci wiary.. . 

Tak wyglqda przedstawiona w syntetycznym skrocie teologiczna, 
doktrynalna baza pojE:cia "wspolnoty chrzescijanskiej". Jest ona 
jakqs rzeczywistosciq obiektywnq, ktorej .irodlo znajduje siE: poza 
czlowiekiem. 

"Jezeli wsp6lnota rna aktualnq zawsze wartosc swiadectwa 
powiedzial francuski biskup Renard - to dlatego, ze Chrystus 
chcial, aby Jego Kosci61 mial charakter "wspolnotowy". Wspolnota 
wyraia cos z istoty Kosciola, albo raczej Kosci61 j est wspolnot'l 
i nie moze niq nie bye". 

Ta obiektywna prawda stawia jednak ludziom wymagania. Do
cierajC}c do ich swiadomosci pobudza do szukania nowych, aktual
nych form konkretyzacji. Bo chociaz Kosci61 jako calosc jest 
Wspolnotq, nie zawsze w zyciu katolik6w wyraza siE: praktyczne 
zrozumienie tej prawdy, nie kazda komorka Kosciola - diecezja, 
parafi a - jest istotnie zYWq wspolnotq, dajqc'l swiadectwo wiary 
i milosci braterskiej. "Wspolczesny katolicyzm, nawet ten najbar-· 
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dziej zywy i dynamiczny - cytujE: znowu biskupa Renard - nie 
uSwiadomil sobie jeszcze dostatecznie, ze jednose miE:dzy chrzesci
janami jest niezastqpionym §wiadectwem, ktorego potrzebuje swiat, 
aby uwierzye. Trzeba by nareszcie wziqe doslownie prosbE: Chry
stusa: niech bE:dq jed n 0, a by swiat uwierzyL. Stqd palqca 
koniecznose zaistnienia w parafiach i dzielnicach miast wspolnot 
modlqcych siE: i zyjqcych w milosci, zlozonych z przedstawicieli 
wszystkich srodowisk spolecznych, aby dawae swiadectwo rzeczy
wistosci Kosciola, bo Kosciol widzialny - to chrzescijanie, ktorzy 
realizujq milose braterskq... Nie zadowalajcie siE: "poswiE:caniem 
siE:" dla parafii, ale czyncie z waszej parafii i diecezji wielkq 
wspolnot~ wiary i milosci". 

Ozywienie parafii w duchu wspolnoty - by dawae swiadectwo 
nadprzyrodzonej rzeczywistosci Kosciola przez realizacjE: brater
skiej milo sci - oto wazne, aktualne zadanie, wobec ktorego sta
n~Ii dzis katolicy. Do nich nalezy realizowanie wspolnoty w kon
krecie codziennego zycia. Nie chodzi jednak 0 jakqkolwiek wspol
notE:, ale 0 wspolnotE: autentycznie chrzescijanskq, bo tylko ona 
moze miec wartose swiadectwa. W jE:zyku francuskim do wielu 
najrozmaitszych spolecznosci ludzkich stosuje si~ okreslenie com
m unaute. Istnieje wiele roznych naturalnych wspolnot ludzkich, 
opartych na swiadomym i zbiorowym udziale wielu osob w jakiejs 
wspolnej sprawie. Mozna znaleze w nich duzo prawdziwych war
tosci, prawdziwego braterstwa, ale to wszystko rna tylko ludzkie 
wymiary. Jakosc wspolnoty swiadczy w tych wypadkach tylko 
o jakosci ludzi, kt6rzy jq tworzq. 

WspolnotE: chrzescijanskq charakteryzuje obecnosc jakiegos in
nego, niewymiernego po ludzku pierwiastka . O. Jean Danij!lou tak 
mowi na ten temat: "Trzeba, aby przez nas przychodzilo cos, co 
nie od nas pochodzi, tak aby inni patrzqc na nas i widzqc, zc 
w sposob naturalny nie roznimy siE: niczym od innych ludzi, 
ze nie jestesmy wcale nadzwyczajni, stwierdzili, ie przynosimy 
jednak cos, czego inni nie przynoszq, cos, co moze pochodzic 
tylko od Boga, poniewaz nie pochodzi od czlowieka. Trzeba, 
aby ludzie widzqc wspolnoty chrzescijanskie, oddawali chwalE: 
Bogu, to znaczy mowiIi: W tym jest cos boskiego ... Mozna po
wiedziec, ze to jest wlasnie istotny problem. Trzeba, aby nasze 
wspolnoty byly swiadectwem oddanym Bogu, aby dzi~ki nim, 
za ich posrednictwem ludzie mogli zauwazye, ze w Kosciele jest 
cos, co nie pochodzi od czlowieka, cos, co pochodzi od samego 
Boga. Kiedy czytamy najdawniejsze teksty chr zescijanskie, teksty 
Nowego Testamentu, uderza nas, jak wielkie znaczenie w zyciu 
pierwotnego Kosciola mialo to swiadectwo zycia wspolnoty... Dzisiaj 
problem polega na tym, aby wszystkie male wsp6lnoty chrze:,:ci
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jan... byly rzeczywiScie swiadectwem wiary K;)sciola, swiadectwem 
Jego swi~tosci. Trzeba, aby staly si~ one naprawd~ normalnil 
drogq do wiary dla tych, kt6rzy jej nie majq; pomocq do zacho
wania wiary dla tych, kt6rzy juz wierzq; drogq post~pu w wierze 
dla tych, kt6rzy te wsp6lnoty tworzq".l 

Zrozumienie sensu wsp6lnoty chrzescijanskiej d:Jprowadzilo do 
gl~bokich przemian w rozumieniu zadaii swieckich ' katolikow, 
a nawet do zasadniczej zmiany koncepcji i struktury francuskiej 
Akcji Katolickiej Ogolnej (Generale); spowodowalo ogromnq ewo
lucj~ poj~e, kazab poddae rewizji dawny styl i metody pracy. Nie 
"dobroczynne panie, kt6re poswi~cajq si~" dla Kosciola i bliznich, 
ale swiadomi potrzeb dzisiejszego swiata i wlasnych zadan 
aktywni czlonkowie zywej, realizujqcej si~ w czasie Wsp6lnoty 
Kosciola. Nielatwq drog~ trzeba bylo przejse w ciqgu ostatnich 
kilkunastu la t, aby odkrye i zrozumiee to, co dzis wydaje si~ juz 
tak oczywiste. Trudno zresztq powiedziee, ze ta droga zostala juz 
przebyta przez wi~kszose katolik6w francuskich. Dawne nawyki 
myslowe i przyzwyczajenia - u swieckich i u lderu - Sq nieraz 
jeszcze bardzo zakorzenione. Ale to jest w kazdym razie droga, 
na ktorq si~ weszlo i kt6rq usiluje si~ wytrwale ise - mimo 
wszelkich trudnosci, jakie trzeba przezwyci~zae, w przekonaniu, 
ze to jest droga do autentycznego chr7.escijanstwa. 

Pewnego rodzaju syntez~ przemyslen na temat metod dzialania 
i funkcji swieckich w Kosciele daje Monseigneur Mimager w ex
pose wygloszonym kilka lat temu na jednym ze zjazd6w katolic
kich kobiet francuskich. 

"Nie chodzi 0 to, by mnozye dzialalnose we wszystkich kierun
kach... Podejmowane zadania majq bye przede wszystkim najlep
szymi srodkami wychowawczymi i prowadzie do stworzenia, umoc
nienia i ozywienia wspolnoty; majq bye zbior:Jwym dawaniem 
swiadectwa... 

Podejmowane zadania powinny odpowiadac rzeczywistym po
trzebom. Wypelniane przez laikat swiadomy swej misji w Kosciele, 
majq sluzyc prawdziwemu wychowaniu do wspolnoty i pobudzae 
do dzialania w s z y s t k i c h chrzescijan, ktorzy t~ wspolnot~ two
rzq. Majq wyrazac nie zdo!nosc do poswi~cania s i~ kilku niezwyk
Jych jednostek, ale milosc! chrzesci janskq ludu Bozego, ktory na 
serio bierze swoje powolanie ... 

Aby dzialalnose odpowiadala rzeczywistym potrzeb:Jm, a nie 
wypiywala tylko z przeswiadczen ia, ze trzeba "cos robie", konieczna 
jest dokladna i gl~boka znajomose srodowiska, w kt orym si~ zyje, 

I J. Dan i e lou: La communaute chretienne, r~ve!atrlce du Mystere de 
!'Hnite et de !a catholiclte de !'Eg!ise . 
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jego wartosci i brak6w. Trzeba znac dobrze teren, nowe bloki 
miast, powstajqce dzielnice, miasteczka i wsie... znac specyficzne 
potrzeby ludzi, kt6rzy na tym terenie zyjq ... znac takze og6lne 
potrzeby Kosciola, wykraczajqce poza ramy okreslonego srodowi
ska... 

Trzeba umiee odkrye, jak w naszym srodowisku Kosci61 jest 
zle znany, jakie Sq rozmiary ignorancji religijnej, ilu jest ludzi 
nieszcz~sliwych, osamotnionych, wykorzenionych, "nieprzystoso
wanych", oczekujqcych moze nieswiadomie zapowiedzi Zbawiciela 
przez nasze swiadectwo wiary i milosci ... 

Ludzie swieccy majq peIne prawo d'J tego, by bye czynni w Kos
ciele. Znajq oni lepiej, niz ktokolwiek inny, przeszkody utrudnia
jqce zycie wsp6lnoty chrzescijanskiej... Muszq oni nareszcie ot
worzye oczy na zycie wlasne, zycie parafii i tych, kt6rzy mieszkaj'l 
na jej terenie, analizowae przyczyny trudnosci, szukac na nie od
powiedniego lekarstwa. Swieccy Sq wszE:dzie obecni, zyjq w kon
takcie z chrzescijanami i niechrzescijanami. Do nich nalezy "u')bec
niac" Kosci61, czyli sprawiae, aby byl on rzeczywiscie obecny 
w dzisiejszym swiecie, pokazywae jego prawdziwe oblicze 
oblicze powszechnej wsp6lnoty ludu Bozego, kt6ra zyje wiar'l 
i milosci C} i zwyci~za wszelkie r6znice spoleczne i srodowiskowe 
nie tylko od czasu do czasu, w pewnych wyjqtkowych sytuacjach, 
oderwanych od codziennego zycia, jak np. podczas nabozenstw 
liturgicznych, ale normalnie, stale, w zyciu codziennym; nie tylko 
w pewnych miejscach, jak np. miejsca pielgrzymek, ale wszE:dzie, 
bez wyjqtku. Im bardziej obecnosc Kosciola, w tym specyficznym 
jej aspekcie, bE:dzie stala, bliska, autentyczna, tym bardziej Chry
8tm: i Jego Kosci6l znajdq siE: W zasi~gu ludzi, naszych braci... 

Aby to wszystko osiqgnqc, trzeba oczywiscie posluzyc siE: pew
nymi metodami praktycznymi. Nie precyzujqC ich szczeg6lowo 
mozna zarysowae og6lne perspel<tywy, kt6re powinny je wytyczac. 

- Trzeba raczej cierpliwego i ciqglego wychowywania , niz nau
czenia okreslonej techniki. 

- To wychowywanie rna bye wewn~trzne i glE:bokie, tak aby 
zmienialo serce czlowieka i jednoczylo go z Chrystusem zyjqcym 
w swym Kosciele. 

- Musi to bye wychowanie ewangeliczne; powinno one uczyc 
konfrontowania z ewangeliq calego zycia, dzialalnosci osobiste j 
i zbiorowej, powinno przyzwyczajae do oglqdania wszystkich spraw 
w bezlitosnym i wymagaj'lcym swietIe Blogos lawienstw i Krzyza. 
"Cala ewangelia w calym zyciu". 

- Musi to bye wychowanie realistyczne i aktywne. 
- Trzeba wreszcie wychowywania i dzialania zbiorowego, 

w ekipie, kt6ra bylaby wsp6lnotq modlitwy, refleksji i czynu."... 
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jan... byly rzeczywiscie swiadectwem wiary Kosciola, swiadectwem 
Jego swi~tosci. Trzeba, aby staly si~ one naprawd~ normalnil 
drogq do wiary dla tych, kt6rzy jej nie majq; pomocq do zacho
wania wiary dla tych, kt6rzy juz wierzq; drogq post~pu w wierze 
dla tych, kt6rzy te wsp6Inoty tworzq". 1 

Zrozumienie sensu wsp6Inoty chrzescijanskiej dJprowadzilo do 
gl~bokich przemian w rozumieniu zadan swieckich ' katoIik6w, 
a nawet do zasadniczej zmiany koncepcji i struktury francuskiej 
Akcji Katolickiej Og6Inej (Generale); spowodowalo ogromnq ewo
lucj~ poj~e, kazab poddae rewizji dawny styl i metody pracy. Nie 
"dobroczynne panie, kt6re poswi~cajq si~" dla Kosciola i bliznich, 
ale swiadomi potrzeb dzisiejszego swiata i wlasnych zadan 
akty\vni czlonkowie zywej, realizujqcej si~ w czasie Wsp6Inoty 
Kosciola. Nielatwq drog~ trzeba bylo przejse w ciClgu ostatnich 
kiIkunastu lat, aby odkrye i zrozumiee to, co dziS wydaje si~ juz 
tak oczywiste. Trudno zresztq powiedziee, ze ta droga zostala juz 
przebyta przez wi~kszose katolik6w francuskich. Dawne nawyki 
myslowe i przyzwyczajenia - u swieckich i u Ideru - Sq nieraz 
jeszcze bardzo zakorzenione. Ale to jest w kazdym razie droga, 
na kt6rCl si~ weszlo i kt6rq usiluje si~ wytrwale ise - mimo 
wszelkich trudnosci, jakie trzeba przezwyci~zae, w przekonaniu, 
ze to jest droga do autentycznego chrzescijanstwa. 

Pewnego rodzaju syntez~ przemyslen na temat metod dzialania 
i funkcji swieckich w Kosciele daje Monseigneur Mlmager w ex
pose wygloszonym kilka lat temu na jednym ze zjazd6w katolic
kich kobiet francuskich. 

"Nie chodzi 0 to, by mnozye dzialalnose we wszystkich kierun
kach... Podejmowane zadania majq bye przede wszystkim najlep
szymi srodkami wychowawczymi i prowadzie do stworzenia, umoc
nienia i oiywienia wsp61noty; majq bye zbior:nvym dawaniem 
swiadectwa... 

Podejmowane zadania powinl1Y odpowiadae rzeczywistym po
trzebom. Wypelniane przez laikat swiadomy swej misji w Kosciele, 
majq sluzye prawdziwemu wychowaniu do wsp6Inoty i pobudzae 
do dzialania w s z y s t k i c h chrzescijan, ktorzy t~ wsp6lnot~ two
rzq. Majq wyrazae nie zdolnose do poswi~cania si~ kilku l1iezwyk
}ych jednostek, ale milose chr zescijanskq Iudu Boi ego, kt6ry na 
serio bierze swoje powolan ie ... 

Aby dzialalnose odpowiadala rzeczywistym potrzebJm, a nie 
wyp'J:ywala tylko z przeswiadczenia, ze trzeba "cos robie", konieczna 
jest dokladna i gl€:boka znajomose srodowiska, w kt 6rym si~ zyje, 

1 J. Dan i e lou: La communaute chrcltfenne, rc!vc!Latrice du l\1yst~Te de 
L'unite et de La catho[fclte de L'Eg!lse. 
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jego wartosci i brak6w. Trzeba znac dobrze teren, nowe bloki 
miast, powstajqce dzielnice, miasteczka i wsie... znae specyficzne 
potrzeby Iudzi, kt6rzy na tym terenie zyjq... znae takze ogoIne 
potrzeby Kosciola, wykraczajqce poza ramy okreslonego srodowi
ska.. . 

Trzeba umiee odkrye, jak w naszym srociowisku Kosciol jest 
zle znany, jakie Sq rozmiary ignorancji religijnej, ilu jest Iudzi 
nieszcz~sliwych, osamotnionych, wykorzenionych, "nieprzystoso
wanych", oczekujqcych moze nieswi<.~domie zapowiedzi Zbawiciela 
przez nasze swiadectwo wiary i milosci... 

Ludzie swieccy majq peIne prawo d0 tego, by bye czynni w Kos
ciele. Znajq oni lepiej, niz ktokolwiek inny, przeszkody utrudnia
jqce zycie wspolnoty chrzescijailskiej... Muszq oni nareszcie ot
worzye oczy na zycie wlasne, zycie parafii i tych, ktorzy mieszkajq 
na jej terenie, analizowae przyczyny trudnosci, szukae na nie od
powiedniego lekarstwa. Swieccy Sq wsz~dzie obecni, zyjq w kon
takcie z chrzescijanami i niechrzescijanami. Do nich naleiy "u0bec
niae" Kosci6l, czyli sprawiae, aby byl on rzeczywiscie obecny 
w dzisiejszym swiecie, pokazywae jego prawdziwe oblicze 
oblicze powszechnej wspolnoty ludu Bozego, ktora zyje wiarq 
i milosciq i zwych:za wszelkie roinice spoleczne i srodowiskowe 
nie tylko od czasu do czasu, w pewnych wyjqtkowych sytuacjach, 
oderwanych od codziennego iycia, jak np. podczas naboieilstw 
liturgicznych, ale normalnie, stale, w iyciu codziennym; nie tylko 
w pewnych miejscach, jak np. miejsca pielgrzymek, ale wsz~dzie, 
bez wyjqtku. 1m bardziej obecnose Kosciola, w tym specyficznym 
jej aspekcie, b~dzie sta1a, bliska, autentyczna, tym bardziej Chry
stus i Jego Kosciol znajdq si~ w zasi~gu ludzi, naszych braci... 

Aby to wszystko osiqgnqe, trzeba oczywiscie posluzye si~ pew
nymi metodami praktycznymi. Nie precyzujqC ich szczegolowo 
moina zarysowae ogolne perspeldywy, kt6re powinny je wytyczac. 

- Trzeba raczej cierpliwego i ciqg1ego wychowywania, niz nau
czenia okreslonej techniki. 

- To wychowywanie rna bye wewn~trzne i gl~bokie, tak aby 
zmienialo serce czlowieka i jednoczylo go z Chrystusem iyjqcym 
w swym Kosciele. 

- Musi to bye wychowanie ewangeliczne; powinno one uczyc 
konfrontowania z ewangeliq cal ego zycia, dzialalnosci osobistej 
i zbiorowej, powinno przyzwyczajac do oglqdania wszystkich spraw 
w bezlitosnym i wymagajqcym swietle Blogoslawienstw i Krzyia. 
"Cala ewangelia w calym zyciu". 

- Musi to bye wychowanie rea listyczne i aktywne. 
- Trzeba wreszcie wychowywania i dzialania zbiorowego, 

w ekipie, ktora bylaby wspolnotq modlitwy, refleksji i czynu."... 
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Tak wygl~da teoria, wytyczne, postulaty, a jakie Sq praktyczne 
realizacje? W jaki sposob zrozumienie tych wszystkich waznych 
prawd wyraza si~ w konkretnych wysilkach i staraniach dnia co
dziennego? 

Tych wysilkow i staran jest rzeczywiscie bardzo duzo i uderza 
wielka ich roznorodnose. Realizacje i osiqgni~ia wydaj~ si~ jednak 
bardzo skromne, nieefektowne, ukryte. Bo jesli w gruncie rzeczy 
chodzi przede wszystkim 0 przemian~ czlowieka, 0 zmian~ jego 
mentalnosci, jego wewn~trznej postawy wobec zycia i ludzi, jezeli 
trzeba, by zaczql on inaczej myslee, inaczej reagowac i w konsek
wencji inaczej dzialac - to jest oczywiste, ze rezultat6w nie 
osiqgnie si~ z dnia na dzien. . 

Jednq z form, kt6ra rna sluzye temu "wychowaniu wewn~trz
nemu, ewangelicznemu, realistycznemu i aktywnemu", Sq we 
Francji tzw. "ekipy parafialne", istniejqce aktualnie w calym 
kraju, we wszystkich niemal parafiach wsi i miast. Male, kilku
osobowe grupy, ktorych czlonkowie nalezq zwykle do rozmaitych 
warstw i klas spolecznych, bo wspolnota Kosciola rna zwyci~zae 
roznice i ludzkie podzialy. Lqczy wszystkich przynaleznose do 
jednej parafii, mieszkanie na terenie jednej dzielnicy mia sta ezy 
jednej wsi. Nie Sq to wcale osoby wyr6zniajqce si~ w spolecznosci 
parafialnej specjalnq gorliwosciq, czy wysokim poziomem wiedzy 
religijnej . Majq po prostu dobr~ wol~ - chcq bye jakos bar dziej 
razem z innymi, chcq si~ jakos bardziej osobiscie zaangazowae, 
wi~c si~ je bierze takimi, jakie Sq. Przynaleznose do ekipy nie 
zajmuje \viele czasu. Raz na miesiqc spotkanie, dla pracuj~cych 
w p6Znych godzinach wieczornych, najcz~sciej na terenie pry
watnym, u kogos, kto rna odpowiednie warunki mieszkaniowe; 
czasem w jakims lokalu parafialnym. Obecny jest takZe ksiqdz, 
ale nie on prowadzi zebranie, nie on jest najbardziej aktywny . 
On przede wszystkim slucha i uczy si~ przy okazji ludzi , nad 
ktorymi rna pracowae duszpastersko, poznaje ich reakcje, trud
nosci, opinie i pogl~dy na wiele spraw. Jezeli trzeba, zabiera 
oczywiscie t akze glos, by cos wyjasnic, w czyms pomoc. Tresciq 
spotkania jest zawsze ewangelia i zycie. Zbyt daleko we wspol
czesnym chrzescijanstwie odeszlo juz jedno od drugiego, zbyt 
wielka przepase powstala mi~dzy codziennym zyciem tych, co 
nazywajq si~ katolikami, a naukCi Chrystusa, zeby m oc tego nie 
zauwazyc, nie odkrye, ze to jest jakies wielk ie zgorszenie dawane 
swiatu przez chrzescijan. ReakcjCi na to odkrycie jest wlasnie 
dqzenie, by na ' nowo zblizyc zycie do ewangelii i ewangeli~ do 
zycia. 

Co miesiqc ekipa wyznacza sobie pewien tekst Ewangelii, k tory 
wszyscy majq odczytywae, nad kt6rym majq siG zastanawiac, 
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w swietle kt6rego majq pr6bowac zobaczyc Zycie wlasne i Zycie 
tego wycinka parafii, kt6ry jest im najblizej znany: rodzina, sto
sunki sqsiedzkie, bIok mieszkaniowy, klatka schodowa, sklepy, 
szkola, ulica ... Pomocq w tych rozwazaniach majq bye podsumo
wane w formie pytan sugestie. Przy lekturze na przyklad listu 
f,w. Jana 0 milosci (I Jan, 3, 13-18) wysuwajq si~ mi~dzy innymi 
.zagadnienia: 

- W jakich innych formach, poza oddaniem komus przyslugi, 
wyraza si~ nasza milose do ludzi? 

- Zaobserwujmy sytuacje, w kt6rych nie uszanowano c"'zyjejs 
godnosci ludzkiej i odr~bnosci jego zyciowej drogi (w rodzinie, 
iyciu sqsiedzKim, pracy zawodowej, organizacji ...) 

Przy lekturze ewangelii 0 Nawiedzeniu (Luk 139-47) pro
ponuje si~ mi~dzy innymi: 

- W ciqgu jednego dnia zwr6cmy specjalnie uwag~ na spos6b, 
'IN jaki odnosilismy si~ do wszystkich spotkanych ludzi. W sto
sunku do kogo latwiej nam bye uprzejmym, oddac przyslug~? 

Zaobserwujmy kilka fakt6w, kt6re wskazujq na motywy naszego 
dzialania (bezinteresownose, czy uboczne powody?). 

- Za kogo si~ modlimy? Czy wlqczamy do naszej modlitwy 
intencje innych ludzi? 

- W jaki spos6b wychowujemy nasze dzieci do modlitwy? .. 

Podsuwane pytania nie stwarzajq oczywiscie sztywnych ram 
ala osobistych rozwazan, wyznaczajq im tylko pewien kierunek. 
Chodzi 0 to, by rozwaianie ewangelii nie bylo teoretyczne, zeby 
nie zamykalo si~ w granicach wlasnego "ja", ale obejmowalo 
wsp6lnot~, dopomagalo do odkrycia swego miejsca we wsp6Inocie 

obovviqzk6w wobec niej. 
Rozwazanie ewangelii musi lqczyc si~ z zaobserwowaniem 

i "przyniesieniem" na zebranie pewnych konkretnych fakt6w 
z codziennego iycia, fakt6w ukazujqcych postawy ludzi w najbliz
szym otoczeniti, ich reakcje, spos6b myslenia , bolqczki, trudnosci 
j biedy. Sposr6d cytowanych fakt6w wybiera si~ zwykle jeden, 
najbardziej charakterystyczny, do gl~bszej analizy - tak zwanej 
re vision de vie. Zasadniczy schemat takiej analizy zawarty jest 
w trzech slowach: voir - juger - agir: zobaczye, oSqdzic, dzialac. 
Zobaczye - czyli uswiadomic sobie, 0 co wlasciwie idzie, jakie 
zagadnienia wchodzq W gr~ , 0 ile jest to fakt typowy dla danego 
srodowiska; "rozlozyc" ten fakt na pewne elementy skladowe. 
OSqdzie - to znaczy spr6bowae ocenie, jakie wartosci i braki 
tutaj si~ ujawnily, co my 0 tym myslimy a co mysli 0 tym 
Chrystus, jak ten fakt wyglqda w swietle ewangelii. I wreszcie 
d zialac - to znaczy wyciqgnqc wnioski z tego, co si~ zobaczylo 
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i zrozumialo, zastanowie si~, jakie dzialanie indywidualne i zbio
rowe powinno bye odpowiedziq na ujawnione braki i potrzeby. 

To jest og6lny schemat, ale oczywiscie w praktyce nie zawsze 
dochodzi si~ do prawdziwej, wszechstronnej i gruntownej revi
sion de vie. To trudna sztuka myslenia praktycznego, sztuka 
wymagajqca wysilku wiary, otwarcia, szczerosci. Trzeba nieraz 
wiele cierpliwie ponawianych pr6b i dlugiego czasu, zeby osiqgnqe 
to, 0 co chodzi. Ale podejmowane wysHki, nawet jesli Sq bardzo 
nieud~lne, nie pozostajq bez efekt6w. 

Sprawy, 0 kt6rych m6wi si~ na zebraniach ekipy - to nie ja
kies wielkie problemy; to drobne i male konkrety codzienneg() 
zycia. Poprzez te konkrety dotyka si~ oczywiScie nieraz zagadnien 
ogolniejszych, waznych. Problemy wsp6lzycia ludzi, problem os6b 
samotnych, starych, problem ludzi przybylych z innych miejsco
wosci, kt6rzy mogq bye na poczqtku troch~ zgubieni; cudzoziem
c6w, borykajqcych si~ z roznymi trudnosciami; problem stosunku 
do rodzin niezwiqzanych sakramentem malZenstwa, stosunku 
do niewierzqcych czy nie-katolik6w... problem stosunku do wla
snych dzieci, kt6rym chce si~ nieraz na sH~ narzucae wlasne plany 
na temat ich przyszlosci, kierunku studi6w i zawodu, kt6re chce 
si~ miee przede wszystkim dla siebie. 

Rezultatem tych spotkan nie jest podejmowanie wielkich, zbio
rowych akcji, a jednak, mimo to, dzi~ki nim cos si~ zaczyna zmie
niae i w zyciu osobistym osob, ktore biorq w nich udzial, i w zy
ciu parafii - wsp6lnoty. Najcenniejszy ich owoc - to z jednej 
strony odkrycie Chrystusa i nawiqzanie z Nim osobistego kontaktu 
przez obcowanie z ewangeliq i modlitw~, a z drugiej strony od
krycie obok siebie czlowieka i zaangazowanie si~ w stosunku do 
niego. Gto kilka autentycznych wypowiedzi czlonk6w ekip para
fialnych: 

- Gdkrycie Chrystusa dzialajqcego w naszym zyciu zaczyna 
cementowae naszq ekipE:. 

- Dzi~kujE: za zblizenie nas do ewangelii, za zmuszenie do 
posiadania jej tekstu. Tak dIu go zylismy nie troszczqC siE: 0 to, 
by wprowadzie Chrystusa do naszego zycia. 

- Niemozliwosciq teraz byloby mowie i post~powae jak dawniej. 
Zupelnie inaczej patrzy siE: teraz na innych. 

- Uczestniczenie w spotkaniach ekipy pomoglo mi odkrye zycie 
dzielnicy, ktore mnie otacza, a kt6rego dotychczas zupelnie nie 
znalam. 

- Przed wejsciem do ekipy nie znalam nikogo z moj~j klatki 
schodowej, poniewaz zwykle wychodzilam z domu wczdnie rano 
i wracalam wieczorem. Nie przychodzilo mi nigdy do glowy, ze 
mialc: bym cos do zrobienia w moim bloku. Teraz - po prostu 
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dlatego, ie zwracam uwag~ na tych, kt6rych normalnie spotykam, 
atmosfera wok61 mnie zmienila si~ zupelnie. Dzieci m6wiq mi 
"dzien dobry", znam prawie wszystkich rodzic6w, cze:sto ktos do 
mnie przychodzi, oddajemy sobie wzajeinnie drobne uslugi... 

- Zawsze w naturze mojej leialo zwracanie uwagi na innych 
ludzi i to pozostalo, kiedy weszlam do ekipy. Ale teraz dopiero 
odkrylam, ie w ludziach ocenianych dawniej jako "niesympatycz
ni " jest takze jakies bogactwo. Zrozumialam, iIe moge: od nich 
zaczerpnqc, ile przynosimy sobie wzajemnie przez kontakt, kt6rego 
nie hamujq uprzedzenia. 

- Odkqd pracujemy w ekipie, zaje:cie si~ troskami innych, kt6re 
bylo u nas zawsze, otrzymalo jakby inny wymiar. Poswie:camy 
duio wie:cej uwagi innym ludziom. Odkrylismy, ie poza oddaniem 
przyslugi, poza pomocq, z kt6rq trzeba przyjsc, poza okazanq sym
patiq, naleiy jeszcze umiec cierpIiwie sluchae innych, brae na
prawd~ do serca ich troski ... 

Cos si~ w naszej dzielnicy odmienilo, odkqd kaidy nie 
iyje osobno za wlasnymi drzwiami... 

Pr6cz ekip parafialnych innym przejawem dqienia do wsp6lnoty 
Sq spotkania mlodych matelv, znane we Francji pod naZWq "go
dzin przyjazni"' . Terenem tych spotkan znowu Sq prywatne miesz
kania; liczba uczestniczek nie przekracza zwykle dziesi<:ciu os6b. 
Przestrzega sie: zasady mieszania srodowisk, chociaz "godziny przy
jazni" majq sluzye przede wszystkim nie srodowiskom inteIigenc
kim, ale tym kobietom, kt6re zyjqC w zamkniE:tym kr~gu wlasnej 
najblizszej rodziny nie majq kontakt6w towarzyskich, nie potrafiq 
sobie poradzie z rozwiqzywaniem wielu codziennych problem6w, po
trzebujq oparcia i pomocy. 

"Godziny przyjazni" nie majq charakteru wyraznie reIfgijnego 
i grupujq nie tylko osoby wierzqce i praktykujqce, chociaz ini
cjatorki naleiq oczywiScie do "aktywu" katolickiego. Spotkania 
odbywajq si~ w swobodnej, towarzyskiej atmosferze, najcz~sciej 
przy herbacie i stajq si~ okazjq do wzajemnego poznania si~' 
przez mlode matki, kt6re majq tyle wsp6lnych trosk i zainte
resowan. Rozmawia si~ 0 sprawach zwiqzanych z prowadzeniem 
domu, wychowaniem dzieci, problemach domowych i rodzinnych. 
Nieraz wyplywajq zagadnienia dotyczqce og6lnej kultury, prob
lemy spoleczne, ludzkie, etyczne, a takie religijne. Spotykaj,! 
si~ r6zne punkty widzenia; wymiana zdan zmusza czasem do 
skontrolowania wlasnego stanowiska. Tworzy si~ krqg os6b, kt6re 
mogq wzajemnie na siebie liczye; kontakty osobiste rozwijajq 
sie: poza godzinami spotkan i w razie jakiejs niespodziewanej 
potrzeby, choroby czy innych klopot6w wiadomo, u kogo na pewno 
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:mozna bt::dzie znalezc pomoc. Nowe powillzania mit::dzy ludzmi 
umacniaj'l wspolnott::, przelamuj'l anonimowosc srodowiska, w kt6
rym sit:: zyje. 

Zrozumienie idei wspolnoty prowadzi w parafii francuskiej do 
zmiany dawnego stylu pracy charytatywnej. Potrzeby materialne 
S'l wsz~dzie, wszt::dzie Sll ludzie starzy, chorzy, samotni; rodziny, 
ktore nagle znalazly sit:: w trudnej sytuacji i nie mog'l same sobie 
poradzic. Na spotkanie tym wszystkjm potrzebom wychodzi nie 
dobroczynnose jednostek czy instytucji, ale milose wsp6lnoty. Nie 
chodzi 0 to, by ktos bardziej czynny na terenie parafii, kto odkryl 
jaklls ludzkll biedt::, sam staral sit:: jej zaradzie. Trzeba starac si~ 
znaleze w bIiskim otoczeniu osob potrzebuj'lcych takich ludzi, kt6
rzy wezmq sobie ich sprawt:: do serca i przyjdCj w rozny sposob 
z pomocq. Trzeba, zeby jak najwit::cej os6b zainteresmNaIo sit:: t q 
sprawCj, jak najwi~cej zostalo wciCjgni~tych do "akcji ratunkowej", 
zeby przy tej okazji nawiCjzalo si~ jak najwi~cej prawdziwych kon
takt6w mi~dzy ludzmi. Wtedy nieraz zaciera si~ granica mi~dzy 
tymi, co dajCj i tymi, co otrzymujq, bo okazuje si~ nagle, ze 
moze dajCjcy sam wlasciwie otrzymal najwi~cej - tylko winny 
spos6b ... 

Obecnosc wspolnoty zaznacza si~ rozmalCle w zyciu codziennym, 
;ale uprzywilejowanym jej terenem jest kosci61 i liturgia. Nie 
wsz~dzie jeszcze oczywiscie ewolucja pod tym wzgl~dem zostaia 
dokonana, ale w bardzo wielu kosciolach francuskich Msza sw. 
zwIaszcza niedzielna - to nie jest prywatny akt poboznosci licz
nie nawet zebranych jednostek, stojCjcych czy siedzCjcych 0 b 0 k sie
bie, ale prawdziwa Ofiara wsp6lnoty, swiadomie razem uczestniczCj
cej w Ofierze Chrystusa. Wsp6lnie slucha si~ Slowa Bozego, wsp61
nie modIi si~ razem z kaplanem, wsp6lnie uczestniczy w Uczcie ofiar
nej. Zewn~trznym wyrazem wsp61noty jest skupienie wszystkich 
wok61 oltarza, jednolitosc postawy i gest6w, udzial w recytacji 
czy spiewie. Specjalny akcent wnosi memento za zywych i umar
lych, podczas ktorego ktos glosno wymienia intencje wsp6lnoty: 
maizeflstwa zawarte w ciqgu ostatniego tygodnia, dzieci, kt6re 
przez chrzest weszly ostatnio do wsp6lnoty parafii, jakies spe
cjalne potrzeby i bolCjczki indywidualne i zbiorowe, wreszcie 
imiona tych, co odeszli w ostatnich dniach. Wiele r6znych ele
-ment6w sklada si~ na wytworzenie w kosciele atmosfery praw
dziwej wsp6lnoty, ale t~ atmosfer~ istotnie si~ czuje. Istnieje 
jakas bardzo rzeczywista wi~z mi~dzy ludzmi stojCjcymi wok61 
oltarza, a takze mi~dzy nimi a tym, kt6ry w ich imieniu stoi 
przy oltarzu. W niekt6rych kosciolach (St. Severin w Paryzu) 
podczas uroczystej Mszy sw. niedzielnej, kt6ra bardzo razni si~ 
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()d naszej sumy, przy oharzu, razem z proboszczem, staje cala 
wsp61nota ksi~zy z parafii ito, oczywiScie, pogl~bia jeszcze kli
mat jednosci... 

Idea wspolnoty ozywia nie tylko parafi~ francuskll. Spotyka 
si~ jq wsz~dzie , gdziekolwiek istnieje zywy katolicyzm. W za
kladach pracy i fabrykach, zwlaszcza tam, gdzie pracuj,! mlodzi 
chlopcy i dziewcz~ta, obecnose katolik6w, (kt6rych na ogO! nie 
jest duzo), wyraza si~ obecnosciq "ekipy". Bye czlonkiem ekipy, 
to znaczy miec otwarte oczy na to, co si~ dzieje dookola, widziec 
kolo siebie kolezank~, kt6rej cos si~ nie powiodlo, dostrzec cu
dzoziemk~, ktora przyjechala zarabiae na zycie i nie rna odwagi 
zblizyc si~ do kogokolwiek, bo tak zle mowi po francusku, bo 
'czuje si~ tak obca... Widziec, ze komus dzieje siG krzywda , ze 
czyjes sluszne prawa nie zostaly uznane, ze nie uszanowano czy
jejs ludzkiej godnosci... I nie tylko widziec to wszystko, ale rea
gowac, nie przechodzic oboj~tnie wokol tego, co si~ dzieje, prze
'Ciwdzialac egoizmowi, samotnosci i izolacji przez nawiqzywanie kon
taktow przyjazni i wciqganie innych do dzialania w imiG bezinte
resownej milosci do czlowieka . Nie zaczyna si~ nigdy od spraw 
religii, od mowienia 0 Bogu. Najlatwiejszq plaszczyzn<} porozu
mienia jest ludzka przyjazil, jest sprawa czlowieka i jego ludzkiej 
godnosci, w obronie ktorej trzeba cos zrobie. Obja\',rienie Chry
stusa dokonuje si~ przez dzialanie. W odpowiednim rnomencie 
przychodzi czas na postawienie kropki nad "i" - na slowny ko
mentarz: "bo widzisz, t 0 jest wlasnie chrzescijanstwo, to jest 
eWangelia, to jest Chrystus iywy i dzialajqcy w nas - w tobie . 
i we mnie" ... 

Kaide spotkanie ekipy - to przede wszystkim rnowienie 0 lu
dziach, z ktorymi si~ iyje i pracuje, 0 tym, jakie wymagania 
stawia ich obecnose, a raczej jakie wymagania stawia Chrystus 
poprzez taki konkretny fakt, taki ludzki kontakt, takq sytU3.cj~, 
takiego czlowieka ... 

Ogolne wytyczne, mysl przewodnia dzialania? I 

Ktos kto formulowal kiedys w ten spos6b: "Chcemy przede 
wszystkim wsz~dzie odkrywae slady milosci, a potem starae si~ 

pomoc, by t~ milose oczyscic, roz3zerzye, naprostowac, by stala 
sj~ bardziej prawdziwa, powszechna, by w koilcu stala si~ auten
tyczn,! milosciq chrzescijanskq ... " 

Te slowa bardzo wiele m6wiq 0 sposobie rozumienia apostol
stwa i "metodzie" rechrystianizacji srodowiska. 

Inne jeszcze formy realizacji wspolnoty mozna znalezc wsr6d 
mlodzieiy studiuj,!cej. Dni wolne od zaj~c S,! nieraz okazjq, by 
zastanowie si~ wspolnie nad wieloma interesujqcymi problemami, 

http:sytU3.cj
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przemyslec swojq postaw~ wobec zycia i ludzi, swoje religijne 
zaangazowanie. Oczywiscie - Sq referaty, dyskusje, rozwazania 
teoretyczne. Ale jednoczesnie Sq godziny, kiedy duza grupa roz
bija si~ na szereg malych ekip i tam kazdy stara si~ wobec 
innych poddac analizie wlasne zycie, wlasnq postaw~, zobaczyc, 
jak u niego konkretnie wyg1qdajq te sprawy, 0 ktorych dyskuto
walo si~ teoretycznie. W rozmowach tych uderzajq dwie rzeczy: 
sarna tematyka "rewizji zycia", rodzaj stawianych pytan- i fakt, 
ze w ogole chce si~ m6wic z kolegami 0 sprawach, ktore wydajq 
si~ tak intymne, wlasne, ktorymi czlowiek na ogol niech~tnie 
dzieli si~ publicznie z innymi. 

- "Z jakimi trudnosciami spotykamy si~, chcqc nawiqzac gl~b
szy kontakt z naszymi kolezankami i kolegami w srodowisku, 
w ktorym zyjemy?" 

- "Dlaczego i w czym przeszkadzajq w tej dziedzinie nasze 
osobiste braki (fizyczne, intelektualne, kulturalne i inne)?" 

- "Czy znamy potrzeby dzielnicy naszego miasta, naszej wsi, 
szkoly, srodowiska?" 

- "Czy umiemy z ludimi prostymi rozmawiac 0 czyms wi~cej, 
niz 0 deszczu albo ladnej pogodzie?" 

- "Jak zaplanowalismy swoje wakacje? Czy tylko pod kqtem 
wlasnej przyjemnosci, czy takie potrzeb rodziny, naszego przysz
lego zawodu, spraw Kosciola? 

- Czy podczas nich planujemy poswi~cenie pewnej ilosci czasu 
na lektun:? Jakie ksiqzki bierzemy pod uwag~? Jak staramy si~ 
dzielic tym, co czytamy, z naszym otoczeniem?" 

- "Czy w wyborze zawodu i stanowiska bierzemy pod uwag~ 
aktualne potrzeby swiata czy tez ch~c zapewnienia sobie dobro
bytu jest dla nas jedynym kryterium wyboru?" 

- "Czy staramy si~ znac potrzeby Kosciola nie tylko we Francji, 
ale na calym swiecie?" 

- "Czy jestesmy wystarczajqco wolni - wobec nas samych, 
naszej rodziny i srodowiska, aby bye w pelni katolikami?" 

Mowienie w ekipie 0 tych wszystkich sprawach w sposob oso
bisty, mowienie 0 swoich slabosciach i brakach, i swoim bogactwie 
wewn~trznym nie jest rzeczq latwq, nie przychodzi sarno, wymaga 
pokonania wielu oporow. W imi~ czego te opory si~ pokonuje, 
w imi~ czego rna si~ odwag~ mowic? ~ 

"Ekipa jest dla mnie malq komorkq Kosciola ; przez niq wra
starn w Jego wielkq spolecznosc. Skoro do niej nalez~, to wszystko, 
czym jestem, moje wartosci i moje braId, nie Sq juz mojq wylqcznq 
wlasnosci q, ale nalezq do wspolnoty, wzbogacajq lub ubozq wspol. 
not~. Dlatego nie mam prawa chowae tego wszystkiego dla siebie. 
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Mam prawo do pomocy wsp6lnoty, jesli mi jej trzeba, imam 
obowiqzek pomagac innym, w czym potrafi~." 

To tylko kilka przyklad6w, jak rozumie si~ dzis chrzescijailsk'l 
wsp6Inot~, jak si~ do niej dqzy, w jaki spos6b staje si~ ona w dzi
siejszym swiecie swiadectwem wiary i milosci, swiadectwem zywej 
obecnosci Chrystusa dzialajqcego w ludziach. 

Akcentowanie spolecznych wymagan Ewangelii nie pociqga za 
sobq, jak mogloby si~ na poz6r wydawac, jakiegos zacierania si~, 
zatracania osobowosci poszczeg6lnych ludzi. Wr~cz przeciwnie 
w dqzeniu do swiadomego kontaktu z innymi ludzmi, w dllzeniu 
do tego, by ciqgle na nowo i bardzo konkretnie odpowiadac wy
maganiom milosci czlowieka, wymaganiom pojmowanym jakos bar
dzo szeroko i na miar~ potrzeb dzisiejszego swiata, dojrzewa i kry
stalizuje si~ osobowosc czlowieka. Bo czlowiek wzbogaca si~ 
dajqc siebie, zyskuje - tracqc, odnajduje siebie - szukajqc kogos 
innego. 

W konkrecie zycia rozwiqzuje si~ jeden z zasadniczych para
doks6w ewangelii. 

Janina Taborska 
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o PARAFII mozna mowic w bardzo roznych aspektach: prawnym, 
socjologicznym, wreszcie - duszpasterskim i teologicznym. D(} 
rozwaian kazdego typu znajdziemy podstaw~ w samym poj~iu 
i jego definicji. Z definicjami prawnymi sprawa przedstawia si~ 
stosunkowo najprosciej, jako ze okresla je Kodeks Kanoniczny (can. 
216, §§ 1 i 3), m6wi'lcy 0 parafii jako 0 "oddzielnej cz~~ci diecezji. 
z wlasnym kosciolem, wlasn'l ludnosciq i wlasnym kaplanem, ktory 
z urzE:du sprawuje tamze duszpasterstwo... " 

Juz jednak badania socjologiczne - z samej swej natury 
problem komplikuj'l, definicje rozbudowuj'l, a do samego poj~ia 
wprowadzaj'l caly szereg pasjonuj'lcych cZE:sto pytan i spraw do 
zbadania. Ostatnie dziesi'ltki lat, przynoszqc w og6le w Kosciele 
zielone swia tlo dla socjologii, umozliwily dopiero przeprowadze
nie pierwszych poszukiwan w tej dziedzinie. 

W stosunku do duzego zainteresowania socjologiq parafii na 
Zachodzie, u nas zarowno same badania, jak i odpowiadajqca im 
literatura, przedst.awiajq siE: z wielu wzglE:dow ubogo. Wlasciwie 
poza kilku artykulami w pismach takich jak "Homo Dei", "Znak" 
czy "Tygodnik Powszechny" - opracowan powojennych, przy
najmniej publikowanych, brak. Wydana przez "Biblioteke: »Wie:zi«" 
Socjologia religii jest w g16wnej mierze popularyzacjq poglqd6w 
zagranicznych autorow, dotyczqCq zresztq spraw parafii tylko mar
ginesowo. 

W rezultacie jedynymi 0publikowanymi pracami socjologicznymi 
na ten temat pozostajq wciqz jeszcze ksiqzki E. Ciupaka, pisane 
z pozycji marksistowskich. 

Wobec braku prowadzonych systematycznie badan z zakresu so
cjologii parafii w Polsce wspolczesnej, wszelkie rozwazania na ten 
temat majq z natury rzeczy charakter nieco teoretyczny i abstrak
cyjny, jedno zas i drvgie jest spr zeczne z samym charakterem so
cjologii jako nauki. DJ atego tez wydaje mi sie:, ze ten , skqdinqd fra
pujqcy problem, nie dojrzal jeszcze u nas do formulowania jakich
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kolwiek sqd6w uogolniajqcych. Nie jestem zresztq pewna, czy to 
on wlasnie powinien bye w rozwazaniach nad parafiq najwaz
niejszy. 

Konkretne badania socjologiczne stanowiC\, czy w kazdym razie 
powinny stanowie, cennq podstaw~ dla ustalania metod duszpa
sterskich na konkretnym terenie, powiimy bye pomOCq dla biskupa 
i proboszcza tam, gdzie chodzi 0 indywidualizacj~ post~powania, 
o dopasowanie go do istniejqcej, jednostkowej sytuacji. Wobec 
braku takich badan, ci~zar ich mniej lub wi~cej amatorskiego 
przeprowadzenia musi spadae na proboszczow, co im na pewno 
zycia nie ulatwia, czas zajmuje alba i w czasie tym si~ po prostu 
nie miesci. Najcz~sciej rzeczywiscie, z az nadto zrozumialych 
powodow, miescie si~ w nim nie moze, a skutkiem tego jest coraz 
cz~sciej wobec zaszlych w ostatnich dziesiqtkach lat przemian spo
lecznych istniej'lca sytuacja, w kt6rej proboszcz przestaje miec 
jakiekolwiek rozeznanie w przekroju spolecznym swojej parafii, 
nawet i w jej faktycznej liczebnosci - szczegolnie w wielkich 
miastach, w dzielnicach i osiedlach swiezo zasiedlanych i roz
budowujC\cych si~. 

W tym kontekscie szczeg6lnq cen~ moze miee ogloszona przed 
dwoma laty Soborowa Ankieta "Tygodnika Powszechnego". Jej 
stosunkowo duza liczba wypowiedzi (ok. 1000), jakkolwiek nie
proporcjonalna oczywiscie do wielomilionowej cyfry rzeczywi
stych polskich "parafian", stanowi jednak jakis rodzaj - czy 
ja wiem - dyskusji, wymiany zdan, mi~dzy nie spotykanq 
u nas dotychczas liczbq osob, reprezentujqcych r6zne srodowiska 
i zawody. 

Z samego charakteru Ankiety, z 0publikowania jej przez pismo 
takie jak "Tygodnik Powszechny", wynikajq jeszcze dalsze kon
sekwencje. A wi~c - juz sarno wzi~cie udzialu w Ankiecie po
swi~conej dezyderatom pod adresem Soboru moze bye chyba trak
towane jako jakis wskaznik wi~kszego zaangazowania w Zycie 
Kosciola, przynajmniej zaangazowania potencjalnego. Sam zresztq 
charakter wielu wypowiedzi, mimo ich bardzo roznego poziomu, 
wydaje si~ traktowanie takie usprawiedliwiae. 

Wartose Ankiety zmniejsza, niestety, fakt, ze jej uczestnicy 
w swej wi~kszosci pochodzq, lub zdajq si~ pochodzie (nie wszyscy 
podajq potrzebne informacje) ze srodowisk miejskich, a wi~c ich 
sqdy w nieznacznym tylko stopniu Sq oparte na obserwacji parafii 
wiejskich, w Polsce Iiczebnie przewazajqcych. 

Mimo tego braku zawartosc Ankiety moze i powinna dostarczye 
materialu do przemyslen z wielu wzgl~d6w, 0 kt6rych nizej. 

Ot6:i: ciekawy i konieczny dla "ustawiania" praktyki duszpa
sterskiej aspekt socjologiczny parafii, szczeg6lnie w epoce dose 
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powszechnego zafascynowania badaniami socjologicznymi TV ogole, 
nie moze przeslaniae przy rozwazaniu spraw parafii jej aspektow 
jednak najistotniejszych, czyIi religijno-teologicznych. 

To prawda, ze w okresie wzmozonych dyskusji nad metodanii 
realizacji postula tu aggiornamento w konkretnych warunkach 
znajomose tych wlasnie warunkow jest nieodzowna. Rownoczesnie 
jednak II Sobor Watykanski - okreslany cz~sto jako wielkie spoj
rzenie Kosciola na wlasnq istot~ - postulat uwspolczesniania wiqze 
z zupelnie dla calej sprawy centralnq probq okreslenia tego, co 
w tymze Kosciele istotne i niezmienne, a co czasowe i historyczne. 
I dopiero chyba bardzo jasne widzenie tych pogubionych nierzadko 
rozgraniczen moze bye podstawq dla wszelkich mniej lub wi~cej 
smialych eksperymentow i metod "uwsp6lczesnienia". 

Dokladnie to sarno dotyczy i parafii. Znowu na Zachodzie i znowu 
w ostatnich latach mozna zaobserwowae wzrost zainteresowan pro
blematykq teologicznq parafii. Sformulowania z tej dziedziny uzu
pelniajqi pogh:biajq definicj~ Kodeksu Kanonicznego, one tez mog'! 
dopiero stanowie podstaw~ dla wykorzystania badan i obserwacji 
socjologicznych. Takie okreslenia teologiczne zawarte Sq zarowno 
w dokumentach watykanskich, jak i w pracach wybitnych teologow 
epoki soborowej. 

Owczesny Podsekretarz Stanu J . B. Montini, w liscie do Kie
rownictwa Tygodnia Spolecznego w Kanadzie z 18. VI. 1953, pisze 
o parafii jako 0 "najmniejszej grupie powszechnej owczarni, ktorq 
Pan zlecil Piotrowi", grupie tym si£: wyrozniajqcej, ze w niej 
rzeczywiScie "Pasterz zna swoje owce i one go znaj q", a K. Rahner 
(Zur Theologie der Pharre, w: H. R a h n e r, Die Pharre, Freiburg 
in Breisgau 1956, s. 34 i in.) - jako 0 "podstawowej realizacji 
Kosciola jako faktu". Okreslenia te wlqczajq wi~c bardzo scisle 
problem parafii do rozwazan eklezjologicznych, z drugiej zas strony 
nadaj'l mu rang~ w zyciu Kosciola bardzo zasadmczq czy zgola 
centraln'l. 

Wydaje si~, ze domyslenie do konca tego wlasnie teologicznego 
czy religijnego sensu parafii powinno usunqe wresl-cie powraca
jqce wci'lz jeszcze jako dyskusyjne w wielu srodowiskach katolic
kich pytanie 0 aktualnosc i przydatnosc samych form parafii. 
Jesli pytanie takie bywa formulowane, to jego przyczyn nalezy 
szukae wlasnie w przesloni~ciu j'ldra problemu przez widzenie 
socjologiczne. 

Pewne fakty spoleczne wydajq si~ oczywiste bez wielkich ba
dan. Do nich naleiq przeobraienia w strukturze ludnosciowej, wy
nikaj'lce z nich, banalne juz stwierdzenie procesu dezintegracji 
spolecznej, wreszcie "odkrywane" tysiqckrotnie przez literatur~ 
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i pubIicystykE: zagroienie czlowieka w wielkim miescie przez ab
solutnq samotnosc. 

Do podobnych fakt6w naleiy tei: uwarunkowane przez tamte 
przeniesienie podstawowych wi~zi spolecznych ze stosunk6w te
rytorialno-sqsiedzkich na kontakty typu towarzyskiego, zawo
dowego czy srodowiskowego. Te nowe formy kontakt6w przeszly 
takze do i:ycia religijnego, a wyjscie przez HierarchiE: naprzeciw 
nowym potrzebom w formie poszukiwania dr6g dotarcia do tego 
typu srodowisk jest odczytywane - i slusznie - jako wlasnie 
realizacja postulatu aggiornamento. 

Niedobrze siE: jednak dzieje, jesli te nowe formy, zaspokajajqc 
potrzeby religijne objE:tych nimi srodowisk, stajq siE: dla nich 
jedynq formq iycia w Kosciele. Formy te, wciq7. jeszcze zreszt'l 
pozostajqce u nas w stadium prob, majq swe niewqtpliwe osiflg
niE:cia w dziedzinie ksztaltowania tzw. "elity" laikatu. Z przed
wojennych jeszcze poszukiwaiJ. tego typu wywodzq siE: cenne 
formacje np. Odrodzenia czy "K6lka" ks. Kornilowicza, a w ostat
nich latach - ksztaHujqce siE: srodowiska pism katolickich czy 
Klubow Inteligencji. 

Niezaleinie od tego, ile takie formy "srodowiskowe" dajq 
faktem jest ich elitarnosc, obejmowanie przez nie tylko wqskich 
kn:g6w, g16wnie inteIigenckich. Dostosowane do nich duszpaster
stwo nastawione jest tei: z samej istoty r zeczy na "odbiorc~" 
jakos juz wyrobionego, przynajmniej zas takiego, ktory do sro
dowisk tego rodzaju rna ochotE: i moiliwosc dotrzec. Wplyw ta
kich srodowisk na og6l nie dociera - z wyjfltkiem oczywiscie 
prasy, do szerokich rzesz polskich "parafian". Co zas jeszcze 
is totniejsze, grupy takie - zaspokajajqc w pelni swe potrzeby 
we wlasnym zakresie - w praktyce wylqczajq si~ jeszcze bardziej 
z zycia parafii. Bardziej niZ gdziekolwiek, wobec braku form 01"

ganizacyjnych, u nas wlasnie parafia jest jedynq formq rzeczy
wistego zycia spolecznego w Kosciele, a wlasciwq rolq takich 
srodowisk moze bye uzupelnienie podstawowego nurtu duszpa
sterstwa parafialnego, ewentualnie - wzbogacenie go przez wy
chowanie tak w parafiach potrzebnej eli ty laikatu. Jesli przyj
mowane Sq jako forma "nowa" w znaczeniu "zastE:pcza", pr zej
muj qca na siebie - w stosunku do czlonk6w grupy - caloksztalt 
oddzia lywania religijno-duszpasterskiego, a pozostawiaj'lca parafii 
funkcje czysto administracyjne i urz~dowe - to wszystko razem, 
mimo skqdinqd znakomitych rezultat6w w postaci tworzqcych siE: 
intelektualnych eIit - jest i pozostaje bardzo istotnym nieporo
zumieniem. Faktem jest wprawdzie, ze tworzy si~ czasami parafie 
nie oparte 0 okreslone terytorium, Sq to jednak wyjqtki. 

Moze niepor ozumieniu temu nie byloby warto poswiE:cac az tyle 

Znak - 2 



394 BARBARA WOSIEK 

uwagi, ale wydaje mi si~ ono mimo wszystko dose powszechne, 
jesli ,juz nawet nie w sformulowaniach wyrazanych glosno, to 
w kazdym razie w zyciu praktycznym. Po prostu zaangazowanie 
w interesujqce srodowisko, srodowisko zaspokajajqce zwykle lepiej 
niz przeci~tna parafia tzw. potrzeby religijne, nie pozostawia lu
dziom ani czasu, ani ochoty do zainteresowania si~ blizej wlasnct 
parafiq, traktowanct potrosze jako urzqd konieczny dla zalatwienia 
kilku podstawowych formalnosci w zyciu. 

Konsekwencje tego stanu rzeczy dajq si~ odczytae rowniez w ma
terialach Ankiety. Otoz na 437 osob, ktore zabraly glos na temat 
parafii (nie tylko zresztct przy okazji pytania dotyczqcego jej 
wprost, ale takze przy punktach takich, jak: Duszpasterstwo, Sto
sunki mi~dzy swieckimi a duchowienstwem itp.) - nie rna ani 
jednego glosu oceniajctcego aktualny stan jako choeby zadowala
jqcy, i to w duzej mierze wlasnie z powodu przerostu funkcji 
urz~dniczych nad duszpasterskimi. Z drugiej jednak strony do 
zupelnych wyjqtk6w nalezq wypowiedzi proponujqce calkowitq 
zmian~ lub nawet zniesienie samego systemu parafialnego (6 wyp.) .. 

Tak wi~c wypowiedzi Ankiety Sq nie "wyrazem" przekonania 
o nieprzydatnosci param, ale chyba wyraznym odbiciem istniejq
cego stanu rzeczy, to znaczy, ze parafie nie Sq w pelni tym, czym 
bye powinny. W wypowiedziach tych przewazajq sqdy krytyczne. 

Zarowno jednak one same, jak i formulowane przy ich okazji 
postulaty, pozwalajq na zlozenie w sumie dose jednoIitego obrazu 
"parafii idealnej". Aktualne nieprzystawanie tego obrazu do rze
czywistosci jest wlasnie zrodlem calej goryczy i ostrych s'ld6w. 

Co najistotniejsze ~ ten pozytywnie czy choeby tylko negatyw
nie formulowany "ideal" - bardzo jest w grucie rzeczy bliski 
cytowanym okresleniom dokumentow koscielnych i prac teologicz
nych. Przy analizowaniu wypowiedzi Ankiety narzuca si~ na 
wst~pie wrazenie jej "antyklerykalizmu". Antyklerykalizm to 
jednak w gruncie rzeczy pozorny, bo znowu wynikajqcy przede 
wszystkim z poczucia rozbieznosci mi~dzy obserwowanq praktykq, 
a bardzo wysokq skalq wysuwanych wyn;agan. 

Zawarta w wypowiedziach krytyka dotyczy najog6lniej trzech 
kr~gow zagadnien: aktualnego systemu organizacyjnego parafii 
(125 wYP.), powszechnie praktykowanych form gospodarki admi
n istracyjno-finansowej (142 wyp.) - wreszcie - tradycyjnego 
duszpasterstwa parafialnego (423 wyp.). 

Przy okazji wszystkich tych spraw mowi si~ przede wszystkim 
o postawie duchowienstwa. Tylko nieliczni respondenci szukajq 
winy za aktualny zly stan Zycia parafialnego w obiektywnych 
warunkach lub w biernej postawie wiernych. Nawet jednak w tych 
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wypadkach biernose parafian bywa usprawiedliwiana czy choeby 
tlumaczona brakiem inicjatywy ze strony ich duszpasterzy. 

Na zupelnie naczelne miejsce wysuwa si~ w Ankiecie sprawll 
kontakt6w mit=:dzy duszpasterzem a wiernymi oraz parafian mit=:dzy 
sobq. Bardzo cz~sto powtarza sit=: wprost sformulowanie 0 "znajo
mosci owiec przez pasterza i pasterza przez owce". To wzajemne 
poznanie, nawiqzanie bezposredniego kontaktu, traktowane jest 
jako zasadniczy warunek dla powstania i funkcjonowania wsp61
noty parafialnej, a wlasnie przekonanie ze parafia powinna bye 
wsp6lnotq religijnq stoi u podstaw calej krytyki i postulat6w w y
suwanych przez uczestnik6w Ankiety. 

Jednq z przeszk6d, i to wyjqtkowo obiektywnq, dla realizacJi 
tego typu wsp6lnoty Sq dla 125 os6b zbyt wielkie rozmiary tery
torialne i ludnosciowe zar6wno diecezji, jak i parafii. Rzeczy
wiscie postulat wzajemnej znajomosci i bliskiego kontaktu jest 
calkowicie nierealny w parafiach liczqcych dziesiqtki tysit=:cy 
\viernych. 

Ze zrozumienia tej trudnosci wyplywajq w wypowiedziach pro
pozycje zmniejszenia parafii i diecezji, tworzenia i wykorzysty
wania w pracy parafialnej koscio16w filialnych , wyzyskania 
w podziale administracyjnym wszystkich bez wyjqtku koscio
low zakonnych, wreszcie - powracajqcy w r6znych wypowiedziach 
pomysl terytorialnego dzielenia calego obszaru parafii pomi~dzy 
poszczeg6lnych ksi~zy, ale ksi~zy utrzymujqcych juz staly kontakt 
duszpasterski z wiernymi zamieszkujqcymi powierzony im odcinek 
i ponoszqcy za nich odpowiedzialnose (z tym lqczy sit=: postulat 
wi~kszej stabilizacji personalnej w parafiach i nieprzenoszenia bez 
potrzeby wikarych z jednej parafii do drugiej). 
Najwi~cej (423) glos6w dotyczy centralnej dla parafii - rozu

mianej jako wsp6lnota religijna - sprawy duszpasterstwa. I tu
taj aktualna sytuacja wywoluje wiele zastrzezeii. 

W niektorych wypowiedziach zmiana postawy ksit=:zy w sto
sunku do swieckich jest okreSlana w og61e jako warunek jakich
ko!wiek zrnian na lepsze. 

Podstawowe zarzuty pod adresern ksi~zy, to ich wynioslosc, 
arbitralnosc i nieprzyst~pnosc: 

"Ksi~za zachowali w stosunku do swoich »owieczek« srednio
wieczn,!, niczyrn dzis n ie uzasadnionq wyzszose. W sredniowieczu 
kaplan gorowal nad »laikiem« wyksztalceniern... · Stosunek ksi~zy 
do swieckich jest odpychajqcy, w ogole n ie rna mowy 0 nawiq
zaniu kon ta k tu w rodzaju dyskus ji na tematy religijne, bo albo 
przeradza si~ to w kontak t czysto towarzyski, albo w protekcjo
naln q rozmow~ czy potraktowanie »z gory «". 

(Ank. 368, bibliotekarka, wykszt. wYZsze, lat 39) 



396 BARBARA WOSIEK 

Mozliwosc nawie}zania koniecznych zdaniem respondentow kon
taktow jest wi~c w pierwszym rz~dzie zalezna od przelamania tego 
typu postawy. Przy zalozeniu zas dobrej woli ze strony ksi~zy, re
spondenci widzq wiele mozliwych sposobow wytwarzania wspol
noty parafialnej. 

93 osoby podkreslajq potrzeb~ wykorzystania do tego celu do
rocznej kolE)dy, z tym ze niemal wszyscy proponujq zmian~ jej 
charakteru, przedluzehie okresu odwiedzin duszpasterskich, a na
wet przeobrazenia ich w stahl instytucjE). Tak pomyslane odwie
dziny parafian w ich domach mogq si~ stae doskonale} okazjq 
do wzajemnego poznania i nawiqzania bardziej bezposredniego 
kontaktu. Kontakt taki moglby ksiqdz przediuzac przez zapro
szenie na dluzszq rozmowEl lub na dokoiiczenie rozpoczEltej. Zdo
bywszy podczas kolejnych "odwiedzin" jakie takie rozeznanie 
w zainteresowaniach, przekroju zawodowym i spolecznym swoich 
parafian m6glby takze stykae ludzi miEldzy sobe}, stwarzajqc w ten 
spos6b zale}zek aktywu wspolnoty parafialnej. 

Inne} formq nawiqzania takiego bezposredniego kontaktu jest 
stworzenie w ogole jak najszerzej pojE)tych moiliwosci kontaktow 
z duszpasterzem poza ambonq, kancelarie} parafialnq i koniesjo
nalem. I tutaj uczestnicy Ankiety widzq wielorakie mozliwosei, 
a wiElc - wprowadzenie stalych dyzurow duszpasterskich, organi
zowanie poradnietwa parafialnego, bibliotek, swietlic, czytelni 
i r6znych akcji 0 charakterze swiatopoglqdowym \konferencje 
dyskusyjne, wyst~py artystyczne itp.). 

Wszystko to Se} wi~c postulaty pod adresem duchowieiistwa. Ta 
sprawa rysuje siEl zresztq w Ankiecie bardzo jasno: warunkiem 
istnienia zywej wspolnoty religijnej jest wedlug respondentow 
wlqczenie siE) w nie} wszystkich wiernych (340 wyp.), ale z kolei 
warm,kiem takiego ich wl'lczenia siEl moze bye tylko dobra wola 

inicjat.ywa ze strony duszpasterzy. 
Parafianie, jak z Ankiety wyni.ka, inicjatywy takiej oczek ujq 

i Sq gotowi w wypadku jej wyst'lpienia do podj ~cia potr zebnej 
praey i wsp6lodpowiedzialnosei. Szczeg6lnie silnie podkreslana 
jest potrzeba wlasnie tego poczucia wsp6lodpowiedzialnosci - jego 
znaczenie psychologiczne i wychowawcze. Stqd wynika miE)dzy in
nymi ito, ze jednym z pierwszych warunk6w zaktywizowania 
wiernych i wcit1gni~cia ich w zycie parafialne jest - wedlug 
uczestnik6w Ankiety - jak najszersze informowanie ieh 0 tym 
zyciu, wprowadzanie "otwartych metod rzq dzenia" i zaproszenie 
do wsp61zarzqdzania. Postawa arbitralnosci w rozstrzygniE)ciach nie 
dotyczqcych sciSle spraw religijno-m oralnych wzbudza sprzeciw 
nawet wtedy, gdy wydaje siE) wystE)powac w decyzjach hierarchii 
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koscielnej, spotykana zas u proboszcza - z gory przekresla wszelkq 
mozliwose porozumienia. 

FcrmufujqC tak duze wymagania pod adresem swych duszpa
sterzy respondenci dostrzegajq rowniez trudnosci obiektywne, 
w postaci chronicznego przepracowania ksiE:zy i braku czasu. 
W tym punkcie glosy Sq jednak na ogol zgodne: ksiE:za Sq zbyt 
zaj<,;ci, zeby mogli poswiE:cae czas jeszcze obmyslaniu i realizowa
niu metod wciqgania wiernych do wspolpracy, wierni z kolei 
nie zapraszani - do wspolpracy tej nie przystE:pujq, a wiE:c nie ma 
szans zeby przez konkretnq pomoc mogli jakos odciqiye ksiE:zy od 
zaj~e pozaduszpasterskich - i oto blE:dne kolo siE: zamyka. 

Dostrzeganie tych i innych trudnosci nie zmniejsza zresztq sta
wianych w wypowiedziach postulatow, formulowanych niekiedy. 
w formie wr~cz dramatycznej: 

"Wygospodarujcie czas dla nas! Nie zostawiajcie nas samych!" 
(Ank. 699, kobieta, wykszt. srednie, lat 55) 

I rzeczywiscie, doceniajqc w pelni aktualne przeciqienie kSiE:iy, 
wyjscie z ' tego blE:dnego kola moina chyba jednak znaleie. Nie
zaleznie od wysuwanych przez uczestnikow Ankiety propozycji 
prz€ciei nawet sarno wykonywanie czynnosci czysto "administra
cyjnych" moze bye potraktowane jako okazja do nawiqzania kon
taktow duszpasterskich z "interesantami" i ewentualnego zainte
resowania ich wlasnie sprawami parafii. Oczywiscie takie trak
towanie kaidej czynnosci \vymaga poswiE:cenia im wi~kszej ilosci 
czasu. Jeszcze wiE:cej czaSLl i wysilku wymagaloby dobrowolne 
mnozenie tych czynnosci i szukanie nowych form. Taki wst~pny 
wysilek moglby si~ jednak okazae oplacalny, gdyi w miarE: wciq
gniE;cia - przy dobrej woli obu stron - do wspolpracy szerszego 
grona osob, w miarE: przekazywania swieckim niektorych funkcji 
rzeczywiscie nie wymagajqcych swiE:cen kaplanskich, a czasem po
wolaniu kaplanskiemu zgola obcych - ksiqdz moglby bye coraz 
bardziej odciqiany od spraw administracyjnych, prawnych, kul
turalnych i spolecznych, a zajqc siE: w szerszej mierze zaspokaja
niem wzras tajqcych potrzeb religijnych. 

"Organizacja iycia parafialnego zaleiy przede wszystkim od 
kaplana, ktory stoi na czele parafii, od duszpasterza. Poza kos
ciolem, poza ksi~dzem, nie moze bye mowy 0 organizacji zycia 
parafialnego. Swieccy powinni ise za swoim Pasterzem, pomagae 
mu w pracy, bye tym ))swieckim ramieniem«, przede wszystkim 
w sprawach doczesnych i wszE:dzie tam, gdzie go mogq zastqpie. 
W ogole ksiqdz na parafii powinien bye odciqzony od spraw 
z jego powolaniem nie majqcych nic wspolnego". 

(Ank. 631, kobieta, wykszt. srednie, lat 63) 
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"Idealem jest aby kazdy z parafian, korzystajqcy wiele z pa
ram, cos jej tez ofiarowywal. Np. plastyk dbalby 0 estetyk~ kos
ciola, jego ogloszeii itd., elektrotechnik 0 wlasciwe oswietlenie, 
kosciola, prawnik wspomagalby proboszcza w zawilych nieraz 
problemach prawnych, lekarz ofiarowalby troch~ swego czasu 
dla najbiedniejszych chorych parafii, tak sarno piel~gniarka itd. 
Jest to czywiscie mozliwe w parafiach wielkomiejskich, 0 bardzo 
zroznicowanym przekroju wiernych. Parafie wiejskie z natury 
rzeczy bardziej zwarte, opierajq si~ na osobistym kontakcie pro
boszcza ze wszystkimi parafianami, co nie jest mozliwe w zbyt 
licznych parafiach wielkomiejskich". 

(Ank. 322, ekonomistka, lat 52) 

Wykorzystanie specjalist6w swieckich do roznych zadan spo
lecznego zycia parafii nie powinno oczywiscie ograniczae si~ tylko 
do spra w administracyjnych, dbania 0 budynek koscielny ezy 
faehowej pomocy chorym. P rzy pr~znej i "wychowanej" elicie 
parafialnej istnieje przeciez 'mozliwose 'wykorzystania pomoey 
swieckich takze w roznych dziedzinach pracy duszpasterskiej, 
a wi~c przy or ganizowaniu lub nawet opracowywaniu odczyt6w 
i dyskusji 0 tematyce swiatopoglqdowej, prowadzeniu bibliotek 
i innych instytucji kulturalnych, organizowaniu poradni przypara
fialnych (wspolpraca np. ksi~dza, lekarza, prawnika i psychologa), 
przygotowywaniu rekolekcji specjalistycznych (!1P, przedmal7en
skich), wreszcie i przy katechizacji. 

Wsred tych r 6znych form czy nnego zaangazowania wiernych 
w zycie spoleczne parafii na pierwsze miejsce wysuwa si~ w wy
powiedziach Ankiety postulat przeobrazenia i unowoczesnienia tra
dycyjnie zWi'lzanej z dzialalnosciq Kosciola tzw. "akcji charyta
tywnej". Wypowiadajq si~ na ten temat 82 osoby. Og6lny ton 
tych wypowiedzi wskazuje rowniez i w tej dziedzinie na koniecz
nose przemyslenia nowych form. Nawet sam termin "akcja chary
tatywna" pada tu stosunkowo rzadko. Postulat pomocy najbied
niejszym, czy najbardziej potrzebujqcym, wiqze si~ znowu z for
mulowaniem potrzeby wytworzenia prawdziwej wsp6lnoty reli
gijno-spoleczne j. Niekt6r zy z respondent6w przestrzegajq wprost 
przed ujmowaniem sprawy wzajemnej pomocy w ramy organiza
cyjno-urz~dowe. 

Na uwag~ zasluguje tez wysuwany tu postulat powierzenia ta
kich wlasnie najbardziej potrzebujqcych - opiece konkretnych 
os6b lub rodzin. Opieka taka moglaby polegae nie tylko na po
mocy w trudnosciach .materialnych, ale - co bywa niekiedy 
najistotniejsze - na konkretnej pomocy ludziom starym, niedo
l~znym, chorym, az "do pilnowania cudzych dzieci wlqcznie" 
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(Ank. 395, malienstwo, wykszt. wyzsze, lat 35 i 36). W 13 wypo
wiedziaeh wysuwane Sq tez propozyeje wiE:kszego wykorzysta
nia do takiej opieki osob samotnyeh, dysponujqeych czasem 
.a pozbawionych nieraz wlasnie srodowiska, oraz (zreformowanych) 
zakonow zenskich. 

Przy tym zagadnieniu wYPowiedzi , Ankiety wiqzq siE: chyba naj
wyrazniej z jakims postulatem ogolnego "powrotu do zrodel" 
w zyciu parafialnym, czyli wprost - do atmosfery wczesnych gmin 
chrzescijanskich. I rzeczywiscie, w prawdziwej wspolnocie reli
gijnej nie powinno bye potrzeby wytwarzania anonimowych form 
dla swiadczenia sobie wzajemnej pomocy. Anonimowose ta przyszla 
chyba w miarE: przeobrazania siE: naturalnych wspolnot w "kos
doly" biednych i bogatych, a form wzajemnej pomocy - w ze
bractwo z jednej, a dobroczynnose i filantropiE: z drugiej strony. 
W tej sytuacji anonimowose sluzyla do ukrycia po cZE:sci moze 
prawdziwego wstydu ezy skrE:powania, po cZE:sci zas - tytulu do 
swoistej "slawy". 

Ten typ dobroczynnosci w naszych warunkach nie rna juz chyba 
rzeczywiscie podstaw. Roznice majqtkowe istniejq wprawdzie, przy
najmniej miE:dzy tymi najbiedniejszymi a najlepiej sytuowanymi 
w kazdej parafii - nie Sq one jednak juz mimo wszystko tak 
jaskrawe. Przede wszystkim jednak ci "sytuowani bardzo dobrze" 
i rzeczywiseie nie borykajqcy siE: z wlasnymi klopotami finanso
wymi stanowiq na ogol odsetek bardzo nieliczny, a wiE:c silq rzeczy 
cala sprawa sprowl1dza siE: do pomagania przez tych, ktorzy majq 
nieco wiE:cej - tym. ktorzy rzeczywiscie majq za malo. Wreszcie 
przeobrazeniom ulegly chyba jakos i same "potrzeby": skrajna 
n~dza i glod wymagajq innego typu pomocy niz 0 wiele od nich 
jednak cz~sciej i na codzien spotykane nie umierajqee moze z glo
du, ale walE:sajqce siE: przez caly dzieii bez opieki dzieci, nie mo
gqce sobie z nimi poradzie samotne i zapracowane matki, czy 
chorzy - majqcy nawet i rentE:, i bezplatne lekarstwa, ale nie 
mogqcy stanqe po nie w kolejce. 

Te wlasnie najpowszechniej spotykane potrzeby domagajq siG 
przede wszystkim wytworzenia nowego stylu spolecznego zycia 
w parafiach. I tutaj tez wsrod postulatow "uspolecznienia", "za
angazowania", "aktywizacji" - pojawia siG w Ankiecie slowo 
"milose": 

"Pomoc dla l1ajbiedniejszych w parafii powinna bye swiadectwem 
czynnej milosci blizniego." 

(Ank. 641, kobieta, adiunkt, lat 35) 

I chyba rzeczywiscie w calej tej Ankiecie, cZGsto pelnej goryczy, 
cZGsto bardzo surowej w sqdach ~ chodzi przede wszystkim 0 to. 
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Formulowana wprost, lub nie, t~sknota za jakqs formq r zeczywi
stej ewangelicznej bezposredniosci j prostoty stoi i u pod
staw owego pozornego "antyklerykalizmu", wymagajqcego "az" 
tyle, aby kontakt z wlasnym proboszczem czy biskupem byl tak 
pros ty i latwy, "jak rozmowa z dobrymi znajomymi lub - z Chry
stusem, gdy zyl" (ank. 384, rencista, wykszt. wyzsze, lat 66). Z niej 
tez ostatecznie, czy z jej nieprzystawania do aktualnej rzeczywi
stosci, zda je si~ wyplywae cala krytyka spotykanego na codzien 
"urzE:du" parafialnego. 

Przy tyro duzym u~zuleniu na atmosfer~ wspolnoty i milosci 
w zyciu spolecznosci parafialnej - respondenci nie wspominaj'l 
jednak niemal 0 roli liturgii, przede wszystkim zas Mszy sw. 
w cementowaniu tej spolecznosci. Mozna to, jak si~ zdaje, tluma
czye istnieniem w Ankiecie osobnego punktu poswiE;conego liturgii, 
co magio wpIynqe na ograniczenie tej sprawy tylko do niego, tym 
bardziej, ze w osta tniej an kiecie "Znaku" (0 modlitwie) rola Mszy 
sw. jest podkreslana cz~sto - niejednokrot1'l.ie przez osoby wspo
minajqce 0 swym udziale w Ankiecie soborowej. 

W kazdym razie wsrod wypowiedzi na temat parafii 0 roli 
Mszy sw. mowi tylko jedna osoba : 

"Silniejsze podkreslenie spolecznego charakteru tej najwspa
nialszej z naszych modlitw przyczyniloby si~ na pewno do inte
gracji tej wspolnoty spolecznej, jakq jest a przynajmniej po
winna bye p;}rafia, a przez niq Kosciol. Mialoby to niewi!tpliwie 
dodatn i wplyw na jednq z bolqczek naszego zycia w miastach, na 
poczucie osamotnienia czIowieka , zagubionego w Burnie obcych, 
niczym z nim n ie zwiqzanych ludzi." 

(Ank. 322, ekonomis tka, lat 52) 

• 
"Zlozony" w ten spos6b z postulatow uczestnikow Ankiety ideal 

parafii jest, ja k si~ zdaje, w gruncie rzeczy dose jednolity - na 
pewno ustawiony wysoko i nielatwy do realizacji. Czy jednak 
nierealny? 

Niezaleznie od wszelk ich rozn ic w sytuacji , chciala bym w rOClC 
raz jeszcze do znanych mi przykladow francuskich, 0 kt orych pi
salam k iedys WI "Tygodniku P owszechnym", a k tore mogi! bye 
chyba jak ims dowodem realnosci rzeczy trudnych. 

Proboszcz parafii Colombes pod Paryzem, zaczyna jqcy prac~ 
w zupelnie mu obcym, a nierzadko wrogim srodowisku od pozdra
wiania wszystk ieh przechodni6w - swoieh potenejalnych (ezy ra
ezeJ rzeczywistych, choe 0 tym nie myslqcych) parafian, odwie:

http:niejednokrot1'l.ie
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dzajqcy kolejno, bez zapraszania wszystkie domy - i prowadzqcy 
po kilku latach bardzo zwartq parafi~ robotniczq, ekipa "misyjna" 
w robotniczej trzynastej dzielnicy Paryza, podobna ekipa Saint
Severin w paryskiej Dzielnicy LaciI'lsk iej - wszyscy zaczynali 
prac~ w warunkach trudniejszych, bo bez oparcia w tradycyjnym 
autorytecie ksi~dza, cz~sto zas w ogole bez ludzi w kosciele. 
W przyjmowanej swiadomie jako "misyjna" sytuacji, przychodzqc 
do tych opuszczonych od lat kosciolow, musieli z koniecznosci 
pierwszych kontaktow szukac poza nimi. 

W robotniczej parafii St. Hippolite w Paryzu pracujqca tam 
po dzien dzisiejszy grupa ksi~zy obj~la przed okolo dziesi~ciu laty 
nieduzy kosciol z kilkoma dewotkami. Wejscie ksi~zy w otacza
jqce ich srodowisko (przez pewien czas nawet przez zawodowq 
prc.c~ w okolicznych fab rykach) , nawiqzywanie towarzyskich kon
tak tow, wykorzystywanych swiadomie dla celow duszpasterskich 
pt')woli im ludzi do kosciola sprowadzalo. Pierwsi wierni - zna
jomi z pracy zachodzili tam troch~ z uprzejmosci , troch~ z cieka
wosci. Dla takich przypadkowych poniekqd gosci trzeba bylo orga
nizowac od poczqtku cale duszpasterstwo parafialne. Kazania mu
sialy tlumaczyc doslownie wszystko, co si~ w kosciele dzialo 
mowiono wi~c najpierw 0 Mszy sw. , potem 0 Sakramentach itp. 
J edno i drugie - to znaczy Msza sw. i Sakramenty musialy bye 
tez "pokazane" w sposob angazujqcy bezposrednio takiego przy
padkowego i nie przygotowanego widza - wi~c z maksymalnq 
prostotq i w zrozumialym dla niego j~zyku. Na dlugo przed dy
skus jami soborowymi w tego typu parafiach misyjnych na mocy 
specjalnych pozwolEn stosowano w liturgii (z wyjqtkiem Kanonu 
Mszy sw.) w jak najwi~kszym zakresie j~zyk narodowy. 

Niemal rownie od podstaw organizowano katechizacj~. Ta, ze 
wzgl~dow obyczajowych jakos si~ zresztq utrzymywala i przed
tern - t1'aktowana jako Konieczny warunek dla otrzyma nia 
w przyszlosci cenionego mimo wszystko w srodowisku robotniczym 
slubu koscielnego. W ramach tej samej jednak tradycji nauka re
ligii urywala si~ z zasady po szcz~sliwym przebrni~ciu przez etap 
I Komunii sw. W te j sy tuacji wylonila si~, jako najpilniejsza, 
potr zeba stworzenia srodowisk dla mlodziezy starszej i doro
slych - praktycznie w tornych analfabetow pod wzgJ ~dem wy
chowania religijnego. 

W tych dziedzinach zycia parafialnego powaznq pomocq dla 
ksi~zy fra ncuskich Sq znane organizacje katolickiej mlodziezy 
robotnicze j, dziala jqce centraln ie , ale w praktyce przez s,vych 
czlonkow sciSle powiqza ne z zyciem parafii. Tacy czlonkowie orga
nizac ji katolickich, nawet jesli nie Sq skupieni w "przyparafialnej" 
komorce organizacyjnej - zawsze stanowiq aktyw parafiaIny, 
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pierwsze skupiajqce si~ wokol kosciola srodowisko, posiadajqce 
jeszcze ponadto wlasne mozliwosci apostolskiego oddzialywania po
przez kontakty w miejscu pracy, zamieszkania itp. 

Rezultatem kilkuletniej wspolnej pracy ekipy ksi~zy i grupki 
przypadkowo na terenie ich parafii zamieszkalych militants jest 
dzisiejsza parafia St. Hippolite ze swymi wsp6lnie i glosno odma
wianymi modlitwami Mszy sw., regularnymi spotk::miami dysku
syjnymi, skupiajqcymi mimo poznej pory stosunkowo duzy procent 
parafian, prowadzonq w znacznej mierze przez rodzic6w w kom
pletach ka techizacjq, zywymi srodowiskami mlodziezowymi, 
a przede wszystkim - z widocznq dla przypadkowego obserwatora 
atmosferq wzajemnej przyjazni. Ta nieduza wciqz jeszcze, ale juz 
jednak prawie trzystuosobowa grupa ludzi ma rzeczywiscie mn6
stwo wspolnych spraw. Widae to po zatrzymujqcych si~ po Mszy 
sw. przed kosciolem grupkach, witajqcych si~ z sobq nawzajem, 
m6wiqcych sobie po imieniu (z ksi~zmi wlqcznie), wr eszcie - na 
zebraniach dyskutujqcych zywo 0 potrzebach wlasnej dzielnicy, 
za kt6rq poczuwajq si~ wsp6lnie do pelnej odpowiedzialnosci jako 
za teren potencjalnej wlasnej parafii. 

Oczywiscie, parafie francuskie nie mogq bye traktowane jako 
wz6r do kopiowania, przede wszystkim ze wzgl~du na zupelnie 
inny kontekst spoleczny, w jakim powstajq i dzialajq. 

Przeobrazenia, jakim parafia polska moglaby lub powinna uiec, 
mUSZq bazowac na zywych u nas tradycjach katolicyzmu maso
wego, na kosciolach wciqz jeszcze pelnych. 

Nie rna tez u nas mowy 0 formach organizacyjnych, stanowiq
cych we Francji zaplecze i pomoc dla pracy parafii. Istnieje 
zresztq - jak Iwynika z wypowiedzi ankietawych - pewnego ro
dzaju niech~c w stosunku do form organizacyjnych, utozsamianych 
zazwyczaj z wzor-ami przedwojennymi. 

Przy tych wszystkich r6znicach przypomnienie takich istniejq
cych realnie wspolnot parafialnych wydaje si~ jednak pozyteczne 
wlasnie ze wzgl~du na to, co stoi u ich podstaw, a co nie zalezy 
od kontekst6w spolecznych czy historycznych, polskich czy fran
cuskich - po prostu ze wzgl~du na realizowanq przez nie pr6b~ 
oparcia religijnej wsp61noty na przyjazni i wsp61nej modlitwie. 

Podobne postawienie w praktyce przede wszystkim na wsp6lnq 
modlitw~ spotkalam takze nieco blizej poza slynnymi eksperymen
tami francuskimi, poza wypowiedziami Ankiety i w og61e poza 
calC! dyskusjq na temat "zaangazowania" laikatu. 

Proboszcz wiejskiej parafii, zapytany 0 formy spolecznego za
angazowania wiernych w zycie parafii, odpowiedzial bez namyslu, 
ie przeciez takq formq jest wlasnie Msza sw. 
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A rzecz si~ dziala w parafii bliskiej chyba bardzo marzeniom 
uczestnik6w Ankiety, bo i nie bardzo wielkiej i takiej, gdzie si~ 

doskonale znajq sqsiedzi, i bez skr~powania - wlasnie po sqsiedz
ku - swego proboszcza odwiedzajq. 0 kazdej porze, a w porze 
posilk6w w szczeg6lnosci, przez pok6j pelniqcy tu rownoczesnie 
funkcje kancelarii, mieszkania, swietlicy i paru innych pomiesz
czeil - przewijajq si~ gospodarze z sqsiedztwa, kobiety wst~pujqce 
po drodze na pogwarke, do si6str i penetruj,!ce gospodarskim okiem 
kuchenne garnki, dzieci z tysiqcem spraw. Jakos z tej wzajemnej 
przyjazni wynikla i koniecznosc wsp6lnego przeciwdzialania naj
wi~kszej bolqczce okol{cy ~ prawie regularna akcja spoleczna 
w postaci walki z alkoholizmem, i nie organizowane formy pomocy 
finansowej, i r6wnie nie organizowane "poradnictwo" we wszel
kich mozliwych sprawach. 

Wszystko to odbywa si~ w spos6b zupelnie naturalny, wlasnie 
"mi~dzy dobrymi znajomymi" - i to w parafii stosunkowo mlodej, 
dobrze juz powojennej, budowanej wlasciwie przez obecnego 
proboszcza calkiem od podstaw (z budynkiem koscielnym wlqcz
nie) i w nie najlatwiejszych warunkach, na dodatek - bardzo 
rozrzuconej terytorialnie i podmiejskiej, a wi~c nie obcej bynaj
mniej powszechnym procesom technizacyjnym i dezintegracyjnym. 

I jest tu rzeczywiscie u pods taw i w centrum zycia parafii, 
Msza sw., spiewana po lacinie i ze zrozumieniem przez caly kos
ci6l, z odczytywaniem cz~sci zmiennych po polsku przez mini
stranta, z wsp6lnym kl~kaniem i wstawaniem w odpowiednich 
momentach. Ch6ralny spiew w tyni kosciele nie rna w sobie zresztq 
takze nic ze "zorganizowanego" tradycyjnego ch6ru, podzielonego 
na glosy, kierowanego przez organist~, uwazaj'lcego nieraz bardziej 
na dyrygenta niz na oHarz. Tu po prostu ludzie spiewajq razem, 
a raczej - chyba rzeczywiscie umiejq si~ modlic wspolnie - i z Sq
siadami, i z kaplanem. 

U innego proboszcza, w innej wsi, dom r6wnie otwarty dawno 
juz stal sie, wszystkim - swietlicq, salq do spotkan towarzyskich 
i c1yskusyjnych - bardziej niz prywatnym mieszkaniem. Znowu 
parafia stosunkowo mloda, tworzcna od podstaw. Tutaj do cemen
towania wsp6lnoty przyczynily si~ ponad wszelkq wCltpliwcsc 
z kolei talenty organizacyjne i "towarzyskie" proboszcza: spotka
nia przy telewizorze, wsp61ne wycieczki do teatru, wlasne ama
torskie pr6by teatralne, spotkania towarzyskie na gruncie czysto 
prywatnym, nawet - wsp6lne wycieczki "w Polsk~". Kosci6l po
wierzony od poczqtku tylko opiece wiernych (do tej pory nie rna 
ani organisty, ani koscielnego) stal si~ przedmiotem ambicji, 
oczkiem w glowie i centralnym punktem zainteresowan powsta
jqcej wsp61noty, kt6ra uczestniczyla takze czynnie w jego budo
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wie. Modlie si~ w nim wspolnie potrafiq w sposob calkiem na
turalny. 

I - jeszcze inna wies. Tu z kolei wspolnota spoleczna byla 
budowana bardzo swiadomie od poczqtku przez calq grup~ ksi~iy . 
Takze w tym wypadku punktem wyjsciowym bylo otwarcie na 
osciez drzwi kosciola i plebanii, az do pomyslu przebudowania 
budynk ow parafialnych na mieszkania dla potrzebujqcych ich ka
tolickieh rodzin. W rezultacie - i ludzie majq dach nad glowq,. 
i powstaje zalqzek jeszcze gl~bszej, r,zeczywistej wspolnoty. 

Obok tych podstawowych kontaktow codziennych, jeszcze jakies. 
proby nowego, czy moze raczej zapomnia'nego, odczytania sakra
mentalnego kaplanstwa: wprowadzanie biskupa do domow przy 
okazji wizytacji, odwiedzanie przez niego chorych i to bynajmniej 
Die takich wybranych i najblizej mieszkajqcych, organizowanie 
jego spotkan z ludzmi w wyznaczonych godzinach bez obecnosci 
miejscowych ksi~zy, rozmow z rodzicami bierzmowanych dzleci, 
wyswi~canie wsrod ludu i na oczach ludu kaplana majqcego mu 
sluzye, itp. 

Przyklady takiego wychodzenia naprzeciw roznym, formulowa
nym w Ankiecie postulatom dadzq si~ jeszcze mnozyc. Jesli nawet 
nie bardzo dlugo - to przeciez i tych kilkadziesiqt, kilkanascie 
ezy choeby tylko kilka prob 0 rezultatach .iu;!: widocznych, prob 
zacz~tych na dlugo przed Soborem i zwiq zanymi z nim dysku
sjami - powinno bye jakims podsumowaniem i odpowiedziq dla 
wqtpliwosci wysuwanych przez Ankiet~, 

P odsumowaniem - bo chyba \ve wszystkich tych "udanych" 
polskich parafiach inicjatywa wyszla rzeczywiscie, jak to postulujq 
respondenci, \vlasnie od proboszczow; przewidywana przez uczest
nik6w Ankiety odpowiedz ze strony wiernych - sprawdzila siE';: 
ehyba takze. 

Mimo istotnych roznic mi~dzy sytuacjq w tych wiejskich czy 
"sredniomiejskich" parafiach, a obserwowanymi przez responden· 
tow Ankiety parafiami wielkomiejskimi - ich zr6znicowanie spo
leczne nie warunkuje i warunkowae nie moze spraw dla wspol
noty parafialnej najistotniejszych - stosunku do wspolnej Ofiary 
i do milo sci. 

Moze rzeczywiscie, n iezaleznie od indywidualnych metod reali
zacji, przypomnienie tych dw och rzeczy i "nauczenie si~" icn jest 
jedynq sensownq formq spolecznego zaangazowania w zyciu para
fialnej wspolnoty religijnej? 

Barbara Wosiek 
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REDAKCJA "Znaku" zwrocila siE: do nizej podpisanego z pro
pozycjq napisania artykulu pod roboczym tytulem: "Jak Spodek 
widzi zycie wsp6lczesne, po lekturze prac nadeslanych na swoje 
konkufsy". 

Stwierdzilem jednak, cieszqc siE: z tego zaproszenia, ze nie stac 
mnie obecnie na tak obszernq syntezE:. PotrafiE: jedynie napisac 
artykul 0 wiele skromniejszy, ukazujqcy kulisy konkurs6w i ujaw
niajqcy szereg mysli do tej pory niewypowiedzianych, a spro
wokowanych przez konkursowych autor6w w moim umysle. Aby 
je przekazac postanowilem skonstruowac artykul w spos6b na
stE:pujqcy: 

BE:dE: komentowal kolejne konkursy, a w trakcie pisania kon
kretyzowal samemu sobie, co w pierwszym rZE:dzie utkwilo mi 
z nich w pamiE:ci. Artykul pisany w ten spos6b nie odpowiada 
wiE:c w pelni zam6wieniu "Znaku". Stanowi On subiektywny, 
a nie obiektywny skrot myslowy, jest zbiorem refleksji raczej 
niz stwierdzen, impresji a nie tez. Obraz powstaly z tak luznego 
myslenia jest jednak prawdziwy, bo przekazuje rzeczywisty ooraz 
drag, kt6rymi biegnq moje wyobrazenia, skojarzenia i wnioski 
na tematy konkursowe. Wsr6d tych refleksji wiele juz chyba uj
rzalo swiatlo dzienne bqdz to w felietonach, bqdz tez w podsumowa
niach konkursow. Tu !qCZE: je razem starajqc si<: znaleic zarowno 
w sobie, jak i w innych jakqs nic przewodniq, wijqcq siE: przez sto
sy ma5zynopisow, rE:kopisDW konkursowych i wiasnq mojq glowE:. 
Artykul dlatego nie moze bye jednak udaly, gdyz brak mi dy
stansu do tego, co czytam i co przezywam. Dzis wyobcowanie siE: 
z siebie i wlasnej pracy jest jakos psychologicznie niemozliwe. 
ProszE: miec wiE:c wyrozumiaiose dla wszelkich luk i scierpiec 
wszelkq niezaspokojonq ciekawosc. 

Poza cZE:sciq refleksyjno-teoretycznq pozwolE: sobie na koncu 
artykulu zrobic kilka uwag prywatnych na temat samego Spodka. 
TrochE: tu giupio pisac 0 samym sobie, ale wlasciwie to mam jui: 
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w tym wpraw~, a przy tym pewne sprawy trzeba nie~o wYJasmc, 
te mianowicie, 0 ktorych nie wypada mowic, chociaz ll9.lezy (! ?). 

Aby wyjasnie zawHosci poprzedniego zdania, odwolac si~ musz~ 
do pewnego cytatu z Simone Weil, ktory - coi tu owijac w ba
weln~ - zarowno pasuje jako motto do wszystkich konkursow, 
do ich autorow, organizator6w a wi~c i do mnie takie. Simone 
Wei1 pisze: 

,,»Ty mnie nie interesujesz«. Tych slow czlowiek do czlowieka 
nie moie kierowac nie popelniajqc okrucieiistwa i nie raniqc 
poczucia sprawiedliwosci. »Twoja osoba, osobowose mnie nie in
teresuje«. Te slowa moina wypowiedziee nawet w serdecznej roz
mowie mi~dzy bliskimi przyjaciolmi, nie raniqc najbardziej deli
katnych uczuc przyjaini. Podobnie tei mo;i;na bez ponizenia si~ 

mowic : «Moja osaba si~ nie liczy», ale Die mozna powiedziec: 
»Ja si~ nie licz~«. Jest to dowadem, ie slownictwo nurtu mysli 
wspolczesnej zwanego personalistycznym jest mylqce. W kazdym 
czlowieku jest cos, co jest uswi~cone. Ale to nie jest jego osaba, 
ani w ogole osobowosc ludzka. To po prostu on, ten cZlowiek". 

(Simone Weil: Osoba tudzka i to co swi~t e ) 

SENS ZYCIA 

Moze to kogos zdziwie a innych zgorszyc, ale przy urzqdzanill' 
pier wszego z konkurs6w pt. "Tydzieii mojego zycia" kierowaly 
mnq emocje natury wlasciwie egoistycznej. Wrocilem po urlopie 
do redakcji, siadlem za biurkiem i ogarn~la mnie cicha rozpacz. 
Oto czekal mnie rok nowej pracy, ktora polega przede wszyst
kim na obcowaniu z pa'Pierem. Bodzcem do inicjatyw, do po
myslow, kontrowersji, zr6dlem aktywnosci umyslowej Sq w na
szych warunkach przede wszystkim owe prostokqty przeroz
nych czasopism i ksiqzek wypelnionych informacjami, artykulami 
i artykulikami, zdj~ciami roznych ludzi, obiektow itd. Rowniez 
w pracy wewn~trznej samej redakcji czyta si~ rocznie tysiqce stron 
maszynopisow i r~kopisow bCjdz to je opiniujCjc, bCjdz tez zdoby
wajqc z nich informacje 0 tym, co si~ dzieje na swiecie i wsr6d 
ludzi. Jestem, jak z tego wynika, zlym dziennikarzem, poniewaz 
wsrod tak zmasowanego papieru (wypelnionego nawet ciekawymi 
rzeczami i sprawami) czuj~ si~ tak, jakby caly swiat, 0 ktorym 
siE: pisze i czyta, byl wielkq celq wymoszczonq tapetq. Mozna 
przebyc w takiej celi wiele Iat i wymyslie pewnie duzo cennych 
i potrzebnych r zeczy, m ozna w niej bye row niez pazytecznym. 
J ednak w moim odczuciu w papierowym pomieszczeniu swieci 
sztuczne slonee, a glos ludzki, 6w wibrujqcy roznymi llczuciami, 
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o wielkiej skali barw i odcieni glos, dociera tu wyciszony, zre
dukowany, niepeiny. Pisz~ caly czas: dziennikarstwo, ale prze
ciez to sarno mozna powiedziec 0 pUblicystyce. Papier prawdziwy 
i papier metaforyczny ubezwiasnowolnia mowiqcych, wyobcow uje 
ich z wlasnego myslenia, tak jak gdyby warunkiem dawania swia
dec twa 0 zyciu w pismie bylo zdmuchni~cie gorqcych plomieni 
istnienia. Pewnie cierpi~ na ukrytq, umysIowq klaustrofobi~. Nie 
mogqc na to nic poradzic, wrodzona to widocznie cecha, posta
nowilem jakos skutkom dolegliwosci zapobiec. Pomyslalem sobie: 
jezeli ja czuj~ si~ nieco nieuczciwie barlozqc w pismie na 
rozne tematy, co tydzien wyzymam umysl i wyobraznit;, by 
skapn~lo z nich kilka kropel wqtpliwej jakosci dowcipow 
na temat zycia , w takim razie 0 wiele rozsqdniej bt;dzie 
si~ poddae; poddae przed zyciem, podniesc za biurkiem r~ce 

do gor y z pustym piorem i powiedziec - jestescie mqdrzejsi 
ode mnie, gdyz nie siedzicie w papierowej celio Mam wymysla,S 
zawodowo, jacy jestescie, dzielic Was na grupy i podgrupy wg 
postaw, za.chowania si~, genealogii, m~drkowac, ze winno tak bye, 
a nie inaczej, poniewaz "to i tamto", nie wiedzqc w koncu, jak 
jest, lepiej Warn samym oddam glos. Zatem pomysl konkursu 
wynikl z poczucia wlasnej niemoznosci, indywidualnego protestu 
przeciw niespelnieniu niepisanych warunkow umowy spolecznej 
pomie:dzy Czytelnikami a dziennikarzem. 

Wiem, ze tkwi w ty~ jakas donkiszoteria . Zycie nigdy nie 
zostanie pochwycone na gorqco. Stygnie w slowach. Moze jedynie 
sztuka potrafi temu zapobiec. Ale i sztuke: ogarne:lo dzis jakies 
spapierzenie wyrazajqce sie: tym, ie bodzcem do jej powstawania, 
do narodzin wielu utwor6w literackich staly si~ inne utwory 
literackie. Papier zapladnia papier. (Straszne!) Stqd tak wysubli
mowany intelektualizm, abstrakcyjnosc dziel, z kt6rymi nie potra
fimy nawiqzae osobistego kontaktu; instynktownie zupeinie kazdy 
z nas czuje, ie on sam nie jest przeciez abstrakcjq, lub ideq, 
riawet najszlachetniejszq, ze skor~ jego piecze prawdziwe slonce 
i chlodzi melancholia prawdziwych wieczor6w. 

Jak z tych wynurzen widae, wszystko zacz~lo si~ od tego, ze 
Spodek, jak si~ to dzisiaj potocznie mowi, "sfr ustrowal" si~ wsrod 
papierzysk. 

Konkurs, jego rozmiary, a przede wszystkim wielka szczerosc 
jego uczestnikow wskazuje, ze inicjatywa podje:ta przez "Tygod
nik Powszechny" zrozumiana zostala jednak jako przemyslany spo
s6b, tendencyjnie stworzona okazja dla wypowiadania rzeczy nie
wypowiedzianych. Ukazalem przed chwiIq inne nieco kulisy calej 
afery. Z perspektywy czasu przestaly one juz bye wai:ne. W rze
czywistosci bowiem bez wzgl~du na zrodla pomys16w, okazja taka 
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zostala stworzona i ludzie spontanicznie z niej zacz~li korzystac. 
Rzecz teraz wymaga podsumowania. Zatem podsumowujmy, skoro 
taki juz przypadl nam w udziale zawod. 

ezy jest rzecz'! normaln,!, ze sprawami, ktore nalez,! zazwy
czaj do intymnej wymiany pogl(!dow pomi~dzy malzonkami, przy
jaciolmi, owieczk,! i pasterzem, dziecmi i rodzicami lub na od
wrot, ze z najskrytszymi nieraz sprawami swego zycia ludzie zwra
caj,! si~ nie tylko do tych osob, lecz rowniez do pisma, do gazetowe
go felietonisty. Prosz~ sobie zdae spraw~, ze liczba prac konkurso
wych drukowanych w "Tygodniku" jest zawsze tylko znikomym 
procentem calosci nadsylanych materialow. Bardzo wiele z . nich 
opatrzonych jest zawsze adnotacj,! "nie do druku", "tylko do 
wiadomosci Spodka" i dopiero ich lektura moze bye podstaw,! do 
Slldow nad tym prasowym (raczej zyciowym) zjawiskiem, ktore 
omawiam. Znajomosc calego materialu konkursowego ;,Tygodnia 
mojego zycia" wyraznie wskazu je na to, ze potrzeba wypowie
dzenia przed kims trzecim swojego zycia jest bardzo dzis inten
sywna i cz~sta. Jakie S,! tego zjawiska przyczyny? 

Ja osobiscie widz~ wlasciwie tylko jednll tak(! przyczyn~, a okre
slam jll wlasnym terminem: "chorob,! samotnosci". To sformulowa
nie wymaga wyjasnienia. 0 samotnosci mowi si~ dzisiaj cz~sto 
i w roznych tonacjach: od suchego stwierdzenia poprzez podniesiony, 
zdenerwowany glos, az po krzyk, raz egzaltowany i pusty, kiedy 
indziej prawdziwy. Pozostaiimy dla ostroznosci przy stwierdze
niach oschlych. Po c z u c i e sam 0 t nos c i, 0 k tor y m 
pis z ~, j est t 0 j a k i e s sub i e k t y w n e .p 0 c Z u c i e 
bra k u k 0 n t a k t u z inn y m c z low i e k i e m 1ubI u d z
m i, k tor y p 0 z w 0 I i I b y w s p 0 sob 0 bus t ron n i e 
be z i n t ere sow n y w y I ado w ac c z y z rea 1 i z 0 w ac 
we w n ~ t r z n e, d u c howe pot r z e b y, 0 k res 1an e 0 g 01
n i e j a k 0 "m 0 j e s p raw y 0 sob i s t e". 

Aspekt "bezinteresownosci" posiada dla calej sprawy olbrzymie 
znaczenie. Bo tylko wtedy, gdy ktos jest przekonany, ze wzajemny 
kontakt pomi~dzy "mn,! i tob,!" jest bezinteresowny, znajduje 
w tym spotkaniu potwierdzenie istnienia wartosci, na ktorych 
brak "choruje". Ludzie nie tylko szukajq potwierdzenia tego, 
ze s,! "tym czy tamtym", w sensie hierarchizowania moralnego, 
intelektualnego czy zawodowego, czyli w sensie waznosci osobi
stej w plytszym tego poj~cia rozumieniu. Moze bardziej chodzi 
im 0 wzajemne uznanie swej wartosci immanentnej, ludzkiej. 
"Ty mnie nie interesujesz." To prawda - tych slow nie mozna 
kierowae do czlowieka nie popelniaj,!c okrucieiistwa i nie rani,!c 
poczucia sprawiedliwosci. 

Konkurs, ° ktorym pisz~, juz sam w sobie, przez rozglos, jaki 
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wowczas uzyskal i rozmiary, wykazal, ie wymiar wewnE:trznej 
sprawiedliwosci jest wielu ludziom bardzo potrzebny. Co wiE:cej, ie 
jest to pragnienie iywiolowe, wyraiajqce siE: spontanicznie w roz
nych okolicznosciach zycia. Dodae by jeszcze trzeba, ze chE:c wzbu
dzenia zainteresowania swoim zwyklym, skromnym, anonimowym 
czlowieczeiistwem Sarna w sobie nie moze bye poczytana za intere
sownq_ To wlasnie sposob myslenia narzucajqcy falszywe prze
konanie, ze wszystko, cokolwiek robimy, myslimy i czujemy, 
zdeterminowane jest przez jakis "interesowny interes" (uswiada
miany lub nieuswiadamiany), czyli krqg ludzi, w ktorym kryteria 
takie funkcjonujq, trudnym do utrzymania. 

Samotnose, 0 ktorej tu tak uczenie rozprawiamy, polega wi~c 
na chronicznym poczuciu "braku". Gdy brak ow nie jest zaspo
kajany, zycie toczy si~ pozostawione sarno sobie, glodne, bez po-· 
twierdzenia swego sensu z zewnqtrz, bez przekonania, ze rna one 
war t 0 sec z y 1 i sen s. Do tego, by miee trwale poczucie 
sensu, nie wystarczy wcale jego rozumowa motywacja. Czlowiek 
kierujqcy , siE: wylqcznie rozumem jest "niemozliwosciq". Jezeli 
w swoim przekonaniu potrafi siE: on do tego ograniczae, w rze
czywistosci jest rannym zwierzE:ciem, zwierzE:ciem myslqcym, ktore 
kroczy na nienaturalnie sztywnych nogach przez wertepy i za
sadzki iycia , co musi siE: skonczye potkniE:ciem lub wrE:cz ka
tastrofq. Z natury swojej - taka jest juz ta moja filozofia 
nawet najmocniejsi potrzebujq potwierdzenia siebie przez kogos lub 
Kogos. Zalezni jestesmy bardzo od czyjejs bezinteresownosci, ktorq 
zaliczmy do koniecznych warunk6w poczucia sensu zycia. Slabi 
jestesmy, nawet wtedy, gdy rnamy na ten temat odmienne zda
nie. 

Bardzo cZE:sto w pracach konkursowych pisanych w zasadzie 
przez ludzi wierzqcych w Boga, On wlasnie jest tym Kims, kto 
zupelnie bezinteresownie dowartosciowuje, docenia w naS czlo
wieczenstwo. Ale subiektywne poczucie, wewnE:trzna wiedza 0 wy
zwalajqcej Obecnosci w miejscu Wielkiego Braku, nie jest rzeczCj 
stalq. CZE:ste wyobrazenia 0 Bogu jako 0 groinym Prokuratorze 
wp~dzajq ludzi w stan "frustracji religijnej" a nie w krainE: ladu 
Milosci. Poza tym, gdy swiat ludzki, najblizsze otoczenie, obce 
jest, jalowe, obojE:tne dla sprawy ludzkiej, wtedy nastE:puje cha·· 
rakterystyczne rozdarcie. Cos jest bowiem dzis w czlowieku ta
kiego, ze na ogol z trudem znosi sprzecznose; pomiE:dzy pelniq Boga 
i pustkq ludzk'l. Moze wlasnie dlatego Ewangelia mowi 0 zgorszeniu 
przychodzqcym przez czlowieka. TyIko ze zgorszenia nie nalezy 
sobie wyobrazae wy1'lcznie pod postaciami aktywnego, konkret
nego zla. Zlo ex definitione jest brakiem dobra. "Wcielona" riie
nawise prowokuje do sprecyzowanego sprzeciwu umiejscowionego 

Znak - 3 
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w czyms, lub w kims okreslonym: czlowieku, grupie ludzi, idei 
itd. Brak dobra nieskonkretyzowany, tak dzisiaj cZE:sty, owa nie
ruchoma, milczqca obojE:tnosc, to "NrC" trawiqce "czyjs dzieil jak 
codzieil" wyplywa z nieuchwytnego braku w innych ludziach 
tego, co do sensownego istnienia jest niezbE:dne. Gorszymy, czy
nimy ludziom gorzej, gdy mamy brak w samych sobie. Jestesmy 
iIi - nie robiqc nic zlego. Tak wiE:c mylq siE: ludzie przypisujqc 
zawsze komus lub czemus winE: za swojq samotnosc. Winne jest 
owo "NrC" trawiqce swiat. 

Tak -uog6lniajqc rzecz calq wydaje mi siE: (w oparciu jui 0 pa
pierowe wiadomosci), ie to ten Wielki Brak jest kuszeniem wsp61
czesnego swiata. Moina go wypelnic alba histeriq, alba termo
jqdrowym wybuchem, albo kawiarnianymi sporami, a mozna r6w
niez inaczej - wymierzeniem sprawiedliwosci, kt6rej domagala 
siE: Simone Wei!. 

Termojqdrowy wybuch nie znalazl siE: w tych rozmyslaniach 
na zasadzie efektownego ozdobnika. Dzienniki konkursowe byly 
spisywane jesieniq 1961 roku, w dniach tzw. "kryzysu berliil
skiego". Aczkolwiek cechq charakterystycznq wszelkich prac kon
kursowych jest minimalne zainteresowanie (wprost) politykq, to 
jednak w tym wypadku histoda wkroczyla na konkursowq scenE: . 
bardzo energicznym krokiem. 

Czy zresztq nalezy uiyc w tym wypadku okreslenia "polityka"? 
Nieco to zawE:za zagadnienie. Dreszcz strachu przebiegajqcy przez 
zapisy dziennik6w z jesieni 1961 roku wywolany byl wizjq znisz
czenia nie tylko wlasnego zycia, lecz przeczuciem jakiejs kata
strofy og6lnej. Owczesne wydarzenia spowodowaly r6znorakie reak
cje indywidualne. Ludzie ciE:iko doswiadczeni przez ostatniq wojnE:, 
osoby z urazami nerwowymi 0 wyraznej genealogii wojennej, 
matki rozmyslajqce, ('0. stanie siE: z ich dziecmi, wszyscy trosz
CZqcy siE: 0 innych, stanE:li raptem przed obezwladniajqcq wizjq 
moiliwosci wydarzeil przerastajqcych ich sily. Wymienione reakcje 
przypominaly SWq atmosferq stan lE:kliwej bezradnosci, kt6ra ogar
nia czlowieka w obliczu iywiolowych klE:sk. 

Gdybym nie czytal owych prac konkursowych i gdybym nie 
znajdowal we wszelkiej korenspondecji tego typu, m. in. w ma
terialach nadeslanych obecnie w roku 1963 na konkurs "MyslE: 
o swojej przyszlosci", bardzo cZE:stych wzmianek 0 lE:ku przed 
wojnq, nigdy bym prawdE: m6wi'lc nie uwierzyl, ze jest on tak 
rozpowszechniony. Nie nalezy, oczywiscie, przesadzac i robic z tej 
sprawy problemu zasadniczego w naszych rozwaianiach. Pewne 
jest jednak, ze wojna tkwi w naszej podswiadomosci, a mysl 0 niej 
nie opuszcza naszego iycia. Jaki to rna wplyw na poczucie ist
nienia owego braku nie tylko w otoczeniu, ale i w swiecie, kt6ry 
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zarnieszkujerny, trudno rozpoznac. L~k, dosyc nieskonkretyzowany, 
przed anonirnowyrn zlern , nie jest uczuciern godnyrn ludzkiej egzy
stencji. Z pewnosci,! wi~c rna on jakis wplyw na zachwianie po
czucia wlasnej wartosci u "szarego czlowieka" przeiywaj,!cego 
z gorycz,! swoj,! niernoc w obliczu zagrazaj'!cych rnu irracjonal
nych pot~g. Z drugiej strony aprobata wszelkiego dzialania na 
rzecz pokoju i ustabilizowanej egzystencji nie jest w opisanych 
psychologicznych warunkach goloslowna. Jest racj,! ratowania 
nie tylko wlasnego, rnalego istnienia, ale rowniez czegos wi~cej 
godnosci czlowieka jako takiego, wartosci zanegowanej jak gdyby 
przez wsp6lczesnosc. W tyrn sensie problem tu poruszony po
siada r6wniez swoj,! wyrnow~ polityczn'!, w gl<:bokirn rozurnieniu 
poj~cia polityki, kt6r'! takze uprawia ta cz~sc swiata, gdzie zy
jerny. 

Brak, 0 kt6ryrn tu rnowilisrny, brak wartosci nasycaj,!cych do
statecznie intensywnie codzienne zycie, posiada rowniez swoje 
przyczyny bardziej narnacalne, rnniej filozoficzne. Przejdzrny wiElc 
do faktografii konkursu. 

Wsr6d przyczyn osarnotnienia w tyrn specjalnyrn znaczeniu, ktore 
tu stararn si~ przedstawic, na czolo wysuwaj'! si~ takie zjawiska 
jak: chroniczny brak czasu na tzw. "zycie osobiste", rodzinne, 
uczuciowe, rnalZenskie, kulturalne, towarzyskie. Brak czasu i nad
rniar obowi,!zkow. Zwlaszcza w wielkich rniastach przyczynia si~ 

do tego CZElsto wadliwa organizacja zycia: czasochlonna kornuni
kacja, wsp6lne rnieszkanie itp. 

Mirno ze sprawy te s,! ogolnie znane, niesposob rni siEl jednak 
oPEldzic refleksji, ze obok "technicznie" urnotywowanego braku 
czasu przy nadrniarze spraw do zalatwienia, przepracowaniu itp., 
wystElPuje w naszyrn zyciu jeszcze inne zjawisko, juz 0 charakterze 
czysto psychologicznyrn, wyobrazniowyrn. Jest to stan, ktory nazy
warn "wewn~trznyrn pospiechern", jezeli nie wr~cz poplochern. Cho
dzi 0 to, ze wiele os6b, kt6rych obiektywne warunki zycia nie zrnu
szaj,! do pospiechu, kt6re rnaj,! sporo wolnego czasu, subiektywnie 
odczuwaj,! cos wrElcz odwrotnego: pospiech. W skutkach swoich 
"wewn~trzna gonitwa" wywoluje tak cz'<:ste refleksje 0 koniecz
nosci intensywnego korzystania z zycia, gdyz nie jest ono dlugie, 
nasuwa na rnysl juz trzydziesto-, lub czterdziestoletnim osoborn 
natr~tne wyobrazenia okropnej starosci. Gl6d ernocjonalnych prze
zye l,!czy SiEl jakos z tym poczuciem "spelniania radosci zycia" 
w pospiechu, w ci,!glym "za malo", lItO nie to". Mozliwosci S,! 
niewspolmierne z ch~ciami. Poczucie niespelnienia idealu byto
wania wprowadza do duszy niepok6j uniemozliwajqcy wewn~trznq 
stabilizacj~ czlowieka. Czym innym bowiem ' jest "poprzestawanic 
na malym" z przekonania, a nawet wyboru, a czym innym staly 
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sprzeciw, brak akceptacji "tego co jest" z zYWq t~sknot'l do wspa
nialego zycia ogl'ldanego w kinie i ilustrowanych magazynach. 

Wsrod prac konkursu "Tydzien mojego zycia" wyroznic zreszt'l 
mozna latwo pewne grupy autorow, ktorzy najcz~sciej pisz'l 0 po
czuciu niespelnienia, "osamotnienia" , "wiecznym pospiechu" i bra
ku czasu na "zycie osobiste". S'l to m. in. pracuj'lce matki, kobiety 
chyba najci~zej pracuj'lce w Polsce, zwlaszcza w wypadku gdy 
rodzina jest wielodzietna , a m'lz "malo obecny w domu". Potem 
id'l ci wszyscy, ktorzy zalozywszy rodzin~ doksztakaj'l si~ na 
studiach zaocznych, a takich jest bardzo duzo. Wsrod grup zawo
dowych wybijaj'l si~ lekarze, ludzie przepracowani i nie zawsze 
dobrze zarabiaj'lcy mimo wielkiego nakladu sit Wydawaloby si~, 
ze takie wyliczenie wszystko tlumaczy. Z pewnosci~ tlumaczy 
wiele, ale nie wszystko. Wyst~puje bowiem jeszcze charaktery
styczne zjawisko niezgodnosci "tego, czego si~ pragnie, z tym, 
co si~ posiada" i to nie w plaszczyznie spraw materialnych, ale 
g16wnie w warstwie gl~bszej, tej , kt6r'l okreslilismy "zyciem 
osobistym". Wracamy do owego poczucia braku, niezaspokojonego 
glodu jakichs wartosci niezaleznych od gorszej lub lepszej sytuacji 
pisz'lcego. I tak np. dzieci nie zawsze S'l radosci 'l rodzic6w i nie 
przedstawiaj'l tak satysfakcjonuj'lcej wartosci by mogla ona wy
starczyc jako dostateczna racja poczucia sensu istnienia. Moze jest 
to tylko zjawisko charakterystyczne dla kr~g6w inteligencji? 
Przypuszczam, ze nie tylko. 

Wszak na plan pierwszy w moich tytulach konkursowych wy
suwane S'l "zaimki osobowe": "moje", "nasze", "swoje". . Tym sa
mym eksponowane S'l w pracach refleksje nad jednostkowym, 
wlasnym losem. W oczach pisz'!cych sens tego losu wymaga gl~b
szej i trw a I s z e j motywacji, anizeli np. sens zycia dla dzieci, 
"bo dorosn'l i odejd'l", ni± zadowolenie z pracy, bo "to polykaj'lcy 
wszystkie wysHki moloch" lub "trudno myslec w tym zawod-·e 
o jakiejs karierze". Z braku poczucia satysfakcji w tych dziedzi
nach zycia (jezeli rna on miejsce) rodzi si~ pogon za pelnosci'l 
zycia, jego urod'l , co z jednej strony mozna osiqgnqc zdobywaj'lc 
pewien standard materialny, z drugiej strony uzyskawszy zado
wolenie na drodze "bezinteresownej" jego afirmacji w sferze zycia 
uczuciowego, w mHosci, w poznawaniu swiata - czytanie plus 
podr6ze, turystyka - w naukowym lub praktycznym, techniczno
-zawodowym dorobku, a takze w zrozumieniu tajemnicy zycia 
przeswietlonego Boz'l m'ldrosciq. 

Raz jeszcze podkreslam, ze wi~kszosc ludzi, 0 ktorych tu pisz~, 
wierzy w Boga i stara si~ z tego faktu wyciqgnqc zyciowe i in
telektualne konsekwencje. Totez wielu autorow "odnajduje si~" 
w pospiechu zycia na drodze akceptacji praktycznej i myslowej 
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rzeczywistosci religijnej, gdyz akceptacja taka hierarchizuje prag
nienia i ludzkie glody, a w stosunku do siebie samego wyrabia 
poczucie krytycznego dystansu. Cz~sto jednak zdarza si~, ze t~
sknota "za tym, czego si~ pragnie, ale jest nieosiC!galne", ze ta 
lapczywose w ch~ci korzystania z zycia doprowadza do wielu 
konfliktow natury swiatopoglC!dowej i praktyczno-ludzkiej, np. 
w obcowaniu ludzi ze sobC!, w ma!zenstwie, rodzinie, w otoczeniu. 
To "wieczne niezadowolenie" tak charakterystyczne, tak cz~sto 
manifestujC!ce si~ nieumotywowanymi narzekaniami, tkwi korze
niami w przezywaniu jakiegos braku, ktory si~ nosi razem z sobC!. 
Czy jest to ow Wielki Brak charakteryzujC!cy nasze czasy, czy 
inny mniejszy, w formacie indywidualnym, czy cz~stotliwose wy
st~powania opisanej tu postawy jest skutkiem nerwowosci zycia, 
czy tez wina leiy gdzie indziej, na te pytania l'lie podejmuj~ siE: 
znaleze odpowiedzi. Pozwolilem sobie tu wysunC!e jedynie pewne 
sugestie, ktore SCI odbiciem wlasnych przemyslen. 

Kaidy uogolniajC!cy opis iycia zubaia je 0 dose istotne jego 
walory.Pisalem 0 tym na wst~pie rozdzialu. Buntowalem siE: 
przeciwko papierologii i oto juz sam wyprodukowalem dodatko
wych kilka dekagramow publicystycznych rozwaian. W przedsta
wionym tu obrazie pewne sprawy zostaly wyjaskrawione, inne po
mini~te. Nie rna jednak innej drogi porozumienia si~. Trudno jest 
przede wszystkim przekazae to uczucie, ow nastr6j, kt6ry ogarnia 
mnie kazdorazowo, gdy bior~ kopert~ po kopercie, rozcinam jC!, 
czytam tekst nadeslany na konkurs i oto z godziny na godzin~ 
poszerza si~ panorama naszych swiE:tych i nieswi~tych zywotow, 
jeszcze niewystyglych, aktualnych, w stanie bezustannych fluk
tuacji tak r6inorodnych, ie poza jakC!s melancholiC! i zadumC! 
nad istnieniem tego kogos, kto udokumentowal kilka chwil my
slenia i przeiywania nie pozostaje nic, tylko prosba 0 laskawosc 
i wyrozumienie dla naszych niepokojow, pomylek i pragnien. A nie 
Sq one wcale takie blahe. 

MILOSe 

Milose, malienstwo, rodzina - to sytuacje, kt6re SCI dzis w spe
cjalnej cenie, gdyi wlasnie poprzez nie moina zaspokoie gl6d oso
bistego iycia, zapelnie poczucie braku. Milose, czyli "ty mnie in
teresujesz"; ale nie dlatego tylko, ie mam takC! to a takC! osobo
wose, Iecz dlatego po prostu, ie jestem tym, a nie innym czlowie
kiem. Nikt nie mowi "kocham twojC! osobowose", lecz "kocham 
ciebie". W tym spontanicznym wyznaniu znajdujC! swoj wyraz 
prawdy najwi~ksze. . 
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Tak powszechne zainteresowanie lupzi wspolczesnych milosciq, 
komplikacjami rodzinnymi, zyciem intymnym, psychologiq zwiqzku 
"nas dwojga", nie wyplywa wylCjcznie z naturalnej i starej jak 
swiat ciekawosci tej sfery ludzkich doznan i doswiadczen. W obec
nych warunkach erotyka i malZenska przyjazn, macierzynstwo 
i wlasny dom staly si~ przedmiotem intensywniej przezywanych 
t~sknot, ktore uwazac mozna za pewnego rodzaju rekompensat~ 
za stra ty poniesione (wojna!) lub ponoszone gdzie indziej. Milosc 
wraz z calym blaskiem sfery przezyc erotycznych, macierzynstwo 
i ojcostwo, wlasne miejsce na ziemi, poczucie wlasnosci niepowta
r zalnej w stosunku do partnera (ki) i swiadomosc zlych i dobrych, 
ale wspolnych doswiadczen : to wszystko sCj wartosci, ktorych si~ 
szuka tym intensywniej, im mniej inne dziedziny zycia dajCj oso
bistej satysfakcji. Mowi~ 0 t~sknotach, 0 nastawieniu psychologicz
nym. Praktyka, realizacja pragnien natrafia, oczywiscie, na te 
same przeszkody subiektywne i obiektywne co zawsze. 

W czasie lektury materialow konkursu "Tydzien mojego zycia" 
t akie wlasnie sformulowalem sobie wnioski odnosnie zycia do
mowego, rodzinnego ~ potem pragnCjlem je sprawdzic, oglaszajCjc 
nast~pny konkurs. Nie tylko sprawdzic, rowniez poszerzyc wiedz~ 
o tym, co si~ dziej~ na tym polu walki 0 szcz~scie. Ale to jeszcze 
nie SCj wszystkie motywy wyboru tematu. Spodkowa klaustro
fobia w papierowym swiecie nie wygasla, a konkurs "Nas dwoje" 
byl w moim iyciu dalszCj fazq przegryzania si~ przez bialy mur. 
Tym razem bunt mial bardziej sprecyzowany kierunek, czego wy
nikiem byl bardziej szczegolowy temat konkursu. W moim mia
nowicie odczuciu bogata literatura przedmiotu, te wszystkie dy
wagacje specjalistow od socjologii rodziny, fizjologii milosci, psy
chologii i pedagogiki, socjo-patologii i moralnosci ujmujq zagad
nienie od strony spolecznych efektow zwiqzku "ich dwojga". Jezeli 
nawet diagnozy i dobre rady ludzi nauki dotyczCj spraw indywi
dualnych, w ich jednostkowym mikrowymiarze, to i tak Sq ·one 
do dna przeracjonalizowane, a w swej intencji zmierzaj& do "uzyt
kowych korzysci". W naukowym obrazie milo sci brak elementu 
tajemnicy. Osobiscie jestem natomiast przekonany jak wielu in
nych, zwyklych ludzi, ze milosc m~zczyzny z kobietq zawiera pier
wiaste~ tajemnicy. Milosc to fizjologia, psychologia i socjologia, 
ale rowniez i misterium spraw nie do nazwania i nie do rozwikla
nia. Z gory bylem 0 tym przekonany, a materialy konkursowe 
tylko mnie utwierdzily w przekonaniu, ze milosc i wspolnota 
"ich dwojga" to cos tak donioslego, ze. sens zycia kogos z Jasla, 
Warszawy czy Zielonej Gory uzalezniony jest bardziej od dobrej 
czy zlej jego milosci , anizeli od spolecznych fluktuacji zewn~trz
nych. Wreszcie liczba wzajemnych zaz~bien roznych sfer zycia 
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wewn~trznego z milosciq do drugiego czlowieka, jest tak ogromna, 
ie malo jest innych dziedzin iycia, kt6re S<} z jednej strony tak 
skomplikowane, a z drugiej strony tak doniosle w zrozumieniu 
ludzkiej sytuacji w swiecie. Ludzie spontanicznie i instynktownie 
t~skni<} za spelnieniem samego siebie w milosci do "niej" lub do 
"niego", a iycie bez milosci wydaje si~ dzisiaj ci~isze aniieIi 
kiedykolwiek. Dowiedzialem si~ 0 tym' z wielu wyznan os6b id<}cych 
pojedynczo przez swiat (co nie jest, oczywiscie, regul<} ani zelaznq 
prawidlowoSci<}). 

Gdybym chcial szukae ilustracji dla wysuwanych tu tez og61
nych, odwolae bym sit: musial do wsp61czesnej, najlepszej litera
tury i filmu. Typowa "para kochank6w" pojawiaj<}ca sit: w r6z
nych utworach, to dwoje ludzi Iakn<}cych szczt:scia, szukaj<}cych 
ciepla, kt6re dae moze na swiecie tylko milose drugiego czIowieka, 
para odgrywaj<}ca swoj milosny dramat w scenerii oschlej, w pust
ce otoczenia, w jakiejs koniecznej izolacji. Odpowiedzi<} na jaIo
wose otaczaj<}cego swiata jest ich milose w tych warunkach tra
giczna, bo n i e z a k 0 r zen ion awn i c z y m, cob y n a
d a wa Io j e j w y z w a I a j q c y sen s - ani w spoleczenstwie, 
ani w Bogu... W iyciu nie wygl<}da to wszystko ai tak drapieinie. 
"A I e cos z t ego w t y m w s z y s t kim j est." Dlatego 
bezposrednim celem konkursu "Nas dwoje" mialo bye dowartos
ciowanie spraw osieroconych, ukazanie spraw rzadko zauwaialnych 
przez samych ludzi, jak i owych specjalist6w milosci<} ex professo 
si~ zajmuj<}cych. Jui sam tytul, haslo wywolawcze zwracaj<}ce 
uwagE! na indywidualny, a nie instytucjonalny sens milosci i mal
zenstwa, spelnic mial rolE! wykrzyknika przypominajqcego 0 tym, 
ze przedmiotem misterium milosci jest iywa ludzka istota, 
a nie teza naukowa lub tzw. spoleczna kom6rka. 

W efekcie otrzymalem ok. 300 prac, czyli ok. 3000 stron ma
szynopisu wyjawiaj<}cego "co siE! komu kojarzy" z "nas dwojgiem". 
ProszE!bowiem zauwaiye, ie pod haslem wywolawczym brak bylo 
w konkursie specjalnych uscislen wymogu: jak nalezy pracE! pisae 
i na co w niej zwracae uwag~. Z tego powodu konkurs byl 
swoistym plebiscytem na temat "co to wlasciwie jest milose", kim 
jest "nas dwoje". Oto wyniki plebiscytu. 

Sporzqdzanie Erac konkursowych mialo dla ich autor6w cha
rakter odswiE!tny. Spisywali oni bilans indywidualnych lub wsp61
nych perypetii, siE!gajqc niekiedy w odlegle lata, porownywali 
swoje przedmalienskie plany z tym, co nastqpilo pozniej, skariyli 
siE!, opowiadali, snuli najrozmaitsze refleksje niekoniecznie zwi<}
zane bezposrednio z "ich dwojgiem", ale jakos zawsze 0 glowny 
temat zaczepione. Tak szerokie potraktowanie tematu, jest 
uwaiam - bardzo znamienne. W ten wlasnie spos6b wyszly na 
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Jaw liczne powiqzania milosci, zrosni~te z caloksztalte!Yl zycia we
wn~trznego czlowieka. 

Wyniki dziwnego plebiscytu trudno jest ujqe zatem w jednym 
zdaniu. Nie odbiegn~ jednak daleko od prawdy, gdy powiem, ze 
wi~kszose autor6w, zwlaszcza mlodszych, najbardziej pasjonowalo 
pytanie "czym jest dobra milose?", tzn. taka milose, kt6ra by
laby gwarancjq trwalosci zwiqzku bez wzgl~du na wszelkie prze
ciwnosci, na kt6re musi ona w zyciu napotkae. 

Silna • tendencja do wartosciowania swego zwiqzku w katego
riach etycznych, og6lnozyciowych, w perspektywie calego kom
pleksu wzajemnie zaz~biajqcych si~ 0 siebie spraw, to obrona 
przeciwko presji opinii zewn~trznej. Prawdziwe lub przesadzone 
wiesci 0 cz~stych rozwodach, relatywnosci uczue itp. tak cz~sto 
spotykane w towarzyskich rozmowach, w mlodych ludziach wy
twarzajq przekonanie, ze szcz~scie, 0 kt6rym tak marZq, z g6ry juz 
jest skazane na niepowodzenie. Jezeli potem, jak to musi si~ 
zdarzye, zakochawszy si~ zapominajq 0 wszelkich przeszkodach, 
nie myslq nawet 0 ich istnieniu, to jednak trzezwe spojrzenie 
w dalszq przyszlose, kt6re pr~dzej czy p6zniej musi si~ pojawie, 
przepojone jest cz~sto obawq, nasycone nutkq sceptycyzmu, nie 
zawsze zdrowego. I wlasnie jako cech~ szczeg61nego stosunku do 
milosci mlodych malzenstw nalezy podkreslic tak cz~stq u nich 
wczesnq rezygnacj~ ze zbyt wielkich uczue i wznioslych cel6w 
na rzecz kompromisowej trwalosci "nas dwojga". Wspomniane 
symptomy niepokoju 0 szcz~scie Sq chyba r6wniez spowodowane 
tym, co og6lnikowo nazywamy "zachwianiem si~ wartosci", dezo
r ientacjq, zamieszaniem obyczajowym i etycznym. Ze zamiesza
nie takie istnieje, nie ulega wqtpliwosci. Zbyt wiele prac au
tor6w zar6wno mlodych jak i starych, pochodzqcych z najro
7maitszych srodowisk, wspominalo 0 tym wprost w swoich pra
cach. Inne znowu prace niogq posluzye jako znakomita iIustracja 
swoistego chaosu poj~e i norm wydajqcego w skutkach tragiczne 
owoce. SiIny akcent etyczny usymbolizowany pytaniem "co ozna
cza dobra milose" jest odruchem samoobrony "ich dwojga" przed 
relatywizacjq tego, co najdrozsze, najwazniejsze, co warunkuje 
sens zycia w pogmatwanym swiecie. Pytanie to jednak daleko 
wykracza poza normy problematyki milo sci pomi~dzy kobietq 
m~zczyznq, a moze tez trzeba to okreslic inaczej , ono wlasnie 

dowar tosciowuje poj~cia zbyt zracjonalizowane przez specjalist6w 
od 'wsp6lczesnej "sztuki kochania n. Chodzi wszak nie tylko 0 "do
broe funkcjonalnq", lecz 0 to , co jest wartosciq wypelniajqcq 
Wielki Brak. 
Wi~kszose autor6w konkursu "Nas dwoje" to ludzie wierzqcy 

w Boga. Odpowiedz na pytanie "co oznacza dobra milose" znajdujq 

i 
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oni w chrzescijaiiskich wzorach Milosci. Bardzo cz~sto cytowany 
byl w konkursie Pawlowy hymn na czese milosci doskonalej. 
Spelnianie jej w pozyciu malzeiiskim, wcielanie tej Milosci w zwiq
zek "ich dwojga" to jak gdyby glowne przykazanie przyjazni 
dwojga ludzi polqczonych ze sob,! na smiere i zycie. Jednym 
slowem gwarancji szcz~scia szuka si~ w dobroci trudnej, po
legajqcej na przezwyci~zaniu siebie samego, swojego egotyzmu 
czy egoizmu na rzecz tej drugiej istoty, ktorq w ten sposob ko
cham nawet wtedy, gdy np. "nasze malzeiistwo okazalo si~ po
mylkq". 

Tak mocny akcent na etyczny walor zwiqzku "ich dwojga" przy 
jednoczesnym pomijaniu wszelkich innych warunkow, ktore wi
nien on spelniae, by milose byla pelna, uwazae chyba trzeba za 
pewne novum. Przeciez prac konkursowych nie pisali bynajmniej 
ludzie bardzo pobozni lub swiqtobliwi. Raczej "przeci~tni zjadacze 
chleba powszedniego", nie rozmyslajqcy bynajmniej co dzieii 0 cno
tach doskonalych, lecz 0 tym, gdzie tu jeszcze troch~ grosiwa za
robie nazycie. Przez tych wszystkich ludzi przemawia wi~c sa
modzielnie zdobyte doswiadczenie, ktore mowi, ze nic tak nie 
gwarantuje "dobra", jak czlowiek potrafiqcy rezygnowae w po
trzebie na rzecz drugiego czlowieka i to w sposob bezinteresowny. 
Bezinteresownose ofiary, to po prostu milose. Dobra miloM:. Czy 
moze jednak istniee rowniez "zla milose"? Okazuje si~, ze mQze. 
Polega to na tym - nie malo w konkursie znaleze mozna bylo na 
to przykladow - ze zwiqzek "ich dwojga" wprost nie wiadomo 
dlaczego przetrwal tak wiele lat, czasei'n pol i wi~cej wieku. Te 
zwiqzki to jedno pasmo nieporozumieii, walk, wzajemnych krzywd 
i roznych innych niepospolitych wprost, burzliwych, tragicznych 
perypetii. Mimo to jakas tajemnicza koniecznose bycia ze sobq 
razem nie pozwolila ludziom rozejse si~ i pojse swojq drogq. 
Te pary robiq wrazenie skazaiicow, "ich dwoje" to dwie istoty 
skazane na siebie - przez co, przez kogo, dlaczego? Przeciez 
moglyby odejse od siebie. Oni sami tak tookreslajq: my si~ mimo 
wszystko zawsze kochalismy, biedna byla ta nasza milose, ale 
byla. Docieramy tu do tajemnic, ktore trudno jest dostrzec komus 
z boku. Bo te zwiCjzki, 0 ktorych w tej chwili mowi~, urqgajq 
wszelkim zasadom ufundowanym przez mqdrych specjalistow od 
"sztuki kochania". A jednak istniejq z wlasnej woli. 

Okazuje si~ wi~c, ze "ich dwoje", lqczqca ich dobra lub "zla" 
milose, to naprawd~ misterium, w ktorym biorq udzial nie tylko 
nami~tnosci, ale i sily "etyczne" dobra lub zla. Juz samo sformu
lowanie "zla milose" wyraza t~ dialektycznCj sprzecznose pomi~dzy 
tendencjq do ustanowienia szcz~sliwego ladu i tendencjq, silq, 
ktora ow lad psuje. Milose ludzka nosi na sobie wyraznie slad 
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jakiegos p~kni~cia si~gajqcego samego dna, do rdzenia spajajq
cego los ludzi na zawsze. 

Nie trzeba chyba udowadniac, ze wszystkie te doznania majq 
w sobie cos z istoty zycia, jego wielkiej przygody, za kt6rq tak 
t~skni wsp6lczesny czlowiek. Wlasciwie nie mylq si~ wi~c tak 
bardzo ci, kt6rzy "lecq jak ema w ogien". Kwestiq jest tylko to, 
czy Sq wewn~trznie do tej przygody, do odegrania swej naj
wi~kszej roli przygotowani, czy Sq na niq gotowi. Bo milose i mal
zenstwo - jak to formulujq autorzy konkursu - jest rzeczywistq, 
obnazajqcq wszystkich pr6bq "bycia naprawd~ czlowiekiem". 

Jak nim bye - pyta konkurs "nas dwoje". 

W publicystycznych rozwazaniach na temat wsp6lczesnej mi
losci duzo miejsca zajmujq problemy seksualne. W samym kon
kursie nie zajmujq one eksponowanego miejsca. Nie oznacza to, 
by nie byly one wazne lub by ich wagi niedoceniali sami autorzy 
prac. W wi~kszosci jednak wypadk6w sqdzq oni, ze nie od tej 
strony nalezy szukac istoty "dobrej milosci". Z kolei nie oznacza 
to, by moi korespondenci byli angelologami lub wr~cz ascetami. 
Na pewno nie. 

Szukajqc siebie, swojego miejsca na ziemi, sensu osobistego 
zycia w malZenstwie ludzie szukajq r6wniez pi~kna, kt6rego im 
jakos brak w codziennej szarzyznie zwyklych spraw. Sfera spraw 
erotycznych jawi si~ przed nami nie tylko jako przygoda (w tym 
zbanalizowanym sensie), ale jako doznanie pi~kna, kt6re jest 
mojq tylko wlasnoSciq, kt6re tylko my "we dwoje" przezywamy. 
Sqdz~, ze kompensacyjny charakter "ucieczki" w milosny azyl 
przed swiatem oboj~tnym na los czlowieka, prowadzi czasami, 
moze i cz~sto, do wyolbrzymionych wyobrazen, do mistyfikacji 
erotycznej tak silne pi~tno wyciskajqcej na wsp6lczesnych wzo
rach milosci. Zesp61 zjawisk nazywanych "kulturq masowq" je
dynie intensyfikuje pragnienia i rozdyma poj~cia, kt6re w zet
kni~ciu z rzeczywistosciq, dajq niekiedy skutki katastrofalne. 
Wielki Brak moze czlowiek wypelnie tylko milosciq realnq, 
rzeczywistq. Jedna nami~tnose musi wspierac drugq, by milose 
byla dobrq. 

Totez bardzo znamiennym zjawiskiem jest powszechnose roz
czarowania, ze "smak miodu" wcale nie jest tak slodki. I zn6w 
mamy tu do czynienia z rozczarowaniem starym jak swiat, a jed
nak dzisiaj przybierajqcym inne formy wyobrazniowe, jak r6w
niez wi~ksze chyba rozmiary, anizeli bylo to ongis. 

Juz chociazby sprawa zapobiegania niechcianej ciqzy, l~k przed 
nast~pnym dzieckiem trawiqcy takq mas~ mlodych malZenstw nie 
tylko inteligenckich. W gr~ wchodzq tu takie sHy, jak pragnienie 
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pelnego zycia, bytu dostatniego, pozwalajC4cego na korzystanie 
z urok6w cywilizowanego swiata, na ekspansjE: osobistC4 wzmo
zonC4 przez to, ze ze swiatem walczymy "we dwoje", a nie poje
dynczo. Tymczasem wiE:ksza ilose dzieci przekresla w przekonaniu 
konkursowych autor6w (nie wszystkich, rzecz jasna) peIne iycie. 
Macierzynstwo, ojcostwo, rodzina przestaly bye psychologicznC4 
rekompensatC4 pragnieil niezrealizowanych, tych kt6re zostaly za
hamowane w pol drogi przez malego krzykacza i wszystkie ma
terialne skutki pojawienia siE: go na ziemi. ZresztC4 reakcje "na 
dziecko" sC4 cZE:sto tak sarno paradoksalne jak owo poczucie braku 
czasu u .1udzi, kt6rzy go wcale malo nie majC4. RadoS(!, kt6rC4 wnosi 
ono do domu, w malZenstwo, jest powszechna, SzczE:scie calkowite, 
a jednoczesnie ludzie doslownie wstydzC4 siE: do tego przyznawae. 
Zupelnie jak gdyby normalne, wpisane w natur~ czlowieka pra
wa, namiE:tnosci, przeiycia tak doniosle w iyciu kobiety i m~iczyz
ny: macierzynstwo i ojcostwo byly czyms wstydliwym i pomniej
szajC4cym czlowieka. 

Ow wstyd przed opiniC4 publicznC4, ie jest siE: zwyklym czlowie
kiem calujC4cym dziecko w pupk~, kojarzy mi si~ z reakcjC4 nie
kt6rych ludzi na sam fakt ogloszenia konkursu "Nas dwoje". 
Mianowicie "Tygodnik Powszechny" spotkaly z tego powodu za
rzuty, ie schodzi on do poziomu "Przyjaci6Iki" i eksploatuje te
matyk~ "pod publiczkE:". Do tego wiE:c, prosz~ panstwa, dochodzi, 
ze najwainiejsze sprawy ludzkiego iycia uwaiane mogC4 bye za 
szmir~. Czyi wi~c nie wymagajC4 one dowartosciowania, jezeli 
mamy bye spoleczenstwem kulturalnym? 

Czy masowy redyk do domowych pieleszy w poszukiwaniu "oso
bistego iycia" w swiecie "nieosobistym" udaje si~ ludziom, czy 
przynosi im spodziewane owoce? Nie wiem. Konkurs "Nas dwoje" 
wykazal jedynie, ie zjawisko takie nie tylko istnieje, ale i po
siada swojC4 glE:bokC4 motywacj~. Jednakniemoiliwe jest tworzenie 
azyli abstrakcyjnych. Zycie zewnE:trzne potrafi wtargnC4c nieraz 
bardzo nawet brutalnie, a jest to nieuniknione, w zycie we
wn~trzne "nas dwojga ". Wynik walki jest r6iny. Wiadomo wszak, 
ie nawet samotne wyspy otacza ocean, kt6ry rna swoje dobre 
i zle dni. Potrafi on nawet zmyc 6w skrawek IC4du, gdzie wyrazniej 
nii gdzie indziej dostrzec moina slad stopy czlowieka pielgrzymu
jC4cego w nieznanym sobie kierunku, ku wiecznosci. 

NADZIEJA 

Bardzo mi trudno odpowiedziec na pytanie, co gl6wnie wply
n~lo na decyzjt: ogloszenia konkursu pt. "MyslE: 0 mojej przysz
losci". Brzmi to nieco zabawnie, ale nie rozmija siE: z prawdC4. 
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Wiele argumentow przemawia10 za tym, by oglaszaj,!c now'!, je
siennq imprez~ sprecyzowac temat bardziej szczeg610wy, bezpo
srednio ingerujqcy w rzeczywistosc. Pisanie 0 og61nych perspek
tywach zycia nie nalezy do rzeczy 1atwych, lub w ogole mozli
wych. Jak bcwiem skonkretyzowae ow'! niewiadom,!, kt6ra stoi 
przed kazdym z nas. Mimo te wszystkie przekonywaj'!ce glosy 
"przeciw", mozna znaleze wiele motywow "za" tego rodzaju kon
kursem. W moich planach mial bye on dla os6b piszqcych pewnego 
rodzaju "podsumowaniem samego siebie", odpowiedzi,! na pytanie, 
kim jestem, sk,!d przyszedlem, dokqd id~? Danie takiej odpowiedzi 
wymaga specjalnego rodzaju skupienia, jak rowniez i dojrza1osci 
wewn~trznej, poniewaz rozgrywka z zyciem, zarowno w bardzo 
konkretnym, materialnym, bytowym sensie, jak i z zyciem w jego 
wymiarach tajemniczych, z zagadk,! wlasnego, osobistego czasu, 
ktory liczy si~ nie na godziny, ale na doswiadczenia (z ktorych 
jednym tylko jest milose), nie jest rzecz'! najlatwiejsz,!. Trudne 
jest to zwlaszcza wtedy, gdy pochylamy si~ nad papierem, by 
wyrazie mysli za pomocq slow. Potrzeb~ dokonania takich reko-· 
lekcji przez ch~tne po temu osoby uwazalem za rzecz potrzebn'!. 
Co wi~cej, wydawalo mi si~, ze istnieje zamowienie spoleczne na 
myslenie 0 terainiejszosci i przyszlosci w kategoriach ogolnych, 
takich, kt6re pozwalaj,! uprzytomnie sobie, w czym w1asciwie po
k1adamy nadziej~ swojego zycia. Nie potrzebuj~ chyba dodawac, 
ze konkurs, ktorego warunki mowily 0 koniecznosci sporz,!dzenia 
opisu obecnej sytuacji bytowej i psychologicznej (zanim ktos przy
st,!pi do snucia ogolnych refleksji na temat swojego stosunku do 
przyszlosci), mia1 rowniez cele spo1eczno-poznawcze. 

Czytajqc nadeslane prace, pod kt6rych swieiym wraieniem po
zostaj~ w chwili, gdy pisz~ te slowa, zorientowalem si~, ze wymie
nione wyzej cele i zamiary zosta1y po cz~sci spe1nione, niemniej 
ca10se nades1anych materialow, gdy je obrzucie jednym kr6tkim 
spojrzeniem i sprobowae sprecyzowac wewn~trzn,! trese lez'!cego 
przede mn,! stosu P,!lpieru, wymyka si~' z szuflad, w ktore zamie
rza1em przedtem j,! wcisn,!e. 

Konkurs "Tydzieii mojego zycia" pokazal dni szare, dzieii jak 
co dzieii, wraz ,z jego ma1ymi realiami, radosciami j troskami, 
o ktorych jak gdyby zapomnial nasz rozp~dzony, wielki, histo
ryczny wiek. Konkurs "Nas dwoje" mowil 0 przeznaczeniu mi
10sci i 0 wzajemnym przenikaniu si~ trzech mHuj,!cych si~ istot 
Boga i "ich dwojga" oraz 0 trudnosciach, na ktore zwiqzek ten 
w praktyce zycia napotyka. Konkurs "Mysl~ 0 swojej przysz1osci" 
sta1 si~ wbrew oczekiwaniom konkursem 0 przeznaczeniu, 0 losie 
czlowieka. Z pewnosci,! malo kto mogl dostrzec t~ perspektyw~, 
czytaj,!c drobny u1amek prac drukowanych w "Tygodniku Po
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wszechnym". Dopiero calosciowa lektura materialow pozwala na 
snucie takich refleksji. Chodzi mi 0 to, ze obraz, ktory jawi si~ 
w naszej swiadomosci po zapoznaniu si~ z kilkuset aktualnymi, 
in statu nascendi zyciorysami otwartymi jest nie na przeszlosc, tak 
jak to bywa przy lekturze pami~tn&ow, lecz na przyszlosc 
w jej wymiarach ostatecznych. 

W zadnym ze Spodkowych konkursow nie pisano tyle 0 smierci, 
Bogu, hierarchii waznosci r6Znych spraw chwili biez'lcej, jak te
raz. Dla widza patrz,!cego z boku, w tym wypadku dla mnie, 
najbardziej oczywistym wnioskiem z calej lektury bylo stwier
dzenie (czy tez potwierdzenie), ze kazde zycie jest zaplanowane 
z gory, ze los czlowieka przebiega prost'!, lub poplqtanq, nawet 
polamanq lini'l , niezaleznie od woli czlowieka. Ze nigdy on nie 
wie, co wyjdzie z jego usilnych staran osiqgni~cia Szczl',scia, do·· 
brobytu, dobra nawet takiego, jakiego on, ten czlowiek, wlasnie 
pragnie. Niewiadom'l nie jest tylko przyszlosc, ale rawniez p r z e
s z los cit era z n i e j s Z 0 S c. To, co ludzie piszq 0 sobie, jak 
siebie widzq, juz w oczach czytajqcego ukazuje nieuswiadamiane 
przez nich strony, a jakaz dopiero jest prawda - tegc doprawdy 
nikt nie wie. Zresztq jest tak przedziwnie z tym losem, ze kazdy 
jest inny, jak gdyby osobno zaplanowany. Jednemu naprawd~ si~ 
szcz~sci, chociaz wcale nad tym r.i~ pracowal tak wiele, jak ktos 
inny, kto calq energi~ skupil na przezwyci~zaniu wielkich prze
ciwnosci, a mimo to, biedak ow nie moze si~ wygrzebac z ci~z
kich sytuacji determinujqcych jego wegetacj~. Jakzez niepraw
dziwe jest na tym tle przekonanie, ze czyjas pomyslnosc jest za
slugq, a kl~ska koniecznie musi miec jakqs przyczyn~, musi wy
nikac z czyich§ felerow - takich lub innych. C6Z jest wlasciwie 
naszq zaslugq? Czym jq mierzyc? Chyba tylko wiarq w przyszlosc, 
nadziejq nie Iamiqcq si~ tn-vale pod ci~zarem niepowodzen, chorab, 
rozczarowan, starosci a nawet perspektywy kO/lca tego wszyst
kiego, co opieralo si~ i".a naszych konkretnych planach. Konkurs 
"Mysl~ 0 swojej przyszlosci" byl wi~c w najgl~bszej swej warstwie 
traktatem 0 nadziei, 0 jej uwiklanych w sprawy ziemskie losach. 

ODPOWIEDZ NA LIST 

"Na dodatek chcialbym tez z czystej ludzkiej ciekawosci wie
dziec, kto to jest ten Spodek. Oglasza konkursy, czyta sam jak 
despota prace konkursowe, ocenia i nagradza i przy tym jakos 
Czytelnicy i ja nie powiedzielismy', aby to bylo zle. Jezeli nie 
jest to zle, to jest dobre. No, a w tym vvypadku chcielibysmy 
(przynajmniej ja) wiedziec, jaka jest przyczyna tego dobra. Pro
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ponowalbym tym razem konkurs dla Spodka, pod hasIem, no 
powiedzmy "Moja droga zyciowa". Spodek m6gIby oczywiscie ko
rzystae z calkowitej dyskrecji Czytelnik6w. M6gIby tez nie po
dawae (gdyby chcial) fakt6w, kt6re by uznal za malo interesujqce. 
Tq drogq otrzymalibysmy dane 0 czIowieku, kt6ry tyle rozra bia 
w "Tygodniku", a kt6ry jest istotq nieznanq. Szanowny Spodku, 
prosz~ si~ nad tym zastanowie i dae jakqs odpowiedz, chociazby 
ona miaia bye negatywna (w sensie: nie powiem, bo nie chc~, wy, 
cwaniaki)... " List dolqczony do jednej z prac konkursu "MyslE: 
o swojej przyszlosci", podpisanej godiem . "Michal". 

Kto to jest Spodek? Ba, zebym ja sam wiedzial! Powodzenie 
konkurs6w bylo dla mnie samego zaskoczeniem. Teraz juz nie 
Jest. Do wszystkiego si~ czIowiek przyzwyczaja. Obawiam si~, ze 
i Czytelnicy wreszcie si~ do tego stopnia przyzwyczajq, ze prze
stanq one bye dla nich odkryciem - siebie i innych. Moze wlasnie 
domaganie si~ dekonspiracji Spodka jest juz tego sygnalem. Tyle 
piszemy , napisz i tym sam. Ale kto rna napisae: Spodek, czy to 
drugie prawdziwe jego "ja". 

Sqdz~, ze gdyby napisal 0 sobie prawd~ czlowiek peIniqcy rol~ 
Spodka, wszyscy byliby bardzo rozczarowani. Mialem juz 'tego 
szereg pr6bek, na innym polu, w osobistym zetkni~ciu siE: z Czy
telnikami. Spotkan takich bylo wiele. Wszystkie je pami~tam 

doskonale. Sq to jeszcze innego rodzaju, czasem nawet wi~ksze 
przygody, anizeli czytanie samych prac. Bo kiedy si~ je czyta, 
te wszystkie uog6lnienia , kt6re przed chwilq sprezentowalem, 
wcale si~ nie rzucajq w oczy. Na pierwszy plan w pracach wy
sypujq siE:, jak z dziurawego worka, kt6rym jest zycie, wszystkie 
jego detale, pomieszanie wszystkiego z wszystkim, wai:nego z nie
waznym, tego, co trwale, z tym, co zmienne. Wsr6d tych rzeczy 
wazna jest szafa, w kt6rq patrzy czytelnik piszqcy swojq wypo
wiedi i wstqzka przy kapeluszu emeryta, kt6rq teni:e niesie do 
renowacji, powiadamiajqc Spodka 0 tym w pracy b,O swoJeJ 
przyszlosci" (wstqzka nie zostala odnowiona, gdyi: w sp61dzielni 
przyjmowano wyIqcznie cale kapelusze, na co zabrakio pieniE:dzy), 
i defekty w kupionym motorze, b61 glowy, niemoznose osiqgniE:cia 
dobrego stopnia w szkole i moznose rowniez, wadzenie si~ z Bo
giem i zgoda z ludzmi zajmujqcymi wspolne mieszkanie, zgoda 
z Bogiem i niezgoda z sobq samym, kolor pieluszek noworodka 
i pami~e zmarlego ojca, zle kazania , dobrzy ksi~i:a, bloto na drodze 
do pociqgu, kt6rym si~ dojezdza do pracy, swiatlo w oczach uko
chanego czlowieka, trzepanie dywan6w, zal za sukniq balowq 
i zegarem gdanskim zniszczonym przez wojn~, pryszcz na nosie 
i b61 swiata. Nie podobna skatalogowae wszystkich "drobiazg6w" 
zapelniajqcych stronice roznorakich opowiesci 0 swiecie, w kt6rym 
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zyjemy. Czyz jednak nie jest wielkq przygodq dziennikarza wi
zyta w mieszkaniu, gdzie te wszystkie rzeczy Sq nap raw d ~? 

Tak si~ zdarzylo nieraz. Przede wszystkim w czasie "Apelu 
ludzi szcz~sliwych", ktory poprzedzil omowione tu konkursy. Oglo
silem wowczas w felietonie, ze przyjad~ do osob, ktore uwazajq 
siE: za szczE:sliwe w tym wlasnie momencie zycia. Otrzymalem 
ok. 150 zaproszen. Skorzystalem z kilkunastu. Wtedy po raz pierw
szy przekonalem si~ wlasnie, ze Spodek to nie jestem - ja. 
Wyglqdam podobno mlod'o i z pewnosciq nie jestem jeszcze stary, 
z pewnosciq tei nie jestem "czlowiekiem powainym". Tymczasem 
rodziny zgromadzone za biesiadnymi stolami w oczekiwaniu na 
Spodka, pewne byly ze ujrzq statecznego pana, ubranego na 
ciemno, kogos, kto rna ju:?: zycie za sobq, dojrzalca albo i przej
rzalca, z takiej soIidnej firmy jak "Tygodnik Powszechny". Mimo 
rozczarowania odnoszono si~ do mnie Z wyrozumialosciq, za co 
jestem po dzis dzien bardzo wdzi~czny. 

Obejrzalem wi~c szereg domow z szafami i zegarami, twarze 
zdziwione, ie rektor Szkoly ME:drcow "mogl by bye na dobrq 
spraw~ moim dzieckiem", lub odwrotnie, starszym bratem, wilem 
si~, jak moglem, by wejse w skor~ Spodka, czyli tego kogos, na 
kogo czekano. Zrozumialem wtedy, ie istnieje naprawdE: jakE 
Spodek, jakas moja inna, lepsza twarz. 

A ju:?: najwi~kszy dysonans pomi~dzy slowem i mym ziemskim 
wywlokiem ujawnil si~, gdy do redakcji zglosil si~ pewien prze
mily facet z prosbq 0 ratunek, poniewai jest samotny, znerwico
wany i rna wrzod na zolqdku. Prosil 0 adresy korespondentow, 
z ktorymi moglby nawiqzae kontakt i w ten sposob wejse jakos 
w bezinteresowny kontakt z innymi ludzmi. Pomyslalem sobie: 
coz ja ci b~d~ czIowieku duwal adresy, skoro zadnej z tych osob 
blizej nie znam, a w dodatku wszystkie mieszkajq poza Krako
wem. B~d~ ci sam takq osobq. Ja poznam bIizej jednego z Czy
telnikow, a ty sobie pogadasz z inteligentnym (!) aczkolwiek szur
ni~tym nieco czlowiekiem. I co si~ okazalo. Ze glosie koniecznose 
bezinteresownego wspolZycia z ludzmi Iatwo, a wykonac trudniej. 
Facet okazal si~ miee duszE: dobrq jak aniol, ale drazliwq i rogatq. 
Pol roku spotykaIismy si~ na Plantach, a on mi za kazdym razem 
udowadnial, zem czlowiek niepraktyczny, nierealny, fantasta 
z rZE:du takich, co to im dobrze, wi~c bujajq w oblokach. Rzeczy
wiScie, co mu dalem jakqs . porad~ iyciowq, to byla zupelnie do 
niczego. Wreszcie przeszlismy na ty, i rugal mnie po imieniu. 
Potem ja jego, w ogole straszny karambol wynikl z tego wszyst
kiego, poniewaz on si~ przekonal, ze Spodek wlasciwie nie jest 
"tym samym Spodkiem", i wi~cej w nim wad niz cnot, a ja 
ze Iagodny jak mucha Czytelnik - potrafi bye niekiedy bazy
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liszkiem. Historia jeszeze siE: nie zakonezyla i ehyba nigdy siE: 
nie zakonezy. 

Moral z tego taki, ze Spodek osoba to dziwna, ktorej sam dobrze 
nie znam. COZ bE:dE: siE: zresztq nad tym zastanawial. Grunt, ze 
jest, bez wzglE:du na to ezy odpowiada rzeezywistosei, ezy nie. 
Jest on tq sumq konkursowyeh wyznan i publikaeji, ktore Sq fak
tern. To nie jestem "ja", dlatego nie wiem, jakbym mogl napisac 
prae~ pt. "Moja zyeiowa droga". Gdybym takowq napisal, histo
ria Spodka, ezlowieka, ktory zyje swym osobnym zyeiem poprzez 
rozne powiqzane ze sobq fakty dokonane i jeszeze niedokonane, 
bylaby bardzo waznym f ra g men tern mojego zycia. 

Bo faktem jest, ze przez bialy mur papieru jakos udalo mi 
siE: przerwac. I juz nie ezuj~ klaustrofobii zawodowej. Przerwalem 
go i spotkalem wielu ludzi, ktorzy jakcs przystali do Spodka na 
stale. Mam szereg stalyeh korespondentow, autorow, przyjaciot. 
Jest to Ewa z konkursu "Tydzien mojego zycia", przez dobryeh 
lekarzy przywroeona zyciu (historia warta osobnej opowiesci), jest 
nim mlody inzynier z Dolnego Slqska, ktorego poznalem, gdy mial 
narzeezonq, eukrzye~ i szereg niepozdawanyeh egzaminow, a te
raz rna zon~, dzieeko, dyplom, mieszkanie i nie rna eukrzycy; jest 
to wdowa z piE:ciorgiem dzieci, samotna osoba, pelniqca obowiqzki 
dozorezyni posesji w jednym z miast na Ziemiaeh Zachodnieh 
i nieznany korespondent z Warszawy, przysylajqcy do mojej 
"Spodek's Art Gallery" poczt6wki BHP z napisami "Nie pajacuj", 
"Glowa nie jest z gumy" itp. przyjaeielskie wskazowki. Dlugo 
by jeszcze 0 tym Spodkowym gospodarstwie mozna bylo pisac. 
Na zakonczenie pragnqlbym jedynie powiedziec to jeszeze, ze aez
kolwiek wyobrazenie Spodka rna siE: do jego osoby tak jak jasna 
ez~sc ksi~zyca do ciemnej , niemniej ksi~zyc jako taki istnieje. 
W pismie Czytelnicy widzq to, co swieei slowami. Redakcja i blisey 
stykajq siE: z tym, co eiemne i ehropowate, wszystkim tym razem 
nie jestem ja, gdyz kim jestem, jezeli nie jestem tym ani tym ? 
(He, he). Poza tym mam 33 lata, wyzsze studia, troje dzieci, 
wspanialq zon~, dobrq teseiowq, trzy pokoje z kuchniq, palE: pa
pierosy, pijE: wino! denerwuj~ miejseowyeh moralistow i persona
listow, mam wiasnq maszynE: do pisania i ponurq filozofiE: zyciowq, 
przed ktorq si~ broniE: praeq, humorem i modlitwq. 

Spodek 
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SOBOROWA ODNOWA UTURGII 

4 GRUDNIA ub. r. w dniu zamkni~cia drugiej ses ji 'II Soboru 
Watykanskiego zosta la oficjalnie uchwalona "Konstytucja 0 sw. 
Liturgii". Po glosowaniu nast Gl Pilo uroczyste podpisanie tego pierw
szego soborowego dokumentu przez Ojca sw. Pawla VI i promul
gacja. Nast~pnego dnia "Osservatore Romano" opublikowal pelny 
tekst Konstytucji po lacinie. Tzw. vacatio legis zostalo wyznaczone 
do dnia 16 lutego br., czyli do I niedzieli Wielkiego Postu. Miano
wicie dopiero wtedy postanowienia Konstytucji wchodzq w zycie. 
Zapowiedziano tez ogloszenie dekret6w wykonawczych. 

Na wstEipie chcialbym mocno podkreslie, ze Konstytucja ta 
z natury rzeczy musiala si~ ograniczye do bar d z i e jog 6 I
n yc h po s tan 0 w i e ii, dotyczqcych odnowy liturgii. Jest to 
bowiem dokument odnoszqcy si~ do calego Kosciola i na dlugi 
okres czasu, bye moze nawet i na setki lat. NastEipnie - K 0 n s t y
t u c j a p 0 s i a d a c h a r a k t e r ,,0 t w i era j q c y", a nie 
"zamykajqcy". Nawiqzujqc do dotychczasowych osiqgniEic ruchu 
li turgicznego - 0 czym b~dzie p6zniej mowa - otwiera ona nowy 
doniosly etap w tej dziedzinie i wytycza generalne kierunki dal
szego dzialania i zycia Kosciola. Wobec tego naklada niejako na 
caly Kosci61 obowiqzek wielkiej pracy nad realizowaniem dziela 
tej soborowej odnowy. 

Pawel VI w czasie przem6wienia na zamkniEicie drugiej sesji, 
charakteryzujqc dotychczasowe osiqgnit:cia Soboru, na pierwszym 
miejscu wymienil wlasnie KonstytucjEi 0 Liturgii.. Wielkq nam to 
spl·awia radosc - powiedzial. Zauwazmy bowiem, jak w naszych 
obradach zostal zachowany nalezyty porzqdek spraw i obowiqzk6w. 
•Tak to juz powiedzielismy, Bogu nalezy si~ pierwsze miejsce; a na
szym pierwszym obowiqzkiem jest zwracanie si~ do Boga w mod
litwie. Liturgia swi~ta jest pierwszym zr6d/;em tego obcowania 
z Bogiem i przez niq samo zycie Boze nam si~ udziela. Dna jest 
szkolq duszy i pierwszym darem, kt6ry mamy udzielac ludowi 
Bozemu, zlqczonemu z nami wiarq i modlitwq ( ... ). ]esli dZisiaj 

Znak - 4 
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pewne formy kultu upraszczamy po to, zeby je chrzescijanie lepiej 
mogli zrozumiec i aby je lepiej przystosowac do j~zyka naszych 
czasow, to nie chodzi nam bynajmniej 0 umniejszenie znaczenia 
modlitwy, ani 0 przesuni~cie jej na dalszy plan zainteresowan 
duszpasterskich , ani tez 0 pozbawienie jej czegos z jej najznamie
nitszej mocy lub tez pi~knosci starodawnej sztuki - ale 0 to, by 
liturgi~ swi~tq oczyscic, aby byla zgodniejsza z wlasciwym poj~
ciem swej natury, aby byia blizsza swym zrodlom prawdy i lask i, 
a wreszcie, by latwiej staia si~ duchowym skarb em ludzi. 

Przypomnijmy, ze schemat 0 liturgii wszedl jako pierwszy nC! 
obrady soborowe podczas I sesji. W czasie parotygodniowych dy
skusji Ojcowie Soborowi zapronowali ponad pol tysiqca popra wek, 
uzupelnien i zmian. Zostaly one uwzgl~dnione przez Soborowq 
Komisj~ LiturgicznC! i wci<lgni~te do schematu. Lacinski tekst KOJl
stytucji 0 liturgii zajmuje dwie strony "Osservatore Romano". 
Calose jest podzielona na siedem nast~pujqcych rozdzial6w: Za
sady og6lne, dotyczqce odnowienia i piel~gnowania liturgii; Eucha
rystia; inne Sakramenty i sakramentalia; brewiarz; rok liturgicz
ny, muzyka i spiew koscielny; sztuka sakralna, szaty i naczynia 
liturgiczne oraz urzqdzenie kosciola. W zakonczeniu umieszczono 
aneks poswi~cony zagadnieniu rewizji kalendarza. Calose jest po
dzielona na 130 punkt6w plus dwa punkty aneksu. 

Formula zatwierdzenia i proklamacji Konstytucji, jakiej uzyl 
Ojciec sw., odbiega od tej, jakq prz.ewidywal regulamin Soboru. 
Wladzq Apostolskq przekazanq nam przez Chrystusa, t~ KonstyUt
cj~, w r a z z C z c i god n y m i 0 j cam i (moje podkreslenie, 
A. B.), aprobujemy w Duchu Swi~tym, zarzqdzamy i postanawiamy 
i te postanowienia uchwalone na Soborze polecamy oglosic na 
chwal~ Bozq. W formule tej zawiera si~ wyrazne potwierdzenie 
i zastosowanie zasady kolegialnosci. 

Konstytucja ta zostanie zapewne wszechstronnie i szczeg6lowo 
om6wiona przez liturgist6w w teologicznych pismach specjalistycz
nych. Moje zadanie jest znacznie skromniejsze. Mianowicie pra g
nqlbym jedynie zreferowae najwazniejsze postanowienia tego do
nioslego dokumentu i zaopatrzye je krotkim komentarzem. 

ZASADY OGaLNE 

Konstytucja 0 Iiturgii podkresla na wst~pie, ze zasady og61ne 
w niej zawarte mogq i powinny bye zastosowane do wszystkich 
obrzqdk6w, niemniej postanowienia praktyczne, 0 kt6rych jest 
mowa w nast~pnych rozdzialach, odnoszC! si~ jedynie do obrzqdku 
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laciilskiego. Chyba ze chodzi 0 sprawy, kt6re Z samej natury l'ze
czy odnoszq si~ i do innych obrzqdk6w. Nast~pnie - zgodnie 
z tradycjq koscielnq Ojcowie Soborowi dswiadczajq, ze Kosci61 
wszystkie swoje obrzqdki uwaza za r6wnouprawnione, jednakowo 
szanuje, chce zachowae takze na przyszlose oraz wszelkimi sposo
bami zapewnie im rozw6j. Sformulowanie to dezawuuje poglqdy 
i zyczenia pewnych k6l, kt6re pragn~lyby jakiejs uniformizacji 
liturgii w calym Kosciele, a mianowicie jej latynizacji: dezawuuje 
r6wniez opinie, wedlug ktorych obrzqdek laciilski mialby bye bar
dziej wartosciowy od obrzqdkow wschodnich. Konstytucja wypo
wiada si~ wi~c na wst~pie wyraznie za tym, co mozna by okreslic 
jako "p I u r a liz m lit u r g ii" w Kosciele. 

Ten pierwszy rozdzial, ktory obejmuje przeszlo 1/3 calego tekstu 
Konstytucji, zawiera caly szereg sformulowail zaczerpni~tych 

z glosnej encykliki 0 liturgii Mediator Dei Piusa XII, wydanej 
w 1947 r. Byla ona poswi~cona zagadnieniom dotyczqcym istoty 
Iiturgii i ruchu Iiturgicznego. W tym miejscu przypomnijmy, ze 
cd czasu, gdy papiez Sykstus V ustanowil w 1588 r. Kongregacj~ 
Obrz~d6w, Stolica Apostolska piInie czuwala nad rozwojem liturgii 
w Kosciele. Totez ruch liturgiczny, kt6ry pojawH si~ w poczqtkach 
XIX w., znalazl poparcie w niejednej wypowiedzi papieskiej. Od
nowa liturgii byla jednym z glownych punkt6w programu pon
tyfikatu Piusa X. Sprawie tej poswi~cil on kilka dekretow, 
a zwlaszcza bulI~ z r. 1911, gdzie ustalil nowe normy dotyczqce 
brewiarza i mszalu. W dwa lata pozniej zreformowano rok koscieI
ny. Prac~ nad odnowq liturgii kontynuowal Pius XI a zwlaszcza 
Pius XII wydajqc wspomnianq juz encykIik~. Innym donioslym 
aktem papieza Piusa XII w dziedzinie odnowienia liturgii by! de·, 
kret ,,0 uproszczeniu rubryk" z 1955 r. (rubryki Sq to szczeg610we 
przepisy okreslajqce sposob wykonywania czynnosci liturgicznych). 
Dekret ten by! konieczny z uwagi na to, ze przez wieki nawar
stwia!y si~ w dziedzinie rubryk rozporzqdzenia papieskie i odpowie
dzi Rzymskiej Kongregacji Obrz~dow, tak ze powsta! gqSZCZ przepi
sow, w ktorych nawet najbieglejsi Iiturgisci nie zawsze mogIi si~ 
wyznae. Dekret Piusa XII posiadal jednak charakter prowizoryczny 
i obudzil tylko gor~tsze pragnienie calosciowego uporzqdkowania 
tej sprawy. Dokonal tego Jan XXIII oglaszajqc w 1960 r. nowy 
kodeks rubryk mszalnych i brewiarzowych. Papiez ten pozostawi! 
jednak Ojcom Soboru rozpatrzenie podstawowych zasad odnowy 
liturgii i decyzje co do zmiany tekstow Iiturgicznych. Jan XXIII 
powola! do zycia wsrod kilkunastu soborowych komisji przygoto
wawczych r6wniez Komisj~ Liturgicznq, w ktorej pracach brali 
udzia! najlepsi znawcy liturgii oraz najwybitniejsi propagatorzy 
ruchu Iiturgicznego. Komi:;;ja ta, w sk!ad kt6rej wchodzilo trzy
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nascie podkomisji, przygotowala bardzo starannie schemat na obra.
dy soborowe. 

Konstytucja przypomina, ie Chrystus poslal Aposto16w nie tylko 
po to, aby g}osili Ewangeli~, lecz aby prowadzili dzielo zbawienia 
poprzez sprawowanie ofiary Mszy sw. i udzielanie Sakra ment 6w . 
Chrystus jest stale obecny w Kosciele zwlaszcza pod postaciami 
eucha rystycznymi ; nast~pnie - jest obecny mOCq swojq w Sakra
m entach, w slowie Boi ym i wreszcie wtedy, gdy Kosci6l si~ modIi. 
W ten sposob Konstytucja podkresla c h r y s t 0 c e n try c z n y 
c h a r a k t e r 1 i t u r g i i. 

Aczkolwiek lit urgia nie wypeln ia calej dzialalnosci Kosciola, to 
jednak - jak podkresla dale j Konsty tucja - stanowi ona punkt 
szczy towy, do k t6rego Kosci61 zdqia, a r 6wnoczesnie jest zr6dlem, 
skqd wyplywa wszelka Jego m oc. Liturgia jednak dopiero wtedy 
okaze swojq pelnq skutecznosc, kiedy wierni b~dq nalei ycie du
chowo przygotowa ni do uczestniczenia w swi~tych obrz~dach. Stqd 
duszpasterze winni czuwac - podkreslajq Ojcowie Soborowi 
aby wierni 8wiadomie, czynnie i owocnie w niej uczestniczyli.. 
Kaplani jednak dopiero wtedy b~dq mogli skutecznie w tym duchu 
wplywac na wiernych, jeieli najpierw sami przejmq si~ na wskros 
duchem i mocq wewn~trznq liturgii. Dlatego tei Kongregacja kla
dzie nacisk na lepsze przygotowanie i wyksztakenie alumnow se
minariow duchownych pod wzgl~dem liturgicznym. Studium li
turgii naleiy uwaiac za jedno z najwazniejszych wsrod dyscyplin 
teologicznych, a w wykladach na ten temat nalezy uwzgl~dniac 
aspekt tak teologiczny i historyczny liturgii, jak ascetyczny, dusz
pasterski i prawnokoscielny. Ksi~za profesorowie, wykladowcy in
nych przedmiotow teologicznych powinni uwypuklac postac Chry
stusa oraz histori~ zbawienia ludzkosci i w ten sposob ukazywac 
powiqzanie s\voich przedmiotow z liturgiq. Sobor zaleca rowniei, 
aby dbano 0 naleiytq liturgicznq formacj~ iycia religijnego kle
rykow. 

Dalsze partie tego rozdzialu wyjasniajq na czym polega odno
wienie liturgii. Otoz liturgia - jak wiadomo - sklada si~ z ele
mentow niezmiennych, b~dqcych z ustanowienia Bozego, oraz ele
mentow zmiennych, wprowadzonych w ciqgu wiekow przez Kosci61. 
Te drugie mogC\, a nawet powiny si~ zmieniac, jesli przypadkowo 
dostalo si~ do liturgii to, co mniej odpowiada jej istotnej naturze 
lub w jakis sposob z czasem si~ zdezaktualizowalo. Stqd odnowa 
liturgii polega na tym, aby 0 b r z ~ d y s w i ~ t e· z n a c z n i e 
u pro sci c, u c z y n i c j e bar d z i e j z w i ~ z 1 y m i, u sun q C 
niepotrzebne powtorzenia i przystosowac do 
men tal nos c i w s p 01 c z e s neg 0 c z low i e k a, tak by nie 
wymagaly licznych objasnien, jak to bylo dotychczas konieczne. 
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Z kolei Konstytucja przechodzi do omowienia kompetencji odpo
wiednich Wladz Koscielnych w sprawach liturgii. Zgodnie z przy
j~tq zasadq decentralizacji w Kosciele, powaine kompetencje, jesli 
chodzi 0 odnow~ liturgicznq, przyznaje si~ konferencjom episkopat;1 
poszczegolnych krajow. Odnosi si~ to zwlaszcza do wprowadzenia 
cz~sciowo j~zyka narodowego do liturgii. I temu zagadnieniu Sq 
poswi~cone nast~pne punkty omawianej Konstytucji. 

Jak sobie przypominamy, sprawa wprowadzenia j~zykow iywych 
do liturgii w miejsce laciny byia bardzo iywo dyskutowana przez 
Ojcow Soborowych. 

Konstytucja postanawia najpierw ogolnie, ie uzywanie j~zyka Za
ciriskiego winno bye zachowane w obrzqdkach lacinskich (p. 36 § 1) . 
W nast~pnym jednak paragrafie czytamy co nast~puje: Poniewaz 
jednuk czy to we Mszy sw., czy tez przy udzielaniu Sakrament6w, 
czy wreszcie w innych cz~sciach liturgii uzywanie j~zyka narodo
w cgo nierzadko mogloby bye bardzo pozyteczne dla wiernych, moz
na temu j~zykowi udzielic wie,cej miejsca, zwlaszcza w lekcjach 
Pisma sw. i admonic jach (Sq to np. krotkie przemowienia, jakie 
biskup wygIasza podczas udzielania swit;cen kaplanskich) - w nie
kt6rych oracjach i kantykach . Wynikaloby z tego, ie j~zyk naro
dowy b~dzie mogi bye wprowadzony do pierwszej cz~sci Mszy sw., 
a bye moie w jakims stopniu i do innych jej cz~sci. J~zyk naro
dowy mogq wprowadzae do liturgii - jak glosi nast~pny paragrai 
konstytucji - krajowe konferencje episkopatu. >I< 

Tak wi~c do M s z y S w. z 0 s tan q p 0 Sob 0 r z e c z ~ s
c i 0 wow pro wad z 0 n e j ~ z y k i i Y w e. Przypomnijmy, ie 
wczesniej, jeszcze przed Soborem, w wielu krajach wprowadzono 
jui j~zyk narodowy do liturgii, a mianowicie do rytualu, przy 
udzielaniu Sakramentow sw. i sakramenta1iow oraz do liturgii po
grzebowej. Jeden z pierwszych rytualow w j~zyku narodowym 
otrzymala jeszcze przed wojnq archidiecezja wroclawska i die
cezja warminska - po polsku dla wiernych narodowosci polskiej, 
a po wojnie - Francja w 1947 r . Kongregacja Obrz~dow w odnosnym 
pismie zaznacza, ie Stolica Apostolska zatwierdza t~ ksi~g~ litur
gicznq na wyraznq prosb~ biskupow, aby wierni m ogli Zepiej po
znac Iitur'gi~ i dzi~ ki temu stawali si~ pobozniejsi. Jest to bardzo 
waine stwierdzenie. Podkresla one bowiem glowny motyw, jakim 
kieruje si~ tutaj Kosci 61. Sq to wzgl~dy natury duszpasterskiej. 
W dwa lata p6Zniej katolicy niemieccy otrzymali analogiczny 
rytual w j~zyku narodowym, a nast~pnie - Belgia, Anglia, Stany 
Zjednoczone i inne kraje. W Polsce Komisja Liturgiczna Episko

• W Motu Proprio do Konstytuc j i 0 liturgl! z 25 stycznla 1964 r. Papiez 
P awel VI w prowadzil uScis1enie. ze tego rodzaju przeklady maJlj bye przejrzane 
a za twierdzone p l"Zez Stolice: ApostolSklj. 
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pa tu na zlecenie biskupow polskich rowniez opracowala rytual 
w jE:zyku narodowym. Rytual ten po zatwierdzeniu przez StolicE: 
Apostolskq wszedl w zycie pOCZqwszy od Wielkanocy ub. r. Wi
dzimy wiE:c, ze tendencja wprowadzania w coraz wiE:kszym stopniu 
jE:zykow narodowych do liturgii jest obecnie w Kosciele bardzo 
zywa i coraz bardziej przybiera na sileo Niemniej zmiany te budzq 
rowniez powazne wewnE:trzne opory u znacinego odlamu spole
czenstwa katolickiego; jest to zresztq zrozumiale, poniewaz lacina 
w liturgii posiada w naszym kraju blisko tysiClc1etniq tradycjE:, 
z lacinq tez jest w duzym stopniu zwiqzana nasza kuItura naro
dowa. 

Obecnie kiedy Konstytucja 0 liturgii rna bye stopniowo realizo
wana w pracy duszpasterskiej i wcielana w zycie, sqdzE:, ze warto 
poswiE:cie tu trochE: miejsca problemowi jE:zykow narodowych 
w liturgii ze wzglE:du na to, ze sposrod wszystkich soborowych 
reform Iiturgicznych, ktore czekajq na realizacjE:, sprawa ta w od
czuciu wielu katolikow wydaje siE: najbardziej kontrowersyjna. 

Jak siE: zdaje, powaznq rolE: grajq tu czynniki emocjonalne, 
ktore sprawiajq, ze calq k w est i E: 1 a c i n y w lit u r g i i w i
dzimy w niewlasciwych proporcjach i blE:dne ~ 
per s p e k t Y w i e. Najpierw wazne jest, aby nie przeoczye w tej 
sprawie oczywistego faktu - jak to podkresla ks. Kung (The Li
ving Church) - ze zalozyciel Kosciola, Jezus Chrystus, nie poslu
giwal siE: lacinq ani w mowie, ani w modIitwie, jak Rzymianie, 
ktorych znal. Chrystus nie poslugiwal siE: tez grekq, jak kaplani 
swiqtyni, ktorzy siE: zhellenizowali i przez to oddaIili siE: od prc
stego ludu. Jezus nie uzywal tez hebrajskiego "swiE:tego jE:zyka " 
Starego Testamentu, ale poslugiwal siE: jE:zykiem aramejskim 
powszechnie uzywanym dialektem. Chrystus nie zostawil Aposto
lorn gotowej liturgii. Mlody Kosciol tworzyl jq sam. .Jesli chodzi 
o jE:zyk liturgiczny, to jako podstawE: Kosciol przyjql zasadE:, i2: 
liturgia powinna bye w jE:zyku zrozumialym 
d I a 0 g 01 u wi ern y c h. Stqd pierwotnie MszE: sw. odpra wiano 
prawdopodobnie w j~zyku aramejskim, czy moze hebrajskim. W mia
r~ rozpowszechniania siE: chrzescijanstwa na duze kuIturalne i han
dlowe centra Imperium Rzymskiego, Kosciol wprowadzil do li
turgii jE:zyk grecki koine, bE:dqcy wowczas w powszechnym uzyciu. 
Skoro chrzescijanstwo dotado do Egiptu i Syrii, do liturgii wpro
wadzono rowniez j~zyki tych n ar odow. Proces akomodacji jp,zyka 
liturgicznego posuwal sip, dalej. Ok. polowy III W. Kosciol wpro
wadza do liturgii j~zyk lacinski. Po lacinie bowiem ~ POCZqwszy 
od III W. - mowila powszechnie ludnosc zamieszkujqca tereny 
dzisiejszej polnocnej Afryki, Wloch, Francji , Nadrenii, Belgii, Ho
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landii. Ostatnim chyba, jak dotychczas, etapem akomodacji w dzie
dzinie j~zyka liturgicznego bylo dzielo sw. Cyryla i Metodego 
w IX w. Wprowadzili oni j~zyk slowianski do liturgii na terenach 
niekt6rych kraj6w zamieszkalych przez Slowian. 

I oto obecnie po jedenastu wiekach Kosci6l nawiqzuje znowu 
do swoich najlepszych tradycji i rozpoczyna nowy, doniosly etap 
w dziedzinie adaptacji j~zyka liturgii. 

Jako najwainiejszy argument za pozostawieniem laciny w li
turgii wysuwa si~ najcz~sciej to, ie stanowi ona bardzo wainy 
czynnik jednoczqcy cz~sci Kosciola Powszechnego. Oczywiscie, ie 
jest w tym pewien procent racji, niemniej naleiy wzi<!c pod 
uwag~ r6wniei nast~pujqce argumenty: 

1) Kosci6l w czasie pierwszych wiek6w swojej historii osiqgn<!l 
wrElCz fenomenalnq jednosc wewn~trznq, a przeciei lacina nie ode
grala w tym najmniejszej nawet roli; 
• 2) Zar6wno przed, jak i po stosunkowo p6inym rozpowszech
nieniu si ~ w Rzymie laciny jako j~zyka liturgicznego, Kosci61 
wczesny uznal - jak 0 tym jui wyiej wspomnialem - duiq ilosc 
jElzyk6w za oficjalne j~zyki liturgiczne i wszystkie one po dzis 
dzien Sq za takie uwazane; 

3) W post~pujqcym naprz6d procesie zbliienia z oddzielonymi 
Kosciolami Wschodnimi Rzym wcale nie nalega, aby lacina zo
stala przyj~ta jako j~zyk liturgiczny; 

4) Jeszcze z poczqtkiem XVII w. Stolica Apostolska udzielila 
zezwolenia na sprawowanie calej liturgii lqcznie z brewiarzem 
po chinsku i zezwolenie to nigdy nie zostalo urz~dowo odwolane. 
R6wniez jui w naszych czasach udzielono pewnym kaplanom na 
terenie Izraela zezwolenia na odprawianie Mszy sw. cz~sciowo po 
hebrajsku, a wsp61nota benedyktynska w stanie Kerala w Indiach 
podobnie odprawia Msz~ sw. w tamtejszym j~zyku. 

Najwainiejszym jednak motywem przemawiajqcym za wpro
wadzeniem j~zyk6w narodowych do liturgii Sq - jak juz wspom
nialem - r a c j e nat u r y d u s z pas t e r ski e j. Mianowicie 
w obecnych czasach lacin~ rozumiejq, i to raezej slabo, jedynie 
ci, kt6rzy uczyli si~ tego j~zyka w szkole sredniej. Procent wier
nych, kt6rzy mogliby z latwoSciq sledzic calq akcjEl liturgicznq 
Mszy sw. i Sakrament6w jest dzisiaj naprawd~ bardzo znikomy. 
JakZe w takich warunkach budowac dialog mi~dzy kaplanem 
celebransem, a wiernymi zgromadzonymi w swiqtyni? 

Wreszeie - w naszej mocno zdeehrystianizowanej Europie 1 i
t • r g i a m 0 g I a b y 0 d e g rae pow a z n q r olE:: m i s y j n 0

a p 0 s t 0 1 s k q. Liturgia bowiem opr6ez zasadniczej funkcji, tj. 
oddawania publicznego kultu Bogu, posiada tez bardzo wazne 
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zadanie katechetyczne i duszpasterskie. J~zyk liturgii odgrywa tu 
decydujqcq rol~. 

Po om6wieniu zagadnienia j~zyk6w narodowych w Iiturgii Kon
stytucja publikuje szereg zasad dotyczqcych adaptacji liturgii 
do mentalnosci i tradycji rozmaitych narod6w. Znajdujemy 
tutaj bardzo waine i istotne stwierdzenia. Kosci61 szanuje i 1'ozwija 
wartosci kulturowe rozmaitych ras i ludow. Cokolwiek w sposobie 
zycia tych ludow nie jest zwiqzane w sposob nierozerwalny z za
bobonami i bl~dami, to wszystko zyczliwie rozwaza i, jeW moze, 
pozostawia nienaruszone, a nawet niekiedy wprowadza do liturgii. 
Jakie wi~c daleko poszlismy naprz6d od czasu slynnego sporu 
o system akomodacyjny wprowadzany z wielkim powodzeniem 
przez misjonarzy jezuickich w Indiach i Chinach w XVII w. Te 
uniwersaIistyczne idee reprezentowane i gloszone w6wczas zwiasz
cza przez ks. Roberta Nobili SJ i ks. Mateusza Ricci, r6wniez 
czlonka zakonu jezuit6w, nie znalazly, niestety, zrozumienia. Gdy
by stalo si~ inaczej, obecnie Azja bylaby prawdopodobnie w znacz·· 
nym procencie chrzescijanska. 

Jesli chodzi 0 adaptacj~ liturgii na terenach misyjnych, Kon
stytucja zezwala tamtejszym konferencjom episkopatu, aby do
konywaly tej adaptacji, zwlaszcza jesli chodzi 0 udzielanie Sakra
ment6w, oraz 0 sakramentaIia, a wi~c rozmaitego rodzaju blogo
slawienstwa i poswi~cenia; nast~pnie ~ procesje, j~zyk Iiturgiczny, 
muzyka i sztuka koscielna. Projekty te naleiy przedIoiyc Stolicy 
Apostolskiej do zatwierdzenia. 

Drobnq, ale wymown'l ilustni.cj'l do tych wsp6lczesnych tenden
cji akomodacyjnych, zwIaszcza na terenach tzw. misyjnych, moze 
stanowic nast~puj'lcy fakt, jaki zdarzyl si~ par~ lat temu. Oto 
wladze koscielne wyslaly pewnego mlodego ksi~dza do Rodezji do 
pracy duszpasterskiej na. tamtejszych terenach. Jakiei bylo jego 
zdumienie i zgorszenie, kiedy podczas pierwszego pogrzebu, jaki 
prowadzil, ujrzal Murzynki-placzki, kt6re obnazywszy si~ do pasa, 
wsr6d glosnych szloch6w, j~k6w i okrzyk6w "wyrywaly" sobie 
wlosy z glowy. Co wi~cej, okazalo si~, ie instytucja takich placzek 
powszechnie weszla tam niejako do liturgii pogrzebu. Nasz mlody 
misjonarz napisal wi~c list do Rzymskiej Kongregacji Rozkrzewia
nia Wiary, prosz'lc 0 energiczn'l interwencj~ w imi~ podstawowych 
zasad moralnosci chrzescijanskiej. Odpowiedziano mu bardzo 
uprzejmie, ze poniewaz instytucja placzek stanowi powszechnie 
przyj~ty zwyczaj, a miejscowi wierni tym si~ wcale nie gorsz'l , 
naleiy ten zwyczaj uszanowac. 

Ostatnie punkty pierwszego rozdzialu Konstytucji m6wi'l wresz
cie 0 k r z e w i e n i u z y cia lit u r g i c z neg 0 w die c e
z j a chi par a f i a c h. Mowa jest tam 0 powolaniu do zycia 
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specjalnej Komisji Liturgicznej Episkopatu. Pomocnym tej Komisji 
m6glby bye Instytut Duszpasterstwa Liturgicznego, w sklad kt6
rego wchodzilyby r6wniez osoby swieckie. I tu rzecz interesujqca. 
Zadaniem tego Instytutu, pozostajqcego, oczywiscie, w gestii wladzy 
koscielnej, byloby kierowanie duszpastersko liturgicznq akcjq 
i prowadzenie w tej dziedzinie badan oraz eksperyment6w, ilekroe 
chodzi 0 adaptacje, jakie mogq bye zaproponowane Stolicy Apo
stolskiej. Warto tu nawiasem podkreSlic, ze w Konstytucji dwu
krotnie uzyto w odniesieniu do adaptacji liturgii okreslenia expe
rimenta. Konstytucja zaleca r6wniez tworzenie diecezjalnych ko
misji liturgicznych. 

Tak oto w duzym skr6cie, przedstawialyby si~ najwazniejsze 
zasady og6lne Soborowej Konstytucji 0 Liturgii. 

MSZA I KOMUNIA SW. 

Pod tytulem: ,,0 najswi~tszej tajemnicy Eucharystii" omawia 
Konstytucja w drugim rozdziale zagadnienie odnowy liturgii Mszy 
i Komunii sw. Niejednokrotnie w naszej prasie katolickiej pod
kreslano, piszqc 0 Mszy sw., ze nie wystarczy, aby wierni byli 
na niej fJ be c n i, lecz majq w niej u c z est n i c z y e. W tym 
duchu wlasnie wypowiada si~ Konstytucja: Kosci6t z najwyzszq 
troskq dqzy do tego, aby wierni nie towarzyszyli tej tajemnicy 
wiary jak gdyby jacys obcy i niemi widzowie, lecz aby ceremonie 
i mod!itwy dobrze rozumiejqc, w swi~tych czynnosciach swiado
mie, poboznie i czynnie uczestniczyli,. przyswajajqc sobie Slowo 
Boze, przyjmujqc Komuni~ sw. i dzi~ki sktadajqc Bogu.. . Msza sw. 
moze i powinna wi~"c odgrywac wi~kszq niz dotychczas rol~ w zyciu 
i wychowaniu chrzescijanskim. Konstytucja zapowiada nast~pnie. 
ze uklad Mszy sw. zostanie tak zrewidowany, aby wtasciwy sens 
tak poszczegolnych cz~sci jak i wzajemne ich powiqzanie stato 
si~ jasniejsze. Jak to b~dzie wyglqdalo in concreto, musimy po
czekac na rozporzqdzenia wykonawcze. W kazdym razie Msza 
ulegnie pewnym zmianom nie tylko dlatego, ze zostanie do niej 
cz~sciowo wprowadzony j~zyk narodowy, lecz r6wniez z uwagi na 
pew n e z m ian y w sam y c h c ere m 0 n i a c h, rod z a
j u mod 1 i t w i i c h k ole j nos c i. Konstytucja najog6lniej 

• 	 cha.rakteryzuje kierunek tych zmian. Mianowicie majq one na ce lu 
u p r 0 s z c zen i eli t u r g i i M s z y; nast~pnie - 0 pus z c z e
n i e tego, co z biegiem wiek6w zosta1o dodane. a co okazalo si~ 
m niej pozyteczne; wreszcie inne elementy liturgii, jakie wyda jq 
si~ pozyteczne lub konieczne - a kt6re na skutek niesprzyjajqcych 
wydarzen historycznych zaginE:ly, zostanC! obecnie w oparciu 0 tra
dycjE: starozytnego Kosciola w z now ion e. Chodzi bowiem 0 to, 
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aby Msza sw. stala si~ maksymalnie "czytelna" i "komunikatywna" 
dla wsp6kzesnego czlowieka. Kaplan odprawiajqcy Msz~ powtarza 
to, co Chrystus uczynil podczas Ostatniej Wieczerzy w mysl Jego 
polecenia: "To czyncie na moj'l pamiqtk~". Niestety, pewne cere
monie obecnej lacinskiej liturgii Mszy sw. w malym tylko stopniu 
przypominaj'l i symbolizuj'l Misterium z Wieczernika. 
Nast~pny punkt Konstytucji m6wi 0 perykopach biblijnych czy

tanych w czasie Mszy sw. podczas lekcji i ewangelii. Ot6z, jak 
wiadomo, perykopy te obejmuj'l cykl jednoroczny i wskutek tego 
wierni maj'l okazj~ poznania poprzez liturgi~ Mszy sw. zaledwie 
drobnej cz~sci Pisma sw. Olbrzymia wi~kszosc pi~knych i gl~bokich 
tekst6w Starego i Nowego Testamentu pozostaje dla og61u wier
nych terra ignota. Ot6z Konstytucja Soborowa postanawia, aby 
dot Y c h c z a sow y jed nor 0 c z nyc y kIp e r y k 0 p b i
b 1 i j nyc h z a s t 'l pic c y k 1 e m par ole t n i m. Prawdo
podobnie b~dzie to cykl trzech lub czterech lat. Dzi~ki temu wierni, 
poznajq lepiej Pismo sw., a kaznodziejom wyglaszajqcym homilie 
w oparciu 0 tekst lekcji i ewangelii ulatwi to powaznie prac~. 

Zamiast bowiem dotychczasowego nawi'lzywania co roku do tych 
samych dobrze znanych tekst6w i w'ltk6w Biblii, b~dq mieli do 
dyspozycji material duzo obfitszy i bardziej r6znorodny. Warto tu 
zazi1aczyc, ze Konstytucja bardzo poleca ten wlasnie rodzaj ka
zan i podkresla, ze nie nalezy homilii opuszczac chyba dla waznego 
powodu. 

Do nast~pnych interesujqcych innowacji wprowadzonych przez 
Konstytucj~ nalezy zaliczyc K 0 m u n i ~ s w. wi ern y c h pod 
d w i e map 0 s t a cia m i. Kiedy sprawa ta byla dyskutowana 
podczas I sesji, Soborowe Biuro Prasowe opublikowalo specjalny 
kcmunikat na temat wiadomosci historycznych dotyczqcych Ko
munii sw. pod dwiema postaciami. Ot6z az do XII w. panowal 
pcwszechnie w Kosciele Zachodnim zwyczaj przyjmowania w ta
kiej formie Komunii sw. przez wiernych. Zazwyczaj pili oni alba 
z tegc samego kielicha, kt6rego uzywal kaplan, albo ze specjal
nego kielicha , lub rozdawano komunikanty umaczane w kielichu. 
W w. XUI i XIV zwyczaj Komunii sw. pod dwiema postaciami 
stopniowo prawie calkowicie wychodzil z uzycia. Nawrotu do 
Komunii sw. pod dwiema postaciami zacz~li domagac si~ najpierw 
Husyci, a potem Reformacja. Sobory w Konstancji i w Trydencie 
wydaly jednak zarzqdzenia 0 charakterze dyscyplinarnym zak&.
zujqC Komunii sw. pod dwiema postaciami. Chodzilo 0 to, aby 
w ten spos6b odciqc si~ od bl~dnych twierdzen, jakoby taka tylko 
fo rma KQIl1unii sw. miala bye konieczna do zyskania skutk6w 
duchowych Eucharystii. Istota Sakramentu jest bowiem zacho
wana takze i pod jednq postaciq. Trzeba jeszcze raz podkres1ic, 
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ie zarzqdzenia te posiadaly charakter dyscyplinarny, a nie dogma
tyczny. Pierwszym wylomem w tych przepisach koscielnych byla 
Konstytucja apos'tolska Piusa X z 1912, w ktorej zezwolil on 
wiernym obrzqdku lacinskiego, biorqcym udzial we Mszy sw. 
obrzqdku wschodniego, na przyjmowanie Komunii sw. wedlug 
istniejqcego tam zwyczaju, tj. pod dwiema postaciami. Pozwolenie 
to zostalo rowniei umieszczone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. 
Ale dopiero omawiana Konstytucja w duiej mierze uchyla prze
pisy z okresu Soboru Trydenckiego i postanawia co nast~puje: 

Komunia pod dwiema postaciami ( ... ) w wypadkach, ktore b~dq 
okreslone przez Stolic~ Apostolskq, moze bye udzielana tak duchow
nym jak zakonnikom i swieckim wedlug uznania biskupow, jak 
np. neoprezbiterom podczas Mszy sw. ich swi~cen, zakonnikom 
podczas Mszy, kiedy skladajq sluby, neofitom podczas Mszy odpra
wianej po przyj~ciu przez nich chrztu. Moina przypuszczac, ie 
okazjq do udzielenia przez biskupa zezwolenia na Komuni~ pod 
dwiema postaciami b~dzie tei np. Msza sw. slubna, przyj~cie no
wych czlonkow do pewnej sodalicji czy tez innego zrzeszenia 
religijnego itp. 

Ta nowa - a wlasciwie bardzo stara - praktyka przyjmowania 
Komunii sw. w formie niecodziennej bE:dzie podkreslala wainosc 
danej chwili i utrwali jq zapewne gl~boko w pami~ci uczestnikow. 
Obok tego waloru duszpasterskiego Komunia sw. pod dwiema po
staciami posiadac b~dzie zapewne i sw6j aspekt ekumeniczny. 
B~dzie ona stanowila jeszcze jeden czynnik zbliiajqcy nas do pra
woslawnych, ktorzy zachowali po dzis dzien praktykE: Komunii 
sw. pod dwiema postaciami. 

NastE:pne powaine novum wprowadzone przez Sobor to k 0 n
C e 1 e bra c jaM s z y S w. Chcdzi tu 0 MszE: odprawianq rowno
czesnie przez wielu kaplanow czy biskupow. W Kosciele Zachod
nim koncelebracja zachowala siE: obecnie jedynie w czasie udzie
lania swi~cen kaplanskich i w czasie sakry biskupiej. Natomiast 
w Kosciele Wschodnim koncelebracja jest praktykowana 0 wiele 
cz~sciej. Obecnie Konstytucja Soborowa rozciqga zezwolenie na 
koncelebracjE: w Kosciele Zachodnim na nast~pujqce wypadki: pod
czas Mszy sw. w Wielki Czwartek; podczas Soboru, konferencji 
biskup6w, Synodu i uroczystosci benedykcji opata. Ponadto biskup
ordynariusz moze wedlug swego uznania zezwolic na koncelebro
wanie Mszy sw. konwentualnej w kosciolach zakonnych lub glow
nej Mszy sw. w innych kosciolach, nast~pnie - Mszy odprawianej 
podczas jakichkolwiek zebran kaplanow tak diecezjaInych jak za
konnych. Ten nowy ryt koncelebracji zostanie \vlqczony do mszalu 
rzymskiego. 

Moina by zapytac, jakie racje sklonily Ojcow Soborowych do 
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podj~cia decyzji 0 koncelebracji. Wydaje si~, ze najwazniejsze byly 
tu wzgl~dy natury duszpasterskiej. Wyobrazmy sobie np. zjazd 
kilkudziesi~ciu ksi~zy podczas odpustu czy tez innej uroczystosci 
koscielnej. Wi~kszose ksi~zy odprawia wtedy "dla siebie", niejako 
prywatnie, gdzies tam przy bocznym oltarzu. Czy nie b~dzie bar
dziej wlasciwe i zgodne z duchem liturgii, jako publicznej i wspol
nej sluzby Bozej, jesli ci kaplah i zgromadzq si~ przy wsp6lnym 
oharzu ustawionym na srodku Kosciola i odprawiq Msz~ sw. wsp61
nie? Nigdy nie zapomn~ widoku Mszy sw. koncelebrowanej , jakiej 
bYfem swiadkiem w Bazylice sw. Piotra 13 listopada 1960 r. na 
rozpocz~cie prac Soborowych Komisji Przygotowawczych. Przy du
zym specjalnie zbudowanym oltarzu w ksztalcie stolu, obok konfesji 
6W. Piotra, stan~lo dwunastu biskup6w obrzqdku wschodniego. 
Jeden z nich prowadzil akcj~ liturgicznq, a wraz z nim wszyscy 
inni odmawiali wspolnie modlitwy mszalne, wspolnie wymawiali 
a raczej spiewali , slowa konsekracji, wsp61nie przyj~li Kom Llni~ 
sw. pod dwiema postaciami. Msza sw. konce!ebrowana, jak to pod
kresla Konstytucja - ukazuje w sposob wlasc iwy jednosc k aplan
stwa oraz lepiej przypomina i symbolizuje Ostatniq Wieczerz~. 
Duze znaczenie moze miee koncelebracja zwlaszcza w wi~kszych 

klasztorach, gdzie stale przebywa wi~ksza ilose kaplan6w. Mozna 
si~ spodziewae, ze koncelebracja zwlaszcza w Wielki Czwartek, 
we wszystkich wi~kszych kosciolach, pozwoli wiernym gl~biej prze
zywae pamiqtk~ ustanowienia Eucharystii. 

INNE SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA 

Pierwsze punkty trzeciego rozdzialu zatytulowanego: ,,0 innych 
Sakramentach i sakramentaliach" przypominajq, ze Sakramenta , 
ktore - jak wiadomo - zostaly ustanowione przez Chrystusa, 
n ie tylko udzielajq laski, leez rowniez dzi~ki swej liturgii bardzo 
skutecznie duchowo dysponujq wiernych do tego, aby t~ lask~ 

mogli owocnie przyjqe. Stqd olbrzymie znaczenie posiada to, aby 
wierni dobrze rozumieli liturgi~ Sakramentow. Sakramentalia n a
tomiast (np. rozmaite poswi~cenia, blogoslawienstwa, obrz~d posy
pywania glowy popiolem itp.), ustanowione przez Kosei6l, przypo
minajq zewn~trznie w jakims stopniu Sakramenty. Oznaczajq one 
pewne laski, jakie wyjednujq wiernym dzi~ki modlitwie Kosciola. 
Nast~pnie Konstytucja stwierdza, ze z biegiem czasu do liturgii 

Sakramentow i sakramentali6w przedostaly si~ pewne ceremonie, 
kt6re sprawily, ze istota i eel poszezeg6lnyeh Sakrament6w i sa
k ra mentaliow ulegla jak gdyby pewnemu zaeiemnieniu. Dlatego 
lit.urgi~ t~ trzeba r 6wniez zrewidowae i przystosowac do potrzeb 
naszych ezasow. 
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MowiC)c 0 akomodacji, na pierwszym rLueJscu Ojcowie Sobo
rowi zalecajC) jako rzecz "bardzo pozyteclnfj" w pro wad zen i e 
w z n a c z n y m st 0 p n i u j ~ z y k a n a rod 0 w ego do r y
t u a 1 u. Ten postulat - jak 0 tym w::.pomnialem w rozdziale 
pierwszym - zostal juz w pewnych krajach, a m. in. i w Polsce; 
w pelni zreaIizowany. 

Z kolei Kor,sty tucja omawia odnow~ liturgii poszczegolnych 
Sakramentow. Zaczyna od Chrztu. I tak wedlug uznania bisk upa
ordyna riusza n ale z a l o b y w z now I c k a t e c hum e n a j; 

dla osob dor oslych przygotowujqcych si~ do Chrztu. Przypon:nij 
my, ze i obecnie istnieje pevvnego rodzaju katecbu enat polega
jC)cy .a tym, ze dl uzszy okres czasu poswi~ca si~ na odpowiedn ie 
przygotowanie danej osoby dorosle j do przyj~cia Chrzt u. Katechu
men winien wi~c przyswoic sobie pewne quantum wiadomosci 
dctyczC)cych tak w iedzy r elig ijnej jak i zycia religijnego. W kra
jach anglosaskich spory procent katolikow stanowiC) dzisiaj neofic i 
czy - jak cz~sciej nazywa si~ ich obecnie - konwertyci. Mianem 
konwertytow obejmuje si~ zresztc) rowniez i tych, ktorzy z innego 
wyznania przechodzq na katolicyzm. W Stanach Zjednoczonych 
np. liczba konwertytow dochodzi rocznie do 100 tys. os6b. Repre
zentujq oni w danych Kosciolach lokalnych bardzo cennC) formacj~ 
religijnq, mianowicie katolicyzm ze swiadomego wyboru i odzna
czajC) si~ nierzadko duzq wiedzq teologicznC), gl~bokim zyciem \ve
wn~trznym i gorliwosciq apostolskq. Innowacja wprowadzona pI'zez 
Sobor polegalaby na tym, ze katechumenat zostalby podzielony 
na kilka odr~bnych stopni, z ktorych kazdy bylby polqczony 
z pewnym obrz~dem liturgicznym. W ten sposob katechumen stop
niowo zblizalby si~ do glownej uroczystosci: przyj~cia do Kosciola. 
Tego rodzaju postanowienie zostalo podyktowane rowniez wzgl~

dami natury duszpasterskiej; chodzi bowiem 0 lepsze duchowe 
przygotowanie si~ katechumena do Sakramentu Chrztu. W tej 
uchwale Soboru widzimy rowniez pewne nawiqzanie do praktyk 
katechumenatu z czasow starozytnego Kosciola. 

Na terenach misyjnych tamtejsze konferencje episkopatu b~dq 
mogly wedlug swego uznania w I q C z y e doc ere m 0 nIl 
C h r z t u pew nee 1erne n t y z w i q zan e z t z w. in i c j a
c j q, a oparte na starych zwyczajach i obyczajach miejscowych 
lud6w. Konstytucja zawiera jeszcze kilka postanowieil, ktore moz
na by traktowac jako "dowartosciowanie" Chrztu. Mianowicie do
1ychczasowa liturgia Chrztu doroslych rna bye zrewidowana pod 
kqtem widzenia zasad ogolnych omowionych wyzej, oraz - co 
stanowi novum - do Mszalu Rzymskiego zostanie wprowadzony 
nowy for m u I a r z m s z a I n y: InC 0 II a t ion e B apt i s
m i - tj. Msza sw. pozostajqca w bezposrednim zwiqzku z udzie
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lonym Chrztem. Przypomnijmy, ze w starozytnym Kosciele do
roslym udzielano Chrztu bardzo uroczyscie, w wigili~ Wielkanocy 
i Zielonych SWiqt, a w Kosciele Wschodnim rowniez w uroczystosc 
Epifanii (Trzech KrOli). 

Konstytucja postanaw ia nast~pnie, aby z r e wid 0 W a e r 0 w
n i e z 1 i t u r g i ~ 'C h r z t u d z i e c i i przystosowae jq bardziej 
do "sytuacji" dziecka. Obecna liturgia Chrztu niemowlqt powstala 
bowiem w ten sposob, ze dose mechanicznie skrocono obrz~dy 
Chrztu dorosiych. Reminiscencje Chrztu doroslych znajdujemy 
tutaj zwlaszcza w egzorcyzmach i w pewnych pytaniach, na ktore 
odpowiadajq rodzice chrzestni. Nowy ryt Chrztu dzieci - ja.k 
postanawia Konstytucja - winien rowniez bardziej ukazae obo
wiqzki matki i ojca dziecka, oraz rodzicow chrzestnych. W dotych
czasowym rytuale rzymskim bowiem na ten temat nie znajdujemy 
wlasciwie nawet wzmianki. 

Wielokrotnie juz przed Soborem spotykalo si~ wypowiedzi teolo
gow i duszpasterzy, ktorzy ubolewali na d tym, ze Chrzest, b~dqcy 
w pewnym sensie najwazniejszym z Sakramentow jako "brama 
do nieba", traktowany jest w praktyce duszpasterskiej dose "po 
macoszemu". Wydaje si~, ze obecne postanowienia Soborowe zmie
niajq powaznie na lepsze ten stan rzeczy. 

R e w i z j i do mag a s i ~ row n i e z iIi t u r g i a Sa k r a
men tuB i e r z mow ani a. Chodzi bowiem 0 to, aby wyrazniej 
ukazae gl~bokie powiqzanie, jakie istnieje pomi~dzy tym Sakra
mentem a obowiqzkami chrzescijanina. Dlatego Konstytucja za
leca, aby przyj~cie Sakramentu Bierzmowania bylo poprzedzone 
odnowieniem obietnic uczynionych na chrzcie. Konstytucja ze
zwala, aby Sakramentu Bierzmowania udzielae w lqcznosci ze 
Mszq sw., dotychczas bo,viem udzielano go poza Mszq. 

Konstytucja nie wypowiada siPc natomiast w sprawie obecnie 
dose zywo dyskutowane.i, a mianowicie, jaki wiek zycia uznae 
za najbardziej odpowiedni do udzielania Sakramentu Bierzmowa
nia. Kanan 788 Kodeksu Prawa Kanonicznego zasadniczo zabrania 
udzielania tego Sakramentu wczesniej niz po ukonczeniu siodmego 
roku zycia . . W tej sprawie, nasz wybitny, nie zyjqcy juz teolog, 
dominikanin o. Jacek Woroniecki og!osil po wojnie artykul pt. 
Rola wychowawcza Bierzmowania. W oparciu 0 zdobycze wspol
czesnej psychologii stawia tezPc, ze najbardziej odpowiednim okre
sem zycia dla przyj~cia Sakramentu Bierzmowania jest poczqt ek 
tzw. okresu pokwitania. Wtedy to bowiem w mlodym cz!o"vieku 
rodzq si~ pierwsze zmagania wewn~trzne, rozszerzajq si~ jego 
horyzonty myslowe, budzi si~ poczucie odpowiedzialnosci, poja
wiajq si~ pierwsze pytania 0 charakterze metafizycznym. W tym 
tez okresie mlodziez napotyka na pierwsze powazniejsze trudnosci 
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w wyznawaniu swej wiary. Uzasadnienia dla stanowiska o. Woro
nieckiego mozna by szukac w orzeczeniu Soboru Florenckiego, 
ktory stwierdzil, ze Sakrament Bierzmowania "jest udzielany dla 
umocnienia, tak jak dany byl Apostolom w dniu Zielonych Swiqt, 
mianowicie by chrzescijanin odwaznie wyznawal imi~ Chrystusa". 
Jak wynika z Dziejow Apostolskich Bierzmowanie stanowilo jak 
gdyby pewien wewn~trzny impuls wzbudzajqcy w duszy chrzesci·· 
Janina to, czego przedtem w niej nie bylo, tj . wiE:kszq gorliwosc 
religijnq i odwag~ w wierze. 

Z kolei Konstytucja przechodzi do Sakramentu Pokuty. Jeden 
krotki punkt jest temu poswi~cony, ale do Sakramentu tego Kon
stytucja powraca obszerniej w dalszym rozdziale. Na razie punkt 
72 glosi jedynie, ze "r y t i for m ~ Sa k ram e n t u Po k u t y 
n a I e z y w ten s p 0 sob z r e wid 0 wac, a b y i s tot a 
i sku t e k t ego Sa k ram e n t u j a s n i e j z 0 s t a I y u k a
zan e". Jak wiadomo, obecnie kaplan trzymajqc nad penitentem 
wyciqgnj~tq prawq dlon odmawia po lacinie: Misereatur ... i Indul
gentiam..., a potem - rowniez po lacinie - wlasciwq formul~ 
rozgrzes7.enia i wtedy wykonuje znak krzyza. Po rozgrzeszeniu 
znow odmawia kr6ciutkq modlitw~, po czym stukajqc, daje znak 
do odejscia od konfesjonalu. Najprawdopodobniej po Soborze te 
modlitwy zostanq cz~sciowo zmodyfikowane; zostanie rowniez 
wprowadzona prawdopodobnie jakas odmienna ceremonia towa
rzysZqca rozgrzeszeniu. Musimy wi~c cierpliwie czekac na rozpo
rzqdzenia wykonawcze. 

Stosunkowo duzo miejsca poswi~ca Konstytucja nast~pnemu 

Sakramentowi: Namaszczenia Chorych. Otoz najpierw sarna nazwa. 
Jak wiadomo, dotychczas w rytuale rzymskim ten Sakrament na
zywal si~: Extrema Unctio - Ostatnie Namaszczenie, ze wszyst
kich bowiem namaszczen uzywanych przy udzielaniu Sakramen
tow w tej kolejnosci, jak to podaje katechnizm - Chrzest i Bierz
mowanie - to namaszczenie jest ostatnie. Wskutek niezbyt szcz~
sliwej nazwy Sakrament ten w dose powszechnym przekonaniu 
wiernych stal si~ Sakramentem umierajqcych, ktorego udziela si~ 
jedynie tym, ktorych godziny zycia Sq policzone. Jest to poglqd 
mylny. Stqd Konstytucja glosi: "Ostatnie Namaszczenie", ktore 
lepiej mozna nazywac "Namaszczeniem Chorych", nie jest sakra
mentem tyeh tylko, ktorzy znajdujq si~ w niebezpieezenstwie 
smierei. Stqd Sakrament ten powinien wierny przyjmowac wtedy, 
kiedy - jak powiada Konstytucja - wskutek ezy to podesztego 
wieku, ezy tez ehoroby "zaezyna bye w niebezpieezenstwie §mier
ei". Wolno przypuszczac, ze w praktyce duszpasterskiej po Soborze 
zaeznie si~ przyjmowac zwyczaj, ze Sa k ram e n t N a mas z
czenia z reguly b~dzie udzielalo si~ kazdej 
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o s obie powaznie chorej. Jest to bowiem Sakrament 
chorych, jak to wynika ze sl6w Pisma sw.: Choruje kto rni~dzy 

u;am i? Niech wezwie kapeanow Kosciola i niech modlq si~ nad 
nim , nam aszczajqc go VJ imi~ Panskie; a modlitwa wiary ocali 
ch07'ego i podzwign i e go Pan, a je sliby bye w gTzechach zostanq 
mu odpu szczone (List sw. J akuba Apostola). SWiadczq 0 tym r 6w
b iez modlitwy odprawiane przez kaplana po udzieleniu tego Sa
kramentu, k iedy prosi Boga m. in .: ...uzdrou; slabosci t ego cho
rego, ulecz j ego r any ( ... ); pr zyw Toc mu l ask awie pelne zdrow i e 
duszy i ci al a, aby mocq T u;ego mitosie1'dzia uzdrow i ony n ab rae sit 
do speln ien ia swyc h obowiqzk ow ( ... ); aby ChOTY, ci ~;i;kim dosw iad
czen ie111 oczy szczon y, Tob i e przypisyw al: swoje wyzdrow i enie. 

Sakrament ten nie jest wi~c Sakramentem umierajqcych, lecz 
Sakramentem chorych. Bye moze, ze soborowa odnowa Iitur
giczna usunie w reszcie falszywe poglqdy wiernych w tej materii, 
k t6re wyrzqdzaly dotychczas wiele ziego. Sprawialy bowiem, ze 
wiele os6b, zwlaszcza jesli chodzi 0 srodowiska miejskie, wr~cz 
zabobonnie obawialo sip, tego Sakramentu. Mozna zywie nadziej~ , 

ze r 6wniez z klepsydr i nekrolog6w zniknie ten niezbyt szcz~sliwy 
zwrot: "zaopatrzony Ostatnimi Sakramentami" - podczas gdy po
winno bye raczej po prostu: "zaopa trzony Swi~tymi Sakramen
tami". 

Konstytucja zmienia r6wniez kolejnose 
u d z i e 1 ani a S a k ram e n t 6 w c h 0 rem u. W rytuale rzym
skim bylo dotychczas w ten spos6b, ze najpierw byla spowiedz, 
potem Komunia sw., a na koncu Namaszczenie. Obecnie na koncu 
jest Komunia sw., kt6rej kaplan - w zaleznosci od stanu cho
rego - udziela albo w formie "zwyklej", albo w formie wiatyku 
(v iaticum - zaopatrzenie na podr6z). Formula brzmi w6wczas: 
"Przyjmij, Bracie (Siostro), wiatyk Ciala Pana naszego Jezusa, 
kt6ry niech ci~ strzeze od zlosIiwego wroga i doprowadzi do zy
wota wiecznego. Amen". 

Chcialbym tu dodae, ze w nowym rytuale w j~zyku polskim jest 
zachowana juz taka wlasnie kolejnose. 

I jeszcze jedno postanowienie zawiera Konstytucja odnosnie 
Sakramentu Chorych. Mianowicie liczba namaszczen, kt6rych do
tychczas jest szesc (oczy, uszy, nos, usta, dlonie, stopy) zostanie 
zmieniona, chyba zmniejszona; takze i modlitwy nalez'lce do rytu 
tego Sakramentu ulegnq pewnej modyfikacji w tym duchu, aby 
odpowiadal r6znym okolicznosciom, w jakich znajduje si~ dany 
wierny przyjmujqcy ten Sakrament. 

Z kolei Konstytucja omawia Sakrament Kaplanstwa. I tutaj 
r6wniez spotykamy to sarno, co juz widzielismy przy innych Sa
kramentach. Mianowicie 1 i t u r g i a Sa k ram e n t u k a p I a n
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s twa z 0 s tan i e pod dan are w i z J 1: z a r 6 w n 0 c ere
m 0 n i e j a kit e k sty mod 1 i t w. Natomiast pi~kne a10kucje 
biskupa, wywodzqce si~ jeszcze ze starozytnosci chrzescijanskiej, 
odczytywane dotychczas po lacinie na poczqtku obrz~du swi~cen 
kaplanskich lub konsekracji biskupiej, mogq byc obecnie wygla
szane w j~zyku narodowym. 

Powazniejsze inn 0 wac jew pro wad z a 0 maw ian y d o
k u men t sob 0 row y dol i t u r g i i S a k ram e n tum a 1
z e il s twa. Najpierw odnosne teksty liturgiczne winny byc pod
dane rewizji tak, aby lepiej zostala uwydatniona laska, jakiej 
udziela ten Sakrament, i aby obowiqzki nowozeilc6w zostaly wy
razniej uwypuk10ne. Sobor wyraza gorqce zyczenie, aby zacho
wac pewne pochwaly godne ceremonie i zwyczaje, jakie w roz
maitych krajach koscioly 10kalne wprowadzHy do liturgii tego 
Sakramentu. Co wi~cej - Konstytucja przypomina, ze k 0 n f e
rencje episkopatu mogq wypracowac nowy 
ryt Sakramentu m'alZeilstwa, ktory by bardziej 
odpowiadal miejscowym i narodowym zwyczajom; np. bi
skupi hinduscy na Soborze wyjasniali, ze w Indiach obrz~d na
kladania obrqczek nic nie znaczy. Odwieczne zwyczaje panujqce 
w tym kraju Sq inne: mqz podaje zonie klucze alba zwiqzuje si~ 
brzeg szaty m~zczyzny i kobiety. A wi~c episkopaty miejscowe 
b~dq mogly stworzyc swoje wlasne ryty Sakramentu malzeilstwa: 
np. ryt hinduski, japoilski, afrykailski itp. Konstytucja zaleca 
r6wniez, aby wprowadzic zwyczaj zawierania malzeilstwa w czasie 
Mszy sw. Dotychczas tego rodzaju sluby (tzw. "slub rzymski"l 
nalezaly raczej do rzadkosci. 

Po om6wieniu wszystkich siedmiu Sakrament6w Konstytucja 
przechodzi do om6wienia sakramenta1i6w. Nie wdaje si~ tutaj 
w szczeg6ly, a przypomina tylko te pewne zasady og6lne z I 1'oz
dzialu Konstytucji, kt61'e w szczeg6lniejszy spos6b odnoszq si~ do 
sakramentaliow. lVIianowicie: 1it u r g i a' sa k ram en tal i 6 w 
t e z win nab y cpo d dan are w i z j i z u w z g 1 ~ d n i e
n i em pot r z e b n a s z y c h c z as 6 w, tak aby wierni w spo
sob latwy i czynny mogli w nich uczestniczye. A wi~c najpierw 
j~zyk narodowy; nast~pnie do istniejqcych juz blogoslawieilstw 
i poswi~ceil zawartych w rytualach mogq Konferencje Episkopatu 
dodac nowe sakramenta1ia, jesli wymagajq tego potrzeby dusz
pasterskie. Nowosciq jest to, ze w specja1nych okolicznosciach we
dlug uznania biskupa-ordynariusza, mogq bye udzie1ane pewne sa
kramentalia przez katolik6w swieckich. Dwa ostatnie punkty tego 
rozdzialu Sq poswi~cone liturgii pogrzebu. Konstytucja podkresla 
najpierw, ze caly r y t po g r z e b u win i e n w s p 0 s 6 b 
w y r a zn i e j s z y n i z dot Y c h c z a s w y r a z a e "p a s c h a 1

Znak - 5 
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nyc h a r a k t e r s m i e r c i c h r z esc i jan ina". Chodzi 
o to, aby w odczuciu wiernych pogrzeb nie kojarzyl sic;: z obrzc;:dem~ 
gdzie dominuje tylko smutek i mysl 0 destrukcji ciala, ale ra
czej - glc;:boka wiara w przyszle zmartwychwstanie ito, ze
Twoim wiernym zycie odmienia si~ a nie ginie , W liturgii wschod
niej np. w okresie po Wielkanocy kaplan prowadzqcy pogrzeb jest 
ubrany w biah~ kapc;: i dominujqcy akcent stanowi refren: Chry
stus zmartwychwstal. 

Do rytu pogrzebu bc;:dzie mozna wprowadzi c 
pew n e now e c ere m 0 n i e odpowiadajqce warunkom i zwy
czajom poszczeg6lnych kraj6w; r6wniez bc;:dzie mozna zmienic kolor 
szat liturgicznych z czarnego na inny. Wiadomo bowiem, ze sym
boIika barw nie jest wsz~dzie na swiecie jednolita. Na Dalekim 
Wschodzie np. kolor bialy jest kolorem zaloby. Widzialem kiedys 
w "Paris Match" reprodukcjc;: "Ostatniej Wieczerzy", kt6rej au
torem jest jakis wsp 6lczesny malarz murzynski . Ot6z Chrystus 
i Apostolowie majq czarny kolor sk6ry, a jedynie Judasz - bialy. 

Ostatni punkt tego rozdzialu dotyczy pogrzebu dzieci . Trzeba· 
go b~dzie r6wniez zmodyfikowac oraz opracowac specjalny for
mularz Mszy sw. 

BREWIARZ 

Jest to sprawa, kt6ra odnosi sic;: do ksi~zy i os6b zakonnych. 
niemniej poniewaz omawiam calq Konstytucj~ chcialbym i temu 
zagadnieniu poswic;:cic troche:: miejsca. Poza tym Sqdzc::, ze infor
macje te mogq zainteresowac r6wniez pewien procent swieckich 
katolik6w. 

Wydaje mi sic;:, ze dla wlasciwego zrozumienia reformy bre
wiarza potrzebne Sq pewne wyjasnienia 0 charakterze historycz
nym. 

Ot6z przez kilka pierwszych wiek6w nie istnialo w Kosciele 
prawo, kt6re by formalnie nakladalo obowiqzek na pewnq grup~ 
osob odmawiania okreslonych modlitw. Niemniej wiadomo, ze 
chrzescijanie codziennie wsp6lnie modlili sic: 0 pewnych oznaczo
nych godzinach. Okolo IV w. nastqpilo przejscie od tych pry
watnych modlitw do publicznych, glownie ranD i wieczorem. Mo
dIitwy te odmawialo dtichowienstwo wraz z ludem. Czytano 
Pismo sw. z komentarzem, odmawiano psalmy i inne modlitwy. 
Natomiast we wspolnotach zakonnych opr6cz wsp6lnych modlitw 
rannych i wieczornych odmawiano je r6wniez w ciqgu dnia a na
wet i w nocy. 

We wczesnym sredniowieczu (VIII w.) kanonicy, ktorzy zyli 
razem we wsp6lnotach religijnych, przejc;:li od klasztorow obo
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wiqzek odmawiania razem modlitw rano i wieczorem. Reszta du
chowienstwa, zaj~ta glownie w duszpasterstwie, byla od tego 
wolna. Okolo XII w. obowiqzkiem tym obj~to i duchowienstwo 
parafialne z tym, ze odmawiano te modlitwy nie wspolnie, lecz 
indywidualnie. W XIII w. obowiqzek ten zostal nalozony na wszyst
kich duchownych pOCZqWszy od subdiakonatu. I tak stopniowo 
uksztaltowal si~ brewiarz. Obecnie sklada si~ on z osmiu cz~sci: 
jutrznia (cz~sc ,najdluzsza), Iaudesy, pryma, tertia, seksta, nona, 
nieszpory i kompleta. W klasztorach odmawia si~ poszczegolne 
cZ~Sci wspolnie 0 oznaczonych godzinach, a duchowienstwo diec€
zjalne odmawia indywidualnie przewaznie rano i wieczorem. Czas 
potrzebny dla odmowienia brewiarza w formie obecnej wynosi 
ok. 1 godzin~. Na brewiarz skladajq si~ teksty Pisma sw. , psa lmy, 
wyjqtki z pism Ojc6w Kosciola, hymny religijne i krotkie oracje 
w wi~kszosci wzi~te z Mszalu. Brewiarz w Kosciele Zachodnim 
jest odmawiany po lacinie. W ciqgu wiek6w przeprowadzono kil
kakrotnie reform~ brewiarza. Sw. Pius X skrocH cz~sciowo bre
wiarz i uproscil. Dalszq cz~sciowq reform~ przeprowadzH Pius XII, 
kt6ry wprowadzil do brewiarza nowe lacinskie tlumaczenie psal
mow. 

W swietle tych danych stanq si~ bardziej zrozumiale postano
wienia obecnej Konstytucji. Soborowa odnowa brewiarza bierze 
przede wszystkim pod uwag~ warunki dzisiejszego zycia, w jakich 
pracujq kaplani, zwlaszcza ci, ktorzy Sq zaj~ci w duszpasterstwie. 
Nast~pnie Konstytucja nawiqzuje w sprawie brewiarza do starej 
tradycji koscielnej. I wlasnie zgodnie z t q tradycjq SobOr postana
wia, ze laudesy i nieszpory - jako najwazniejsze cz~sci brewiarza 
majq bye odmawiane, pierwsze jako modlitwy poranne, a drugie 
jako modlitwy wieczorne. Jutrznia, kt6rq we wspolnotach religij
nych odmawia si~ w nocy, zostanie tak zmodyfikowana, aby mozna 
jq bylo odmawiac 0 jakiejkolwiek porze dnia. Pryma zostanie z bre
wiarza usuni~ta. Z trzech najmniejszych cz~sci brewiarza - tertia, 
seksta i nona - duchowni zyjqcy poza wsp61notami religijnymi 
b~dq odmawiali tylko jednq cz~sc w zaleznosci od tego, jaka to 
b~dzie pora dnia. Od czasu reformy sw. Piusa X, w ci'lgu 
kazdego tygodnia odmawiano w brewiarzu wszystkie 150 psal
mow, obecnie Konstytucja postanawia, ze psalmy te zostanq roz
dzielone na okres kilku tygodni. Juz z tego widac, ze brewiarz 
w wyniku reformy soborowej zostanie skr6cony co najmniej 
o 1/3 cz~sc. To zyczenie Ojcow Soborowych staje si~ zrozumiale, 
jesli wezmiemy pod uwag~ fakt, ze duchowieiistwo obecnie w po
r6wnaniu z duchowieiistwem chociazby z czasow sprzed I wojny 
swiatowej rna duzo wi~cej pracy. Nierzadko si~ bowiem zdarza, 
zwlaszcza w okresie nasilonej pracy duszpasterskiej (np. w Wiel
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kim Poscie), ze brewiarz moina zaczqe odmawiae dopiero po 
godz. 22. 

NastE:pne postanowienia Konstytucji zmierzajq do tego, aby 
w brewiarzu zamieszczono w wiE:kszym wyborze teksty Pisma sw., 
a wiE:c obserwujemy tu podobnq tendencjE: co i we Mszy sw.; 
nastE:pnie - wyjqtki z pism Ojcow Kosciola majq bye lepiej do
brane. Osobnq spraw~ stanowiq krotkie zyciorysy swiE:tych umie
szczone w jutrzni, ktorych pewna cZE:se rna wiE:cej wspolnego 
z legenda aurea, niz z historiq. Stqd Konstytucja poleca, aby zy
ciorysy te zrewidowae. Zrewidowane zostanq tei teksty hym
now brewiarzov,rych. Wreszcie - usuniE:te zostanq zb~dne pow
torzenia w tzw. responsoriach. Z ciekawszych rzeczy w tym roz
dziale warto jeszcze wspomniee cZE:sciowo odejscie od zasady 

. jE:zyka lacinskiego w brewiarzu. Otoz biskup-ordynariusz moie 
zezwolie pewnym duchownym w poszczegolnych wypadkach na 
odmawianie brewiarza w jE:zyku narodowym. Podobnego zezwo
lenia moze udzielie wlasciwy przelozony czlonkom pewnych zgro
madzeii zakonnych mE:skich i zeiiskich. 

ROK LITURGICZNY 

Pozostale trzy rozdzialy Konstytucji : ,,0 roku liturgicznym", 
,,0 muzyce koscielnej" i ,,0 sztuce sakralnej i sprzE:cie liturgicz
nym" Sq znacznie krotsze i nie wnOSZq tyle nowego, co rozdzialy 
dotychczas omowione. 

J e s 1 i c hod zi 0 r 0 k 1 i t u r g i c z n y to K 0 n sty tu
c j apr z y porn ina n a w s t E: pie j ego c h r y s t 0 c e n
try c z nyc h a r a k t e r . Mianowicie Kosci6t przez caly ciqg roku 
wyjasnia tajemnic~ Chrystusa poczqwszy od Wcielenia i Na7"Odze
nia az do Wni ebowstqpienia, Zeslania Ducha Sw. i wyczekiwania 
na przyjScie Pana. Koscio! tak czczqc te tajemnice uobecnia w ja
kims stopniu zaslugi i la ski Chrystusa wiernym, ktc5rzy mogq je 
osiqgnqc i n imi si~ napelnic. Sq to sformulowania niemal w ca
losci zaczerpni~te z cytowanej encykliki Mediator Dei. Nast~pnie 
Konstytucja podkresla, ze ze szczegc51nq miio.§ciq czci Koscic5l 
Matk~ Boskq, a ponadto m~czennikc5w i Swi~tych. 

Konstytucja zdecydowanie pOdkresla w roku liturgicznym zna
czenie tzw. Proprium de Tempore. Jest to cykl tajemnic naszego 
zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa, poczynajqc od ad
wentu, poprzez okres Bozego Narodzenia, Wielki Post, Czas Wiel
kanocny i okres zeslania Ducha Sw. Konstytucja eksponuje zwlasz
cza niedzielE:, ktora jest pamiqtkq Zmartwychwstania. Tak wi~c 
niedziela jest najbardziej pierwotnym dniem swi~tym. 

Dopiero na drugim miejscu znajduje siE: tzw. Proprium Sancto
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Tum, tj . cykl uroczystosci NMP i swiE!tych. Intencja Soboru jest 
tu wyrazna: przywrocenie liturgii charakteru chrystocentrycz
nego. 

W szczegolniejszy sposob Konstytucja zwraca uwagE! na okres 
Wielkiego Postu i podkresla znaczenie praktyk pokutnych. I tutaj 
spotykamy pewne novum. Mianowicie - po k uta taw inn a 
bye n i e t y 1 k 0 we w n E! t r z n a i i n d y wid u a 1 n a, 1 e c z 
row n i e z z e w n E! t r z n a i w s pol n a. Formy tej nowej prak
tyki pokutnej, zalecone przez poszczegolne episkopaty krajowe, 
winny bye jednak przystosowane do naszych czasow i warun
kow wiernych. 

o coz tu wlasciwie chodzi? Otoz w zwiqzku z dokonanq przez 
Papieza Piusa XII reformq liturgii Wielkiego Tygodnia podkreslano, 
ze w calej pelni dokona siE! ona dopiero wtedy, kiedy upamiE!t
nienie smierci Chrystusa bE!dzie wyrazane rowniez we wspol
nych praktykach pokutnych wykonywanych przez wiernych. 
Propozycja ta jest obecnie szczegolnie na czasie z uwagi na to, 
ze u wspolczesnego czlowieka zatado siE! bardzo powaznie pojE!
cie grzechu i winy. Poczucie winy, ktore jest przejawem normalnie 
funkcjonujqcego sumienia, sklonni jestesmy nieraz uwazae za zja
wisko z dziedziny psychopatologii i traktowae je jak uraz psy
chiczny. Pr,6by leczenia tego rodzaju "urazu" przy pomocy psycho
analizy i pigulek uspokajajqcych nie na wiele siE! zdadzq. 

Z omawianym rozdzialem wiqze siE! dose scisle uzupelnienie 
zalqczone do Konstytucji. Jest w nim mowa 0 stanowisku Kos
ciola wobec projektow wprowadzenia nowego kalendarza. Chodzi 
tutaj przede wszystkim 0 to, aby "ustabilizowae" swiE!to Wiel
kanocy a wraz z nim i inne swiE!ta, ktore posiadajq obecnie cha
rakter ruchomy. Mianowicie pOCZqwszy od I Soboru Powszech
nego w Nicei (325) termin swiE!cenia Wielkanocy przypada na 
pierwszq niedzielE! po wiosennej pelni ksiE!zyca. StCld data \Viel
kanocy co roku jest inna i "w~druje" mi~dzy 22 marca a 25 kwiet
nia. Stwarza to koniecznose ukladania co roku nowego kalendarza 
liturgicznego i synchronizowania ze sobq swi(!t ruchomych ze 
swi~tami stalymi. Wydaje siE!, ze ustalenie kalendarza liturgicz
nego uprosciloby bardzo te sprawy i w konsekwenc ji ulatwiloby 
powaznie wiernym zapoznanie siE: z li.turgiCl. Reforma kalendarza 
przynioslaby rowniez powazne korzysci natury psychologicznej. 
Wyobrazmy sobie, ze raz na zawsze wiadomo, kiedy wypada Sroda 
Popie1cowa, Wielki Pi<jtek, Wielkanoc, Zielone SwiE:ta itd. To daje 
poczucie swoistej stabilizacji, ktora w dziedzinie zycia religijnego 
nie jest obojE:tna. Wskutek tego, ze Kosciol Zachodni przyjql ka
lendarz gregoriaiiski , a Kosciol Wschodni pozostal przy kalendarzu 
julianskim, obecnie roznica w swiE:towaniu Wielkanocy i innych 
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swi<jt wynosi dwa tygodnie. Ot6z ze wzgl~dow natury ekume
nicznej byloby rzecz<j ze wszechmiar pozqdanq, aby poprzez re
form~ kalendarza ustalic jeden dzieii, kiedy to wszyscy chrzesci
janie swi~ciliby w tych samych dniach pamiqtk~ narodzenia, smierci 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Jesli chodzi 0 reform~ kalendarza, Konstytucja m6wi 0 dwoch 
projektach. Pierwszy polegalby na tym, ze swi~to Wielkanocy zo
staloby na stale wyznaczone na pewn<j sciSle okreslonq niedziel~ 
np. na I lub II niedziel~ kwietnia, oczywiscie jesli zgodziliby 
si~ na to ci wszyscy, kt6rzy t<j reform<j byliby zaintereSOwani, 
a zwlaszcza Bracia Odl<jczeni. Projekt ten rozwiCjzuje jednak spra
w~ polowicznie, poniewaz nadal trzeba by co roku ukladac ka
lendarz Iiturgiczny. Drugi projekt natomiast tzw. kalendarza 
wiecznego proponuje rozwi<jzania radykalne. Mianowicie tak na
lezaloby ulozyc kalendarz, aby daty raz na zawsze przypadaly na 
te same dni tygodnia. A wi~c rok zawsze zaczynalby si~ 1 stycznia 
w niedziel~ i zawsze koiiczylby si~ 30 grudnia w sobot~. Ka
lendarz ten bylby identyczny na wszystkie lata. Pierwszy projekt 
kalendarza wiecznego wysuni~to juz w pierwszej polowie XTX w. 
Specjalny komitet, powstaly przy bylej Lidze Narod6w rozpatrzyl 
ok. 200 zgloszonych projekt6w "kalendarza wiecznego" i jedynie 
dwa z nich polecil do wyboru Radzie Ligi Narod6w. Sprawa ta 
ci<jgle jeszcze czeka na ostateczne rozstrzygni~cie. Oczywiscie ko
nieczna bylaby do tego uchwala ONZ. Ot6z Konstytucja Soborowa 
oswiadcza, ze K 0 sci 6l n i e s p r z e c i wi a s i ~ s tar ani 0 m 
m a j 'I c Y m n ace 1u w pro wad zen i e "k a len dar z a 
wi e c z neg 0". Z proponowanych projektow moze jednak przyj<jc 
tylko te, ktore zachowajq podzial tygodnia na siedem dni wraz 
z niedziel<j. 

MUZYKA I SPIEW KOSCIELNY 

Konstytucja przypomina, ze muzyka stanowi konieczn<j i inte
gralnq cz~sc Iiturgii. Kosci6l uznaje wszystkie formy prawdziwej 
sztuki i przyjmuje je do kultu Bozego. Przechodz<jc do bardziej 
konkretnych postanowiell Konstytucja podkresla, ze s pie w g r e
g 0 ria Ii ski, jako charakterystyczna cecha liturgii rzymskiej, 
powinien podczas czynnosci liturgicznych zajmowac najwazniej
sze miejsce. Konstytucja zaleca, aby opracowae r6wniez spiewnik 
zawieraj<jcy uproszczone melodie gregoriaiiskie. Inn e rod z a j e 
mu z yki koscielnej zwlaszcza zas polifoniczna 
mogq bye dopuszczone do liturgii, byleby byly zgodne z duehem 
Kosciola. 
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Konstytucja poleca troskliwie db a e 0 reI i g i j n y s pie w 
1u dow Y w czasie obrz~d6w liturgicznych, a zwlaszcza bardzo 
mocno podkresla znaczenie dla pracy apostolskiej na tzw. terenach 
misyjnych muzyki opartej na tradycjach tamtejszych lud6w. Mu
zyk~ t~ nalezy piel~gnowae i wprowadzie do liturgii. Przykladem 
tego rodzaju "akomodacji" moze bye np. znana "MiSsa Luba", 
~,murzynska" Msza sw. z Konga, z uwagi zar6wno na swoje nie
zwykle szybkie tempo spiewu oraz rodzaj melodii jak i instru
menty (gl6wnie tam-tamy). 

Warto przypomniee, ze ostatni papieze niejednokrotnie wypo
wiadali si~ na temat muzyki i spiewu koscielnego, a zwlaszcza 
Pius XII: encyklika 0 muzyce koscielnej z grudnia 1955 t. i ob
szerna instrukcja Rzyrnskiej Kongregacji Obrz~d6w 0 muzyce 
s akralnej i liturgii z wrzesnia 1958. 

Z tych obu dokument6w papieskich przebija wyrazna troska 
o to, aby przywr6cie czynne uczestnictwo wiernych w liturgii. 
Inst rukcja zqda od muzyki sakralnej prawdziwego pi~kna a nawet 
artystycznej doskonalosci, ale wielokrotnie podkreSla spoleczny 
charakter sluzby Bozej i wskazuje na praktyczne sposoby orga
nizowania udzialu wiernych w liturgii. Z uwagi na to, ze w prak
tyee duszpasterskiej spotyka si~ zwyczaje i praktyki nie zawsze 
zgodne z duchem liturgii Kosciola, Instrukcja omawia dose szcze
g610wo wlasciwe formy udzialu wiernych zar6wno we Mszy sw. 
spiewanej, jak i czytanej. Instrukcja omawia r6wniez szczeg6
lowo niekt6re rodzaje muzyki sakralnej. A wi~c: polifonia sak
raIna, nowoczesna rnuzyka sakralna, muzyka religijna, "ktora 
chociaz nie maze bye dopuszczona do czynnosci liturgicznych, to 
jednak dqzy do tego, aby wzbudzie u sluchacza uczucia religijne". 
Religijny spiew ludowy Instrukcja jak najbardziej poleca. 1\by 
jednak religijne piesni ludowe mogly osiqgnqe sw6j cel, winny 
bye "calkowicie zgodne z naukq katolickq" oraz - "odznaczac sir: 
zrozumialym jqzykiem i pj·ostq melodiq, strzec si~ nad~tego i proz
nego nadmiaru slow i posiadac petlme religijne dostojenstwa 
pawag~". 

SZTUKA SAKRALNA, SZATY I NACZYNIA LITURGICZNE 
ORAZ URZl\DZENIE KOSCIOLA 

Na wstEipie tego ostatniego rozdzialu Konstytucja przypamina, 
ze sztuka w ag6Ie, a sztuka sakralna w szczeg61nosci, jako naj
szlachetniejszy wyraz dqzen ducha ludzkiego, stanowi jak gdyby 
odbicie odwiecznej pi~knosci i stqd zbliza ludzi do Boga. Przed
mioty nalezqce do kultu Bozego winny bye stosowane oraz pi~kne 
i stanowie znaki i symbole rzeczywistosci nadprzyrodzonej. 
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W szczeg6lniejszy spos6b KOSciol dbal zawsze 0 szaty i naczynia 
liturgiczne i zgadzal siE: na zmiany w nich dokonywane, tak 
jesli chodzi 0 material, jak formE: i ornamentykE:. W zwiqzku z tym 
Konstytucja podkresla, ze K 0 sci 61 z ad neg 0 sty I u 
sztuki nie uczynil swoim wlasnym ' jedynym 
sty I e m, lecz zgodnie z zamilowaniami, uzdolnieniami oraz wa
runkami poszczeg6lnych narod6w oraz wymogami rozmaitych ry
tow przyjmowal style kazdej epoki. I tutaj dochodzimy do sfor
mulowania, jakie obecnie jest szczeg61nie aktualne. Mianowicie 
takze sztuka wspokzesna rozmaitych narodow i religii posiada 
wolne pole do dzialania w Kosciele, byleby tylko z nalezytym 
szacunkiem i czciq traktowala budynki koscielne i swi~te obrz~dy. 
Biskupi powinni starac siE: 0 to, aby w rozwoju sztuki szukano 
raczej szlachetnego pi~kna, niz wystawnosci oraz - czuwac, aby 
do swiqtyn i miejsc swiE:tych nie dostawalo siE: nic takiego, co 
sprzeciwialoby siE: wierze i chrzescijanskiej poboznosci oraz ohra
zaloby prawdziwy religijny zmysl czy to wskutek zwyrod
nienia formy, czy tez niskiego poziomu artystycznego. 

Konstytucja przestrzega rowniez przed umieszczaniem w SWlq
tyniach zbyt duzej ilosci swiE:tych obrazow; winno siE: w tych 
sprawach zachowac wlasciwy lad i porzqdek, w przeciwnym razie 
powoduje siE: powstawanie u wierzqcych pomieszania pojE:C i sprzy
ja siE: rozwijaniu niewlasciwej poboznosci. 

• 

Na zakonczenie spr6bujE: podsumowac i krotko scharakteryzowac 
omowionq KonstytucjE: 0 Iiturgii oraz ulVypukIic jej najwazniejsze 
postanowienia. 

1. Konstytucja nie ogranicza siE: do reformy pewnych tylko 
cz~sci · liturgii Kosciola, lecz obejmuje jej calosc; 

2. K onstytucja mocno uwypukla aspekt duszpasterski liturgU; 
3. Chrystocentryzm liturgii ; 
4. Centralne miejsce w roku koscielnym zajmuje niedziela, 

a wSl'od nabozenstw - Msza sw.; 
5. Do liturgii - zwlaszcza do Mszy sw. - wprowadza siE: wiE:cej 

Pisma sw.; 
6. Konstytucja przywraca pelnq wartosc tej formie gloszenia 

Slowa Bozego, jakq jest homilia; 
7. W wyniku soborowej odnowy Iiturgii zostanq na nowo opra

cowane podstawowe ksiE:gi liturgiczne Kosciola: mszal i rytual; 
S. Odnowa i skr6cenie brewiarza; 
9. W pewnych punktach odnowiona liturgia nawraca do staro
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zytnosCi chrzescijanskiej (np. Komunia sw. pod dwiema postaciami, 
katechumenat, wsp6lna zewn~trzna pokuta); 

10. Konstytucja otwiera mozliwosc radykalnej reformy roku 
lhurgicznego; 

11. Pluralizm liturgii: jednosc wiary w r6znorodnosci j~zyk6w, 
zwyczaj6w i tradycji oraz r6wnouprawnienie rozmaitych obrz<jd
k6w w Kosciele; 

12. Dokument ten uwzgl~dnia zasad~ decentralizacji w Kosciele, 
co ulatwi powaznie proces akomodacji liturgii; 

13. Konstytucja przyznaje duze prerogatywy Krajowym Konfe
rencjom Episkopatu, zwlaszcza jesli chodzi 0 wprowadzanie j~zyka 
narodowego do Jiturgii; 

14. Konstytucja otwiera duze moZliwosci dla adaptacji liturgii 
do zwyczaj6w i tradycji lud6w na tzw. terenach misyjnych; 

15. Liturgia Mszy sw., Sakrament6w i sakramentali6w zostaje 
uproszczona i przystosowana do mentalnosci wsp6lczesnego czlo
wieka; 

16. W stosunku do wsp6lczesnej architektury, muzyki i sztuki 
Konstytucja zajmuje postaw~ jak najbardziej "otwart<j"; 

17. Teksty i ceremonie wszystkich Sakrament6w zostan<j zre
widowane, aby lepiej uwydatnic natur~ iskutki poszczeg6lnych 
Sakrament6w; 

18. Konstytucj~ 0 Iiturgii przenika duch ekumenizmu. Jej od
nowa zmierza m. in. do tego, aby - jak glosi pierwszy punkt 
tego dokumentu - popierac to, co mogloby si~ przyczynic do zjed
noczenia wszystkich wierzqcych w Chrystusa... 

Bez przesady moina powiedziec, zeuchwalenie Soborowej Kon
stytucji 0 liturgii stanowi jedn<j z najwiE:kszych, jesli nie naj
wi~ksz<j reformE: liturgii w historii Kosciola. O. Vagaggini, be
nedyktyn, profesor Collegium Anselmianum i czlonek Soboro
wej Komisji Liturgicznej zamiescil w "Osservatore Romano" 
artykul poswiE:cony reformie liturgicznej . Pisze on tam, zedzi~ki 
przy.i~ciu przez Ojc6w Soborowych bardzo smialo sformulowa
nego schematu 0 liturgii ruch liturgiczny osiqgnq! najwyzszy 
dotqd punkt na swej imponujqcej i stale wznoszqcej si~ drodze. 
W duchowym i duszpasterskim zyciu Koscio!a zaistnial moment, 
ktory moze przyniesc w najblizszej przysz!osci skutki, jakich nie 
da si,~ nawet przewidziec. 

Ks. Andrzej Bardecki 
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PRZYPADAJACE w tyro roku stulecie urodzin Stefana Ze
romskiego wywola z pewnosciq fal~ artykulow, rozpraw,· uro
czystych sesji i wieczorow literackich, na ktorych slawic b~dziemy 
dzielo pisarza. W kulturze przyj~te jest takie swi~towanie, niemal 
kazdy rok znajduje swego literackiego, muzycznego czy innego 
patrona. Obyczaj to moze sluszny, choc cz~sto razi swyrn automa
tyzrnern, pozwalaj'lcyrn przewidziec z dokladnosci 'l do kilku rnie
si ~cy, kiedy 0 kim b~dziemy mowic uiywaj~c eo dzwi~czniejszych 
sloganow. 

Nie moina jednak kaidych rocznicowych obchodow uwazac za 
rniar~ rzeczywistego trwania dorobku tworcy - pisarza, artysty 
ezy rnysliciela - w swiadornosci spolecznej. Rocznica przez swoj 
odswi~tny charakter eksponuje tresci i forrny z dawna juz odlegle 
od wspolczesnej codziennosci kulturalnej, przyporninaj'lc czasern 
dziela, po ktore rzadko kto si~ga i rzadko kto nawet pami~ta. 

Od zarnilkni~cia Zerornskiego rnin~lo sporo lat - wi~cej, nii 
jedno pokolenie. Pisarstwo jego przestalo si~ kojarzyc ze wspol
czesnosci q, od spraw, 0 kt6rych pisal, oddzielaj'l nas lata trudnej 
historii. Jak przesz.io t~ prob~ czasu dzielo pisarza, ktory przez 
znaczn'l cz~sc swych wspolczesnych uwaiany byl za duchowego 
przywodc~? Trudno byloby odpowiedziec na to pytanie w spcsob 
wyczerpuj'lcy i autorytatywny. Z jednej strony notujerny w ostat
nich latach zbiorowe wydanie dziel Zerornskiego, zawieraj'lce obok 
utworow zaliczanych do naszej klasyki literackiej, szereg cieka
wych ineditow. W osrodkach uniwersyteckich i w Instytucie Ba
dan Literackich powstaje wiele interesujqcych prac krytycznych, 
narasta naukowa bibliografia. Z drugiej strony jednak - to sarno 
zbiorowe wydanie dziel zdobi wprawdzie setki rnodnych regalow 

tysi'lce polek bibliotecznych zielonyrn plotnern swych okladek, 
ale jakie rzadko z polek tych wfldruje do r'lk czytelnika. 2erorn
ski, 0 ktoryrn UCZ'l si~ dzisiejsi maturzysci, zastygl w schemat: 
Rozdziobiq nas kruki, wTony, Syzyfowe pTace, Ludzie bezdomni, 
Wierna rzeka, Przedwiosnie. Nie, Popiol6w nie rna. Ani R6zy ~ 
najpi~kniejszego chyba w literaturze pornnika roku 1905. Ale na
wet gdyby do tej Iisty dopisac kilka tytulow - pozosttinie ona 
szkoln'l list'l lektur obowi'lzkowych, zarnieniClj'lC'l tworczosc zy
wego czlowieka w garsc frazes6w 0 "wartosciach ideowych i arty

i 

http:przesz.io


2EROMSKI I "ZEROMSZCZYZNA" 451 

stycznych" czy 0 "wiecznotrwalych tresciach". A przeciez nie 0 to 
chodzi. 

Zeromski dawno juz przestal bye pisarzem wsp6lczesnYl11 
i to bylo czyms naturalnym. Do niedawna jednak byl pewnym 
punktem odniesienia dla literatury p6zniejszej, a takZe dla spo
sob6w rozumowania i odczuwania zwyklego czIowieka. Dzis wy
robiony czytelnik rzadko si£:ga do jego dziel. Zainteresowanie 
wzbudzajq moze jeszcze Dzienniki - poprzez sw6j autobiografizm 
i pewien posmak skandalu. Si£:gajqc zas po dziela - inteligent 
Anno Domini 1964 naraza si£: na uczucie znudzenia lub irytacj i. 
nie potrafi si£: z autorem dogadae. W odczuciu tego czIowieka 
Zeromski si£: zdezaktualizowa1, zar6wno jako pisarz, jak i jako 
glcsiciel pewnych wartosci. Bo nie chodzi tu tylko 0 sprawy 
estetyczne. Gdyby szIo 0 bogaty, najezony przymiotnikami j£:zyk, 
o styl rozbudowany w pot£:zne okresy, 0 slynne opisy peIne na
tarczywej ekspresji - trudno byloby si£: dziwic wsp6lczesnemu 
czytelnikowi, przyzwyczajonemu do oszez~dnosci czy nawet aie
dostatku siowa prozy wsp6lczesnej, ze czuje si£: nieswojo nad dzie
lami Zeromskiego. Ale 1atwo dostrzec zjawisko inne - w moim 
poczuciu istotniejszE' i bardziej skomplikowane: pisma Zeromskiego 
irytujq wsp6lczesnego czytelnika nie swojq stronq formalnq, ale 
tresciq samq i przyjmowanym przez autora systemem wartosci. 
Pewnq rol~ gra tu moze nieznajomosc epoki Zeromskiego, prohle
m6w dziwnego pogranicza gl£:bokiej historii i poczqtk6w spr aw 
najzupelnie j wsp6lczesnyeh. Tak si£: bowiem dziwnie skiada, ze 
okres ten, zamykajqcy si£: datami 1864-1925, jest sposr6d calej 
historii ojczystej najmniej wsp6lczesnemu Polakowi znany. Moze 
to w jakims stopniu utrudnia identyfikacj£: ezytelnika z bohate
rami Zeromskiego, nie pozwala jqc mu w pelni przezywac ich 
konflikt6w i przemian. Ale ta nieznajomosc reali6w epoki nie moze 
jednak wyjasniae wszystkiego. 

W codziennym j£:zyku, ezy moze raczej inteligenckim zargonie, 
istnieje poj~eie, kt6re , jak sqdz£:, moze stanowic klucz do tej 
sprawy. Brzmi ono: zeTomszczyzna, a oznacza pewien szczeg6lny 
typ postawy spoleczno-ideowej czlowieka, kt6r'! glosil Zeromski. 
Termin ten nie posiada szczeg610wej definicji, granic2 jego uzy
walnosci nie Sq dokiadnie sprecyzowane. A jednak uswiadamia 
sobie jego sens lekarz, kt6ry odpowiadajqc na ankiet£: dotyczqCq 
celu zycia, pisze: "Nie chc£: bye Judymem!", nauezyciel, ironieznie 
okreslajqey entuzjastycznq spoleeznic£: - SHaezkq, ezy dziennikarz 
piszqey reportaz z takiego, ezy innego Obrzyd16wka. I jest w tych 
wypowiedziach jakas nieeh£:c do stworzonych przez Zeromskiego 
wzor6w, przekonanie 0 niedostosowaniu proponowanych przezen 
postaw do wsp6lczesnego swiata, protest przeciwko zawartej 
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w jego dzielach hierarchii wartosci. Na tym polega prawdziwa 
dezaktualizacja dziela pisarza. 

Nie podejm~ si~ tutaj anaIizy przyczyn spolecznych tego faktu, 
ani tym mniej jego wartosciowania - zbyt zawile Sq drogi formo
wania si~ postaw wspolczesnych, by rozwazae je na marginesach 
skromnego eseju. Mysl~ jednak, ze warto - wykorzystujqc dystans 
naroslych lat - spojrzee na ,,zeromszczyzn~" z perspektywy hi
storycznej i rezygnujqc z lao/kowego tonu artykulow rocznico
wych, oddae pisarzowi to, co w formowaniu swiadomosci spolecz
nej paru generacji Polakow do niego nalezy. 

Pisarstwo to i wartosci, ktore dzis okreslamy niech~tnie zeromsz
czyznq, mialy przeciez istotne znaczenie spoleczne. Stanowily 
straw~ wychowawczq dla co najmniej dwoch pokolen - pokole
nia rowniesnikow pisarza i ich dzieci. Z jego bohaterami identy
fikowali si~ czytelnicy lat dziewi~esetnych i czytelnicy w dwudzie
stoleciu. Napisalem: Judym, Silaczka, Obrzydlowek. Mozna do
dae Szklane Domy, Nawloe i Sm~tka - i par~ innych postaci i po
myslow Zeromskiego, ktore oderwaly si~ od jego dziel, stajqc si~ 
obiegowymi symbolami spraw nurtujqcych spoleczenstwo, propo
zycji rozwiqzan. Jest cos w tym przeradzaniu si~ tworow wyobraz
ni pisarskiej w szeroko uzywane skroty myslowe - swiadczy 
to takze 0 tym, jak nie powierzchowna byla recepcja Zeromskiego. 
Pisarstwo psychologiczne, jakie uprawial, i sUa jego indywidual
nosci nie sprzyjala badaniom historycznych i socjologicznych kon
tekstow tworczosci. Ale przypatrujqc si~ zjawisku 0 nazwie: Ze
romski, trzeba pami~tac 0 specyfice czasow, w ktorych stawal si~ 
wie!kim w opinii spolecznej. 

Pisal dla spoleczenstwa pozbawionego wolnosci - szczyt jego 
'tworczosci przypada na lata b~qce jeszcze w obr~bie blisko 
150-letniej niewoli. Rola, jakq spoleczenstwo to wyznaczalo swym 
pisarzom, cz~sto umyka z naszej swiadomosci: pisarz musial za
stqpie m~za stanu i polityka, publicyst~ i generala, musial bye 
wychowawcq i kaznodziejq. Jesli spelnial te powinnosci - mogi 
spodziewae si~ laurow nie tylko literackich, ale godnosci ducho
wego wodza narodu. Jesli zadaniom tym nie sprostal - nie mogi 
oczekiwae akceptacji swego pisarstwa przez szersze grona czytel
nikow. Ta dziwna - choe niewqtpliwie historycznie uzasadnio
na - recepcja literatury, uksztaltowana w ciqgu poltora wieku, 
miala za sobq tradycj~ wieszczow i tradycj~ sienkiewiczowskiej 
Trylogii. Mierzyl si~ zresztq z jej wymaganiami kazdy niemal' 
dziewi~tnastowieczny tworca wyzszego lotu. To, co dzis nazywamy 
:ieromszczyznq, bylo w swym zamierzeniu odpowiedziq na zapo
trzebowanie spoleczenstwa. I rzeczywiscie - przez kiIka lat dzielH 
wodzostwo z Wyspianskim, drugim pisarzem wyroslym wysoko, 
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ponad mlodopolskCj skal~ przezyc. Kiedy jednak Wyspianski zmarl, 
a Sienkiewicz nie potrafil mlodszej i radykalniejszej cz~sci spole
czenstwa dac odpowiedzi na miar~ wielkich pytan epoki - po
zostal sam Zeromski - ostatni w6dz w literaturze. 

Czy bylo tak rzeczywiscie, czy moze tworzymy legend~? 
Marzy mi si~ nauka 0 literaturze, w kt6rej tw6rczosc literacka 

bylaby traktowana jako zjawisko spoleczne, nie obdarzana latwy
mi s16wkami 0 "nieprzemijajCjcej wartosci" i nie szufladkowana 
w systemy oderwanych izm6w, ale mierzylaby si~ calosciCj swego 
rzeczywistego wplywu na struktury swiadomosci spolecznej. ChcCjc 
wten spos6b okreslic miejsce Zeromskiego w kulturze polskiej, 
nie zaciesnialibysmy problemu do jego wplywu na powiesc dwu
dziestolecia czy nawet do ideologii Baryki, ale musielibysmy 
moze przede wszystkim - si~gnCjc do dziej6w naszej oswiaty, 
sp6ldzie1czosci, do mysli pepeesowskiej, do historii Macierzy Szkol
nej, TUR-u, ZwiCjzku Nauczycielstwa Polskiego, Wolnej Wszech
nicy, bibliotek ludowych - do wszystkich niemal inicjatyw lewicy 
inteligenckiej - i nie tylko lewicy, nie tylko inteligencji - z lat 
przed i po pierwszej wojnie swiatowej. Wsz~dzie tam moglibysmy 
odnalezc nasladowc6w Raduskiego i Judyma. Praca taka - nie
wqtpliwie trudna metodologicznie i materialowo, wymagajCjca da
leko posuni~tego krytycyzmu - moglaby nam poprzez szerokosc 
swych kontekst6w uswiadomic rozleglosc zjawiska spolecznego, 
w jakie przerodzila si~ tw6rczosc pisarza. Zeromski uzyskalby na
lezne mu miejsce w historii waznej nie tylko dla lingwist6w. 

Zanim jednak stworzyl ktos ten "Traktat 0 zeromszczyznie" 
warto moze uswiadomic sobie, w jakich warunkach rzucal pisarz 
swe propozycje, skCjd siE: one rodzily , co mialy w tamtej epoce 
oznaczac, warto moze spojrzec na formowanie siE: postawy pisar
skiej Zeromskiego, jako tw6rcy systemu wartosci i wskazan 0 tak 
szerokim promieniowaniu spolecznym. Moze siE: to bowiem stac 
ilustracjCj, ulatwiajqc?, dostrzezenie specyfiki powiCjzan miE:dzy 
faktami, kt6re przywyklismy traktowac jako odnoszCjce siE: do 
spraw zupelnie r6znych: literatury, socjologii, historii i polityki. 

PERSPEKTYWY CZWARTAKA 

".. .zamieszkali na czwartym pi~trze i zaczE:li zaraz po slubie 
glodem przymierac. Dom ich jednak stal si~ punktem, do kt6rego 
zmierzal wieczorem kazdy "spolecznik", zeby siE: wysiedziec na 
fotelu , napalic cudzych papieros6w, nagadac do ochrypniE:cia i wy
dac ostatnie kilka groszy na skladk~, za kt6rCj uprzejma gospodyni 
kupowala bulki i serdelki, ukladala estetycznie na talerzyku i CZE:
stowala goscinnie. Mozna si~ tam bylo zawsze z kims spotkac, 
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zaznajomic z nieznanymi do owej pory wielkimi ludzmi, z kole
zankami gospodyni, a niejednokrotnie mozna bylo nawet pozyczyc 
czterdziesci groszy... ". 

To cytat z SHaczki. Przepisuj~ go ze starego szkicu 0 Zeromskim 
piora Antoniego Potockiego. Ten wybitny krytyk, kolega Zerom
skiego z "Glosu", pierwszy sprobowal sprecyzowac wsp6lne cechy 
bohaterow jego wczesnych opowiadan - i pierwszy zwrocil uvvag~ 
na warszawski "czwartak". Przez czwartak ten przeszly bowiem 
wszystkie niemal glowne· postaci pierwszych opowiadail, Mogily, 
Promienia; jego echa odnajdujemy w Syzyjowych pracach i w Lu
dziach bezdomnych. W atmosferze czwartaka ksztaltowaly si~ ich 
pogl~dy i postawy wewn~trzne. Szczegol ten notowalo wielu auto
row pisz~cych 0 Zeromskim, wydanie Dziennikow rzuciio vJ"i~cej 
swiatla na udzial samego pisarza w dyskusjach na poddaszach. 

Wydaje si~ jednak, ze owo czwarte pi~tro to cos wi~cej niz ele
ment scenerii paru utworow Zeromskiego i ze spraw~ 10kator6w 
czwartaka warto rozpatrzyc w kontekscie nie tyle literackim, co 
historycznym i socj6logicznym. Problemem istotnym jest tu historia 
inteligencji polskiej, a moze i szerzej: dzieje ideologii czy mysli 
spo~ecznej. W tej perspektywie warszawski czwartak, opisywany 
przez Zeromskiego i wspominany przez wielu pami~tnikarzy z tego 
pokolenia, zyskuje rang~ poj~cia analogicznego do paryskiej man
sardy w dziejach sztuki wspolczesnej . 

Skupiali si~ na nim studenci, poczqtkujqcy lekarze, dziennikarze 
i literaci, korepetytorzy i aplikanci s~dowi. Glodny, suchotniczy> 
wiecznie rozdyskutowany, przeideologizowany "inteligentny pro
letariat". Pojawiali si~ tam Ludwik Krzywicki i Marian Bohusz, 
Edward Abramowski i Jan WI. Dawid, Julian Marchlewski i Roman 
Dmowski, obaj Grabscy - Wladyslaw i Stanislaw, Miriam-Prze
smycki, AntorJ Lange i Andrzej Niemojewski - nazwiska zna
jome, lecz jakze z r6znych wyj~te szufladek. Poddasza warszaw
skich kamienic stawaly si~ trybunq najzacieklejszych dyskusji, 
miejscem dokonywania zasadniczych wyborow ideowych, tworzenia 
kal, kolek, organizacji i partii, zrywania z nimi, skladania nie
konczqcych si~ deklaracji, pisania odezw, przygotowywania demon
stracji czy organizowania pomocy dla ich ofiar. Czwartak wycho
wywal ludzi, lub ich demoralizowal, dla jednych byl etapem po
przedzajqcym salon czy dw6r, dla innych - dalsze studia w Paryzu 
czy Zurychu, dla jeszcze innych - Cytadel~ i zsylk~. W jego za
dymionych wllp,trzach konsolidowaly si~ zalqzki wszystkich chyba 
polskich partii, ktore dzialac mialy w nadchodzqcym nowym stu
leciu. Ideologiczna pr~znosc czwartaka stanowi 0 jego znaczeniu 
dla dziej6w in teligencji polskiej. Jesli zas dzieje te sprobujemy 
konstruowac z pomini~ciem tego czynnika - to chyba rzeczywiscie 
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wszystko sprowadzi sit:: - jak chce Chalasiiiski - do spraw norm 
obyczajowych i ghetta towarzyskiego. 

Nie jest latwe wylowienie rzeczywistych tresci ideowych z chaosu 
wykrzykiwanych na czwartaku pojt::c i hasel. Sprobujmy jednak 
zanaIizowac historycznq sytuacjE: jego mieszkaiicow. 

Koniec Iat osiemdziesiqtych. Od klt::ski roku 1863 uplynE:lo cwierc 
wieku - doroslo nowe pokolenie. Na czwartaku zamieszkali ludzie 
nie pamiE:tajqcy powstania, ale wychowani w spoleczeiistwie za
straszonym i zagubionym, ktore zrezygnowalo z mysli niepodle
glosciowej. Rusyfikacja i terror caratu osiqgnqwszy swoj zenit, 
nie zmienia!y swego napiE;cia , a przynajmniej nie zmienialy w spo
sob istotny i trwaly. Zmiany gospodarcze po 1864 r. i wynikfa 
z nich rewoIucja ustroju spolecznego, ktora od pokolenia rodzicow 
wymagala glE:bokiej przemiany i trudu przystosowania siE: do no
wych warunkow - dla mlodych stala siE: sytuacjq zastanq. Rozwoj 
nauk scislych, przemyslu, kapitalizmu, 0 ktory wa1czyli przed 
piE:tnastu laty pozytyvvisci, dokonal siE: - i nie spelnil pokladanych 
nadziei, nie uzdrowil spoleczeiistwa. Owszem, problemy spoleczne 
nabrzmialy jeszcze bardziej. Brak dostE:pu do urzE:dow i zwiqzana 
z tym nadprodukcja inteligencji obnizyla znacznie jej status socjal
ny. Nic nie rokowalo poprawy sytuacji ani pod wzglE:dem wolnos
ciowym ani ekonomiczno-spolecznym. Dla ludzi myslqcych nastaly 
ciE:zkie czasy: dotkliwosc otaczajqcego zla zmuszala do szukania 
przyczyn, ale jednoczesnie dezintegrowala i zniechE:cala do dziala
nia. Kontakt ze starszym pokoleniem byl trudny - zmiany sytuacji 
zdewaluowaly jego dorobek ideowy. Nalezalo szukac nowych roz
wiqzaii na miarE: wspolczesnosci. 

Rozmaicie formulowane poglqdy i propozycje sprowadzaly siE: 
w gruncie rzeczy do dwoch zasadniczych koncepcji: narodowej 
i socjalistycznej. Ewolucje i walki miE:dzy tymi dwiema orientacja
mi i wewnqtrz nich okreslily polskie zycie polityczne na przeciqg 
kilku dziesiqtkow lat - w epoce czwartaka wszakze roznice i prze
ciwieiistwa miE:dzy tymi koncepcjami nie byly tak glE:bokie, jak 
w latach pozniejszych. Kierunek irredenty narodowej w latach 
osiemdziesiqtych oznaczal niesienie polskiej oswiaty na wies, zbiorki 
na Skarb Narodowy, hasla gloszone przez jego zwolennikow byly 
radykalnie demokratyczne, stawialy w centrum uwagi sprawE: chlo
pa i jego swiadomosci patriotycznej. DziE:ki temu jakos korespon
dowaly z tradycjq lewicy emigracyjnej, powstaiiczego obozu Czer
wonych i pozwalaly wierzyc w odzyskanie niepodleglosci. Socja
lizmu nie wspierala taka tradycja - odwolywanie siE: do Mickie
wicza bylo wybiegiem werbalnym, tresci podstawiane pod pojE:cie 
"socjalizm" w ciqgu 40-tu lat zmienily siE: zasadniczo. Nie obciq
zala go za to tradycja klE:ski. Byl nieskompromitowanq ideologiq 
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buntu - i to buntu zakorzenionego w codziennej, dotykalnej rze
czywistosci. Dawal poczucie solidarnosci z milionami proletariuszy 
calego swiata i pozwalal wierzye w rewolucjE: swiatowq. 

Trudno byloby wywazye, ktora orientacja miala wi~ksze powo
dzenie na warszawskich czwartakach. Pewnym jest natomiast, ze 
wplywy obu stwarzaly szczeg6lny klimat protestu przeciwko istnie
jqcym stosunkom, zmuszaly do deklaracji ideowych, nadawaly 
ton radykalnej inteligencji mlodego pokolenia. Ton tych dyskusji 
odnajdufemy w pierwszych opowiadaniach 2eromskiego, w jego 
wczesnych powieSciach. Jesli kiedykolwiek byl wyrazicielem opinii 

. srodowiska - to wlasnie chyba wtedy - wyrazicielem przekonan 
czwartaka. P6zniej zindywidualizowal siE: w swych poglqdach, 
reprezentujqc wylqcznie siebie, przerastajqc ogo!. Kiedy jednak 
wysylal swych bohaterow do pracy oswiatowej, sanitarnej, kiedy 
opisywal sytuacje korepetytorow, nauczycielek, studentow, miota
jqcych siE: w walce z m:dzq, glupotq, zlq wolq - ilustrowal swymi 
utworami cywilizacyjne postulaty czwartaka. 

To osadzenie zeromszczyzny - by powrocie do naszych roz
rachunkow - w kontekscie srodowiska pozwala lepiej zrozumiec 
niektore jej cechy. Formacja ideologiczna pokolenia popowsta
niowego i problemy postawione przed nim przez historiE: odbily 
si~ zar6wno na tresci proponowanych przez pisarza postaw, jak 
i na adresacie tych propozycji. Chodzi mi 0 inteligenckose 2e
romskiego i zeromszczyzny. Trudnose wyjasnienia tego problemu 
zwiE:ksza niesprecyzowanie terminu "inteligencja" w odnie
sieniu do grup spolecznych. W kaidym razie typowy bohater 
2eromskiego osiqga inteligencki cenzus wyksztalcenia i zawodu, 
posiada specyficznq oglad~ zyskanq najcz~sciej podczas studi6w za
granicznych i orientacj~ w sprawach spolecznych. Innq, chyba bar

. dziej charakterystycznq cechq jest potrzeba swiadomego stosunku 
do rzeczywistosci i okreslania wlasnej postawy: bohaterowie 2e
romskiego podlegajq szczeg6lnej autodeterminacji, wynikajqcej 
z okreslonych - choe nigdy nie przypisanych iadnej partii 
zalozeil ideologicznych. Sq ludzmi bezdcmnymi i zawdzi~czajq to 
najcz~sciej wlasnym decyzjom. Mysl~, ze ta zdolnose do powaznego 
traktowania spraw ideologicznych jest jakims integralnym ele
mentern zeromszczyzny, 0 wiele istotniejszym od takiego czy in
nego pomyslu spolecznikowskiego. Ona takze nadaje propozycjom 
2eromskiego ten trudny do zdefiniowania ton "inteligencki" (od
czuwalny zresztq nie tyle w zestawieniu z pisarzami proletariac
kimi czy ludowymi, ile raczej z ziemianskim Weyssenhoffem, a na
wet i Sienkiewiczem). Choe bowiem w epoce 2eromskiego swia
domose ideologiczna przestala bye wylqcznq wlasnosciq sfer 
wyksztalconych, to jednak niewqtpliwie najsilniej oddzialywala 
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w srodowiskach "inteligentnego proletariatu", ktory stal si~ pierw
szym i najnami~tniejszym odbiorcq tworczosci pisarza - wyrazi
ciela wspolnych niepokojow. 

ECHA LESNE I SPOLECZENSTWO 

Charakterystycznq cechq polskiej mysli poli tycznej jest la twosc 
okreslania jej przejawow za pomocq terminow zapozyczonych z hi
storii kultury. Mysl~ tu 0 kategoriach romantyzmu i pozytywizmu. 
Zapozyczanie tych poj~e na uzytek nauk politycznych wiqze si~ 
niewqtpliwie z tym typowym dla okresu niewoli rozszerzaniem 
funkcji litera tury, 0 ktorym mowilismy poprzednio. W kazdym 
razie dualistyczny uklad symbo1i: romantyzm - pozytywizm daj0 
si~ z powodzeniem - i bez wyczuwania anachronizmu - stosowac 
do zadziwiajqco wielu sytuacji w naszej historii. 

Zastosujmy te symbole do propozycji wskazanej spoleczenstwu 
przez Zeromskiego. Nabiorq przez to cech indywidualnych, znacze
nie ich skionkretyzuje si~ w okres!onej sytuacji historycznej. 
Nie b~dzie to chyba zabieg sztuczny: w zeromszczyznie jest jakis 
romantyzm i jakis pozytywizm. Sprobujmy okreslie, na czym 
one polegajq, a znajdziemy bye moze klucz do zrozumienia nie
ktorych drog myslowych charakterystycznych dla znacznej CZf;sci 
pokolenia (moze nie calkiem a propos przypomina si~ tu dewiza 
"romantyzm w celach, pozytywizm w srodkach", ktorq glosil wy
bitny przedstawiciel tejze popowstaniowej generacji - Pilsudski). 

Romantyzm Zeromskiego wyrasta organicznie z- tradycji ro
ku 1863. Pisarz nalezal do pokolenia, ktore musialo dokonac r02
rachunku z tq kl~skq swych poprzednikow. W spoleczeilstwie star
szym obowiqzywal sqd szkoly krakowskiej - czyli najostrzejsze 
pot~pienie powstania. Kolportowala je prasa, mieli na ustach po
zytywisci warszawscy, wszyscy "swiatli i rozsqdnie myslqcy". 
Rownoczesnie jednak w lasach i po dworach snula si~ odpychana 
z niech~ciq, ale po grottgerowsku przejmujqca legenda powstancza. 
W swiadomosci rowiesnikow Zeromskiego powstanie nie kojarzyio 
sif; z wlasnymi przezyciami - mit 0 nim narastal poprzez ro
mantyczne opowiesci, epopeje rodzinne, nuty patriotycznych spie
wow. Logicznie poprawnym wywodom Stanczykow przeciwsta
wiala si~ legenda barwna i budzqca t~sknoty patriotyczne. Two
rzyl si~ konflikt dwoch prawd, nurtowal, zmuszal do wyrobie
nia wlasnego sqdu. 

Zeromski wielokrotnie wracal do tej sprawy. Rozdziobiq nas 
kruki, wrony - Echa lesne - Wierna rzeka - Uroda zycia, 
nie wymieniajqc juz szeregu aluzji we wszystkich niemal innych 
utworach. Szukajqc bezstronnego rozrachunku nie godzil si~ z la t-

Znak - 6 
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wym pot~pieniem. Nie probowal jednak i latwej apoteozy. Podob
nie silnie przezywajqca t~ spraw~ Orzeszkowa przeniosla ocen~ 
powstania na plaszczyzn~ moralnq, co pozwolilo jej na zamyka
jqcy dyskusj~ paradoks stwierdzenia: Gloria victis. Zeromski nie 
zadowalal si~ tym uproszczeniem. Powracajqc do tematu probowal 
dokonac analizy przyczyn kl~ski, wskazywal na niezalatwienie 
sprawy chlopskiej. Szedl tu zresztq po linH \varszawskiego "Glosu" 
i jego akcentowania spraw ludu. Z krytyki powstania nie wyciqgal 
wnioskow 0 jego bezsensownosci. Odwrotnie - formula, kt6rq 
zamykal swoj oSqd, brzmiala: niepowodzenia nie dowodzq bez
sensu akcji. Trzeba natcmiast umiec wyciqgnqc z nich nauk~ na 
przyszlosc. Tworzona przez Zeromskiego synteza rozsqdku z sen
tymentem byla odpowiedziq, na ktorq czekalo spoleczenstwo. Nie 
chodzilo tu przeciez jedynie 0 spraw~ powstania, ktorq mozna by 
w koncu uwazac za spor nieco akademicki, ale 0 rehabilitacj~ 

idei walki narodowej. W tym duchu piszqc, Zeromski post~powal 
powiadamy - bardzo pi~knie. Ale czy poza tym laurkowym 
uznaniem dostrzegamy wlasciwe wymiary spoleczne tych tresci 
literackich? 

Naduzywanie poj~cia "tradycji" w rozmaitych sloganowych wy
powiedziach zaciera jego socjologiczny sens. Przestajemy wierzyc 
w istotnosc powolywania si~ na te czy inne tradycje, znajqc me
chanik~ preparowania historii na uzytek chwilowych potrzeb. Nie
mniej, odrzucajqc chocby na chwil~ balast naroslych uprzedzen, 
musimy okreslic tradycj~ jako poczucie lqcznosci z jakimis fak
tami historii, ' z jakimis ludzmi i ich dzialalnosciq. Poczucie lqcz
nosci cz~sto nieuswiadomione, nie oparte 0 zadne motywacje in
telektualne - czasem nawet jakims motywacjom przeciwne, prze
nikajqce przez przypadkowe i pozornie niewaine wspomnienia, 
przez slowa piesni, przez pozostaly w pami~ci fragment tekstu 
literackiego. Jest w poczuciu tradycji podswiadome pragnienie iden
tyfikowania si~ z czyjqS postawq, ch~c przeniesienia jej w zmie
niony swiat wsp61czesnosci. Przeiycie tradycji staje si~ w ten 
sposob najmocniejszym moie emocjonalnym czynnikiem wyboru 
ideologicznego, a poczucie wspolnoty tradycji rna nieograniczone 
niemal znaczenie integracyjne w spoleczenstwie. Historia wielo
krotnie pokazala realnosc fego faktu socjologicznego, dzialajqcego 
cz~sto wbrew obliczeniom najtrzeiwiejszych nawet politykow. 
Dlatego tez budzenie tradycji i ich akcentowanie, to nie tylko 
mickiewiczowska "arka przymierza mi~dzy dwoma dawnymi 
i mlodszymi laty", ale takze, porzucajqc poetyckie przenosnie na 
rzecz pseudonaukowego iargonu - waiki czynnik socjopsycholo
giczny aktualizujqcy spolecznq recepcj~ okreslonych tresci ideo
logicznych. 



459 ZEROMSKI I "ZEROMSZCZYZNA" 

Totez bez obawy wpadania w patos trzeba uznae rzeczywiste 
znaczenie rozrachunkow Zeromskiego z rokiem 1863-cim - i sze
rzej - z historiq walki 0 niepodleglose - dla ksztaltowania swia·
domosci spolecznej. Znaczenie to pot~guje jeszcze jedna okolicz
nose: sytuacja polityczna Polski w koncu wieku nie sprzyjala op
tymistycznym prognozom. Trudno bylo skonstruowae pozytywny 
program dzialania wokol ktorego gromadziliby si~ ewentualni bo
jownicy. 8wiadczq 0 tym hasla niepodleglosciowe obu tworzqcych 
si~ wowczas partii - program Ligi Narodowej, wspanialy w szacie 
slownej, utknql w werbalizmie na skutek braku drog realizacji. 
Mniej patetyczne sformulowania programowe PPS-u w sprawach 
niepodleglosciowych rowniez budzily zastrzezenia co do sposobu 
dzialania i przez wiele lat dreptaly w kole malo tw6rczych dyskusji. 
Ta - wynikajqca z obiektywnych trudnosci - slabose program6w, 
musiala bye w pierwszym okresie kompensowana wlasnie silq 
czynnikow emocjonalnych. Te spr~zyny naciskal precyzyjnie Ze
romski. Nasza wspolczesna recepcja jego dziel mniej moze ekspo·
nuje te tresci, w latach poprzedzajqcych rok 1914 one wlasnie 
stanowily 0 jego duchowym wodzostwie, byly chronologicznie 
pierwszym wyrazem zeromszczyzny, ktora patronowala nieblago
nadioznej mlodziezy walczqcej z represjami obcych rzqdow. 

POCHWALA BEZDOMNYCiI 

Wzniecanie tradycji walki 0 wolnose uznalismy za przejaw ro
mantyzmu w mysl Zeromskiego. Nie jest to przejaw jedyny, ale 
porzucajqc na razie inne akcenty tego nurtu, sprobujmy odna
leze w zeromszczyznie dziedzictwo pozytywizmu. 

Stosunek pokolenia Zeromskiego do hasel pozytywizmu byl 
dwoisty. Z jednej strony negowalo ono ich skutecznose jako lekar
stwa na wszystkie problemy polityczne i spoleczne, dostrzegajqc 
ograniczonosc "ideologii handIu perkalikami". Z drugiej strony 
wlasnie ono przystqpilo na serio do realizacji hasel cywilizacyj
nych, rzucanych przed kilkunastu laty z trybun warszawskiej 
prasy pozytywistycznej. Dzialalnosc oswiatowa, podnoszenie po
ziomu cywilizacyjnego wsi, emancypacja kobiet, zdobywanie za
wodow, solidne studia naukowe, wszystko to rozrastalo si~ sta
raniem nie tych, ktorzy hasla te umieszczali na swych sztanda
rach, ale tych ich nast~pc6w, ktorzy blask owych sztandarow 
zaczynali kwestionowae. Totez w pokoleniu Zeromskiego wi~cej si~ 
dla pozytywizmu dzialalo, niz 0 nim mowilo, uznajqc wszystkie 
formy pracy u podstaw za konieczny punkt wyjscia na DZr8, 
podczas gdy uwaga przenosila si~ coraz wyrazniej na potrzebG 
programu na JUTRO. 
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Boha terowie powiesci wspolczesnych Zeromskiego - Silaczka, 
Raduski, Judym - wychowani Sq na haslach pozytywizmu i wcie
lajq je w zycie. Ale ich powiesciowe dzieje nie maj'l sluzyc apo
teozie tych hasel. Przedmiotem uwagi pisarza jest nie tyle pro
gram, ile postawa jego realizatora. Z perspektywy lat dziewi~c
setnych widac bylo latwo, ze pi~kne slogany dawnego "Przegl'ldu 
Tygodniowego" mog'l ewoluowac zarowno w stron~ realnej walki 
z n~dz'l, ciemnotq i wyzyskiem jak i ku bezkonfliktowej, wy
godnej polaniecczyznie. Decydowala wlasnie postawa - i j'l, a nie 
te czy inne hasla, stawia Zeromski w centrum swych rozwazan. 

Okresleniem ludzi reprezentuj'lcych t~ postaw~, ktore przewija 
si~ wielokrotnie w pismach Zeromskiego, jest tytul jednej z naj
bardziej znanych powiesci: Ludzie bezdomni. Nie tylko do Judyma 
zastosowal autor to okreslenie. Uzywa go rowniez wspominajqc 
swych przyjaciol : Mariana Bohusza, Mariana Abramowicza. We 
wspomnieniu 0 tym ostatnim przypomina wiele wyjasniaj'lce wy
darzenie, gdy wyslawszy ·Abramowiczowi swiezo napisane dzieje 
Judyma na Sybir - otrzymal w odpowiedzi fotografi~ przyja
ciela z Wierchojanska z dedykacj'l: Za "Bezdomnych" od bez
domnych podzi~kowanie i pozdrowienie. 

"Bezdomnosci", tego leitmotivu zeromszczyzny, nie mo:i:na trak
towac jak kategorii nale:i:nej biuru meldunkowemu. Nie S'l te:i: 
"Bezdomni" ofiarami losu, wysadzonymi z siodla pechowcami. 
Problem bezdomnosci to problem - jak to nazywamy dzis 
wyboru, zaangazowania, autodeterminacji nakazuj'lcej sluzb~ idei. 
Psychiczna potrzeba takiego pelnego zaangazowania nie jest tez 
swiadectwem fantazji pisarskiej Zeromskiego. Ludziebezdomni 
to studium z na tury, spory dotyczyly jedynie tego, kt6ra z wielu 
podobnych postaci spolecznikow stala si~ pierwowzor~m dla Stachy 
Bzowskiej, Raduskiego i Judyma, Rozluckiego czy Nienaskiego 
bo i ci dwaj nalez'l do tej rodziny. W pami~tnikach epoki znalazlem 
np. kilka roznych nazwisk lekarzy uwazanych przez autorow za 
wzor doktora Judyma . Sam Zeromski nazywa zreszt'l Ludzi bez
domnych - "powiastkq 0 ludziach tego typu, a raczej 0 tym an
tropologicznym ga tunku... " 

Skoro wi~c Bezdomni nie Sq jedynie pomyslem pisarza, ale 
swiadectwem rzeczywistej postawy niektorych jego wspolczesnych, 
to na tym wi~kszq zaslugujq uwag~ . 

Kim S'l ci ludzie? - Wywodzq si~ z czwartaka, na ktorym prze
szJi szkol~ ideologicznq. Grono ich uszczuplilo si~ 0 tych, ktorych 
skusila mozIiwosc zclobycia tego , co W j~zyku :i:eromszczyzny na
zywa si~ domem, a wi~c spokojnej egzystencji w ramach istnie
jqcego porzqdku. Pozostali buntownicy. Stali si~ nauczycielami 
w szkolach wiejskich, lekc:rzami, pragn'lcymi zakladac szpitale dla 
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Totez bez obawy wpadania w patos trzeba uznae rzeczywiste 
znaczenie rozrachunkow Zeromskiego z rokiem IS63-cim - i sze· 
rzej - z historiq walki 0 niepodleglose - dla ksztaltowania swia·· 
domosci spolecznej. Znaczenie to pot~guje jeszcze jedna okolicz
nose: sytuacja polityczna Polski w koncu wieku nie sprzyjala op
tymistycznym prognozom. Trudno bylo skonstruowae pozytywny 
program dzialania wokol ktorego gromadziliby si~ ewentualni bo
jownicy. Swiadczq 0 tym hasla niepodleglosciowe obu tworzqcych 
si~ wowczas partii - program Ligi Narodowej, wspanialy w szacie 
slownej, utknql w werbalizmie na skutek braku drog realizacji. 
Mniej patetyczne sformulowania programowe PPS-u w sprawach 
niepodleglosciowych rowniez budzily zastrzezenia co do sposobu 
dzialania i przez wiele lat dreptaly w kole malo tworczych dyskusji. 
Ta - wynikajqca z obiektywnych trudnosci - slabose programow, 
musiala bye w pierwszym okresie kompensowana wlasnie silq 
czynnikow emocjonalnych. Te spr~zyny naciskal precyzyjnie Ze
romski. Nasza wspolczesna recepcja jego dziel mniej moze ekspo·· 
nuje te tresci, w latach poprzedzajqcych rok 1914 one wlasnie 
stanowily 0 jego duchowym wodzostwie, byly chronologicznie 
pierwszym wyrazem zeromszczyzny, kt6ra patronowala nieblago
nadioznej mlodziezy walczqcej z represjami obcych rzqdow. 

POCHWALA BEZDOMNYCH 

Wzniecanie tradycji walki 0 wolnose uznalismy za przejaw ro
mantyzmu w mysl Zeromskiego. Nie jest to przejaw jedyny, ale 
porzucajqc na razie inne akcenty tego nurtu, sprobujmy odna
leze w zeromszczyznie dziedzictwo pozytywizmu. 

Stosunek pokolenia Zeromskiego do hasel pozytywizmu byl 
dwoisty. Z jednej strony negowalo ono ich skutecznose jako lekar
stwa na wszystkie problemy polityczne i spoleczne, dostrzegajqc 
ograniczonosc "ideologii handlu perkalikami". Z drugiej strony 
wlasnie ono przystqpilo na serio do realizacji hasel cywilizacyj
nych, rzucanych przed kilkunastu laty z trybun warszawskiej 
prasy pozytywistycznej. Dzialalnose oswia towa, podnoszenie po
ziomu cywilizacyjnego wsi, emancypacja kobiet, zdobywanie za
wodow, solidne studia naukowe, wszystko to rozrastalo si~ sta
raniem nie tych, ktorzy hasla te umieszczali na swych sztanda
rach, ale tych ich nast~pc6w, ktorzy blask owych sztandarow 
zaczynali kwestionowae. Totez w pokoleniu Zeromskiego wi~cej si~ 
dla pozytywizmu dzialalo, niz 0 nim mowilo, uznajqc wszystkie 
formy pracy u podstaw za konieczny punkt wyjscia na DZIS, 
podczas gdy uwaga przenosila si~ coraz wyrazniej na potrzeb~ 

programu na JUTRO. 
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Bohaterowie powiesci wspolczesnych Zeromskiego ~ Silaczka, 
Raduski, Judym - wychowani Sq na haslach pozytywizmu i wcie
lajq je w zycie. Ale ich powiesciowe dzieje nie majq sluzyc apo
teozie tych hasel. Przedmiotem uwagi pisarza jest nie tyle pro
gram, ile postawa jego realiza tora. Z perspektywy lat dziewi~c
setnych widac bylo latwo, ze pi~kne slogany dawnego "Przeglqdu 
Tygodniowego" mogq ewoluowac zarowno w stron~ realnej walki 
z n~dzq, ciemnotq i wyzyskiem jak i ku bezkonfliktowej, wy
godnej polaniecczyznie. Decydowala wlasnie postawa - i jq, a nie 
te czy inne hasla, stawia Zeromski w centrum swych rozwazan. 

Okresleniem ludzi reprezentujqcych t~ postaw~, ktore przewija 
sj~ wielokrotnie w pismach 2eromskiego, jest tytul jednej z naj
bardziej znanych powiesci: Ludzie bezdomni. Nie tylko do Judyma 
zastosowal autor to okreslenie. Uzywa go r6wniez wspominajqc 
swych przyjaciol: Mariana Bohusza, Mariana Abramowicza. We 
wspomnieniu 0 tym ostatnim przypomina wiele wyjasniajqce wy
darzenie, gdy wysIawszy 'Abramowiczowi swiezo napisane dzieje 
Judyma na Sybir - otrzymal w odpowiedzi fotografi~ przyja
ciela z Wierchojanska z dedykacjq: Za "Bezdomnych" od bez
domnych podzi~kowanie i pozdrowienie. 

"BezdomnoSci", tego leitmotivu zeromszczyzny, nie mozna trak
towac jak kategorii naleznej biuru meldunkowemu. Nie Sq tez 
"Bezdomni" ofiarami losu, wysadzonymi z siodla pechowcami. 
Problem bezdomnosci to problem - jak to nazywamy dzis 
wyboru, zaangazowania, autodeterminacji nakazujqcej sluzb~ idei. 
Psychiczna potrzeba takiego peInego zaangazowania nie jest tez 
swiadectwem fantazji pisarskiej Zeromskiego. Ludzie bezdomni 
to studium z na tury, spory dotyczyly jedynie tego, kt6ra z wielu 
podobnych postaci spolecznik6w stala si~ pierwowzor~m dla Stachy 
Bzowskiej, Raduskiego i Judyma, Rozluckiego czy Nienaskiego 
bo i ci dwaj nalezq do tej rodziny. W pami~tnikach epoki znalazlem 
np. kilka roznych nazwisk lekarzy uwazanych przez autorow za 
wzor doktora Judyma. Sam 2eromski nazywa zresztq Ludzi bez
domnych - "powiastkq 0 ludziach tego typu, a raczej 0 tym an
tropologicznym gatunku... " 

Skoro wi~c Bezdomni nie Sq jedynie pomyslem pisarza, ale 
swiadectwem rzeczywistej postawy niektorych jego wsp6lczesnych, 
to na tym wi~kszq zaslugujq uwag~. 

Kim Sq ci ludzie? ~ Wywodzq si~ z czwartaka, na kt6rym prze
szIi szkol~ ideologicznq. Grono ich uszczuplilo si~ 0 tych, kt6rych 
skusila mozliwosc zdobycia tego, co w j~zyku zeromszczyzny na
zywa si~ domem, a wi~c spokojnej egzystencji w ramach istnie
jqcego porzqdku. PozostaIi buntownicy. StaIi si~ nauczycielami 
w szkolach wiejskich, lekc:rzami, pragnqcymi zakladac szpitale dla 
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nt:dzy, pu blicystami usilujqcymi przelamac koituneriE: i znieczulicE: 
spolecznq, architektami planujqcymi osiedla robotnicze, adwoka
tami broniqcymi ubogiej ludnosci. Walczq 0 to, przegrywajq i zno." 
stajq do walki, zalamujq siE:, aby znow powstac. Ocierajq si~ 
o "nielegalszczyznE:", 0 partie - najblizej im moze do PPS-u, ale 
pozostajq typem inteligentow - radykalow - indywidualistow. 
Na upor i silE: moralnq kladzie 2eromski nacisk najwiE:kszy w tych 
portretach z galerii ludzi bezdomnych. Dzialajq na wlasny ra
chunek indywidualnej bezdomnosci i indywidualnego sumienia. 

CechE: tE:, jakze dla zeromszczyzny charakterystycznq, uplastyczni 
porownanie bohaterow 2eromskiego z bohaterami Struga. Ludzie 
bezdomni i Ludzie podziemni. Dystans dwoch postaw wyznacza
nych przez te tytuly, zamyka w sobie dzieje polskiego radyka
lizmu spolecznego tamtych lat. Bohater Struga - to bojowiec nie-· 
wiadomego pochodzenia, sPE:dzajqcy noc z brauningiem w rE:ku 
pod oknem gubernatora, odbijajqcy w piwnicy setki odezw, da
jqcy sygnal Uumom w chwili rewolucji. Czlowiek nie zawsze 
czystych . rqk - w powiesci Struga powtarza siE: raz po raz 
to trudne pogranicze rycerstwa i bandytyzmu, gdzie podstawowym 
i jedynym kryterium wartosciowania jest wiernosc w sluzbie partii 
i rewolucji. Bohater 2eromskiego - to woIny i nieskrE:powany ra
dykal, swiaUy, wyksztalcony inteligent, sklonny do poswiE:cen, ale 
kierujqcy siE: wlasnq hierarchiq wartosci, zmieniajqcy placowki 
swej walki, przezywajqcy zalamania, kryzysy i - w uIiczkach pa
ryskich - charakterystyczne dla inteligenta polskiego nieudane 
rekolekcje. Subtelny moralista, uznajqcy postulaty walki, ale dba
jqcy 0 czystosc wlasnych rqk i brzydzqcy siE: rozlewem krwi. 

I znow - dystans ten, to nie tylko roznica koncepcji stwarza
nych przez pisarza partyjnego i pisarza bezpartyjnego. To swia
dectwo dwoch historycznie stwierdzonych formacji, dwoch wzor
cow zaangazowania - bojowca i sympatyka-radykala - t.ak lat
wych do przesledzenia w dziejach PPS-u i k6l z nimi zwiqzanych. 
Szukajqc spolecznych kontekstow zeromszczyzny trzeba zwr6cic 
na to uwagE:. Postawa, proponowana przez 2eromskiego rady
kalnemu inteIigentowi, realizowac siE: miala poprzez pracE: indy
widualnq, ofiarnq i uczciwq, przy czym akcent najsilniejszy spoczy
wal na jet aspekcie moralnym, sprowadzajqc w pewnym stopniu 
problem do mickiewiczowskiego ,,0 iIe poszerzycie dusze wasze..." 

Probujqc ocenic wartosc tej postawy zastosowawszy kryteria 
politycznego pragmatyzmu, sklonni jestesmy nazwac jq inteli
genckim ,prometeizmem i ubolewac nad nieskutecznosciq spo
lecznq plasterka indywidualnej ofiary tam , gdzie bylo miejsce 
na rewolucjt: socjalnq. Pozostawiajqc jednak poza zasiE:giem roz
zwazan spraw~ tego niezamkniE:tego jeszcze bilansu, musimy zau
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wazyc, ze Zeromskiemu trudno przypisywac ambicje dawania 
recept natury politycznej czy ustrojowej. Pragn'll natomiast bye 
wychowawc'l. Etyka spoleczna, jakiej dawal wyraz w swych pi
smach, byla jego cechq osobist'l, wlasciw'l jego tworczosci. Nie 
byl jednak w swym widzeniu zagadnien spolecznych i w swym 
pojmowaniu zaangazowania ideowego osamotniony. Moina by tu 
wymienic wiele wybitnych nazwisk, jak chocby Edward Abra
mowski, Stanislaw Brzozowski, Jan Wladyslaw Dawid, ktorych 
pisma wskazuj'l na to samo podejscie do konfliktow epoki: w chao
sie hasel i manifestow poszukuj'l czlowieka. Tylko tyle, czy az tyle... 

ezy byly to glosy wolaj'lcego na puszczy? - Raz jeszcze przy
pomnEl sumEl wysilku spolecznego, wlozon'l w organizacj~ polski ego 
szkolnictwa, bibliotek, oswiaty sanitarnej, spoldzielczosci. To wcie
lanie dawnych hasel pozytywistow odbywalo siEl po roku 1906, 
w momencie wywolanego rewolucj'l osla bniElcia terroru rZ'ldowego. 
Nie byla to praca lukratywna ani latwa, nie przynosila zyskow, 
ani kariery setkom niewielkiego moze forma tu ludzi, ktorych 
wewnEltrzne przekonania lub presja opinii publicznej utwierdzala 
w ich dzialalnosci. To tei bylo ieromszczyzna - w swych owocach. 

Mial wiElc model wychowawczy Zeromskiego swoj nieblahy 
sens spoleczny, postawa Bezdomnych nie okazala siEl bezplodn'l, 
choe jej zasady obrazaj'l niew'ltpliwie nasze wspolczesne poczucie 
zdrowego cynizmu... 

SZKLANE DOMY 

Moj profesor, wybitny krytyk literacki, powiedzial kiedys na 
seminarium magisterskim:; "No coz, Kaden byl znacznie doj
rzalszy od Zeromskiego, mial mniej zludzen..." Pozostawmy na 
boku Kadena, chodzi 0 te zludzenia. Wydaje mi siEl, ze tu tkwi 
j'ldro dzisiejszej niechElci do zeromszczyzny: zbyt wiele zludzen. 

Zeromski kaze wierzye, ze Judym czy ktorys z jego nastElPCOW, 
osi'lgnie wreszcie swoj cel. Ze wysilek woli i umyslow dziesi'ltkow 
i setek ludzi zmobilizuje cale spoleczenstwo, ze dobry przyklad 
pionierow zachElci tych opieszalych, ze kiedys wreszcie wszystkim 
zaleiee bEldzie na wspolnym celu. Kiedy zas zaczyna przedstawiac 
praktyczne moiliwosci poprawy sytuacji - najpokorniejszy czy
telnik musi zacz'lC siEl buntowac. I rzeczywiscie - przy'pomnijmy 
sobie falanster Bodzanty w Dziejach grzechu, Danow'l tajemnicEl 
ognia w Rozy, hiper-samolot Rozluckiego w Urodzie zycia, pomysly 
Nienaskiego w Walce z 8zatanem ... 

Pomysly irytuj'lce - tam, gdzie spodziewamy siEl, jesli nie 
gotowej recepty, to chocby rzeczowej wskazowki, realnej propozycji, 
pisarz zbywa nas fragmentami jakiejs nowej Utopii, ktorej na imiEl: 
Polska. Rezygnuj'lc nawet z ich literalnego pojmowania, traktuj'lc 
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je jako symbole, ezy udziwniaj~ee wybiegi formalne - doehodzimy 
do og6lnikowyeh hasel post~pu , eywilizaeji, nauki, etyeznego po
ziomu spoleezenstwa, prawdziwej demokraeji, dobrobytu. Nie ma
my za zle stawiania tyeh postulat6w - kazdy rozs~dny ezlowiek 
pragnie ich jak najszerszego zrealizowania. Ale irytuje nas ta 
co krok manifestowana wiara w ieh bliskie osi~gni~cie, w to, ze 
niepodleglosc Polski "zjadaezy ehleba w aniol6w przerobi". Czu
jemy si~ w tym miejseu m~drzejsi od pisarza 0 znajomosc historii, 
ktorej on juz nie przezywal i z wyzyn kilkudziesi~eioletniego dy
stansu pos~dzamy 0 naiwnose te pi~kne marzenia 0 naszym spole
ezenstwie i jego etyee. Sklonni jestesmy nawet tlumaezyc Zerom
skiego: to dlatego, ze tak bardzo pragn~l niepodleglosci, wydawalo 
mu si~ to wszystko takie proste. 

Ale ezy nie popelniamy tu bl~du? Zeromski nie rna zludzen? I jesli 
rzuea pi~kne projekty i opowiada, jak wspaniala b~dzie ieh reali
zaeja - moze swiadomie tworzy mit na uzytek ezytelnik6w? Wska
zywalaby na to - jak s~dz~ - ostatnia powiesc pisana w kilka 
lat po odzyskaniu przez Polsk~ bytu panstwowego. 

Nad Wisl~ nie rna Szklanyeh Dom6w i Seweryn Baryka wie 
o tym dobrze. Ale wizja ich sklania Cezarego do uezynienia 
maksimum wysilku, by powroeie do Polski. I wartosci tego ...vy
silku nie umniejszy fakt, ze kiedys Cezary b~dzie musial isc 
na Belweder. Bye moze, b~dzie musial p6jse na Belweder wiele 
jeszeze razy - taka jest logika historii. Ale ilekroc taka konieez
nose zaistnieje, musi " miec przed oezyma now!! wizj~ Szklanyeh 
Dom6w. Bez niej nie uezyni kroku naprz6d. 

Totez "zludzenia Zeromskiego" z pewnosei~ nie mog~ kwestio
nowac jego dojrzalosei pisarza i mysIieiela. Mysl~ nawet, ze bez 
nich bylaby ona niepelna - basn 0 Szklanyeh Domaeh zawiera 
w sobie najgl~bszy sens tego spoleeznego powolania pisarskiego, 
kt6re oehrzeiIismy mianem zeromszezyzny. 

Wiele walor6w dziel Zeromskiego moze z biegiem ezasu zblak
n~c, wiele spraw okaze si~ obeymi ezytelnikowi. To, co w twor
ezosci Zeromskiego najistotniejsze - eh~c budzenia spoleezenstwa 
do walki 0 powszeehne dobro nawet w najtrudniejszyeh warun
kaeh - nie moze straeie aktualnosei, dopoki pisarze nie wy
rzekn~ si~ swego powolania wyehowaweow spoleezenstwa, a spo
leczenstwo nie zlekeewaiy swyeh pisarzy. 

A zeromszezyzna - ta ealose zlozona z dziela pisarza i dziela 
rzeszy wyehowanyeh na jego pismaeh ludzi - pozostanie wbrew 
naszemu seeptyeyzmowi swiadectwem tego, ezym moze stae si~ 

dla spoleezenstwa Iiteratura uezciwa i odwazna. 

Bohdan Cywinski 
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SAD 0 PRAWIE o SOBIEl 
ROZWAZANIA NA TEMAT POGLl\DOW SIMONE WElL 

ZAPATRYWANIA niektorych myslicieli wywolujCl zar6wno 
szczery podziw, jak i gh:boki szacunek. SCI to bowiem nie tylko 
mysli, promieniujClce sil~ i swiatlo umyslu, kt6ry je zrodzil, ale 
mysli wcielone w zycie ich tw6rcy si~gajClcego szczyt6w szlachet
nosci duchowej, calkowitego zaangazowania si~, milosci do ludzi. 
Ta kimi Sq wsr6d myslicieli naszego wieku gl~boko poruszajqce 
osobistosci Mahatmy Gandhiego, Simone Weillub doktora Schweit
zera. Kto si~ do nich zbliza, wprost lub za posrednictwem ich 
dziel, od razu czuje ich wielkosc r6wnoczesnie intelektualnq i mo
ralnq. Jest to powodem trudnosci w dyskusji nad ich poglqdami. 
R6znica bowiem zdaiJ, zawsze mozliwa, zastrzezenia, zarzuty. 
wzgl~dnie nawet zaj~cie wr~cz odmiennego stanowiska, nie mogq 
tu w zadnym wypadku umniejszac, rzeczywiscie czy chocby tylko 
pozornie, czlowieka, kt6rego poglqdy wziE:te Sq za przedmiot kry
tyki. Ot6z tego osiqgnClc nie spos6b bez umilowania prawdy, 
znajdujClcego wyraz w pokorze, i bez umilowania czlowieka , kt6re 
nakazuje szanowac, zawsze i wszE:dzie, cale jego jestestwo. Z ta
kim to wewnE:trznym nastawieniem chcielibysmy poddac dyskusji 
poglCldy na osobE: i prawo Simone Weil, jednego z tych ludzi 
naszej epoki, kt6rzy byli najpelniej ludzmi. 

Simone Weil napisala na ten temat, pod koniec swego zycia, 
esej wydany dopiero po jej smierci (t 1943) 2, W bibliografii filo
zoficzno-prawnej znajduje siE: niewiele pozycji zawierajClcych sqd 
o prawie rownie wzgardliwy i surowy. Zarzuty i oskarzenia 

1 Artykul kt6ry ukaze sl«: w czasopismie kanadyjskim " Dialogue". Tlum. 
z franc. autor. 

! S. Wei 1, La personne humatne, te juste et t'tnjuste ("La Table Ronde", 
36(1950), grudzien, 55. _33) , przedrukowane pt. La personne et te 8acr~ (Ecrlts 
d e Londres et dernieres lettreS), Paryz 1957, Galllmard, 5S. 11-14. Tlumaczenle 
polskie A. W. Osoba ludzka t to co 8w!41te ("Znak", 'XV(1963), lIplec-slerplen, 
z. 7-8(109-110), 5S. 886-909). 
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przeciw prawu, osobie i podporz'!dkowywaniu sobie czlowieka przez 
zbiorowosc nadaj,! nawet mysli Simone Weil pewne zabarwienie 
anarchistyczne (Pierre-Henri Simon mowi tu 0 anarchizmie m i
sty c z n y m). 

W eseju swym, podyktowanym najczystsz,! milosci(! czlowieka, 
czlowieka nieszcz~sliwego przede wszystkim, atakuje Autorka 
takie poj~ia, jak prawo, osoba czy demokracja, dlatego, ze 
w ocz~h jej sCI po prostu wabikami. Znacz'!ce je slowa winny 
bye sk'litkiem tego usuni~te z j~zyka, w ktorym si~ zwraca do 
nieszcz~sliWych. Jedynie dopuszczalnymi SCI slowa wyrazaj'!ce 
dobro, czyste dobro, slow a takie jak "prawda", pi~kno"; "spra
wiedliwose", "wspolczucie", "milose", "Bog" itp. "S!owa, ktore 
moglyby si~ l'!czye z czymkolwiek, co moze oznaczae zlo, SCI wobec 
czystego dobra czyms obcym. Powiedzenie: »On wysuwa naprz6d 
swoj,! osob~ {( wyraza nagan~. Osoba jest wi~c wobec dobra czyms 
obcym. Mozna mowie 0 naduzyciu demokracji. Demokracja jest 
wi~c wobec dobra czyms obcym. Posiadanie prawa (droit) impli
kuje mozliwosc zrobienia z niego dobrego lub zlego uzytku. Prawo 
jest wi~c wobec dobra czyms obcym." 3 Jest zas tak dlatego, wy
lasnia Simone Weil, ze "poj~cia te nie mieszcz'! si~ w niebie, sCI 
zawieszone w powietrzu i przez to SCI nawet niezdolne do tego, 
aby wgryzc si~ w ziemi~. Tylko splywajCjce nieustannie z nieba 
swiatlo dostarcza drzewu energii, kt6ra zapuszcza gl~boko w zie
mi~ pot~zne korzenie. Drzewo jest w gruncie rzeczy zakorzenione 
w niebie." 4 

Ale czy tak jest naprawd~? Nikt nie b~dzie przeczyl temu, 
ze "miejscem naturalnym" slow takich jak "demokracja" nie jest 
niebo. Nie rna w tym jednak zadnego powodu uzasadniaj,!cego 
a priori jakis ujemny s,!d 0 tym, co slowa te oznaczajq. Niebo jest 
niebem, a ziemia ziemi,!. W plaszczyznie bytowej ziemia jest 
mniej doskonala niz niebo. Nie jest jednak z I e m dla ziemi to, 
iz nie jest niebem, ni dla slow ziemskich to, iZ nie SCI slowami 
niebieskimi. Angelizm nie jest ani prawdziwy, ani skuteczny. 
L'homme n'est ni ange ni bete. Et quand il veut faire l'ange, il 
fait la bete. 5 Nie jest tez prawd,! sk,!din,!d, jakoby slowa "prawo" 
i "osoba" nie pochodzily z nieba. Wszak Bog, kt6ry jest jeden 
w trzech 0 sob a c h, jest w1asnie p raw e m wi e c z n y m. 

Czy rownoczesnie to, co Simone Wei! twierdzi, nie jest wyrazem 
jakiegos niepelnego dojrzenia rzeczywistosci? Czy rzeczy ozna

a S. Well, o. c .• s. 899. Cytowane wedlug tlumaczen!a polsk!ego drukowa
nego przez " Znak" (niek!edy z drobnymi odchyleniam!). 

4 L . C. 

S "Czlowiek nie jest ani anlolem, an! zw!erzElc!em. Tote:!: gdy chce rob!l! 
z sieble aniola, wpada w przec!wnlj skrajnoSl! ! postElPuje jak zw!erZEl." 
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skutkiem czego z natury jest u z ale Z n ion e 0 d s i I y. N i e 
maw 0 b e c t ego z.a d neg 0 z wi q z k u z milo sci q, 
(Simone Wei! zdaje si~ nie pami~tac, ze istnieje p r z y k a zan i e 
milosci...). Poj~cie prawa jest wynalazkiem Rzymian wykorzysta
nym ostatnio przez hitlerowskie Niemcy. Bylo ono obce Gre
kom, ktorzy nie mieli nawet dIan nazwy i poslugiwali si~ wobec 
t~go tylko slowem "sprawiedliwosc". Obce tez jest czystemu du
chowi chrzescijanstwa, wolnemu od jakiejkolwiek przymieszki 
spuscizny rzymskiej, hebrajskiej Iub arystotelesowej II (zanotujmy 
na marginesie, ze dla Simone Wei! wcieleniem geniuszu greckiego 
jest Platon, a nie Arystoteles, nad kt6rego przenosi ona wiejskiego 
glupka, gdyz ten, jesli miluje prawd~, rna przeciez w sobie cos 
z geniusza, podczas gdy u Stagiryty mozna mowic jedynie 0 ta
lencie 12). 

Nadto prawo pozostaje w zwiqzku z osobq. Czyz nie mowi si~ 
o p raw a c h 0 sob y? W zwiqzku z tym jednak Simone Wei! 
zaznacza : "Dorzucajqc do slowa prawo (droit) slowo osoba, co impli
kuje prawo osoby do tego, co nazywa si~ jej rozkwitem, czyni si~ 
jeszcze gorsze zlo. Krzyk uciskanych stanie si~ nizszy od tonu Zq
dan i przerodzi si~ w zawisc. Osoba bowiem ludzka rozwija si~ 
tylko wtedy, gdy jq rozdyma prestiz spoleczny : rozkwit jej jest 
spolecznym przywi!ejem." 13 

Czyzby to znaczylo, ze Simone WeiI uwaza wszelkq ogolnq re
gul~ ludzkiego post~powania za wartosc jedynie posredniq? Przy
j~lo si~ bowiem ostatecznie takie reguly nazywac prawem. Otoz 
odpowiedz twierdzqca bylaby tu bl~dem gdyz Simone Wei! 1'oz
roznia mi~dzy prawem-loi i prawem-droit, przy czym ten ostatni 
termin uzywany jest przez niq w dwu znaczeniach. P1'awo-droit 
oznacza przede wszystkim uprawnienie domagania si~, to, co praw
nicy nazywajq "prawem podmiotowym". Nadto jednak Autorka 
nasza uzywa metonimicznie nazwy "prawo-droit" na oznaczenie 
reguly przepisujqcej post~powanie (ktorq prawnicy nazywajq "pra
wem przedmiotowym"), jako ze regula ta przyznaje wlasnie pod
miotom prawa uprawnienia (prawa podmiotowe). Tymczasem 
prawo-loi nie jest prawem-droit. Prawo niepisane (loi non ecrite) 
nie jest prawem naturalnym (droit naturel). Poj~cie prawa-loi nie 
jest okreslone przez Simone Wei! bezposrednio. Definicj~ jego 
mozna jednak starac si~ wydobyc z kontekstu. Prawo-loi jest mia
nowicie przeciwstawione prawu-droit, poj~temu przede wszystkim 
jako prawo przedmiotowe. To zas jest, jak widzielismy, zrodlem 
praw podmiotowych. Rownoczesnie prawo-loi jest zaliczone do 

11 O. c., s. 898. 

12 O. c., s. 900. 

13 O. c., s. 897. 
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wartosci wyiszych, podczas gdy prawo-droit naleiy tylko do war
tosci posrednich. Z drugiej zas strony powinnose jest tei zawsze 
i wsz~dzie dobrem, jak sqdzi Simone Wei!. St'ld moina wniosko
wac, ie prawo-loi jest zrodlem powinnosci, podczas gdy prawo
droit, 0 ile naklada obowi'lzki, to przyznaje rownoczesnie i przede 
wszystkim uprawnienia. Pogl'ld ten przypomina petraiycjanskie 
rozroinienie mi~dzy moralnosci 'l stwarzaj'lc'l obowi'lzki, kt6rym 
nie odpowiadajq iadne uprawnienia, a prawem przyznaj'lcym wlas
nie uprawnienie domagania si~ spelnienia obowi'lzku. Wydaje si~, 

ii co do tego mysl Simone Weil jest bliska, by nie rzec toisama, 
z mysl'l Petraiyckiego (niezaleinie od sprawy, czy Autorka nasza 
znala czy tei nie - co jest najbardziej prawdopodobne - jego 
teoriE:). Wreszcie prawo-loi zdaje si~ bye zwi'lzane ze sfer'l ponad
-ludzk'l , bosk'l , tego co swi~te. Prawo-droit jest natomiast z dzie
dziny tego, co ziemskie, ludzkie. 

Streszczaj'lc si~ powiedziee naleiy, ie Simone Weil uznaje swiat 
wartosci, w ktorym panuje dobro, ir6dlo, jed y n e zr6dlo swi~
tego, przybieraj'lce postae prawdy, pi~kna, sprawiedliwosci, wspol
czucia, milosci... 14 R6wniei czlowiek jest swi~ty, gdyi wezwany jest 
do udzialu w wartosciach podporz'ldkowanych dobru. Osi'lga on ten 
cel, gdy jui iadna cz~se jego duszy nie mowi wi~cej "ja". Ze 
wzgl~du na to winien on wyzwolie si~ od zbiorowego, by przejsc 
od osobowego do nieosobowego. Umozliwia mu to skupienie uwa
runkowane pokojem i cisz'l samotnosci. Ostatecznie wi~c tym, co 
w czlowieku swi~te, jest to, co w nim jest bezosobowego i to, co 
do bezosobowego prowadzi. Kr6tko: "Swi~tym jest tylko dobro 
i to, co z dobrem zwiqzane", konkluduje Simone Wei!. 15 · 

W stopniu, w jakim pisarz moze bye zrozumiany, wydaje si~ 

nam, ii chwytamy to, co Simone Wei] chce powiedziee, i zasad
niczo jestesmy z ni 'l w zgodzie. Chociaz czlowiek jest z natury 
swej bytern spolecznym, tkwi w nim cos jednostkowego (woleli
bysmy powiedziee raczej wlasnie "osobistego"), co si~ wymyka 
zbiorowemu i nieskonczenie je przekracza. W terminologii arysto
telesowej spolecznose jest tylko bytern p r z y pad los c i o
w y m ("zbiorowosc tylko fikcyjnie jest kims" wyraza si~ w swoim 
j~zyku Simone Weil) , czlowiek natomiast jest bytern sub s t a n
c j a 1 n y m. Totei Simone Weil rna calkowicie racj~, gdy przy
pomina, ie spolecznosc istnieje jedynie d z i ~ k i ludziom i d I a 
ludzi, ktorzy si~ na ni 'l skladajq, a nie odwrotnie. Posluguje siE: 
jednak dla wyraienia tej prawdy j~zykiem, zdaniem naszym, 
uludnym, gdyi deformuje, jak sCldzimy, poj~cje osoby. Zauwaimy 

\4 O. c., s. 887 i passim. 

1$ O. c., S. 887. 




469 .TERZY KALINOvVSKI 

na marginesie, ze terminologia Simone Weil jest tu przeciw1en
stwem terminologii Maritaina, rowniez uwazajqcego czlowieka za 
jednostk~ i osob~. Gdy jednak dla znamienitego tomisty czlowiek 
jako jednostka pewnego gatunku podporzqdkowany jest spolecz
nosci, ponad ktorq wznosi si~ jako osoba 16, to wedlug Simone 
Weil wlasnie osoba ludzka podporzqdkowana jest, jak widzielismy, 
spolecznosci, podczas gdy wyrasta ponad niq to, co w jednostce 
jest nieosobowego. 

Zadna jednak z tych dwu antropologii nie zadowala nas w pelni. 
W obu bowiem wypadkach, niezaleznie od tego, czy osoba ludzka 
jest poj~ta jako stojqca "powyzej" c'zy tez "ponizej" spolecznosci, 
sarna koncepcja czlowieka dotkni~ta jest pewnym dualizmem: 
czlowiek rozdarty jest na jednostk~ i osob~. Tymczasem czlowiek 
jest osobq d 1ate g 0, ze jest jednostkq. I cal y podporzqdko
wany jest, w pewnej mierze, spolecznosci (tak w plaszczyinie nad
przyrodzcnej jak przyrodzonej) i c a I y znow, choc z innego 
punktu widzenia wychodzi poza niq (tei na jednym i drugim planie). 
Czlowiek. zatem jako taki, tzn. jako jednostka-osoba, jest istotq spo
lecznq i nie moze osiqgnqc pelni swego zycia przyrodzonego i nad
przyrodzonego inaczej jak przez uczestniczenie w zyciu spolecz
nosci, uczestniczenie wymagajqce nieodzownie podporzqdkowania 
si~ jej do b r u pow s z e c h n emu. Pod tym tylko warunkiem 
rozwija si~ byt czlowieka, tj. - poniewaz byt i dobro Sq zamien
ne - jego dobro, analogat Dobra, ktore jest jedynym zrodlem 
swi~tego. 

Z tego powodu mysl i terminologia Simone Weil wywolujq dwie 
uwagi. Po pierwsze, 0 ile prawdq jest, ze czlowiek, zero w sto
sunku do nieskonczonosci, ktorq jest Bog, zrodlo wszystkiego, 
przyrodzonego i nadprzyrodzonego w czlowieku, winien stac si~ 
"przejrzystym", "rozwiac si~", unicestwic", by przezen widziano 
jego Stworc~ i tegoz dary, to prawdq jest rowniez, ze czlowiek 
jest osobq, jak Bog niq jest (scislej "jak Bog jest jeden w t r z e c h 
osobach"). Tu zaczyna si~ "po drugie". Mimo cz~sci prawdy za
wartej w eseju Simone Weil terminologia naszej Autorki jest 
rownie mylqca jak paradoksalna: osoba ludzka, wynoszona przez 
najwi~kszych myslicieli chrzescijanskich nad wszystko w naszym 
swiecie, jest deprecjonowana przez Simone Weil zasadniczo w imi~ 
tych samych prawd. 

Czlowiek jest swi~ty, powiada Simone Weil. To prawda. Lecz 
nie tylko on jest swi~ty . Kazdy byt jest swi~ty, gdyz w stopniu, 
w jakim jest bytern, wymaga szacunku i milo sci. Naturalnie jest 
to prawdq przede wszystkim w odniesieniu do Boga, bytu nie

18 J. Mar ita i n, Humanisme Integral, Paryz 1936, Aubler, ss. 145-148. 
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stworzonego, jako ze B6g .i est by t e m; nastE:pnie zas w sto
sunku do kazdegc· bytu stworzonego, jako ze B6g daje mu u c z e
s t n i c two w by c i e. I w tym sensie prawdq jest, ze czlo
wiek jest swic:ty. Jest on nawet swiE:tszy niz inne byty skladajqce 
si~ na swiat dany naszemu doswiadczeniu. Ale jesli jest tak wlas
nie, to dlatego, ze czlowiek jest, wedlug tradycyjnej Eormuly, 
z w i e r Z E: c i em r 0 z u m n y m, ze jest jednostkowq substancjq 
nie tylko ozywionC\ i czuj'1C'1, lecz nadto jeszcze rozumnC\, slowem, 
dlatego ze jest on 0 sob '1, okreslon'1 jeszcze przez Boecjusza 
wlasnie jako rationalis naturae individua substantia 17. Ot6z z tego 
to wzglE:du argumentacja Simone Wei! jest tylko pozornie sluszna. 
Je5libym wyklui oczy temu oto tutaj czlowiekowi, osoba ludzka 
pozostalaby w nim nienaruszona, choc czlowiek ten zylby odtC\d 
z duszq rozdartq na mysl, iz mu wyrzC\dzono krzywdE:, twierdzi 
Simone Weil, by udowodnic, ze osoba ludzka nie jest tym samym, 
co czlowiek, i ze to on jest swiE:ty, a nie ona. Ot6z ma siE: wrazenie, 
ze Simone Weil hipostazuje pojE:cie osoby przeciwstawiajqc j'1 
niejako czlowiekowi. Tymczasem, scisle m6wiqc, ani osoba jako 
osoba, ani czlowiek jako czlowiek, nie istniejq. Istnieje tylko ten 
tu byt noszC\cy w sobie cale bogactwo swej "subzystujqcej" jed
nostkowosci bytowej. Z racji jego natury nazywa si~ go "czlo
wiekiem" i m6wi siE: 0 nim, iz jest osobq. W tym znaczeniu ten 
"czlowiek" i ta "osoba" istniejq. Gdyby wiE:c na tym bycie zo
stala dokonana wyzej wspomniana zbrodnia oslepienia, to znajdo
walibysmy siE: tak wobec 0 sob y ludzkiej z wylupionymi oczami 
jak przed c z low i e k i em oslepionym. Ofiara zbrodni bylaby 
bowiem, potem jak przedtem, i czlowiekiem i osobC\. Nadto zas 
fakt, ze czlowiek ten mialby duszE: rozdartC\ zbrodniq popelnionC\ 
na nim, moz1iwy jest tylko dziE:ki temu, ze kazdy czlowiek 
posiada d u s z E: i to duszE: r 0 z u m n C\, kt6ra konstytuujqC go jako 
czlowieka czyni zen r6wnoczesnie osobE:. 

Z drugiej strony Simone Weil zdaje siE: nie rozr6zniac dosta
tecznie potocznego uzywania slowa "osoba", za kt6rym idzie, na 
przyklad gdy wypowiada zdanie: "Twoja osoba mnie nie intere
suje", od uzycia go filozoficznego, okreslonego definicjq Boecjusza. 

Odnosi siE: r6wniez wrazenie, ze Autorka, w mniejszym lub 
wi~kszym stopniu, miesza poj~cie 0 sob y z poj~ciem czlowieka 
posiadajqcego 0 sob 0 w 0 S C, tzn. indywidualny charakter (czyz 
nie w tym znaczeniu uzyte jest slowo "osoba" w zdaniu Simone 
Wei! : "JesIi dziecko dodaje i pomyli si~, to blqd jego nosi na 

11 "Substancja jednostkowa posiadaj1\ca naturCl rozumn1\" (B 0 e t hi u s, Li
ber de persona et de duabus naturis, c. III). 

18 O. c ., s. 890. 
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sobie znami~ jego osoby"? 18), jak tez z poj~ciem 0 sob i s t 0 sci 
(czyz nie to wlasnie poj~cie jawi si~ na stronicach 890 inn. oraz 
897 in., jak swiadczy 0 tym zdanie: "Osoba bowiem ludzka roz
wija si~ tylko wtedy , gdy jq rozdyma prestiz spoleczny.. . "? 19). 

Podobnie ujemny sqd Simone Weil 0 prawie wydaje si~ miec 
zrodlo w niecalkiem wiernym jego obrazie. Jest rzeCZq drugo
rz~dnq, iz Autorka uzywa wyrazu "prawo-droit" raz w znaczeniu 
prawa przedmiotowego ("zadne prawo nie przepisaloby tego" 20), 
raz zas w znaczeniu prawa podmiotowego ("Mam prawo zatrzymac 
swoje jajka... " 21) nie zaznaczajqc r6znicy mi~dzy znaczeniami, 
w kt6rych je na przemian bierze. Wazne jest natomiast, iz Simone 
Weil przeciwstawia prawo-droit prawu-loi, prawu niepisanemu, 
ktorego zasad~ znalezc mozna w ko.ncowych wypowiedziach stu
dium Simone Weil. Zbrodniarzom, pisze tam, nalezy si~ praw
dziwa kara 22, nieszcz~sliwym pomoc, wszystkim zas troch~ dobro
bytu, duzo pi~kna oraz obrona przed tymi, kt6rzy chcieliby ich 
skrzywdzic, uciszenie zgielku klamstw, propagandy i subiektyw
nych poglqd6w, by zapanowala cisza, w kt6rej prawda moglaby 
wykielkowac i dojrzec 23. Nie dostrzega Simone Weil, ze prawo 
niepisane nie tylko naklada obowiqzki, lecz daje tez uprawnienia, 
jak kazde prawo-droit. Nie widac wobec tego powodu, dla kt6rego 
prawo pozytywne ludzkie mialoby bye nazwane "prawem" (droit), 
a nie "prawem niepisanym" (loi non ecrite) , kt6re zresztq nie jest 
niczym innym jak boskim prawem naturalnym. Gdyz w rzeczy
wistosci stoimy nie przed rozr6znieniem podajqcym si~ za odr6z
nienie prawa-droit od prawa-loi, lecz przed rozr6znieniem mi~dzy 
prawem naturalnym (boskim) i prawem pozytywnym (ludzkim). 
Jedno i drugie jest zr6dlem tak uprawnien jak obowiqzk6w. 
R6zniq si~ one natomiast osobq prawodawcy i sposobem promul
gacji, co sprawia, ze prawo naturalne jest podstawq prawa pozy
tywnego. Jedno i drugie prawo wyznaczajq odpowiednio sprawie
dIiwose boskq i sprawiedIiwosc ludzkq. 

Odnosnie do sprawiedliwosci nalezy zaznaczyc, ze Simone Weil 
wiqze z prawem-droit (w znaczeniu, jakie faktycznie temu termi
nowi daje, tj. z prawem ludzkim) sprawiedliwose, kt6rq charakte
ryzuje krzyk: "Dlaczego tamten rna wi~cej niz ja?", a z prawem-loi 
(przez kt6re nalezy rozumiec prawo niepisane, prawo naturalne) 

10 O. c., s. 897. 
20 O . c., s. 896. 
21 O . c., s. 897. 
22 oto glf!boka deflnlcJa kary sformulowana przez Simone Well: ..Kara jest 

wyl~cznie sposobem postE:powanda dla dos tarczenia czystego dobra ludzlom, 
kt6rzy go nle pragnll..... (0. c., s. 906). 

23 o. c., s. 907. 



470 DYSKUSJE 

stworzonego, jako ze B6g j e sib y t e m; nast~pnie zas w sto
sunku do kaidegC' bytu stwarzonego, jako ze B6g daje mu u c z e
s t n i c two w by c i e. I w tym sensie prawdq jest, ze '.:zlo
wiek jest swiGty. Jest 011 nawet swi~tszy niz inne byty skladajqce 
si~ na swiat dany naszemu doswiadczeniu. Ale jesIi jest tak wlas
nie , to dlatego, ze czlowiek jest, wedlug tradycyjnej formuly , 
7. w i e r z ~ c i em r 0 z u m n y m, ie jest jednostkowCj substancjCj 
nie tylko ozywionq i czujqcCj, lecz nadto jeszcze rozumnq, slowem, 
dlatego ie jest on 0 sob q, okreslonCj jeszcze przez Boecjusza 
w1asnie jako rationalis naturae individua substantia 17. Ot6i z tego 
to wzgl~du argumentacja Simone Weil jest tylko pozornie sluszna. 
JeWbym wyklu{ oczy temu 010 tulaj czlowiekowi, osoba ludzka 
pozosta1a by w nim nienaruszona, chot': cz10wiek ten iylby odtqd 
z duszq rozdartCj na mysl, ii mu wyrzqdzono krzywd~, twierdzi 
Simone Weil, by udowodnit':, ze osoba ludzka nie jest tym samym, 
co cz1owiek, i ze to on jest swi~ty, a nie ona. Ot6z ma si~ wrazenie, 
ze Simone Weil hipostazuje poj~eie osoby przeciwstawiajqc jq 
niejako cz1owiekowi. Tymczasem, seisle m6wiqc, ani osoba jako 
osoba, ani cz10wiek jako cz1owiek, nie istniejq. Istnieje tylko ten 
tu byt noszqcy w sobie ca1e bogactwo swej "subzystujqcej" jed
nostkowosei bytowej. Z racji jego natury nazywa si~ go "cz1o
wiekiem" i m6wi si~ 0 nim, ii jest osobq. W tym znaczeniu ten 
"cz1owiek" i ta "osoba" istniejq. Gdyby wi~c na tym bycie zo
sta1a dokonana wyiej wspomniana zbrodnia oslepienia, to znajdo
walibysmy si~ tak wobec 0 sob y ludzkiej z wy1upionymi oczami 
jak przed c z low i e k i e m oslepionym. Ofiara zbrodni by1aby 
bowiem, potem jak przedtem, i cz10wiekiem i osobq. Nadto zas 
fakt, ie cz10wiek ten mia1by dusz~ rozdartq zbrodniq pope1nionq 
na nim, mozliwy jest tylko dzi~ki temu, ie kazdy cz10wiek 
posiada d u s z ~ i to dusz~ r 0 z u m n q, kt6ra konstytuujqC go jako 
cz10wieka czyni zen r6wnoczesnie osob~. 

Z drugiej strony Simone Weil zdaje si~ nie rozr6zniac dosta
tecznie potocznego uzywania slowa "osoba", za kt6rym idzie, na 
przyk1ad gdy wypowiada zdanie: "Twoja osoba mnie nie intere
suje", od uzyeia go fiIozoficznego, okreslonego definicjCj Boecjusza. 

Odnosi si~ r6wniei wrai:enie, ie Autorka, w mniejszym lub 
wi~kszym stopniu, miesza poj~eie 0 sob y z poj~ciem czlowieka 
posiadajqcego 0 sob 0 w 0 S C, tzn. indywidualny charakter (czyz 
nie w tym znaczeniu uzyte jest slowo "osoba" w zdaniu Simone 
Weil : "Jesli dziecko dodaje i pomyli si~, to b1qd jego nosi na 

17 "Substancja jednostkowa posladajljca natur~ rozumnlj" (80 e t b Ius, Li
beT de persona et de duabus natur!s, c. IU). 

18 o. c., s. 890. 
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sobie znami~ jego osoby"? 18), jak tez z poj~ciem 0 sob i s t 0 sci 
(czyz nie to wlasnie poj~cie jawi si~ na stronicach 890 inn. oraz 
897 in., jak swiadczy 0 tym zdanie: "Osoba bowiem ludzka roz
wija si~ tylko wtedy, gdy jq rozdyma prestiz spoleczny ... "? 19). 

Podobnie ujemny s,!d Simone Wei! 0 prawie wydaje si~ miec 
zrodlo w niecalkiem wiernym jego obrazie. Jest rzeCZq drugo
rz~dnq, iz Autorka uzywa wyrazu "prawo-droit" raz w znaczeniu 
prawa przedmiotowego ("zadne prawo nie przepisaloby tego" 20), 

raz zas w znaczeniu prawa podmiotowego ("Mam prawo zatrzymac 
swoje jajka ..." 21) nie zaznaczajqc rO:i:nicy mi~dzy znaczeniami, 
w ktorych je na przemian bierze. Wazne jest natomiast, iz Simone 
Wei! przeciwstawia prawo-droit prawu-loi, prawu niepisanemu, 
ktorego zasad~ znalezc mozna w koncowych wypowiedziach stu
dium Simone Wei!. Zbrodniarzom, pisze tam, nale:i:y si~ praw
dziwa kara 22, nieszcz~sliwym pomoc, wszystkim zas troch~ dobro
bytu, duzo pi~kna oraz obrona przed tymi, kt6rzy chcieliby ich 
skrzywdzic, uciszenie zgielku klamstw, propagandy i subiektyw
nych poglqdow, by zapanowala cisza, w ktorej prawda moglaby 
wykielkowae i dojrzee 23. Nie dostrzega Simone Weil, ze prawo 
niepisane nie tylko naklada obowiqzki, lecz daje tez uprawnienia, 
jak ka:i:de prawo-droit. Nie widac wobec tego powodu, dla ktorego 
prawo pozytywne ludzkie mialoby bye nazwane "prawem" (droit), 
a nie "prawem niepisanym" (loi non ecrite), ktore zresztq nie jest 
niczym innym jak boskim prawem naturalnym. Gdyz w rzeczy
wistosci stoimy nie przed rozroznieniem podajqcym si~ za odroz
nienie prawa-droit od prawa-loi, lecz przed rozroznieniem mi~dzy 
prawem naturalnym (boskim) i prawem pozytywnym (ludzkim). 
Jedno i drugie jest zrodlem tak uprawnieii jak obowiqzkow. 
Rozniq si~ one natomiast osobq prawodawcy i sposobem promul
gacji, co sprawia, :i:e prawo naturalne jest podstawq prawa pozy
tywnego. Jedno i drugie prawo wyznaczajq odpowiednio sprawie
dliwose boskq i sprawiedliwosc ludzkq. 

Odnosnie do sprawiedliwosci nalezy zaznaczyc, ze Simone Weil 
wiqze z prawem-droit (w znaczeniu, jakie faktycznie temu termi
nowi daje, tj. z prawem ludzkim) sprawiedliwosc, ktorq charakte
ryzuje krzyk: "Dlaczego tamten rna wi~cej niz ja?", a z prawem-loi 
(przez ktore nalezy rozumiec prawo niepisane, prawo naturalne) 

10 O. c., s. 897. 
20 O. c., s. 896. 
21 o . c., s. 897. 

22 oto glE:boka dellnlcja kary slormulowana przez Simone Well: "Kara jest 
wyl'lcznle sposobem PostllPowaruia dla dOstarczenla czystego dobra ludzlom, 
l<t6rzy go nie pragn'l ... " (0. c., s. 906). 

23 O . c., s. 907. 
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stworzonego, jako ie Bog j est by tern; nastE:pnie zas w sto
sunku do kazdegc- bytu stworzonego, jako ze Bog daje mu u c z e
s t n i c two w by c i e. I w tym sensie prawd~ jest, ze ~zlo

wiek jest swi~ty. Jest 011 nawet swiE:tszy niz inne byty skladaj~ce 
siE: na swiat dany naszemu doswiadczeniu. Ale jesIi jest tak wlas
nie, to dlatego, ze cz10wiek jest, wedlug tradycyjnej Eormuly, 
z w i e r Z E: c i e m r 0 Z u m 11 y m, ze jest jednostkow~ substancj~ 
nie tylko ozywion~ i czuj~c~, lecz nadto jeszcze rozumn~, slowem, 
dlatego ze jest on 0 sob~, okreslon~ jeszcze przez Boecjusza 
w1asnie jako rationalis naturae individua substantia 17. Otoz z tego 
to wzglE:du argumentacja Simone Weil jest tylko pozornie sluszna. 
Je5libym wyklui oczy temu oto tutaj czlowiekowi, osoba ludzka. 
pozosta1aby w nim nienaruszona, choc cz10wiek ten zylby odt~d 
z duszq rozdart~ na mysl, iz mu wyrzqdzono krzywdE:, twierdzi 
Simone Weil, by udowodnic, ze osoba ludzka nie jest tym samym, 
co czlowiek, i ze to on jest swiE:ty, a nie ona. Otoz rna siE: wrazenie, 
ie Simone Weil hipostazuje pojE:cie osoby przeciwstawiajqc jq 
niejako cz1owiekowi. Tymczasem, scisle mowi~c, ani osoba jako 
osoba, ani czlowiek jako czlowiek, nie istniejq. Istnieje tylko ten 
tu byt nosz~cy w sobie ca1e bogactwo swej "subzystujqcej" jed
nostkowosci bytowej. Z racji jego natury nazywa siE: go "czlo
wiekiem" i mowi si~ 0 nim, iz jest osobq. W tym znaczeniu ten 
"czlowiek" i ta "osoba" istniej~. Gdyby wiE:c na tym bycie zo
stala dokonana wyzej wspomniana zbrodnia oslepienia, to znajdo
walibysmy siE: tak wobec 0 sob y ludzkiej z wy1upionymi oczami 
jak przed c z low i e k i e m oslepionym. Ofiara zbrodni bylaby 
bowiem, potem jak przedtem, i cz10wiekiem i osobq. Nadto zas 
fakt, ze czlowiek ten mialby dusz~ rozdartq zbrodniq pope1nionq 
na nim, moi:1iwy jest tylko dziE:ki temu, ze kazdy czlowiek 
posiada d u s z E: i to duszE: r 0 z u m n 'I, ktora konstytuujqC go jako 
czlowieka czyni zen rownoczesnie osobE:. 

Z drugiej strony Simone Weil zdaje siE: nie rozroi:niac dosta
tecznie potocznego uzywania slowa "osoba", za ktorym idzie, na 
przyklad gdy wypowiada zdanie: "Twoja osoba mnie nie intere
suje", od uzycia go fiIozoficznego, okreslonego definicjq Boecjusza. 

Odnosi siE: rowniez wrazenie, ze Autorka, w mniejszym lub 
wiE:kszym stopniu, miesza pojE:cie 0 sob y z pojE:ciem czlowieka 
posiadajqcego 0 sob 0 w 0 S C, tzn. indywidualny charakter (czyi 
nie w tym znaczeniu uzyte jest slowo "osoba" w zdaniu Simone 
Wei!: "JesIi dziecko dodaje i pomyIi siE:, to b1qd jego nosi na 

!1 " Substancja jednoslkowa posiadajllca naturE; rozumn'l" (B 0 e t h ius, Lt
ber de persona et de duabus naturis, c. III). 

18 O. c., s. 890. 
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sobie znami~ jego osoby"? 18), jak tei z poj~ciem 0 sob i s to sci 
(czyz nie to wlasnie poj~cie jawi si~ na stronicach 890 inn. oraz 
897 in., jak swiadczy 0 tym zdanie: "Osoba bowiem ludzka roz~ 
wija si~ tylko wtedy, gdy jq rozdyma prestii spoleczny..."? 19). 

Podobnie ujemny sqd Simone Weil 0 prawie wydaje si~ miee 
zrodlo w niecalkiem wiernym jego obrazie. Jest rzeczq drugo
rz~dnq, iiAutorka uzywa wyrazu "prawo-droit" raz w znaczeniu 
prawa przedmiotowego ("zadne prawo nie przepisaloby tego" 20), 
raz zas w znaczeniu prawa podmiotowego ("Mam prawo zatrzymae 
swoje jajka..... 21) nie zaznaczajqc roznicy mi~dzy znaczeniami, 
w ktorych je na przemian bierze. Waine jest na tomiast, iz Simon~ 
Weil przeciwstawia prawo-droit prawu-Zoi, prawu niepisanemu, 
ktorego zasad~ znaleic mozna w kOl1cOWych wypowiedziach stu
dium Simone Weil. Zbrodniarzom, pisze tam, nalezy si~ praw
dziwa kara 22, nieszcz~sliwym pomoc, wszystkim zas troch~ dobro
bytu, duio pi~kna oraz obrona przed tymi, ktorzy chcieliby ich 
skrzywdzie, uciszenie zgielku klamstw, propagandy i subiektyw
nych poglqdow, by zapanowala cisza, w ktorej prawda moglaby 
wykielkowae i dojrzec 23. Nie dostrzega Simone Weil , ie prawo 
niepisane nie tylko naklada obowiqzki, lecz daje tez uprawnienia, 
jak kaide prawo-droit. Nie widae wobec tego powodu, dla ktorego 
prawo pozytywne ludzkie mialoby bye nazwane ..prawem" (droi t), 
a nie "prawem niepisanym" (Zoi non ecrite) , ktore zresztq nie jest 
niczym innym jak boskim prawem naturalnym. Gdyi w rzeczy
wistosci stoimy nie przed rozroinieniem podajqcym si~ za odr6i
nienie prawa-droit od prawa-Zoi, lecz przed rozroznieniem mi~dzy 
prawem naturalnym (boskim) i prawem pozytywnym (ludzkim). 
Jedno i drugie jest zrodlem tak uprawnieil jak obowiqzkow. 
Roiniq si~ one natomiast osobq prawodawcy i sposobem prom1.l1
gacji, co sprawia, ie prawo naturalne jest podstawq prawa pozy
tywnego. Jedno i drugie prawo wyznaczajq odpowiednio sprawie
dliwosc boskq i sprawiedliwose ludzkq. 

Odnosnie do sprawiedliwosci naleiy zaznaczye, ie Simone Weil 
wiqie z prawem-droit (w znaczeniu, jakie faktycznie temu termi
nowi daje, tj. z prawem ludzkim) sprawiedliwose, kt6rq charakte
ryzuje krzyk : "Dlaczego tamten rna wi~cej niz ja?", a z prawem-Zoi 
(przez ktore naleiy rozumiec prawo niepisane, prawo naturalne) 

18 O. c., s. 897. 
2Q O. c., s. 896. 
21 O. c., s. 897. 

22 oto gl.-:boka deflnlcla kary sformulowana przez Simone Well: "Kara jest 
wyl'lcznle sposobem post<:powan,ia dla dostarczenia czystego dobra ludziom, 
k16rzy go nle pragn'l .. . " (0. c., S. 906). 

23 O. c., s. 907. 

http:prom1.l1
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sprawiedliwose okreslonq przez krzyk: "Dlaczego wyrzqdza mi si.;: 
krzywd~?". Ot6z nie widae racji, dla ktorej tak miaIoby bye. 
Obie bowiem sprawiedliwosci, 0 ktorych mowi Simone Weil, Sq 
zwiqzane tak z pra wem pozytywnym (ludzkim) jak z prawem 
naturalnym (boskim). Rozroznienie mi.;:dzy tymi sprawiedliwos
ciami wprowadzone przez Autork~ jest w istocie rzeczy rozroznie
niem miE:dzy s p raw i e d 1 i w 0 sci q s z c z ego low q (mo
gqCq, jak wiadomo, wyst~powae w postaci tzw. s p raw i e d 1 i
w 0 sci z ami en n e j lub w formie tzw. s p raw i e d 1 i w 0 sci 
r 0 z d z i e 1 c z e j) i s p raw i e d 1 i w 0 sci q 0 g 01 n q, zwanq 
tez leg a I n q. Rozroznienie to jest dobrze znane od starozytnosci. 
Ujemnie oceniany przez Simone Wei! Arystoteles zna je bodajze 
lepiej niz wynoszony przez niq pod niebiosa Platon. Sprawiedli
wose ogolna, jesli rozumiee przez niq ogolnq dyspozycjE: moralnq 
czlowieka, usprawnia nas do posluszeiistwa prawu, na pierwszym 
miejscu, rzecz jasna, bozemu, nastE:pnie zas prawu ludzkiemu, 
ktore winno, pod grozbC! utraty charakteru prawa, harmonijnie 
przedluzae, uwpelniac i konkretyzowae prawo boskie. Sprawiedli
wose zas szczegolowa jest cnotq moralnq, jednq z czterech cnot 
kardynalnych filozofii tradycyjnej. Zwiqzana z wymianami i roz
dzialami (0 ktorych Simone Weil wyraza siE: z pewnq pogardq, 
jakby to nie byly sprawy ludzkie), jest sprawiedliwose szczegolowa 
w pewnym sensie cz~sciq sprawiedliwosci ogolnej. Usprawnia nas 
ona bowiem do posluszeiistwa prawu, boskiemu lub ludzkiemu, 
w tym, co przepisujq one w zakresie zamiany lub rozdzialu. ana 
to odpowiada zasadzie: Suum cuique tribuere 24 , 

Prawo naturalne i prawo pozytywne, choe oba dajqsiE: spro
wadzie ostatecznie do tej samej zasady: "Naleiy czynic dobro, 
a unikae zla", przeciez zawierajq rozliczne reguly, z ktorych kaida 
wymaga stosowania jej r 0 z t r 0 p neg 0 odpowiednio do okolicz
nosci miejsca i czasu. Z tego powodu pozorne konfIikty Sq moiliwe 
nie tylko mi~dzy normami pl'awa ludzkiego a normami prawa 
boskiego, lecz nawet miE:dzy poszczegolnymi zasadami tego ostat
niego. Otoi wlasnie dlatego, ie Simone Wei! nie bierze pod 
uwag~ tej moiliwosci konfliktow wewn~trznoprawnych, wydaje 
si~ jej, ie pl'awo (loi) niepisane, ktoremu posluszna jest Antygona, 
nie rna nic wspolnego z prawem (droit) ani z czyms naturalnym 2;; , 

Faktycznie, n a tu r a r z e c z y, na ktorq powoluje siE: Kreon, 
wymaga, by nieprzyjaciel pozostal nieprzyjacielem i nie byl trak
towany, nawet po smierci, jak przyjaciel, gdy tymczasem prawem
loi dla Antygony bylo, wedIug slow wypowiedzianych poiniej 

2~ " Oddac kazdemu. co mu SIE: nalezy." 
2.i O . c., S. 896. 
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przez Chrystusa, koehac nawet tyeh, ktorzy nas przesladujll. 
A jednak to jedno i to sarno prawo naturalne wymaga, stosownie 
do tego, ezy okoIieznosei ezyni~ to rozumnym ezy nierozumnym, 
by uwzglE:dniac lub tez nie uwzgll;ldniac rozniee istniej~ee mil;ldzy 
ludzmi. Widz~e, ze Antygona stawia problem nie na plaszczyznie 
prawa ludzkiego, leez naturalnego (boskiego), Kreon ehce j~ poko
Flac jej wlasn~ broni~ odwoluj~c sil;l do zasady prawa naturalnego 
przemawiaj~eej przeciw niej. Nie udaje mu sil;l to jednak, gdyz 
zapomina 0 innyeh zasadach prawa naturalnego, ktore, w okreslo
nyeh warunkach, eliminuj~ zasadl;l sprawiedliwosei rozdzielezej 
i wymagaj~, by kazdy ezlowiek, zywy lub umarly, przyjaeiel lub 
nieprzyjaciel, traktowany byl z szaeunkiem naleznym ezlowie
kowi. Nie Iiez~e si~ z tym Simone Wei! bez podstawy przeeiwsta
wia prawo-droit prawu-loi niepisanemu. 

Po wszystkim, co wyzej zostalo powiedziane, widac, ze jesli si~ 
nie oddziela bezpodstawnie prawa ludzkiego od prawa natural
nego, lecz przeciwnie bierze pod uwag~, jak tego wymaga istotal 
rzeezy, jednosc porz~dku normatywnego regul post~powania, po
rz~dku obejmuj~eego je wszystkie: od prawa boskiego przez prawo 
ludzkie po reguly sumienia, to prawo, nie tylko boskie, leez i ludz
kie, tak podmiotowe, jak przedmiotowe, nie zasluguje w zadnym 
wypadku na ujemny s~d a priori z uwagi na sw~ naturl;l prawa. 
Inna rzeez, ze prawo ludzkie - jak zreszt~ wszystko, co ludzkie 
jest niekiedy, a nawet ez~sto bardzo niedoskonale lub zgola prze
ciwne temu, ezym powinno byc. Ale to jest juz inna sprawa, 
sprawa oeeny prawa a posteriori nie z raeji natury, ktor~ powinno 
miec, leez z powodu wlaseiwosei, kt6re faktyeznie posiada. 

Wydalo sil;l autorowi niniejszego artykulu konieezne dorzucic do 
studium Simone Weil pewne spreeyzowania, wzgl~dnie sprosto
wania. Cheialby on przyezynic si~ w ten spos6b do urzeezywistnie
nia krolestwa sprawiedliwosei i milosei, ktoremu Simone Wei! 
poswi~eila tak swe zycie jak i co najlepszego w jej mysIi bystrej, 
subtelnej, gl~bokiej, a nade wszystko rozpalonej milosei~ dla ludzi. 
Wydaje si~ bowiem, ze by do tego dojsc, trzeba z jednej strony 
przywr6eic slowu "osoba" jego klasyezny sens filozoficzny, a z dru
giej nie pogardzac prawem ludzkim po odseparowaniu go od "pra
wa niepisanego", leez przeeiwnie, podkreslac jednosc ich istoty 
i komplementarnosc ieh funkeji. Staraj~e si~ to wlasnie zrobic 
pragn~lismy oddac w ten sposob hold nalezny dzielu Simone Weil, 
dzielu, ktore wyehodzi naprzeciw nas nie tylko jako przedmiot 
rozwazan, leez takze i przede wszystkim jako zadanie do wykona
ni q, by stac sit; samemu lepszym i sprawiac, by ludzie byli bardziej 
ludzmi. 

Jerzy Kalinowski 

Znak - 7 
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AMERYRAN"SKIE ECHA DRUGIEJ SESJI SOBORU 
Tygodnik Jezuit6w "America" rna opmH: najpowatniej~ego plsma 

katolickiego W USA z p , zeznaczonych dla szeroklego kfE:gu Odblorc6w. 
Tym bardziej warto podkreslic, ze pismo to W ostatnich czasach prze
chodzl ewolucjEl: od pozycjl pod katdym wzglEldem tradycyjnych ku 
"nurtowi sOborowemu". Zam;!eszczamy ponizej artykul 0 ekumenlzmi~ 

oraz szereg komentallZY soborowych, wyjlltych z ostatnlch zeszlorocznych 
numer6w tygodnika "America". 

I 

POWROT CZY POJEDNANIE? 

Ekumeniz.m obecnie stal siE: roodny. A ekumeniSci-weterani, przy
zwyczajeni, i:e uchodzili za dziwak6w - a wsr6d roniej zyczliwych za 
krypto-heretyk6w - z pewnym oszolomieniem stwierdzaja" i:e obecnie 
kto i:yw stal siE: nagle ekumeniczny. Co prawda jednak nie "kto i:yw", 
niezupelnie kai:dy. Traiiaja, siE: ludzie zbyt uczciwi i niezalei:ni, by 
ukrywac swoje przekonanie, ze taka zmiana stanowiska jest powai:nC\ 
pomylka,; wdE:kszosc jednak plynie z pra,dem. Zapalni lecz powierz
chowni uwai:aja, siE: za bardzo ekumenicznych; spokojniejsi a glE:bsi 
zdaja, sobie sprawE:, i:e to wszystko jakby trochE: ich przerasta, ale 
lE:kaja, siE: uchodzic za nieekumenicznych. 

Nie byloby sluszne drwic z tego ekumenizmu swiei:ej daty. Ros
ci6l wierza,cy w Ducha 8wiE:tego winien bye zawsze przygotowany 
na takie nagle wstrza,sy w swoim zyciu i z.miany postaw, a posluszen
stwo, z jakim katolicy ida, tu za przewodem papiei:a, zasluguje na 
uznanie. Rozlegly odzew, z jakim spotkalo siE: wezwanie papiei:a 
Jana XXIII, niewa,tpliwde wypl:ywa z Ducha i mus,imy bye za to 
wdziE:czni. Niemniej byloby niebezpieczne sa,dzie, i:e wszystko, co od 
nas zalei:y, jut zrobione, lub zapominac, ze Duch nagli nas do glE:b
szego rachunku sumienia. 

Latwo pomylic plytka, aprobatE: ekumenizmu ("byle by tylko, rzecz 
jasna, nie szedl loa daleko") z posiadaniem perspektyw, kt6re skladaja, 
siE: na prawdziwie ekumeniczny swiatopogla,d. Faktem jest, i:e szeroko 
rozlal siE: ekumenizm rozwodniony i sta,d wielu m6wia,cych 0 nim 
nie pochwycilo jego pelnego sensu. GrozHby im nawet pewi en szok, 
gdyby to znaczenie do nich traiilo. Ekumenizm autentyczny domaga 
siE: intelektualnej i duchowej konwersji, nawr6cenia. J esli ktos 
tego n ie widzi i uwaza si E: za SZCz E;sliwego adepta ekumenizmu bel. 
zadnych taki ch koszt6w, nie przeszedl jeszcze progu ·swiadomosci eku
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menicznej. Takie spostrzezenie to nie pycha "lepszych", tylko obawa, 
ze jeSIi zbyt wielu bezczynnie stoi przed progiem, inni mog~ nie zna
lefc wejscia. 

Mozemy wyr6znic trzy stadia prowadz~ce do ekumenizmu. Pierwsze, 
to gdy patrzymy na innych chrzescijan z zyczliw~ sympati!j. Odrzu
carny wrogosc, kt6ra tak dlugo zatruwala stosunki mi~dzychrzescijan
skie, i postanawiamy kierowac si~ w .t~powaniu milosci!j. Nie jest 
tak latwo zrobic to, jak powiedziec; wiekowa psychologia wojenna 
nie daje si~ strz!jsn!je z dnia na dzien. 

W drugiej fazie przychodzi swiadomosc, ze wiele z tego, co m6wimy 
i robimy, musi bye przez innych chrzescijan ile rozumiane. M6wimy 
odmiennym j~zykiem, doszlismy do ;jnnych obyczaj6w. Stararriy si~ 

przezwyci~zyc t~ przeszkod~. Podejmujemy trud adaptacji naszych 
twierdzen do j~zyka i mentalnosci innych chrzescijan oraz unikania 
lub wyjasniania praktyk budz!jcych nieporozumienia. Ale w obydw6ch 
tych fazach nie poj~lismy jeszcze, ze trzeba nam si~ zmienic ucz!jc si~ 
ad innych chrzescijan. Wielu zatrzyma!o si~ na drugim stadium, .trwaj!jc 
w mocnym przeswiadczeniu, ze jesli tylko uda si~ nam (nam, jacy teraz 
jestesmy) wyjasnic dostatecznie nasze stanowisko, inni chrzescijanie 
niezawodnie b~d!j musieli uznae za prawd~ to, co m6wimy. 

W trzeci!j faz~ przechodzimy nagle, gwaltownie, jest to niebylejaki 
wstrz~s . Wiedza 0 innych chrzescijanach rozbudowala si~ w naszych 
umyslach i nagle doprowadza do odczucia i rozpoznania gl~bokiej, au
tentycznie chrzescijanskiej wiary i takiegoz zycia u ludzi odrzucaj~cych 
nauk~ katolick!j. Wstrz!jS ten, to poczucie nieadekwatnosci: nieadek
watnie rozumielismy chrzescijansk!j prawd~ i w r6wnie niepelny spos6b 
swiadczyliSmy jej. Nie jest to zadne zW!jtpienie w prawd~ dogmat6w 
katolickich - jakkolwiek ludzie oporni wobec ekumenizmu wzbraniaj!j 
si~ to uznae. W istocie jest to tylko niepokoj!jce odkrycie, jak plytko 
te dogmaty pojmuje si~. Porywa nas mysl, jak konieczne jest dla nas 
wzrastanie i metanoia, nawr6cenie w wierze i w zyciu. Musimy 
rosn!je w rozumieniu wiary, rosnqc pogl~biaj!jc nasz!j znajomosc 
Pisma sw. i Tradycji; nie mozemy si~ zadowolie tym poziomem, na 
kt6rym stoimy. 

Temu wysilkowi, by gl~biej uchwycie prawd~ chrze§cijansk!j, towa
rzyszye musi oczyszczenie postaw duchowych i skrucha, ze nasze zycie 
nie doroslo do tego, w co wierzymy. Widzimy tez. ze w tym trudzie 
rozwoju moze nas mobilizowac i wspierae wiara i mnosc innych chrze
scijan oraz ich podobny wysilek ku rosn i~ciu . Gorliwosc ekumeniczn!j 
nazwano "wsp61zawodnictwem duchowym". Chrzescijanie we wza
jemnym kontakcie na poziomie duchowym, wszYSCy pode,imu jq trud 
pogl~b ienia swej \viary i swego zycia. W ten spos6b postE;pui q naprz6d 
po liniach r6wnoleglych - jednak te linie nie b~d~ r6\vnolee:le w nie
skonczonose, bo pod dzi a!aniem Ducha Bozego ostatecznie si~ zbiegnq. 
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Wskazywac jako cel ekumenizmu powr6t innych chrzescijan do 
Kosciola Katolickiego, to sformulowanie mylqce. Sugeruje ono, ie po
dzieleni chrzeScijanie spotkae si~ mogq ponownie w tym punkcie, gdzie 
s·i~ rozstali - co zaklada n;iemoiliwq regresj~. Nasuwa takie wniosek, 
ie my stoimy na miejscu, a poruszajq si~ wylqcznie inni. Takie poj~cie 
nie tylko nie stanowi istotnego katolickiego postulatu, ale dowodzi 
oraku zrozumienia i uznania transcendentnej prawdy chrzescijanskiej
sprowadza jq na poziom ludzkiej mqdrosci, nad kt6rq wolno nam 
dumnie sprawowac wladz~. Nie - wyznae pokornie naSZq potrzeb;: 
wzrastania, to nie zaparcie si~ katolickiej prawdy. A to, ie kontakt 
z innymi chrzescijanami pomaga nam w tym, to sens ekumenizmu. Nasze 
zadanie to iSc naprz6d ku obop61nemu pojednaniu, a nie stae w miejscu 
naglqc drugich do powrotu. 

Charles Davis ("America", 30. IX. 1963) 

II 

NOTATKI SOBOROWE 

Przed drugq sesjq Soboru przenikliwi redaktorzy ..Informations 
Cutholiques Internationales" zaproponowali jako najlepsze okreslenie 
dla dw6ch jego nurt6w terminy notionnels i existentiels. Raz po razu 
przem6wienia soborowe wskazywaly na trafnosc tej analizy, a debata 
o ekumenizmie nie okazala si~ wyjqtkiem. 

Jak moina bylo oczekiwac, ci, kt6rych punkt widzenia jest "po
j~ciowy", statyczny i abstrakcyjny, iqdali jasnej definicji ekumenizmu 
jako wst~pnego warunku rozpatrywania tej problematyki. Zqdali, by 
jednose oraz jedynosc Kosciola Katolickiego okreSlic wyrazistym, nie
zmiennym konturem. Jeden z Ojc6w zaproponowal "ekumeniczny" ka
techizm, w kt6rym prawda katolicka i blqd protestancki zostalyby nie
dwuznacznie i wyczerpujqco wyloione. 

Ci zas, kt6rych postawa jest ..egzystencjalna", historyczna, dyna
miczna i konkretna, uznali za 0 wiele poiyteczniejsze zacza.,c od eku
menizmu jako faktu - kt6ry z Opatrznosci Boiej nie jest tylko po
myslem, ideq, ale iywq, wsp61czesnq rzeczywistosciq. Oswiadczajq si~ 

oni iarliwie za jednosciq jako cechq Kosciola Katolickiego, ale nie 
widzq w niej czegos gotowego i zamkniEltego, ale raczej cos otwartego 
i rozwijajqcego si~, zdolnego do coraz bogatszych i pelniejszych urze
czywistnien. Kooci6l jest z natury jeden, to oczywista prawda; ale 
stanowi r6wniei: jego zadanie stawae si~ coraz pelniej i prawdziwiej 
sobq: dorastae do zupelniejszej jednosci. 

"Poj~ciowcy" wzdragajq si~ przed perspektywq pokornego wyznania 
winy przez Kosci61 Katolicki i prosby 0 przebaczenie za krzywdy wy
rzqdzone innym chrzescijanom, bo wydaje im si~ to sprzeczne z czy
stosciq i swi~tosciq, jakie wchodzq w sklad pojElcia Mistycznego Ciala 
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Chrystusa. "Egzystencjalisci" wiedzq, ze w konkl'etnej rzeczywistosci 
KoSciola wiele jest struktur ludzkich, do kt6rych rna dost~p grzech. 
Zanim jeszcze dopracowali si~ wszystkich koniecznych rozr6znien teo
logicznych, znajq jako fakt historyczny i doswiadczalny to, ze katolicy 
i to nie tylko jako jednostki prywatne, ale za posrednictwiem odpo
wiedzialnych wladz koscielnych - grzeszyli przeciw innym chrzesci
janom. 

Dlatego to p61 tuzina Ojcow soborowych - z tak ro±nych krajow 
i kontynent6w jak Lacinska Ameryka i Kanada, Francja, Anglia 
i Bliski Wsch6d - za przykladem Papieza Pawla wypowiedzialo si~ 

na rzecz pokornego wyznania przez Kosci61 Katolicki, ze uczestni
czy on w winie za podzial chrzescijanstwa. 

Podobnie przeraza "poj~cio.wc6w" postawa goto.wosci, by uznae 
rzeczy dobre i dzialanie Ducha swi~tego w innych ko.scio.lach chrze
saijanskich. Poniewaz Kolici6l katolicki to jedyny prawdziwy Kosci61, 
uznawanie prawdy gdzie indziej wydaje im si~ pogwalceniem tego 
poj~cia. 

Lecz "egzystencjalisci" uznajq realistycznie to, co widzq i slyszq; 
istniejq skarby swi~tosci i cenne spojrzenia na prawd~ w innych 
ch,rzescij anskich grupach. 

Kosciol nie jest statycznym poj~ciem, zawieszonym gdzies w pla
to.nskim empireum, ale raczej zywym Ludem Bozym. I ekumenizm 
nie jest poj~ciem. Jest procesem. Jest dzisiaj jednym z najbardziej 
dramatycznych wymiar6w stajqcej si~ historii zbawienia, przez kt6rl\ 
Bog tajemniczo wiedzie sw6j Lud do pelni Chrystusowej . 

• 
Sw. Justyn M~czennik czulby si~ bardzo swojsko w bazylice 

I:;w. Piotra podczas pierwszego tygo.dnia dyskusji nad ekumenizmem. 
W przem6wieniach Ojc6w soborowych z Afryki, Chin, Japonii. Indii, 
Bliskiego. Wscho.du, Europy i Ameryki rozpoznalby to sarno prze
swiadczenie, kt6re jego natchn~lo, by wszystkie prawdy w niechrzes
cijanskich religiach przypisywac Slowu Boga, ktore oswieca wszel
kiego czlowieka na ten swiat przychodzl\cego. 

Ta pozytywna ocena wielkich swiatowych religii nie-chrzescijan
skich (buddyzmu, konfucjanizmu, hinduizmu i islamu) ukazuje, jak 
daleko odeszlismy od stanowiska dopatrujl\cego. si~ we wszystkich 
takich religiach po. prostu dziela szatana. 

Nie wszyscy jednak na Soborze pochwalali umieszczenie tej pro
blematyki w schemacie 0 ekumenizmie. Niekt6rzy obserwatorzy pro
testanccy na przyklad o.bawiali si~, ze wprowadzenie niechrzescijan
skich religii w schemat ekumeniczny moze zagro.zic z trudem zdo.
bytej swiadomcsci katolik6w, ze zupe!nie szczeg6lna wi~z jednoczy 
ich z innymi wyznawcami Jezusa Chrystusa. 

http:Wscho.du
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Trzeba znaleze jakis sposob, aby utwierdzic obydwie te eenne 
zdobyeze: ezy to przez jasne rozroinienia i podzialy w ramaeh sehe
matu 0 ekumenizmie, ezy to dziellle te sprawy na dwa sehematy. 
W zadnym wypadku rue wykluezajq si~ one wzajemnie, ale przeciwnie, 
uzupelniajq si~ jako dwa aspekty szerszego problemu jednoSci. Uz.na
nie szezegolnie scislego zwdqzku mi~dzy wszystkimi chrzeseijanami 
nie ueierpi weale na tym, gdy widziee b~dziemy dzia!anie Boga r6w
niez w religiaeh n>ieehrzescij anskieh . 

• 
Bywajq dnie, kiedy trudno w pelni oeenie wszystko, co si~ dzieje 

na Soborze: do takieh nalezal dzien 19 listopada. Upami~tnil si~ on 
przede wszystkim dwiema "Telationes" - "exposes" na temat kolejnyeh 
rozdzial6w sehematu 0 ekumenizmie. Naprz6d kardynal Bea wygtosH 
wprowadzenie do rozdzia!u, poswi~eonego stosunkowi katolik6w do 
Zydow. Punktem kulminaeyjnym bylo wyjawienie przez mowe~, ze 
to .Jan XXIII, osobiscie interesujqey si~ sprawq, nakazal Sekretaria
towi przygotowanie takiego tekstu. Zmarly papiez na kilka miesi~cy 

przed smierciq zaaprobowal tez podstawowy zarys dokumentu. 
Wyklad biskupa Emila de Smedta na temat rozdzialu 0 wolnosci 

religijnej przetrwa na pewno jako jeden z najbardziej pami~tnyeh rno
ment6w Drugiego Soboru Watykanskiego. Nie tylko dlatego, ie z zapar
tym tehem s!uehala go pelna aUla Ojeow przez trzydziesci pi~c minut. 
Przede wszystkim wywar! trwaly wplyw na umysly. 

Pewien teolog blisko zwiqzany z duzq liezbq biskupow hiszpanskieh 
stwierdza, ze wielu z nieh nie tai, jak bardzo przernowienie to wply
n~lo na ieh poglqdy. 

Dodajmy nawiasem, ze jeden z koleg6w biskupa de Srnedta w Se
kretariacie dla J.ednosci Chrzeseijan, biskup Thomas Holland byl 
swiadkiem, jak belgijski pralat publieznie wyrazal swojq wdzi~eznose 
dla amerykaiJ.skiego teologa, ojca Johna Courtney Murray'a za daleko 
idqcq pomoe w opraeowaniu tego historyeznego tekstu, \Irygloszonego 
na Soborze. 

• 
Jednym z zyezeiJ. najez~seiej wypowiadanyeh przez protestanekieh 

obserwator6w soborowyeh jest, by "pozostawiae drzwi otwarte". Wy
razil si~ jeden z nieh, ze takie ezy inne sformu!owanie na temat eku
menizmu, kt6re dzis uehodzi za skrajnie post~powe, za dziesi~e lat 
moze si~ jak nie okazac kr~pujqeq przez SWq eiasnot~ przeszkodq. 
A wi~e eokolwiek si~ mowi, nalezatoby zaopatrywac skromnym za
strzezeniem "jak na teraz". 

Nie trudno dostrzee, ze taka otwartose konieezna jest w dokumen
eie, dotyezqeym praktyki koscielnej. Mniej o ezywisty, ale niemniej 



479 ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

p rawdziwy jest fakt, ze nawet i te deklaracje, kt6re dotYCZll spraw 
tak zasadniczych jak natura Kosciola, sll tylko cz~sciowe i niekom
pletne; one takze wymagac b~d~ przeredagowania i to moze wzgl~dnie 
niedlugo. 

Dzielo bowiem Soboru nie ma by6 zakoflczeniem starej ery, lecz 
pocz:ojtkiem nowej. By posluzyc si~ obrazem prof. Kristen-Ejnara Skyd~
gaarda, gdy m6wil do papieza Paw!a w imieniu obserwator6w 
a ten sam obraz podj:oj! Ojciec swi~ty w swojej odpowiedzi - "jestesmy 
razem w drodze". 

To dynamiczne, otwarte w przyszlosc poczucie ruchu, pochodu 
Ludu Bozego na pewno rozpowszechni si~ w KOSciele, gdy "konkretna 
i historyczna" teologia, "zogniskowana wok6! hlstorii zbawienia" (i to 
sugestia prof. Skydsgaarda, takze podj~ta i aprobowana przez Papieza) 
zdob~dzie st()pniowo wp!yw w seminariach katolickich i w kaznodziej
stwie. 

• 
Gdy patriarchowie przeniesli si~ z zielonych foteli w stallach za 

kardynalami, na czerwone fotele umieszczone naprzeciw nich, ta zmiana 
pozycji na co najmniej r6wn:oj kardynalskiej moglaby si~ wydawa6 
drobiazgiem protokolarnym, ale w istocie symbolizowa!a sprawy gl~

bokiej donioslosci dla wewn~trznego zycia Kosciola oraz jednoSci Kos
cio16w chrzescijanskich. 

Przypomnialo to nam, ze Kosci61 pierwotny by! sieci~ bratnich 
Koscio16w, wsr6d nich Koscio!a Rzymskiego, we wzajemnej l:ojcznosci, 
komunii. Rol:oj Biskupa Rzymu bylo zachowywac harmoni~ i jednosc 
wsr6d r6i:norodnosci. 

Z biegiem wiek6w jednak okolicznosci doprowadzily do rosn~cej 

centralizacji "laciilskiej" i uniformizacji, kt6ra zagrozila zduszeniem 
uprawnionej r6znorodnosci. Zmiana miejsc patriarch6w na Soborze to 
symboliczne stwierdzenie, ze Kosci61 t~ r6znorodnosc traktowac chce 
serio. 

Sens tego gestu wazny jest zwlaszcza dla Koscio16w wschodnich, 
ale nie tylko dla nich. Wskazuje kierunek ku jednosci tego rodzaju, 
jaka kiedys mog!aby si~ stac moiliwa z niekt6rymi Kosciolami prote
stanckimi. Niedawno na niemieckiej konferencji prasowej protestancki 
dziennikarz zauwaiyl publicznie, ie wi~kszosc z tego, co m6wca powie
-clzia} 0 powolaniu ludzi swieckich, · stanowilo cz~sc luteranskiego 
nauczania teologicznego od czterystu lat. Biskup prowadz:ojcy zebran·e 
nie tylko nie polemiZ<Jwal z tym, ale skorzystal ze sposobnosci, by 
podkreslic, jak wielkie bogactwa zatracily si~ przez tragedi~ roz!amu 
i wyrazic nadziej~, ie pewnego dnia luteranscy ,,OJ cowie KOSciola" 
mogliby wzbogacic zycie cal ego Kosciola. 
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III 

Z prasy niekatollckiej, nadal zywo Interesuje sill zjawiskaml aggtoT
namento wielkl magazyn ..Time", kt6rego rzymskl korespondent, Kaiser, 
napisal jedn'l z dw6ch najlepszych ksi'lzek 0 pierwszej sesj·1 Soboru 
(por. nr 107 ..Znaku" - ..Papiez i Sob6r w oczach majstr6w"). szybko 
i bardzo zyczliwle zareagowala redakcja tego plsma na doniosle prze
m6wienie kardynala Doepfnera w lutym br. 

Juliusz kardynal Doepfner byl w wieku trzydziestu pi~ciu lat naj
mlodszym biskupem Europy ; w dziesi~e lat pozniej, w 1958 roku, 
zostal najmlodszym cz!onkiem Kolegium Kardynalskiego. Jest arcy
biskupem Monachium a podczas drugiej sesji Soboru byl jednym 
z czterech ..moderatorow". W ubieglym tygodniu wyglosil najbardziej 
niedwuznaezne zdanie na temat koniecznoSci prawdziwej reformy 
Kosciola Katolickiego, jak·ie kiedykolwiek uslyszano z ust kardynala, 
i okreslil t~ reform~ - zacz~tq, ale jeszcze nie ukonczonq - jako 
istotny cel Soboru Watykanskiego. 

Dwa tysiqce osiemset os6b, ksi~za, dyplomaci zagraniezni, duchowni 
niekatoliccy, zebralo si~, by go sluchac w monachijskiej Sali Kongre
8owej. Okazalo si~, ze - jak wyrazil si~ potem bardzo poruszony 
duchowny luteranski -"pierwszy raz ktos stojqcy tak wysoko w hie
rarchii katolickiej wyglosil przem6wienie do tego stopnia smiale". 

..Masy wiernych odeszly", powiedzial Doepfner, ;poniewaz oezom 
wielu Kosciol Katolicki jawil si~ jako ..instytucja, kt6ra sp~tala wol
nose", i jako ..przedawniona pamiqtka przeszlych wiek6w". Kosci6l 
przemawial do ludzi archaicznym j~zykiem, niezrozum1alymi obrz~da
mi, gloszqc pojE;cia bez zwiqzku z biezqcym zyciem. Zamiast przenikac 
w swiat, zdawal sic: tkwie w "dobrowolnym getcie probujqc budo
wac wlasny maly swiatek obok wielkiego na zewnqtrz". Zwiqzany 
z "nieaktualnymi formami", katolicyzm cz~sto zdawal si~ dqsac na 
nieuniknionq obecnosc ideologicznego pluralizmu, politycznej demokra
cji i wsp6lczesnej technologii. 

Te przykre prawdy odslonily Janowi XXIII potrzeb~ Soboru i tchn~ly 
nOWq sil~ w znane tradycji poj~cie katolicyzmu jako ecclesiae semper 
Teiormandae - Kosciola zawsze potrzebujqcego reformy. Chrystus 
sam byl wolny od grzechu; ale kontynuacja Jego dziela - podkresli! 
Doepfner - ..powierzona zostala ulomnym i grzesznym lUdziom". I dla
tego Kosci61 nieraz zawinil ..niesprostaniem Bozemu zamierzeniu. 
Opoznic si~ moze dzielo ukazywania swiatu milosci Chrystusowej , 
jezeli Kosci61 posluguje si~ pot~gq, a nie pokorq, u.zywa sHy, a nie 
swiadczy sluzby". 

Znaczy to, wedlug Doepfnera, ze wszelkie reformy mogq bye przez 
Kosci61 na Soborze dokonane tylko w duchu pokutnym, jako metanoia, 
przez uSwiadomienie sobie, ze jest on ..wsp6lnotq grzesznik6w". MUSZll 
sic: te reformy wspierac na nauczaniu Chrystusa, na Pismie swiE;tym~ 
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Muszl\ miee przy tym charakter raczej odnowy niz rewolucji, zacho
wujl\C to, co jest dobrego w przekazanej tradycji. a otwierajqc si~ na 
przyszle mozliwosci i rozw6j . "Grozi nam niebezpieczenstwo opierania 
8i~ ideom, formam i mozliwosciom, do ktorych maze nalezy przyszlosc; 
a cz~sto uwazamy za niemozliwe to, co w koncu okaze si~ uprawnionq 
form,! chrzescijanstwa", powiedzial kardynal. 

Nawct w dziedzillie doktryny koscielnej rozw6j nie jest bynajmniej 
niemozliwosciq, stwierdzil Daepfner, skora "dogmat jako taki nie jest 
ostatecznie synonimem boskiej prawdy, lecz tylko w niepelny spos6b 
wyraza bogactwo tej prawdy boskiej przekladajl\c Objawienie na 
ludzkie pojE:cia", Nie znaczy to, ze Kosci61 moglby odwolae czy zmie
nie swoje dpgmatyczne definicje, lecz odkrye maze nowe aspekty 
prC'lwdy i znaleze nowe sposoby na wyrazenie tradycyjnej nauki. 

I tak stara katolicka formula, ze "poza KOSciolem nie rna zbawie
nia" przez szersze jej wyjasnienie moze stac siE: mniej prowokujqca 
dla protestant6w. Ale ponadto powinna bye zmodyfikowana w tym kie
runku, ze ,,slowo i laska Boza dziala i objawiu si~ wielorako poza 
Kosciolem. Gdy wyznaje to obecnie najwyzszy autorytet nauczajqcy, 
stanowi to bez wl\tpienia nowose, kt6ra dawniej, gdy do ludzi innej 
wiary stosowano tylko formalnq kategoriE: herezji, bylaby calkowicie 
nie do pomyslenia". 

Ale, stwierdzil kardynal na zakonczenie, "uznanie Ducha Swi~tego 
poza granicami Kosciola katolickiego przerzuca most do naszych od
Jl\czonych braci i rozszerza kategoriE: Kosciola jako takiego. A dzialanie 
Boga wsr6d naszych braci ustala wsp61nq bazE:, z kt6rej trzeba podej
mowae wysilki dla kontynuacji szczerego, braterskiego i cierpliwego 
dialogu. Dialog ten wyjasnie moze rozdzielajqce nas problemy. To jest 
w naszych oczach pierwszy krok na drodze, po kt6rej B6g maze osta
tecznie doprowadzic nas wzajemnie do siebie". 

"Time", 7. II. 1964 
tlum, hm 

KENNEDY JAKO KATOLIK 
Co najmniej polowa dnl, jakle spo:dzil na zlemi, byly to dnl peine 

fizycznego b6lu. Lecz przez caly c;zas nlgdy nle slyszalem, aby sl'l 
skarzyl. Nlgdy nle powledzlal nle taklego, co by wskazywalo, ze czuje, 
IZ B6g postllPil z nlm nlesprawledllwie. Ludzle, kt6rzy go dobrze 
znall, wledzleli, ze clerpl, bo wtedy jego twarz byla lrocho: bledsza, 
lub cienie wok6! oczu nleco ostrzejsze. CI, kt6rzy ole znall go lak 
dobrze, nle wledzleli 0 nlczym. (Robert Kennedy 0 swoim bracie 
" Newsweek", 17. 2. 64) 

Dzis - po jego tragicznej smierci, pO uplywie jego niedokonczonej 
kadencji w Bialym Damu - mozemy jasno zobaczyc, ze John Fitzgerald 
Kennedy przysluzyl siE: swojemu Kosciolowi r6wnie piE:knie jak swojej 
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Ojczyinie. Dokonal tego nie jako "pierwszy katolicki prezydent" tylko 
raczej b~dltc pierwszym amerykanskim prezydentem, kt6ry jednoczesnie 
byl katolikiem. Od pierwszych dni kampanii wyborczej prezydent jasno 
uswiadamial sobie to rozrowienie i przestrzegal go seisle przez wszyst
kie lata w Bialym Domu. 

Pi~e lat temu w bardzo kontrowersyjnym artykule napisanym dla 
ezasopisma "Look" Kennedy stwierdzil, ie bez wzgl~du na swoje oso
biste poglqdy religijne kaidy sprawujqcy urzqd ollie moze nic prze
.k!adae ponad swoje zobowiqzanie, ie dotrzyma konstytucyjnej przy
si~gi. Prasa . religijna - nie tylko katolicka, lecz takze pewien od!am 
protestanckiej - odezwa!a si~ wowczas przypominajqc Kennedy'emu, 
ze pierwej trzeba sluzye Bogu nii ludziom, i ze naleiy bye pos!usznym 
nakazom sumienia bardz·iej niz konstytucji. Przypominanie tych za
sad bylo zb~dne . Kenr9=dy, choc z pewnosciq nie teolog, stal jednak 
mocno na gruncie moralnosci chrzescijanskiej i pojql jej fundamen
talne prawdy. Oswiadczenie, kt6re ukazalo si~ na lamach "Look " 

I by!o starannie sformulowane, zwlaszcza termin "osoi?a sprawujqca 
urzqd" byl troskliwie wybrany. Niemniej i tu lezy zr6dlo 
nieporozumienia Kennedy przecenial politycznlt a bye moie 
takie teologicznq wnikliwosc swoich wsp6lwyznawc6w. W istocie 
chcia!, oczywiscie, powiedziee, ie w naszym kraju rzqdzq prawa 
II nie ludzie, i ie prezydent nie moie - nawet w imi~ swojego 
osobistego sumienia - odloiye na bok konstytucji. P6iniej, w dyskusji 
z duchownymi z Houston, Kennedy sprecyzowa! swoje stanowisko, 
twierdzqc jednoznacznie, ie gdyby sumienie zmuszalo prezydenta do 
czynu sprzecznego z konstytucjq, powinien on raczej zrezygnowac nii 
zlamae urz~dowq przysi~g~. Dodal z wielkim ,naciskiem, ie nie prze
widuje takich trudnosci ani nie przypuszcza, aby mi~dzy jego katolic
kim sumieniem a zobowiqzaniami urz~owymi mogl zaistniec jakikol
wiek konflikt. 

Kennedy nigdy nie czul si~ dobrze w sferze abstrakcyjnych r oz
wazan typu "co bys uczynB, gdyby...", nieraz okazywal zniecierpliwie
nie, gdy go w ten spos6b nagabywano. Oczywiscie, musia! si~ jakos 
uporae z tym wszystkim, lecz z natury przywiqzywa! wi~cej wagi 
do tego, co pragmatyczne i historyczne, co jego krytycy teologiczni 
nazwaliby domenq roztropnosci, choe on sam myslal 0 tym po prostu 
jako 0 polityce. Te osobiste predylekcje byly jednoczesnie s!abq stronlt 
i silq pierwszego amerykanskiego katolika obranego prezydentem. 
S!abq stronq by!y zw!aszcza w czasie kampanii wyborczej , gdy trzeba 
bylo raczej m6wie niz dzia!ae. Wtedy musial wciqz ubierac w slowa 
swoje stanowisko a terminologia ukuta przez ludzi 0 formacji teolo
gicznej po prostu by!a mu obca. Napisa! do mnie kiedys: "Absolwen
towi Harvardu nie !atwo odpowiadac na pytania z zakresu teologii. 
Czuj~, ze moje odpowiedzi wywo!ajq zgorszenie w Fordham i Boston 
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College". W tym intelektualnie obcym swiecie cm! siE: onieSmielony 
i w rezultacie jego katolicyzm w wielu krE:gach uchodzi! pocz~tkowo 
za p<Jdejrzany. Katolicy, nastawieni niechE:tnie wobec klimatu intelek
tualnego Harvardu Oub nie znaj~cy go), czuli siE: nieswojo, byli nieco 
zdezo-rientowani pragmatyzmem Kennedy'ego - podobnie jak on sam 
wobec zabarwionej scholastyk~ mysli katolicltich uniwersytetow. Pro
testanci wychodz~cy od wlasnych stereotyp6w, okreslaj,\cych, jak ,.do
bry" katolik powinien funkcjonowae intelektualnie - takze czuli siE: 
zaskoczeni i zbici z tropu, podobnie jak i wielu innych zydowskich 
i humanistycznych intelektualist6w. Gdy zacz~to powaznie brae pod 
uwag~ kandydatur~ Kennedy'ego, dose liczni katolicy zalowali, ze 
wlasnie taki nietypowy katolik osi~gn~! tak wielkie znaczenie jako 
przedstawiciel ich spo!ecznosci. Niekt6rzy protestanci wyglaszali po
(lobne opinie. Jeden wyrazal zyczenie, ze jesli juz ma bye katolicKi 
prezydent, to niech to juz raczej b~dzie "dobry" katolik a nie Kennedy. 
Nazwisko innej, bardziej teologicznie wyrobionej osobistosci politycz
nej, bylo cz~sto wymieniane jako przyk!ad tego gatunku, jaki mieli na 
mysli. 

Skoro Prezydent znalaz! si~ w Bia!ym Domu, sprawa jego wyznania 
ucichla. Gdyby nie problem szkolnictwa, kwestia religijna bye moze 
zostalaby spokojnie pogrzebana. Lecz, oczywisoie, tak siE: nie stalo. 
Prezydent zawsze musia! liczye si~ z faktem, ze jego religia stanowi 
czynnik w kazdej chwili groz~cy wybuchem. Usilnie zabiega! 0 to, 
by nie faworyzowac nikogo i nie wywolywae wrazenia, ze jest pod 
decyduj~cym wp!ywem hierarchii koscielnej. Prasa katolicka oczy
wiscie wytykala mu z goryez~ wszystkie te ostroznosei. Jak to nie
kt6rzy przewidywali jeszeze przed jego wyborem, protestanci i katoliey 
zaez~li m6wic, ze znaezenie i wp!yw katolik6w s~ za Kennedy'ego 
mniejsze niz by!yby, gdyby prezydentem z05tal cz!owiek innej wiary. 
Katoliey musieli wi~c zapl:acie pewnq cen~ za to, ie ktos sposr6d nieh 
zasiad! w Bia!ym Domu. Theodore Sorensen przyzna! to w wyk!adzie 
swoim na uniwersytecie kolumbijskim stwierdzaj~c, ze · prezydent 
K ennedy jako pierwszy katolik w Bialym Domu nie m6g! zupe!nie 
swobodnie dzialae w drazliwej kwestii dotaeji federalnyeh na rzecz 
szk6! wyznaniowych. Jui w pierwszych dniaeh kampanii wyborczej 
przysz!y prezydent wyrazil opini~, ze tego rodzaju dotacje Sqd Naj
wyzszy musialby uznae za sprzeczne z Konstytucj~. Lecz az do kOllca 
katolicy niejasno podejrzewali, ze interesuj~cy ich problem mialby 
wi~ksze szanse pozytywnego rozstrzygni~cia podczas kadencji niekato
lickiego prezydenta. Dla Kennedy'ego by! politycznie niebezpieczny. 

Mimo braku zainteresowania abstrakcyjn~ problematyk~ teologicznll, 
John Kennedy wywarl na przysz!ose Koscio!a w Ameryce wpl:yw 
-chyba wi~kszy nit jakikolwiek inny katolik, duchowny ezy swiecki. 

Najpierw i przede wszystkim oddzia!ywa!y same fakty jego zycia. 
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By! cz!owiekiem par exceHence nowoczesnym - produktem XX wieku. 
Byl absolwentem najlepszych szk61 obdarzonym swietnym umyslem, 
byl wytrawnym i og61nie podziwianym m~zem stanu. Brzydzil si~ de
wocjll i jak trucizny unikal wszelkiego moralizowania (to jedyne· 
"rue amerykanskie" cechy jego charakteru). Lecz katolickosc byla cz~s
cill jego samego w tym samym stopniu co nowoczesnosc. Posiadal 
i przejawial te cechy w spos6b naturalny i elegancki jak nosi! swoje 
londynskie ubrania. J. F. K. byl zywym zaprzeczeniem mniemania, 
ze w dzisiejszych czasach katolicyzm jest przestarzaly. Nie pretendo
wal do swi~tosci i nigdy nie br~no go za ,;wi~tego - ale byl cllowie
lciem wierzllcym i w spos6b nie rzucajllcy si~ w oczy wytrwale lojal
nym wobec swego Kosciola. Wreszcie - wedle oceny milion6w mlo
dych Amerykan6w - zginlll jak autentyczny bohater. 

To wszystko przez dlugie lata b~dzie bardzo zasadniczo ksztaltowac 
spoleczny obraz katolicyzmu. 

Po wt6re: niezaleznie od tego, ile teoretycznych kwestii pozostaje 
jeszcze do rozwillzania, Prczydent Kennedy dowi6dl przez swojq ka
rier~, ze amerykanski katolicyzm w rzeczywistosci juz od dawna po
godzil si~ z religijnym pluralizmem. Nawet najbardziej zgorzkniali 
krytycy nigdy go nie oskarzali, ze kieruje si~ osobistymi uprzedzeniami, 
a cala powazniejsza krytyka jego posuni~c w kwestiach religijnych 
pochodl!ila wylqcznie od jego katolickich wsp61wyznawc6w. 

Symboliczne wykluczenie katolikow od piastowania najWYZszeg() 
urz~du z calq pewnoscill nalezy obecnie do przeszlosci. Po kadencji: 
Kennedy'ego nie mozna sobie wyobrazic, aby nar6d zn6w m6g! popasc 
w spory podobne do tych, jakie rozp~taly si~ wok6l jego kandydatury 
zaledwie cztery lata temu. 

Po trzecie - w tym wypadku wyrazam mojq osobistq opini~, kt6r~ 
chyba latwiej obalic - Prezydent Kennedy, bardziej niz ktorykolwiek 
inny przyw6dca polityczny, przyczynil si~ do tego, ie codzienna pow
szednia robota polityczna nie jest juz w Ameryce otoczona takq po
gardq jak dawniej. 

Jeszcze kilka lat temu pewna ankieta wykazala rzecz niepokojqCIl: 
mianowicie bardzo wysoki procent Amerykanow uwazal polityk~ za 
brudny interes niegodny ich dzieci. Wqtpi~, czy dzis wynik takiej
ankiety bylby taki sam. Bo Prezydent Kennedy czerpal zadowolenie
z wykonywania swego zawodu, byl z niego dumny. Widzial swoje powo
Janie nie tylko w gloszeniu szlachetnych cel6w, lecz takze w ci~zkiej 

pracy i przyziemnej zapobiegliwosci potrzebnej dla urzeczywistnienia 
tych celow. A to oznacza zgod~ na kompromisy, porazki, takie ClY inne
precyzyjne manewry - a przede wszystkim roztropne uzywanie wladzy. 
Prezydent ucieka! si~ do tych srodk6w nie wstydzqc si~ tego, jawnie, 
szczerze. Post~pujqC tak sciqgal na siebie zarzut cynizmu. M6wiono, ze 
jest niezdecydowany, plytki, ze nami~tnie walczy 0 wladz~. Ideologowie 
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prawicy i lewicy rzucali na niego anatemy. Purysci i milosnicy utopil 
nie odr6iniajqcy retoryki od konkretnych wymog6w rzqdzenia, nie 
odr6iniajqcy twierdzen od propozycji - oswiadczali raz po raz, ie si~ 
na nim "zawiedli", choc od poczqtku nie spodziewali si~ wiele... A jed
nak to on przewodzil narodowi - i w chwili jego smierci jasne &i«: 
stalo, ie to on nauczyl miliony ludzi, jak iye w epoce atomowej, jakie 
Sq realne problemy tej epoki. 

W tej wlasnie dziedzinie jego "katolicki" wklad w iycie Ameryki 
byl najbardziej znamienny. Nie w tym sensie, by jego stosunek do 
uiywania wladzy by! swiadomie czy manifestacyjnie katolicki. Jego 
podejScie do tego trudnego problemu byIo, moim zdahiem, na wsktos 
tomistyczne - ale nie byl to tomizm wyuczony w szkole. Jui raczej to
mizIi1 odziedziczony po irlandzkich przodkach, kt6rzy nie znali si~ na 
szkolach filozoficznych, lecz szcz~sliwie nie byli tei obciqieni poglqdem 
gloszqcym, ie "jednostka jest motalna, a spoleczenstwo zawSze n,iemo
ralne", nie patrzyli na iycie polityczne w swietle tej maksymy. Moina 
zarzUcac politykom tamtej generacji, ie niedostatecznie zdawali sobie 
spraw~ z faktu, ii posiadanie wladzy sprzyja korupcji. Ale trzeba im 
zapisae na dobro, ie nigdy hie uciekali przed odpowiedzialnosciq poli
tycznq, ahi tei nie mieli si~ za chrzescijan gorszego gatunku z tej 
racji, ie Ii1USZq stawiac czmo kOhsekwencjom grzechu pietworodnego, 
przejawiajqcYIi1 si~ w iyciu publicznym. 

Tradycyjna religijnose amerykanska nigdy nie doszla do ladu z pro
blemem odpowiedzialnosd za wladz~. Slawny aforyzm L<lrda Act<lna 
przyj~to jako stwierdzenie faktu a nie jako oetrzeienie. Acton powie
dzial, ie wladza sprzyja korupcji, a nie ie sarna w sobie jest .czyms 
zlym. Jego poglqd by! wyrazem katolickiej, a nie kalwinskiej postawy 
wobec iycia. 

Przekonanie, ie wladza jest r6wnoznaczna z zepsuciem, jest tak 
gl~boko zakorzenione w umysle Amerykan6w, ie nawet katolicy przy
j~li je za sluszne i cz~sto przemawiajq Die jak tomisci, lecz jak pury
tanie. Niemniej katolicyzm na plaszczyznie teoretycznej nie przeszedl: 
wstrzqsu, jakim bylo. pr6ba przewarto§Ciowania stosunku do wIadzy 
podj~ta przez amerykanski protestantyzm poprzedniego pokolenia pod 
wodzq Reinholda Niebuhra, pr6ba zwiqzana z faktem, ie wbrew swej 
woli nar6d zostal wciqgni~ty we wsp6lnot~ swiatowq. Doktryna kato
licka nigdy nie przyj~!a tezy, ie spoleczenstwo musi bye z reguly nie
moraIne - a jednak stoslInek do odpowiedzialnosci spolecznej ' uksztal
towany na gruncie katolickim byl zupe!nie w duchu propozycji Nie
buhra. 

Nie tyle J ohn Courtney Murray co John F. Kennedy zada! smier
telny dos katolickiej "tezie" 0 stosunku Koscioia do panstwa, tezie, 
kt6ra dzis stracila wszelkie znaczenie polityczne. Podobnie w kwestii 
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odpowiedzialnosci za uiywanie wladzy Kennedy zdzialal w kierunku 
wychowania narodu wi~cej nii Niebuhr. 

Kennedy sl:jdzH na przykiad, ie nie rna co oslaniae twardych decyzji 
w polityce zagranicznej maskl:j poboinosci w stylu J . F. Dullesa. 

Pomimotakiej a nie innej postawy wobec wladzy : stosowania 
sily - a moie wlasni€ z tej r acji? - Prezydent Kennedy byl oplaki
wany przede wszystkim jako mqi stanu, kt6ry przybliiyl swiatu idea! 
pokoju i umial w tej sprawie pertraktowae ze Zwiqzkiem Radzieckim. 
Gdy zostal wybrany, niekt6rzy obawiali si~ , ie moie okazae si~ poli
tyk iem zbyt sztywnym. Obawy te wynikaly zn6w z pewnej stereoty
powej opinii na temat katolik6w. Ale sztywnose byla obca jego tempe
ramentowi i podejrzliwie patrzyl na wszelkie antykomunistyczne kru
cjaty. Cala polityka jego administracji streszcza si~ w jego slawnym 
ostrzeieniu, ie nigdy nie powinnismy prowadzie negocjacji ze stra· 
ehu - i nigdy nie powinnismy bae si~ prowadzenia ich. 

To zelanie zawiera - jak mi si~ zdaje - podw6jne potwierdzenie 
dw6ch podstawowych zasad katolickiej mysli politycznej: doceniac 
sn~ i - jednoczesnie - uznawae prymat rozumu. 

Historyczna rola Johna Kennedy'ego w dziejaeb Kosciola byla zgod
na z jego stylem. Pratyczna, bez patosu, delikatna raezej nii rzucajl:jca 
si~ w oezy, bardziej pragmatyczna nii programowa, posrednia a nie 
obcesowa. 

Tak pojmowal amerykanski system polityczny i tak pojmowal kato
Hcyzm, ie nil' m6g! uwaiae si~ za gorszego katolika z tej racji, ie 
w spos6b bezstronny pelni Iunkcje Prezydenta wszystkich Ameryka
now, bez wzgl~du na to, czy Sq wierzqcy czy nil' i jaka jest ich wiara. 

W wyborach w roku 1960 zagraiala rou antykatolicka · bigoter.ia 
i w tej samej roierze wspomagal go katolicki szowinizm. Moina 'ocenic 
wartose jego osil:jgni~e przez fakt, :i;e po trzech lata.ch jest w Ameryce 
o wiele mniej jednego i drugiego. Wiedzial, :i;e w nast~pnych wyborach 
zadl'n z tych czynnik6w nil' b~zie tyro, czym byl. To go nie martwilo. 
Nie wl:jtpil, :i;e wygra wybory nie z racji swojej religii - podobnie jak 
nie przegralby ich z tej racji - lecz dlatego, ze pelniElc sw6j urzl:jd 
dobrze si~ zasluiyl narodowi. 

John Cogley ("The Commonweal", January, 10, 1964) 

Trum. H. B. 

MILOSC A PSYCHOLOGIA 

Ksiqika Gustava L. Vogela pt. "Psychologia gl~bi a milose blii
niego" (Paris 1962, Ed. Spes, Hum. z niem. przez Simone Hutin) by!a 
jui cytowana w "Znaku" (nr 106/1963) W zwiElzku z wsp6lczesnEl chrzes

http:bigoter.ia
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cijailsk~ pedagogik~ malzenstwa i rodziny. Autor niemiecki nie po
przestaje jednak na wyliczeniu i wyjasnieniu praktycznych uslug psy
choterapii i higieny psychicznej w typowych ludzkich sytuacjach kon
fliktowych, lecz stawia pewne pytania og6lniejsze, kt6re warto przed
stawie osobno, gdyz dotycz~ dosye kluczowych kwestii w spotkaniu 
chrzescijailstwa z naukami 0 czlowieku. 

Spotkanie to - dzis coraz czE;:Sciej oceniane przez katolik6w pozy., 
tywnie - nie przebiegalo z pocz~tku latwo. Tlumaczy siE;: to cz~sciowo 
dose jednostronnym biologizmem pionier6w nowoczesnej psycholog'ii. 
Odpowiedz na zasadnicze dla chrzescijailstwa pytanie 0 autonomi~ 

ducha i stosunku czlowieka do Boga wydawala siE;: w ich ujE;:ciach 
bezapelacyjnie negatywna. 

G. L. Vogel poaje jednak interesuj~cy zarys ewolucji pogl~d6w ' 

w tej d:aiedzinie: 
"Freud pierwszy zacz"l! badac systematycznie podswiadomose i od

krywac sposoby jej dzialania. Dal w ten spos6b pocz~tek calej psy
chologii glE;:bi. Byl jednak jeszcze przenikniE;:ty na wskros mysleniem 
bio]ogic:anym, 0 czym swiadczy jego koncepcja ludzkiej psychiki. Twier
d1Jil explieite, ze »to, co nazywa siE;: najwit:kszymi dobrami ludzkosci 
sztuka, milose , sumienie moraine i spoleczne - pochodzi z elementar- . 
nych instynkt6w zwierzE;:cych«. 

C. G. Jung, kt6ry uwazal taki pogl~d za ..przyczynowosc absurdaln~", 
wyzwolil siE;: z biologicznej koncepcji psyche. Twierdzil, bardzo zreszt~ 
ostroznie, ze nie lezy w jego intencji unikanie zajmowania siE;: proce
sami duchowymi. Spontanicznosc aktu myslenia l~czy siE;: u niego ze 
strefq podswiadomosci spolecznej, a nie pochodzi z osobistej pociSwia
domosci ani tez ze swiadomosci. Widac wci~z u niego d~i;enie do wy
dobycia si~ z koncepcji biologicznych, ale nie doszedl nigdy - jako. 
badacz - do tej warstwy rzeczywistosci ludzkiej, gdzie czlowiek 
obdarzony woln~ wol~ spotyka Boga. Pozostal przy rozwiqzaniu 
kompromisowym, jakie stanowi podswiadomosc spoleczna i w nim 
znalazl to, czego nieobecnosc razila u Freuda: strefE;: uniwersalnie 
ludzk~ poza przyczynowosci~ naturaln~, »duszE;: zbiorow~«, dziewiczo 
czyst~, w przeciwienstwie do strefy podswiadomosci indywidualnej, 
kt6ra jest skazona tyloma osadami. Owa zbiorowa dusza nie byla 
jednak u niego wolna od ziemskich zaleznosci. Archety'PY - trwale 
elementy w zbiorowej podswiadomosci - stanowi~ w m6zgu ludzkim 
rezultat doswiadczefl wszystkich naszych przodk6w, »pochodz~ z sa
mej struktury m6zgowej, odziedziczonej po przodkach«. Jung nie oder
wal siE;: wi~c zupelnie od biologicznego obrazu procesu psychicznego. 
Nawet duch jest dla niego archetypem zbiorowej nieSwi adomosci, 
jest »przedmiotem psychologicznego doswiadczenia, kt6rego zewn~tr z

nego w stosunku do psychiki istnienia nie spos6b wyk,lZae i kt6ry 
nie moze bye UZDar.lY w planie racjenalnym«. B6g jest dl a Junga 

http:UZDar.lY
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obrazem, kt6ry sobie stwarzamy jako przedmiot milosci naszej dwzy; 
jest na obraz czlowieka. 

Gdyby po zdaniu sobie sprawy z tego, jak wazne jest rozr6znienie 
ludzkiego Ja i biosfery, Jung nie zaangazowal si~ w im.pas spo!ecznej 
podswiadomosci i gdyby zdolal przeniknl\e do strefy osobowej, wzniOslby 
si~ w koncu zapewne do nad-natury. Krok ten postawiony jednak 
-zostal dopiero po nim. Byla nim "logoterapia« i «analiza egzystencjal
"na}) V. E. Frankla. Logoterapi~ okresla Ot:l doslownie jako »terapi~ 
opartl\ na tym, co duchowe«, a analiz~ egzystencjalnq jako »terapi~ 

zorientowanl\ na duchowose w tej mierze, w jakiej stanowi podnietp, 
cIa duchowej egzystencji osobyc. Frankl zajmuje si~ wi~c »wymiarem 
<:zlowieczenstwa«, kt6ry jest dodany do»naturalnej kondycji istot 

"ludzkich« i wyraza si~ w zajmowaniu osobistego stanowiska w kazdej 
sprawie i w katdej sytuacji. Jest to droga, kt6rej nie m6g1 znaIezc 
.lung, droga wskazujl\ca godne miejsce dla ducha Iudzkiego w grze 
sil psychicznych. 

W ten wi~c spos6b rodzie si~ zacz~la psychoterapia, zdolna wzi/ie 
powainie pod uwag~ nadprzyrodzone powil\zania ludzkie. Kierunkl 
personalistyczne zacz~ly zyskiwac w niej coraz wi~cej zwolennik6w. 
Jut von Gebsattel podkreslal fakt, te wymiar osobowy istoty ludzkiej 
jest posluszny wlasnym prawom i domagal si~ od Iekarza przekraczania 
bezosobowej warstwy psychiki i docierania do egzystencja..:nej domeny 
tego, co osobowe. V. von Weizsaeker twierdzil, ze w celu wlasciwego 
zrozumienia czlowieka i doradzenia mu, trzeba miec na uwadze trzy 
typy powi/izan ludzkich: wi~zy witalne, wi~zy duchowe i wi~zy czlo
wieka z Bogiem. Dwa pierwsze rodzaje wi~zi zyskujq zresztq swe osta
teczne znaczenie i pierwotnq podstaw~ dopiero w trzecim. 

Wymienic tu jeszcze trzeba Jaspersa i Siebecka, oraz tak zwan/i 
»medycyn~ osoby« jako pr6by nadrobienia, na terenie psychosomatyki, 
szk6d wyrzqdzonych przez zbyt jednostronny biologizm. 

Psychologia gl~bi, szczeg6Inie w Europie, zacz~la wi~c znowu stanowic 
proces terapeutyczny, w kt6rym czlowiek pojmowany jest jako calosc, 
jako istota fizyczna i zarazem duchowa. W takim uj~ciu jest on 
zdolny nie tylko do akt6w czlowieka, jako przedstawicieia swego 
gatunku, lecz do »czyn6w ludzkich« (actus homillis i actus humanus). 
Religijne i duchowe powil\zania przestaly bye wobec tego, w ogla,dzie" 
psychologicznym, czyms bez znaczenia lub czyms, co nalezy »przetlu
maczyc« na procesy zmyslowe i czynniki biologiczne. Psychoterapia 
personalistyczna z calq swiadomosciq zqda od ludzkiego ducha zai~cia 
stanowiska wobec wlasnych powiqzan biologicznych i spolecznych, 
wzi~cia odpowiedzialnosci za wypadkowq ich interakcji. 

Uwzgl~dnienie »zdoinosci oporu ducha« przywraca miejsce w psy
chologii dla relacji duszy do Boga i personalistyczny proces psychotera
peutyczny uwzgl~dnia t~ relacj~". 
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Jnne pytanie, kt6re stawia szybka ostatnio popularyzacja nauk 
o cz1owieku, to "konkurencyjnoS{:" wiedzy psychologicznej wobec mi
losci blizniego. G. L. Vogel tak to pytanie iormu1uje: "Wyklady i osiq
gni~cia nauk psychologicznych dowodzq, ze Sq one zdolne rozwiqzywae 
trudne konflikty moraine, ze sprzyjajq zrozumieniu i wybaczaniu, ze 
kazq nam modyfikowae zbyt ostre sqdy 0 naszych bliinich, prowadzqc 
od irytacji i oburzenia do wyrozumia1osci j wsp61czucia. Czyz nie wy
nika z tego, ze - przy umiejE:tnym stosowaniu - mloda nauka 0 cz1o
wieku moze dae wyniki, kt6re dawniej pr6bowano osiqgae za pomocq 
milosci blizniego, tak niepewnej, jak siE: okaza1o, tak niestalej?" 

Autor niemiecki sqdzi, ze popularyzacja psychologii nie tyle .,za
st~puje" miloM: blizniego, co stwarza dyspozycje do pelniejszego i bar
dziej swiadomego jej rozwoju . 

.,(Popularyzacja taka) wplywa niedostrzegalnie lecz stale na nasze 
potoczne myslenie 0 bliznich i niewqtpliwie czyni nas ostrozniejszym i 
w pot~pieniach. Czlowiek, kt6ry wie, :i:e bardzo wiele dziwnych czy 
nawet niew1asciwych zachowan plynie nie ze zlosei czy »pozwalania 
sobie«, lecz z jakiehs zdarzen, kt6re kiedy's ludzi zranily, bt:dzie z pew
noscia, bardziej dysponowany do wyrozumialosci niz Iegalista, kt6ry 
nie rna poj~cia 0 psychologii... Psychologia gl~bi uczy przede wszystkim, 
ze is tnieje zwia,zek mit:dzy anomaliami w postt:powaniu, a jakqs 
dawno zaistniala, sytuacja" kt6rej czlowiek w sobie nalezycie nie prze
pracowai, gdyz byla w owym czasie »nad stan« jego psychicznej wy
dolnosci. Uczy rozszyfrowywae takie sytuacje... Uczy wreszcie - szczeg61
nie ludzi, od kt6ryeh zalezy wychowanie i zdrowy rozw6j innych 
odpowiedzialnosci za psychiczne »przecia,zanie« ezy tez »t!umienie«, 
ksztalcqc tym samym bardzo chrzescij anska, cnot~ zyczliwej, ma,drej 
uwagi... Mloda nauka 0 czlowieku glosi wi~c - w nowy spos6b -
stare zasady milosci bJ!zniego: obowia,zek cierpliwosci i dobroci. Obala 
zarazem wiele przeszk6d, kt6re nam ten obowia,zek utrudnialy, gdyz 
ul:atwia zrozumienie i tym samym wyrozumialose ... 

Mozna wi~c powiedziee, ze psychologia jest wyraznie uzyteezna dla 
mHosci. blizniego. Dotyczy to jednak jego milosci naturalnej . Milose 
nadprzyrodzona tym si~ r6zni od przyrodzonej, ze przebacza bez wzgl~du 
na zrozumienie czy eksplikacj~. niesie ratunck nie stawiaja,c pytan, 
tylko przez miloM: Chrystusa. Relaeja z psyehologia, nie jest wi~c 

IV tym wypadku r6wnie prosta. Przebaczenie czyjejs ziosci, w tym, 
gl~biej chrzeseijanskim, pojmowaniu, nie powinno bye dyktowane ro
zum ieniem drugiego (choe trzeba zawsze starae si~ rozumiee, jesli 
mozna), ale tez nie powinno bye zrepresjonowaniem, czyli wypchni~ 

ciem ze swiadomosci goryczy, kt6rq w nas budzi czyjes post~powanie. 

Autentyczna chrzescij anska asceza nie polega na represjonowaniu, 
tylko na przerabianiu i przerastaniu naszyeh uczue. Jesli odruchy 
agl'esywne zostaly tylko jak gdyby przykryte myslami przeciwnymi, 

Znak - S 
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a nie WYJasmone i zlikwidowane wewne:trznie przez jasne i silne 
przeswiadczenie, pozostaje zawsze niezalatwiony kompleks. Dlategc 
zdarza si~ nieraz, ze akty ascezy prowadzq do zwichnie:c i anomalii. 
Dzieje sie: tak wtedy, gdy Sq czynami czy sposobami poste:powania, 
zbudowanymi na zasadzie represjonowania, a nie Sq po chrzescijansku 
autentyczne. Przerosnqc swoje nie:i:yczliwe tendencje prawdziwie po 
chrzescijansku znaczy zajqc wobec nich stanowisko oparte na wiE'rze 
w Boga, ktory jest nadziejq i milosciq". 

Nadprzyrodzona mil oS(: blizniego jest wie:c rodzajem swiadomej 
kapitulacji naszych nieche:tnych uczuc wobec milosci, jakq Bog zywi 
do ka:idego bez wyjqtku, tak:ie blqdzqcego czlowieka. Naturalna milose 
blizniego, inspirowana wiedzq psychologicznq, "mo:ie oddawac cenne 
uslugi tak:ie milosci nadprzyrodzonej. Przygotowuje bowiem ludzkie 
serce do postawy wyrozumialosci i bezinteresownej uwagi, skierowanej 
na drugiego, i w ten sposob stwarza wlaSciwq wewne:trznq dyspozycj~. 
Natura lepiej wspolpracuje z laskq". 

G. L. Vogel uwa:ia wi~, ze w zyciu prawdziwie chrzescijanskhn 
nie rna mowy 0 "konkurencji" mi~zy psychologiq a miloSciq bliiniego, 
lecz przeciwnie, zdobycze nauk 0 czlowieku Sq pozytecznym narze:dziem 
tej milosci, a nawet uswiadamiajq nam jasniej pewne obowiqzki 
moralne, z ktorych dawniej nie zawsze zdawano sobie sprawe: . Nato
miast w stosunkach mie:dzyludzkich, kt6re nie Sq juz inspirowane 
autentycznymi wartosciami chrzescijanskimi, wiedza psychologiczna 
mo:i:e stanowic po:iyteczny czynnik odpre::i:enia, i w tym sensie mo:ina 
m6wic 0 jej funkcji niejako zast~pczej. Chociaz bowiem !lie "zaste:puje" 
oczywiscie milosci blizniego w sposob doskonaly, to niewqtpliwie !a
godzi nieco jej brak. 

"Idea konkurencji mie:dzy milosciq blizniego a psychologiq moze 
wiE;C pojawic sie: tylko tam, gdzie mHosc nadprzyrodzona jest nieznana 
a naturalna - niewystarczajqca. Istotnie bowiem - gdy mam do czy
nienia z czlowiekiem, dla ktorego nie odczuwam :iadnej spontanicznej 
:iyczliwosci, a nie mam te:i milosci nadprzyrodzonej, ukazujqcej mi 
w nim brata w Bo:iym synostwie - pozostaje mi tylko wiedza psycho
logiczna . Ona jedynie pozwala mi zajqc postawe: jako tako ludzkq 
wobec istoty zachowujqcej sie: wobec mnie w sposob niesprawiedliwy 
i nieprzyjemny. Jesli zwyk!a znajomosc element6w psychologii nie 
wystarcza, psychologia gle:bi mo:ie pom6c mi zrozumiec tego czlowieka, 
nie pote:pic go. W tym sensie stwierdzic mo:ina, :ie nauki psychologiczne 
wprowadzajq pewne odpre::ienie w zwyklych stosunkach codziennych, 
a tam, gdzie milosci bliiniego brak, mogq nawet zapobiec wielu !lie
sprawiedliwosciom i trudnosciom wsp61:iycia, i w ten sposob brak ten 
zlagodziC". 

Trzecie wa:ine pytanie ze styku psychologii z chrzescijanstwem, 
ktore porusza G. L. Vogel, to bardzo cze:sto dziS dyskutowana sprawa 
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winy i ekspiacji. Stara maksyma mowl, ze "wszystko zrozumiec to 
wszystko wybaczye", i istotnie z chwilq, gdy mamy wzgl~dnie jasny 
obraz lancucha uwarunkowai'i , kt6re doprowadzily do jakiegos czynu 
lub P<lstawy, sklonn i jestesmy postawie znak r6wnania mi~dzy "zrozu
mialosciq" a "niewinnoscicl". Rozpowszechnienie si~ psychoterapii i po
radnictwa psychologicznego sklonose t~ pogl~bia. Dzieje si~ tak cz~sciowo 
z przyczyn obiektywnych : proces psychoterapeutyczny jako taki musi 
do pewnego punktu w kaidym razie - unikac sC\d6w wartosciujC\cych, 
gdyz w przeciwnym tazie mija si~ z celem, kt6rym jest zwalczenie 
opor6w emocjonalnych pacjenta i dopomoienie mu w ,,spojrzeniu 
w twarz" logice swych prawdziwych motywacji i prawdziwych prze
bieg6w psychologicznych. Nawet zresztq potoczne doSwiadczenie uczy, 
ze 0 pomoc w "rozeznaniu si~ w samym sobie" zwracamy si~ najch~tniej 
do ludzi, "kt6rzy si~ nie gorszq", czyli majq postaw~ raczej neutralnie 
analitycZl1q nit moralizatorskq, i choe wyb6r taki ma tez moze gl~bsze 
podstawy (moralizatorstwo, wbrew wszelkim pozorom, nie plynie zwykle 
z zyczliwosci, lecz z ch~ci zadokumentowania wlasnej WYZszosci), to 
" techniczne" po prostu walory przyjazni "neutralnej" nie Sq tu zapewnc 
bez znaczenia. 

Psychologiczna obiektywizacja, kt6ra bywa w niekt6rych fazach 
konieczna, nie wyklucza jednak z zasady sqd6w moralnych i jej celem 
winno wlasnie byl: uzdolnienie do nich, jesli przyjmiemy, ze zmierza 
do przywr6cenia czlowiekowi uiywalnosci czlowieczenstwa pelnego 
i swiadomego. 

"Rozgrzeszenie przez eksplikacj~", szczeg61nie z win wobec Boga, 
bywa tez jednak czasem celem terapii. Dzieje si~ tak, gdy psycho
terapeuta bC\dz uwaza· calq religi~, a wi~c tez win~ wobec Boga, za 
chorobotw6rczq i1uzj~, bqdz tez dC\zy po prostu do uspokojenia pacjenta 
i nie chce pozostawic w nim uczucia, ze po gruntownej, naukowej 

•ek~plikacji genezy jego postaw i czynnik6w, mialoby jeszcze zostac cos 
do "przepracowania" i zalatwienia. Z tymi stanowiskami wlasnie pole
mizuje G. L. Vogel, starajqc si~ wykazac, ze nie tylko z punktu widzenia 
wiary chrzescijanskiej, ale tez samej efektywnosci terapii, ignorowanie 
religijnych powiqzan wewn~trznych i wymagajC\cej ekspiacji winy wobec 
Boga - jest nielogiczne i niecelowe. 

"Ktokolwiek chce naprawd~ pom6c blizniemu w jego klopotach 
wewn~trznych, nie moze nie brae pod uwag~ stosunku duszy do Boga... 
Jesli wi~c nastqpil jakis czyn, kt6ry byl przekroczeniem Jego przyka
zania, nie jest rzeczq ani prawem psychoterapeuty likwidowac ten fakt 
przez eksplikacj~ . . Eksplikacja taka moze si~ bardzo przydac, leez akt 
ekspiacji , akt pojednania z Bogiem, pozostaje do wykonania i nie mozna 
powiedziec "teraz, gdy rozumiesz.~t?:t doszlo do twego post~pku, wszystko 
jest juz w porzqdku, mozesz calkiem si~ uspokoic". Tak nie moze 
pcwiedziee nigdy zaden czlowiek, chocby wiedzial bardzo duzo 0 oko



ZDARZENIA-KSIi\ZKI-LUDZIE492 

licznosciach czynu, kt6re wydajq si~ lagodzqce. Tylko B6g bowiem widzi 
nas na wskros i On tylko moze wybaczyc to, co jest przekroczeniem 
Jego Prawa. Czyni to tez nieustannie w Sakramencie Pokuty. 

Tymczasem wlasnie tu lezy wielka pokusa psychoterapii: pr6bowac 
nie tylko leczyc r6wnowag~ wewn~trznq, lecz tez zbawiac duszp, na 
wlasnq r~k~.. Bardzo wielu psychoterapeut6w, dawniejszych i wsp61
czesnych, rna bardzo ostrq swiadomosc granic swych mozliwosci. Sq 
jednak i tacy, kt6rzy sqdzq. ze nie rna winy, kt6rej nie umieliby 
wyeksplikowac i wymazac bez sladu. 

Psychoanalityk, kt6ry nie bierze w og6le pod uwag~ istnienia 
stosunku duszy do Boga i stara si~ unicestwiac win~ przez jej wy
jasnienie, osiqga naturalnie w wi~kszosci wypadk6w to, co jest jego 
doraznym celem : odpr~zenie i uspokojenie pacjenta. Ale rozwiqzanie 
takie nie jest »odkupieniem« i spok6j bywa zwykle powierzchowny. 
Ponjewaz poczucie winy jest przez lekarza tylko zrepresjonowane, po
zostaje one w czlowieku, i pewnego dnia okazuje si~ silniejsze. Utajone 
pragnienie ekspiacji przeksztalca si~ nieraz po jakims czasie w cha
rakterystyczne nerwice l~kowe i depresje autodestrukcyjne, kt6re Sq 
w istocie wymierzaniem kary samemu sobie. 

To sarno zjawisko obserwujemy zresztq w procesie wychowawczym. 
Dziecko, kt6remu pozwala si~ na wszelkie wybryki, duze i male, staje 
si~ r6wnie trudne jak dziecko zbyt surowo karane. Ostatnio bylismy 
swiadkami reakcji na styl wychowawczy epoki zbyt zdyscyplinowa
nej, w kt6rej pedagogik~ zastepowala tresura i przymus. Reakcja ta, 
zqdanie zrozumienia dziecka i traktowania go z milosciq, jest w za
sadzie sluszna, lecz pr6by oszcz~dzania wszelkiej w og6le przykrosci 
Sq przesadq w odwrotnym kierunku. Swiadomosc dzieci~ca umie do
skonale rozpoznac, kiedy nalezy si~ ekspiacyjna kara, podporzqdkowuje 
si~ jej ch~tnie i uczucie odpr~zenia i wyzwolenia, kt6re potem nast~ ·• puje, jest calkiem widoczne i czytelne. Nic dziwnego, gdyz dopiero 
wtedy w poczuciu dziecka »wszystko jest znowu w porzqdku«. jesli 
jednak nie wymaga si~ odpokutowania winy, jesli si~ wszystko zawsze 
przebacza, powoduje siE: proces represjonowania, analogiczny do tego, 
kt6ry wyst~puje przy systemie zbyt surowych kaI. W duszy dziecka 
pozcstaje cos nierozwiqzanego, niezalatwionego do reszty. I podob
nie jak po karach zbyt surowych dziecko sarno sobie daje »odszko
dowanie«, w postaci nie kontrolowanych wybryk6w, po nie ukaranej 
winie wystepuje proces »samosCjdu na sobie«, wymierzanie sobie kary 
samemu. Dziecko staje si~ pedantyczne, »robi komedie«, upiera sie przy 
sprawianiu sobie samemu przykrosci lub tez prowokuje doroslych, 
by mu je robili, zamyka si~ w sobie i zdradza szereg innych, niezro
zumialych dla otoczenia anomalii" ·.!l.chowaniach. Kazda kara, nie
proporcjonalna do winy, bez wzgl~du' na to czy jest za mala, czy za 
duza, daje wiec skutki zle, i nie mozna leczyc czlowieka nie biorqc pod 
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uwag~ tego faktu. Dlatego jest tak wazne dla samej nawet praktycznej 
sprawnosci psychoterapii, by psychoterapeuta liczyt si~ z zyciem religij
nym pacjenta. 

W samej zresztq naturze higieny psychicznej czy tez wtasciwej 
wspolpracy z psychoterapeutq, lezy postulat pewnej odwagi w podj~

ciu - jesli nie winy, to w kazdym razie faktu wtasnej staboSci, ogra
niczell, "niewydolnosci", stowem "kondycji ludzkiej", kt6ra jest zawsze 
kondycjq niesprostania. Bardzo dobrze ilustruje to podany przez 
G. L. Vogela opis typowej choroby naszych czas6w: "stressu". 

,.Ilez razy spotykamy w zyciu codziennym agresywnosc, brutalnosc, 
klotli'Yosc, kt6re Sq symptomami przeciqienia stanowiskiem czy 000
wiqzkami »nad stan ,d Ilei razy spotykamy dzleci przeciqione przez 
ambitnych rodzic6w!. .. Zainteresowany nie rozumie genezy swych trud
nOSci, gdyi afektywne zaslepienie nie pozwala mu przyjqc do wia
domosci, } e u ich dna lezy slabosc, do kt6rej nie chcial si~ przyznac 
i kt6rq zrepresjonowal. Tam, gdzie wystqpil stress, musialo istniec 
obnizenie wydajnosci. I nie jest wazne, czy bylo one slaOOsciq tylko 
wzgl~dnq (spowodowanq wymaganiami obiektywnie zbyt duiymi), czy 
tei prawcJziwq (niedostateczna sprawnosc inteJektualna). W obu wy
p adkach, nie chcqc si~ przyznac do slabosci , ludzie represjonujq jq. 
A »to, co zrepresjonowane, nie ginie((." 

oprac. am. 

ZAPISKI NA MARGINESACH 
Po smierci Kennedy'ego, dwa listy od dwojga przyjaci6! amerykan

skich (kt6rzy zresztq nie znajq si~ wzajemnie: on jest nauczycielem 
w Bostonie, jego listy cytuj~ najpierw, ona ..przy m~iu" - z zawodu 
kreslarka - w Nowym Jorku). Nie b~dzie niedyskrecjq, jeSli przy
tocz~ iragmenty obu list6w. 

. ,Ludzie zaczynajq emocjonalnie wygrzebywac si~ z wydarzen tam
tych dni i probujq zorientowac si~, gdzie wlasciwie stoimy. Mysl~, ie 
Johnson b~dzie przyzwoitym prezydentem. Choc m6wi texaskim ak
centem, nosi cowbojskie kapelusze i przyjazni si~ z milionerami od 
nafty, jest niezwykle sprawnym politykiem, umial odciqc si~ od wie
loletnich zwiqzk6w na Poludniu, by poprzec prawa Murzyn6w, umial: 
poprzec sensow ne stosunki z ONZ i z Chruszczowem, kto wie nawet 
czy nie zdola w praktyce uzyskac wi~cej nii Kennedy, chociaz rna 
mniej ducha leaclershipu. Strata - to ten wlaSnie rys t~zyzny, energii, 
mlodosci. Zamiast zwyklego poczucia, ie rZqdzq starzy, za kt6rych bl~dy 
mUSZq placie m!odzi - radose poslugiwania si~ wladzq, mimo wszys t
kich rozczarowan , jakim trzeba stawiac czo!o - to byla nadzwyczajna 
zmiana po drzemce czas6w Eisenhowera. Jesli Johnson dobrze si~ 

zapowiada, to m. in. dlatego, ze wst~puje w slady Kennedy'ego, ktory 
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ustanowil wysoki standard. Po Eisenhowerze nie byloby powodu si~ 

wysilac. 
Caly weekend pelen byl Wlesm i obchodow. Fakty gubily si~ 

w slowach - a szcz~Sli'Wy nar6d amerykanski m6g1 oglqdac na tele
wizyjnych ekranach mordowanego morderc~. Moze najwi~kszym wy
darzeniem bylo zachowanie si~ Jacqueline jako tragicznej kr6lowej. 
Widzielismy kobiet~, wyst~pujqCq jako wdowa po swym m~zu i za
razem wdowa po prezydencie - w spos6b, kt6ry uznala za wlasciwy, 
nie zas w spos6b, jaki by m6g1 zaplanowac zesp61 ekspert6w od 
public relations. Do takiego polqczenia pi~knosci, cierpienia i godnosci 
doprawdy nie jestesmy przyzwyczajeni. 

Z poczqtku balem si~, ze biografia Oswalda - to ze pr6boWal 
zostac obywatelem ZSRR i ze popiera Fidela Castro - moze wywolac 
bardzo niebezpiecMlq fal~ antylewicowego »polowania na czarownice«. 
Ale fakt, ze morderstwo popelniono w Dallas, kt6re jest przezartym 
do gruntu osrodkiem »grup nienawisci«, na og6l skrajnie prawicowych, 
ten fakt przyczynil si~ do reakcji dosyc roztropnej - win~ sklada 
si~ raczej na patologicznq nienawisc, nie na opinie polityczne. Ta 
jakas ibezpriedm~otowa,nerwicowa nienawisc 'jest rysem bardziej 
moze amerykanskim niz europejskim, zatem nie sqdz~, aby europej
skie pr6by dostrzezenia w tym morderstwie i kontrmorderstwie intrygi 
politycznej pasowaly do fakt6w." 

Teraz drugi list: 
"Nie rna s16w, zeby wyrazic, jaka to straszna tragedia. Bardzo 

trudno, wlasciwie niespos6b powiedziec, kto czy co za tym wszystkim 
stoi, wiadomosci Sq tak sprzeczne i tyle poglosek w prasie europejskiej, 
kt6re tu w og6le si~ nie pojawiajq. Mnie siE: zdaje, ze jesli nie moina 
udowodnJc spisku, to jest dosyc obojE:tne, czy zbrodni~ popelniono 
z lewa czy z prawa. DziS m6wi siE:, ze obaj ludzie (Oswald i Ruby) 
dzialali niezaleinie od siebie i ze nie rna dowod6w na zwiqzki mi~dzy 
nimi. 

Prawdz-iwy, ci~iki problem to moim zdaniem bezprawie, kt6re tutaj 
rosnie wskutek pewnych okolicznosci. Ci poludniowcy, kt6rzy wrzucili 
bombE: do kosciola i zabili dzieci, kt6rzy strzalem w plecy zamordowali 
Eversa, ktorzy spalili podobizn~ Kennedy'ego itd., ci ludzie nigdy nic: 
zostali nalezycie ukarani, a jesli nawet tak, to w kazdym razie te11 
fakt zaklajstrowano i w gruncie rzeczy przemilczano. Mysl~, ze zro
biono tak ze wzglE:d6w politycznych, bo sytuacja jest tak naladowana 
dynamitem, .ze obawiano si~ jeszcze gorszych akt6w gwaltu. Ale natu
ralnie napi~cie roslo wraz z kazd q zbrodniq, szalency rozzuchwalali 
sj~ coraz bardziej. W dniu morderstwa gazety w Dallas mialy calostro
nicowe ogloszenia »Kennedy go home«, »Nie chcemy ci~ tutaj« i tak 
dalej . Krqzyly jego fotografie z podpisem "Scigany za zdrad~« . To 
okropne i tragiczne. Gdyby wytoczyc spraw~ ludziom, ktorzy miesiqc 
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wczesniej pluli na Stevensona, gdyby j'l wytoczyc autorom tyeh osz
czerstw na Kennedy'ego, gdyby prawo bylo weszlo w zyeie, moze byloby 
si~ tego wszystkiego unikn~lo - a moze i nie. W kazdym razie dopusz
czano, by kampanie nienawisci rozwijaly si~ bez przeszk6d - w im : ~ 

wolnosei slowa i wolnosei prasy: w takim klimaeie szaleniee nie zna 
granic. 

Niespos6b . doprawdy oeenie sytuacj~ . Caly system zalezy przeClez 
cd bardzo delikatnej r6wnowagi - ludzie musz'l szanowae prawo 
i odpowiadae przed wybranymi przez siebie funkcjonariuszami. Kiedy 
s i ~ im pozwala kpie z autorytetu, plue na przedstawicieli swego kraju 
i znieslawiae prezydenta kraju, tracq poczucie prawa, jak dzieci. Ale 
z drugi ej strony nie mozna odbierae prawa do krytykowania rzqd u..... 
i wyrazania niezadowolenia. B6g jeden wie, . jak przeszkodzie takim 
nieszcz~seiom. 

Na pewno winna jest policja z Dallas, a takze prasa, ktora zawsze 
wciska si~ wsz~dzie, rozglasza wszystko i zbija pieniqdze na sensacji. 
A jednak - zn6w to sarno: gwarantuje si~ nam wolnose prasy... Wi~c 
wlaiiciwie co robie? JeSli prasa jest nieedpowiedzialna - a wydaje 
mi si~ , ze obok policji prasa rna wobec publicznosei najwi~kszq odpo
wiedzialnose - wowczas wszystko narazone jest na niebezpieezenstwo. 
W gazetach pelno jest zbrodni i gwa!tu - kto wie, ilu ludzi, kt6rzy 
by nigdy sami nie obmyslili przest~pstwa, uczy si~ i nasladuje to, 0 czym 
co dzien czytajq w gazetach. 

Boj~ £i~, ze niewiele to rna sensu, ale trudno wszystko razem roz
plqtae. To byl taki cios dla nas, ze 0 niczym innym si~ nie mowi 
i wszyscy majq lzy w oczach. Cokolwiek si~ mysli 0 polityce Kenne
dy 'ego (moim zdaniem to byla jedyna sensowna polityka, jedyna ktora 
wzniosla si~ ponad prowincjonalizm i patrzyla z perspektywy historycz
nej, brala pod uwag~ sytuacj~ cal ego swiata), by! on symbolem naszego 
czasu. Mocny, nieustraszony, inteligentny i UCZCIWY. Nie masz poj~eia, 
jak czuje si~ na kazdym kroku t~ strat~. Wymagal wiele od kazdego 
i kazdy robi! wi ~eej , niz mu si~ zdawa!o, ze potra!i. Nie oszcz~dza! 
si~ i nie robi! poboznych min dla publicznosci. Nie potrafi~ sobie wy
obrazie, co b~dzie - mysl~ , ze trzeba si~ modlie, by ta w zasadzie 
prowincjonalna osobistose, ktor'l mamy teraz, umiala niespodziewanie 
wzniese si~ wysoko i jakos pOciqgnqe, a nie zaplqtae kraju tak, jak to 
robi! Ike. Tak byio milo - bye dumnym, ze si~ jest Amerykankq i bye 
dumnym z cz!owieka, ktol'Y stoi na czele kraju (wycbrazam sobie, ze 
Francuz moze bye dumny z de Gaulle'a nawet jesli s i~ z nim nie zgadza) . 
Modl~ si~, zeby to trwalo ... " 

• 
Z okazji pobytu Steinbecka w Polsce i rozmowy z nim, zaglqdam 

do monogr afii 0 nim pi6ra Peter Lisca. The Wide World of John Stein
beck. J akiz to pracowity cZfowiek: pierwszq powiese, ja.1;:q udalo mu 



496 ZAPISKI NA MARGINESACH 

si~ wydac (The Cup of Gold), przerabial szesc razy, a przedtem napisal 
trzy inne powiesci, kt6re druku nie ujrzaly. Pierwsza ksiqzka, na kt6rej 
Steinbeck troch~ zarobil i kt6ra przyniosla mu pewien rozglosik, to 
Tortilla Flat (czwarta wydana przezen ksiqzka, w szesc lat po debiucie). 
Zabawna jest kariera filmowa Tortilla Flat: Paramount kupU prawa 
do niej za cztery tysiqce dolar6w; kilka lat potem wylecial z posady 
kierownik literacki tej wytw6rni m. in. za to, ze lokowal pieniqdze 
w pozycjach tak bezwartosciowych, jak ksiqzczyna Steinbecka. Kie
roV'mik 6w odkupil w6wczas dla siebie prawa do Tortilla Flat za te 
same cztery tysiqce i po kilku da1szych latach sprzedal je wytw6rni 
Metro Goldwyn Meyer za marne dziewi~cdziesiqt tysi~cy. Skqd taki 
skok? Po prostu Steinbeck stal si~ slawny, bo wydal Grona gniewu, 
kt6re narobBy mas~ szumu nie tyle jako arcydzielo literackie, ile jako 
wstrzqsajqcy dokument spoleczny (podobnie jak w swoim czasie CItata 
Wv.ja Toma). 

[nne - obok pracowitosci i nami~tnego poczucia odpowiedzialnosci 
spolecznej (odziedziczonego moze jeszcze po tych nauczycielach i ka
znodziejach, kt6rzy byli duchowymi przyw6dcami pionier6w, jadqcych 
na dziki zach6d) - cechy Steinbecka, kt6re wydaj1o\ mi si~ dose typowe 
dla literatury amerykanskiej. - On wcale nie jest taki znowu "na
turszczyk", taki robotnik rolny pisujqcy w wolnych chwilach, iak 
si~ wydaje, podobnie jak Faulkner nie byl takim znowu gentelman
--farmerem ani Hemingway takim bokserem i niedoszlym torreado
rem. Ci ludzie mas~ czytajq, Steinbeck poznal prac~ na fermie w cza
sie studi6w uniwersyteckich (dosyc to normalne, ze amerykanscy stu 
denci w czasie wakacji zarabiajq pracq fizycznq na studia), jego ojciec 
byl wlascicielem mlyna a matka nauczycielkq, Steinbeck od dziecinstwa 
opychal si~ lekturq - Walter Scott. Zane Grey, Curwood, London, 
Stevenson, ale takze ksiqzki, "kt6re byly dla mnie realniejsze - po
wiada - od wlasnych moich przezye": Dostojewski, Pani Bovary, Milton, 
Morte d'Arthur (czytal jq w wersji Caxtona gdy mial dziewi~c lat), 
no i naturalnie Biblia, Biblia i jeszcze raz Biblia, kt6rq kraje pro
testanckie znajq 0 tyle lepiej od kraj6w katolickich ... 

Ale asymilacja (lub raczej przeszczepienie) tego europejskiego 
spadku kulturalnego troch~ jest naiwna, pelna swiezosci i zarazem 
patosu. Steinbeck, jak tylu innych amerykanskich pisarzy. lubuje si~ 

w alegorii literackiej: jego The Cup of Gold niby jest awanturq 
pirackq z XVII wieku, w istocie to ledwo zakamuflowana alegoria 
faustowska; ilez alegoryczno-symbolicznych uj~e Vi Gronach gniewu, 
co dopiero m6wie 0 historii Kaina i Abla w Na wsch6c1 od Edenu 
albo 0 nowelach (takich jak Ucieczka, gdzie alegoria pogoni, dojrze
wania, swiadomego wychodzenia naprzeciw smierci przerasta wszelkie 
realistyczne prawdopodobienstwo); nawet Tortilla Flat wzoruje siE: pod 
wieloma wzgl~dami na basniach arturowych. Alegoryczny bialy wi.elo
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ryb Melville'a rna w Iiteraturze Stanow progenitur(l ogromnq. Widz~ 
tei mnostwo pokrewienstw dla Steinbecka w tej jego nami~tnosci 

asymilacyjnej, w poczuciu nieomal misji asymilacyjno-dydaktycznej: t ak 
Thoreau, piewca zycia na lonie natury, przeklada dla Amerykanow 
Ajschylosa, Pindara, Anakreonta; Whitman - piewca prerii i bizo
now - wczytuje si~ nami~tnie w Homera i Dantego; Iv'Iarc Twain 
pisze przez dwanascie lat ksiqzk~ 0 Joannie d'Arc itd., itp. 

Wracajqc do znajomosci opisywanych srodowisk: chot Steinbeck 
nie byl z nimi tak znow integralnie zwiqzany, jakby sit: moglo zda
waC, to jednak znal je doskonale - owe zwlaszcza srodowisko pro
letariatu rolnego - trocht: tak, jak reporter wysokiej klasy poznaje 
grup~ spolecznq. wchodzqc w niq na czas jakis i dzielqc jej losy. 
Ten zwiqzek z dziennikarstwem, to znowu typowo amerykanskie: 
Franklin, Emerson, Poe, Lowell, Whitman. Twain, London, Hemin
gw ay, Faulkner - iluz jeszcze - wszyscy oni byJi dziennikarzami 
w swoim cza~ie, charakterystycznie ich to uformowalo. Bardzo mi 
sl ~ podoba, ze kiedy "Life" zaproponowal Steinbeckowi wielki re
portaz ze srodowisk, w jakich rozgrywajq si~ Grona gni eWlt. Steinbeck 
reportaz poslal, ale nie wziql pieni~dzy : "Nie mog~ robie forsy na 
tych ludziach - napisal. - lch cierpienie jest zbyt wielkie, zebym 
mogl zen ciqgnqc zyski." 

Jeszcze i 0 sentymentalizmie Steinbecka warto by wspomniee 
znowu (wiele razy, kiedy zastanawiam sit: nad tym pisarzem) 
przychodzi mi na mysl 2eromski: mowi! mi ktas, kto chadzal z nim 
do kina, ze na najglupszej amerykanskiej szmirze Zeromski rani! 
lzy rZElsiste. 

Na koniec 0 filozofii iyciowej Steinbecka. Mial on serdecznego 
przyjaciela, tego "Doc'a", ktoremu zadedykowal Uliczk~ nadbrzeznC{ 
i ktorego w niej opisal: by! nim Ed Ricketts, biolog, zmarly w ro
ku ]948. Pit:kna ich, mt:ska przyjazn znajduje podobno odbicie w wielu 
ksiqikach Steinbecka: Danny i Pilon (w Tortilla Flat), George i Lenn ie 
(w Myszach i ludziach), Tom i Casy (w Gronach gniewu), Doc i Mac 
(w Uliczce nadbrzeznej): wciqi u Steinbecka powraca para wiernych 
przyjaciol, Orestes i Pylades, czy raczej on sam i Ricketts. Od czas u 
smierci Rickettsa Steinbeck napisal dwie tylko glosniejsze ksiqiki: 
Na wsch6d od Edenu (1952) i The Winter Of our Discontent (1962) , po 
ktorej dosta! Nobla. Dawne dziela Steinbecka podobno Ricketts (poznali 
si~ w roku 1930) zawsze czytal w brulionie, krytykowal, radzil.. . P o 
wspolnej w~dr6wce statkiem naukowym obaj napisali ksi1\i kt: pt. The 
Sea of Cortez (1941), ktora zawiera ich wspolne credo. Cytujmy. 

"W czlowieku istnieje dziwna jakas dwoistosc, ktora prowadzi do 
etycznego paradoksu. Dobro, to dla nas zawsze mqdrosc, toleranc j a, 
iyczliwosc, szlachetnosc, pokora ; a takie cechy, jak okrucienstwo, lap
czywosc, samolubstwo, bezwzgl~dnosc i agresywnosc powszechnie uwa
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za siE: za cechy zle. Tymczasem w strukturze naszego spoleczenstwa 
tak zwane (i tak oceniane) cechy dobre stanowill niezmiennie wsp61
czynnik porazki, podczas gdy cechy zle sll kamieniem wE:gielnym powo
dzenia... Zatem czIowiek w swoim mysleniu czy marzeniu podtiwia 
wE:drowk~ ku wygaSni~ciu, lecz w bezmyslnym reagowaniu na bodice, 
kt6re nim kierujll, pragnie dalej zye..." Moze wi~c gatunek ludzki 
"jeszcze nie zakrzepl, wciqz jeszcze si~ staje: fizyczna jego pami~e 
wiqze go z przesz}:osciq pelnq walk 0 przetrwanie, lecz przysz}:ose 
jego wyznaczona jest przez niespokojnq mysl, przez swiadomose... Ale 
czemuz boimy si~ myslee 0 rodzaju ludzkim jako 0 rodzaju? Czy 
przeraza nas to, co 'w6wczas ujrzymy? Czy zbytnio ucierpi nasza 
milose wlasna, czy obraz Boga okaze si~ tylko maskq? Moze si~ 

to stae tylko cz~sciowo : bo gdybysmy umieli oderwae si~ od wy
obrazenia zacnego, brodatego dyktatora mi~dzygwiezdnego, mozebysmy 
odkryIi, ze sami jestesmy podobiznami jego kr6lestwa - oczy nasze 
to mglawice, wszechswiaty w komorkach naszych cia!... Rodzaje Sq 
tyIko przecinkami w zdaniu, kazdy rodzaj jest jednoczesnie szczytem 
i podstawq piramidy... Grupy stapiajq si~ w grupy ekologiczne, az 
do czasu kiedy to, co znamy jako zycie, spotka si~ i \vplynie w to, 
o czym myslimy jako 0 nie-zyciu... Wszystkie rzeczy Sq jednq rzeczq, 
ta jedna rzecz jest wszystkim - plankton, migotliwa fosforyzacja mo
rza, wirujqce planety i coraz szerszy wszechswiat - calose zwiqzana 
eJastycznq niciq czasu ..." 

o stadzie rybek: "To wielkie zwierz~, jakim jest stado, ma jak 
gdyby wlasnq natur~, pop~dy i cele. Jest czyms wi~cej, czyms innym, nit 
tylko sumq jednostek... Gdybysmy obserwowali siebie podobnie, jak obser
wujemy rybki czy kraby, musielibysmy powiedziee: oto kliniczny rys 
homo sapiens : grupy jednostek wpadajq okresowo w gorqczkoWIl ner
wowose, kt6ra powoduje, ze jednostka niszczy nie tylko sw6j wlasny 
rodzaj, ale takze dziela przez ten rodzaj stworzone.. : Zbyt silnie zin
tegrowanemu systemowi spolecznemu grozi to niebezpieczenstwo, ze 
usuni~cie jednego elementu moze popsue calose. Patrzcie na niezdarny, 
anarchiczny system Stan6w Zjednoczonych, na glupot~ niektorych na
szych prawodawc6w, na gwaltownose reakcji , na niezdolnose do szyb
kich zmian. W systemie zbytnio zintegrowanym zniszczenie 25 czo
lowych osobistosci mogloby zachwiae calosciq. My tymczasem mogli
bysmy stracic Kongres, prezydenta i sztab gI6wny - i niewiele by 
z tego wyniklo. Jechalibysmy dalej. Kto wie nawet, czyby nam si~ 

to nie przydaIo." Te ostatnie zdania 0 niebezpieczenstwie nadmier
nej integracji spolecznej i dobrodziejstwach indywidualizmu dopisal 
Steinbeck - 0 ile dobrze rozumiem - do drugiego wydania frag
ment6w Sea of Cortez, w roku 1951. Troch~ mu si~ zatem odmienilo 
st adne patrzenie na ludzkose. Wazniejszym znacznie symptomem jego 

. przemyslen i rewizji w tym wzgl~dzie Sq fragmenty jego dziennika, 
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A wlasciwie zacz~lo si~ 0 pokolenie wczesniej, od owego francu
skiego emigranta, Piotra Samuela Du Pont de Nemours (podobno 
byl on synem zegarmistrza), ktory po trzech miesiqcach burzliwej 
zeglugi dobH wraz z rodzinq do wybrzezy amerykanskich w poszu
kiwaniu fortuny. Zaprzyjaznil si~ z Jeffersonem i dzielB z nim 
o ironio dalszych dziejow tej rodziny - przekonanie, ze podstdWq 
dobrobytu Stanow Zjednoczonych winno bye rolnictwo. 

Tu doszlismy wreszcie do "sprawy polskiej". Bo ow Piotr Samuel 
Du Pont de Nemours, ojciec Eleutera Ireneusza i prapradziad zmar
lego ostatnio Ireneusza, nie jest osobq calkiem nam nieznanq. K:edy 
w roku 1792 fala Rewolucji wtargn~la do ogrodow tuileryjskich, ofi
cerek bodajze Gwardii Narodowej, Piotr Samuel, odwaznie bronil 
kr61a. "Ach, panie Dupont - zawolal Ludwik XVI - zawsze jest 
pan tam, gdzie pana potrzeba". 

Znacznie jednak wi~kszy tytul do slawy daje "panu Dupont" obrona 
innego krola. Mianowicie w roku 1810 Instytut Francuski przyznal 
posmiertnie nagrod~ "za pajlepszq prac~ historYCZilq" ksiqzce RUl
hiE~re'a Histoire de L'anarchie en PoLogne. Dlaczego wlasnie wtedy 
Napoleon kazal uwienczyc ten paszkwil na Stanislawa Augusta (a talde 
na Rosj~) to juz kwestia jego polityki. Ale wokol nagrodzonego dziela 
rozp~tal si~ pi~kny turniej oratorski, w ktorym wziql rowniez udzial 
przebywajqcy w6wczas we Francji Piotr Samuel Du Pont de Nemours, 
zabierajqc glos na trzech posiedzeniach Instytutu i z ogniem broniqc 
pami~ci ostatniego kr6la Polski. 

Du Pont by! u nas niedlugo, jako sekretarz Komisji Edukacyjnej. 
Mirno ze sciqgn~li go do Polsj{i ludzie nieprzychylnie nastawieni do 
Stanislawa Augusta, ten podbil go zupelnie: Piotr Samuel wspomina 
pobyt w Polsce nie bez goryczy, ale 0 krolu mowi z entuzjazmem. 
Totez dla niego dzielo Rulhiere'a to nie :ladna praca naukowa, tylko 
marny romans historyczny. "Czuj~ si~ w obowiqzku - wola Du Pont 
oddae sprawiedliwose pami~ci Stanislawa Augusta, jego patriotyzmowi, 
pozytecznym prawom, ktore 'Yujowie jego i on sam chcieli nadac Polsce 
i kt6re bylyby jq uratowaly." Polityka kr6la - m6wi dalej Du Pont 
byla i rozsqdna, i odwazna. C6Z mogla zrobie w6wczas Polska, jak nie 
przyjqe protektorat rosyjski i starae si~ w tych trudnych warunkach 
przeprowadzic reformy wewn~trzne? Kiedy slepy patriotyzm Konfe
deratow Barskich (wyslawia ich Rulhiere), tak korzystny dla polityki 
pruskiej, doprowadzi! nieuchronnie do pierwszego rozbioru, kiedy juz 
nie bylo wyjscia - kr61 postanowi! za cen~ tych straconych juz ziem 
zdobye "nadziej~ i moznose ustanowienia rzqdu dla ziem pozostalych" 
Nalezalo teraz wykorzystac to;: szans~ z wielkq roztropnosCiq. Ale nar6d 
niecierpliwie strzqsal jarzmo. Du Pont cytuje slowa Stanislawa Au
gusta 0 tw6rcach Trzeciego Maja: "Ci nieszcz~sni ludzie nie chcq w 7.3

palczywosci swdjej pojqe, ze jesli zl'ywac zielone owoce, przepada owo
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cobranie... " Kr61 uwai.al, i.e Konstytucja, tak droga jego sercu, winna 
byla dojrzewae co najmniej dwa lata dlui.ej. Ulegajqc jednak powszech
nemu entuzjazmowi wziql za niq odpowiedzialnose i udal, :i:e wierzy 
w wartose sojuszu z Prusami... 

Po nowej klE:sce, po Targowicy, trzeba bylo pertraktowae: tylko 
kr61 mial dostateczny autorytet i zarazem dose sHy, by podjqe ten 
ciE:i.ki obowiqzek. "Uznal, ze jedyne zadanie, jakie mu jeszcze zosta!o 
to zm rl iejszye rozlew krwi choeby kosztem wlasnej swojej reputacji. 
Gorzka to ofiara. Kr61 poswiE:cal siE: za sw6j nar6d a nar6d przez 
chwilE: myslal, ze kr61 go zdradza". Czy tylko przez chwilE:? "Czasami, 
Rby ustrzec ich od posuniE:e nieopatrznych, kr61 ujawnial dalekq
s i ~:i:ne swoje poglqdy przed tymi Polakami, nawet swymi wrogami, 
d la kt6rych zywB szacunek. Kiedy nastE:pnie widzieli, ze siE: do 
nich nie przylqcza, oskadali go 0 dwulicowose i perfidiE:. ,jeszcze i ten 
b61 musial przezyc." Du Pont powoluje siE: tu na dlugie, nocne roz
mowy swoje z krolem i koiJczy takim okrzykiem z glE:bi serca: "Anar
chia w Polsce miala dwie. jakze przejmujqce ofiary: najwiE:kszq z nich 
jest Polska sama, najbardziej i.alosnq - Stanislaw August Poniatowski". 

T ak wystClpil w sprawie polskiej ojciec "E. r. Du Pont de Ne
mours and Company", sp6!ki ufundowanej na prochu strzelniczym 
i dynamicie. Genealogi E: jego potomk6w opisalem na podstawie ksiqzki 
GUnthera Ins ide USA, 0 nim zas s amym dowiedzialem siE: g16wnie ze 
wspanialego dziela .Jean Fabre'a, Sta.nislas-AugtLste Poniatowski et Ie 
siecle des lumieres. 

• 
Maurice Garc:on de l 'Academie jranc;aise, wyborny prawnik, opi

s u je w "Mondzie" - a propos sledztwa w Dallas - organizacj ~ h an
dytyzmu w Stanach Zjednoczonych. Wlos siE: jezy. Pan Garc;on opiera 
siQ gl6wnie n a dw6ch ksiqzkach, dyrektora policji fed eralnej Edgar a 
Hcover a (193 9) i senatora Kefauvera (1951), przewodniczqcego komisji 
do badani a zbrodni w USA. "Przest~pcy tworzq w Stanach stowarzy· 
s zenia b ardzo rozgal~zic ne, majqce wlasne prawa i wlasn9 hierarrhiE: 
i cieszqce siE: n iekiedy poparciem tak pot~znym, ze dlugo mogq sza
chowac wladze .. . Pami~tamy, ze Al Capone zainstalowal swoje biura 
na trzech piE:tr ach wielkiej k amienicy a stosunki mial takie, ze w y
dawal bankiety n a czesc wladz policyjnych, polityk6w i l1awet s~dz i6w. 
Z czasem przest E:pcy zorganizowaJi si~ niemal administracyjnie. w 3kali 
calego kra ju. Nauczyli s i~ cZE:sto drwie z policji federalnej , popelni aj qc 
jedyn ie przestE:ps twa z zakresu policji lokalnej, wsr6d kt6rej i atwiej 
wyrobic sobie stosunki. N auczyli si~ tez, jak pot~i.nq sHE: ma karta 
wyborcza. Powiada Hoover: Dzieje wszystkich niebezpiecznych prze·· 
s t~pcow, ktorymi zajmowala si~ w ostatnich latach FBI, wykazujq, ze 
pozostawali oni zawsze w serdecznych i bliskich stosttnkach z zaw o
dowymi politykami. Kefauver ze swej s trony opowiada 0 groznym 

http:pot~i.nq
http:ciE:i.ki
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zioczyilcy nowojorskim, Adonisie, kt6ry prowadzH restauraeyjkE:, gdzie 
umizgali siE: do niego liczni polity~y, aby uzyskac pomoc i pieniqdze 
na wybory. 0 dawnym burmistrzu Nowego Jorku, kt6ry p6iniej zo
stai ambasadorem USA w Meksyku, O'Dwyerze, Kefauver pisze tak: 
Nie przedsit:bral zadnyeh skuteeznyeh srodkow przeciw grubym rybom 
w dziedzinie handlu narkotykami i przemytu ani przeciw roznym 
bandom, kt6r/!' roily sit: po mieScie. Mozna nawet stwierdzic, ze eala 
jego dzialalnosc tytko przeszkadzala najlepiej zapowiadajqeym sit: 
§ledztwom. Bronil ludzi podejrzanyeh, a ilekroc zwraeano jego uwag~ 
na zorganizowanq przestt:pezosc, odmawi,al dostrzezenia tego, co wprost 
bUo w oezy... Kiedy organa sprawiedliwosci pr6bujq interweniowac~ 
spotykajq na !lwej drodze niezwyciE:ione przeszkody, cZE:sto wzniesione 
przez skorumpowanq policjE: lokalnq. Komisja senacka odkryia, ze 
w Saratodze fundusze z nielegalnych dom6w gry przewoione byly 
do banku przez auta policyjne. Gdzie indziej pewien szeryf przyznal 
siG, ie wybory zalatwili mu przestE:pcy, a tlumaczqc si~ powiedzial 
tylko: co chcecie, glosowanie to glosowanie. Jednoczesnie skorumpo
wani adwokaci wchodzq w sp61ki ze zloczyilcami. Niespos6b znaleic 
swiadk6w, bo ludzie bojq siE: morderc6w. Komisja kierowana przez 
Kefauvera ujawnila istnienie agencji Murder and Compa'ny, kt6ra za 
odpowiedniq oplatq podejmuje siE: zabijania . Czasem chodzi tu 0 po
rachunki miE:dzy dwiema rywalizujqcymi ze sobq bandami: w samym 
Dallas up. jeden z tamtejszych gangster6w, Harold Noble, zginql 
dopiero po dziesiE;ciu bezowocnych zamachach. Kiedy lokal finny kt6
regos ze swiadk6w, zeznajqcych przed komisjq senacka, zostal znisz
czony przez bombE:, komentarz jednego z policjant6w brzmial tak: to 
jest ostrzezenie, zeby zamknqc gE:bE:, jak komisja znowu b~dzie 0 cos 
pytac. Nie mogqC znalezc dowod6w obciqiajqcych, sqdy mUSZq nieraz 
poprzestawac na stosowaniu klasycznej kary fiskalnej: najgorsi prze
st~pcy siedzq z niewielldmi wyrokami za ukrywanie dochod6w i nie
kiedy dalej kierujq z wi~zienia swymi sprawami. SCI sytuacje, W kt6rych 
wielcy przedsi~biorcy placq staly haracz zorganizowanym bandom. 
Wszystkie bodaj wielkie hotele w Miami byly w r~kach gangster6w. 
Komisja Kefauvera wylicza siedemdziesiqt rodzaj6w przedsi~biorstw, 

w kt6rych niebezpieczni przest~pcy majq taki czy inny udziaL oto 
doslowne konkluzje komisji senackiej Kefauvera: 

,,1) Istnieje w Stanach Zjednoczonych w skali og6lnokrajowej syn
dykat zbrodni, wbrew zaprzeczeniom dziwacznej zbieraniny krymi
nalist6w, skorumpowanych polityk6w, slepych glupc6w i wielu innych 
Juclzi, niewqtpIiwie uczciwych lecz latwowiernych. Ten syndykat, roz
ciC}gajqcy si~ na caly kraj, jest czyms w rodzaju dosyc Iuinej koalicji 
autonomicznych, lokalnych organizacji, kt6rc pracujq razem dIa WZit

jemnego poiytku. 
2) Za tymi lokalnymi bandami, kt6re stanowiq iqcznie - by tak 
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rzec .- narodowy syndykat, istnieje organizacja mif!dzynarodowa, bar
dziej tajna, znana pod naZWq Mafii, tak fantastyczna , ze wif!kszosci 
Amerykan6w trudno jest uwierzyc w jej istnienie. 

3) Mimo ze skorumpowani politycy i funkcjonariusze stanowiq tylko 
drobnq mniejszosc w stosunku do setek tysif;cy os6b, oddajqcych 
sif; z poswif;ceniem sluzbie publicznej, ' korupcja polityczna w Stanach 
osiqgnf;la jak sif; zdaje poziom bez precedensu. 

4) Chociaz wprowadzenie w zycie prawa nalezy w pierwszym rZf;
dzie do wladz lokalnych - Wszf;dzie zas wystf;puje ten sam monotonny 
obraz miejscowej policji przekupionej lub biernej - to jednak wielka 
CZf;SC odpowiedzialnosci za tf; powszechnq korupcjf; spada niewqtpliwie 
na organizmy federalne." 

Wlos sif; jezy. Jak wiadomo, zbrodnia z Dallas i wydarzenia, kt6re 
potem nastqpily, w spos6b tragiczny potwierdzajq ten obraz; inne 
potwierdzenie zyskal on w slawnych zeznaniach czlonka Mafii, Vala
chiego - podobno zachwialy one potf;znie syndykatem zbrodni. Do
datkowym dIan ciosem jest ito, ze policja wloska nareszcie zabrala 
sif! powaznie do Mafii sycyliskiej - a jakies zdumiewajqce powiq
zania lqczq tf; sf;dziwq organizacjf; z amerykanskim swia,tem prze
stf!Pczym. Zalujf;, ze nie pamif!tam wyczytanych gdzies statystyk, kt6re 
by przydaly tu cyfrowej konkretnosci: jedno utkwilo mi w pamif;oi, 
ie w Dallas popelnianych jest rocznie wif;cej morderstw, niz w tym:i:e 
okresie czasu w calej Anglii - a Dallas wcale nie jest w Texasie mia
stem w tym wzglf!dzie przodujqcym. 

Fragmencik autobiografii - podobno znakomitej - Sartre'a, kt6ry 
nadal jest dla mnie postaciq odstr~czajqcq, autobiografii wydanej ostat
nio pod tytulem Les mots (slowa, slowa...): "Zmienilem sif!. Opowiem p6i
niej, jakie to kwasy przezarly moje przejrzyste i deformujqce obslonki, 
jak i w jaki spos6b nauczylem sif! przemocy i odkrylem wlasnq brzydot~
kt6ra przez czas dlugi byla mojq zasadq negatywnq, niegaszonym wapnem 
gdzie rozpuscilo sif! cudowne dziecko; j akie przyczyny doprowadzily 
mnie do systematycznego myslenia przeciwko sobie do tego stopnia, 
ze oczywistosc danej koncepcji mierzylem stopniem przykrosci, jakq 
mi sprawiala. W gruzach lezy zludzenie retrospektywne: mf!czenstwo, 
zbawienie, niesmiertelnosc, wszystko si~ rozpada, caly gmach si~ wali ; 
przydybaiem Ducha swif!tego w piwnicach i wyrzucilem go stamtqd; 
ateizm jest przedsi~wzif!ciem okrutnym i dlugoterminowym: wydaje 
mi sif!, ze doprowadzilem je do kresu. Widzf! jasno, jestem rozczaro
wany, znam prawdziwe swoje zadanie, z pewnosciq zaslugujf! na nagrod~ 
za postaw~ obywatelskq; od dziesif!ciu mniej wif!cej lat jestem czlo
wiekiem, kt6ry sif! budzi, uleczony z dlugiego, gorzkiego i slodkiego 
szalenstwa, kt6ry nie moze sif! temu nadziwic i wybucha smiechem na 
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wspomnienie dawnych swoich blqdzen i nie wie, co zrobie ze swym 
zyciem." 

Bardzo, bardzo uprzejmie pisze Pierre-Henri Simon, komentujqc ten 
fragment: "Niewqtpliwie, Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir majq 
dose intelektualnej t~iyzny idose moralnej szlachetnosci, by przezwy
ci~iye rozpacz. Ale nie zdobyli si~ - jak Gide - na ostroinose moze 
nieco tchorzliWq, by powiedziee dzieciom marnotrawnym, ktore wy
ciqgn~li z rodzicielskich domow: Jesli poczules si~ slaby, dobrze zrobiles. 
zes wr6cil. Nie mog~ odegnae mysli 0 uczniach mniej krzepkich niz 
mistrzowie. uczniach ktorzy umrq z pragnienia wsrod piaskow." 

• 
Czytajqc 0 starych dziejach spartu, trafiam na niezwykle sprzE:zenie 

dw6ch nazwisk. Czy wiecie panstwo (szkoda, ze panstwo nie mozecie 
tE-go zobaczye - mawiali dawniej sprawozdawcy sportowi, ale telewizja 
pozbawila ich chwytu tak pozytecznego, kiedy wyczerpywalo sit: gad at
Ewe natchnienie) - czy zatem wiecie panstwo, kto byl finalistq teni
sowych mistrzostw swiata w double'u panow w roku 1921? Para fran
cuska, Alain Gerbault i Pierre Albarran. Tak, t.ak, ten sam Alain Ger
bauIt, ktory p6zni!lj oplywal samotnie i s1awnie morza swiata "w pagoni 
za sl0l1cem", i ten sam Pierre Albarran, kt6ry jest tworcq francuskiej 
metody gry w brydza, ktory zwyci~ial ze trzydziesci razy w roznych 
hrydzowych turnlejach... Napisal tez kilka ksiqzek - wcale nie 0 bry
diu, bo poza umiej~tnosciami karcianymi i tenisowymi mial jeszcze 
ukonczonc studia prawnicze i dyplom z nauk politycznych. Boj~ si~, 

7,C dzisiejsi amatcrzy... itd. 
• 

Nie wiem, czy Witkacy wsadzil w jakis drukowany sw6j utw6r to 
zdanie, czy moze jui je ktos przeczytal - jednak na wszelki wypadek, 
zeby jq ocalic od zapomnienia, zacytuj~ tu niezwykle kr6tkq nowelk~ 
Witkacego, znanq mi z tradycji ustnej: 

RtLmbor krwi pnql, ochem wzd~knql,. i odwantorniwszy hreczkawq 
bLamfrondryg~, rozpajtoczyl krwantampkr: w machajdrzyzgi oblawon
torzone. 
Zabawna moglaby bye praca (moie juz jest taka?) 0 fantazyjnYr:1 

slowotworstwie w Polsce, nie tylko zawsze 0 slopiewniach. Kto np. 
wymyslil wspaniale legionowe nazwisko, plk. Lufa-Dufny? Znam autora 
innego nazwiska, ktore moze smialo rownae si~ z nazwiskami bohaterow 
Witkacego. Ow niezmiernie mily, starszy (dzisiaj) pan, kiedy mia1 si~ 

ongi zenie, tak bardzo przejql si~ podw6jnym nazwiskiem narzcczonej, 
ze aby jq w tym doscigmle, dol sobie wydrukowae bilety wizytowe 
z nieco legionowym nazwiskiem: Rozpacz-P~pucha. Moze to zresztq 
pisalo si~ inaczej: np. Rosspatsch-Pempuha? W kaidym razie brzmialo 
ladnie. Malzel1stwo nie doszlo do skutku. 

.Jacek Wozniakowski 
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